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تســتهدف الدراســة التعــرف علــى مــدى اعتمــاد الشــباب املصــري علــى صحافــة املوبايــل وتأثيراتــه علــى التوعيــة 
ــة  ــل ومســتوى التوعي ــى صحافــة املوباي ــن حجــم االعتمــاد عل ــا 2020، ومعرفــة العالقــة ب ــة بجائحــة كورون الصحي
الصحيــة بجائحــة كورونــا، والعالقــة بــن حجــم التأثيــرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية لالعتمــاد، وبــن مســتوى 
التوعيــة الصحيــة املكتســب، وداللــة الفــروق يف االعتمــاد ومســتوى التوعيــة الصحيــة وفًقــا للمتغيــرات )النــوع- 
اإلقامــة– الدخــل– مســتوى التعليــم(، واســتخدمت منهــج املســح اإلعالمــي لعينــة مــن الشــباب املصــري قدرهــا 500 
مفــردة، مت اختيارهــا بطريقــة عشــوائية متعــددة املراحــل مــن محافظــات مصــر، واســتخدم االســتبانة كأداة جلمــع 

البيانــات.

وتوصلــت الدراســة إلــى ارتفــاع اعتمــاد الشــباب املصــري علــى صحافــة املوبايــل كمصــدر ثــري للمعلومــات 
ــل ومواقــع  ــى شــبكة اإلنترنــت ومتصفحــات املوباي ــا، وارتفــاع االعتمــاد عل ــاء جائحــة كورون واالتصــاالت خاصــة أثن

التواصــل االجتماعــي وخاصــة الفيــس بــوك وتويتــر و واتــس آب.

ومــن أهــم أســباب االعتمــاد علــى صحافــة املوبايــل: ســرعة وفوريــة نقــل األخبــار واملعلومــات، ســهولة االســتخدام 
ــة التأكــد  ــو، فضــاًل عــن إمكاني ــة التكاليــف، تتيــح أشــكااًل متعــددة للمعلومــات نصوًصــا وصــورًا ورســوًما وفيدي وقل
مــن املصداقيــة، وارتفــاع حجــم التأثيــرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية نتيجــة املتابعــة ألنــواع صحافــة املوبايــل، 

وارتفــاع مســتوى الوعــي الصحــي جتــاه جائحــة كورونــا.

ــة بجائحــة  ــة الصحي ــا بــن اعتمــاد الشــباب علــى صحافــة املوبايــل ومســتوى التوعي ــة إحصائًي وجــود عالقــة دال
ــة. ــة الصحي ــن مســتوى التوعي ــرات وب ــن حجــم التأثي ــة ب ــا، والعالقــة اإليجابي كورون

الكلمات املفتاحية: صحافة املوبايل– التوعية الصحية– جائحة كورونا 

The study aimed to identify the extent of Egyptian youth›s dependence on mobile 
journalism and its effects on health awareness in the Corona pandemic, and to know 
the relation between the volume of dependence on Mojo and the level of health 
awareness, and the relation between the size of cognitive, emotional and behavioral 
effects of dependence, and between the level of health awareness, And the significance 
of the differences in dependence and the level of health awareness according to (sex- 
residence– income- education)

The media survey method was used for a sample of 500 Egyptian youths, who were 
randomly selected in multiple stages, and used the questionnaire.

Results:Egyptian youths increased dependence on mojo as a rich source of 
information, especially during the Corona pandemic, and the high dependence on the 
Internet, mobile browsers and social media, especially Facebook.

Most important reasons for dependence  on mojo are the speed transmission of news 
and information, ease of use and low costs, multiple forms of information provide 
texts, graphics and video, ability to ensure credibility, and high volume of cognitive, 
emotional and behavioral effects as a result of follow-up to types of mojo, and a high 
level of health awareness towards the Corona pandemic.

Key words: Mobile Journalism (MoJo)- Health awareness- Corona pandemic.
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والتي فرضت حضورها تعد صحافة املوبايل من أهم االجتاهات اإلعالمية احلديثة        
فهي   اليوم؛  االتصال  عالم  يف  واإلعالمي  الصحفي  العمل  يف  ومضموًنا  شكًال  بقوة 

من   أكثر  يف  فعال  وبشكل  املتحدة    ٥٠تستخدم  الواليات  مستوى  على  إعالمية  مؤسسة 
ثلث نحو  توظف  حيث  مخاألمريكية؛  صحفيني  التلفزيون  محطات  صحافة  ي  يف  تصني 

ارتفاع    ،)١( املوبايل إلى  املعلومات  وتكنولوجيا  االتصال  وزارة  إحصائيات  أشارت  وقد 
مليون ٤٢٫٣؛ حيث بلغ  ٢٠٢٠مستخدمي اإلنترنت من خالل املوبايل حسب إصدار أبريل  

املاضي   العام  عن  سنوي  ٢٠١٩مليون  ٣٤مستخدم  منو  مبعدل  وبلغ%٢٣٫٩،  عدد    ، 
املوبايل   منو  ٩٥٫٧مشتركي  مبعدل  وهذ)٢(%٥٠مليون  زيادة  ،  إلى  تشير  اإلحصائيات  ه 

خاصة   املجتمع  فئات  بني  املعلوماتية  ووسائطه  وتطبيقاته  املوبايل  استخدام  انتشار 
الشباب، حيث إنهم الفئة األسرع تقبًال لتكنولوجيا االتصال وتطبيقاتها، والذي ينسجم مع  

اال الواسع  واألالتبني  املعلومات  بتبادل  تتميز  جديدة  اتصال  ألمناط  العاجلة  نتشار  خبار 
والتفاعل   املشاركة  وإمكانات  املتعددة  والوسائط  الفيديو  ومقاطع  والصورة  بالصوت 

  النشط مع تلك املصادر املحمولة واملتعددة الكفاءات االتصالية. 
اخلد تزايد  إلى  الذكي  املوبايل  استخدام  حول  الدراسات  اإلخبارية  وتشير  مات 

واملواقع اإلعالمية  الوسائل  مع  إليه   بالتعاون  تبث  والتي  اإلنترنت  شبكة  على  اإلخبارية 
العاملية   التليفزيون  شبكات  مواقع  املثال  سبيل  على  ومنها  الساعة،  مدار  على  موادها 

CNN ,Fox News BBC, ABC  وهناك أيًضا مواقع لشبكات عربية ومصرية مثل ،
س  نبض، اجلزيرالعربية،  وأخبار  بق،  األهرام  بوابات  ظبي،  أبو  السابع، ة،  واليوم  اليوم، 

وغيرها اليوم  املصري  نيوز،  البوابة  التواصل )٣(مصراوي،  وتطبيقات  مواقع  عن  فضًال   ،
من  يستطيع  اإلخبارية  من اخلدمات  واسعة  تتضمن مجموعة  والتي  املتعددة  االجتماعي 

حتوى، وبذلك أصبح لدى اجلمهور قدرات فائقة  خاللها اجلمهور مشاركة وإعادة إنتاج امل 
  لى تصفح ومتابعة صحافة املوبايل واملضامني اإلعالمية يف كل وقت ويف أي مكان.ع

املستجد          كورونا  فيروس  العاملية  الصحة  منظمة  صنفت    COVID-19وحيث 
مارس   من  بداية  العالم  اجتاح  ال  ٢٠٢٠الذي  احلواجز  تخطت  عاملية  جائحة  زمنية بأنه 
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ف مما يستوجب إسهام وسائل اإلعالم وخاصة  ، وانتشر بشكل سريع ومخي)٤(واجلغرافية
وكيفية   للعدوى  املحتملة  والطرق  باملرض  والتعريف  بالتوعية  منها  والسريعة  املحمولة 
الوقاية منه، ومع تعزيز السلوكيات والتوجيهات الصحية، ونشر االستعدادات واإلجراءات 

هذه اجلائحة، خاصة مع تعدد ية والعالجية التي تقوم بها البالد ملواجهة االحترازية الوقائ
تعوق   التي  املغلوطة  واملعلومات  الشائعات  وانتشار  بها  املوثوق  غير  املعلومات  مصادر 

  اإلجراءات االحترازية وبروتوكوالت العالج. 
ية املعنية  ويعد االهتمام بالتوعية الصحية مطلًبا مهًما تقوم به املؤسسات الصح     

صالية التي تضمن وصولها للجمهور املستهدف بشكل  بذلك، مستخدمة كافة الوسائل االت
والذين  لألفضل  التغيير  وقائدي  املستقبل  نواة  باعتبارهم  الشباب  فئات  وخاصة  فعال، 
الوسائل  استوعبت  التي  الوسيلة  تلك  املوبايل،  صحافة  ومضامني  ألشكال  يتعرضون 

سبقته التي  باإلعالمية  إليها  اجلمهور  اهتمامات  اجتذاب  واستطاعت  التفاعلية  ا  أدواتها 
  والتكنولوجية. 

بخطورة       للتوعية  وشاملة  وفورية  صادقة  ملعلومات  الشباب  حاجة  مدى  يتضح  وهكذا 
فيما  وانتشارًا  تنوًعا  األكثر  املوبايل  صحافة  تطبيقات  خالل  من  كورونا  فيروس  انتشار 

  بينهم. 
  اإلطار املعريف: 

  :صحافة املوبايل اهيةم -١

استخدام أجهزة املوبايل     MoJoأو    Mobile journalismتعرف صحافة املوبايل      
املحتوى   بإنتاج  يسمح  حيث  األخبار،  وتقارير  باملعلومات  متعلق  محتوى  إلنشاء  الذكي 

  .)٥(وحتريره ونشره وتبادله عبر الهاتف املحمول وبجودة عالية
الصح     يكون  أن  يتطلب  التعاموهذا  على  قادرًا  وسير في  الضرورية  املهام  معظم  مع  ل 

العمل يف إنتاج األخبار، وهذا يتطلب أيًضا اإلبداع يف جميع املجاالت الصحفية مثل إنتاج  
التحرير   إمكانات  إلى  باإلضافة  الصوت،  ومعاجلات  بكفاءة  الفيديو  مقاطع  وتصوير 

باب الرقمي  تكون قابلية جيل الش  والصياغة الصحفية للتقارير والقصص اإلخبارية، وهنا
  الذين نشأوا يف استخدام التقنيات الرقمية أفضل من غيرهم. 

تعريف   يتسع  أن  املوبايلوميكن  املحمولة    صحافة  األجهزة  استخدام  أيًضا 
يسمح   مما  وعًيا؛  األكثر  اجلمهور  اختالف  مراعاة  مع  واملعلومات،  األخبار  الستهالك 

  .)٦( مناسبة للوسيلة احلديثة واجلمهور املتفاعل النشط بإنشاء أخبار أكثر تشويًقا و
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حة رقمية جديدة وتعد صحافة املوبايل امتداًدا الستخدام تقنيات اإلنترنت خللق مسا     
قد   جذرية؛  جديدة  إمكانات  تقنية  كل  تقدم  حيث  اإلخباري،  العمل  وتطوير  للصحافة، 

للتغطي  الدميقراطية  والقدرة  اجلودة  تعزيز  على  بتعزيز  تعمل  االهتمام  مع  اإلخبارية  ة 
املحلية والتخصص من خالل الصحافة املحمولة، ويالحظ تزايد قراءة األخبار والنصوص  

الشاشة   صحفهم  على  الناس  قراءة  يف  حاد  وتناقص  أكبر  بشكل  املحمولة  الصغيرة 
  .)٧(املطبوعة 

ام، ومتكنهم من  ثورة يف إسهام اجلمهور يف الشأن الع   MoJoومن املتوقع أن حتدث      
معلو إنشاء  على  أكثر  القدرة  ليصبح  دافًعا  اجلمهور  وتعطي  إخبارية،  وموضوعات  مات 

محو  وتسهم يف  وتطورًا،  مشاركة    مشاركة  من  حالًيا  يحدث  قد  ما  وهو  الرقمية،  األمية 
ومقاطع  نصوص  من  األشكال  متعددة  وأخبار  موضوعات  ونشر  وبث  تلقي  يف  اجلمهور 

يرها حول فيروس كورونا عبر وسائل وقنوات اتصالية مختلفة من  فيديو وصور ورسوم وغ
  الصحية. خالل صحافة املوبايل؛ وما قد يشكل نوًعا من اإلسهام يف التوعية 

  أنواع صحافة املوبايل: -٢
عندما  متابعة:  وسيلة  أنواع:  ثالثة  إلى  االستخدام  حيث  من  املوبايل  صحافة  تنقسم 

ملتابعة كوسيط  اجلمهور  ووسيلة   يستخدمها  اإلعالمية،  واملواد  الصحفية  املوضوعات 
املوبايل،    مشاركة: يف حالة املشاركة يف صناعة األخبار وتبادلها عبر منصات  وتطبيقات 

املعلوما وحترير  جمع  كوسيلة  ووسيلة  الصحفيني  جانب  من  استخدامها  يتم  حينما  ت: 
اإلل املواقع  على  مباشرة  ونشرها  املعلومات  وصياغة  جلمع  وكذلك )٨(كترونيةسريعة   ،

استخدام املواطنني لنشر موضوعاتهم اإلعالمية ملا تتميز به صحافة املوبايل من سهولة  
  االستخدام.

  تصال ومعلومات إلى:وميكن تصنيف أنواع صحافة املوبايل كوسائل ا
 خدمة الرسائل القصيرة واملصورة: وهي باستخدام النصوص، أو الرسائل املصورة.  -
الهواتف - وهي    تطبيقات  الذكي املحمولة:  املوبايل  على  لتعمل  مصممة  برمجيات 

لتسهم يف عملية نقل وتبادل األخبار واملعلومات بطريقة أسهل وأسرع مع املؤسسات 
 اإلعالمية املختلفة. 

قد تكون تطبيقات إخبارية؛ تابعة ملؤسسات صحفية أو إعالمية توفر للمستخدمني  و
  .)٩(األخبار نظير اشتراكات

جتماعي؛ وهي من أكثر الوسائل تفاعلية، وتسهم يف نقل وتبادل  تواصل االوسائل ال -
األخبار واملعلومات بني املؤسسات اإلعالمية واجلمهور وبني اجلمهور نفسه من جهة  
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أخرى، وقد وضعت الكثير من املؤسسات اإلعالمية والرسمية روابط لها على مواقع 
وتباد نقل  عمليات  يسهل  مبا  املعلوالتواصل  وأشل  تويتر،  مات،  بوك،  الفيس  هرها 

 واتس آب، سناب شات، تيلجرام.
تشبه  - فيديو  ومقاطع  عروض  إنتاج  خاللها  من  واملرئية؛ ميكن  الصوتية  التطبيقات 

البرامج التليفزيونية التقليدية أو التغطيات املصورة، وهي من التطبيقات التي تتميز  
ملواطن العادي بث  أو حتى اللصحفي    بنقل صورة حية لألحداث من موقعها فيمكن

اليوتيوب   وأشهرها  األحداث،  مواقع  من  حي  صوتي  تسجيل  بث  أو  فيديو  مقاطع 
 وانستجرام. 

التطبيقات البريدية وهي التي ميكن من خاللها بث وتلقي الرسائل عن املراسالت   -
 اإللكترونية بني املؤسسات والهيئات واجلماهير.

عبر    )١٠( ومعاجلة املحتوى اإلعالميإلنتاج    تطبيقات  تطبيقات حترير املحتوى: وهي -
املوبايل سواًء كان املحتوى نص أو حترير وتصوير فيديو أو تسجيل وحترير الصوت 
يف  احلاسب  أجهزة  عن  كبديل  تعمل  تطبيقات  وهي  املونتاج؛  أو  معاجلة صورة،  أو 

 مونتاج وإنتاج املواد اإلعالمية.
وهي   - اإللكتروني،  النشر  وتطبيقات  مخصتطبيقات  العمل برامج  يتم  حيث  صة، 

اجلمهور  تطلعات  يلبي  وبشكل  للنهاية  البداية  من  محوسب  بشكل  الصحفي 
إلكترونية  أو صحف  مدونات  أو  إخبارية  مواقع  بتصميم  تسمح  وهي  والصحفيني، 

 .)١١(باستخدام تطبيقات محمولة تيسر ذلك العمل الصحفي وبديًال عن احلاسوب
اس      ميكن  ما  جموهي  حستثمارها  كل  نشر  يًعا  يف  واإلعالمية  الصحفية  سماته  ب 

  -وتبادل املعلومات الصحيحة حول جائحة كورونا، وتوعية اجلمهور عامة والشباب خاصة
املوبايل لتقنيات  استخداًما  األكثر  الفئة  الوقاية    -باعتبارها  املرض وطرق  بأبعاد خطورة 

  والعالج.
  ورونا:يف التوعية بجائحة ك خصائص صحافة املوبايل -٣

تشير الدراسات أن وسائط املحمول هي تقنيات اتصال توفر للمستقبل حرية التنقل من 
خالل صحافة املوبايل؛ التي تعد تاريًخا مهًما لتطور وسائل اإلعالم املحمولة التي لديها  

ا استثمارها يف  وما ميكن  فريدة،  اجتماعية  وعواقب  مسبوقة  غير  تبني  لتوعية معدالت 
  ) ١٢(لتحتية الالزمة النتشارها مثل الشبكات وغيرهاضرورة توفير البنية االصحية، ولكن  

  ومن أهم خصائص صحافة املوبايل: 
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الصحفيني  - أيدي  بني  يضع  اإلعالمي  اإلنتاج  ناحية  من  املحمول  الهاتف  قدرات 
الكاميرات   إدخال  يصعب  التي  املناطق  االستخدام، خاصة يف  سهلة  أدوات جديدة 

يف أو  إليها،  فيها    العادية  تتوفر  ال  قد  التي  والعاجلة  الطارئة  األحداث  حلظات 
احلجر املنزلي وحاالت الطوارئ التي    ، وهو ما يحدث يف حاالت)١٣(الكاميرا العادية  

  متر بها البالد وساعات احلظر. 
باملستوى  - تكون  مصورة  مواد  إنتاج  العادي  اجلمهور  أو  الصحفي  للمراسل  ميكن 

ال يف  وتسهم  لعرضها،  وجاذبيتها  املطلوب  الصورة  ألهمية  املطلوبة  توعية 
 ومصداقيتها.

مما  - الصحفية  للقصة  السرد  عناصر  تضيفه  وما  املحمول  الهاتف  على  التحرير 
واملعدات   الفيديو  وجودة  القصة  هيكل  بناء  عن  فضًال  أهمية،  وذات  جيدة  يجعلها 

 .)١٤(املستخدمة
وتطبيق - املعلومات  جمع  على  الصحفيني  تساعد  تطبيقات  الصور وجود  التقاط  ات 

صوت وأدوات للكتابة بشكل أسهل وأسرع، وحتريرها، وتطبيقات تسجيل وحترير ال 
من   مالحظته  متت  ما  وهو  املونتاج،  وعمليات  الفيديو  وحترير  تصوير  وتطبيقات 

 .)١٥(خالل أنواع عديدة لصحافة املوبايل أثناء أزمة كورونا
امل - صحافة  يف  االجتماعي  التواصل  تطبيقات  من  استخدام  تشمله  وما  حمول، 

الصحة لوزارة  متخصصة  املواقع  أو    صفحات  من  وغيرها  العاملية  الصحة  منظمة 
 اإلخبارية والصحفية. 

يتم   - حيث  مزدوجة  فائدة  ولها  اخلاصة،  اإلخبارية  قصصهم  إنتاج  للجمهور  ميكن 
تطوير املهارات الرقمية لديهم؛ وكذلك تطوير لغة مشتركة تسد الفجوة بني رسمية  

االتص  بوابة دميقراطية  يحقق  وما  اجلمهور،  وإسهام  يف  الصحافة  خاصة  العام  ال 
  .)١٦(املجتمعات املهمشة

التقليدية   - التليفزيونية  البرامج  إنتاج عروض ومقاطع فيديو تشبه  ميكن من خاللها 
  أو التغطيات املصورة، فضًال عن األشكال التقليدية للصحافة والتقارير اإلخبارية. 

مه - مبهارات  جديدةتتميز  وعملية  واجت  نية  تقنيات  مع  الرتباطها  اهات  وفعالة 
 التحديث يف إنتاج الهواتف الذكية من ناحية وتطوير االتصال من ناحية.  

األشخاص   - من  كبيرة  فرًقا  املوبايل  صحافة  تتطلب  ال  أفضل؛  ومرونة  قابلية  يوفر 
  .)١٧( الذين لديهم معدات ثقيلة ومكلفة تتميز بصعوبة النقل أو التشغيل
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املستجد   -٤ كورونا  شأنأضحت  :  COVID-19جائحة  كورونا  متابًعا ◌ًجائحة  دولًيا  ا 
كوفيد   املستجد  كورونا  وفيروس  والقلق،  االهتمام  هذا   ١٩بغاية  تفشي  عن  اإلبالغ  مت 

، وانتشر يف أغلب  ٢٠١٩املرض بسبب العدوى ألول مرة مبنطقة ووهان بالصني ديسمبر  
الصحة   منظمة  وصنفته  العالم،  مارسدول  يف  جائحة  تشكل ٢٠٢٠العاملية  وأصبحت   ،

 .)١٨( الطوارئ الصحية التي تثير قلًقا دولًيا طارئة من
يعد نوًعا من أنواع الفيروسات التي تسبب العـدوى يف األنـف واجليـوب واجلـزء   فيروس كورونــاو

العلوي من احللق، وهو ساللة جديدة من فيروسات كورونـا، وتظهـر أعـراض كورونـا علـى شـكل 
الن األنف، التهاب احللق، السعال واحلمى، وميكن أن يتطور التهاب الرئة وصعوبة التـنفس، سي

وفًقا لإلصابات املوكدة حول   )١٩(شار الرهيب حيث بلغ عدد احلاالتومن خصائصه سرعة االنت
  . ٦٠٧٬١٦٧، الوفيات +    ٨٬٦٩٧٬٤٥٧، املتعافني + ١٤٬٥٦٩٬٣٥٨احلاالت +العالم؛  

  

  ح أهمية الدراسة من خالل : تضت :أهمية الدراسة 
 كإحــدى وســائل اإلعــالم اجلديــد األكثــر فعاليــة يف الوصــول  أهميــة صــحافة املوبايــل

ــار خاصــة يف ظــروف  ــات اجلمــاهير؛ كمصــدر معلومــات وأخب ــأثير بــني مختلــف فئ والت
  جائحة كورونا وما تثيره من أشكال اخلوف والقلق.

   كورونا املستجد وطرق الوقاية والعالج.أهمية التوعية الصحية بخطورة وانتشار فيروس 
 ا مـن جهـة، كمـا أنهـم ميثلـون   أهمية مرحلة الشباب بشكل عام كونهم األكثـر حيويـة وحراكـً

النسبة األكبر يف املجتمع من ناحية أخرى، فضـًال عـن كـونهم مـن أكثـر الفئـات العمريـة 
ع ضـرورة دراسـة استخداًما للمستحدثات التكنولوجية من وسائل االتصال، ومن هنا تنب

 ا.أي متغيرات تؤثر فيهم سلًبا وإيجابً 
  ونظًرا لقلة الدراسـات اخلاصـة بصـحافة املوبايـل، ومـا ميكـن أن تقدمـه الدراسـة احلاليـة

من تصور ألهمية تفعيل أدوار صحافة املوبايل يف مجاالت عـدة مـن بينهـا تنميـة الـوعي 
  الصحي.

  مشكلة الدراسة:
على      االعتماد  يتزايد  الشباب؛  حيث  بني  الذكي  الاملوبايل  االتصاالت  ثورة  رقمية  ومع 

وما وفرته من تسهيل وسرعة يف عمليات التواصل والوصول إلى مصادر املعلومات، ومع 
مت  إذا  واملجتمع  الفرد  على  متعددة  تأثيرات  ذات  نتائج  من  االعتماد  هذا  يحمله  ما 

باملوبايل  احلديثة  والتطبيقات  االتصال  وسائل  يف   استغالل  خاصة  األمثل،  الوجه  على 
  والتوعية الصحية خاصة. زيادة الوعي بشكل عام 
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كما أشارت بعض الدراسات إلى دور صحافة املوبايل اإليجابي يف تطوير العمل  
الصحفي، مؤكدة على ضرورة استخدامها يف التوعية السليمة ألفراد املجتمع واحلد من 

األخبار   وانتشار  اإلعالمي  التضليل  يف )٢٠(الكاذبةظاهرة  كما  األزمات  أثناء  خاصة  ؛ 
جائحة كورونا على سبيل املثال، وحيث يتزايد اعتماد الشباب املصري يف اآلونة األخيرة  
وما   اإلنترنت  بشبكة  اتصاله  مع  واملعلومات، خاصة  لالتصال  ثري  املوبايل كمصدر  على 

والتي ميكن   املعلومات،  به من مصادر متعددة لوسائل وأوعية  استثمارها يف نشر  يتصل 
  ل التوعية الصحية ملواجهة جائحة كورونا املستجد.األخبار واملعلومات حو

البحث   مبوضوع  الصلة  وثيقة  الدراسات  على  واطالعه  الباحث  مالحظة  خالل  ومن 
البحثية  باملشكلة  تأثيرات  وإحساسه  ما  الرئيس:  التساؤل  يف  الدراسة  مشكلة  تتحدد  ؛ 

ص  على  املصري  الشباب  كورونا  اعتماد  بجائحة  الصحية  التوعية  يف  املوبايل  حافة 
  املستجد؟ 

  :أهداف الدراسة
يتحدد الهدف الرئيس للدراسة يف التعرف على مدى االعتماد على صحافة املوبايـل 

ــة ا ــى التوعي ــأثيرات هــذا االعتمــاد عل ــا وت وميكــن تقســيمه ، ٢٠٢٠لصــحية بجائحــة كورون
  لألهداف الفرعية التالية:

اب املصــري علــى صــحافة املوبايــل كمصــدر للتوعيــة اط اعتمــاد الشــبالتعــرف علــى أمنــ - ١
 الصحية بجائحة كورونا.

األكثـر اسـتخداًما بـني الشـباب لتنميـة الـوعي   حتديد أهم وسائل وأنواع صحافة املوبايل  - ٢
 الصحي بجائحة كورونا.  

الكشف عن أهم أسباب ودوافع اعتماد الشباب علـى صـحافة املوبايـل كمصـدر للتوعيـة  - ٣
 صحية.ال

معرفة درجة اإلفادة من املشاركة والتفاعل مبوضوعات التوعيـة الصـحية عبـر صـحافة  - ٤
 املوبايل يف اكتساب الوعي.

أثيرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية املترتبــة علــى التعــرض لصــحافة رصــد أهــم التــ - ٥
 املوبايل أثناء جائحة كورونا.  

لشـباب كنتيجـة التعـرض لصـحافة قياس مستوى التوعية الصحية بجائحة كورونـا بـني ا - ٦
 اجلوال.

رصــد الســلبيات األكثــر شــيوًعا التــي تواجــه الشــباب يف التعــرض لصــحافة املوبايــل،  - ٧
 قترحات لتطويرها لتنمية الوعي الصحي.والتوصل مل



 

 
٢١٧٨ ٢١٧٨ 

  الدراسات السابقة:    
  املحور األول: دراسات تتعلق بصحافة املوبايل:

ملا      )٢١(   ٢٠١٩  others,Xosé ,aíGarc-pezóL&  دراسة  -١ علمًيا  فحًصا  استهدفت 
صحافة   عن  الباحثون  النمتناوله  رصدت  التي  العلمية  األدبيات  يف  املتزايد  املوبايل  و 

خالل األجهزة الذكية، ومن خالل هذا السيناريو كان  لالستخدام يف السنوات املاضية من  
املحتوى   وانتشار  االبتكارات  هذه  بني  العالقة  من  التحقق  يف  البحث  فريق  اهتمام 

العلمية   املقاالت  بتحليل  الدراسة  وقامت  األجهزة  اإلعالمي،  بني  العالقة  تتناول  التي 
 ٢٠٠٨ثية نشرت من يناير  مقالة بح  ١٩٩لصحافة واالتصال، حيث مت مراجعة  املحمولة وا
  يف قواعد البيانات. ٢٠١٨حتى مايو 

وتشير النتائج إلى أن الواليات املتحدة تتصدر الدراسات فيما يتعلق بصحافة املوبايل من  
االتصال   ٣٠بني   حول  العلمي  اإلنتاج  يف  زيادة  أعلى  وحققت  الدراسة،  شملتهم    دولة 

املوبايل يف عام   مقاًال   ٣٠حوالي    ٢٠١٧موضوًعا، ويف عام    ٣٨بحوالي    ٢٠١٣وصحافة 
  مقاًال يف صحافة املوبايل .   ٢٣ حوالي ٢٠١٨علمًيا، ويف 

ويف   عام  بشكل  االتصال  عمليات  املحمولة يف  األجهزة  تأثير  حول  دراسات  وجود  وتبني 
بالدرجة الصحفيون  بها  ويتأثر  عموًما،  الصحفي  اجلمهور    اإلنتاج  عن  فضًال  األولى، 

لكونها واالستهالك  االتصاالت  أو  الصحفي  اإلنتاج  عملية  خالل  من  سواء  عام    بشكل 
اإلنتاج   على  االبتكار  تأثير  حول  دراسات  وجدت  وبالتالي  باملعلومات،  غنًيا  مصدرًا 

  الصحفي يف صحافة املوبايل.
ى فاعلية  التعرف علاستهدفت      Nikolaos & Others 2019  ,Vryzas)٢٢( دراسة    -٢

شملت   وقد  املوبايل،  صحافة  عصر  يف  الصحفية  التقارير  إعداد  يف  اآللية  املساعدة 
ة رصد ومتابعة آلية سير العمل الصحفي باستخدام األجهزة الذكية املحمولة ومن  الدراس

خالل تطبيقات وبرامج مخصصة، حيث يتم العمل الصحفي بشكل محوسب من البداية 
ي وبشكل  منصة  للنهاية  حددت  وقد  الوقت،  نفس  يف  والصحفيني  اجلمهور  تطلعات  لبي 

إع مراحل  جميع  يف  العمل  تدفقات  جلميع  من  شاملة  والتحقق  اإلخبارية  التقارير  داد 
بني   التعاون  مدى  ورصدت  املباشر،  والبث  والنشر  املحتوى،  وإدارة  واملعلومات،  األخبار 

  خدمات اإلخبارية. العاملني يف غرفة األخبار واجلمهور املتلقي لل
املوبايل لصحافة  منصة  تصميم  فعالية  إلى  الدراسة  وميكنة   وتوصلت  أدوات  تتضمن 

واملقروءة،   املرئية  الوسائل  يف  املشترك  واجلمهور  الصحفيني  لدعم  االصطناعي  للذكاء 
  والتعامل مع الكاميرا وامليكروفون والتطبيقات الذكية يف التصميم والنشر. 
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النوعي   البحث  تشوأظهر  املهنيني  آراء  إلثراء  أن  الصحفيني  لدى  املهارات  زيادة  إلى  ير 
قصصه  عصر  سرد  يف  والنشر  والتصميم  التحرير  يف  اإلبداع  يف  ويساعد  الصحفية،  م 

املوبايل، جانب    صحافة  إلى  والفيديو  الصوت  تسجيل  يف  املمارسات  أفضل  توفير  ويتم 
حررين واملساهمني من املواطنني، ويف  تخرين املحتوى، وإمكانيات التعاون واملشاركة بني امل

بايل ميكن للنشر السريع أن يزيد من خطر املشاركة  حالة مشاركة املواطن يف صحافة املو
 دون التحقق الكايف من احلقائق، وبالتالي تضليل اجلمهور. 

٣-  ) التعرف على مدى    )٢٣()٢٠١٩دراسة طلعت عيسى وسائد رضوان  إلى  الدراسة  هدفت 
ر انتفاضة القدس، ب الفلسطيني لصحافة الهاتف املحمول كمصدر ألخبااستخدام الشبا

وأسباب االعتماد عليها، ودوافعه وأهم التأثيرات املترتبة على متابعة الشباب لهذا النوع  
صحيفة  واستخدمت  املسحي،  املنهج  الدراسة  واستخدمت  الصحافة،  من    اجلديد 

 ٣٨٣على عينة عشوائية بسيطة قوامها    االستبانة كأداة جلمع البيانات، وطبقت الدراسة
  لشباب يف كافة محافظات الوطن.مفردة من ا

وتوصلت إلى عدة نتائج من أهمها: ارتفاع نسبة استخدام صحافة الهاتف املحمول بنسبة 
الص  %٧٧٫٨ أخبار هذه  يثق يف  بينما  القدس،  انتفاضة  أزمة  وقت  من    %٧٢٫٢حافة  يف 

وك  صل االجتماعي يف املرتبة األولى وأهمها الفيس بعينة الدراسة، وجاءت شبكات التوا
،  %٨٨٫٢يف أنواع صحافة الهاتف املحمول التي اعتمد عليها الشباب عينة الدراسة بنسبة 

املحمول متصفحات  وأهمها  يليها  واملرئية  الصوتية  والتطبيقات  اإلخبارية  والتطبيقات   ،
اإلاليو التطبيقات  أهم  األقصى  قناة  تطبيق  وكان  خاللها  تيوب،  من  يتابع  التي  خبارية 

  أخبار االنتفاضة. 
٤  -  ) شاهني  سناء  يف )٢٤()٢٠١٨دراسة  املحمول  صحافة  دور  على  التعرف  إلى  هدفت   ،

انعكاسات صحافة   تطوير أداء الصحفيني ملهنتهم واملهارات املطلوبة إلجنازها، كما تبرز 
يف مفهوم ُغرف األخبار املحمول على أساليب التغطية الصحفية، والتحول الذي أحدثته  

الصحف  باألشكال  حلقت  التي  تناولت والتغيرات  التي  األدبيات  من  الباحثة  وأفادت  ية، 
مع   مقابالت  أجرت  كما  واألجنبية،  العربية  باملراجع  استعانت  حيث  املحمول؛  صحافة 

 .صحافة املحمول خبراء وصحفيني مهتمني مبجال
هم  ا إيجابًيا يف تطوير أداء الصحفيني ملهاموخرجت بنتائج أثبتت أن لصحافة املحمول دورً 

يف   العديدة  مزاياها  من  واإلفادة  املحمول  صحافة  استخدام  بضرورة  وأوصت  العملية، 
التضليل   من ظاهرة  للحد  عليه،  ُيتفق  أخالقي  نظام  وإعداد  الصحفية،  املمارسة  تطوير 

الصحف اإلعال بتعزيز قدرات  أوصت  كما  الكاذبة،  األخبار  وانتشار  عبر  مي  وتأهيلهم  يني 
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املحمول صحافة  مجال  يف  التدريبية  ومزودة    الدورات  متطورة  ذكية  أجهزة  ومتليكهم 
  بخدمة اإلنترنت. 

٥-   ) العنانبة  أحمد  طلبة    ،)٢٥( )٢٠١٨دراسة  استخدام  دوافع  معرفة  إلى  البحث  هدف 
دى اجلامعة األردنية للهاتف املحمول الذكي، والتعرف على أسباب انتشار استخدامه، وم

وتفاعلهم   عليها  اعتمادهم  ومدى  اإللكترونية،  الصحف  يف  املنشورة  األخبار  مصداقية 
إ داللة  ذات  فروق  وجود  عن  والكشف  امعها؛  تلك  مصداقية  حول  من  حصائية  ألخبار 

املنهج   الباحث  استخدم  وقد  الدراسة،  ملتغيرات  تبًعا  األردنية،  اجلامعة  طلبة  نظر  وجهة 
استخ التحليلي، ومت  لعينة عشوائية قوامها الوصفي  البيانات،  كأداة جلمع  االستبانة  دام 

  س. طالًبا وطالبة من طلبة اجلامعة األردنية ملرحلة البكالوريو  ١٢٠
لع  الدراسة  توصلت  طلبة  وقد  بني  الذكي  الهاتف  استخدام  ارتفاع  أبرزها:  نتائج،  دة 

دام طلبة اجلامعة ، وأن أهم دوافع استخ٦٥٫٤٢اجلامعة األردنية بدرجة عالية مبتوسط  
فيما  املستخدمني  احتياجات  تلبي  تطبيقات  الهاتف اخللوي من  يوفره  ما  الذكي  للهاتف 

، ومن أهم أسباب االنتشار سهولة  ٣٫٧٥ل السريع مبتوسط بلغ  يتعلق باالتصال والتواص
توفر   الفاعل بني املستخدمني، كما  التواصل  الهاتف اخللوي وانتشار تطبيقات  استخدام 

املجهود وللقيام بتوضيح مفاهيم الدراسة ومقرراتها واالستفسار عن املحاضرات،  الوقت و
بلغ   األ٣٫٨٣مبتوسط  مصداقية  درجة  ارتفعت  وقد  الصحف  ،  يف  املنشورة  خبار 

واعتمد طلبة اجلامعة األردنية عليها بدرجة عالية جًدا، وثبت    ٤٫٧٩اإللكترونية بدرجة  
آراء يف  إحصائية  داللة  ذات  فروق  استخدام   وجود  محاور  حول  الدراسة  عينة  أفراد 

م الهاتف املحمول وفًقا ملتغيرات اجلنس، والعمر، والسنة الدراسة، وعدد سنوات استخدا
  .األخبار الهاتف الذكي يف متابعة

٦ -  ) رضوان  سائد  الشباب   ،)٢٦()٢٠١٦دراسة  اعتماد  مدى  على  التعرف  الدراسة  هدف 
املحمول الهاتف  وأسباب هذا   الفلسطيني على صحافة  األزمات،  وقت  لألخبار  كمصدر 

ية والوجدانية والسلوكية املترتبة على اعتماد الشباب االعتماد، ودوافعه، والتأثيرات املعرف
املنهج   الباحث  واستخدم  بأنواعها،  الصحافة  من  اجلديد  النوع  هذا  على  الفلسطيني 

البيانات، جلمع  كأداة  االستقصاء  صحيفة  استخدام  ومت  عينة    املسحي،  على  وطبقت 
  مفردة من الشباب الفلسطيني. ٣٨٣عشوائية بسيطة قوامها 

صحافة الهاتف املحمول    وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها: اعتماد املبحوثني على  
الهاتف    % ٧٧٫٨بنسبة   صحافة  عبر  املتلقاة  األخبار  يف  يثق  بينما  األزمات،  أوقات  يف 

يقات التواصل االجتماعي وأهمها الفيس بوك أهم  ، وتصدرت تطب%٧٢٫٢املحمول بنسبة  
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انتفاضة القدس بنسبة   ، تالها متصفحات املحمول، ومن %٨٨٫٢مصادر متابعة أحداث 
قات اإلخبارية، فالتطبيقات الصوتية واملرئية وأهمها اليوتيوب، كما حل تطبيق ثم التطبي

  ة األحداث.قناة األقصى باملرتبة األولى يف التطبيقات اإلخبارية ملتابع
٧-   ) الشهاوي  سماح  على    ،)٢٧(  ) ٢٠١٦دراسة  التعرف  إلى  مستخدمي هدفت  تفضيالت 

املحمولة لتصميم هذه املواقع وتقييمهم للتصميم املواقع اإلخبارية املصرية على الهواتف  
لها تلك  احلالي  من  عينة  يف  املختلفة  التصميم  عناصر  شكل  وحتليل  رصد  خالل  من   ،

املحمول، ثم التعرف على كثافة وكيفية استخدام املبحوثني لها، وقد املواقع على الهاتف  
يلي، بالتطبيق على عينة  على منهج املسح بأسلوبيه الوصفي والتحلاعتمدت هذه الدراسة  

اليوم.  املصري  مصراوي،  فيتو،  الوطن،  الفجر،  نيوز،  البوابة  السابع،  اليوم  مواقع:  من 
املصري من سن   الشباب  من  عينة  املواقع    ٣٥إلى    ١٨وكذلك  من مستخدمي هذه  سنة 

  . مفردة ٢٥٠وبلغ عددهم 
أفرا استخدام  معدالت  ارتفاع  أهمها:  نتائج،  لعدة  الدارسة  الدراسة  وتوصلت  عينة  د 

للهاتف املحمول كوسيلة الستهالك األخبار، وليس ملجرد تصفح العناوين وإمنا يف مشاركة  
بعضهم يستخدمه  كما  عليها،  والتعليق  الطويلة،    األخبار  اإلخبارية  القصص  قراءة  يف 

وفيما يتعلق بتقييم املبحوثني جلودة تصميم املواقع اإلخبارية على الهواتف املحمولة فقد  
جاء تقييمهم متوسًطا، أما عن سهولة تصفح املواقع وسهولة البحث عن األخبار ومشاركة  

ل  حات الرئيسة للمواقع محتقييًما مرتفًعا، فالصف   األخبار عبر هذه املواقع قد حازت على
الدراسة غاية يف الطول يحتاج مستخدموها  للتمرير كثيًرا للوصول آلخر الصفحة فيما  

ا مصراوي  موقع  ازدحام عدا  املستخدمون  يرى  كما  الدراسة،  مواقع  بني  مناسبةً  ألكثر 
  صفحات املوقع خاصة مع املساحة الصغيرة لشاشة الهاتف. 

٨-  ) أشي  حنان  واستخدامات   ،)٢٨()  ٢٠١٦دراسة  دوافع  التعرف على  إلى  الدراسة  هدفت 
السعودي   الشباب  اجتاهات  وطبيعة  وحدود  عبدالعزيز؛  امللك  جامعة  طلبة  لدى  اجلوال 
السعودي   الشباب  لعالقة  املستقبلي  الطرح  للجوال وحتديد  التكنولوجية  التطبيقات  نحو 

(النوع الدميوغرافية  املتغيرات  وتأثير  اجلوال،  ذلك،  و  باستخدامات  والدخل) على  السن 
على   واعتمدت  اجلامعة،  مجتمع طالب  من  بالعينة  املسح  منهج  على  الباحثة  واعتمدت 

قوامها   عينة  على  طبقت  وقد  البيانات،  كأداة جلمع  طالب    ٥٠٠االستبانة  من  مبحوث 
  وطالبات جامعة امللك عبدالعزيز. 

ك ارتفاع  أهمها:  من  النتائج،  من  ملجموعة  الدراسة  ميتلكون ثاوتوصلت  الذين  عدد  فة 
كثافة   متغير  من  كل  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  وجود عالقات  ثبت  كما  اجلوال، 
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وأمناط   االستخدام  كثافة  متغير  بني  وكذلك  النفعية،  والدوافع  اجلوال  استخدام 
ألهداف  اجلوال  استخدام  يف  تتشابه  واإلناث  الذكور  فئات  أن  وأكدت  االستخدامات، 

، بينما تشير النتائج إلى أن اإلناث أكثر استخداًما للجوال ألهداف طقوسية، يةودوافع نفع
دوافع  يف  الدخل  فئات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  إلى  النتائج  وأشارت 
وتثقيف   توعية  أهمية  إلى  الدراسة  أوصت  وقد  والطقوسية،  النفعية  اجلوال  استخدام 

  .ختلفة الستثمار هذه التقنية بشكل إيجابي وفعالمل املجتمع بأمناط استخدامات اجلوال ا
٩-  ) سنة  أبو  نورا  الشباب )٢٩( )٢٠١٤دراسة  استخدام  دوافع  على  التعرف  إلى  هدفت 

املتحققة منها، وذلك من خالل التعرف على معدل   السعودي للهواتف الذكية واإلشباعات
وأمنا  عادات  بيان  ثم  الذكية،  للهواتف  السعودي  الشباب  له،  استخدام  استخدامهم  ط 

وكذلك دوافع استخدامهم للهواتف الذكية، كاشًفا عن مدى إفادتهم من استخدامهم لهذه 
و الدراسة  الهواتف  هذه  اعتمدت  وقد  لهم،  يحققها  التي  املسح اإلشباعات  منهج  على 

عدد   على  بالتطبيق  مقسمني    ٢٠٠اإلعالمي  السعودي  الشباب  من  ذكور    ١٠٠مبحوث 
      .إناث ١٠٠و

من استخدامات الشباب السعودي للهاتف الذكي تركزت   %٣٬٢٥النتائج أن نسبة أهم ومن 
بي...الخ)،   األسكاي  و  آب،  الواتس  تويتر،  بوك،  (الفيس  االجتماعي  التواصل  برامج  يف 

نسبة  كم أن  الذكي،    %٥٠ا  هاتفهم  على  يشاهدونه  فيما  أحًدا  يشاركون  ال  الشباب  من 
اله الستخدام  الشباب  دوافع  معرفة  وأهم  ثم  واجلهد،  الوقت  توفر  أنها  الذكية  واتف 

من   %٥٬٤٠ديدة، وأشار  املعلومات بسهولة، وأهم اإلشباعات املتحققة اكتساب معلومات ج
  % ٥٢الهاتف الذكي عن استخدام الوسائل األخرى، وأشار  الشباب دائًما يغنيهم استخدام  

  لوجود مخاطر ومساوئ الستخدام الهاتف. 
ال  -١٠ عبيد  (دراسة  وأمناط    )٣٠( )٢٠١٢شقصي  عادات  وتفسير  وحتليل  وصف  استهدفت 

الوسيلة   لهذه  استخدامهم  ودوافع  املحمول،  للهاتف  اجلامعي  الشباب  استخدامات 
ا اإلشباعات  أو  الرضا  بني  ومستوى  العالقة  على  التعرف  وكذلك  لديهم،  حتققت  لتي 

باس املرتبطة  واإلشباعات  باحلاجات  التملك  ومدة  اجلنس  الهاتف  متغيرات  تخدام 
املحمول، كذلك التعرف على أكثر األمناط االتصالية التي يستخدمها الشباب يف الهاتف  

واأل الهاتفاملحمول  منافسة  بيان حجم  ثم  فيها،  تستخدم  التي  لوسائل   غراض  املحمول 
غير   عينة  على  الوصفي  املسحي  املنهج  الدراسة  هذه  اتبعت  وقد  األخرى،  االتصال 

  طالًبا جامعًيا من سلطنة عمان.   ٥١٧ن احتمالية مكونة م



              ٢١٨٣ 

ال   التي  الوسائل  املحمول  الهاتف  تصدر  أهمها:  النتائج،  من  مجموعة  إلى  وتوصلت 
متقدًما عن الكتاب يف املرحلة الرابعة، ووجود فروق  يستغني عنها الشباب من اجلنسني  

اال دوافع  أهم  وجاءت  واإلناث،  الذكور  بني  املحمول  الهاتف  استخدامات  ستخدام بني 
 "تسير أمورهم احلياتية بشكل أفضل". 

استخدامات استهدفت الكشف عن      Kathleen sara Alpiza)31( (2010)دراسة:    - ١١
، وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التي  االتصال اجلديدةاملراهقني لوسائط  

تتراوح الثانوية  املرحلة  يف  للمراهقني  بالعينة  املسح  منهج  على  بني    اعتمدت  أعمارهم 
  سنة)، وقد اعتمدت على االستبانة كأداة جلمع البيانات. ١٦:١٨(
امل  استخدام  ارتفاع  منها:  نتائج،  لعدة  الدراسة  توصلت  قد  اإلعالم و  لوسائل  راهقني 

الهواتف   وبخاصة  االجتماعية  الوسائل  استخدام  وكثرة  اليومية،  حياتهم  يف  اجلديدة 
)،  %٩٥يستخدم املراهقون الشبكات االجتماعية بنسبة (املحمولة والرسائل الفورية، حيث  

هذه  بأن  يشعرون  ألنهم  وهذا  االستخدام،  طبيعة  يف  اجلنسني  بني  فروق  توجد  وال 
كما    الوسائل التقليدية؛  محل  اجلديدة حتل  اإلعالم  وسائل  وبدأت  فاعلية  وأكثر  مريحة 

واألصدقاء،   العائلة  ومع  املدرسة  يف  اليومية  حياتهم  يف  الهواتف  دمجت  واستخدمت 
املحمولة إلجراء املكاملات، ثم أصبحت مرادفة الستخدامات الكمبيوتر يف أغراض تعليمية 

  وألغراض التسلية.
وال   - ١٢ (دراسة  ياجن  ووايت،  املحمول يف    )٣٢()٢٠٠٩ش،  الهاتف  الكشف عن دور  استهدفت 

واستخدمت املنهج    تدعيم التواصل واالنتماء والهوية االجتماعية لدى الشباب األسترالي، 
ملجموعة   البيانات  كأداة جلمع  النقاش  مجموعات  أسلوب  واستخدمت  الكيفي،  الوصفي 

الشباب   أن أهم   ٢٤  –١٦شابة من عمر    ١٣شابًا،    ١٩من  إلى  الدراسة  عاًما، وتوصلت 
دوافع استخدام املحمول هو التواصل املستمر مع اآلخرين سواًء من أجل ترتيب لقاء أو 

فعالية بجماعة    تنظيم  واالرتباط  االجتماعية  بالهوية  استخداماتهم  وتتأثر  بالعمل،  أو 
الهاتف املحمول أكثر  معينة أو عالقاتهم باجلنس اآلخر، وأثبتت الدراسة أن مستخدمي  

  فعالية واجتماعية من غير املستخدمني. 
١٣ -  ) هدفت إلى التعرف على مدى إدراك اجلمهور للهاتف    )٣٣()٢٠٠٩دراسة صفا عثمان 

اإلعالمية املقدمة عبره، وما يحققه  املحمول كوسيلة إعالم جديدة ومدى تبنيه للخدمات  
اإلعالمية، وأيًضا التعرف على كيفية من تفاعلية مع اجلمهور املستخدم لهذه اخلدمات  

إدراك القائم باالتصال بأهمية الهاتف املحمول كأداة تكاملية، واستخدمت املنهج الوصفي  
  ت النقاش املركزة على بعض اجلمهور والقائمني باالتصال. باستخدام مجموعا
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دو يف  باالتصال  والقائم  اجلمهور  اشتراك  أهمها:  نتائج،  لعدة  الدراسة  افع وتوصلت 
واملواقع  اإللكتروني  البريد  وتصفح  متابعة  وأهمها  املحمول  الهاتف  استخدامات 

رسائ واستقبال  اإلخبارية  اخلدمات  يف  واالشتراك  القنوات  االجتماعية،  من  إخبارية  ل 
اخلدمات  تبني  على  واإلناث  الذكور  اتفاق  وتبني  اإلعالمية،  واملؤسسات  التليفزيونية 

  مول. اإلعالمية عبر الهاتف املح 
  دراسات املحور الثاني: التوعية الصحية وجائحة كورونا املستجد: 

بحوثني مع هدفت الدراسة إلى التعرف على تفاعل امل  )٣٤()٢٠٢٠دراسة محمود محمود (  -١
 France 24نا عبر صحفتي قناة اململكة األردنية، وقناة  طرق الوقاية من فيروس كورو

مفردة من طالب جامعتي   ٤٠٠عربي، واستخدمت منهج املسح بالعينة، وتكونت العينة من  
  القاهرة، واملنيا من متابعي طرق الوقاية من فيروس كورونا.

ملبحوثني  روق دالة إحصائًيا بني أشكال تفاعل اوتوصلت إلى عدة نتائج، أهمها: وجود ف 
وقناة   األردنية،  اململكة  قناة  بصفحتي  كورونا  فيروس  من  الوقاية  طرق   france24مع 

  عربي.   france24عربي، وفروق دالة يف تقدير االجتاهات نحو صفحة قناة  
عــالم لتحقــق مــن إمكانيــة التنبــؤ بــدور وســائل اإلهــدفت ا )٣٥()٢٠٢٠دراســة عيشــة علــة ( -٢

افحــة األزمــات الصــحية العامليــة يف ظــل انتشــار اجلديــد يف تشــكيل الــوعي الصــحي ومك
ا طبيعــة الفــروق يف التوعيــة حســب املتغيــرات ١٩-فيــروس( كوفيــد ) يف اجلزائــر، وأيضــً

  مفردة. ١٤٠الدميوغرافية، واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي، وتكونت العينة من  
سـائل اإلعـالم اجلديـد يف تنميـة التنبـؤ بالـدور اإليجـابي لو  وقد كشفت النتـائج أنـه ميكـن 

الوعي الصحي، ومكافحة األزمات الصحية العامليـة يف ظـل انتشـار الفيـروس يف اجلزائـر، 
هنــاك فــروق دالــة إحصــائًيا يف متوســط درجــات دور وســائل اإلعــالم اجلديــد يف تشــكيل 

ا  الوعي الصحي يف ملتغيـر املجـال املهنـي، وال توجـد  ظل انتشار الفيـروس يف اجلزائـر وفقـً
  الة إحصائًيا وفًقا ملتغيري اجلنس والفئات العمرية.فروق د

استهدفت الكشف عن إسهامات شـبكات  )٣٦()٢٠٢٠دراسة مرتضى األمني، وخالد حمــد (  -٣
التواصل االجتماعي يف تعزيز الوعي الصحي لدى املجتمع السـوداني للوقايـة مـن فيـروس 

دراســة علــى املــنهج الكيفــي، ويتكــون مجتمــع الدراســة مــن مجموعــة كورونــا، واعتمــدت ال
ــوزارة  ــاملوقع الرســمي ل ــوك ب ــيس ب ــا املســتجد يف صــفحة ف ــروس كرون املنشــورات عــن في

صــحة الســودانية، ومتــت بأســلوب احلصــر الشــامل ملــدة ســبعة أيــام مــن بدايــة األســبوع ال
  .٢٠٢٠الثاني من أبريل  
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عي الصـحي فيس بـوك مبوقـع الـوزارة بتعزيـز الـو  وتوصلت الدراسة إلى اهتمام صفحة   
بنشر األخبار املستمرة عن فيروس كورونا، وكذلك نشر رسائل التوعيـة الصـحية مبختلـف 

  استخدام أساليب متنوعة واالعتماد على مصادر مختلفة.أشكالها وب
هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى مســتوى اســتخدام  )٣٧()٢٠١٧دراســة خالـــد الفـــرم ( -٤

 -فيسـبوك  -تمـاعي (يوتيـوبف املدن الطبية مبدينة الرياض لشبكات التواصل االجوتوظي
رجـة املشـاركة يف بـرامج تويتر) يف اسـتراتيجيات التوعيـة الصـحية ملـرض كورونـا وتقيـيم د

  التوعية الصحية ملرض كورونا عبر شبكات التواصل.
ك منصـات علـى شـبكات % مـن املـدن الطبيـة بالريـاض ال متتلـ٧٣وقد توصلت الدراسة أن      

من املدن الطبية لم تستخدم شبكات التواصـل   %٦٠عي، كما بينت الدراسة أن  التواصل االجتما
ــا، مــا يعنــي غيــاب اســتراتيجية صــحية تســهم مــن االجتمــاعي يف التوعيــة  حيــال مــرض كورون

     خاللها كافة املدن الطبية ومستشفياتها احلكومية يف االنخراط يف اجلهد الصحي.
  ى الدراسات السابقة:ق علتعلي

صحافة       أهمية  تأكيد  يف  السابقة  الدراسات  من  الكثير  مع  احلالية  الدراسة  تتفق 
اتصالي   كوسيط  دراسة  املوبايل  مثل  نسبًيا  و  ٢٠١٩  pezóLحديث   ،Vryzas   ٢٠١٩  ،

، وتختلف يف كونها تبحث يف اعتماد الشباب املصري على  ٢٠١٦، ورضوان  ٢٠١٨العنابية  
ملوبايل يف احلصول على معلومات توعوية نحو جائحة كورونا، وهو ما لم تتناوله صحافة ا

الع الدراسات  من  باملتغيرات  أي  وعالقتها  الباحث،  حدود  يف  األجنبية  أو  ربية 
 الدخل والتعليم. الدميوغرافية، ومستوى 

يشير   ما  وهو  واجلمهور بشكل عام،  الشباب  الدراسات على عينات مختلفة من  أجريت 
الشباب مثل دراسة عيسى ورضوان  إل املتزايد مبرحلة  العنابية  ٢٠١٩ى حجم االهتمام   ،

  .٢٠١٨، أو الصحفيني مثل شاهني ٢٠١٤، وأبو سنة ٢٠١٦، والشهاوي ٢٠١٨
الو  ألهمية  الدراسات  قياسها؛ أشارت  وطرق  كورونا خاصة  وجائحة  عامة  الصحي  عي 

األمني دراسة  وعلة  ٢٠٢٠مثل  الفرم  ٢٠٢٠،  املؤسسات ،  ٢٠١٧،  قيام  أهمية  وكذلك 
حيال   بدورها  والقيام  حديثة،  اتصالية  منظومات  بتأسيس  املعنية  التوعية  الصحية 

ص سيما  وال  الصحية  التوعية  يف  اجلديد  اإلعالم  شبكات  واستخدام  حافة  الصحية، 
  املوبايل، وهو ما تسعى إليه الدراسة احلالية.

الدرا استطالع  من  احلالية  الدراسة  أفادت  خصائص  وقد  معرفة  يف  السابقة  سات 
املوبايل   يف صحافة  وساعدت  كورونا،  جائحة  أزمة  ظل  يف  خاصة  االتصالية  وأهميته 

  حتديد املشكلة واجلوانب املنهجية للدراسة والتحليالت اإلحصائية.
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  طار النظري للدراسة: اإل

  نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم: -

وديفلير روكتش  بول  "ساندرا  م  أو قدَّ إط"  وسائل ل  على  االعتماد  تأثيرات  لنموذج  ار 
اإلعالم، وتتركز فكرة النموذج يف أن املتلقي داخل املجتمعات احلديثة يعتمد على وسائل 

  .)٣٨( اإلعالم كمصدر للمعلومات تسهم يف تكوين معارفه
اإلعالم   وسائل  على  باالعتماد  املتعلقة  التأثيرات  من  أنواع  ثالثة  النموذج  ؛  )٣٩(ويرصد 

  : ثل يفتتم
التأثيرات املعرفية: وتتحدد يف بناء االجتاهات وإزالة الغموض عن القضايا املختلفة،  -

يتم  كورونا  فيروس  بخطورة  للتوعية  معرفية  جوانب  حول  البحث  هذا  يف  وتتمثل 
  حتديدها يف مقياس محدد.

أثير  التأثيرات الوجدانية: وتتحدد يف مشاعر احلب والكراهية.. وغيرها، ويظهر الت -
تع األفراد ندما  مشاعر  يف  تؤثر  اجلوال  صحافة  خالل  من  معينة  معلومات  قدم 

األخالقية   التأثيرات  واخلوف،  القلق  العاطفي،  الفتور  أمثلتها  ومن  واستجاباتهم، 
  واملعنوية. 

وتظهر   - والوجدانية،  املعرفية  للتأثيرات  النهاية  يف  الناجت  هي  السلوكية:  التأثيرات 
يقوم   ما  حينما  بعمل  لوالالفرد  يعمله  ذلك   كان  ويف  اإلعالمية،  للوسائل  تعرضه 

تعرضه  خالل  من  علمها  وقائية  احترازية  إجراءات  من  األفراد  يسلكه  ما  املوقف 
  ملضامني توعوية يف صحافة اجلوال حول جائحة كورونا. 

  :)٤٠(و تقوم النظرية على افتراضات رئيسة منها 

ئل اإلعالم للحصول  اجلمهور على وسالى درجة اعتماد  أن درجة استقرار املجتمع تؤثر ع  -
  وهو ما ميكن اختباره يف الدراسة احلالية، خاصة على معلومات يف املجاالت املختلفة؛  

تغيرات  من  أوجده  وما  املستجد  كورونا  فيروس  حول  املعلومات  وتضارب  نقص  مع 
 جذرية يف املجتمع من إجراءات احلظر والبقاء باملنزل. 

النظرية أن طبي  - مهور تؤثر على درجة اختالف عة االختالف بني شرائح اجلكما تفترض 
اإلعالم؛   وسائل  على  االعتماد  شرائح درجة  بني  الفروق  معرفة  من  اختباره  وميكن 

 .  الشباب املصري عينة الدراسة يف االعتماد على صحافة املوبايل أثناء اجلائحة

االعتماد على عدة عنا  االجتماعويرتكز منوذج  النظام  منها:  والنظام اإلعالمي، صر  ي 
حسب اللذ املختلفة  بالقضايا  اهتمامه  مستويات  يختلف  الذي  اجلمهور  يف  يؤثران  ان 

مستوى تعليمه ودرجه وعيه، كما أن معدالت التعرض واالهتمام بالقضايا املختلفة تزيد  
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رونا موضوع الدراسة من خالل أزمة جائحة كو   ، وهو ما ميكن اختباره)٤١(خالل األزمات 
ال تأثيرابني  ودراسة  املصري  املوبايل من شباب  التعرض لصحافة  التعليم يف  ت مستوى 

الدخل  مستوى  تأثيرات  وكذلك  أخرى،  ناحية  من  الصحية  بالتوعية  وعالقته  ناحية 
  وموطن السكن.

  :تساؤالت الدراسة
 تسعى الدراسة إلى اإلجابة عن التساؤالت التالية:

املوبايــل كمصــدر للتوعيــة الصــحية مــا مــدى اعتمــاد الشــباب املصــري علــى صــحافة  - ١
 ورونا؟بجائحة ك

ما أهم وسائل وأنـواع صـحافة املوبايـل األكثـر اسـتخداًما بـني الشـباب لتنميـة الـوعي   - ٢
 الصحي بجائحة كورونا؟

مـــا أهـــم أســـباب ودوافـــع اعتمـــاد الشـــباب علـــى صـــحافة املوبايـــل كمصـــدر للتوعيـــة  - ٣
 الصحية؟

وضـوعات التوعيـة الصـحية عبـر صـحافة ما درجـة اإلفـادة مـن املشـاركة والتفاعـل مب - ٤
 ايل يف اكتساب الوعي؟املوب

ــى التعــرض لصــحافة  - ٥ ــأثيرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية املترتبــة عل مــا أهــم الت
 ثناء جائحة كورونا؟املوبايل أ

ما مسـتوى التوعيـة الصـحية بجائحـة كورونـا بـني الشـباب كنتيجـة التعـرض لصـحافة  - ٦
 اجلوال؟

 تي تواجه الشباب يف التعرض لصحافة املوبايل؟األكثر شيوًعا الما أهم السلبيات  - ٧
  ما أهم املقترحات لتطوير صحافة املوبايل لتنمية الوعي الصحي؟ - ٨
  الفروض: 
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بني حجم اعتماد الشباب على صحافة املوبايل  .١

 ومستوى التوعية الصحية بجائحة كورونا. 
ح .٢ بني  عالقة  على  توجد  االعتماد  املعرفية جم  التأثيرات  وحجم  املوبايل  صحافة 

 والوجدانية والسلوكية لذلك االعتماد.    
املع .٣ التأثيرات  حجم  بني  عالقة  وبني توجد  لالعتماد،  والسلوكية  والوجدانية  رفية 

 مستوى التوعية الصحية املكتسب نتيجة االعتماد على صحافة املوبايل.    
إ .٤ الشبتوجد فروق ذات داللة  اعتماد  باختالف حصائية يف  املوبايل  اب على صحافة 

 مستوى التعليم).  –الدخل –اإلقامة -املتغيرات الدميوغرافية (النوع
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ذات .٥ فروق  كورونا   توجد  بجائحة  الصحية  التوعية  مستوى  يف  إحصائية  داللة 
 مستوى التعليم).    –الدخل –اإلقامة - باختالف املتغيرات الدميوغرافية (النوع

  :راءات املنهجيةجاإل 

: تنتمي هذه الدراسة إلى البحـوث الوصـفية؛ ويسـتخدم الباحـث مـنهج نوع ومنهج الدراســة
ا منظ ا للحصــول علــى بيانــات ومعلومــات وأوصــاف عــن املســح؛ باعتبــاره جهــًدا علميــً مــً

الظاهرة املدروسة موضوع البحث، من خالل مجموعة من اإلجراءات املنظمـة التـي حتـدد 
  .)٤٢(ت ومصدرها وطرق احلصول عليهانوع املعلوما

اســـتمارة االســـتبانة كـــأداة جلمـــع  اعتمـــد الباحـــث يف الدراســـة علـــى أداة جمـــع البيانـــات:
ا ملوضـوع الدراسـة احلاليـة، ومـن  البيانات، فهي مـن أنسـب األسـاليب جلمـع البيانـات وفقـً

ة تسـاؤالت سـؤاًال تتضـمن تغطيـ ١٤أكثر الوسائل شيوًعا يف املنهج املسحي، واشـتمل علـى 
جــات لقيــاس طبيعــة ودر ١،٢،٣،٤الدراســة ويف ضــوء أهــدافها، كمــا مت حتديــد الســؤال 

التي حتـدد درجـات التـأثيرات بأبعادهـا   ٨االعتماد على صحافة املوبايل، وفقرات السؤال  
لقيــاس  ٩فقــرة فرعيــة، وفقــرات الســؤال  ٢٤املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية، مــن خــالل 

عبـارة فرعيـة، باإلضـافة للبيانـات ٢٤ية حول كورونا؛ مشـتمًال علـى  مستوى التوعية الصح
  املتغيرات الوسيطة للدراسة.الشخصية التي حتدد 

مجتمـع الدراسـة مـن الشـباب املصـري مـن الـذكور واإلنـاث، مـن   يتمثل   مجتمـع الـدراســـة:
ارهــا ســنة، وذلــك ألهميــة هــذه املرحلــة العمريــة وتأثيرهــا يف املجتمــع وباعتب ٤٠: ١٨ســن 

  الفئة األكثر مواكبة للمستحدثات االتصالية.

مفـردة، ومت اختيارهـا بطريقـة عشـوائية متعـددة   ٥٠٠حجـم العينـة    يبلـغ   :العينة وتوزيعها
 -الدقهليـة  –املنوفيـة  –املراحل من الشـباب املصـري بـبعض املحافظـات املصـرية؛ القـاهرة

معات تلـك املحافظـات؛ ملحاولـة بني سويف، مبساعدة الزمالء والباحثني بجا  -اإلسكندرية
اسـتمارة لـنقص   ٢٦الدراسـة اسـتبعدت    ضمان متثيـل مجتمـع الدراسـة، وبعـد تطبيـق أداة

البيانـــات وعـــدم صـــالحيتها، وبالتـــالي فقـــد بلغـــت حجـــم العينـــة التـــي خضـــعت للتحليـــل 
  مفردة.   ٤٧٤اإلحصائي  
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  خصائص عينة الدراسة امليدانية:
  راسةتوصيف عينة الد  :)١جدول رقم (

  النسبة  التكرار  توصيف العينة 

  النوع
 ٣٧٫١ ١٧٦  ذكور

  ٦٢٫٩  ٢٩٨  إناث 

  محل اإلقامة 
  ٥٦٫٥  ٢٦٨  ريف

 ٤٣٫٥ ٢٠٦  حضر 

  مستوى التعليم

 ١٢٫٢ ٥٨  فوق جامعي 

  ٧٦٫٤  ٣٦٢  جامعي 

  ٨  ٣٨  متوسط 

 ٣٫٤ ١٦  أقل من متوسط 

  متوسط الدخل الشهري 

 ٥٠٫٢ ٢٣٨  جنيه   ٣٠٠٠أقل من 

  ٣٠٫٤  ١٤٤  جنيًها  ٧٠٠٠إلى ٣٠٠٠

  ١٩٫٤  ٩٢  فأكثر  جنيًها ٧٠٠٠

  % ١٠٠ ٤٧٤    اإلجمالي 

فمــن حيــث متغيــر النــوع  كانــت  الدراســة، عينــة صــائصخلاجلــدول الســابق  يعــرض
ا متغيــر محــل اإلقامــة فكانــت   %٦٢٫٩مقابــل  %٣٧٫١ الــذكور نســبة الشــباب  لإلنــاث، أمــَّ

، وعـن مسـتوى التعلـيم %٤٣٫٥ة)  ، ومـن سـكان احلضـر( املدينـ%٥٦٫٥نسبة سـكان الريـف  
ــيم متوســط بنســبة %٧٦٫٤فــوق جــامعي، و  %١٢٫٢فكانــت  ، وأقــل مــن %%٨ جــامعي، وتعل

 ٣٠٠٠، وفيمــا يخــص متوســط الــدخل الشــهري فكانــت نســبة فئــة أقــل مــن %٣٫٤متوســط 
ــه  ــن  ٥٠٫٢جني ــة م ــى ٣%، وفئ ــن %٣٠٫٤آالف بنســبة  ٧إل ــة م ــأكثر بنســبة  ٧، وفئ آالف ف
١٩٫٤%.  

  سة:  حدود الدرا
حتددت يف دراسة تأثيرات االعتماد علـى صـحافة املوبايـل ودورهـا حدود موضــوعية:  -

  .٢٠٢٠يف التوعية الصحية بجائحة كورونا  
 -املنوفيــة –القــاهرة(عينــة مــن الشــباب املصــري مبحافظــات  حــدود بشــرية ومكانيــة: -

 ).بني سويف  -اإلسكندرية  -الدقهلية
 م.٢٠٢٠يل: يوليو  ئحة كورونا ابتداًء من أبرمت إجراء الدراسة أثناء جاحدود زمنية:  -
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  يوضح اجلدول التالي أهم متغيرات الدارسة: :  متغيرات الدراسة

  ): يوضح متغيرات الدارسة احلالية ٢جدول رقم (

  املتغير التابع  املتغيرات الوسيطة  املتغير املستقل

درجات االعتماد على صحافة  

  املوبايل

  أنثى) -النوع (ذك - ١

  حضر) -فاإلقامة (ري - ٢

  –جامعي –متوسط    -التعليم (أقل من متوسط-٣

  فوق متوسط) 

  متوسط الدخل الشهري – ٤

مستوى التوعية الصحية   -

  باجلائحة 

التأثيرات املعرفية   -

والوجدانية والسلوكية 

لالعتماد على صحافة 

  املوبايل

  املصطلحات اإلجرائية:

تية وتبادلها من خالل املوبايل  إجرائًيا "التعرض ألمناط اتصالية معلوما  صحافة املوبايل:
التط التواصل  مثل  ومواقع  اإللكترونية،  والصحف  اإلخبارية  واملواقع  االجتماعي  بيقات 

أسئلة   حتددها  ممن  وغيرها  واملرئية  الصوتية  والتطبيقات  املوبايل  ومتصفحات 
  االستبانة".

ــة املتفشــية ذااأل"مصــطلح اجلائحــة إلــى  يشــير :١٩كورونــا كوفيــد  جائحــة ت االنتشــار وبئ
، وهو فيروس مت اكتشافه مـن ١٩  ؛ واملقصود انتشار فيروس كورونا املستجد كوفيدعالواس

ــا بــدأ تفشــيه يف مدينــة ووهــان الصــينية يف ديســمبر  وقــد  ٢٠١٩ســاللة فيروســات كورون
  .)٤٣"(حتول إلى جائحة تؤثر على بلدان العالم

جلة وفهـم املعلومـات صيل ومعامستوى حت"وتعرف بأنها    التوعية الصحية بجائحة كورونا:
والقـــدرة علـــى قـــراءة  التخـــاذ قـــرارات صـــحية مناســـبة،واخلـــدمات الصـــحية األساســـية 

اويقاس  ،  )٤٤("املعلومات الصحية وفهمها وتنفيذها مـن خـالل الدرجـة التـي يحصـل   إجرائيـً
ــى وعليهــا املبحوثــ ــامقيــاس ن عل والــذي يشــمل املعرفــة  ،التوعيــة الصــحية بجائحــة كورون

  .ةاناية والعالج، مرفق باالستبوطرق انتشاره وأساليب الوق  باملرض

ــة مــن  :الشــباب املصــري ــة العمري ــن الفئ ســنة املقيمــني يف املحافظــات  ٤٠ -١٨الشــباب م

  املختارة عينة البحث.

  



              ٢١٩١ 

    إجراءات الصدق والثبات:

ــً  ةقــام الباحــث بإعــداد أســئلة االســتبان  ومت  ا ملحــاور وأهــداف الدراســة وتســاؤالتها،وفق
ــى مجموعــة مــن املحكمــنيعرضــه ــة عل  ةللتأكــد مــن صــدق االســتبان )٤٥(ا بصــورتها األولي

مفـردة للتعـرف علـى مـدى   ٢٠على عينة أوليـة    القياسه، كما مت تطبيقه  توقياس ما وضع
ومت إجــراء بعــض التعــديالت باحلــذف  ،وضــوح األســئلة وبنودهــا الفرعيــة وطــرق اإلجابــة

  الستطالعية.ينة اوالع  ا آلراء املحكمنيواإلضافة وفقً 

ــات بطــريق  ــداخلي تكمــا مت حســاب الثب (صــدق التكــوين)، مت إيجــاد ني: االتســاق ال
 -الوجدانيــــة -(املعرفيــــةة معــــامالت االرتبــــاط بــــني درجــــات تــــأثيرات االعتمــــاد الثالثــــ

وكذلك بـني كـل   ،السلوكية)، ومحاور مقياس التوعية الصحية بكورونا وبني بعضهم البعض
ارتباط مرتفعة ودالـة عنـد مسـتوى الكلية للمقياس وجميعها معامالت  محور وبني الدرجة  

) وهـذا يزيـد التأكـد ٠٫٩٧١،    ٠٫٨٤٧حيث تراوحت معامالت االرتباط مـا بـني (  ،)٠٫٠١(
  من صدق األداة وثباتها.

بــني مفــردة بعــد أســبوعني وحســاب معامــل التوافــق  ٣٠عــادة التطبيــق لإ وبطريقــة:
وهـي نسـبة عاليـة تشـير   ٠٫٩١٤حيث بلغت نسبة الثبـات    ،استجابات العينة يف التطبيقني

مـــن خـــالل التواصـــل مـــع عينـــات املبحـــوثني يف  الصـــالحية األداة للتطبيـــق. ومت تطبيقهـــ
عـن   ةاملحافظات املختارة وبالتعاون مع الزمالء بتلك اجلامعـات، واسـتخدام نشـر االسـتبان

  طريق جوجل دريف.

مـــن   SPSSاســـة علــى برنـــامج ريـــغ بيانــات الدرقـــام الباحــث بتف اجلـــة اإلحصـــائية: املع
حصــائي مــن موقــع جوجــل دريــف، وقــام الباحــث بــإجراء التحليــل اإل ةاســتمارات االســتبان

  باستخدام املعاجلات اإلحصائية التالية:
ــرجح،  ــط املـ ــابي والوسـ ــط احلسـ ــة، واملتوسـ ــب املئويـ ــرارات والنسـ ــراف التكـ واالنحـ

ات يف أحد املتغيـرات، ا، لقياس الفروق بني املجموعوحتليل التباين األحادي أنوف  املعياري،
 ،Least Significance Difference، وهـو  Post Hok Testsاالختبـارات البعديـة 

واختبار  ملعرفة داللة الفروق بني مجموعتني، ، T-Testومعامل ارتباط بيرسون، اختبار ت
  مل التوافق.، ومعا٢كا
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  ونتائج الفروض.   خلاصة بتساؤالت الدراسة،ائج ا النت  :: وتنقسم إلى  نتائج الدراسة

  أوًال: نتائج تساؤالت الدراسة:
 :الوسائل التي يعتمد عليها الشباب املصري كمصدر معلومات وتوعية عن جائحة كورونا  -١

  الوسائل التي تعتمد عليها عينة الدراسة كمصدر معلومات عن جائحة كورونا  :)٣جدول رقم (

  الوسائل اإلعالمية 
    املجموع  إناث   ورذك

  الداللة  Chi2  %  ك  %  ك  %  ك

  ٠٫١٢٧  ٢٫٣٢٨  ٥٫٥  ٢٦  ٦٫٧  ٢٠  ٣٫٤  ٦  الصحف الورقية 

  ٠٫٣٩٥  ٠٫٧٢٥  ٢٫١  ١٠  ١٫٧  ٥  ٢٫٨  ٥  يو دالرا 

  ٠٫٠٩٦  ٢٫٧٦٧  ٢٩٫٥  ١٤٠  ٣٢٫٢  ٩٦  ٢٥  ٤٤  القنوات الفضائية 

  ٠٫٢٦٨  ١٫٢٢  ٧١٫٧  ٣٤٠  ٧٣٫٥  ٢١٩  ٦٨٫٨  ١٢١  نترنت بشكل عامشبكة اإل

  ٠٠٠.  ١٦٫١  ٥٥٫٧  ٢٦٤  ٤٨٫٧  ١٤٥  ٦٧٫٦  ١١٩  وبايل صحافة امل

  ٠٫٩٢٦  ٠٫٠٩  ٨٫٩  ٢٨  ٩٫٥  ١٢  ٨٫٦  ١٦  أخرى 

        ٤٧٤    ٢٩٨    ١٧٦  جملة من أجاب

أكثر الوسائل اإلعالمية التي تعتمد عليها عينة الدراسة هي يتضح من اجلدول السابق أن  
ويليهـا  ،%٥٥٫٧ة ويليهـا صـحافة املوبايـل بنسـب،  %٧١٫٧شبكة اإلنترنت بشـكل عـام بنسـبة  

%، وجــاء الراديــو يف  ٥٫٥، والصــحف الورقيــة بنســبة %٢٩٫٥القنــوات الفضــائية بنســبة 
    .%٢٫١املرتبة األخيرة بنسبة  

ويتضــح مــن النتيجــة ارتفــاع االعتمــاد علــى شــبكة اإلنترنــت وصــحافة املوبايــل كوســائل 
املصـري، الشـباب    إلكترونية متثل اإلعـالم اجلديـد الـذي أصـبح أسـهل وأكثـر انتشـارًا بـني

وتتفــق النتيجــة مــع الدراســات الســابقة العربيــة واألجنبيــة التــي أشــارت إلــى تفــوق قــراءة 
النصــوص واألخبــار مــن الشاشــة الصــغيرة بشــكل أكبــر وتنــاقص حــاد يف قــراءة الصــحف 

  .)٤٦(املطبوعة

ــا ــى الوســائل  ٢كمــا تشــير ك ــاث يف االعتمــاد عل ــذكور واإلن ــني ال ــى عــدم وجــود فــروق ب إل
مية، باسـتثناء وجـود فـروق بـني الـذكور واإلنـاث يف االعتمـاد علـى صـحافة املوبايـل، اإلعال

  تضح ذلك يف اختبار الفروض.وسي

  

  



              ٢١٩٣ 

درجــــات اعتمــــاد الشـــــباب عينــــة الدراســـــة علــــى صـــــحافة املوبايــــل للحصـــــول علــــى أخبـــــار  -٢
 ومعلومات عن جائحة كورونا

  . ول على أخبار عن جائحة كورونا درجات االعتماد على صحافة املوبايل للحص   :)٤جدول رقم (

  املجموع  إناث   ذكور  درجات االعتماد / النوع
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٦٫٣  ١٧٢  ٢٧٫٩  ٨٣  ٥٠٫٦  ٨٩  ابدرجة كبيرة جدً 

  ٣٢٫٩  ١٥٦  ٣٥٫٦  ١٠٦  ٢٨٫٤  ٥٠  بدرجة كبيرة

  ٢٤٫٩  ١١٨  ٢٨٫٢  ٨٤  ١٩٫٣  ٣٤  متوسطةبدرجة 

  ٢٫٥  ١٢  ٣٫٧  ١١  ٠٫٦  ١  بدرجة منخفضة 

  ٣٫٤  ١٦  ٤٫٧  ١٤  ١٫١  ٢  ابدرجة منخفضة جدً 

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

    ٠٫٢٤٢الداللة = دالة  التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوى املعنوية= ٤درجة احلرية =    ٢٩٫٣٧٧= ٢قيمة كا
درجـات اعتمـاد الشـباب املصـري عينـة الدراسـة علـى يتضح من اجلدول السـابق أن  

ت عـن جائحـة كورونـا تتنـوع بـني اعتمـاد صحافة املوبايل يف احلصول على أخبـار ومعلومـا
، واعتمـاد بدرجـة %٣٢٫٩واعتماد بدرجـة كبيـرة بنسـبة %،    ٣٦٫٣بدرجة كبيرة جًدا بنسبة  

  .%٣٫٤، وبدرجة منخفضة جًدا %٢٫٥%، وبدرجة منخفضة    ٢٤٫٩متوسطة بنسبة  
إلــى داللــة الفــروق اإلحصــائية بــني الــذكور واإلنــاث يف درجــات االعتمــاد  ٢وتشــير كــا

الشــباب  صــحافة املوبايــل، ويالحــظ ارتفــاع االعتمــاد بدرجــة كبيــرة جــًدا لإلنــاث عــن علــى
  الذكور.

نتائج    مع  تتفق  كما  املوبايل  املصري على صحافة  الشباب  اعتماد  ارتفاع  النتيجة  وتبني 
السابقة وتقبًال   )٤٧(الدراسات  املوبايل  لتقنيات  استخداًما  األكثر  الفئة  باعتبارها 
  ولوجية للتعرف على أبعاد انتشار املرض وطرق الوقاية والعالج. للمستحدثات التكن

ت الدراسة كمصدر  وهنا  الشباب عينة  بني  اتصالي  املوبايل كوسيط  أهمية صحافة  تأكد 
ثري للمعلومات وما يتصل به من مصادر متعددة وأوعية غنية باألخبار واملعلومات متعددة 

  صحية بجائحة كورونا. األشكال التي ميكن استثمارها يف التوعية ال
استخدام صحافة املوبايل يف التوعية السليمة ألفراد املجتمع جتاه القضايا  وكذلك ميكن  

الكاذبة األخبار  وانتشار  التضليل اإلعالمي  أثناء  )٤٨(املختلفة واحلد من ظاهرة  ؛ وخاصة 
البحث  ويف ظل تعدد روافدها مما يسهل على اجلمهور تتبع مصدر املعلومة أو    )٤٩(األزمات

  الل وسيلة واحدة وهي املوبايل.عنها يف مصادر أخرى من خ 
  



 

 
٢١٩٤ ٢١٩٤ 

متوســط عــدد الســاعات يف اليــوم التــي تقضــيها يف متابعــة صــحافة املوبايــل فيمــا يخــص  -٣
 .جائحة كورونا

متوسط عدد الساعات يف متابعة صحافة املوبايل للحصول على أخبار عن    :)٥جدول رقم (
  جائحة كورونا. 

  عالنو /عتماد درجات اال
  املجموع  إناث   ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٠٫٤  ١٤٤  ٣٠٫٩  ٩٢  ٢٩٫٥  ٥٢  أقل من ساعة 

  ١٤٫٨  ٧٠  ٩٫٤  ٢٨  ٢٣٫٩  ٤٢  ساعات ٣: ألقل من١من 

  ٤٫٦  ٢٢  ٣٫٤  ١٠  ٦٫٨  ١٢  ساعات ٥: ألقل من٣من 

  ٧٫٢  ٣٤  ٧٫٤  ٢٢  ٦٫٨  ١٢  ساعات  ٥أكثر من  

  ٤٣  ٢٠٤  ٤٩  ١٤٦  ٣٣  ٥٨  حسب الظروف 

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

    ٠٫٢٢٥الداللة = دالة  التوافق=  ٠٫٠٠٠مستوي املعنوية= ٤درجة احلرية =    ٢٥٫٢٦٨= ٢قيمة كا
متوسـط عـدد سـاعات متابعـة الشـباب املصـري عينـة يتضح من اجلـدول السـابق أن  

الدراسة لصحافة املوبايل يف احلصول على أخبار ومعلومات عن جائحة كورونـا تتنـوع بـني 
 ٥:    ٣، ومـن  %١٤٫٨سـاعات بنسـبة    ٣%، ومن ساعة ألقل من    ٣٠٫٤ساعة بنسبة    أقل من

ا بنســـبة  ٥، وأكثـــر مـــن %٤٫٦ســـاعات بنســـبة  ، واالســـتخدام حســـب %٧٫٢ســـاعات يوميـــً
  .%٤٣الظروف كانت أعلى نسبة  

إلــى داللــة الفــروق اإلحصــائية بــني الــذكور واإلنــاث يف ســاعات متابعــة  ٢وتشــير كــا
إلنــاث عــن الشــباب الــذكور، وهــو مــا تختبــره حــظ ارتفــاع ســاعات اصــحافة املوبايــل، ويال

  فروض الدراسة.
ويتبني كثافة استخدام صحافة املوبايل بني الشباب، وإن كانت نسبة حسب الظـروف 
جاءت مرتفعة؛ فهي تشير يف جوهرها لالستخدام املتزايد أثناء األزمات والظـروف امللحـة 

  لتي تفشت يف العالم أجمع.اء جائحة كورونا اكما يف حالة احلاجة إلى املعرفة أثن
  
  
  
  
  
  
  



              ٢١٩٥ 

أكثـــر الفتـــرات التـــي تســـتخدم فيهـــا صـــحافة املوبايـــل بشـــكل مكثـــف فيمـــا يخـــص جائحـــة  -٤
 .كورونا

  صحافة املوبايل فيما يخص جائحة كورونا أكثر الفترات التي تستخدم فيها   :)٦جدول رقم (

  درجات االعتماد / النوع
  املجموع  إناث   ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣٫٤  ١٦  ٢٫٧  ٨  ٤٫٥  ٨  الفترة الصباحية 

  ٣٫٨  ١٨  ٤٫٤  ١٣  ٢٫٨  ٥  فترة الظهيرة 

  ٢٤٫٩  ١١٨  ٢٦٫٥  ٧٩  ٢٢٫٢  ٣٩  فترة املساء 

  ١٥٫٢  ٧٢  ١٦٫٤  ٤٩  ١٣٫١  ٢٣  فترة السهرة 

  ٥٢٫٧  ٢٥٠  ٥٠  ١٤٩  ٥٧٫٤  ١٠١  حسب الظروف أي وقت

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

    ٠٫٠٩٨= غير دالة  التوافق=  ٠٫٣٢٨املعنوية=مستوى  ٤احلرية = درجة      ٤٫٦٢٥= ٢قيمة كا
أكثــر فتــرات متابعــة الشــباب املصــري عينــة الدراســة يتضــح مــن اجلــدول الســابق أن 

لصــحافة املوبايـــل يف احلصـــول علـــى أخبـــار ومعلومـــات عـــن جائحـــة كورونـــا هـــي حســـب 
، وفتــرة الســهرة %٢٤٫٩ملســاء بنســبة ، ويليهــا فتــرة ا%٥٢٫٧الظــروف يف أي وقــت بنســبة 

ــرة الصــباحية %١٥٫٢بنســبة  ــة يف الفت ــل نســبة املتابع ــرة %٥ ٣٫٤، وتق ــرة الظهي ، ويف الفت
إلى عدم داللة الفروق اإلحصائية بني الذكور واإلناث يف حتديد فترات   ٢، وتشير كا%٣٫٨

  متابعة صحافة املوبايل.
ف يف أي وقـت وبايل حسب الظـرووتشير النتيجة كذلك لطبيعة التعرض لصحافة امل

أثناء احلظر وقضاء معظـم الوقـت يف متابعـة مسـتجدات املعلومـات واألخبـار حـول   خاصة
كورونا، وإن كـان االسـتخدام يف فتـرة املسـاء والسـهرة مـن أكثـر الفتـرات وهـي التـي يتفـرغ 

ب يف الشــباب فيهــا ملالحقــة آخــر األخبــار والتقــارير اليوميــة، وتتناســب مــع طبيعــة الشــبا
الليــل خاصــة مــع ظــروف تلــك اجلائحــة وتعطــل معظــم ســاعات متــأخرة مــن االســتيقاظ ل

  األعمال واملؤسسات التعليمية.
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مستوى اعتماد الشباب عينة الدراسة على وسائل وأنواع صــحافة املوبايــل للحصــول علــى   -٥
  .أخبار ومعلومات عن كورونا

   :)٧جدول رقم (
  .على أخبار ومعلومات عن كورونا مستوى االعتماد وسائل وأنواع صحافة املوبايل للحصول

  وسائل وأنواع 
  صحافة

  املوبايل  /  درجة االعتماد

منخفضة    منخفضة   متوسطة  كبيرة  كبيرة جًدا 
الوزن    املتوسط  جًدا 

  %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   %  ك   املئوي 

  ٤٨٫٩  ٢٫٤٤  ٢٤  ١١٤  ٣٦٫٧  ١٧٤  ١٩  ٩٠  ١١  ٥٢  ٩٫٣  ٤٤  خدمة الرسائل القصيرة 

تطبيقات 
  ومواقع إخبارية 

  ٥٣٫٦  ٢٫٦٧  ٢٠٫٢  ٩٦  ٢٣  ١١٠  ٣٢  ١٥٦  ١٥  ٧٤  ٨  ٣٨  مصراوي 

  ٤٧٫٦  ٢٫٣٧  ٢٨٫٢  ١٣٤  ٢٩٫٥  ١٤٠  ٢٣٫٦  ١١٢  ١٣٫١  ٦٢  ٥٫٥  ٢٦  البوابة نيوز 

  ٤٣٫٥  ٢٫١٨  ٣٤٫٦  ١٦٤  ٢٩٫٥  ١٤٠  ٢٣٫٢  ١١٠  ٨٫٩  ٤٢  ٣٫٨  ١٨  فيتو 

  ٦٧٫٤  ٣٫٣٧  ١٦٫٨  ٨٠  ١٢٫٢  ٥٨  ٢١٫١  ١٠٠  ١٦٫٥  ٧٨  ٣٣٫٣  ١٥٨  اليوم السابع 

  ٥٨٫٧  ٢٫٩٣  ٢٥٫٣  ١٢٠  ١٢٫٢  ٥٨  ٢٤٫٥  ١١٦  ١٩٫٤  ٩٢  ١٨٫٦  ٨٨  أخبار مصر 

  ٤٧٫٧  ٢٫٣٨  ٣٣٫٨  ١٦٠  ٢٢٫٨  ١٠٨  ٢٣٫٢  ١١٠  ١١٫٨  ٥٦  ٨٫٤  ٤٠  موجز 

  ٤٨٫٧  ٢٫٤٣  ٣٠  ١٤٢  ٢٥٫٣  ١٢٠  ٢٤٫١  ١١٤  ١٢٫٧  ٦٠  ٨  ٣٨  العربية نت 

  ٤٨٫٦  ٢٫٤٢  ٣٢٫٥  ١٥٤  ٢٤٫١  ١١٤  ٢١٫٥  ١٠٢  ١١٫٨  ٥٦  ١٠٫١  ٤٨  نبض 

  ٥٢  ٢٫٦٠  املتوسط

مواقع صحف  
  إلكترونية

  ٥٤٫٣  ٢٫٧١  ٢٩٫١  ١٣٨  ١٦  ٧٦  ٢٢٫٨  ١٠٨  ١٨٫١  ٨٦  ١٣٫٩  ٦٦  بوابة األهرام 

  ٥٢٫٨  ٢٫٦٤  ٣٠٫٤  ١٤٤  ١٧٫٣  ٨٢  ٢٢٫٤  ١٠٦  ١٧٫٧  ٨٤  ١٢٫٢  ٥٨  بوابةاألخبار

بوابة  
  اجلمهورية 

٥٠٫٨  ٢٫٥٤  ٣٢٫٥  ١٥٤  ١٩٫٨  ٩٤  ٢٠٫٣  ٩٦  ١٦  ٧٦  ١١٫٤  ٥٤  

  ٤٥٫٥  ٢٫٢٧  ٣٣٫٨  ١٦٠  ٢٦٫٦  ١٢٦  ٢٤٫٥  ١١٦  ٨٫٩  ٤٢  ٦٫٣  ٣٠  الوفد

  ٤٣٫٥  ٢٫١٨  ٣٤٫١  ١٦٢  ٣٢٫٥  ١٥٤  ٢٠٫٧  ٩٨  ٦٫٨  ٣٢  ٥٫٩  ٢٨  الشروق

  ٤٨٫٢  ٢٫٤١  ٢٩٫١  ١٣٨  ٢٩٫١  ١٣٨  ٢٠٫٧  ٩٨  ١٣٫٥  ٦٤  ٧٫٦  ٣٦  الوطن 

  ٥٥٫٧  ٢٫٧٨  ٢٦٫٦  ١٢٦  ١٧٫٧  ٨٤  ٢٢٫٨  ١٠٨  ١٦  ٧٦  ١٦٫٩  ٨٠  املصري اليوم 

  ٥٠٫٢  ٢٫٥١  املتوسط

وات  ع قنمواق
  فضائية
  إخبارية 

  ٥٧٫٨  ٢٫٨٩  ٢٦٫٢  ١٢٤  ١٢٫٧  ٦٠  ٢٢٫٨  ١٠٨  ٢٢٫٨  ١٠٨  ١٥٫٦  ٧٤  العربية 

  ٥١٫٨  ٢٫٥٩  ٣٢٫٩  ١٥٦  ١٦  ٧٦  ٢١٫٩  ١٠٤  ١٧٫٣  ٨٢  ١١٫٨  ٥٦  النيل لألخبار 

  ٤٢٫٥  ٢٫١٣  ٣٩٫٢  ١٨٦  ٢٨٫٣  ١٣٤  ١٨٫٦  ٨٨  ٨٫٤  ٤٠  ٥٫٥  ٢٦  اجلزيرة 

  ٤٧٫٨  ٢٫٣٩  ٣٢  ١٥٢  ٢٤٫٩  ١١٨  ٢٣٫٦  ١١٢  ١١  ٥٢  ٨٫٤  ٤٠  سكاي نيوز 

BBC  ٥١٫٦  ٢٫٥٨  ٣١٫٢  ١٤٨  ١٩٫٨  ٩٤  ٢٠٫٣  ٩٦  ١٧٫٣  ٨٢  ١١٫٤  ٥٤  

CNN ٤٨٫٧  ٢٫٤٣  ٣١٫٦  ١٥٠  ٢٤٫٩  ١١٨  ٢١٫١  ١٠٠  ١٣٫١  ٦٢  ٩٫٣  ٤٤  

  ٥٠  ٢٫٥٠  املتوسط

مواقع التواصل  
  االجتماعي

  ٧٣٫٥  ٣٫٦٨  ١٩  ٩٠  ٣٫٨  ١٨  ١٣٫٥  ٦٤  ١٨٫١  ٨٦  ٤٥٫٦  ٢١٦  فيس بوك 

  ٥٣٫١  ٢٫٦٥  ٣٠٫٨  ١٤٦  ٢١٫٩  ١٠٤  ١٧٫٣  ٨٢  ١١  ٥٢  ١٩  ٩٠  تويتر

  ٦٥٫٤  ٣٫٢٧  ٢٤٫٥  ١١٦  ٨٫٩  ٤٢  ١٥٫٦  ٧٤  ١٧٫٣  ٨٢  ٣٣٫٨  ١٦٠  واتس اب 

  ٤٥٫٣  ٢٫٢٧  ٣٨٫٤  ١٨٢  ٢٥٫٧  ١٢٢  ١٦٫٩  ٨٠  ٨٫٩  ٤٢  ١٠٫١  ٤٨  سناب شات 

  ٤٧٫٢  ٢٫٣٦  ٣٦٫٢  ١٧٢  ٢٦٫٢  ١٢٤  ١٤٫٨  ٧٠  ١١  ٥٢  ١١٫٨  ٥٦  تليجرام 

  ٤٢٫٤  ٢٫١٢  ٤٢٫٢  ٢٠٠  ٢٧٫٤  ١٣٠  ١٤٫٣  ٦٨  ٤٫٨  ٤٠  ٧٫٦  ٣٦  ميو إ

  ٣٨٫١  ١٫٩٠  ٤٥٫١  ٢١٤  ٣١٫٦  ١٥٠  ١٤٫٣  ٦٨  ٥٫٥  ٢٦  ٣٫٤  ١٦  تاجنو
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  ٥٢٫١  ٢٫٦١  املتوسط

تطبيقات صوتية 
  ومرئية 

  ٥٩٫١  ٢٫٩٥  ٢٧٫٨  ١٣٢  ١١  ٥٢  ٢٠٫٧  ٩٨  ١٩  ٩٠  ٢١٫٥  ١٠٢  يوتيوب

  ٥٢٫٤  ٢٫٦٢  ٣٤٫٦  ١٦٤  ١٧٫٣  ٨٢  ١٥٫٢  ٧٢  ١٧٫٣  ٨٢  ١٥٫٦  ٧٤  انستجرام 

SOUND 
CLOUD 

٣٩٫٨  ١٫٩٩  ٤٣٫٩  ٢٠٨  ٢٨٫٣  ١٣٤  ١٦  ٧٦  ٨٫٤  ٤٠  ٣٫٤  ١٦  

  ٥٠٫٤  ٢٫٥٢  املتوسط

البحث يف  
  نترنت اإل

متصفحات  
  املوبايل 

٦٤٫٨  ٣٫٢٤  ٢٢٫٨  ١٠٨  ٧٫٦  ٣٦  ١٢٫٢  ٥٨  ٢٧  ١٢٨  ٢٨٫٣  ١٣٤  

البريد  
  لكترونياإل

٤٩٫٧  ٢٫٤٨  ٣٤٫٦  ١٦٤  ٢٠٫٣  ٩٦  ٢١٫٥  ١٠٢  ٩٫٣  ٤٤  ١٤٫٣  ٦٨  

  ٥٧٫٣  ٢٫٨٦  املتوسط

التـي يعتمـد عليهـا  وبايـلدد وسـائل وأنـواع صـحافة امليتضح مـن اجلـدول السـابق تعـ
، ويليهـا ٥٧٫٣الشباب املصري، وجاءت شبكة اإلنترنت بأعلى متوسـط مـرجح ووزن مئـوي  

، ويليها التطبيقـات واملواقـع ٥٢٫١يف املرتبة الثانية مواقع التواصل االجتماعي بوزن مئوي  
م ، ثـ٥٠٫٤رئيـة مثـل اليوتيـوب بـوزن، ثـم التطبيقـات الصـوتية وامل٥٢اإلخبارية بوزن مئـوي  

، ثـم مواقـع وقنـوات فضـائية إخباريـة بـوزن مئـوي ٥٠٫٢مواقع الصـحف االلكترونيـة بـوزن  
  .٤٨٫٩، وأخيًرا خدمات الرسائل القصيرة عبر املوبايل بوزن مئوي ٥٠

ويالحظ ارتفاع االعتماد على شبكة اإلنترنت ومتصـفحات املوبايـل ومواقـع التواصـل 
ة لصـحافة املوبايـل؛ للحصـول علـى معلومـات التطبيقات املرئية كـأنواع متعـدداالجتماعي و

ــد مــن الدراســات الســابقة حــول  ــو مــا يتفــق مــع العدي ــار حــول جائحــة كورونــا، وه وأخب
  .)٥٠(استخدامات املوبايل يف االتصال واخلدمات اإلخبارية واملعلوماتية
اءت متصـفحات املوبايـل ومن أهم وسائل البحـث يف شـبكة اإلنترنـت عبـر املوبايـل جـ

  .٤٩٫٧يها استخدام البريد اإللكتروني بنسبة ، يل٦٤٫٨مثل كروم وسفاري بنسبة 
ومن أهم وسائل التواصل االجتمـاعي األكثـر اعتمـاًدا بـني الشـباب جـاء الفـيس بـوك 

، يليـه تليجـرام بنسـبة ٥٣٫١ليـه تـويتر بنسـبة  ، ي٦٥٫٤، يليه الواتس آب بنسبة  ٧٣٫٥بنسبة
  .٣٨٫١جنو بنسبة  ، يليه تا٤٢٫٤، يليه إميو بنسبة  ٤٥٫٣سناب شات بنسبة   ، يليه٤٧٫٢

ا مــع عــدة  ويتصــدر الفــيس بــوك أهــم وســائل التواصــل االجتمــاعي يف مصــر متفقــً
  .)٥٢(٢٠١٦، وسماح الشهاوي  )٥١(٢٠١٤دراسات سابقة منها نورا أبو سنة 

عينــة الدراســة  التطبيقــات واملواقــع اإلخباريــة التــي يعتمــد عليهــا الشــباب ومــن أهــم
، ٤٨٫٧، يليــه العربيــة نــت  ٥٣٫٦مصــراوي  ،٥٨٫٧، يليــه أخبــار مصــر ٦٧٫٤اليــوم الســابع 

؛ وتتفــق ٤٣٫٥، وأخيــًرا فيتــو ٤٧٫٦، يليــه البوابــة نيــوز ٤٧٫٧، يليــه مــوجز  ٤٨٫٦نــبض 
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در اليوم السابع لتفضيالت مسـتخدمي املواقـع يف تص  )٥٣(٢٠١٦النتيجة مع سماح الشهاوي
  صرية.اإلخبارية امل

، والسحابة ٥٢٫٤، وانستجرام  ٥٩٫١الصوتية واملرئية اليوتيوب    تومن أهم التطبيقا
  .٣٩٫٨الصوتية  

و تصدرت املصري اليوم أهم الصحف اإللكترونيـة التـي يعتمـد عليهـا الشـباب عينـة 
، يليهــا ٥٢٫٨، يليهــا بوابــة األخبــار ٥٤٫٣األهــرام ، يليــه بوابــة ٥٥٫٧الدراســة بــوزن مئــوي 

  .  ٤٣٫٥، الشروق ٤٥٫٥، الوفد ٤٨٫٢، الوطن  ٥٠٫٨مهورية  بوابة اجل
، يليهـا ٥٧٫٨وبالنسبة ملواقع القنوات الفضائية تصدر موقع قناة العربية بوزن مئـوي 

، ٤٧٫٨، ســـكاي نيـــوز  ٤٨٫٧   CNN، وال ٥١٫٦ BBC، ال ٥١٫٨قنـــاة النيـــل لألخبـــار 
النتيجــة إلــى قلــة اعتمــاد قائمــة القنــوات، وهكــذا تشــير  ٤٢٫٥تــذيل موقــع قنــاة اجلزيــرة و

  ثقة بها وضعف مصداقيتها يف تناول األحداث.الشباب على قناة اجلزيرة لفقد ال
للحصول على معلومات حول   أسباب اعتماد الشباب على وسائل صحافة املوبايل -٦

 كورونا. 
  . أسباب االعتماد على صحافة املوبايل للحصول على معلومات حول كورونا: )٨جدول رقم (

  ب االعتماد باأس
    املجموع  طالبات  طالب 

  الداللة  Chi2  %  ك  %  ك  %  ك

  ٠٫٠٧٣  ٣٫٢٠٧  ٨١٫٤  ٣٨٦  ٨٣٫٩  ٢٥٠  ٧٧٫٣  ١٣٦  سرعة وفورية يف نقل األخبار

االستخدام وقلة التكاليف عبر سهولة 

  املنصات والتطبيقات
٠٫٠٣٩  ٤٫٢٧٣  ٤٢٫٢  ٢٠٠  ٣٨٫٦  ١١٥  ٤٨٫٣  ٨٥  

ة والتفاعل مع  تتيح إمكانية املشارك

  املعلومات. مصادر 
٠٫٠٤٩  ٣٫٨٨٧  ٢٢٫٤  ١٠٦  ١٩٫٥  ٥٨  ٢٧٫٣  ٤٨  

إمكانية تصفح أكثر من موقع ملزيد من  

  املصداقية 
٠٫٠٠١  ١٢٫٠٦  ٤٠٫٩  ١٩٤  ٣٤٫٩  ١٠٤  ٥١٫١  ٩٠  

حرية التصفح والنشر وتبادل املعلومات 

  برقابة أقل
٠٫٣٧٨  ٠٫٧٧٦  ١٤٫٣  ٦٨  ١٥٫٤  ٤٦  ١٢٫٥  ٢٢  

ارات جذابة تتيح تنوع وتعدد خلي 

  ملعلومات ملصادر ا
٠٫٨٩٥  ٠٫٠١٧  ٧٫٦  ٣٦  ٧٫٧  ٢٣  ٧٫٤  ١٣  

تتيح أشكال متعددة للمعلومات 

  فيديو –رسوم -صور –نصوص 
٠٫٨١٣  ٠٫٠٥٦  ٢٤٫٥  ١١٦  ٢٤٫٨  ٧٤  ٢٣٫٩  ٤٢  

        ٤٧٤    ٢٩٨    ١٧٦  جملة من أجاب
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سة أهم أسباب اعتماد الشباب املصري عينة الدرا  يتضح من اجلدول السابق أن     
، %٨١٫٤هـو "سـرعة وفوريـة نقـل األخبـار واملعلومـات" بنسـبة    على وسائل صحافة املوبايل

، ويليـه "إمكانيـة تصـفح أكثـر %٤٢٫٢يليه سبب "سهولة االستخدام وقلـة التكـاليف" بنسـبة  
، ثم أنها تتـيح أشـكال متعـددة للمعلومـات نصـوص وصـور ورسـوم %٤٠٫٩من موقع" بنسبة  

، وحريـة التصـفح %٢٢٫٤عـل بنسـبة  تـيح إمكانيـة املشـاركة والتفا، وت%٢٤٫٥وفيديو بنسبة  
  .%٧٫٦، وتتيح تنوع وخيارات جذابة بنسبة  %١٤٫٣والنشر بنسبة  

عــن وجــود عالقــة دالــة إحصــائًيا بــني النــوع كمتغيــر وبــني بعــض  ٢ويظهــر اختبــار كــا
، وسـهولة أسباب االعتماد مثل إمكانية تصفح أكثر من موقع، وإمكانيـة املشـاركة والتفاعـل

  ألسباب غير دالة إحصائًيا.االستخدام، وبقية ا
 اعتماد الشباب على وسائل صحافة املوبايل للحصول على معلومات حول كورونا.دوافع    -٧

  .  دوافع االعتماد على صحافة املوبايل للحصول على معلومات حول كورونا  :)٩جدول رقم (

    املجموع  إناث   ذكور  دوافع االعتماد 
  الداللة  Chi2  %  ك  %  ك  %  ك

االطالع على اإلحصائيات اجلديدة 

  اليومية 
٠٫٣٧٥  ٠٫٧٨٧  ٧٠  ٣٣٢  ٧١٫٥  ٢١٣  ٧٦٫٦  ١١٩  

  ٠٫٠١٦  ٥٫٨٥٠  ٥٣٫٦  ٢٥٤  ٤٩٫٣  ١٤٧  ٦٠٫٨  ١٠٧  معرفة طرق العدوى وانتشار الفيروس

  ٠٫٥٠٩  ٠٫٤٣٧  ٥٤٫٩  ٢٦٠  ٥٣٫٧  ١٦٠  ٥٦٫٨  ١٠٠  معرفة أساليب الوقاية الالزمة 

  ٠٫٠٠٠  ١٥٫٧٣  ٤٠٫١  ١٠٩  ٣٣٫٢  ٩٩  ٥١٫٧  ٩١  واملتخصصني طباء التعرف على آراء األ 

إتاحة فرص التواصل مع األصدقاء 

  واألهل
٠٫٠٠٠  ١٧٫٥٨  ٢١٫٥  ١٠٢  ١٥٫٤  ٤٦  ٣١٫٨  ٥٦  

إتاحة فرص معرفة خبرات اآلخرين 

  والبالد 
٠٫٣٤٧  ٠٫٨٨٤  ١٦٫٩  ٨٠  ١٨٫١  ٥٤  ١٤٫٨  ٢٦  

  ٠٫٩٣٠  ٠٫٠٠٨  ٢١٫٩  ١٠٤  ٢١٫٨  ٦٥  ٢٢٫٢  ٣٩  التعرف على اإلجراءات االحترازية 

  ٠٫٥٤٨  ٠٫٣٦٠  ١٥٫٢  ٧٢  ١٤٫٤  ٤٣  ١٦٫٥  ٢٩  معرفة بروتوكوالت العالج وأماكن العزل 

كيفية تقدمي املساعدة واملشاركة يف 

  التوعية 
٠٫٠٣٨  ٤٫٣١١  ٩٫٣  ٤٤  ١١٫٤  ٣٤  ٥٫٧  ١٠  

  ٠٫٣٣٤  ٠٫٩٣٥  ٧٫٢  ٣٤  ٨٫١  ٢٤  ٥٫٧  ١٠  املسئولية جتاه األسرة واملجتمع

  ٠٫٦٦١  ٠٫١٩٢  ٩٫٣  ٤٤  ٩٫٧  ٢٩  ٨٫٥  ١٥  ر املنزلي احلجمتضية الوقت بسبب 

        ٤٧٤    ٢٩٨    ١٧٦  جملة من أجاب

أهم دوافع اعتماد الشباب املصري عينـة الدراسـة   يتضح من اجلدول السابق أن     
، %٧٠" بنسـبة حصائيات اجلديدة اليوميةاالطالع على اإلعلى وسائل صحافة املوبايل هو "

معرفــة طــرق العــدوى ، ويليــه "%٥٤٫٩" بنســبة الوقايــة الالزمــةمعرفــة أســاليب يليــه دافــع "
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" بنســبة طبــاء واملتخصصــنيالتعــرف علــى آراء األ، ثــم "%٥٣٫٦" بنســبة وانتشــار الفيــروس
تاحـــة فـــرص ، و"إ%٢١٫٩" بنســـبة التعـــرف علـــى اإلجـــراءات االحترازيـــة املتبعـــة" ،%٤٠٫١

معرفــة خبــرات اآلخــرين  تاحــة فــرصو"إ ،%٢١٫٥" بنســبة التواصــل مــع األصــدقاء واألهــل
 ،%١٥٫٢" بنسـبة  معرفة بروتوكوالت العالج وأماكن العزل، "%١٦٫٩" بنسبة  والبالد األخرى

" سـرة واملجتمـعاملسـئولية جتـاه األ، "و%٩٫٣"، بنسـبة  ة الوقت بسبب احلجـر املنزلـيمتضي"
  .%٧٫٢بنسبة  

وبــني بعــض عــن وجــود عالقــة دالــة إحصــائًيا بــني النــوع كمتغيــر  ٢ويظهــر اختبــار كــا
دوافـع االعتمــاد مثــل التعــرف علــى آراء األطبــاء، إمكانيــة التواصــل مــع األصــدقاء واألهــل، 

  وكيفية تقدمي املساعدة، وبقية الدوافع غير دالة إحصائًيا. ومعرفة طرق العدوى،
 درجة إفادة الشباب من املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا عبر صحافة املوبايل   -٨

  : درجات اإلفادة من املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا. ) ١٠جدول رقم (
  النوع

                 درجات اإلفادة  
  املجموع  إناث   ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٤٦٫٨  ٢٢٢  ٤٤٫٦  ١٣٣  ٥٫٦  ٨٩  بدرجة كبيرة جًدا

  ٣١٫٢  ١٤٨  ٢٨٫٩  ٨٦  ٣٥٫٢  ٦٢  بدرجة كبيرة

  ١٨٫٦  ٨٨  ٢٢٫٥  ٦٧  ١١٫٩  ٢١  بدرجة متوسطة

  ٢٫٥  ١٢  ٣٫٤  ١٠  ١٫١  ٢  بدرجة منخفضة 

  ٠٫٨  ٤  ٠٫٧  ٢  ١٫١  ٢  بدرجة منخفضة جًدا

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

    ٠٫١٥٣= دالة  التوافق=   ٠٫٠٢٣مستوى املعنوية= ٤درجة احلرية =    ١١٫٣٤٢= ٢قيمة كا
اجلــدول الســابق ارتفــاع درجــة اإلفــادة لــدى الشــباب عينــة الدراســة مــن  يتضــح مــن
، يليهـا %٤٤٫٦ائحة كورنا مـن صـحافة املوبايـل بدرجـة كبيـرة جـًدا بنسـبة  املعلومات عن ج

إلـى  %٣٫٤إلى إفادة متوسطة، بينمـا    %٢٢٫٥أشار  ، يف حني  %٢٨٫٩اإلفادة الكبيرة بنسبة  
إلـى داللـة الفـروق اإلحصـائية   ٢منخفضة جًدا؛ وتشـير كـا  %٠٫٧إفادة بدرجة منخفضة، و

من املعلومات عبر صحافة املوبايل، ويالحـظ ارتفـاع   بني الذكور واإلناث يف درجات اإلفادة
  اإلفادة الكبيرة جًدا لدى اإلناث أعلى من الذكور.

  
  
  
     



              ٢٢٠١ 

 درجة التفاعل واملشاركة يف املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا عبر صحافة املوبايل  -٩

  ا درجات التفاعل واملشاركة يف  املعلومات واألخبارعن جائحة كورون :) ١١جدول رقم (
  النوع 

  درجة التفاعل واملشاركة              
  املجموع  إناث   ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك
  ٢٤٫٩  ١١٨  ٢٢٫٨  ٦٨  ٢٨٫٤  ٥٠  جًدابدرجة كبيرة 

  ٣٢٫١  ١٥٢  ٢٩٫٢  ٨٧  ٣٦٫٩  ٦٥  بدرجة كبيرة

  ٢٩٫٥  ١٤٠  ٣٢٫٩  ٩٨  ٢٣٫٩  ٤٢  بدرجة متوسطة

  ١٠٫١  ٤٨  ١٢٫١  ٣٦  ٦٫٨  ١٢  بدرجة منخفضة 

  ٣٫٤  ١٦  ٣  ٩  ٤  ٧  بدرجة منخفضة جًدا

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

    ٠٫١٤٣= دالة  التوافق=   ٠٫٠٤٣مستوى املعنوية= ٤درجة احلرية =      ٩٫٨٣٠= ٢قيمة كا
اجلـدول السـابق تفـاوت درجـات مشـاركة الشـباب وتفـاعلهم يف املعلومـات   يتضح مـن

، فاملشـاركة %٣٢٫١ةعبر صحافة املوبايـل؛ حيـث كانـت أعلـى نسـبة للمشـاركة بدرجـة كبيـر
، يف حــني جــاءت %٢٤٫٩رة جــًدا بنســبة ، واملشــاركة بدرجــة كبيــ%٢٩٫٥بدرجــة متوســطة 

ــة  ــاركات منخفضـ ــًدا ١٠٫١املشـ ــة جـ ــا%٣٫٤، ومنخفضـ ــير كـ ــروق  ٢، وتشـ ــة الفـ ــى داللـ إلـ
اإلحصائية بني الـذكور واإلنـاث يف درجـات التفاعـل واملشـاركة يف املعلومـات عبـر صـحافة 

  رتفاع تفاعل الشباب الذكور أكثر من اإلناث.املوبايل، ويالحظ ا
مات وسـائل صـحافة املوبايـل وأهمهـا: التفاعليـة وإمكانيـة املشـاركة وتبني النتيجة س

الســهلة والســريعة مــن قبــل الصــحفيني أو اجلمهــور بشــكل عــام، وهــو مــا يكســبها فعاليــة 
  وانتشار خاصة بني جيل الشباب املتحرك النشط.

 ملشاركة يف املعلومات عن جائحة كورونا عبر صحافة املوبايلأساليب التفاعل وا  -١٠
  عن جائحة كورونا  أساليب التفاعل واملشاركة يف  املعلومات واألخبار :) ١٢جدول رقم (

  النوع
  أساليب التفاعل واملشاركة              

  املجموع  ناث إ  ذكور
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٢٫٦  ٢٠٢  ٤٤٫٣  ١٣٢  ٣٩٫٨  ٧٠  عجاب إ

  ١٥٫٢  ٧٢  ١١٫٧  ٣٥  ٢١  ٣٧  يق كتابة تعل

  ١٢٫٢  ٥٨  ١٤٫١  ٤٢  ٩٫١  ١٦  نتاج ونشر معلوماتإ

  ١٦  ٧٦  ١٤٫٤  ٤٣  ١٨٫٨  ٣٣  إعادة نشر  

  ٦٫٨  ٣٢  ٨٫٤  ٢٥  ٤  ٧  مشاركة باستطالعات وبحوث

  ٧٫٢  ٣٤  ٧  ٢١  ٧٫٤  ١٣  أخرى 

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

    ٠٫١٦٧= دالة  التوافق=   ٫٠١٩٠املعنوية= ىمستو ٥درجة احلرية =    ١٣٫٥٦١= ٢قيمة كا
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ــة  يتضــح مــن ــني الشــباب عين ــدد أســاليب املشــاركة والتفاعــل ب اجلــدول الســابق تع
، يليه املشـاركة %٤٢٫٦الدراسة وأكثر تفاعل ذكره الشباب مجرد اإلعجاب باملنشور بنسبة  

 ، ثــم إعــادة نشــر وتكــرار ملعلومــات%١٥٫٢رة بنســبةبكتابــة تعليــق قصــير علــى املــادة املنشــو
، ثـم املشـاركة بإنتـاج معلومـات ونشـرها %١٦مهمة عبر وسائل أخرى علـى صـفحته بنسـبة  

، ومشــاركة باســتطالعات %١٢٫٢مباشــرة عبــر أي وســيلة خــالل صــحافة املوبايــل بنســبة 
 ٧٫٢نسـبة  ، وهنـاك مشـاركات أخـرى ب%٦٫٨وبحوث يف مواقع مختلفة حول كورونا بنسبة  

ت عـن خطــورة كورونـا وطــرق الوقايـة والعــالج، % أهمهـا إرسـال صــور ملوضـوعات ومعلومــا
  ومشاركات دينية وتوعوية.

إلـى داللــة الفـروق اإلحصـائية بـني الــذكور واإلنـاث يف أسـاليب املشــاركة  ٢وتشـير كـا
شـباب عبر صحافة املوبايل، حيـث إن النـوع لـه عالقـة بطبيعـة التفاعـل واملشـاركات بـني ال

  عينة البحث.
  متابعة جائحة كورونا عبر صحافة اجلوال  التأثيرات املترتبة على  -١١

  أوًال: التأثيرات املعرفية: 
  عتماد على صحافة املوبايل يف جائحة كورونا.التأثيرات املعرفية املترتبة على اال ) ١٣جدول رقم (

  النوع 
  التأثيرات املعرفية            

  املتوسط/الوزن  ال   إلى حد ما   غالًبا
  %  .Me  %  ك  %  ك  %  ك

  ٨٩٫٦  ٢٫٧  ٣  ١٤  ٢٥  ١١٩  ٧٢  ٣٤١ اإلحصائيات اليومية لإلصابة والتعايفمعرفة 

  ٨٤  ٢٫٤  ٣٫٨  ١٨  ٤٠٫٣  ١٩١  ٥٥٫٩  ٢٦٥ معرفة أماكن اإلصابة من حولي

  ٩٠٫٧  ٢٫٨  ٢٫٥  ١٢  ٢٢٫٩  ١٠٨  ٧٤٫٨  ٣٥٤ معرفة طرق الوقاية الالزمة

  ٨٨٫٨  ٢٫٦  ٢٫٥  ١٢  ٢٨٫٢  ١٣٤  ٦٩٫٢  ٣٢٨ معرفة أساليب وطرق العدوى

  ٨٤٫٨  ٢٫٥  ٥٫٩  ٢٨  ٣٣٫٨  ١٦٠  ٦٠٫٣  ٢٨٦ ى قرارات وزارة الصحة اليوميةالتعرف عل

  ٨٦٫٨  ٢٫٦  ٤٫٢  ٢٠  ٣٢٫٩  ١٥٦  ٦٣٫٥  ٣٠١ بها ىالتعرف على أهم اإلجراءات االحترازية املوص

  ٨٣٫٤  ٢٫٥  ٧٫٢  ٣٤  ٣٥٫٢  ١٦٧  ٥٧٫٦  ٢٧٣ أهم بروتوكوالت العالج املتبعةالتعرف على 

  ٧٩٫٨  ٢٫٣  ١٤٫٨  ٧٠  ٣٠٫٨  ١٤٦  ٥٤٫٤  ٢٥٨ لصحيالتعرف على أقرب املستشفيات للعزل ا

  ١٠٠  ٤٧٤              اإلجمالي 

اجلـدول الســابق بيــان اكتسـاب الشــباب عينــة الدراسـة لتــأثيرات معرفيــة  يتضـح مــن
وكانت من أهم التـأثيرات   مرتفعة حول جائحة كورنا نتيجة االعتماد على صحافة املوبايل،

، %٩٠٫٧لوقايـة الالزمـة ضـد فيـروس كورونـا  معرفة طرق ا  املعرفية املكتسبة لدى الشباب
، معرفـة أسـاليب وطـرق %٨٩٫٦معرفة اإلحصائيات اليومية لإلصابة والتعايف بوزن مئـوي  

، والتعــرف %٨٦٫٨، والتعــرف علــى أهــم اإلجــراءات االحترازيــة املوصــى بهــا%٨٨٫٨العــدوى



              ٢٢٠٣ 

اخلـاص بهـم  ، معرفة أماكن اإلصـابة يف املحـيط%٨٤٫٨على قرارات وزارة الصحة اليومية
، والتعــــرف علــــى أقــــرب %٨٣٫٤والت العــــالج املتبعــــة، والتعـــرف علــــى أهــــم بروتوكــــ%٨٤

 .%٧٩٫٨املستشفيات للعزل الصحي  
وتشير النتائج إلى وعي الشباب بحاجتهم للمعرفـة واملعلومـات الصـحيحة ومـن أكثـر 
ــة  ــا، وتصــدر املعرفــة بطــرق الوقاي مــن مصــدر عبــر صــحافة املوبايــل حــول جائحــة كورون

ملــرض بشــكل ســريع، وكــذلك أهميــة معرفــة الالزمــة نتيجــة التخــوف مــن تفشــي وانتشــار ا
ومتابعة اإلحصـاءات اليوميـة حلـاالت اإلصـابة والتعـايف، وهـو منـط يسـود بـني أكثـر فئـات 
املجتمع ومن العـادات املعرفيـة اليوميـة أثنـاء هـذه اجلائحـة، وكـذلك معرفـة طـرق العـدوى 

  املقترحة.  إلجراءات االحترازية وبروتوكوالت العالجلتالفيها، والتعرف على أهم ا

  ثانًيا: التأثيرات الوجدانية: 
   :) ١٤جدول رقم (

  كورونا عتماد على صحافة املوبايل يف جائحةالتأثيرات الوجدانية املترتبة على اال
  النوع

  التأثيرات الوجدانية            
  املتوسط/الوزن  ال   إلى حد ما   غالًبا

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك
  ٧٧٫٧  ٢٫٣  ١٠٫٥  ٥٠  ٤٥٫٦  ٢١٦  ٤٣٫٩  ٢٠٨ الشفافية والوضوح زيادة الشعور بالطمأنينة بسبب 

  ٧٧٫٢  ٢٫٣  ١٢٫٧  ٦٠  ٤٣  ٢٠٤  ٤٤٫٣  ٢١٠ واالصابة  ىزيادة الشعور باخلوف والقلق من العدو 

الشعور بالكآبة نتيجة الصور الصادمة واملؤملة  

 للمرضي 

٧٥٫٥  ٢٫٢  ١٦٫٥  ٧٨  ٤٠٫٣  ١٩١  ٤٣٫٢  ٢٠٥  

  ٨٦٫٩  ٢٫٦  ٤٫٣  ٢٠  ٣٫٥  ١٤٥  ٦٥٫٢  ٣٠٩ وذويهم. تعاطف مع حاالت املرضى ال

  ٨٨٫٧  ٢٫٧  ٤٫٦  ٢٢  ٢٤٫٥  ١١٦  ٧٠٫٨  ٣٣٦ التضرع بالدعاء لهم 

  ٦٤٫٦  ١٫٩  ٣٥  ١٦٦  ٣٦  ١٧١  ٢٨٫٩  ١٣٧ اليأس والقنوط وتوقع املرض

  ٨٨٫٢  ٢٫٦  ٣٫٤  ١٦  ٢٨٫٥  ١٣٥  ٦٨٫١  ٣٢٣ اإلحساس بالسعادة حلاالت التعايف 

  ٨٢٫٥  ٢٫٤  ١٠٫٢  ٤٨  ٣٢  ١٥٢  ٥٧٫٨  ٢٧٤ ؤل بانحسار املرض الرضا والتفا

  ١٠٠  ٤٧٤      ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

ن اجلـدول السـابق أن الشـباب عينـة الدراسـة أكـد وجـود تـأثيرات وجدانيـة يتضح مـ
مرتفعــة، وكانــت أهــم التــأثيرات الوجدانيــة املكتســبة لــدى الشــباب حــول متابعــة أخبــار 

، %٨٨٫٧التضـــرع بالـــدعاء لهـــم بالشـــفاء بـــوزن مئـــوي  ا:ومعلومـــات عـــن اجلائحـــة أهمهـــ
ــايف  ــاالت التعـــ ــعادة حلـــ ــاس بالســـ ــى %٨٨٫٢واإلحســـ ــاالت املرضـــ ــع حـــ ــاطف مـــ ، والتعـــ

، وزيـــادة الشـــعور بالطمأنينـــة %٨٢٫٥، والرضـــا والتفـــاؤل بانحســـار املـــرض%٨٦٫٩وذويهـــم
ــوي  ــوزن مئ ــات املنشــورة ب ــأث%٧٧٫٧بســبب الشــفافية والوضــوح يف املعلوم ــن الت ات ير، وم



 

 
٢٢٠٤ ٢٢٠٤ 

، والشــعور بالكآبــة %٧٧٫٢الســلبية زيــادة الشــعور بــاخلوف والقلــق مــن العــدوى واالصــابة 
، وبعــض اليــأس والقنــوط وتوقــع املــرض %٧٥٫٥نتيجــة الصــور الصــادمة واملؤملــة للمرضــي 

٦٤٫٦%.  
وتشير النتائج الرتفاع التأثيرات الوجدانيـة وخاصـة التـأثر الـديني كطبيعـة للشـعوب 

ــة املســلمة ا ــى اهللا يف األزمــات، والتــأثر الوجــداني بالســعادة لتــالعربي ي تلجــأ بالــدعاء إل
حلاالت التعـايف اليوميـة وضـعف الفيـروس، وكـذلك التعـاطف مـع حـاالت املرضـى وذويهـم 

  وتقدمي مساعدات مادية ومعنوية وما تشير إليها التأثيرات السلوكية التالية.
شـعور بالكآبـة نتيجـة الصـور الكما ظهرت بعض التأثيرات السلبية لدى الشباب مثل  

املؤملة للمرضى واإلحساس ببعض اليأس والقنوط نتيجة انتشار املرض، وهو مـا قـد يكـون 
  أثر عليهم لتعطل بعضهم عن الدراسة أو العمل وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

  ثالًثا: التأثيرات السلوكية: 
  : ) ١٥جدول رقم (

  على صحافة املوبايل يف جائحة كورونا ادالتأثيرات السلوكية املترتبة على االعتم
  النوع 

  مستوى التأثيرات السلوكية            
  املتوسط/الوزن  ال   إلى حد ما   غالًبا

  % Med  %  ك  %  ك  %  ك
إنتاج رسائل توعية ونشرها 

 للمساهمة اإليجابية 
٧٩٫٥  ٢٫٤  ١٠٫٥  ٥٠  ٤٠٫٣  ١٩١  ٤٩٫٢  ٢٣٣  

مشاركة منشورات وزارة الصحة  
 تخصصنيواألطباء امل

٧٦٫٨  ٢٫٣  ١٣٫٩  ٦٦  ٤١٫٦  ١٩٧  ٤٤٫٥  ٢١١  

تكوين جروبات على مواقع التواصل 
 للتوعية واملساعدة

٧٣٫٢  ٢٫١  ١٧٫٧  ٨٤  ٤٤٫٩  ٢١٣  ٣٧٫٣  ١٧٧  

تقدمي مساعدات مادية ومعنوية 
 للمجتمع املحيط

٦٣٫٩  ١٫٩  ٣٨  ١٨٠  ٣٢٫٥  ١٥٤  ٢٩٫٥  ١٤٠  

املشاركة يف خدمات مجتمعية وأعمال 
 تطوع للمرضى

٦٧٫٨  ٢٫٠  ٣٠٫٨  ١٤٦  ٣٥  ١٦٦  ٣٤٫٢  ١٦٢  

  ٧٥٫٤  ٢٫٢  ١٦٫٥  ٧٨  ٤٠٫٩  ١٩٤  ٤٢٫٦  ٢٠٢ الدعم املعنوي لوزارة الصحة واألطباء 
  ٧٧٫٤  ٢٫٣  ١٢٫٧  ٦٠  ٤٢٫٤  ٢٠١  ٤٤٫٩  ٢١٣ زادت العزلة واحلجر املنزلي 

  ٦٦٫٤  ١٫٩  ٣١٫٢  ١٤٨  ٣٨٫٢  ١٨١  ٣٠٫٥  ١٤٥ تغيرت طريقة احلياة لديك لألسوأ 

  ١٠٠  ٤٧٤      ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

ن اجلدول السابق وجود تأثيرات سلوكية لدى الشباب عينـة الدراسـة نتيجـة يتضح م
االعتمــاد علــى صــحافة املوبايــل يف احلصــول علــى معلومــات عــن جائحــة كورنــا، ومــن أهــم 

"إنتاج رسـائل توعيـة ونشـرها يف صـحافة املوبايـل للمسـاهمة التأثيرات السلوكية املكتسبة  
ــاه ا ــة جتـ ــوي اإليجابيـ ــوزن مئـ ــة" بـ ــي %٧٩٫٥ألزمـ ــر املنزلـ ــة واحلجـ ، %٧٧٫٤، وزادت العزلـ

، والـدعم املعنـوي برسـائل %٧٦٫٨ومشاركة منشورات وزارة الصحة واألطباء املتخصصـني  



              ٢٢٠٥ 

لـى مواقـع التواصـل للتوعيـة ، وتكوين جروبات ع%٧٥٫٤ومنشورات لوزارة الصحة واألطباء
ــاعدة  ــة %٧٣٫٢واملسـ ــاركة يف خـــدمات مجتمعيـ ــى ، واملشـ ــوع للمرضـ ــال تطـ ، %٦٧٫٨وأعمـ

وتقـــدمي مســـاعدات ماديـــة ومعنويـــة   %٦٦٫٤واعتبـــار أن طريقـــة احليـــاة تغيـــرت لألســـوأ 
 .%٦٣٫٩للمجتمع املحيط  

عية ونشـرها وتشير النتيجة لفاعلية الشباب ومشاركتهم اإليجابية يف إنتاج رسائل تو
املشـاركة يف اخلـدمات   وتكوين جروبات للتواصل للتوعية واملسـاعدة، باإلضـافة لسـلوكيات

ــوفير االحتياجــات األساســية أو  ــة وأعمــال التطــوع للمرضــى أو املخــالطني مــن ت املجتمعي
األدوية وغيرها يف البيئة املحيطة بهم، وتتفـق هـذه النتيجـة مـع طبيعـة الشـباب والشـابات 

طرون بحيــاتهم ملعاجلــة األزمــات والصــراعات يف املجتمــع، وهــو مــا دعــا األمــني الــذين يخــا
ذل املزيد مـن العام لألمم املتحدة لإلفادة من الشباب يف مكافحة كورونا يف توصياته من ب

االسـتثمار يف مشـاركة الشـباب، و  ،اجلهد ملواجهـة مختلـف التحـديات التـي تواجـه الشـباب
زيــادة اســتثماراتنا بشــكل كبيــر يف قــدرات الشــباب يف ، وموكــذلك يف منظمــاتهم ومبــادراته

  .)٥٤(ةداف التنمية املستدامسعينا نحو حتقيق أه
كما أشارت نسبة قليلـة نسـبًيا لتغيـر حيـاتهم لألسـوأ نتيجـة احلجـر املنزلـي والعزلـة 

  واالنقطاع عن الدراسة والعمل والرياضة وممارسة حياتهم بشكل طبيعي. 
  :لصحية املكتسب لدى الشباب نتيجة متابعة صحافة املوبايلمستوى التوعية ا -١٢

   :) ١٦جدول رقم (
  عتماد على صحافة املوبايل يف جائحة كوروناستوى الوعي الصحي املكتسب من االم

  النوع
  متوسط الوعي الصحي             

  املجموع  إناث   ذكور
  %  ك  %  ك  %  ك

  ١١٫٨  ٥٦  ١٢٫٤  ٣٧  ١٠٫٨  ١٩  متوسط وعي صحي منخفض

  ٣٨٫٦  ١٨٣  ٣٥٫٩  ١٠٧  ٤٣٫٢  ٧٦  متوسط وعي صحي متوسط 

  ٤٩٫٦  ٢٣٥  ٥١٫٧  ١٥٤  ٤٦  ٨١  متوسط وعي صحي مرتفع 

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي 

             ٠٫٠٧٢= دالة  التوافق=   ٠٫٢٩٠مستوى املعنوية= ٢درجة احلرية =      ٢٫٤٧٧= ٢قيمة كا

نتيجة  يتضح   املكتسب  الصحي  الوعي  ملستوى  قياس  إجراء  وبعد  السابق  اجلدول  من 

، ووعي %٤٩٫٦الشباب بنسبة  متابعة صحافة املوبايل تبني وجود وعي صحي مرتفع لدى  

  .%١١٫٨، ووعي صحي منخفض بأقل نسبة %٣٨٫٦صحي متوسط بنسبة 

لـى صـحافة وأشارت النتيجة بعد قياس مستوى الوعي لـدى الشـباب بعـد اعتمـاده ع
املوبايل ومتابعة موضوعات وأخبار عن كورنا أنه تكون لديه وعي سليم ومرتفـع حـول عـدة 



 

 
٢٢٠٦ ٢٢٠٦ 

ــة الفيـــروس ــراءات  موضـــوعات تتعلـــق مبعرفـ ــة، والعـــالج، واإلجـ ــرق الوقايـ ــاره، وطـ وانتشـ
االحترازيــة الســليمة، وإجــراءات العــزل للمرضــى وكيفيــة مزاولــة النشــاط اليــومي يف ظــل 

  االنتشار للفيروس.
س كورونا عـدوى تنفسـية تصـيب وفيرمن جوانب الوعي الصحي بكورونا معرفة أن و

اموتعلــم  ،الرئــة وتســبب فشــل رئــوي از وطريقــة الــتخلّص منهمــا كيفيــة ارتــداء الكمــّ ، والقفــّ
، وكيفيـة التعامـل مـع املصـابني بشـكل تعقيم األسـطح املختلفـة واألدوات املسـتخدمةأهمية  

 ييــز بــني الشــائعات، واملعلومــات الصــحيحة، وأهميــة عــزلمينــع مــن انتقــال العــدوى، والتم
اعــة علــى األكــل الصــحي يســاعد اجلســم واملن، وأن املــريض أســبوعني حتــي يتماثــل للشــفاء

  وس.مكافحة الفير
إلى عدم داللة الفروق اإلحصائية بني الـذكور واإلنـاث يف مسـتوى الـوعي   ٢وتشير كا

الصحي فنسب الوعي متقاربة بينهما، وإن كانت نسبة الوعي الصحي األعلى لـدى اإلنـاث 
نتيجة كثافة متابعة صحافة املوبايل، وحدوث تأثيرات متعددة معرفيـة ووجدانيـة وسـلوكية 

  .نتيجة االعتماد
 السلبيات التي تواجه الشباب أثناء متابعة جائحة كورونا عبر صحافة املوبايلأهم  -١٣

   :) ١٧جدول رقم (
  يوضح أهم السلبيات التي تواجه الشباب أثناء متابعة كورونا عبر صحافة اجلوال 

  املجموع  إناث   ذكور  أهم السلبيات
  %  ك  %  ك  %  ك

  ٢١٫٩  ١٠٤  ٢٢٫٨  ٦٨  ٢٠٫٥  ٣٦  ضعف الشبكة وبطء التحميل

  ٤٦٫٤  ٢٢٠  ٤٧٫٧  ١٤٢  ٤٤٫٣  ٧٨  كثرة الشائعات واألخبار الزائفة 

  ٥٫٩  ٢٨  ٤٫٧  ١٤  ٨  ١٤  تلقي رسائل كثيرة للغاية تشتت االنتباه 

  ٤٫٢  ٢٠  ٤٫٤  ١٣  ٤  ٧  ضياع كثير من الوقت يف مالحقة األخبار 

  ١٫٧  ٨  ٢  ٦  ١٫١  ٢  نقص اخلبرة يف تصفح املواقع والتطبيقات

  ٣٫٤  ١٦  ٤٫٧  ١٤  ١٫١  ٢  اإلنترنت عالية االشتراك يف  تكلفة

  ١٣٫١  ٦٢  ١١٫٤  ٣٤  ١٥٫٩  ٢٨  كثافة نشر معلومات من أشخاص غير مؤهلني

  ٣٫٤  ١٦  ٢٫٣  ٧  ٥٫١  ٩ أخرى .. 

  ١٠٠  ٤٧٤  ١٠٠  ٢٩٨  ١٠٠  ١٧٦  اإلجمالي

  ٠٫١٥٤ق=  التواف         =  دالة  ٠٫١٢٠املعنوية= ىمستو       ٧درجة احلرية =   ١١٫٤٥٣= ٢قيمة كا
أن أهــم الســلبيات التــي تواجــه الشــباب أثنــاء متابعــة يتضــح مــن اجلــدول الســابق    

، %٤٦٫٤كثـرة الشـائعات واألخبـار الكاذبـة بنسـبة    موضوعات كورونا عبر صـحافة املوبايـل
، ثـم تلقـي أخبـار ونشـر معلومـات %٢١٫٩يليه ضعف شبكة اإلنترنت وبطء التحميل بنسبة  
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، يليها سلبيات أخـرى كتلقـي رسـائل كثيـرة تشـتت %١٣٫١نسبة  من أشخاص غير مؤهلني ب
  االنتباه، وضياع الوقت، وارتفاع تكلفة خدمة اإلنترنت.

نتيجة كذلك إلى احلاجة لتنمية محـور مهـم مـن محـاور املعلومـات الرقميـة وتشير ال 
 اتخــاذ التــدابير الالزمــة لضــمان الوقايــة عبــر املوبايــل وهــو األمــن الرقمــي الــذي يتطلــب

ــار  ؛)٥٥(املجتمــع الرقمــي يف واحلمايــة واألمــان لألفــراد خاصــة التعــرض للشــائعات واألخب
  املضللة.
الة إحصـائًيا بـني الـذكور واإلنـاث يف تقـدير السـلبيات عدم وجود فروق د  ٢وتبني كا 

  التي تواجه الشباب يف متابعة موضوعات كورونا عبر صحافة اجلوال.
صحافة    -١٤ لتطوير  الشباب  بجائحة  مقترحات  التوعية  يف  فاعلية  أكثر  لتكون  املوبايل 

 كورونا 

  يوضح مقترحات تطوير صحافة املوبايل  :) ١٨جدول رقم (

    املجموع   إناث  ذكور  مقترحات تطوير صحافة املوبايل
  الداللة Chi2  %  ك  %  ك  %  ك

التغطية الفورية والدقيقة 

  للموضوعات 
٠٫٠٠١  ١٠٫٣٥  ٦٢٫٩  ٢٩٨  ٥٧٫٤  ١٧١  ٧٢٫٢  ١٢٧  

سع يف نشر املؤمترات الصحفية  التو

  للمسؤولني ومتخذي القرار 
٠٫١٤٥  ٢٫١٢  ٣٦٫٧  ١٧٤  ٣٤٫٢  ١٠٢  ٤٠٫٩  ٧٢  

رفع كفاءة الصحفيني خاصة ما 

يتعلق بالتقنيات الرقمية وتطبيقات  

  املوبايل 

٠٫٣٠٤  ١٫٠٥  ٣٢٫٩  ١٥٦  ٣١٫٢  ٩٣  ٣٥٫٨  ٦٣  

  ٠٫٠٠٠  ١٣٫٢١  ٤٦  ٢١٨  ٣٩٫٦  ١١٨  ٥٦٫٨  ١٠٠  تفنيد الشائعات واألخبار املغلوطة 

تشجيع املشاركة واحلوار بني  

  الشباب حول املمارسات االتصالية
٠٫١٦٣  ١٫٩٤  ١٧٫٣  ٨٢  ١٥٫٤  ٤٦  ٢٠٫٥  ٣٦  

مزيد من تنوع التطبيقات االتصالية  

  وتسهيل االشتراكات
٠٫١٨٠  ١٫٨٠  ١٤٫٨  ٧٠  ١٣٫١  ٣٩  ١٧٫٦  ٣١  

الضبط القانوني للنشر اإللكتروني  

عبر تطبيقات املوبايل مبا يحقق  

  زاهة املعلومات وحقوق األفراد ن

٠٫٩١٧  ٠٫٠١  ٢٨٫٧  ١٣٦  ٢٨٫٩  ٨٦  ٢٨٫٤  ٥٠  

      ٤٧٤  ٢٩٨  ١٧٦  جملة من أجاب 

"مزيـد مـن  مقترحـات تطـوير صـحافة املوبايـلأن أهـم  يتضح من اجلـدول السـابق     
، ثــم "االهتمــام بتفنيــد الشــائعات %٦٢٫٩التغطيــة الفوريــة والدقيقــة للموضــوعات" بنســبة 

، و"التوســـع يف نشـــر املـــؤمترات الصـــحفية للمســـؤولني %٤٦لوطـــة" بنســـبة واألخبـــار املغ
ــرار" بنســبة ــر %٣٦٫٧ومتخــذي الق ــي عب ــانوني للنشــر اإللكترون ــد مــن الضــبط الق ، و"مزي



 

 
٢٢٠٨ ٢٢٠٨ 

، ثـم "تشـجيع احلــوار %٢٨٫٧د مــن النزاهـة وحقـوق األفـراد" بنســبة تطبيقـات املوبايـل ملزيـ
ــوع الت%١٧٫٣واملشــاركات" بنســبة  ــن تن ــد م ــات االتصــالية وحتــديثها" بنســبة ، و"مزي طبيق

١٤٫٨%.  
إلى وجود فروق دالة إحصائًيا بـني الـذكور واإلنـاث يف مقترحـات   ٢ويبني اختبار كا  

قترحـات األخـرى ال يوجـد داللـة إحصـائية لعالقـة التغطية الفورية، وتفنيد الشـائعات، وامل
  النوع بتلك املقترحات.

  

  فروض الدراسة:  نتائج اختبار
اعتماد الشباب على صحافة املوبايل  ا بني  دالة إحصائيً   ارتباطيةتوجد عالقة    :ولاألالفرض  

  مستوى التوعية الصحية بجائحة كورونا.و
  االرتباط بني التعرض لصحافة املوبايل ومستوى الوعي الصحي  يوضح): ١٩( رقم جدول

  املتوسط  ارتباط بيرسون
M 

االنحراف 
  الداللة   S r Nاملعياري 

  ١٫٥٩  ٦٫٣٩  باب على صحافة املوبايل اعتماد الش
٠٫٠٥٠ ٤٧٤ ٠٫١٨٩  

  ١٠٫٠٣  ٥٥٫٣٦  مستوى الوعي الصحي  دالة

بيرسونباستخدام   ارتباط  وجود  معامل  تبني  إحصائيً   عالقة،  بني  دالة  اعتماد  ا  درجات 

  الشباب على صحافة املوبايل ومستوى الوعي الصحي لديهم. 

  وبذلك ثبت ،  ٠٫٠٥  مستوى معنوية    ا عنددالة إحصائيً   " ر"حيث جاءت قيمة    

يف  املوبايل  وسائل صحافة  على  االعتماد  بزيادة  أنه  إلى  النتيجة  وتشير  الفرض،  صحة 

  ضوعات كورونا تزيد لديهم التوعية الصحية جتاه ذلك املرض املتفشي. متابعة مو

التأثيرات    : الثانيالفرض   وحجم  املوبايل  صحافة  على  االعتماد  حجم  بني  عالقة  توجد 
     املعرفية والوجدانية والسلوكية لذلك االعتماد.

  يوضح العالقة بني حجم االعتماد على صحافة املوبايل وحجم التأثيرات :) ٢٠جدول رقم (

  تأثيرات االعتماد 
  االعتماد على صحافة املوبايل

M. 6.4    S.1.6  
 الداللة   معامل االرتباط

  ٠٫٠٣٥  ٠٫٠٩٧ M. 19.8    S.3.3 التأثيرات املعرفية      

  ٠٫٠٣٨  ٠٫٠٩٥         M. 18.5    S. 3.2التأثيرات الوجدانية 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٢٠٦  M. 16.8    S.3.9 التأثيرات السلوكية      

  ٠٫٠٠٠  ٠٫١٦٨  M. 55.26    S.8.6 مجموع التأثيرات ككل
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درجات االعتماد على  بني   إحصائًياوجود عالقة ارتباطية دالة  اجلدوليتبني من هذا  
  وتأثيرات ذلك االعتماد املعرفية والوجدانية والسلوكية.  فة املوبايلصحا

 ىعنـد مســتو إحصــائًيا دالـةتوجــد عالقـة ارتباطيــة  وميكـن توضــيح العالقـة كمــا يلـي:
درجــات االعتمــاد علــى صــحافة املوبايــل وتــأثيرات االعتمــاد  ) بــني٠٫٠٥( أقــل مــن  داللــة

 املعرفية.

درجات   ) بني٠٫٠٥(  أقل من    داللة  ىعند مستو  اإحصائيً توجد عالقة ارتباطية دالة   -

 االعتماد على صحافة املوبايل وتأثيرات االعتماد الوجدانية.

دالة   - ارتباطية  عالقة  مستو  إحصائًياتوجد  من    داللة  ىعند  بني٠٫٠٠١(  أقل   ( 

 درجات االعتماد على صحافة املوبايل وتأثيرات االعتماد السلوكية.

دال - ارتباطية  عالقة  مستو  إحصائًياة  توجد  من    داللة  ىعند  بني٠٫٠٠١(  أقل   ( 

والوجدانية  املعرفية  االعتماد  وتأثيرات  املوبايل  صحافة  على  االعتماد  درجات 

 والسلوكية مًعا.

االعتم      أهمية  إلى  النتيجة  ثري  وتشير  معلومات  كمصدر  املوبايل  صحافة  على  اد 

له   وملا  ومتنوع،  فوائدوفعال  يف    من  فعالة  املعلومات  وسمات  وتطبيقاته  جمع  ونشرها، 

لكتابة  اوتطبيقات تسجيل وحترير الصوت وأدوات    وحتريرها،التقاط الصور    املتعددة يف

وأسرع أسهل  و بشكل  الفيدي،  ما متت  تطبيقات تصوير وحترير  وهو  املونتاج،  وعمليات  و 

  .)٥٦(مالحظته من خالل أنواع عديدة لصحافة املوبايل أثناء أزمة كورونا

توجد عالقة بني حجم التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية لالعتماد،    :الثالث ض  الفر
     وبني مستوى التوعية الصحية املكتسب نتيجة االعتماد على صحافة املوبايل.

  ) يوضح العالقة بني حجم التأثيرات ومستوى التوعية الصحية٢١جدول رقم (

  تأثيرات االعتماد 
  مستوى التوعية الصحية 
M. 55.36    S.10.0  

 الداللة   معامل االرتباط

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٤٧٩ M. 19.8    S.3.3 التأثيرات املعرفية      

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٥٩٥         M. 18.5    S. 3.2التأثيرات الوجدانية 

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٣٢٣ M. 16.8    S.3.9 التأثيرات السلوكية      

  ٠٫٠٠٠  ٠٫٧٦٦  M. 55.26    S.8.6 مجموع التأثيرات ككل
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تـأثيرات االعتمـاد بـني    إحصـائًياوجـود عالقـة ارتباطيـة دالـة    اجلدوليتبني من هذا  
  وميكن توضيح العالقة كما يلي:  على صحافة املوبايل ومستوى التوعية الصحية املكتسب،

دالة   - ارتباطية  عالقة  مستو  إحصائًياتوجد  (  ىعند  بني  ٠٫٠٠١داللة  التأثيرات ) 
 حافة املوبايل ومستوى التوعية الصحية املكتسب.املعرفية لالعتماد على ص

دالة   - ارتباطية  عالقة  مستو  إحصائًياتوجد  (  ىعند  بني  ٠٫٠٠١داللة  التأثيرات ) 
 الوجدانية لالعتماد على صحافة املوبايل ومستوى التوعية الصحية املكتسب.

دالة   - ارتباطية  عالقة  (  ىمستو  عند  إحصائًياتوجد  بني  ٠٫٠٠١داللة  ت التأثيرا ) 
 السلوكية لالعتماد على صحافة املوبايل ومستوى التوعية الصحية املكتسب.

حجم التأثيرات    ) بني ٠٫٠٠١داللة (  ىعند مستو  إحصائًياتوجد عالقة ارتباطية دالة   -
ومستوى   املوبايل  صحافة  على  لالعتماد  والسلوكية  والوجدانية  املعرفية  مجتمعة 

 ية الصحية املكتسب. التوع
  

إحصائية    :الرابع الفرض   داللة  ذات  فروق  املوبايل توجد  صحافة  على  الشباب  اعتماد   يف 
  ).الدخل –اإلقامة -مستوى التعليم  -رافية (النوعوج باختالف املتغيرات الدمي

  يف االعتماد على صحافة املوبايل. الذكور واإلناثتوجد فروق ذات داللة إحصائية بني (أ) -٤
  : ) ٢٢جدول رقم (

  يف االعتماد على صحافة املوبايل  لداللة الفروق وفًقا للنوع  نتائج اختبار ت يوضح

االنحراف   املتوسط  العدد   النوع
  الداللة   درجة احلرية   قيمة ت   املعياري 

 ١٫٦٣  ٦٫٦٤  ١٧٦  ذكور
٠٫٠١٠ ٤٧٢ ٢٫٥٨٣  *

 ١٫٥٦  ٦٫٢٥  ٢٩٨  إناث  دالة

ــار ــة إحصــائيً )ت(باســتخدام اختب ــاا بــني ، تبــني وجــود فــروق دال ــذكور واإلن ث مــن ال
، حيــث جــاءت االعتمــاد علــى صــحافة املوبايــل ولصــالح الــذكوريف  الشــباب عينــة الدراســة

  .صحة الفرض  ثبتيوبذلك  .  ٠٫٠١ا عند مستوى معنوية  ) دالة إحصائيً تقيمة (
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يف  (ب  -٤ إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ملستوى  )  وفًقا  املوبايل  صحافة  على  االعتماد 
  .التعليم

الفروق يف االعتماد على   تائج اختبار حتليل التباين األحادي  لداللة) يوضح ن٢٣جدول رقم (
  صحافة املوبايل وفًقا ملستوى التعليم.

  مستوى 
مجموع   مصدر التباين  املتوسط  العدد   التعليم

  املربعات
درجة  
  احلرية 

متوسط  
  املربعات

  قيمة 
  الداللة   ف

 ٢٠٩٢ ٣ ٦٢٫٧٦  بني املجموعات   ٧٫٦٢  ١٦  أقل من متوسط 

٠٫٠٠٠ ٨٫٥٧٦  
  ٥٫٤٧  ٣٨  متوسط  دالة

 ٧٫١١٦ ٤٧٠ ١١٤٦٫٦  داخل املجموعات 
  ٦٫٣٨  ٣٦٢  جامعي 

  ٤٧٣ ١٢٠٩٫٤  املجموع  ٦٫٧٢  ٥٨  فوق جامعي 

)، تبـــني وجـــود فـــروق دالـــة ANOVA( األحـــاديباســتخدام اختبـــار حتليـــل التبـــاين 
، حيـث توى التعلـيمملتغير مسـا  وفقً الذكور واإلناث من الشباب عينة الدراسة  ا بني  إحصائيً 

صــحة  ثبــتيوبــذلك . ٠٫٠٠١ أقـل مـن  ا عند مستوى معنويةإحصائيً جاءت قيمة (ف) دالة  
  .الفرض

تبــني الفــروق الدالــة بــني مســتوى التعلــيم  LSDوباســتخدام اختبــار أقــل فــرق معنــي 
  املتوسط ومستوى فوق اجلامعي يف االعتماد على صحافة املوبايل.

يف    بالريف واملقيمني يف احلضراملقيمني  الشباب صائية بنيتوجد فروق ذات داللة إح) ج(-٤
  االعتماد على صحافة املوبايل.

  : ) ٢٤جدول رقم (

  ا لإلقامة يف االعتماد على صحافة املوبايل لداللة الفروق وفقً  نتائج اختبار ت  يوضح

درجة    قيمة ت   االنحراف املعياري   املتوسط  العدد   اإلقامة 
  الداللة   احلرية 

 ١٫٥٢  ٦٫٥٠  ٢٦٨  ريف
٠٫٠٨٥ ٤٧٢ ١٫٧٢٥  

 ١٫٦٨  ٦٫٢٥  ٢٠٦  حضر  غيردالة 

املقيمني بالريف واملقيمني   الشبابا بني  وجود فروق دالة إحصائيً ) عدم  ت   (اختبار  أثبت    

ا عند  دالة إحصائيً غير  )  ت، حيث جاءت قيمة ( يف  االعتماد على صحافة املوبايل   يف احلضر

  . عدم صحة الفرض توبذلك ثب.  ٠٫٠٥أقل  مستوى معنوية 

ــام الشــباب علــى الســواء يف القريــة أو املدينــة مبتابعــات  وتشــير النتيجــة إلــى اهتم
  مستمرة لصحافة اجلوال، وال يوجد تأثير ملحل اإلقامة مبدى متابعة صحافة املوبايل.



 

 
٢٢١٢ ٢٢١٢ 

بني الشباب وفًقا   يف االعتماد على صحافة املوبايل) توجد فروق ذات داللة إحصائية د( -٤
  ر الدخل.ملتغي

  ) يوضح اختبار أنوفا  لداللة الفروق يف  االعتماد على املوبايل وفًقا ملستوى الدخل ٢٥جدول رقم (
  متغير 
مجموع   مصدر التباين  املتوسط  العدد   الدخل 

  املربعات
درجة  
  احلرية 

متوسط  
  الداللة   ف  املربعات

 ٣٫٣٨ ٢ ٦٫٧٦  بني مجموعات   ٦٫٣٨  ٢٣٨  ج ٣٠٠أقل من 

١٫٣٢٦ 
٠٫٢٦٧  

  غير 
 لةدا

 ٦٫٧ ٤٧١ ١٢٠٢٫٦  داخل   ٦٫٥٤  ١٤٤  آالف  ٧: ٣من 

  ٤٧٣ ١٢٠٩٫٤  املجموع  ٦٫١٩  ٩٢  آالف فأكثر  ٧

وجـــود فـــروق دالـــة عــدم ) أنوفـــا( األحـــاديتبــني باســـتخدام اختبـــار حتليــل التبـــاين 
الذكور واإلناث من الشباب عينة الدراسة يف االعتماد علـى صـحافة املوبايـل ا بني  إحصائيً 

. ٠٫٠٥ا عند مسـتوى معنويـة دالة إحصائيً   غير  ، حيث جاءت قيمة (ف)ير الدخلملتغا  وفقً 
  صحة الفرض.  عدم ثبت وبذلك  

وتشير النتيجة إلى أن مستوى دخل األسرة ليس عامًال مؤثًرا بني الشباب يف متابعـة 
التقنيات الرقمية واإلعالمية، وتختلـف النتيجـة مـع مـا يشـير إلـى أن املسـتوى االقتصـادي 

الذكي واستخدامه يف االتصال بشكل عـام واحلصـول   تفع عامل مؤثر يف اقتناء املوبايلاملر
  على املعلومات.

وإجماال يف هذا الفرض تشير النتـائج إلـى ثبـوت صـحة فرضـية نظريـة االعتمـاد     
يف أن طبيعة االختالف بني شرائح اجلمهور تؤثر على درجة اختالف درجة االعتمـاد علـى 

  .)٥٧(وسائل اإلعالم
ذا  :اخلامسالفرض   فروق   يف  توجد  إحصائية  داللة  بجائحة  ت  الصحية  التوعية  مستوى 

  ).مستوى التعليم  –الدخل –اإلقامة  -رافية (النوعوغباختالف املتغيرات الدميكورونا 
بني  -٥ إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  واإلناث(أ)  الصحية    الذكور  التوعية  مستوى  يف 

  بكورونا. 

  : ) ٢٦جدول رقم (

  يف مستوى التوعية الصحية بكورونا لداللة الفروق وفًقا للنوع  "ت"نتائج اختبار  يوضح

االنحراف   املتوسط  العدد   النوع
درجة    ت  املعياري 

  الداللة   احلرية 

 ٩٫٧  ٥٥٫٠٥  ١٧٦  ذكور
٠٫٦٠٦ ٤٧٢ ٢٫٥٥٢  

 ١٠٫٢  ٥٥٫٥٤  ٢٩٨  إناث  غير دالة 



              ٢٢١٣ 

الـذكور واإلنـاث مـن ا بـني إحصـائيً ة وجود فروق دالعدم  )ت (تبني باستخدام اختبار
غيــر ) ت، حيــث جــاءت قيمــة (الشــباب عينــة الدراســة يف مســتوى الــوعي الصــحي بكورونــا

  .عدم صحة الفرض  ثبتيوبذلك  .  ٠٫٠٥أقل من ا عند مستوى معنوية  دالة إحصائيً 
وفًقا ملستوى    مستوى التوعية الصحية بكورونا(ب) توجد فروق ذات داللة إحصائية يف     -٥

  . التعليم

): يوضح نتائج اختبار حتليل التباين األحادي  لداللة الفروق يف مستوى التوعية  ٢٧جدول رقم (
  الصحية بكورونا وفًقا ملستوى التعليم 

  مستوى 
مجموع   مصدر التباين  املتوسط  العدد   التعليم

  املربعات
درجة  
  احلرية 

متوسط  
  املربعات

  قيمة 
  الداللة   ف

 ١٠٧٥٫٥ ٣ ٣٢٢٦٫٦  املجموعات  بني  ٤٧٫٤٣  ١٦  أقل من متوسط 

٠٫٠٠٠ ١١٫٣٩  
 دالة

  ٥٣٫٣٦  ٣٨  متوسط 
 ٩٤٫٤ ٤٧٠ ٤٤٣٧٠٫٦  داخل املجموعات 

  ٥٤٫٩٧  ٣٦٢  جامعي 

  ٤٧٣ ٤٧٥٩٧٫٣  املجموع  ٦١٫٢٥  ٥٨  فوق جامعي 

)، تبـــني وجـــود فـــروق دالـــة ANOVA( األحـــاديباســتخدام اختبـــار حتليـــل التبـــاين 
، حيث جاءت ملتغير مستوى التعليما  وفقً التوعية الصحية    الشباب يف مستوىا بني  إحصائيً 

  .ثبت صحة الفرضيوبذلك  . ٠٫٠٠١ا عند مستوى معنوية  إحصائيً قيمة (ف) دالة 
وتشير النتيجة املنطقية ألهمية التعليم والثقافة لدى الشباب ومن ثم ارتقاء ثقـافتهم 

انـــت املســـتويات بشـــكل عـــام وثقـــافتهم الصـــحية خاصـــة، ومـــع خطـــورة وتفشـــي املـــرض ك
جلائحــة، ويرجــع لتعرضــهم التعليميـة األعلــى أكثــر يف مسـتوى الــوعي الصــحي جتــاه هـذه ا

ــة  ــاإلجراءات االحترازي ــدوى واألخــذ ب ــن انتشــار الع ــديرهم حلجــم اخلطــر م ووعــيهم وتق
  الالزمة.

ــار  ــيم أقــل مــن متوســط وفــوق  LSDوبــنيَّ اختب أقــل فــرق معنــوي بــني مســتوى التعل
، ومعنــاه فــروق شاســعة بــني وعــي منخفضــي التعلــيم ومســتوى ١٣٫٨٢اجلــامعي مبتوســط 

  امعي يف الوعي الصحي جتاه كورونا.التعليم فوق اجل
  
  
  
  



 

 
٢٢١٤ ٢٢١٤ 

يف    املقيمني بالريف واملقيمني يف احلضر الشباب ) توجد فروق ذات داللة إحصائية بنيج(-٥
  مستوى التوعية الصحية.

  وفًقا لإلقامة يف مستوى التوعية الصحية  الفروق لداللة  نتائج اختبار ت  : يوضح) ٢٨جدول رقم (
درجة    قيمة ت   االنحراف املعياري   املتوسط  العدد   اإلقامة 

  الداللة   احلرية 

 ١٠٫٢٧  ٥٤٫٦١  ٢٦٨  ريف
٠٫٠٥١ ٤٧٢ ١٫٨٤٩  

 ٩٫٦٤  ٥٦٫٣٣  ٢٠٦  حضر  دالة

املقيمــني  الشـباب عينـة الدراسـةا بـني وجود فروق دالة إحصـائيً )  ت  (اختبار  أثبت    
، حيـث ولصـالح الطـالب املقيمـني باملـدن الوعي الصــحي، مستوىيف   واملقيمني يف املدنبالريف  

  .صحة الفرض وبذلك ثبت.  ٠٫٠٥ا عند مستوى معنوية  ) دالة إحصائيً تجاءت قيمة (
ــاإلجراءات  ــادة الــوعي الصــحي واهتمــام الشــباب يف املــدن ب وتشــير النتيجــة إلــى زي

أقــرانهم يف الريــف والقــرى األكثــر مخالطــة  االجتمــاعي أكثــر مــناالحترازيــة والتباعــد 
  ومشاركة يف احلياة.

يف االعتماد على صحافة املوبايل بني الشباب وفًقا  ) توجد فروق ذات داللة إحصائية د( -٥
  ملتغير الدخل.

  ): ٢٩جدول رقم (
  الفروق يف  االعتماد على املوبايل وفًقا ملستوى الدخل يوضح نتائج اختبار أنوفا  لداللة

  غير مت
مجموع   مصدر التباين  املتوسط  العدد   الدخل 

  املربعات
درجة  
  احلرية 

متوسط  
  الداللة   ف  املربعات

 ٥٤٧٫٧ ٢ ١٠٩٥٫٤  بني املجموعات   ٥٣٫٩٩  ٢٣٨  ج ٣٠٠أقل من 

٠٫٠٠٤ ٥٫٥٤٨  
 ٩٨٫٧ ٤٧١ ٤٦٥٠١٫٨  داخل املجموعات   ٥٦٫٠  ١٤٤  الف آ ٧: ٣من  دالة

  ٤٧٣ ٤٧٥٩٧٫٣  املجموع  ٥٧٫٨٩  ٩٢  الف فأكثر آ ٧

ا بـني ) وجود فروق دالة إحصائيً أنوفا(  األحادي باستخدام اختبار حتليل التباين  تبنيَّ 
، ملتغيـر الـدخلا  وفقًـ مستوى الـوعي الصـحي  يف    الذكور واإلناث من الشباب عينة الدراسة

ــة إحصــائيً  ــة حيــث جــاءت قيمــة (ف) دال ــد مســتوى معنوي وبــذلك ثبــت صــحة . ٠٫٠١ا عن
  .  الفرض

أقل فـرق معنـوي بـني مسـتوى الـدخل املـنخفض واملسـتوى األعلـى   LSD  وبنيَّ اختبار
ــة  ــروق  ٠٫٠٠١بدالل ــني ٣٫٨٩ومتوســط ف ، ومعنــاه اخــتالف واضــح يف الــوعي الصــحي ب

مستويات الدخل املنخفضة من الشباب واملرتفعـة يف متوسـط الـوعي الصـحي، ممـا يشـير 
 املجتمعــات العشــوائية نتشــار املــرض يفخلطــورة تــأثير املتغيــر االقتصــادي يف تفشــي وا

  والفقيرة.



              ٢٢١٥ 

  مناقشة النتائج:
 مناقشة وتفسير أهم النتائج: - ١

أشارت نتـائج الدراسـة إلـى ارتفـاع االعتمـاد علـى شـبكة اإلنترنـت وصـحافة املوبايـل 
كوسائل إلكترونية متثـل اإلعـالم اجلديـد؛ الـذي أصـبح أسـهل وأكثـر انتشـارًا بـني الشـباب 

راسـات السـابقة العربيـة واألجنبيـة التـي أشـارت إلـى تفـوق لنتيجة مع الداملصري، وتتفق ا
قـــراءة النصـــوص واألخبـــار مـــن الشاشـــة الصـــغيرة بشـــكل أكبـــر وتنـــاقص حـــاد يف قـــراءة 

  .)٥٨(الصحف املطبوعة

كما تشير النتائج إلى ارتفاع اعتماد الشباب املصـري علـى صـحافة املوبايـل كمصـدر 
املسـتمر يف التطبيقـات الذكيـة، واالتصـال ثري للمعلومات واالتصاالت خاصة مع التطـوير  

بشــبكة املعلومــات ومــا يتصــل بهــا مــن مصــادر متعــددة وأوعيــة غنيــة باألخبــار واملعلومــات 
ــو ــوص وصـ ــن نصـ ــكال مـ ــددة األشـ ــن متعـ ــا ميكـ ــددة؛ ممـ ــائط متعـ ــديو ووسـ ــاطع فيـ ر ومقـ

يتعلق استثمارها يف االرتقاء بالثقافة العامة للشباب والتوعية الصحية بشكل خاص وفيما  
  بجائحة كورونا.

استخدام صحافة املوبايل يف التوعيـة السـليمة ألفـراد املجتمـع واحلـد وكذلك ميكن   
، ويف )٦٠(؛ وخاصـة أثنـاء األزمـات  )٥٩(اذبةمن ظاهرة التضليل اإلعالمي وانتشار األخبار الك

ظــل تعــدد روافــدها؛ ممــا يســهل علــى اجلمهــور تتبــع مصــدر املعلومــة أو البحــث عنهــا يف 
  در أخرى من خالل وسيلة واحدة وهي املوبايل.مصا

Nikolaos &  ,Vryzas)٦١(وتتفـق هـذه النتيجـة مـع كثيـر مـن الدراسـات السـابقة 
Others 2019 يف انتشـار صـحافة املوبايـل وفعاليتهـا، والتـي تؤكـد  )٦٢( ٢٠١٨العنانبـة ، و

خبـــار أهميتهـــا للشـــباب يف تســـيير أمـــورهم احلياتيـــة بشـــكل أفضـــل، واحلصـــول علـــى األ
ارتفــاع يف  )٦٤(٢٠١٦، ومــع ســماح الشــهاوي )٦٣(واملعلومــات والتواصــل الفعــال مــع اآلخــرين

ــاتف  ــيس ملجــرد معــدالت اســتخدام الشــباب لله ــار، ول املحمــول كوســيلة الســتهالك األخب
تصــفح العنــاوين وإمنــا يف مشــاركة األخبــار والتعليــق عليهــا وقــراءة القصــص اإلخباريــة 

  واإلفادة منها.  الطويلة
ــت ومتصــفحات املوبايــل ومواقــع       ــى شــبكة اإلنترن ــاد عل ويالحــظ ارتفــاع االعتم

التواصل االجتماعي، وتتفـق النتـائج مـع أهميـة التقنيـات الرقميـة وشـيوع اسـتخدامها بـني 
 ،، الـذي احتـل املركـز األول يف اسـتخداماتهمالذكيالشباب عينة الدراسة وخاصة املوبايل  

وال يريـد ، )٦٥(ا يف حياتنـا املهنيـة واخلاصـة اليوميـةوأساسـيً   امهمـً ا  يشـكل جـزءً والذي بـات  
ا، يتميـز بالسـرعة وذاكـرة  مصـغرً ا محمـوًال هذا الهاتف أن يكون مجرد هاتف، بـل كمبيـوترً 



 

 
٢٢١٦ ٢٢١٦ 

مكانيــة االتصــال عبــر إ يــث يــوفر؛ حواســعة، وميكــن مــن القيــام مبهــام وتطبيقــات متعــددة
شـخاص عبـر تطبيقـات بـرامج التواصـل ويوفر املزيد مـن سـبل التواصـل بـني األ  ،نترنتاإل

  .ا الترفيهيضً أدارة املهام اليومية وإمكانية إاالجتماعي، وكذلك 
وتشــير النتــائج الرتفــاع اســتخدام تطبيقــات التواصــل االجتمــاعي عبــر صــحافة     

ل الرقمـي، خاصـة الفـيس املوبايل ملـا لهـا أهميـة يف حيـاة الشـباب اليـوم يف عصـر التواصـ
اتس آب؛ وتتفــق هــذه النتيجــة مــع بعــض الدراســات الســابقة الســتخدام بــوك وتــويتر والــو

، وســماح الشــهاوي )٦٦( ٢٠١٤نــورا أبــو ســنة ومنهــا  االجتمــاعيالشــباب لشــبكات التواصــل 
قائمـة املواقـع األكثـر زيـارة يف  ع فـيس بـوكتصـدر موقـيف   )٦٨(وصـالح املعـراوي، )٦٧( ٢٠١٦

مـن اإلنـاث، تـاله  %٨٨مقابـل  ok” “Facebo من الذكور موقـع %٧٣مصر، حيث يستخدم 
  .من اإلناث  %٧٦من الذكور مقابل   %٦٨بنسبة   ”Google“موقع

وقــد أشــارت النتــائج إلــى زيــادة متابعــة مواقــع وقنــوات إخباريــة عربيــة وأجنبيــة       
ر ملتابعــة الشــأن املصــري بــني عبــر صــحافة املوبايــل، وتصــدر قنــاة العربيــة والنيــل لألخبــا

 Fanackحيـث يشـير موقـع راسـة، بينمـا تراجعـت متابعـة قنـاة اجلزيـرة الشباب عينـة الد
الهولندي يف تقريره أن قناة اجلزيرة باتت تفقد بريقها وهو أمر يعـزوه اخلبـراء ملشـاكل يف 

فيما كان االعتماد عليها باملركز األول يف عدة دراسات منها دراسـة مزيـد ،  )٦٩(مصداقيتها  
القنوات اإلخبارية لدى الشباب املصري؛ وتتفق الدراسـة والتي جاءت يف مقدمة    )٧٠(  ٢٠٠٥
لتصـدر قنــاة العربيـة يف متابعـة الشــباب اجلـامعي للقنــوات  )٧١( ٢٠١٦جـة العزعــزي مـع نتي

    الفضائية اإلخبارية.
وتشير النتائج لتنوع أسباب اعتماد الشباب علـى صـحافة املوبايـل للحصـول علـى     

  MOJOتميز به هذه التقنية االتصالية وما تسمى بال معلومات حول جائحة كورونا؛ ملا ت
تتـيح أشـكاًال  ،سهولة االستخدام وقلة التكـاليف ،سرعة وفورية نقل األخبار واملعلوماتمن  

ا وصــورًا ورســوًما وفيــديو، فضــًال عــن إمكانيــة التأكــد مـــن  متعــددة للمعلومــات نصوصــً
  املصداقية من خالل تصفح أكثر من مصدر.

رونــا، لكو حصــائيات اجلديــدة اليوميــةاإلعلــى هــا الشــباب لالطــالع وقــد اعتمــد علي
التعرف على آراء ،  معرفة طرق العدوى وانتشار الفيروس،  معرفة أساليب الوقاية الالزمةو

وغيرها مـن املعلومـات املهمـة التـي تشـكل ..  اإلجراءات االحترازيةو،  األطباء واملتخصصني
  جوهر الوعي الصحي.

إلفـادة مـن ع ما أكدته األطر النظرية لنظرية االعتماد من ارتفاع اوتتفق النتيجة م   
ا )٧٢(وسائل اإلعالم كمصدر للمعلومات التي تسهم يف تكوين املعارف املتعـددة ، وكـذلك وفقـً
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ــا أشــارت بشــرى الســنجري  ــل كم ــزات صــحافة املوباي ــى انتشــار صــحافة  )٧٣(٢٠١٩ملمي إل
اجلمهور العام؛ مما أدى إلى تخصص العديد يف املوبايل واإلفادة منها سواًء للصحفيني أو  

  . MOJOصحافة ال
تشــير النتــائج الرتفــاع تقــدير الشــباب عينــة الدراســة حلجــم التــأثيرات املعرفيــة     

ــة والســلوكية ــل ومبتوســ ؛والوجداني ــواع صــحافة املوباي طات مرتفعــة يف نتيجــة املتابعــة ألن
حصــائيات اليوميــة لإلصــابة اكتســاب معــارف مهمــة عــن جائحــة كورونــا مــن معرفــة اإل

والتعــايف، معرفــة أمــاكن اإلصــابة، معرفــة طــرق الوقايــة الالزمــة، معرفــة أســاليب وطــرق 
ــى أهــم اإلجــراءات  ــة، والتعــرف عل ــى قــرارات وزارة الصــحة اليومي العــدوى، والتعــرف عل

 مـرورًا بالتـأثيرات الوجدانيـة املكتسـبة لـدى الشـباب حـول متابعـة  االحترازية املوصى بهـا،
أخبار ومعلومات عن اجلائحة أهمها: زيادة الشعور بالطمأنينة بسبب الشفافية والوضـوح، 
وزيادة الشعور باخلوف والقلق لدى الكثيرين من العدوى واإلصابة، الشـعور بالكآبـة نتيجـة 

ــة للمرضــى، وال ــأثيرات الصــور الصــادمة واملؤمل تعــاطف مــع حــاالت املرضــى وذويهــم، والت
رسائل توعية ونشـرها للمسـاهمة اإليجابيـة، ومشـاركة منشـورات وزارة السلوكية من إنتاج  

الصحة واألطباء املتخصصني، وتكوين جروبـات علـى مواقـع التواصـل للتوعيـة واملسـاعدة، 
دمات مجتمعيـــة وتقـــدمي مســـاعدات ماديـــة ومعنويـــة للمجتمـــع املحـــيط، واملشـــاركة يف خـــ

  ة واألطباء.وأعمال تطوع للمرضى، والدعم املعنوي لوزارة الصح
ــة       ــدى الشــباب عين ــوعي الصــحي ل ــاع مســتوى ال ــى ارتف ــائج إل ــا أشــارت النت كم

الدراسة من خالل مقياس ألبعاد اجلائحة، والتعريف بالفيروس وانتشاره، وأهم األعـراض 
ل والعـودة بحـذر والتباعـد االجتمـاعي.. وغيرهـا وطرق الوقاية وبروتوكوالت العالج، والعز

  وعي الصحي.مما يشكل جوهر ال
وتشــير النتــائج إلــى ارتفــاع وعــي الشــباب مبقترحــات غايــة يف األهميــة لتطــوير      

وسائل صـحافة املوبايـل كمصـدر مهـم للمعلومـات واألخبـار، خاصـة فيمـا يتعلـق باالهتمـام 
ــار املغلوطــة، و ــد الشــائعات واألخب ــر بتفني ــي عب ــانوني للنشــر اإللكترون ــل الضــبط الق تفعي

أشـارت إليـه ملزيد من النزاهة وحقوق األفراد، ويتفق ذلك مـع أهميـة مـا تطبيقات املوبايل  
بعــض الدراســات إلــى دور صــحافة املوبايــل اإليجــابي يف تطــوير أداء الصــحفيني ملهــامهم 

فـراد املجتمـع، واحلـد مـن العملية، مؤكدة على ضـرورة اسـتخدامها يف التوعيـة السـليمة أل
  .)٧٤(ار الكاذبةظاهرة التضليل اإلعالمي وانتشار األخب

اعتمـاد الشـباب علـى ا بني  دالة إحصائيً ارتباطية قوية وعالقة  وأظهرت النتائج        
وهنــا يتضــح صــحة فرضــية  ،مســتوى التوعيــة الصــحية بجائحــة كورونــاوصــحافة املوبايــل 
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نظرية االعتماد بأن درجة استقرار املجتمع تؤثر على درجـة اعتمـاد اجلمهـور علـى وسـائل 
ا يف )٧٥( ول علــى معلومــات يف املجــاالت املختلفــةاإلعــالم للحصــ ــً ، وحيــث إن املجتمــع حالي

األقـرب إليـه حالة من التـوتر الشـديد بسـبب جائحـة خطيـرة؛ فإنـه يلجـأ لوسـائل اإلعـالم  
  واألكثر تغطية لألحداث التي حتيط به وميثلها هنا صحافة املوبايل.

املوضـوعات وتنـوع صـورها  مع أهميـة صـحافة املوبايـل يف عـرض  النتيجةوتتفق       
خاصـة يف الواليـات  MOJOمما أثار اهتمـام كثيـر مـن الدراسـات العلميـة التـي تتعلـق ب 

 ٢٠١٣اإلنتـاج العلمـي حـول صـحافة املوبايـل يف عـام    والتي حققت أعلى زيـادة يفاملتحدة،  
ًال مقـا  ٢٣حـوالي    ٢٠١٨مقاًال علمًيا، ويف    ٣٠حوالي    ٢٠١٧موضوًعا، ويف عام    ٣٨بحوالي  

الـدور اإليجـابي  يف الكشـف عـن )٧٧(٢٠٢٠، كما تتفق مع عيشـة علـة )٧٦(يف صحافة املوبايل
لوسائل اإلعالم اجلديد يف تنميـة الـوعي الصـحي ومكافحـة األزمـات الصـحية العامليـة يف 

  .فيروس يف اجلزائرالظل انتشار  
كلمــا زاد العالقــة اإليجابيــة بــني االعتمــاد والتــأثيرات؛ فكمــا أوضــحت النتــائج     

زادت تلك التـأثيرات املعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية والتـي   االعتماد على صحافة املوبايل
لها أهميتها الكبرى خاصة جتاه أزمـة جائحـة كورنـا، ومـا يعتريهـا مـن شـائعات ومعلومـات 

  متعددة من مصادر موثوق بها وأخرى مجهولة.
ــة        ــير النتيجـ ــا تشـ ــكمـ ــة بـ ــة اإليجابيـ ــى العالقـ ــة إلـ ــأثيرات املعرفيـ ــم التـ ني حجـ
والسلوكية لالعتماد، وبني مسـتوى التوعيـة الصـحية املكتسـب نتيجـة االعتمـاد   والوجدانية

  .على صحافة املوبايل

وهنا تتأكد فعاليـة التـأثيرات املختلفـة لالعتمـاد علـى صـحافة املوبايـل يف زيـادة      
حـول كورونـا وكـذلك التـأثيرات   مستوى التوعية الصحية؛ حيث إن زيادة املعـارف بأنواعهـا

ة واملشـاعر املرتبطـة بهــا تـدفع لتـأثيرات سـلوكية فعليــة وممارسـات نحـو الوقايــة الوجدانيـ
وطرق العالج، أو كيفية مخالطة املصابني أو اإلسهام يف األعمـال التطوعيـة وغيرهـا، وكـل 

، وهــو مــا ذلــك يســهم بــالطبع يف زيــادة املســتوى العــام للــوعي الصــحي جتــاه هــذه اجلائحــة
ــة بلغــت  حتقــق بالفعــل ومــن خــالل قياســات ــة إحصــائًيا ومعــامالت ارتبــاط قوي ــة دال كمي

٠٫٧٦٦.  
وهو ما يحدث حالًيا مـن تلقـي وبـث ونشـر موضـوعات وأخبـار متعـددة األشـكال مـن 
نصوص ومقاطع فيديو وصـور ورسـوم وغيرهـا حـول فيـروس كورونـا عبـر وسـائل وقنـوات 

اضــحة مــن املوبايــل، وهــو مــا يشــكل قــوة اتصــالية و اتصــالية مختلفــة مــن خــالل صــحافة
  اإلسهام يف التوعية الصحية.
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يف اعتماد الشباب علـى صـحافة فروق ذات داللة إحصائية  وقد بينت النتائج وجود   
، )الــدخل –اإلقامــة -مســتوى التعلــيم -رافيــة (النــوعوجالدمي املتغيــراتبــاختالف  املوبايــل 

شباب استخدامات مبكرة للموبايل بشـكل عـام مقارنـة حيث تتيح ظروف املجتمع العربي لل
باإلناث، بدافع احلرص األسري واحلماية الزائدة لألنثى مـن مخـاوف اقتنـاء املسـتحدثات 

 )٧٩(  ٢٠١٢يف األردن، ومع الشقصي  )  ٧٨(  ٢٠١٨االتصالية، وتتفق النتيجة مع أحمد العنانبة  
كور واإلنــاث يف سـلطنة عمــان؛ ني اسـتخدامات الهـاتف املحمــول بـني الـذيف وجـود فـروق بــ

حيث يستخدمونه مًعا يف تسيير أمـورهم احلياتيـة بشـكل أفضـل، واحلصـول علـى األخبـار 
   واملعلومات، والتواصل مع اآلخرين.

يف اتفاق الذكور واإلناث على تبني   )٨٠(  ٢٠٠٩بينما تختلف النتيجة مع صفا عثمان  
  .من ثالث سنوات مضت  اخلدمات اإلعالمية عبر الهاتف املحمول منذ أكثر

وتشــير النتيجــة إلــى تــأثير متغيــر التعلــيم يف ارتفــاع مســتوى االعتمــاد علــى صــحافة     
املوبايل يف متابعة موضوعات كورونا خاصة من مستوى التعلـيم املتوسـط فاجلـامعي وفـوق 

امعي، مـــع مالحظـــة ارتفـــاع متوســـط الفئـــة األقـــل مـــن التعلـــيم املتوســـط، وإن كانـــت اجلـــ
تهم للموبايل تكون مختلفة نوعًيا وهو مـا تثبتـه فـروض اكتسـاب الـوعي الصـحي استخداما

  بناء على مستوى التعليم.
مسـتوى التوعيـة الصـحية بجائحـة فروق ذات داللة إحصائية يف  كما أشارت النتيجة ل    

 ،)مســتوى التعلــيم  –الــدخل –اإلقامــة -رافيــة (النــوعوجبــاختالف املتغيــرات الدميكورونــا 
ن املعرفــة والــوعي الصــحي أمــر مهــم لكــال اجلنســني، ويبــرر اهتمــام كــل منهمــا وتوضــح أ

وتتفـق   باملعرفة والوعي خلطورة املرحلة احلالية من أزمة كورونـا التـي تهـدد العـالم أجمـع،
ا  إحصـائًيا  دالة  وجود فروق  يف عدم)  ٨١(  ٢٠٢٠النتيجة مع عيشة علة   ملتغيـري اجلـنس   وفقـً

 لصحي ومكافحة األزمات.يف الوعي ا  والفئات العمرية
وأشــارت النتــائج إلــى أن مســتوى دخــل األســرة مــن عوامــل دفــع الشــباب للمشــاركات      

إلـى أن االتصالية ومتابعة التقنيات الرقمية واإلعالمية واكتساب الثقافة الصحية، ويشـير  
املســتوى االقتصــادي املرتفــع عامــل مــؤثر يف ارتقــاء ثقافــة األفــراد بشــكل عــام والصــحية 

  بشكل خاص؛ مما يزيد من متابعة وسائل اإلعالم والتواصل بشكل عام.
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                                                                                                                          اخلامتة:   
حيث  ديثة، صحافة املوبايل من أهم االجتاهات اإلعالمية احلتعد  :ملخص وتوصيات

زاد انتشارها بني فئات املجتمع  وقد، حضورها يف العمل الصحفي واإلعالمي فرضت
  باب الذين تستهويهم استخدام الهواتف الذكية وتطبيقات املوبايل. خاصة جيل الش

واستهدفت الدراسة التعرف على مدى االعتماد على صحافة املوبايل وتأثيرات هـذا 
، والكشــف عــن العالقــة بــني حجــم ٢٠٢٠ة بجائحــة كورونــا االعتمــاد علــى التوعيــة الصــحي

التوعية الصـحية بجائحـة كورونـا، والعالقـة مستوى  واعتماد الشباب على صحافة املوبايل  
بــني حجــم التــأثيرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية لالعتمــاد، وبــني مســتوى التوعيــة 

ا للمتغيـرات الصحية املكتسب، وداللة الفروق يف االعتمـاد ومسـتوى الت وعيـة الصـحية وفقـً
  مستوى التعليم). –الدخل –اإلقامة  -الدميوغرافية (النوع

الدراســة للبحــوث الوصــفية، واســتخدمت مــنهج املســح اإلعالمــي لعينــة مــن وتنتمــي 
مفــردة مت اختيارهــا بطريقــة عشــوائية متعــددة املراحــل مــن  ٥٠٠الشــباب املصــري قــدرها 

  الستبانة كأداة جلمع البيانات.محافظات مصر، واستخدمت الدراسة ا
صري على صحافة املوبايل  ارتفاع اعتماد الشباب امل   وتوصلت الدراسة لعدة نتائج، أهمها: 

على   االعتماد  وارتفاع  كورونا،  جائحة  أثناء  واالتصاالت خاصة  للمعلومات  ثري  كمصدر 
الفيس وخاصة  االجتماعي  التواصل  ومواقع  املوبايل  ومتصفحات  اإلنترنت  بوك    شبكة 

  وتويتر والواتس آب. 
ألخبـار سـرعة وفوريـة نقـل ا  ومن أهم أسباب اعتمـاد الشـباب علـى صـحافة املوبايـل

ا   ،  سهولة االسـتخدام وقلـة التكـاليف  ،واملعلومات تتـيح أشـكاًال متعـددة للمعلومـات نصوصـً
ارتفــاع حجــم  ، وتبــنيوصــورًا ورســوًما وفيــديو، فضــًال عــن إمكانيــة التأكــد مــن املصــداقية

تأثيرات املعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية نتيجـة املتابعـة ألنـواع صـحافة املوبايـل، وارتفـاع ال
 ى الوعي الصحي جتاه جائحة كورونا لدى الشباب عينة الدراسة.مستو

اعتمــاد الشــباب علــى ا بــني دالــة إحصــائيً ارتباطيــة قويــة وعالقــة وأظهــرت النتــائج 
ائحـة كورونـا، والعالقـة اإليجابيـة بـني حجـم بجمستوى التوعية الصحية  وصحافة املوبايل  

ــلوكية  ــة والسـ ــة والوجدانيـ ــأثيرات املعرفيـ ــحية التـ ــة الصـ ــتوى التوعيـ ــني مسـ ــاد وبـ لالعتمـ
ا  املكتســب، واتضــح وجــود فــروق ذات داللــة يف االعتمــاد ومســتوى التوعيــة الصــحية وفقــً

  مستوى التعليم). –الدخل –اإلقامة  -للمتغيرات الدميوغرافية (النوع
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  وصيات:الت

  وأفـراد املجتمـع االهتمام بتنمية الوعي الرقمي باستخدام صحافة املوبيل بني الشباب
بشكل عام؛ خاصة يف ظل كثرة املعلومات املضللة والشائعات، والتي يزيد تدفقها أثناء 

 األزمات والكوارث مثل جائحة كورونا.

 بـر تطبيقـات املوبايـل العمل على تفعيل إجراءات الضبط القانوني للنشر اإللكتروني ع
 .مبا يحقق مزيًدا من نزاهة املعلومات وحقوق األفراد

  التخطــيط اجليــد بنــاًء علــى الدراســات العلميــة الرصــينة لالهتمــام بصــحافة املوبايــل؛
نشــر ومرحلــة التلقــي حيــث زاد االعتمــاد عليهــا بشــكل ملحــوظ يف مرحلــة اإلنتــاج وال

مع وسائل االتصال املحمولـة والتقنيـات   واالستخدامات، ومبا يتضمن مهارات التعامل
 الرقمية خاصة يف مجاالت التوعية بشكل عام والصحية خاصة.

  املزيــد مــن التوعيــة بالتطبيقــات والبرمجيــات والتقنيــات احلديثــة يف صــحافة املوبايــل؛
ي، والعمـل علـى رفـع مسـتوى معـارف ومهـارات لضمان اسـتخدامها بشـكل آمـن وقـانون

 ملختلفة والصحية باستخدام التقنيات الرقمية.الشباب يف القضايا ا
  حســن اســتثمار صــحافة املوبايــل ووســائل التواصــل االجتمــاعي يف التوعيــة بالقضــايا

املختلفة للشباب؛ حيث ثبت زيادة االعتماد عليها واإلفادة منها وشيوع استخدامها بـني 
 ور واإلناث.الذك

  الرقميــة وتطبيقــات املوبايــل مــن رفــع كفــاءة الصــحفيني خاصــة فيمــا يتعلــق بالتقنيــات
خالل اإلعداد األكادميي اجليد والدورات التدريبية أثنـاء العمـل؛ لتنميـة تلـك املهـارات 
وتنمية الشعور باملسئولية جتـاه املجتمـع وقضـاياه املختلفـة، وحتـرى املصـداقية وتفنيـد 

مـن خـالل األخبار املضللة، خاصة مع انتشـار مشـاركات األفـراد يف النشـر  الشائعات و
 صحافة املوبايل.
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(65 )https://www.universemagic.com/article/7967+benefits+and+disadvantages+of+ 
Smartphone. 

ة، (٦٦ را أب س جع ساب، ٢٠١٤) ن   . ٥٦٩، ص  م
هاو (٦٧ اح ال جع ساب، ٢٠١٦ ،) س   .١٠٩، ص م

او (٦٨ ع مي اإل ،) صالح ال ك م ضح سل ول دراسة ت ع ال ن في  ة،ن اح على ،٢٠١٣الع :  م
:https://aitnews.com/2013/06/21//  

(69) https://www.eremnews.com/news/arab-world/gcc/479956 
ا (٧٠ اد ال ، اع د م ة، ) م اس ا ال ا اث والق عة األح ا ارة في م ات اإلخ لة  هق على الق ال

ث ال  ة ل ة اإلع العامأال ل ة،  د ، جامعة القاه ن٢الم الع   . ٣٩٨، ص ٢٠٠٥د -، ی
ة جامعة ) و (٧١ ل اد  ، اع ع ع الع اث أد عة األح ا ارة في م ة اإلخ ائ ات الف م الق على الق
ة، ا اس ةل ان م اإلن ة لآلداب والعل لة جامعة  ة م د ٥، ال   . ٩١٥، ص ١٤٣٧، ٨، الع
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(72) Denis, Mc Quail. Mcquail's, 2009) op. cit., p.p.. 255 – 257. 
جع ساب، )٢٠١٩( )  ال (٧٣   . ٢٣١، ص م
سف شاه ( ) ٧٤( اء ی جع ساب )، ٢٠١٨س   . ٤١٨، ص  م

(75)  James, Watson. Media Communication: An Introduction to Theory and 
Process, 3th Edition. (USA: Palgrave Macmillan, 2008) Pp. 77 - 80 
(76) López-García, Xosé,&others ,2019, op., cit., p9-18 2019. 

جع ساب، )٢٠٢٠ة علة ()  (٧٧   =٦٦٦٤٦https://democraticac.de/?p:  م
ة((٧٨ ان جع ساب)، ٢٠١٨) أح الع   .  ٥٣٤، ص م
ق) (٧٩ جع ساب ،) ٢٠١٢ى(ع ب سع ال   .  ٤٥١، ص م
ان ( (٨٠ جع ساب)، ٢٠٠٩) صفا ع   .٢٣٩، ص م
جع ساب، )٢٠٢٠ة علة ()  (٨١   =٦٦٦٤٦https://democraticac.de/?p:  م
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