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هــدف البحــث احلالــي إلــى قيــاس العاقــة مــا بــن اعتمــاد طلبــة اجلامعــات علــى وســائل اإلعــام 

اجلديــد يف اســتقاء املعلومــات واألخبــار عــن جائحــة كورونــا واندماجهــم األكادميــي، وهــي دراســة وصفيــة 

جــرى تطبيقهــا باســتخدام منهــج املســح علــى عينــة عشــوائية مــن طلبــة اجلامعــات احلكوميــة واخلاصــة 

واألزهريــة قوامهــا )450( طالًبــا وطالبــة، وتوصلــت الدراســة إلــى: أن نســبة 99.3% مــن عينــة البحــث 

تابعــوا جائحــة كورونــا عبــر وســائل اإلعــام اجلديــد، وجــاءت مواقــع التواصــل االجتماعــي يف مقدمــة 

ــا  الوســائل التــي اســتقوا منهــا معلوماتهــم عنهــا، كمــا ثبــت وجــود عاقــة ارتباطيــة عكســية دالــة إحصائًي

بــن اعتمــاد طلبــة اجلامعــات علــى وســائل اإلعــام اجلديــد يف اســتقاء املعلومــات واألخبــار عــن جائحــة 

ــا يف درجــة متابعــة  كورونــا كوفيــد 19 واالندمــاج األكادميــي لديهــم، كمــا ثبــت وجــود فــروق دالــة إحصائًي

جائحــة كورونــا عبــر وســائل اإلعــام اجلديــد لصالــح الذكــور، ولصالــح طلبــة الكليــات النظريــة واجلامعــات 

احلكوميــة، يف حــن لــم يثبــت وجــود فــروق بينهــم يف االندمــاج األكادميــي، ويف املجمــل كان مســتوى االندمــاج 

ــا لنتائــج البحــث. األكادميــي لطلبــة اجلامعــات يف ظــل جائحــة كورونــا منخفًضــا وفًق

الكلمات املفتاحية: طلبة اجلامعات، اإلعام اجلديد، كوفيد 19، االندماج األكادميي.

The research aimed to measure the relationship between the dependence of university 
students on new media in obtaining information and news  about Corona pandemic and their 
academic Engagement It is a descriptive study that was applied using the survey method on 
a random sample of government, private, and Azhar university students of (450) male and 
female students, and The study found: that 99.3% of the research sample followed the Corona 
pandemic through the new media, and social networking sites came at the forefront of the 
means from which they obtained their information about them, There was also a statistically 
significant inverse correlation between university students dependence on the New Media to 
getting Information and News about the Corona «COVID 19» Pandemic and its Relationship to 
their Academic Engagement, There were also statistically significant differences in the degree 
of follow-up to the Corona pandemic through the new media in favor of males, and for the 
benefit of students of theoretical colleges and government universities, while there was no 
evidence of differences between them in academic engagement, Overall the level of academic 
engagement of university students under the Corona pandemic was low, according to the results 
of the research.

Keywords: University students, New Media, COVID 19, Academic Engagement.
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ّدة شـملت مختلـف منـاحي احليـاة، بدايـةً مـن  يواجه العالم يف اآلونـة األخيـرة أزمـات عـِ
األزمات االقتصادية والسياسية وقضايا الصراع بني مختلف القوى املتناحرة يف شتى بقاع 
العــالم، مــرورًا باألزمــات الصــحية، ويف كــل هــذه األزمــات ظــل اإلعــالم حاضــًرا وبقــوة، 

اإلعـالم هـي الفاعـل الـرئيس واألهـم يف كـل ذلـك، فمـن دورهـا يف تغطيـة ومازالت وسـائل 
تها للناس، مرورًا بتركيز الضوء عليها بشكل مكثف لتوجيه األزمات وإظهار أبعادها وحقيق

  از ُسبل مواجهتها واحليلولة دون تفاقمها.أنظار الناس نحوها وإبر

ــبعض يف العصــر ومــؤخًرا شــهد العــالم أجمــع أزمــة صــحية هــي األخطــر يف تقــد ير ال
ورائهــا مــن مشــكالت؛ أال وهــي جائحــة "كورونــا  احلــديث، مــن حيــث خســائرها ومــا خلفتــه

مليــون  ٧٫٥تســببت هــذه اجلائحــة يف إصــابة أكثــر مــن "، فعلــى صــعيد البشــر ١٩كوفيــد 
، وعلـى صـعيد االقتصـاد )١( حتـى هـذه اللحظـةيفألـف متـو  ٤٣١حول العالم، ونحو    شخص

 ١٢٣نصـيب مصـر منهـا قرابـة ر فاقت اخلمسة تريلون دوالر، كان  كبدت دول العالم خسائ
ا لتصـــريحات  امليـــار جنيـــه فقـــدتها الدولـــة مـــن إيراداتهـــ خـــالل ثالثـــة أشـــهر فقـــط وفقـــً

  .)٢(رسمية

حينمـا أعلنـت الصـني عـن ظهـور  ٢٠١٩نهايـة شـهر ديسـمبر لعـام بدأت هذه األزمة مع  
لة فيروسـات "كورونـا" أو مـا يعـرف نوع جديد من الفيروسـات يف مدينـة "ووهـان" مـن سـال

"، وســرعان مــا COVID19 ١٩مبتالزمــة الشــرق األوســط التنفســية أطلــق عليــه "كوفيــد 
الــة الطــوارئ يف انتشــر الفيــروس يف مختلــف أنحــاء الصــني حتــى اضــطرت إلــى إعــالن ح

  عن بقية املدن الصينية.  -بؤرة ظهور الفيروس–البالد، وعزل مدينة "ووهان" 

 معظم أنحاء العالم حتى أعلنـت وزارة الصـحة املصـرية انتشر املرض يفومبرور الوقت  
، ومـع اسـتمرار ظهـور يف الـبالدمصابة بفيروس كورونـا  أول حالة  ظهور  عن  فبراير    ١٤يف  

تعليـق الدراسـة باملـدارس واجلامعـات،  ٢٠٢٠يف منتصف مارس عام احلاالت قررت مصر  
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، وإجـراء حزمـة مـن القـرارات ة يف الـبالدإغالق املطارات وإيقاف جميع الـرحالت اجلويـو
  االحترازية للحد من انتشار الفيروس.

ومنذ اللحظة األولى لظهور الفيروس يف مصر ووسائل اإلعـالم التقليديـة واجلديـدة تقـدم 
ومتابعـات دوريـة ومسـتمرة للتطـورات واألحـداث املرتبطـة بظهـور فيـروس كورونـا تغطيات  
  كثر انتشارًا واألكثر شغًال للرأي العام املصري.  "، وبات هو احلدث األ١٩"كوفيد 

ومع كل ما حدث ويحدث نتيجة جلائحة كورونا ومع التغطية املسـتمرة مـن قبـل وسـائل 
لبـة اجلامعـات مـن بـني أهـم الفئـات التـي تـأثرت اإلعالم اجلديد لهـذه األزمـة تظـل فئـة ط

إلى منط "التعلم عن بعد" بهذه اجلائحة، فعلى أثرها تعطلت الدراسة باجلامعات وحتولت  
ت وهو منط جديد نسبًيا على طلبـة التعلـيم اجلـامعي يف مصـر، ومـع تطـور اجلائحـة ألغيـ

للتقييم لطالب فرق النقـل، االمتحانات بشكلها التقليدي، ومت استبدالها باألبحاث كوسيلة  
ــى  ــيم اجلــامعي، وعل ــى مؤسســات التعل ــه هــذه األزمــة مــن تبعــات عل وال شــك أن مــا خلفت

  لطالب له من التأثيرات ما يستدعي القياس والرصد.ا

ففي مثـل هـذه األوقـات احلاجـة إلـى وسـائل اإلعـالم واالعتمـاد عليهـا يتزايـد، ومـع مـا 
ار ومعلومـات بشـأن هـذه األزمـة، تلـوح يف األفــق ميكـن أن يتابعـه طلبـة اجلامعـات مـن أخبــ

تــأثيرات علــيهم، ومــدى التســاؤالت حــول مــا قــد ُيخلفــه االعتمــاد علــى تلــك الوســائل مــن 
قـــدرتهم علـــى التكيـــف والتفاعـــل واملشـــاركة الفعالـــة يف األنشـــطة األكادمييـــة، واكتســـاب 

ا علـــى الصـــعيد املامل عـــريف والوجـــداني هـــارات، والبحـــث عـــن املعرفـــة، واالنـــدماج أكادمييـــً
وهــو مــا يســعى البحــث احلــالي والســلوكي مــع مؤسســاتهم اجلامعيــة يف ظــل هــذه األزمــة، 

  .لقياسه

  كلة البحث: شم
ــام  ــارس عـ ــن مـ ــر مـ ــع عشـ ــة  ٢٠٢٠يف الرابـ ــق الدراسـ ــرية تعليـ ــة املصـ ــت احلكومـ أعلنـ

بفيـروس باجلامعات واملدارس ملدة أسـبوعني كـإجراء احتـرازي بعـد ظهـور حـاالت مصـابة  
"، إّال أن األمــر ظــل مســتمًرا مــع تزايــد عــدد احلــاالت املصــابة وارتفــاع ١٩كورونــا "كوفيــد 

مر من مجرد مـرض إلـى "وبـاء" ثـم "جائحـة عامليـة" غيـرت كثيـًرا نسب الوفيات، وتطور األ
مسار العملية التعليمية يف مصر من معالم احلياة يف معظم دول العالم، وعلى أثرها حتول  

  التقليدي "وجًها لوجه" إلى منط "التعلم عن بعد". من الشكل

غطيـة إعالميـة وبالتوازي مع ما يحـدث كانـت وسـائل اإلعـالم اجلديـد ومازالـت تقـدم ت
رات املرتبطـة بـه علـى مسـتوى كافـة مكثفة ومتتابعـة ومتواصـلة للحـدث، ولتأثيراتـه والقـرا

طلبـة اجلامعـات مـن معلومـات القطاعات ومن بينها قطاع التعليم اجلامعي، ومع ما يتابعه 



              ٢٦٠٩ 

وأخبـار متعلقــة بجائحـة كورونــا، ومـع زيــادة االعتمـاد علــى وسـائل اإلعــالم اجلديـد بشــكل 
 الشــباب وطلبــة اجلامعــات يف مثــل هــذه الظــروف االســتثنائية وزيــادة معــدالت خــاص بــني

وفني بشكل يـومي، تظـل هنـاك إشـكالية حـول انتشار الفيروس وارتفاع نسب املصابني واملت
درة الطلبـــة علـــى التكيـــف وحتقيـــق اإلفـــادة والتحصـــيل العلمـــي واســـتمرار انـــدماجهم قـــ

ي والسـلوكي، ومـدى قـدرتهم علـى جتـاوز تبعـات األكادميي على املسـتوى املعـريف والوجـدان
  هذه اجلائحة.

قيــاس الَعالقــة بــني اعتمــاد طلبــة وقياًسا على ما سبق فإن مشـكلة الدراسـة تـتلخص يف 
ــائل ــى وسـ ــات علـ ــة  اجلامعـ ــة بجائحـ ــار املتعلقـ ــات واألخبـ ــتقاء املعلومـ ــد يف اسـ ــالم اجلديـ اإلعـ

  ." واالندماج األكادميي لديهم١٩كورونا "كوفيد  

  البحث: ية  أهم
  واحــدة مــن ك "  ١٩يف ضــوء تزامنــه مــع جائحــة كورونــا "كوفيــد    تــأتي األهميــة النظريــة للبحــث   - 

يف رصد  دراسات تسهم    والتي تستدعي ضرورة وجود   ، املستجدات الطارئة على الساحة العاملية 
مع ما  الفيروس، وكيفية التعامل    دائرة انتشار   اتساع   يف ظل   ا التعايش معه وتعزيز سبل    تأثيراتها، 

  ت. يطرأ بسببه من تغيرا 
ا يف محاولتــه إلعــادة اختبــار الفــروض األ   -  ساســية لنظريــة االعتمــاد  تتمثــل أهميــة البحــث أيضــً

بــالتطبيق علــى التنــاول اإلعالمــي لهــذه    علــى وســائل اإلعــالم، ومــا يترتــب عليهــا مــن تــأثيرات 
تقونها مــن وســائل  اجلائحــة، وكيفيــة تعــاطي طلبــة اجلامعــات مــع الرســائل واملضــامني التــي يســ

  اإلعالم اجلديد عن هذه األزمة. 
التحول إلى أسـلوب الـتعلم عـن بعـد، وبالتـالي  فرضت جائحة كورونا على املؤسسات التعليمية    - 

  فالتعرف على موقف طلبة اجلامعات من هذا األسلوب ورؤيتهم ملدى جدواه يعد أمًرا هاًما. 
ات اإلعالميـة وهـو مصـطلح (االنـدماج  يسلط البحث الضوء على مفهـوم جديـد علـى الدراسـ  - 

رضــته جائحــة كورونــا علــى  )، والتــي تــأتي أهميتــه يف ضــوء الظــرف احلــالي الــذي ف األكــادميي 
  املجتمع اجلامعي. 

التــي تنــاقش القضــايا    بحوث والدراســات البينيــة املكتبــة العربيــة بــال   وإثــراء   تعزيــز اإلســهام يف    - 
  ة. دولي التوجهات ال   العاملية املؤثرة يف صياغة 

ا مــن مفــاهيم علــم الــنفس وثيقــة    مــن الناحيــة التطبيقيــة   -  ا هامــً ا مفهومــً يختبــر البحــث عمليــً
ــدماج   ــوم (االنـ ــو مفهـ ــامعي؛ وهـ ــع اجلـ ــه املجتمـ ــذي يعايشـ ــالي الـ ــرف احلـ ــة الظـ ــلة بطبيعـ الصـ
األكادميي)، والذي مبوجبه ميكن تقييم احلالة الدراسية التي عليها الطالـب اجلـامعي، وحتديـد  



 

 
٢٦١٠ ٢٦١٠ 

ا مــع دراســته، يف ضــوء متابعــة جائحــة كورونــا عبــر  لتــي حتــول دون اندماجــه أكاد املعوقــات ا  مييــً
  وسائل اإلعالم اجلديد. 

أهميــة الَعالقــة بــني مــا يتعــرض لــه طلبــة اجلامعــات مــن خــالل وســائل اإلعــالم اجلديــد مــن    - 
  مضامني تخص جائحة كورونا والتأثيرات املختلفة التي تنعكس عليهم.  

عـالم اجلديـد بوجـه عـام، كوسـائل إعالميـة  ائل اإل احلـالي مـن أهميـة وسـتنبع أهمية البحـث    - 
حديثة متتاز بقدرة تأثيرية على طلبة اجلامعات باختالف مستوياتهم العمرية والثقافية واملهنية،  
وكذلك أهمية دراسة طلبة اجلامعات كفئة من أهم الفئات املستخدمة لوسـائل اإلعـالم اجلديـد  

  عات جائحة كورونا من جانب آخر. كثر الفئات التي تأثرت بتب من جانب، وكواحدة من أ 
  يهدف البحث احلالي إلى: :  أهداف البحث

اعتماد طلبة اجلامعات على وسائل اإلعالم اجلديـد يف اسـتقاء املعلومـات  درجة    ى التعرف عل   - 
  . ١٩واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد  

ابع مــن خاللهــا طــالب اجلامعــات أخبــار  التعــرف علــى أكثــر وســائل اإلعــالم اجلديــد التــي يتــ  - 
  . نا جائحة كورو 

تعلقـة بجائحـة كورونـا الكشف عن أسباب ُمتابعة طلبة اجلامعات لألخبـار واملعلومـات امل  - 
  عبر وسائل اإلعالم اجلديد.

التعــرف علــى التــأثيرات املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية املترتبــة علــى االعتمــاد علــى وســائل    - 
 ودرجة ُكلٍّ من هذه التأثيرات ملعرفة أكثرها حتقًقا. اإلعالم اجلديد،  

  من جراء اعتمادهم على وسائل اإلعالم اجلديد.   رصد األهداف التي يحققها املبحوثون   - 
  الكشف عن رؤية املبحوثني وموقفهم من أسلوب التعلم عن بعد يف ظل جائحة كورونا.   - 
ــات يف  -  ــة اجلامعـ ــادميي لطلبـ ــدماج األكـ ــدالت االنـ ــاس معـ ــار قيـ ــابعتهم لألخبـ ــوء متـ  ضـ

  .١٩حة كورونا كوفيد واملعلومات املتعلقة بجائ
،  ١٩متابعة طلبة اجلامعات جلائحة كورونا كوفيـد  يرات الوسيطة على درجة  معرفة تأثير املتغ   - 
  . االندماج األكادميي لديهم معدالت  على  و 

  :وقد جاءت على محورين هما :  الدراسات السابقة
  : مي جلائحة كورونا علقة بالتناول اإلعال أوًال. الدراسات املت *  

) بعنــوان: "املشــكالت النفســية املترتبــة علــى جائحــة  ٢٠٢٠دراســة (آمــال إبــراهيم، محمــد كمــال،  
طبيعـة بعـض املشـكالت  هدف هذا البحث إلى التعرف على   ، )٣(" Covied-19 كورونا املســتجد  

اضـطرابات    ، الضـجر ،  ريـة ه الق   الوسـاوس ،  االكتئـاب والكـدر النفسـي ،  النفسية (الوحدة النفسـية 
   ى جائحـة فيـروس كورونـا املسـتجد لـ) املترتبـة ع ف االجتماعيـة املخاو م،  النو   اضطرابات   ل، األك 
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Covied-19  ت النتــائج  ل وتوصــ ) مبحوًثا،  ٧٤٦من طالب اجلامعات احلكومية بلغت ( لدى عينة
التوقيــت  يف    ا طــالب اجلامعــة هــمن   يعــاني   أكثــر املشــكالت النفســية التــي   ن الضــجر مــ  ن أ   : إلــى 

كـذلك ثبـت  األخـرى،    املشكالت النفسية   ن احلالي، كما يعاني طالب اجلامعة بدرجة متوسطة م 
  لصالح اإلناث. النوع    النفسية يعزى ملتغير   وجود فرق دال إحصائًيا يف املشكالت 

ــة،   ــة الــــوعي الصــــحي  ) بعنــــوان: " ٢٠٢٠دراســــة (عيشــــة علــ ــائل اإلعــــالم اجلديــــد يف تنميــ دور وســ
،  )٤(" دراســة ميدانيــة ) " ١٩العاملية يف ضــوء انتشــار فيــروس كورونــا (كوفيــد   الصحية   زمات ومكافحة األ 

التحقـق مـن إمكانيـة التنبـؤ بـدور وسـائل اإلعـالم اجلديـد يف تشـكيل  إلى  الدراسة  وهدفت هذه  
يف  "  ١٩  كوفيــد " العامليــة يف ظــل انتشــار فيــروس    األزمــات الصــحية   ومكافحــةالــوعي الصــحي  

ا ١٤٠مت مــنهج املســح لعينــة مكونــة مــن ( صــفية اســتخد هــي دراســة و اجلزائــر،   وقــد  ،  ) مبحوثــً
التنبــؤ بالــدور اإليجــابي لوســائل اإلعــالم اجلديــد يف تنميــة الــوعي    : إمكانيــة عــن   أســفرت النتــائج 

  ". ١٩"كوفيد    العاملية يف ظل انتشار فيروس   الصحي ومكافحة األزمات الصحية 

ــد محمـــد،   ــة (وليـ ــوان: " )  ٢٠٢٠دراسـ ــائ بعنـ ــرية ملواجهـــة    ى علـــ ل اإلعـــالم  تـــأثير وسـ التوعيـــة األسـ
مســتوى تــأثير وســائل    معرفــة   إلــىالبحــث  ، هــدف  )٥(" دراســة ميدانيــة ) " ١٩(كوفيــد   فيــروس كورونــا 

"، وهي دراسة وصـفية اسـتخدمت مـنهج  ١٩"كوفيد  األسرية ملواجهة فيروس    اإلعالم يف التوعية 
وتوصــلت الدراســة لنتــائج  ة،  فــردة مــن األســر املصــري ) م ٥٠٠املســح علــى عينــة عمديــة قوامهــا ( 

: وجود تأثير حقيقي وفعال لوسائل اإلعالم يف توعية األسـرة بـالفيروس وانتشـاره وطـرق  أهمهــا 
مقاومته، وكذلك أشارت النتائج إلى وجود فروق غير دالة يف تأثير وسائل اإلعالم علـى التوعيـة  

  واصـل االجتمـاعي كوسـيط تائج أهمية شبكات الت األسرية تعزى ملتغير اجلنس، كما أوضحت الن 
  اتصالي معريف أسهم يف تشكيل معارف األفراد بشكل كبير يف هذه األزمة. 

تفاعــل الشــباب اجلــامعي مــع طــرق الوقايــة مــن فيــروس  ) بعنــوان: " ٢٠٢٠دراســة (جــاد عويــدات،  
املبحـوثني مـع طـرق الوقايـة مـن  سعى الباحث إلى التعرف على تفاعـل  ،  )٦(" بــوك   رونا عبر فيس و ك 

ــــــف فيــــروس   ــ ــ ــ عربــــي"،    France24"األردنيــــة"، وقنــــاة "   تي قنــــاة "اململكــــة ح كرونــــا عبــــر صــ
ـــح بالعينـة كـأداة جلمـع البيانـات، وتكونـت  ــلوب املســ ــ ــفي بأسـ ــتخدمت املنهج الوصــ العينــة    واســ

مــن    مــن جـــامعتي "القـــاهرة، واملنيـــا" مــن متـــابعي طــرق الوقـايـــة   مبحــوث )   ٤٠٠امليـدانيـــة مــن ( 
وتوصــــل البحــث  عربـي،    France 24"و"   ، صــفحتي قناة "اململكة األردنيـة"   رونـا" عبر و "فيروس ك 

رونـــا  و املبحــوثني مــع طــرق الوقـايـــة مــن فيــروس ك   بــني أشــــكال تفاعــل   ة : وجــود فــروق دالــإلــى 
ــفحتي قناة "اململكة األردنية،"   ــ ــ   . France 24""   صفحة قناة   لصالح   France 24"" و بصــ

محددات تغطيــة الفضــائيات اإلخباريــة جلائحــة  ) بعنوان: " ٢٠٢٠ة (محمد األمني موسى،  اس در 
التعــرف علــى اســتراتيجيات الفضــائيات  هــدفت هــذه الدراســة إلــى  ،  )٧("كورونــا يف عصــر الرقمنــة 
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، وهـي دراسـة وصـفية اسـتعان فيهـا  اإلخبارية وأسـاليب تغطيـة األزمـة يف سـياق جائحـة كورونـا 
مل أربــع قنــوات، وهــي: قنــاة  عينــة قصــدية تشــســح، واعتمــدت الدراســة علــى  الباحــث مبــنهج امل 

 )CNN   و Fox News وتوصــلت  )،  العربيــة، وقنــاة ســكاي نيــوز عربيــة ( ؛ وقنــاة  ) األميــركيتني
  عـن   كشـفت   التغطيات اإلخبارية جلائحـة كورونـا، يف بعـض القنـوات الفضـائية، : أن  الدراسة إلى 

للمجتمـــع، وأهليتـــه لكـــي يتصـــدر األجنـــدة    الصـــحي مـــدى اهتمـــام اإلعـــالم املعاصـــر باجلانـــب  
  . اإلعالمية 

) حــول: "تــأثير  Jun Wen, Joshua Aston, Xinyi Liu & Tianyu Ying, 2020دراســة ( 
يف    ١٩التغطيـــة اإلعالميـــة املضـــللة علـــى اجلمهـــور: بـــالتطبيق علـــى أزمـــة جائحـــة كورونـــا كوفيـــد  

الصحية املحتملة على اجلمهور الصيني من  تناولت هذه الدراسة التأثيرات النفسية و ،  )٨(الصــني" 
والتغطيــة اإلعالميــة التــي قامــت بهــا وســائل اإلعــالم الغربيــة بشــأن    للتقــاريرجــراء متــابعتهم  
وتوصــلت  ، والتحيز يف تلك التقارير والنبرة العنصرية جتاه الصني ومواطنيها،  ١٩فيروس كوفيد  

لــت أزمــة فيــروس كورونــا املســتجد اتســمت  : أن غالبيــة التقــارير الغربيــة التــي تناو لــى الدراســة إ 
عنصــرية جتــاه الصــني ومواطنيهــا، منتقــدة التــراث الصــيني والعــادات الصــينية فيمــا يخــص  بال 

النظــام الصــحي والغــذائي، وأن بعــض التقــارير وصــفت الصــني باملصــدر األول للفيروســات يف  
الضـطهاد العنصـري يف  إلى اإلساءة لصورة الصـني وتعـرض مواطنيهـا ل العالم، األمر الذي أّدى  

  بعض دول العالم. 
) حــول: "اآلثــار  Yenan Wang ,Yu Di ,Junjie Ye  &Wenbin Wei, 2020دراســة ( 

تنــاول البــاحثون يف هــذه الدراســة احلالــة  ،  )٩(" ١٩النفســية املرتبطــة بتفشــي فيــروس كورونــا كوفيــد  
روس كورونـا كوفيـد  ناطق مختلفة من الصني بعد انتشار وتفشـي فيـالنفسية لبعض املواطنني مب 

ــدال ١٩ ــد قيـــاس معـ ــن ( ، وبالتحديـ ــة مـ ــة مكونـ ــدى عينـ ــاب لـ ــوث،  ٦٠٠ت القلـــق واالكتئـ ) مبحـ
: أن  وتوصــلت الدراســة إلــى واستخدمت الدراسـة أداة االسـتبانة ومقيـاس للقلـق وآخـر لالكتئـاب،  

  ٤٠أكثـر مـن  بالذكور، كما أن األفراد من الفئـة العمريـة  اإلناث كانوا األكثر شعوًرا بالقلق مقارنةً  
واالكتئـاب مـن الفئـات العمريـة األقـل يف السـن، وعكسـت النتـائج    عاًما كانوا أكثر شـعوًرا بـالقلق 

  وجود حالة عامة من القلق والشعور باالكتئاب لدى اجلمهور من جراء تفشي فيروس كورونا. 
تــأثير  " ) حــول:  Sang-Hwa Oh, Seo Yoon Lee & Changhyun Han, 2020دراســة ( 
ــتخدام   ــالم  اسـ ــائل اإلعـ ــي األمـــراض  وسـ ــاء تفشـ ــور أثنـ ــائي للجمهـ ــى الســـلوك الوقـ ــاعي علـ االجتمـ

، تناولــت هـــذه الدراســة طبيعـــة العالقــة بـــني اســتخدام اجلمهـــور لوســائل اإلعـــالم  )١٠(" املعديـــة 
والتــأثيرات النفســية علــيهم خــالل فتــرة  االجتمــاعي أثنــاء األوبئــة وســلوكيات اجلمهــور الوقائيــة  

" يف كوريـا اجلنوبيـة، واسـتخدمت الدراسـة مـنهج  MERS-CoV"ميرس  انتشار فيروس كورونا  
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: أن االهتمــام  وتوصــل البحــث إلــى   ) مبحــوث، ٤٠٠املســح لعينــة عشــوائية مــن اجلمهــور قوامهــا ( 
ة، وأن لتلـك الوسـائل أثـًرا  بوسائل اإلعالم االجتماعي يتزايد بشكل كبير يف أوقات انتشار األوبئ 

  كتلك املتعلقة باخلوف.   على النواحي النفسية ملتابعيها 

تــأثير متابعــة األخبــار عبــر  " ) حــول:  Kyungeun Jang & Young Min Baek, 2019دراســة ( 
 اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي على الصحة العامة: بالتطبيق علــى أزمــة فيــروس كورونــا " 

MERS ")اجلنوبيــة  هــدفت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى تــأثير متابعــة اجلمهــور يف كوريــا  ،  )١١
"، وكيــف يتعامــل اجلمهــور مــع  MERSفيــروس "ميــرس    بتفشــي لألخبــار واملعلومــات املتعلقــة  

املعلومات غير املوثوقة التي يقابلها أثنـاء فتـرات األوبئـة واألزمـات الصـحية، واعتمـدت الدراسـة  
  لى وسائل اإلعالم كإطار نظري، واستخدمت منهج املسح لعينة عشـوائية على نظرية االعتماد ع 
ا، ١٠٣٦مــن اجلمهــور قوامهــا (  : أن مواقــع التواصــل االجتمــاعي  وتوصــلت الدراســة إلــى   ) مبحوثــً

حظيــت بالنســبة األكبــر مــن اهتمــام املبحــوثني ملتابعــة األخبــار اخلاصــة بــالفيروس مــن خاللهــا،  
صادرة عـن املنظمـات الصـحية يف العـالم وقتهـا أسـهمت يف زيـادة  كذلك فإن األخبار املوثوقة وال 

  اهتمام اجلمهور مبتابعة األخبار عبر اإلنترنت.   معدالت 

عالقة التعــرض للصــحف الســعودية الورقيــة واإللكترونيــة  ) بعنوان: " ٢٠١٥دراسة (نورة حمدي،  
علــى العالقــة بــني    ســعت الباحثــة يف دراســتها إلــى التعــرف   ، )١٢(" مبســتوى املعرفــة مبــرض كورونــا 

دي وتعرضــه للصــحف  هــور الســعو لــدى اجلم   " MERSمســتوى املعرفــة مبــرض كورونــا "ميــرس  
اإللكترونية والورقية، وهي دراسة وصفية استخدمت منهج املسـح لعينـة عشـوائية غيـر منتظمـة  

وتوصــلت  ) مبحــوث مــن الــذكور واإلنــاث مــن مدينــة الطــائف والباحــة بالســعودية،  ٢٠٠بواقــع ( 
  –لقة بفيروس كورونا  من املبحوثني تابعوا األخبار واملعلومات املتع   % ٦١٫٤: أن نسبة  إلــى الدراسة  

بدرجة كبيـرة، وأثبتـت النتـائج وجـود فـروق بـني املبحـوثني يف مسـتوى اهتمـامهم مبتابعـة    ميرس 
  مرض كورونا من خالل الصحف الورقية واإللكترونية. 

  : ثانًيا. دراسات تناولت االندماج األكادميي *  
ــة كليــــ ٢٠١٩دراســــة (حــــال يحيــــى،   ــة  ) بعنــــوان: "االنــــدماج اجلــــامعي لــــدى طلبــ ة التربيــــة جامعــ

لـدى طلبــة كليــة    كــادميي مســتوى االنـدماج األ علـى  البحـث التعــرف  اسـتهدف هــذا  ،  )١٣(" القادســية 
لـدى الطلبـة وفـق متغيـر    اجلــامعي يف مسـتوى االنـدماج  جامعة القادسية، وداللة الفروق    التربية 

واعتمــدت  املســح،  نهج  فيهــا مبــالباحثــة    عانت اســت   هــي دراســة وصــفية و ،  التخصــص و   ، اجلــنس 
ا    الباحثــة  ــً   ) ١٩٨(   علــى عينــة قوامهــا   ه قــي طب جــرى ت لالنــدماج اجلــامعي  مقياســً ،  وطالبــة   ا طالب

ال  مرتفــع، كمــا أنــه    مســتوى انــدماج جــامعي   : أن غالبيــة أفــراد العينــة لــديهم لــى إ توصــل البحــث  و 
، يف حــني  يف مســتوى االنــدماج اجلــامعي   ذكور واإلنــاث بــني الــ  إحصــائية وجــد فــروق ذات داللــة  ت 
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فـروق ذات داللـة معنويـة يف مسـتوى االنـدماج اجلـامعي بـني طلبـة األقسـام    د و وجـئج  أثبتت النتا 
  عملية. لصالح طلبة األقسام ال   ملية والنظرية الع 

األكـــادميي وعالقتـــه بـــالقيم النفســـية لـــدى    ) بعنـــوان: "االنـــدماج ٢٠١٨دراســـة (شـــروق غـــرم اهللا،  
التعرف  إلى  هدفت الدراسة  ،  )١٤(" الدميوجرافيــة املتغيرات    عينة من طالب اجلامعة يف ضوء بعض 

إلـى    إضـافًة   ، طـالب اجلامعـة   كادميي والقيم النفسية لدى عينة من على مدى شيوع االندماج األ 
كـادميي، والقـيم النفسـية بـاختالف اجلـنس  االنـدماج األ   مســتوى اخـتالف كـل مـن    درجة   معرفة 

ينـة  النفسية علـى ع   ي ومقياس القيم كادمي تطبيق مقياس االندماج األ   والتخصص الدراسي، ومت 
  : وتوصــلت النتــائج إلــى ،  ) طالــب وطالبــة ٥٠٠نحــو (   بلغــت   مــن طــالب جامعــة امللــك عبــد العزيــز 
يف    ظهــر عــدم وجــود فــروق كمــا  كــادميي والقــيم النفســية،  وجــود ارتبــاط دال بــني االنــدماج األ 

زى للتخصــص  االنــدماج األكــادميي والقــيم النفســية تعــزي للجــنس، يف حــني وجــدت فــروق تعــ
  ي (عملي، نظري). اس الدر 

  ة لــدى عينــة مــن طلبــ   امعي اجلــ   ) بعنــوان: "االنــدماج ٢٠١٨دراســة (قيصــر متعــب، شــاكر محمــد،  
مســتوى االنــدماج األكــادميي والفــروق وفــق متغيــر اجلــنس    الباحثــان تنــاول  ،  )١٥(تكريــت" جامعــة  

  والتخصص لدى عينة من طلبة جامعة تكريت، وهي دراسة وصفية استعانت مبنهج املسح لعينـة 
: وجـود فـروق يف االنـدماج  وبينــت نتــائج البحــث ) طالب وطالبة من جامعة تكريـت،  ٦٠٠قدرها ( 

لذكور، يف حني لم يثبت وجود فروق وفق متغير التخصـص  اجلامعي وفق متغير اجلنس لصالح ا 
  الدراسي (عملي، إنساني نظري). 

اجلامعي لدى طلبة    ) بعنوان: "االندماج ٢٠١٧دراسة (عبد املحسن عبد احلسني، جنالء كاظم،  
ســعى الباحثــان إلــى التعــرف علــى االنــدماج األكــادميي لــدى طلبــة  ،  )١٦(اجلامعــة (بنــاء وتطبيــق)" 

، وداللــة الفــروق بــني الــذكور واإلنــاث يف االنــدماج اجلــامعي، وقــد جــرى تطبيــق  جامعــة كركــوك 
ائج  وبينــت نتــ ) مبحــوث،  ٦٠٠الدراســة امليدانيــة علــى عينــة مــن طلبــة جامعــة كركــوك قــدرها ( 

: وجــود فــروق يف االنــدماج اجلــامعي وفــق متغيــر اجلــنس لصــالح الــذكور، ووفــق متغيــر  ث البحــ 
  نسانية النظرية. التخصص لصالح أصحاب التخصصات اإل 

الرضــا األكــادميي  ) حــول: " Daniel, W., Cox, A., Bjornsen and Others, 2016دراســة ( 
ــادميي  ــز االنـــدماج األكـ ــذا ا   ، )١٧(" ودوره يف تعزيـ ــاول هـ ــة تنـ ــث العالقـ ــادميي    لبحـ ــا األكـ ــني الرضـ بـ

األكـادميي لـدى طلبـة اجلامعـات، وهـي دراسـة وصـفية    االنــدماج واملشاركة ودورهما يف حتقيـق  
ا وطالبـة،  ٢١٥استخدمت منهج املسح لعينة من طلبة اجلامعـات قوامهـا (  وأشــارت النتــائج  ) طالبـً

كـادميي لـدى الطالـب  االندماج األ   مان يف حتقيق : أن الرضا األكادميي واملشاركة املهنية يسه إلى 
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اجلــامعي، حيــث إن الرضــا املبــدئي عــن التخصــص الــذي يدرســه الطالــب يســهم  يف حتقيــق  
  االندماج له بشكل أسرع. 

العالقــة بــني املرونــة  ) حــول: " Guang,Z., Hanchao , H., Kaiping, P, 2016دراســة ( 
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على    ، )١٨(" امعيني اجلــ النفسية واالندماج األكادميي لدى الطلبة  

ا  ١٢٦٠طبيعة العالقة بني املرونة النفسية واالندماج األكـادميي، وشـملت عينـة الدراسـة (  ) طالبـً
: وجـود عالقـة طرديـة موجبـة بـني املرونـة  وتوصــلت النتــائج إلــى وطالبة من اجلامعات الصينية،  

  النفسية واالندماج األكادميي. 
) حــول: "اإلبــداع العــاطفي كمنبــئ  Xavier, O ., Alberto and Others, 2016دراســة ( 

هـــدف هـــذا البحـــث إلـــى رصـــد معـــدالت اإلبـــداع    ، )١٩(لالنـــدماج األكـــادميي للطالـــب اجلـــامعي" 
ــى   ــأثير مفــاهيم التقبــل واالنســجام واألمــل عل العــاطفي لــدى طلبــة جامعــة تشــيلي، ومعرفــة ت

ا )  ٤٢٨ا ( االنــدماج األكــادميي لــدى عينــة مــن طلبــة جامعــة تشــيلي قــدره  وأشــارت  وطالبــة،    طالبــً
ع العـاطفي واملشـاعر اإليجابيـة  : أن الطالب الذين لديهم مستويات عاليـة مـن اإلبـدا النتائج إلى 

كالتقبل واألمل لديهم استعداد أكبر لالنـدماج األكـادميي مـن غيـرهم مـن ذوي اإلبـداع العـاطفي  
  األقل. 

حول: "تأثير األنشــطة الدراســية  )  Perkmann,M., Riccardo and Others, 2015دراسة ( 
هدف البحث إلى التعرف علـى    ، )٢٠(على التحصيل الدراسي واالندماج األكادميي لطلبة اجلامعة" 

تأثير األنشطة الطالبية اجلامعية على التحصيل الدراسي واالنـدماج األكـادميي لـدى عينـة مـن  
الدراسية يف  أهمية األنشطة  : التأكيد على  وتوصلت الدراسة إلى طالب جامعة كوليدج يف لندن،  

زيـادة معـدالت اندماجـه    اجلامعة على قدرة الطالب على التحصيل الدراسي، كما أنها تسهم يف
  أكادًمييا على الصعيد املعريف على وجه اخلصوص. 
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  تعليق عام على الدراسات السابقة:* 
  المــي علــى التنــاول اإلع املوضــوعأنَّ الدراســات التــي ســبق عرضــها ارتكــزت مــن حيــث

" باعتبارها حدًثا هو األبرز يف اآلونة األخيـرة والتوابـع املرتبطـة ١٩  ا "كوفيدجلائحة كورون
بهذا األمر على اجلمهـور، وركـزت بعضـها علـى املشـكالت النفسـية واالجتماعيـة، والطـرق 
الوقائية التي قد تترتب على متابعة هذه اجلائحة عبر وسائل اإلعالم، ولم تخص أي منها 

ســـة، كمـــا أن الدراســـات التـــي ربطـــت مـــا بـــني عالقـــة االنـــدماج األكـــادميي بالدرامفهـــوم 
اجلائحة باملتغيرات النفسية قليلة نسبًيا؛ عالوًة علـى أنـه لـم ُتشـر أي مـن الدراسـات التـي 
سبق عرضها إلى عالقة موضوع الدراسة احلالية مبفهوم االنـدماج األكـادميي؛ ممـا يؤكـد 

 لي.  على أهمية إجراء البحث احلا
 لـى تطبيـق األدوات البحثيـة علـى عينـات مـن اجلمهـور العـام، ذهبت معظم الدراسـات إ

علــى اعتبــار أن جائحــة كورونــا أزمــة عامليــة، ولــم تركــز إال القليــل مــن هــذه الدراســات 
 والبحوث على طلبة اجلامعات على وجه التحديد.

 ة والتغطيــة علــى أشــكال املعاجلــ األهــداف ركــزت معظــم الدراســات الســابقة مــن حيــث
ئحة ومحدداتها، والتعرف مـدى إسـهام وسـائل اإلعـالم اجلديـد علـى زيـادة ية للجااإلعالم

الوعي الصحي ملتابعيها حيال هذه اجلائحـة، وذهبـت دراسـات أخـرى إلـى قيـاس معـدالت 
 االندماج األكادميي لطلبة اجلامعات يف ضوء عالقته مبفاهيم أخرى.

   سـح، بشـقيه التحليلـي املستخدم على مـنهج امل  هجناملــ اتفقت غالبية الدراسات من حيث
 وامليداني، وإن كان الغالب هو منهج املسح امليداني.

ويف ضوء مـا سـبق عرضـه مـن دراسـات وتعقيـب عـام علـى مـا جـاء فيهـا، يتبـني أن هنـاك 
عـن جائحـة كورونـا "كوفيـد   -على املدى القريـب والبعيـد  –حاجة إلى املزيد من الدراسات

لهـذه   ا علـى مختلـف األصـعدة، وتقيـيم دور وسـائل اإلعـالم اجلديـد وتغطيتهـا" وتوابعه١٩
  األزمة.   

  اإلطار النظري للبحث: 

  :  Media Dependency Theoryنظرية االعتماد على وسائل اإلعالم 
يف العصر احلديث، أصبحـت املعلومات متثـل وتصارع األحداث  ظل تزايد املعلومات    يف

العـام للمجتمـع   ىا وملن يسـتطيع الوصـول إليهـا، فعلـى املســتولكهميت  ومتيز ملن  مصدر قوة
إلـــى احلصــــول علـــى  وغيرهـــا السياســــي واالقتصـــادي  معظـــم األنظمـــة، كالنظـــامى تســــع

املجتمع واألنظمـة األخرى، وعلـى  وقدرته علـى التفاعل مـع  أجل بقاء النظـام  املعلومات من
لتحقيـق األهـداف   حلصـول علـى املعلومـاتاخلاص لألفراد يسـعى كـل فـرد إلـى اى  املسـتو
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مصـادر املعلومـات الهامـة والرئيسـة   ىحـدإوتعتبـر وســائل اإلعـالم    ،والنفسية  االجتماعية
  .  )٢١(احلديثاألفراد يف العصر    يعتمد عليها  التي

مبعـزل عـن  تعتمد فكرة هذه النظرية على أن استخدام األفراد لوسائل اإلعالم ال يـتمو
التـأثير تـزداد عنـدما تقـوم   عيش داخله وأن قدرة وسائل اإلعالم علىي يالذ  تأثير املجتمع

ــى )٢٢(ومكثــف هــذه الوســائل بوظيفــة نقــل املعلومــات بشــكل مســتمر ، كمــا أن االعتمــاد عل
عـالم يتزايـد يف األوقـات االسـتثنائية التـي تكـون فيهـا املجتمعـات يف حالـة عـدم وسائل اإل

  كما هو احلال اآلن بسبب جائحة كورونا.  استقرار سواء سياسي أو اجتماعي أو صحي

  مفهوم النظرية:
يتضـح   "وســاندرا بـول روكيـتش  ،ميلفــن ديفليـرورؤية واضعيها "من خالل اسم النظرية  

ووسـائل اإلعـالم، وأن العالقـة التـي حتكمهـم  االعتماد املتبـادل بـني األفـرادمفهومها، وهو  
فمعـنى ، وبالتـالي )٢٣(جلمهـورجتماعيـة واوالـنظم اال هي عالقة اعتماد بني وسائل اإلعـالم

يقــوم علــى أن املتلقــي يعتمــد علــى وســائل اإلعــالم كمصــدر االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم 
، كمـا أن )٢٤(معارفه وتوجهاتـه حيـال مـا يحـدث يف املجتمـع  للمعلومات التي تسهم يف تكوين

عي الــذي نعــيش اسـتخدامنا لوســائل االتصــال ال يــتم مبعــزل عــن تــأثيرات النظــام االجتمــا
تصــال تتــأثر مبــا بداخلــه نحــن ووســائل االتصــال والطريقــة التــي نســتخدم بهــا وســائل اال

  .)٢٥(ل االتصالنتعلمه من املجتمع ويشمل هذا أيًضا ما تعلمناه من وسائ

أن قـدرة وســائل االتصـال علــى حتقيــق يف  النظريــة ومـن ثــم ميكـن تلخــيص جـوهر تلــك 
اطفي والسلوكي، سوف يـزداد عنـدما تقـوم هـذه الوسـائل قدر أكبر من التأثير املعريف والع

وهـذا االحتمـال سـوف تزيـد قوتـه يف حالـة ، )٢٦(ومات بشكل متميز مكثفبوظائف نقل املعل
ــا  أو أي عــارض اســتثنائي كاأل صــراع تواجــد عــدم اســتقرار يف املجتمــع بســبب ــات م زم

  ".١٩الصحية، كما هو احلال اآلن يف ظل جائحة "كورونا كوفيد 

  رات النظرية:ثيتأ
ُتعرف نظرية االعتماد على وسائل اإلعـالم بنظريـة التـأثيرات والقـوة اإلعالميـة، حيـث 
تهتم بالشروط التي تزيد من قوة وسائل اإلعالم والشروط التي تعيق قوة وسائل اإلعـالم، 

فـاألفراد يسـتخدمون ،  )٢٧(اد على العالقات بني وسائل اإلعـالم واألفـرادوتستند قوة االعتم
ــة  ــم الوســيلة اإلعالمي ــنهم ويشــبع  يتوقعــون ألنه ــل واحــد م ــوى الوســيلة يناســب ك أن محت

مَّ فاالعتمــاد األكبــر علــى رســالة معينــة لوســائل اإلعــالم يعنــي االحتمــال  ْن ثــَ حاجــاتهم، ومــِ
معـارف اجلمهـور ومشـاعره وسـلوكه وقناعاتـه، وقـد حـدد األكبر أن هذه الرسـالة سـتعدل  

  اجتة عن اعتماد األفراد على وسائل اإلعالم فيما يلي:واضعو النظرية اآلثار الن
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ا لنظريــة االعتمــاد أوًال. التــأثيرات املعرفيــة : تشــتمل اآلثــار املعرفيــة لوســائل اإلعــالم وفقــً
يـال موضـوع أو حـدث يشـغل وهو يحدث نتيجـة نقـض املعلومـات حكشف الغموض:  على: (

لحصــول علــى املعلومــات إلزالــة النــاس مبــا يــدفع النــاس لالعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم ل
مـن اآلثـار املعرفيـة الشـائعة :  تكوين االجتــاهالغموض وبالتالي يتحقق التأثير املعريف)، ثم (

ئل يف أنهـم يسـتخدمون معلومـات تلـك الوسـا  ،لألفراد الذين يعتمدون على وسائل اإلعـالم
، األولويــاتيــب ترت)، ثــم (املثــارة يف املجتمــع واألحــداثتكــوين االجتاهــات نحــو القضــايا 

ــائل اتســـاع املعتقـــدات واالهتمامـــاتو ــاد املتزايـــد علـــى وسـ ــا ينتجـــان مـــع االعتمـ )، وكالهمـ
اإلعالم، حيث تبـرز موضـوعات ومحتويـات إعالميـة حتظـى باهتمـام أكبـر وتصـبح أولويـة 

ــالي  ــه للوســيلة لــدى الفــرد، وبالت ــه واهتماماتــه بشــأنها جــراء كثافــة متابعت تتســع معتقدات
  .)٢٨(اإلعالمية

ــة) ــة (العاطفي ــأثيرات الوجداني ا. الت ــً ــثاني ــيش"ذكر : ي ــول روك ــور وســاندرا ب  "ملفــني دي فل
التي قد يتأثر بها الفـرد جـراء املشاعر  "  يباآلثار الوجدانية ه  صاحبا النظرية أن املقصود

تعرضــه املكثــف لوســائل اإلعــالم واعتمــاده عليهــا خاصــةً يف أوقــات األزمــات واألحــداث 
ــة" ــرة والهامـ ــيالكبيـ ــار هـ ــذه اآلثـ ــرز هـ ــاطفي(: ، وأبـ ــور العـ ــوفالفتـ ــق ، واخلـ ــدعم  ،والقلـ الـ

  ). املعنوي
فرد على وسائل اإلعالم : تنحصر التأثيرات السلوكية العتماد الثالًثا. التأثيرات السلوكية 

ـــ:  ا ل ــً (التنشــيط، يف ســلوكني أساســيني همــا:  Ball Rokeach and Defleurوفق
وقـف مؤيـد حلـدث مـا نتيجـة لفـرد بعمـل مـا أو اتخـاذ م)؛ والتنشيط يعني قيـام اواخلمــول

التعــرض للوســيلة اإلعالميــة، بينمــا يعنــي اخلمــول عــدم النشــاط وجتنــب القيــام بالفعــل، 
  .  )٢٩(مبثابة املنتج النهائي لربط اآلثار املعرفية والوجدانيةرات السـلوكية  عتبـر التأثيوت

  فروض النظرية وأهدافها:
يف قيـام الفـرد باالعتمـاد علـى وسـائل اإلعـالم   رية االعتمــاد* يتمثل الفرض الرئيس لنظ

ا يف حيــاة  إلشــباع احتياجاتــه مــن خــالل اســتخدام الوســيلة، وكلمــا أدت الوســيلة دورًا هامــً
األشــخاص زاد تأثيرهــا وأصــبح دورهــا أكثــر أهميــة، فتزيــد شــدة اعتمــاد األفــراد عليهــا، 

تمعـات تعقيـًدا زاد اعتمـاد ازدادت املج  وبالتالي درجة تأثير الوسـيلة يف األشـخاص، وكلمـا
  .)٣٠(األفراد على وسائل اإلعالم

ــالي  ــات زادت بالتـ ــتقاء املعلومـ ــالم يف اسـ ــائل اإلعـ ــى وسـ ــراد علـ ــاد األفـ ــا زاد اعتمـ * كلمـ
  .)٣١(التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية لديهم
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ــا  ــه؛ فكلم ــاد أو قلت ــادة االعتم ــى زي ــع عل ــؤثر درجــة اســتقرار املجتم زادت درجــة عــدم * ت
كلمــا زاد اعتمــاد  حــدث مــؤثروجــود تهديــد مــا أو صــراع أو االســتقرار يف املجتمــع نتيجــة 

األفراد على وسائل اإلعالم، كما هو احلال اآلن فوفق النظرية املفتـرض أن االعتمـاد علـى 
وسائل اإلعالم يف ظل جائحة كورونا يزداد عن أي وقت آخـر خاصـةً ملـا لهـذا احلـدث مـن 

  وتأثير مباشر على حياة الفرد.أهمية 
* يختلف أفراد اجلمهـور مـن حيـث اعتمـادهم علـى وسـائل اإلعـالم نتيجـة الخـتالفهم يف 

    .)٣٢(األهداف واحلاجات الفردية
  :ويعتمد األفراد على وسائل اإلعالم لتحقيق األهداف التالية

 ــل الفهــــم ـــة الـــذات: مثـ ـــرات،  معرفـ ـــى اخلبـ ـــم واحلصـــول علـ  الفهـــمومـــن خــــالل التعلـ
اعتماد الفرد على معلومات النظام اإلعالمي حول البيئة االجتماعية التي وهو    االجتماعي

  يعيش بها وأحداثها.
 يعتمـد الفـرد فيهـا علـى وسـائل اإلعـالم   توجيه العمل أو الفعـل،: ويشـتمل على  التوجيه

تقـرر   مثــل: أن  للحصول على معلومات حول اخلدمات والسـلع والتسـلية والسـلوك اليـومي
 توجيــه التفاعــل التبــادليثيابــك؟ وكيــف حتــتفظ برشـــاقتك؟  يــف ترتــديا تشـــتري؟ وكمــاذ

 فتشير إلى معلومات أجهزة اإلعالم التي توضح كيف يتم التفاعل مع اآلخرين يف مجتمعنا
  .)٣٣(عن كيفية التعامل مع مواقف جديدة أو صعبة  دالالت  ىمثل: احلصـول عل

  الي:مدى مالئمة النظرية للبحث احل
نظريــة االعتمــاد علــى العالقــات املتبادلــة بــني وســائل اإلعــالم واجلمهــور، وتــولي * تؤكــد 

أهمية كبيرة لألحداث واألزمات وحلالة عـدم االسـتقرار التـي رمبـا يعيشـها مجتمـع مـا يف 
وقت ما، والتي تؤدي بشكل مباشر إلى زيادة االعتماد على وسائل اإلعـالم كمـا هـو احلـال 

  اآلن.
اعتماد األفراد علـى بعـض أشـكال وسـائل اإلعـالم للحصـول علـى   ية درجةالنظر  * توضح

املعلومات يف كل يوم من احلياة اليومية ويف حاالت األزمات، وكيف تصـبح وسـائل اإلعـالم 
  أكثر أهمية وتفضيًال لدى اجلمهور عن بقية األشكال.

سـائل اإلعـالم كية ملتابعـة و* تسلط النظرية الضوء على اآلثار املعرفية والوجدانية والسلو
  وتوضحها.

* هناك متغيـرات دميوجرافيـة تـؤثر علـى طبيعـة العالقـة بـني اجلمهـور ووسـائل اإلعـالم، 
  وهي متغيرات ركَّز عليها البحث احلالي وأعاد اختبارها.
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اعتمــاد  درجــةميكــن لنــا معرفــة ويف ضــوء مــا تقــدم عــن النظريــة وتأثيراتهــا وفروضــها 
ــى ة ريصــطلبــة اجلامعــات امل ــأثير هــذا االعتمــاد واملتابعــة  وســائلعل اإلعــالم اجلديــد، وت

الذي يعيشـه العـالم علـى انـدماجهم األكـادميي   ياالستثنائ  الظرف لوسائل اإلعالم يف هذا  
بأبعاده املختلفة من جانب، وتأثيرات وسائل اإلعالم نفسها من جانب آخـر، وبالتـالي فهـي 

  .البحث احلالي  اإلطار النظري األكثر مالئمةً ملوضوع

  اإلطار املعريف للبحث: 

  اإلعالم وإدارة األزمات:
ا وأهميـة خطيـرة كأحـد أسـلحة العصـر احلاضـر يف تغطيتـه ا متزايـدً بات لإلعـالم دورً 

ــة متثلــإلدارة األزمــات، نظــرً  ــه مــن قــدرات هائل ــرة،  تا ملــا يتــوفر ل ــه بســرعة كبي يف انتقال
مقروءة ومسموعة ومرئية، وملا لـه من وسائل    مبا ميلكه  العوائــق واجتيازه للحدود، وتخطيه  

من قدرات هائلة على التأثير النفسـي علـى األفـراد والسـيطرة الفكريـة واإلقنـاع للجمهـور 
  .)٣٤(ممكانية التحكم يف سلوكياتهم وتوجيههإ  ثمَّ  نْ ومِ   ؛يف املجتمعات املختلفة

ــة، يتعــاظم دور اإلعــالم وعنــدما تكــون األزمــة ــام مب املتوقعــة عامــة وعاملي  هامــهيف القي
من خالل التوعية واإلرشاد والتوجيه عن طريـق االتصـال   ؛ةقناعياإلخبارية والتعليمية واإل

واملسـتمعني اخلاصة مبواجهة األزمات وبني جمهور املشاهدين    العمليات املباشر بني غرف  
عهــا لتحــذيرهم مــن األخطــار املحدقــة التــي مت التنبــؤ بهــا، ومتــى وأيــن مكــان وقو ؛والقــراء

  .ومساراتها

يف التخفيـف مـن حـدة األزمـات بتزويـد اجلمهـور اجلديـد  عالم  اإلوسائل  همية  أوتكمن  
وتنـوير األفـراد مبـا يسـاعدهم علـى تكـوين رأي عـام  ،باحلقائق للحد من انتشار الشائعات

ا يكــون تــأثير اإلعــالم يف األزمــات "ســلبًيا"، بــدل أن يوضــح احلقــائق يح، لكــن أحيانًــ صــح
، خاصــة يف ي ويوصــل األخبــار، يكــون ممــًرا للشــائعات ومصــدرًا للمغالطــاتوينشــر الــوع

الوقت احلـالي الـذي تصـدرت فيهـا وسـائل اإلعـالم اجلديـد مبختلـف أشـكالها والشـبكات 
ا للجمهـور، وبـات مـا هـو االجتماعية املشهد اإلعالمي، وأصب حت هي الوسـائل األكثـر قربـً

  .)٣٥( يف املجتمع الواقعيمقبول يف شبكات التواصل االجتماعي مقبوًال 

فمواقع التواصل االجتماعي على سبيل املثال كواحدة من وسائل اإلعالم اجلديد باتـت 
بيئة خصبة للغايـة النتشـار الشـائعات ونشـر البلبلـة وإثـارة الـرأي العـام، خاصـةً يف أوقـات 

ل فــــاألمر مرهــــون بطبيعــــة وأداء الوســــائ وبالتــــالي األزمــــات واالضــــطرابات املجتمعيــــة، 
  ت األزمات كالتي يعايشها العالم اآلن بني احلني واآلخر.اإلعالمية اجلديدة يف وق
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فكما أن وسائل اإلعالم تستطيع أن تنشر الطمأنينة بني الناس أثناء األزمات عبر نشـر 
احلقائق وتقدمي املعاجلات املتوازنة، ميكن أيًضا أن تسهم يف زيادة معـدالت القلـق والتـوتر 

ينعكس سلًبا على مختلـف القطاعـات، ولعـل مـا  لدى اجلمهور، األمر الذي  ة الرؤي وضبابية  
يساعد يف ذلك هو طبيعة وسائل اإلعالم اجلديد نفسها، من حيث كونهـا وسـائل مفتوحـة 
يصــعب الســيطرة عليهــا، وتنتشــر فيهــا الشــائعات واملعلومــات علــى حــد ســواء بشــكل كبيــر 

ن معاجلة األزمـة إلذا فم تداوله بني الناس؛ ومتسارع يصعب معه الرصد والتتبع لكل ما يت
مؤسسـات وأفـراد ضـمن رؤيـة   ؛إعالمًيا تتطلب تكامـل اجلهـود اإلعالميـة أهليـة وحكوميـة

  .عامة حلماية البلد وحتصينه من املؤثرات الناجتة عنها

  :١٩اإلعالم اجلديد وجائحة كورونا كوفيد 
جميــع ف، كورونــاة أزمــة جائحــة شــهده منــذ بدايــا مثلمــا ا وخوفًــ لــم يشــهد العــالم فزعًــ 

ــة ــا إجــراءات وقائي ــدول أغلقــت حــدودها  ،املطــارات فيه ــد مــن ال بوجــه  وأجواءهــاوالعدي
بعضـها القادمني من اخلارج، مدن كاملة حتت احلجـر الصـحي، ودول تقطـع التواصـل مـع  

ــبعض ــا، ال ــات مت تعليقه ــدارس واجلامع ــة وامل ــات الثقافي ــة والتجمع ، واألنشــطة االجتماعي
  .)٣٦(عالم تقوم بتغطية ما يحدث للعالماإل ت جميع أنشطتها، ووسائلأوقف

مركـز الصـدارة ضـمن أجنـدة وسـائل   "١٩"كوفيـد    انتزعت جائحة فيروس كورونـاولقد  
كافة دول العالم عندما اضـطرت عجلـة   اإلعالم العاملية من خالل تأثيرها االستثنائي على

 بعضـهم وحـولتهمبل استهدفت  لسياسيني،اهتمام ا على االقتصاد إلى التباطؤ واستحوذت 
ــذه  ،إلـــى ضـــحايا ــة هـ ــائل اإلعـــالم بتغطيـ ــتم وسـ ــتبعد أن تهـ ــل ذلـــك، فلـــيس مـــن املسـ لكـ

  .)٣٧(اجلائحة

ــذي يتصــدر و ــاملي األوحــد ال ــا أصــبحت احلــدث الع ــروس كورون ال شــك أن جائحــة في
لـذا لـيس   ؛ثـم اهتمـام كافـة سـكان العـالم  اهتمام وسائل اإلعالم التقليدية واجلديدة، ومن

لتطـورات هـذه اجلائحـة التـي  التغطيـة املكثفـة عــن من املتوقع أن تشذ أية وسـيلة إعالميـة 
حتـى أصـبح لهـا عـدادات علـى   ،بلـدان العـالم  لّ ا يف جُ بدأت يف الصني ثم انتشرت تدريجيً 

، وباتــت الــدول عبــر صــي املصــابني واملتــوفني واملتعــافني والبلــدان املتــأثرةُحت  مــدار الســاعة
هـــا اإللكترونيـــة الرســـمية، وصـــفحاتها علـــى مواقـــع التواصـــل االجتمـــاعي تنشـــر مواقع

  " وآخر مستجداته وتطوراته.١٩إحصائيات بشكل يومي خاصة بفيروس "كورونا كوفيد

قـوة فعالـة ال يسـتهان بهـا يف   اأنهـ  يف هـذه اجلائحـة  اإلعـالم اجلديـدوسائل  ت  تأثبكما  
قبل أن يصبح هذا اإلعالم قوة من  ولكــن والدول، التغيير والتأثير على األفراد واملجتمعات  

دون مسؤولية اجتماعيـة، أصـبح هنـاك ضـرورة عاجلـة لوضـع ضـوابط وتشـريعات جديـدة 
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، ففــي هـذه اجلائحـة ومــع مـن شـأنها تنظـيم آلياتــه وفعالياتـه وأدواره املتسـارعة واملتزايـدة
بطــة بتعامــل وســائل تعامــل اإلعــالم اجلديــد بوســائله بــرزت العديــد مــن اإلشــكاليات املرت

أســاء الــبعض اســتخدام مســاحة احلريــة املتاحــة عبــر وســائل اإلعــالم مــع األزمــات، حيــث 
بــوك،  اإللكترونيــة ومواقــع التواصــل االجتمــاعي، مثــل فــيس املواقــع اإلعــالم اجلديــد مثــل 

وتويتر، من خالل نشـر معلومـات مضـللة وغيـر صـحيحة أو تغريـدات مسـيئة، األمـر الـذي 
ب وخيمة تضر بالصالح العام، ويثير عالمات استفهام وتساؤالت مشـروعة يؤدي إلى عواق

، هــذا فضــًال عــن حــول حريــة اإلعــالم، وحــدود املســؤولية واملســاءلة والعقوبــات املطلوبــة
التضارب الناجت عن كثرة التصريحات الرسـمية وتوقيتاتهـا يف بعـض األحيـان، والتـي تزيـد 

  .)٣٨(من حالة التخبط لدى اجلمهور

األمور هي ما جتعلنا نتساءل ونبحث يف تأثير االعتماد على وسائل اإلعـالم يف   هذكل ه
  أن يخلفه هذا األمر سلًبا وإيجابًا. ميكن مثل هذه الظروف وما 

  :Academic Engagementاالندماج األكادميي 
كأحــد مفــاهيم علــم  -حظــي مفهــوم االنــدماج األكــادميي للطــالب يف التعلــيم اجلــامعي

؛ نظًرا لكونه سبيًال ملعاجلة العديد من املشكالت املتعلقـة بقـدرة مام الباحثنيباهت  -النفس
الطالب على التكيف والتقبل للتعلم، كمشكالت تدني مسـتوى التحصـيل الدراسـي، ووجـود 

، وغيرهــا مــن األبعــاد والعوامــل )٣٩(مشــاعر كامللــل واخلــوف املســتقبلي والشــعور بــاالغتراب
ا؛ لـذا فـإن فهـم االنـدماج األكـادميي   نـدماج الطـالبد حتـول دون االنفسية التي ق أكادمييـً

والعوامــل املــؤثرة عليــه يــوفر استبصــارًا بــأداء الطــالب وتقــدمهم يف الــتعلم وتقيــيم جــودة 
خبــرات الــتعلم واتخــاذ القــرارات ذات الصــلة بتــوفير املصــادر واملقــررات والوســائل وتهيئــة 

  .  )٤٠(بيئة تعلم مالئمة

  ادميي:االندماج األكمفهوم 
تتعـــدد التعريفـــات التـــي قـــدمها البـــاحثون ملفهـــوم االنـــدماج األكـــادميي، فمـــثًال يعـــرف 
باعتباره مفهوًما متعدد األبعاد يتضمن: مشـاعر الطالـب، ومعتقداتـه، وأفكـاره، وسـلوكياته 

مكونــة مــن أفكــار الطالــب  ةأنــه عمليــة إمنائيــ كمــا ، )٤١(املرتبطــة بســياق املدرســة/ اجلامعــة
وحـــد)، وســـلوكياته (مثـــل االنتبـــاه، الـــذات)، ومشـــاعره (مثـــل االهتمـــام، والت(مثـــل فعاليـــة 

ة) املتعلقة بالسياق األكادميي، ومبسـار تعلمـه  يَّ واالشتراك يف األنشطة األكادميية والالَصفِّ
  مدى احلياة.

النشــطة مــن الطالــب يف كمــا أن االنــدماج األكــادميي هــو حالــة مــن املشــاركة الدائمــة 
عه إلى مزيد من الفعل، كما يعبـر إحساسه بالسعادة نتيجة لذلك، مما يدفأنشطة التعلم، و
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عــن مــدى التــزام الطــالب بقــيم وأهــداف املؤسســة التربويــة، ودافعيــتهم للــتعلم، ويتضــمن 
  .)٤٢(أبعاًدا محددة مثل األبعاد املعرفية، والوجدانية، والسلوكية

 األنشــطة األكادمييــة مثــل ألكــادميي إلــى مشــاركة الطــالب الفعالــة يفويشــير االنــدماج ا
كتسـاب املهـارات، والبحـث عـن املعرفـة وإجـراء البحـوث، فضـًال عـن تفـاعالت الدراسة، وا

ا  ا رئيسـً التعلم غير الرسمية داخل املؤسسات األكادميية، وُيعـد االنـدماج األكـادميي محركـً
  .اإليجابية للدراسة بصفة عامةيف كل من النجاح األكادميي واخلبرة 

ــدما ــااالنـ ــة ج األكـ ــطة التعليميـ ــلوكًيا يف األنشـ ــة سـ ــالب اجلامعـ ــاركة طـ ــو مشـ دميي هـ
ومــدى التزامــه وجــدانًيا يف ضــوء عالقاتــه مــع اآلخــرين  –الصــفية والالصــفية –املختلفــة

ا توظيفه لالستراتيجيات املعرفية وم  خالل (أعضاء هيئة التدريس واألقران)، ومعرفًيا من  
دميي على أنـه نـوع تعلم، وينظر آخرون إلى االندماج األكاوراء املعرفية، واملثابرة من أجل ال

ــتعلم،  ــات ال ــة والســلوكية لعملي ــة واالنفعالي ــدار اســتجابات الطــالب النفســية واملعرفي ومق
باإلضــافة إلــى األنشــطة األكادمييــة واالجتماعيــة الصــفية والالصــفية لتحقيــق مخرجــات 

  .)٤٣(تعلم ناجحة
امعي ت أن االنـدماج األكـادميي للطالـب اجلـويتبني من كـل مـا سـبق عرضـه مـن تعريفـا
العمليـة التعليميـة علـى النحـو السـليم مبـا   يف يعني "قدرته على التكيف والتقبـل واملشـاركة  

يضمن حتقيق املهارات املعرفية، ويكسب الطالب املشاعر والعوامـل الوجدانيـة واالنفعاليـة 
قبولة"، وال شك أن هذا املفهوم ومـا على اتباع السلوكيات اجلامعية السليمة واملالتي تعينه  

بعاد قد يتأثر مبا يعايشه الطالب يف ظل جائحة كورونا، خاصةً مع اتصالها بشـكل به من أ
  مباشر بحياة الطالب التعليمية ومستقبله وأسلوب تقييمه.

  أبعاد االندماج األكادميي:
ت أبعـاده ذلـك الـذي ني الباحثني لالندماج األكادميي والتي أجملـمن املفاهيم الشائعة ب
ويشير  Behavioral: البعد السلوكي التاليــة لذي يتضمن األبعاد ذهب إلى كونه "املفهوم ا

إلـــى املشـــاركة يف أنشـــطة الـــتعلم مثـــل بـــذل اجلهـــد واملثـــابرة واالهتمـــام املعـــريف، والبعـــد 
طالــب باحلمــاس واالهتمــام ونقــص الشــعور ويشــير إلــى شــعور ال Emotionalاالنفعــالي 
ــب ــريف  بالغضـ ــد املعـ ــق، والبعـ ــل والقلـ ــب  Cognitiveوامللـ ــتخدام الطالـ ــى اسـ ــير إلـ ويشـ

، وعلـى هـذا فـإن )٤٤(الستراتيجيات التنظيم الذاتي النشـط واسـتراتيجيات الـتعلم املتطـورة
  األبعاد األساسية ملفهوم االندماج األكادميي هي:
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  االنـــدماج املعـــريفCognitive Engagementثمار : وهـــو البعـــد الـــذي يتضـــمن اســـت
القـدرة علـى ضـمن مـداخل الـتعلم واسـتراتيجيات التنظـيم الـذاتي، الطـالب للـتعلم، كمـا يت

 ، التنظيم الذاتي للتعلم.التحصيل، التقبل التكنولوجي واستخدام أنشطة التعلم املتطورة
  (ــالي ــداني (االنفعــ ــب : Emotional Engagementاالنــــدماج الوجــ ــرتبط اجلانــ ويــ

الزمالء واملعلمـني واملهـام   لعاطفية اإليجابية والسلبية املثارة جتاهاالنفعالي بردود األفعال ا
 بــاحلزن ونقــص الشــعور والســعادة باحلمــاس األكادمييــة واملدرســة بشــكل عــام، كالشــعور

 .)٤٥(، الشعور باالنتماء للجامعة أو املدرسةامللل أو  اخلوف وأالغضب والقلق و
  االندماج السلوكيBehavioral Engagementالثـة اسـتخدامات عامـة: ضمن ث: ويت

مثــل "إجنــاز الواجبــات املدرســية، اتبــاع القواعــد، والتمســك  الســلوكيات اإليجابيــةاألولــى 
املشـاركة يف الـتعلم واملهـام باملعايير داخل الفصول وغياب السلوكيات املضـطربة"، والثانيـة 

لتركيز، واملثـابرة، وبـذل وتشمل "املناقشة، واإلسهام، وطرح األسئلة، واالنتباه، وا  األكادميية
والتـــي تشـــمل "املشـــاركة يف  األنشـــطة املرتبطـــة باجلامعـــة املشـــاركة يفاجلهـــد"، والثالثـــة 

األنشــطة بأنواعهــا، طــرح األســئلة والقيــام بالتكليفــات"، ومــن املؤشــرات العامــة لالنــدماج 
ــفية  ــاركة يف األنشــــطة الصــ ــرات واملشــ ــزام باملحاضــ ــير وااللتــ ا؛ التحضــ ــً ــلوكي أيضــ الســ

  .  )٤٦(الالصفيةو
ــادمي ــى االنـــدماج األكـ ــؤثرة علـ ــل املـ ــدماج  :يالعوامـ ــى االنـ ــؤثر علـ ــد تـ ــي قـ ــل التـ ــن العوامـ مـ

  األكادميي:
فكلما ارتفـع املسـتوى  ؛الظروف االقتصادية واملعيشية واملستوى االقتصادي لألسرة -

  .التوافق اجلامعي والدراسي للطالب والعكس لألسرة كلما انعكس على املادي والتعليمي
والكشـف عـن قـدرات الطـالب   ،للـتعلميئة الفرصة الالزمـة  تهإثارة الدافع للمتعلم و -

 .املقررات الدراسية والقدرات  واملوازنـة بـني  ،ملعرفة إمكانيات كل منهم
بــث روح املنافســة بــني الطــالب بغيــة الوصــول إلــى التســابق يف حتصــيل املعرفــة  -

 .جنازواملعلومات وحتقيق أكبر قدر من اإل
ن واملشـاركة الفاعلـة فيمـا وتشـجيع روح التعـاو  ،على العمل املشترك  الطلبةتشجيع   -

  .)٤٧(مستقبلية ا ملا ينتظرهم من مسئولياتبينهم استعدادً 
  فروض البحث: 

: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني اعتماد طلبة اجلامعات علـى وسـائل  الفــرض األول  - 
وانـــدماجهم    ١٩جائحـــة كورونـــا كوفيـــد    اإلعـــالم اجلديـــد يف اســـتقاء املعلومـــات واألخبـــار عـــن 

 األكادميي. 
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: توجــد عالقــة ذات داللــة إحصــائية بــني معــدل متابعــة طلبــة اجلامعــات  الفــرض الثــاني  - 
وســائل اإلعــالم اجلديــد ومســتوى التــأثيرات املعرفيــة والوجدانيــة  ألخبــار جائحــة كورونــا عبــر  

 والسلوكية. 
أفراد العينة من طلبة اجلامعـات يف  : توجد فروق ذات داللة إحصائية بني  الفرض الثالــث  - 
وفـق متغيـرات (النـوع،    ١٩عدالت متابعتهم لألخبار واملعلومـات املتعلقـة بجائحـة كورونـا كوفيـد  م 

  الكلية، اجلامعة). 
: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد العينة مـن طلبـة اجلامعـات يف  الفرض الرابع  - 

النـوع، الكليـة،  ميي بأبعاده املختلفة وفق متغيرات ( درجاتهم على مقياس االندماج األكاد   متوسط 
  اجلامعة، املستوى االقتصادي لألسرة). 

  نوع ومنهج البحث: 
التـي تسـتهدف    " descriptive studies"البحــوث الوصــفية  ينتمـي هـذا البحـث إلـى نوعيـة  

مـاعي معـني، ودراسـة احلقـائق الراهنـة  حتليل، وتقومي خصائص مجموعة معينة، أو موقـف اجت 
حــل البحــث، وتفســيرها، وإلقــاء الضــوء علــى جوانبهــا  املتعلقــة بظــاهرة مــا، ووصــف الظــاهرة م 

ويف هـــذا البحـــث يـــتم ذلـــك مـــن خـــالل مـــنهج املســـح امليـــداني لعينـــة عشـــوائية مـــن طلبـــة  املختلفـــة،  
  . اجلامعات املصرية 

  مجتمع وعينة البحث: 
ــة اجلامعــات    مجتمــع البحــث يتمثــل   ــا املختل   املصــرية يف طلب ا فــة،  بأنواعه ــَّ البحــث  عينــة أم

ا،  ٤٥٠مــن طــالب وطالبــات اجلامعــات قوامهــا (   امليدانيــة فقــد متــت علــى عينــة عشــوائية  ) مبحوثــً
مـــوزعني بالتســـاوي علـــى اجلامعـــات احلكوميـــة (أســـوان، املنيـــا، القـــاهرة)، واخلاصـــة (درايـــة،  

تعلـيم اجلـامعي  مبحوًثا مـن كـل نـوع مـن أنـواع ال   ١٥٠  بواقع،  أكتوبر)، وجامعة األزهر   ٦النهضة،  
وقد اختيرت هذه اجلامعات لتمثل مختلف أشكال التعليم اجلامعي يف مصـر، وكـذلك  يف مصر،  

  . لتمثل الوجهني القبلي والبحري 

  أدوات جمع البيانات: 
ة، وذلـك نظـًرا للظـروف  إلكترونيـة  قام الباحث بتصميم اسـتمارة اسـتبان   : ة استمارة االستبان   : أوًال 

  . )(ليدية ا والتي حالت دون تطبيق االستبانة بالطرق التق التي فرضتها جائحة كورون 
  (من إعداد الباحث).   االعتماد على وسائل اإلعالم اجلديد:   مقياس   : ا ثانيً 

 
)(  ستبانة:الدراسة إلكترونیًا، رابط االتم تطبیق 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2-MZdtsUbqDi-bITydCz0JCyiSwNe9Nuvnjq7RFpBgkmJJw/viewform 



 

 
٢٦٢٦ ٢٦٢٦ 

(أعـده الباحـث مسـتعيًنا يف ذلـك بدراسـة عبـد املحسـن عبـد  :  التعــويض النفســي مقياس    : ا ثالثً 
  . )٤٨() ٢٠١٩، ودراسة سامح سعد،  ٢٠١٧احلسني،  

  ت: الصدق والثبا
القيــاس، إذا مت  واتويقصــد بــه ثبــات النتــائج التــي تفرزهــا أد: دواتإجــراءات ثبــات األأوًال: 

مجمـوعتني مختلفتـني، وللتأكـد مـن ذلـك قـام الباحـث بحسـاب   ىتطبيقها أكثر من مرة علـ
ا بهـدف ٤٠مـن الطـالب قوامهـا (  بالتطبيق على عينة استطالعية  ةثبات االستبان ) مبحوثـً

تبــني أن اســتخدام معادلــة ألفــا كرونبــاخ وب ث مــن حيــث الثبــات والصــدق،تقنـني أدوات البحــ
ملقيـاس االنـدماج األكـادميي، وهـي  )٠٫٨٢لالسـتبانة، و( )٠٫٨٣(الثبــات بلغــت  قيمة معامل

  .٠٫٠١رتفعة ودالة عند مستوى  بدرجة ثبات م دواتتؤكد متتع األ  درجات
ر ذوذلـك بحسـاب اجلـ انة،سـتباالمت حساب الصدق الذاتي كمؤشر لصـدق :  الصدقثانًيا:  

ــات، وقــد  ــدماج ٠٫٩٠و()، ٠٫٩١( بلغــت قيمــة الصــدقالتربيعــي ملعامــل الثب ــاس االن ) ملقي
  .بدرجة عالية من الصدق دواتمما يدل على متتع األاألكادميي،  

  حدود البحث: 
  احلــدود املوضــوعية: يتنــاول البحــث عالقــة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم اجلديــد يف

  ة كورونا باالندماج األكادميي لطلبة اجلامعات. متابعة جائح
   ٢٠٢٠احلدود الزمانية: جرى تطبيق الدراسة خالل الفترة من أواخر شـهر مـارس عـام 

  .٢٠٢٠وحتى منتصف شهر مايو 
 البحث على طلبة اجلامعات (احلكومية، اخلاصة، األزهريـة)   احلدود املكانية: مت تطبيق

  املصرية.

  ستخدمة:األساليب اإلحصائية امل
بعد جمع البيانات وترميزها، مت حتليلها واستخراج النتـائج اإلحصـائية باسـتخدام برنـامج 

" من خـالل اللجـوء إلـى املعـامالت اإلحصـائية Spss"احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية  
  التالية:

 Person Correlation(التكــرارات والنســب املئويــة، الــوزن النســبي، معامــل االرتبــاط    
Coefficients  املتوســط احلســابي ،Average  ــاري ، معامــل ألفــا  St. De، االنحــراف املعي

 Independent sample ، واختبـار (ت) لداللـة الفـروق   Alpha Cronbacaكرونبـاخ  
T.Test  حتليــل التبــاين أحــادي االجتــاه ،One Way Anova  ،اختبــار املقارنــات البعديــة 

Post Hock- LSD .(  
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  حات البحث:لية ملصطاإلجرائالتعريفات  
 املقصــود بهــا "كافــة أشــكال الوســائل اإلعالميــة واالتصــالية  :وســائل اإلعــالم اجلديــد

املستحدثة التـي تعمـل بشـكل رقمـي تفـاعلي والتـي صـنعتها الثـورة التكنولوجيـة وبيئـة 
اإلنترنــت كالصــحف واملواقــع اإللكترونيــة، ومواقــع التواصــل االجتمــاعي، وغيرهــا مــن 

   رونًيا".نيات القادرة على إنتاج ونشر املحتوى إلكتالوسائل والتق
 أعلـى درجـات انتشـار املـرض تعرف منظمة الصـحة العامليـة اجلائحـة بأنهـا "  :جائحــة

؛ ممـا لـهالتـأثير املباشـر  مـن  تخلو منطقـة    بحيث أنه ال تكاد  ،وفق الطبيعة اجلغرافية
العامليـة الصـحة يتطلب تدخالت مباشرة مـن قبـل املنظمـات الدوليـة وخاصـة منظمـة 

 ".ة وحتديد السياسات الصحية العامليةملتابعة اإلجراءات الوقائي
  ا ملنظمــــة الصــــحة العامليــــة ففيــــروس كورونــــا كوفيــــد : ١٩كورونـــــا كوفيـــــد  ١٩وفقــــً

COVID19   ا كورونـا  باسـمهو أحد أنواع ساللة الفيروسات التاجيـة املعروفـة علميـً
يتكــون مــن عــدة أجــزاء،  COVID19والتــي تســتهدف اجلهــاز التنفســي، ومصــطلح 

" D" اختصـار فيـروس، و"VI" هـو اختصـار كورونـا، و"COفـــ "  ؛ويحمل كل جزء معنى
   " نسبة إلى السنة التي مت اإلعالن فيها عن ظهور املرض.19اختصار مرض، ورقم "

 أنــه "قــدرة الطالــب اجلــامعي علــى ا علــى يعرفــه الباحــث إجرائيًــ  :االنــدماج األكــادميي
ــف والت ــالتكي ــة التعليمي ــل واملشــاركة النشــطة يف العملي ــى النحــو الســليم، مبــا قب ة عل

يضـــمن حتقيـــق املهـــارات املعرفيـــة، ويكســـب الطالـــب املشـــاعر والعوامـــل الوجدانيـــة 
شـك أن   واالنفعالية التي تعينه على اتباع السلوكيات اجلامعية السليمة واملقبولة"، وال

 يعايشه الطالب يف ظل جائحة كورونا.  هذا املفهوم وما به من أبعاد قد يتأثر مبا
  نتائج البحث وتفسيرها: 

  :  أوًال: توصيف العينة 
ا وطالبــة مــن اجلامعــات  ٤٥٠أجريــت الدراســة امليدانيــة علــى عينــة عشــوائية قوامهــا (  ) طالبــً

العينة يف ضوء مراعاة متغيرات أساسية هـي  املصرية احلكومية واألزهرية واخلاصة، ومت توزيع  
  .معة، والكلية، واملستوى االقتصادي لألسرة، والسن) (النوع، اجلا 
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  ): توصيف عينة البحث  ١جدول رقم ( 
 النسبة %  التكرار توصيف عينة البحث

  النوع 
% ٥٨٫٧ ٢٦٤  ذكر   
% ٤١٫٣ ١٨٦  أنثى  

% ١٠٠ ٤٥٠ اإلجمالي   

 اجلامعة 
% ٣٣٫٣ ١٥٠  حكومية  

% ٣٣٫٣ ١٥٠ خاصة  
% ٣٣٫٣ ١٥٠ أزهرية   

% ١٠٠ ٤٥٠ اإلجمالي   

  الكلية 
% ٤٠٫٧ ١٨٣  نظرية  
% ٥٩٫٣ ٢٦٧  عملية  

% ١٠٠ ٤٥٠ اإلجمالي   

  املستوى االقتصادي لألسرة 

% ٢١٫٥ ٩٧  مرتفع  

% ٦٤٫٧ ٢٩١  متوسط  

% ١٣٫٨ ٦٢  منخفض  
% ١٠٠ ٤٥٠ اإلجمالي   

 السن 
اعامً   ٢٢ألقل من  ١٨من   ٥٣٫٣ ٢٤٠ %  

اعامً   ٢٥ألقل من  ٢٢من   ٤٦٫٧ ٢١٠ %  
% ١٠٠ ٤٥٠ اإلجمالي   

ويتضــح مــن جــدول توصــيف عينــة البحــث أن جميــع املتغيــرات التــي مت تصــنيف العينــة يف  
حيــث النــوع، والكليــة، والتخصــص واجلامعــة، وفئــات    مــنضــوئها حظيــت بنســب متثيــل مختلفــة  

  الفئات الطالبية قدر املستطاع. السن، واملستوى االقتصادي لألسرة؛ بحيث متثل مختلف  
  يدانية:  ثانًيا: نتائج الدراسة امل 

  " ١٩"كوفيد     كورونا   جائحة اخلاصة ب واألخبار  لمعلومات  ل   العينة   متابعة معدل  ): يوضح  ٢جدول ( 

  معدل املتابعة 

  العينة
  اإلجمالي 

  جامعة األزهر   جامعات خاصة   جامعات حكومية 

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية

 % ١٨٫٦ ٨٤ % ١٦٫٧ ٢٥ % ١٣٫٣ ٢٠ % ٢٦ ٣٩  ا أتابعها بدرجة كبيرة جًد 

  % ٣٨٫٩ ١٧٥ % ٣٦ ٥٤ % ٤٨٫٧ ٧٣ % ٣٢ ٤٨  أتابعها بدرجة كبيرة 
  % ٢٧٫٨ ١٢٥ % ٢٤٫٧ ٣٧ % ٢٧٫٣ ٤١ % ٣١٫٣ ٤٧  أتابعها بدرجة متوسطة
  % ١١٫٣ ٥١ % ١٨٫٦ ٢٨ % ١٠٫٧ ١٦ % ٤٫٧ ٧  أتابعها بدرجة ضعيفة 

  % ٢٫٧ ١٢ %٤ ٦ ـــــــــــ  ـــــــــــ  %٤ ٦  اأتابعها بدرجة ضعيفة جًد 
  % ٠٫٧ ٣ ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  ـــــــــــ  %٢ ٣  مطلًقا  لم أتابعها

  % ١٠٠  ٤٥٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠ اإلجمالي 
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مــن طلبــة اجلامعــات أفــراد العينــة يتــابعون    % ٣٨٫٩أنَّ نســبة    يتضــح مــن اجلــدول الســابق: 
ن  الترتيـب األول، ثـم مـ  بدرجة (كبيرة) يف  ١٩  كوفيداألخبار واملعلومات اخلاصة بجائحة كورونا  

، بينما يف الترتيـب األخيـر مـن (لـم  % ٢٧٫٨يتابعونها (بدرجة متوسطة) يف الترتيب الثاني بنسبة  
، وسوف يتم استبعاد أفراد العينة الـذين لـم يهتمـوا مبتابعـة األخبـار  % ٠٫٧يتابعوا مطلًقا) بنسبة  

ــ ــا "كوفي خدمــة متغيــرات البحــث    " لعــدم جــدواهم يف١٩د  واملعلومــات اخلاصــة بجائحــة كورون
  . ) مفردة ٤٤٧ليصبح العدد اإلجمالي للعينة هو ( وأهدافه؛  

ضعیفة جدا; %2.70  ضعیفة; 11.30% ال اتابعھا; %0.70 

كبیرة; %38.90 

متوسطة; %27.80 

كبیرة جدا; %18.60 

كبیرة جدا كبیرة متوسطة ضعیفة ضعیفة جدا ال اتابعھا

  
  ) يوضح متابعة العينة للمعلومات واألخبار اخلاصة بجائحة كورونا ١شكل (

جائحـة كورونـا "كوفيـد  وتتسق هذه النتائج مع معطيـات الواقـع احلـالي وتعكـس مـدى أهميـة  
م العـاملي والعربـي، فلـم يحـظ حـدث بهـذا النصـيب مـن  دث فرض نفسه على الرأي العا " كح ١٩

االهتمام واملتابعـة والتغطيـة اإلعالميـة مـن قبـل كمـا حظـي هـذا احلـدث، وقوبـل هـذا االهتمـام  
دول  فئاتــه؛ حيــث تشــير النتــائج الــواردة يف اجلــ  اخــتالفباهتمــام آخــر مــن قبــل اجلمهــور علــى  

الدراســة يتــابعون املعلومــات واألخبــار  مــن طلبــة اجلامعــات عينــة    % ٩٩٫٣الســابق إلــى أن نســبة  
ا، كمـا أن النسـبة األكبـر مـن   املتعلقة بجائحة كورونا، وهي نسبة تكاد تصـل إلـى اإلجمـالي تقريبـً

  . % ٣٨٫٩املبحوثني يتابعون األخبار املتعلقة بجائحة كورونا بدرجة كبيرة بواقع  

ا احلدث إمنا يعـود لطبيعـة  رجات املتابعة املرتفعة لهذ لنتائج بهذا الشكل من حيث د ومجيء ا 
احلــدث نفســه  ومــا خلفــه مــن تغيــرات شــملت مختلــف منــاحي وأشــكال احليــاة يف معظــم دول  

" مت تعليــق الدراســة باجلامعــات واملــدارس، وتوقفــت  ١٩العــالم، فبســبب جائحــة كورونــا "كوفيــد  
خمة التـي  ئر االقتصادية واملادية الضـاالجتماعية، ناهيك عن اخلسا معظم األنشطة الرياضية و 

خلفهـا انتشـار هـذا الفيــروس، والتـي لـم يســبق أن مـر علـى العـالم أزمــة صـحية مشـابهة خلفــت  
  ورائها من اخلسائر، وقوبلت باالهتمام كما مت مع هذه األزمة. 
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لم عــن بعــد وتغييــر آليــة  والواقــع أنــه مــع تعطــل الدراســة باجلامعــات والتحــول إلــى منــط الــتع 
ا  ييم لدى طالب فرق النقل، وت التق  وقف األنشطة الرياضية واالجتماعية التي كانت متثل متنفسـً

ا خلطــر اإلصــابة   للطــالب والشــباب اجلــامعي، ومــع اســتمرار دعــوات املكــوث يف املنــازل جتنبــً
املعلومات عن السبب  أن يتجه اهتمام طلبة اجلامعات ملتابعة األخبار و   الطبيعيبالفيروس، فمن  

" ولعـل هـذا مـا يفسـر درجـات  ١٩جائحـة "كورونـا كوفيـد  حلدوث كـل مـا سـبق؛ أال وهـو    املباشر 
  املتابعة السابقة. 

)، والتـي أشـارت إلـى أن النسـبة األكبـر  ١٢٣،  ٢٠١٥وتتفق هذه النتائج ودراسة (نوره حمدي،  
  ة كبيرة، وكذلك دراسـة (وليـد أخبار مرض كورونا "ميرس" بدرج   مبتابعةمن عينة بحثها اهتموا  

  ). ٢٠٢٠،٥٣٤محمد،  
  "   ١٩"كوفيد    كورونا   مدة متابعة العينة للمعلومات واألخبار املتعلقة بجائحة يوضح    : ) ٣جدول ( 

  مدة املتابعة 

  العينة
  اإلجمالي 

  جامعة األزهر   جامعات خاصة   جامعات حكومية 

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية

 % ٤٦٫١ ٢٠٦ % ٥٣٫٣ ٨٠ % ٣٨ ٥٧ % ٤٧ ٦٩  منذ بداية األزمة 

عندما توقفت الدراسة بسبب  
  % ٣٨٫٥ ١٧٢ % ٣٤ ٥١ % ٤١٫٣ ٦٢ % ٤٠٫١ ٥٩  هذه األزمة 

مؤخًرا مع تزايد عدد اإلصابات  
  % ١٥٫٤ ٦٩ % ١٢٫٧ ١٩ % ٢٠٫٧ ٣١ % ١٢٫٩ ١٩  يف بلدي ويف العالم

  % ١٠٠  ٤٤٧  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٤٧ اإلجمالي 

اســة يتــابعون  لبــة اجلامعــات عينــة الدر مــن ط   % ٤٦٫١: أنَّ نســبة  يتضــح مــن اجلــدول الســابق 
" (منـذ بدايـة األزمـة) يف الترتيـب األول، ثـم  ١٩املعلومات واألخبار املتعلقة بجائحة "كورونا كوفيد 

،  % ٣٨٫٥) يف الترتيب الثاني بنسبة  عندما توقفت الدراسة بسبب هذه األزمة من قاموا باملتابعة ( 
  د عدد اإلصابات). وأخيًرا من قاموا (باملتابعة مؤخًرا مع تزاي 

) والتــي أشــارت إلــى أن غالبيــة طلبــة اجلامعــات  ٢وتتفــق هــذه النتــائج ونتــائج اجلــدول رقــم ( 
يتابعون األخبـار واملعلومـات املتعلقـة بجائحـة "كورونـا" بدرجـة كبيـرة،؛ األمـر الـذي يعكـس درجـة  

  م مـامه وخطورتهـا، وكيـف أنهـا اسـتحوذت علـى اهت   اجلائحـةة هذه  وعي طلبة اجلامعات بحقيق 
وعواقبهـا كحـدث غيـر    ا منذ بدايتها، وحتى قبل توقف الدراسة باجلامعات إملاًما منهم بخطورته 

  مسبوق يف تاريخ هذا اجليل من الشباب اجلامعي.  
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مات واألخبار املتعلقة  ) يوضح وسائل اإلعالم اجلديد التي تابع من خاللها املبحوثون املعلو ٤جدول ( 
  باجلائحة 

  الوسائل 

  ليةالعينة الك

  التكرار
الوزن 
  النسبي 

النسبة 
يب  املئوية

رت
لت

ا
  

بدرجة  
كبيرة 

 جدا 

بدرجة  
 كبيرة

بدرجة  
  متوسطة 

بدرجة  
  ضعيفة 

ال أتابع 
من 

 خاللها

 ٥ ٥٦٫٣٣ ١٢٥٩ ١٠٤  ٧٣  ١٢٠ ١٠١ ٤٩ الصحف اإللكترونية
 ٢ ٦٩٫٣٩ ١٥٥١ ٢٢  ٥١  ١٤٧ ١٤٩ ٧٨ اإللكترونية اإلخباريةاملواقع 

 ١ ٨٠٫٣١ ١٧٩٥ ١٠  ٢٩  ٨٩ ١٣٥ ١٨٤ جتماعيمواقع التواصل اال
مواقـــــــــــــع الراديـــــــــــــو والتليفزيـــــــــــــون 

 ٣ ٦١٫٩٦ ١٣٨٥ ٦٨  ٧٧  ١١٧ ١١٣  ٧٢ التفاعلي

اخلــــدمات والتطبيقــــات اإلخباريــــة 
  ٤ ٥٨٫٠٣ ١٢٩٧  ٨٧  ٨٩  ١١٨  ٨٧  ٦٦  املرتبطة بالهواتف الذكية

    % ٦٥٫١٧  ٧٢٨٣  اإلجمالي 

ابع مـن خاللهـا  ل اإلعالم اجلديـد التـي تـأن النسب املئوية لوسائ   يتضح من اجلدول الســابق: 
)، حيــث  % ٥٦٫٠٣:  ٨٠٫٣١مــا بــني (   تراوحــتاملعلومــات واألخبــار املتعلقــة باجلائحــة    املبحوثــون 

جــاءت (مواقــع التواصــل االجتمــاعي) يف الترتيــب األول، بينمــا حلــت (الصــحف اإللكترونيــة) يف  
  الترتيب األخير. 

كافـة الوسـائل اإلعالميـة اجلديـدة بنسـبة    وبالنظر لنتـائج اجلـدول السـابق سيتضـح حصـول 
" من خاللها، وهي نتيجـة طبيعيـة؛  ١٩لمعلومات واألخبار املتعلقة بجائحة "كورونا كوفيد  تابعة ل م 

االجتمــاعي باتــت هــي الــنمط الســائد، وشــبكة    التواصــلفوســائل اإلعــالم اجلديــد وشــبكات  
ام والتفاعليـة ملختلـف أطيـاف  اإلنترنت باتت هـي الوسـيلة األقـرب واألسـهل مـن حيـث االسـتخد 

الشباب وطلبة اجلامعات، لذلك حظيت معظم الوسائل بـدرجات متابعـة    اجلمهور ويف مقدمتهم 
" وارتباطهــا املباشــر  ١٩متفاوتــة، ناهيــك عــن أهميــة احلــدث نفســه وهــو جائحــة كورونــا "كوفيــد  

علــى وســائل    بحيــاة املــواطن وصــحته؛ كــل هــذا مــن شــأنه أن يســهم يف زيــادة معــدالت االعتمــاد 
  تعلق بها من معلومات وأخبار. اإلعالم يف متابعة هذه اجلائحة وما ي 

ا عن تصدر (مواقع التواصـل االجتمـاعي) قائمـة الوسـائل اإلعالميـة اجلديـدة التـي يتـابع   أمَّ
ا تعتبـر   من خاللها طلبة اجلامعات املعلومات واألخبار املتعلقة باجلائحة؛ فإن هـذه النتيجـة أيضـً

ئصــهم، فطلبــة اجلامعــات فئــة  ا مــا وضــعنا يف االعتبــار طبيعــة عينــة الدراســة وخصا مقبولــة إذ 
شبابية متتاز باحليوية واحلماس ومتيـل إلـى الوسـائل التفاعليـة سـهلة االسـتخدام التـي متكـنهم  
من أداء أكثر من مهمة يف نفس الوقت، ومواقع التواصـل االجتمـاعي لـم تعـد يف الوقـت احلـالي  

ك بكثيــر فصــارت  ل أو الدردشــة فقــط، بــل امتــدت إلــى آفــاق أبعــد مــن ذلــمجــرد وســيلة للتواصــ
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منصـــات للتعلـــيم والـــتعلم، وتناقـــل األخبـــار واخلبـــرات واملعـــارف والثقافـــات، والشـــباب بحكـــم  
تواجدهم االفتراضي على هذه املواقع ومتابعته ملا ينشر عليها ، إنهما بحكـم عـادات االسـتخدام  

ره لهـم مـن تفاعـل  ء املعلومات من خالل هذه املواقع، نظًرا ملا توف اليومي مييلون أيًضا إلى استقا 
وسرعة وبتكلفة استخدام أقل من غيرها مـن الوسـائل، وال شـك أن جائحـة كورونـا مـع كثـرة مـا  
يتداول عنها وبشأنها من معلومات بعضها صحيح وبعضها خـاطئ لـن جتـد بيئـة خصـبة أفضـل  

  من مواقع التواصل االجتماعي لتنتشر عليها. 

إللكترونيــة" قامــت بنشــر تقريــر مصــور يف  فيكفــي أن نشــير إلــى أن جريــدة "اليــوم الســابع ا 
علــى صــفحتها علــى موقــع فــيس بــوك عــن "لقــاح جديــد لفيــروس    ٢٠٢٠الســابع مــن يونيــو لعــام  

مليون مشاهدة يف أول نصف ساعة من نشره فقـط    ٢" حقق هذا التقرير أكثر  ١٩كورونا كوفيد  
و مـا يعكـس درجـة  ، وهـ)٤٩() ٢٠٢٠،  جديد لفيـروس كورونـا   ي .. قصة لقاح صين % ٩٩فعال بنسبة  ( 

التفاعل الكبيـرة مـع وسـائل اإلعـالم اجلديـد ومواقـع التواصـل وتغطيتهـا لهـذه اجلائحـة، وتتفـق  
  . ) Kyungeun Jang & Young Min Baek, 2019هذه النتيجة ودراسة ( 

  

وسائل اإلعالم  من خالل    ائحة املتعلقة باجل   معلومات واألخبار لل   ة العينة أسباب متابع ): يوضح  ٥جدول ( 
   ديد اجل 

  األسباب

  العينة
  اإلجمالي 

  جامعة األزهر   جامعات خاصة   جامعات حكومية 

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية

نظــًرا ألهميــة احلــدث لــي وللمجتمــع مــن 
 % ٦١٫٥ ٢٧٥ % ٦٠٫٧ ٩١ % ٥٧٫٣ ٨٦ % ٦٦٫٧ ٩٨  حولي

للحصــــول علــــى معلومــــات وأخبــــار بشــــأن 
  % ٣٢٫٧ ١٤٦ % ٣٠٫٧ ٤٦ % ٣٢٫٧ ٤٩ % ٣٤٫٧ ٥١  احلدث

  % ٨٫٧ ٣٩ % ١٢٫٧ ١٩ %٦ ٩ % ٧٫٥ ١١  ألنها تتمیز باملصداقیة عن غیرها
ــوين رأي عــــن هــــذه  ــا تســــاعدني يف تكــ ألنهــ

  % ١٨٫١  ٨١ % ١٥٫٣ ٢٣ % ٢٠ ٣٠ % ١٩ ٢٨  احلدث

جتعلنــــــــي علـــــــــى درايــــــــة ومعرفـــــــــة دائمـــــــــة 
  % ٤٥٫٤  ٢٠٣ % ٤٦٫٧ ٧٠ % ٤٠ ٦٠ % ٤٩٫٧ ٧٣  باجلديد بخصوص هذا الوباء

  % ٣٠٫٣  ١٣٥ % ٣٤٫٧ ٥٢ % ٢٦٫٧ ٤٠ % ٢٩٫٣ ٤٣  تابعةطبيعة احلدث فرضت على امل
فــوري  ألنهــا تتميــز بالســرعة والتحــديث ال

  % ٢٦٫٨  ١٢٠ % ٣١٫٣ ٤٧ % ٢٧٫٣ ٤١ % ٢١٫٨ ٣٢  للمعلومات أوًال بأول

  % ٤٦٫٨  ٢٠٩ % ٣٤٫٧ ٥٢ % ٥٤ ٨١ % ٥١٫٧ ٧٦  ملعرفة كيف أتعامل مع هذه األزمة

  ) ٤٤٧(ن=                                                              بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل              ) * ( 

املتعلقـة    معلومـات واألخبـار لل   ة العينة أسباب متابع : أن أبرز  يتضح من اجلدول السابق ما يلي 
)  ألهمية احلدث لي وللمجتمع من حولي اإلعالم اجلديد متثلت يف (   وسائلمن خالل    ائحة باجل 
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، ثــم (ملعرفــة كيــف أتعامــل مــع هــذه األزمــة) يف الترتيــب الثــاني  % ٦١٫٥بة  يف الترتيــب األول بنســ
  ، بينما يف الترتيب األخير (ألنها تتميز باملصداقية عن غيرها). % ٤٦٫٨بنسبة  

ث التأثير وحجم  وتؤكد النتائج السابقة على أهمية جائحة كورونا كحدث غير مسبوق من حي 
تؤكد هـذه النتـائج علـى مـا تفترضـه نظريـة  اد، وأيًضا  االهتمام به من قبل وسائل اإلعالم واألفر 

االعتماد على وسائل اإلعالم، حيث تنص النظرية وترتكـز يف جوهرهـا علـى أن اعتمـاد األفـراد  
بشـكل    املجتمـع   على وسائل اإلعالم يتزايد يف حالة وجود تهديد أو حالة من عـدم االسـتقرار يف

ا علـى متابعـة   إلعـالم إلزالـة أسـباب التهديـد، وللحصـول علـى  ا   وسـائليجعل الفـرد أكثـر حرصـً
  املعلومات التي تشبع حاجاته املعرفية والوجدانية والسلوكية. 

ولذلك سنجد أن البديل األول الذي حصل على أكبـر نسـبة تكـرارات مـن إجمـالي اختيـارات  
ذه  هـ  ملعرفـة كيـف أتعامـل مـع "، ثـم " لي وللمجتمع من حولي ة احلدث  املبحوثني كان "نظًرا ألهمي 

الســبب املباشــر لزيــادة االهتمــام واحلــرص علــى    هــياألزمــة"؛ مبعنــى أن جائحــة كورونــا كانــت  
متابعة وسائل اإلعالم اجلديد من أجل احلصول على املعلومـات واملعـارف عنهـا وكيفيـة التعامـل  

اد، ونشأ عنها حتول جذري يف حياة الطالب اجلـامعي وتغيـر  معها كأزمة طارئة تهدد حياة األفر 
 منط تعلمه الذي اعتاد عليـه، لـذلك سـنجد أن معظـم األسـباب املتعلقـة باحلـدث نفسـه هـي  يف

التي حظيت بنسب أكبر لدى املبحوثني عن األسباب التي تخص وسائل اإلعالم اجلديـد نفسـها  
  كتميز هذه الوسائل بالسرعة والفورية.  

  كورونا يف زيادة اهتمام بجائحة    األحداث احلالية والتطورات املرتبطة مدى إسهام  يوضح    : ) ٦( جدول  
  مبتابعة وسائل اإلعالم اجلديد   املبحوثني 

  مدى اإلسهام 

  العينة
  اإلجمالي 

  جامعة األزهر   جامعات خاصة   جامعات حكومية 

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية

  % ٤٠٫٣ ١٨٠ % ٣٦٫٧ ٥٥ % ٣٤٫٧ ٥٢ % ٤٩٫٧ ٧٣  سهمت بدرجة كبيرة أ
 % ٣٠٫٤ ١٣٦ % ٢٤٫٦ ٣٧ % ٣٠٫٦ ٤٦ % ٣٦ ٥٣  سهمت بدرجة متوسطةأ

  % ١٧ ٧٦ % ١٠٫٧ ١٦ % ٣٢ ٤٨ % ٨٫٢ ١٢  سهمت بدرجة ضعيفة أ
  % ١٢٫٣  ٥٥  % ٢٨  ٤٢  % ٢٫٧  ٤  % ٦٫١  ٩  لم تسهم على اإلطالق

  % ١٠٠  ٤٤٧  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٤٧ اإلجمالي 

أسهمت    كورونا بجائحة  األحداث احلالية والتطورات املرتبطة  : أنَّ  يتضح من اجلدول الســابق 
(بدرجــة كبيــرة) يف الترتيــب األول    مبتابعــة وســائل اإلعــالم اجلديــد   املبحــوثني   يف زيــادة اهتمــام 

، وأخيًرا من يرى أنها (لـم  % ٣٠٫٤، ثم (بدرجة متوسطة) يف الترتيب الثاني بنسبة  % ٤٠٫٣بنسبة  
  . % ١٢٫٣تسهم على اإلطالق) بنسبة  
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) سيتضــح أن  ٥،  ٤نتــائج اجلــدولني ( وبــالنظر إلــى نتــائج اجلــدول الســابق وربطهــا بكــل مــن  
ة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم مــن أن وجــود عــرض أو  جميعهــا تؤكــد علــى مــا تفترضــه نظريــ

حدث أو حالة من عدم االستقرار يف مجتمع ما يـؤدي بالتبعيـة إلـى زيـادة االعتمـاد علـى وسـائل  
ا ملختلـف البشـر يف شـتى  اإلعالم، فما بالنا لو كان هـذا احلـدث يتصـف بالعامليـة، وميثـل تهديـدً 

ا بــالرغم مــن كــونهم يتــابعون وســائل  بقــاع األرض؛ ولــذلك فــإن طلبــة اجلامعــات وال  شــباب عمومــً
اإلعــالم اجلديــد بحكــم قربهــا مــن خصائصــهم وتوفيرهــا ملزايــا ال تتــوافر يف وســائل اإلعــالم  

  - ائحــة كورونــا ج   - التقليديــة، إالَّ أن هــذا لــم مينــع املبحــوثني مــن التأكيــد علــى أن احلــدث نفســه 
مـا يؤكـد علـى مـا ذكرنـاه مـن قبـل، ويتفـق  أسهم يف زيادة معدالت متابعتهم لتلـك الوسـائل، وهـو  

)، والتـي  Sang-Hwa Oh, Seo Yoon Lee & Changhyun Han, 2020ضـمنًيا ودراسـة ( 
  أشارت إلى أن االهتمام بوسائل اإلعالم االجتماعي يتزايد بشكل كبير يف أوقات انتشار األوبئة. 

    : ) ٧جدول ( 
  على عينة الدراسة   ١٩  كورونا كوفيد   جائحة املتعلقة ب واألخبار  املعلومات    ة تابع تأثيرات م يوضح  

ات 
ير

تأث
ال

  

  العبارات 

  العينة الكلية

  التكرار
الوزن 
  النسبي 

النسبة 
يب  املئوية

رت
لت

ا
  

متوسط  
موافق   التأثيرات 

معارض   معارض  محايد   موافق  جًدا 
  جًدا 

ية
رف

ملع
ا

  

اكتسبت معلومات  
أكثر عن هذا الوباء 

 .وسبل مقاومته
١ ٨٧٫١١ ١٩٤٧ ٠ ٢ ٤٨ ١٨٦ ٢١١ 

٨٢  

هتم مبتابعة  أأصبحت 
األخبار واملعلومات  
املرتبطة بجائحة  
كورونا عن متابعة  

موضوعات أخرى كنت 
  .أهتم بها يف السابق

٩ ٧٣٫٨٧ ١٦٥١ ٦ ٣٢ ١٣١ ٢٠٢ ٧٦ 

اتضحت لي كثير من 
األمور واملعلومات  

التي لم أكن أعرفها 
 .عن هذا الوباء

٤ ٨٥٫١٤ ١٩٠٣ ٠ ١٠ ٤٨ ٢٠٦ ١٨٣ 

زادت خبراتي حول  
مخاطر هذه  

 .اجلائحة
٦ ٨٣٫٤٤ ١٨٦٥ ٠ ١٨ ٥٢ ٢١٢ ١٦٥ 

تكونت لدي وجهة  
نظر شاملة بشأن 
حقيقة هذا الوباء 

 ومشكالته. 

٧ ٨٠٫٧١ ١٨٠٤ ١ ٢٥ ٨٦ ١٨٠ ١٥٥ 
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ية 
دان

ج
لو

ا
  

أتعاطف مع املصابني 
فني جراء واملتو

اإلصابة بهذا  
 .الفيروس

٢ ٨٦٫٨٠ ١٩٤٠ ٠ ١١ ٥٩ ١٤٤ ٢٣٣ 

٧٦٫٦ 

متلكني الشعور  
والقلق على باخلوف 

نفسي وأسرتي من  
خطر اإلصابة بهذا 

 .الفيروس

٣ ٨٥٫٥٩ ١٩١٣ ٦ ٩ ٥٧ ١٥٧ ٢١٨ 

أصبحت أشعر  
بالالمباالة جتاه ما  

يحدث من حولي من 
 .أمور

١١ ٥٧٫٦٢ ١٢٨٨  ٦٠  ١٤٧  ١٠٤  ٥٨  ٧٨  

ية
وك

سل
ال

 

يتملكني اخلمول  
وفقدان الرغبة يف  
ممارسة أي نشاط 
حياتي بسبب هذه  

 .اجلائحة

١٠ ٦٨٫٢٣ ١٥٢٥  ٢١  ٩٠  ١١٥  ١٢٦  ٩٥  

أحاول املشاركة يف   ٧٥٫٩
مساعدة وتوعية  

الناس بهذا الفيروس  
 .وأعراضه

٨ ٧٤٫٩٨ ١٦٧٦  ١٦  ٢٩  ١٢٦  ١٥٦  ١٢٠  

أصبحت أكثر حرًصا  
على صحتي وصحة  

 .أسرتي
٥ ٨٤٫٦٥ ١٨٩٢  ١٢  ٥  ٦٧  ١٤٦  ٢١٧  

    ٧٨٫٩٢  ١٩٤٠٤  اإلجمالي 

املتعلقــة  واألخبــار  املعلومــات    ة تابعــأن النســب املئويــة لتــأثيرات م   يتضــح مــن اجلــدول الســابق: 
) حيث جـاءت  % ٥٧٫٦٢:  ٨٧٫١١" على عينة الدراسة تراوحت ما بني ( ١٩كوفيد  " كورونا    جائحة ب 

) ضــمن التــأثيرات املعرفيــة يف  ســبل مقاومتــه هــذا الوبــاء و   عــناكتســبت معلومــات أكثــر  عبــارة ( 
)  أصبحت أشعر بالالمباالة جتاه ما يحدث من حولي من أمـور عبارة ( الترتيب األول، بينما حلت  

  ضمن التأثيرات الوجدانية يف الترتيب األخير. 

ويف ضــوء نتــائج اجلــدول الســابق يتبــني أن إجمــالي التــأثيرات الناجتــة عــن متابعــة طلبــة  
  % ٧٨٫٩٢ائل اإلعالم اجلديد الستقاء املعلومـات عـن جائحـة كورونـا بلغـت نسـبة  اجلامعات لوس 

وهي درجة مرتفعة، وتعكس نسبة تأثير كبيرة لتلك الوسـائل علـى متابعيهـا، واحتلـت (التـأثيرات  
ا مبتوســط   ــأثيرات حتققــً ــأثيرات    % ٨٢املعرفيــة) الترتيــب األول كــأكثر الت ــارات الت إلجمــالي عب

لسـلوكية)، إّال  ها التأثيرات (الوجدانية) يف الترتيب الثاني، وأخيًرا التـأثيرات (ا املعرفية، ثم أعقبت 
أن املالَحظ أن التأثيرات الناجتة عن متابعة وسـائل اإلعـالم اجلديـد يف هـذه اجلائحـة تفاوتـت  

اكتسـبت معلومـات أكثـر  والسلبية؛ ففي الترتيـب األول جـاءت عبـارة (   ة ما بني التأثيرات اإليجابي 
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عـالم يف إمـداد  ) وهـي تعكـس الـدور الهـام الـذي تؤديـه وسـائل اإل مقاومته   وسبلذا الوباء  عن ه 
  متابعيها باملعلومات واملعارف حول مختلف املوضوعات واألحداث. 

متلكني الشعور باخلوف والقلق على نفسي وأسرتي مـن  إال أنه يف نفس الوقت جاءت عبارة ( 
لثالث من بني العبـارات التـي حظيـت بدرجـة موافقـة  اإلصابة بهذا الفيروس) يف الترتيب ا خطر  

فتأثيرات وسائل اإلعالم تتفـاوت مـن حيـث نوعهـا، وتختلـف مـن حيـث    ليوبالتاعلى مضمونها،  
تعاطي اجلمهور معها، وانعكاسات تلك الوسائل يف صورة التأثيرات ترتبط ارتباًطا وثيًقا مبعدل  

ى خصائصــه، وتتفــق هــذه النتيجــة ضــمنًيا  االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم مــن قبــل الفــرد وعلــ
  من حيث التأثيرات املعرفية. ،  )٥٠() ٢٠٢٠ودراسة (عرين عمر،  

  لوسائل اإلعالم اجلديد   ة املبحوثني حقق من متابع ت ألهداف التي ت ): يوضح ا ٨جدول ( 

  األهداف

  العينة
  اإلجمالي 

  جامعة األزهر   جامعات خاصة   جامعات حكومية 

نسبة ال  التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية

متكننـــــي مـــــن فهـــــم مـــــا يجـــــري مـــــن 
 % ٧٤٫٣ ٣٣٢ % ٧٢٫٧ ١٠٩ % ٧٦٫٧ ١١٥ % ٧٣٫٥ ١٠٨  أحداث وقضايا يف املجتمــــع

ترشـــدني ملواجهـــة املشـــاكل واملواقـــف 
  % ٤١٫٦ ١٨٦ % ٣٨ ٥٧ % ٣٧٫٣ ٥٦ % ٤٩٫٧ ٧٣  املختلفة وتزود خبراتي

متكنني من فهم اآلخرين والتعامــل 
  % ٣١٫٨ ١٤٢ % ٣٦٫٧ ٥٥ % ٢٠ ٣٠ % ٣٨٫٨ ٥٧  معهم بشكل أفضل

تزودنـــــــي مبعلومـــــــات متكننـــــــي مـــــــن 
  % ٤٢٫٣  ١٨٩ % ٣٨ ٥٧ % ٤٢ ٦٣ % ٤٦٫٩ ٦٩  مناقشة اآلخرين

راء ومواقــــــف آتســــــاعدني يف تكــــــوين 
  % ٣٠٫٩  ١٣٨ % ٣٧٫٣ ٥٦ % ١٤٫٧ ٢٢ % ٤٠٫٨ ٦٠  جتاه القضايا

  ) ٤٤٧(ن= بإمكان املبحوث اختيار أكثر من بديل:                                 ) * ( 

لوسـائل  مـن متـابعتهم    للمبحـوثني   ت ألهداف التي حتققـ: أن أبرز ا يتضح من اجلدول السابق 
متكنني من فهم ما يجـري مـن أحـداث  يف أثناء تغطية هذه اجلائحة متثلت يف (   اإلعالم اجلديد 

ـــع   وقضــايا ــ تزودنــي مبعلومــات متكننــي مــن  ، ثــم ( % ٧٤٫٣) يف الترتيــب األول بنســبة  يف املجتمـ
  . % ٤٢٫٤) يف الترتيب الثاني بنسبة  رين مناقشة اآلخ 

داف التـي تناولتهـا نظريـة  وتشير النتـائج السـابقة إلـى حتقيـق طلبـة اجلامعـات بالفعـل لألهـ
اإلعالم يف أدبياتها، حيث إن العبارات السابقة تشـير إلـى أن هـديف الفهـم    وسائلاالعتماد على  

ة االعتمــاد علــى وســائل اإلعــالم؛  والتوجيــه بصــورهم املختلفــة قــد حتققــا ألفــراد العينــة نتيجــ
ناهيـك عـن تزويـده    فتمكني وسائل اإلعالم للفرد من فهم ما يجري حولـه مـن أحـداث وقضـايا، 

باملعلومات التي متكنـه مـن مناقشـة اآلخـرين جميعهـا أهـداف متثـل الفهـم الـذي حتققـه وسـائل  
كل واملواقــف املختلفــة  اإلعــالم ملتابعيهــا، كمــا أن إرشــاد جمهــور وســائل اإلعــالم ملواجهــة املشــا 
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اف  ومســاعدته علــى تكــوين رأي وموقــف جتــاه القضــايا، ميثــل جــوهر الهــدف الثــاني مــن أهــد 
االعتمــاد املتبــادل علــى وســائل اإلعــالم وهــو التوجيــه، وتبقــى هــذه األهــداف خاضــعة لطبيعــة  

  الظروف واحتياجات الفرد من وسائل اإلعالم. 
 املعلومات واألخبار التي تقدمها وسائل اإلعالم اجلديد  ): يوضح درجة ثقة طلبة اجلامعات يف ٩جدول ( 

  "  ١٩كوفيد  " كورونا    جائحة بشأن  

  الوسائل 

  العينة الكلية

  التكرار
الوزن 
  النسبي 

النسبة 
  الترتيب  املئوية

  أثق إلى  أثق كثيًرا
 حد ما

ال أثق  
على  

 اإلطالق 

 ٣ ٦٩٫٠٢ ٩٢٥ ٦٣ ٢٩٠ ٩٤ الصحف اإللكترونية
 ١ ٧٤٫٢٥ ٩٩٥ ٥٠ ٢٤٦ ١٥١ اإللكترونية اإلخباريةاملواقع 

 ٥ ٦٦٫٩٤ ٨٩٧ ٩٣ ٢٥٨ ٩٦ مواقع التواصل االجتماعي
 ٢ ٧٣٫٩٥ ٩٩١  ٦٣ ٢٢٤ ١٦٠ مواقع الراديو والتليفزيون التفاعلي

اخلــــدمات والتطبيقــــات اإلخباريــــة املرتبطــــة 
  بالهواتف الذكية

٤ ٦٧٫٣١ ٩٠٢  ٨٨  ٢٦٣  ٩٦  

    % ٧٠٫٢٤ ٤٧١٠  اإلجمالي 

ــة اجلامعــات يف  مــن اجلــدول الســابق:   يتضــح  ــة لدرجــة ثقــة طلب  املعلومــات  أن النســب املئوي
" تراوحـت مـا بـني  ١٩كوفيد  " كورونا    جائحةواألخبار التي تقدمها وسائل اإلعالم اجلديد بشأن  

)، حيث جاءت (املواقع اإللكترونية اإلخبارية) يف الترتيب األول، بينمـا جـاءت  % ٦٦٫٩٤:  ٧٤٫٢٥( 
  االجتماعي) يف الترتيب األخير. اصل  (مواقع التو 

وتعكــس هــذه النتيجــة بشــكل مباشــر درجــة وعــي عينــة البحــث مــن طلبــة اجلامعــات بطبيعــة  
الوســائل اإلعالميــة اجلديــدة، ومــدى حساســية املعلومــات التــي يــتم تــداولها يف أوقــات األزمــات  

  حة كورونا. جائ   والظروف احلرجة كالتي يعيشها العالم وتعيشها مصر والوطن العربي يف ظل 

فبــالرغم مــن أن غالبيــة املبحــوثني قــد اختــاروا مواقــع التواصــل االجتمــاعي كــأكثر الوســائل  
  - ٤جـدول رقـم  - اإلعالمية اجلديدة التي تابعوا من خاللها التطورات اخلاصة بجائحـة "كورونـا" 

ملعنيـة  لة ا إّال أنها مـن ناحيـة الثقـة جـاءت يف الترتيـب األخيـر، وحلـت الوسـائل اإلعالميـة األصـي 
باألخبار ونقلها للجمهور "كاملواقع اإللكترونية اإلخبارية والصحف اإللكترونية" يف املقدمة، وهذا  

أن مواقـع التواصـل االجتمـاعي تـوفر مسـاحة مـن    ر يف االعتبـا   نضـعاألمر ميكن تفسيره حينمـا  
امعـات،  ة اجل احلرية والتفاعلية والنقاش ذي الطـابع االجتمـاعي ملسـتخدميها مـن الشـباب وطلبـ
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ولعــل هــذا القــدر مــن املرونــة والتنــوع هــو مــا يجعــل هــذه املواقــع مفضــلة لــدى نســبة كبيــرة مــن  
الشــباب ليقضــوا أوقــاتهم يف متابعتهــا، إّال أن األمــر حينمــا يتعلــق باملعلومــة واخلبــر فهنــا تشــير  

ـًا النتائج إلى أن عينة الدراسة يدركون جيًدا أن مواقع التواصل االجتمـاعي متثـل عا  افتراضـًيا    مل
املغلوطة والبيانات غير السليمة، ولذلك أولهـا  مفتوًحا وبيئة خصبة لتداول الشائعات واملعلومات  

  درجة ثقة ضعيفة مقارنةً بالوسائل اإلعالمية املعنية أساًسا بصياغة ومعاجلة ونقل األخبار. 
  جائحة كورونا دي يف ظل  تقلي يف التعلم عن بعد كبديل للتعليم ال   العينة   يوضح وجهة نظر   ): ١٠جدول ( 

  البدائل 

  العينة
  اإلجمالي 

  جامعة األزهر   جامعات خاصة   جامعات حكومية 

النسبة   التكرار  %  ك  %  ك  %  ك
  املئوية

بــــــديل مناســــــب ويحقــــــق أهــــــداف 
 % ١١٫٨ ٥٣ % ٩٫٣ ١٤  % ٩٫٣ ١٤ % ١٧ ٢٥  العملية التعليمية

  % ٣٩٫٤ ١٧٦ % ٣٨٫٧ ٥٨ % ٤٠ ٦٠ % ٣٩٫٥ ٥٨  بديل مناسب يف بعض األحيان 
  % ٤٨٫٨  ٢١٨  % ٥٢  ٧٨  % ٥٠٫٧  ٧٦  % ٤٣٫٥  ٦٤  بديل غير مناسب على اإلطالق 

  % ١٠٠  ٤٤٧  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٥٠  % ١٠٠  ١٤٧ اإلجمالي 

مــن املبحــوثني يــرون أن الــتعلم عــن بعــد يعتبــر    % ٤٨٫٨: أنَّ نســبة  يتضــح مــن اجلــدول الســابق 
جائحة كورونا يف الترتيـب األول،  (بديًال غير مناسب على اإلطالق) عن التعليم التقليدي يف ظل  

يف الترتيب الثـاني، ومـن    % ٣٩٫٤غت نسبتهم  يف بعض األحيان) بل   مناسًبابينما من يرونه بديًال ( 
يف الترتيـب الثالـث    % ١١٫٨عملية التعليمية) بلغت نسـبتهم  ويحقق أهداف ال   ا مناسبً يرونه بديًال ( 

  واألخير. 

ا;   بدیل مناسب أحیانً
 %39.40

ب;   بدیل غیر مناس
 %48.80

بدیل مناسب;  %11.80 

بدیل مناسب بدیل مناسب أحیانًا بدیل غیر مناسب
  

  كورونا يوضح وجهة نظر العينة يف التعلم عن بعد كبديل للتعليم التقليدي يف ظل جائحة  ) ٢شكل (

مـن طلبـة اجلامعـات عينـة الدراسـة يـرون    % ٤٨٫٨وتشير نتائج اجلدول السابق إلى أن نسبة  
التعلم عن بعد (بديًال غير مناسب)، وقد يرجع السبب يف ذلـك لعـدة أمـور؛ منهـا: أن اجلامعـات  

لف أمناطها رغم سعيها للتحول الرقمي منذ عدة سنوات؛ إال أن جلـوء اجلامعـات  املصرية مبخت 
"،  ١٩تعلم عن بعد كبديل للتعليم التقليدي جاء اضطرارًيا نظًرا لظروف جائحة كورونـا "كوفيـد  لل 

فلم تكن اجلامعات مهيأة بشـكل كامـل لهـذا األمـر بعـد، ومازالـت تعـاني مـن عـدم اكتمـال البنيـة  
نولوجيـة التـي تعـني علـى تطبيـق هـذه املنظومـة بشـكل سـليم ومتكامـل، ناهيـك عـن  التقنية والتك 



              ٢٦٣٩ 

اكل املرتبطـة باإلنترنـت يف مصـر مـن حيـث عـدم تـوافره يف كافـة املنـاطق وضـعف اخلدمـة  املش 
ا أخــرى، كــل هــذه األســباب رمبــا تكــون قــد حالــت دون تقبــل الطــالب   ا، وانقطاعهــا أحيانــً أحيانــً

  كورونا.   للتعلم عن بعد يف ظل جائحة 

ن يـرون الـتعلم عـن  على اجلانب اآلخر ال ميكـن أن نغفـل النسـبة األخـرى مـن املبحـوثني الـذي 
بديًال مناسـًبا يف بعـض األحيـان    يرونهبعد بديًال مناسًبا ويحقق أهداف العملية التعليمية، ومن  

ر املسـتمر  فهذه النسبة من أفراد العينة أيًضا هـي نسـبة ليسـت بالقليلـة وتبشـر بأنـه مـع التطـوي 
دون تطبيقهـا بشــكل    والعمـل علـى إصـالح منظومـة الـتعلم عـن بعـد وإزالـة املعوقـات التـي حتـول 

ا ووجـدانًيا وسـلوكًيا)   ا (معرفيـً سليم، قد نرى تقبل الطالب اجلامعيني واندماجهم معهـا أكادمييـً
  يف املستقبل أمر وارد جًدا.    

  مقياس االندماج األكادميي يوضح    : ) ١١جدول ( 

بع
األ

  اد

  العبارات

  العينة الكلية

  التكرار
الوزن 
  النسبي

النسبة 
يب  املئوية 

رت
لت

ا
عاد   

ألب
ط ا

وس
مت

  

موافق 
  اجًد 

  معارض   محايد  موافق
معارض  

  اجًد 

يف
عر

 امل
اج

دم
الن

ا
  

) أحــــرص علــــى حتصــــيل أكبــــر قــــدر ١
مــن املعــارف واملعلومــات يف ظــل أزمــة 
ــاليب  ــا مـــــــن خـــــــالل أســـــ وبـــــــاء كورونـــــ

 .رة كالتعلم عن بعدالتعلم املتطو

١١ ٦٥٫١٠ ١٤٥٥ ٥٠ ٨٨ ٨٨ ١٤٠ ٨١ 

٥٧٫٧ 

) أتواصــل بشــكل مســتمر ودائــم مــع ٢
ســــتقي مــــنهم املعلومــــات أأســــاتذتي و

حتاجهـــا مــــن خـــالل الوســــائل أالتـــي 
 .التكنولوجية

١٥ ٥٩٫٠٦ ١٣٢٠ ٦٤ ٩٨ ١٤٤ ٧٧ ٦٤ 

تأقلمت سريًعا مـع أسـلوب الـتعلم )  ٣
عن بعـد، والواقـع الـذي فرضـته أزمـة 

 .فيروس كورونا
١٧ ٥٤٫٤٩ ١٢١٨ ٩٦ ١٢١ ١٠٥ ٦٠ ٦٥ 

ــعى جاهـــــــًدا لتنظـــــــيم وقتـــــــي ٤ ) أســـــ
ــتذكار  ووضـــــــــع جـــــــــدول زمنـــــــــي الســـــــ

  املوضوعات الدراسية.
١٤ ٦٠٫٨٩ ١٣٦١ ٦٠ ٨٢ ١٤٢ ١٠٤ ٥٩ 

) أســــتعد للتقيــــيم واالمتحــــان مــــن ٥
اســــتخدام منصــــات خــــالل املــــذاكرة و

 .التعلم اإللكترونية
١٠ ٦٥٫٢٧ ١٤٥٩ ٥٦ ٨٠ ١٠٣ ١٠٦ ١٠٢  

ــدة يف ٦ ــعوبات عديـــــــــــ ــه صـــــــــــ ) أواجـــــــــــ
التعامـــــل مـــــع األســـــاليب التعليميـــــة 
املتطــورة كــالتعلم عــن بعــد واملنصــات 

 .التعليمية اإللكترونية

٢١ ٤٢٫٩٩ ٩٦١ ٢٦ ٤٩ ٨٩ ٨٥ ١٩٨ 

 ٢٥ ٣٧٫٦٧ ٨٤٢ ٢١ ٣١ ٦١ ٩٦ ٢٣٨أرى أنـــــه ال بـــــديل عـــــن املحاضــــــرة ) ٧



 

 
٢٦٤٠ ٢٦٤٠ 

  .التقليدية وجًها لوجهة مع أستاذي
امعــات غيــر مهيــأة الســتخدام ) اجل٨

  .األساليب التعليمية املتطورة
٢٨ ٣٤٫٤٩ ٧٧١  ١٥  ١٧  ٦١  ٩١  ٢٦٣  

ــدرة ٩ ــن قــ ــفت عــ ــا كشــ ــة الكورونــ ) أزمــ
ــاليب  ــى اســــتخدام أســ ــات علــ اجلامعــ
تعليميــــــــة متطـــــــــورة ووســـــــــائل غيـــــــــر 

 .تقليدية

٩ ٦٥٫٤٥ ١٤٦٣  ٥٩  ٨٥  ٨٧  ١٠٧  ١٠٩  

) أحـــــــــاول تبنـــــــــي أفكـــــــــار جديـــــــــدة ١٠
ل املرتبطـــــــــة للتغلـــــــــب علـــــــــى املشـــــــــاك

 .بتعليق الدراسة بجامعتي
٦ ٧١٫٨١ ١٦٠٥ ١٥ ٣٦ ١٥٨ ١٤٦ ٩٢  

ي)
عال

نف
اال

ي (
دان

وج
 ال

اج
دم

الن
ا

  

) ينقصــــني الشــــعور باحلمــــاس يف ١١
إجنـــــــاز املهـــــــام األكادمييـــــــة املطلوبـــــــة 

 .مني
٢٢ ٤١٫٢٠ ٩٢١  ٧  ٣٤  ١١٦  ١١٢  ١٧٨  

٥٤٫٩  

) أشـــــعر بالســـــعادة لوجـــــود بـــــدائل ١٢
كـالتعلم  ألساليب التعلم التقليديـة،

 .عن بعد
١٦ ٥٨٫٣٤ ١٣٠٤  ٧١  ١١٥  ١٠٦  ٩٠  ٦٥  

) وباء كورونا جعلني أشعر  ١٣
  .باحلزن على مستقبلي ودراستي

٢٣ ٣٩٫١٠ ٨٧٤  ٢١  ٣١  ٨٥  ٨٠  ٢٣٠  

ــالقلق عنــــد التفكيــــر يف ١٤ ) أشــــعر بــ
هــــــذه االمتحــــــان أو املــــــذاكرة يف ظــــــل 

  الظروف.
٢٩ ٣٣٫٣٣ ٧٤٥  ٦  ١٥  ٦٧  ٩٥  ٢٦٤  

ــة١٥ ــق الدراســـــــ ــات  ) تعليـــــــ باجلامعـــــــ
جعلني أشعر بامللـل وأفقـدني الرغبـة 

 .يف استذكار دروسي
٢٦ ٣٧٫٢٧ ٨٣٣  ٨  ٣٥  ٨٢  ٨٥  ٢٣٧  

) أشــــــــــــــعر بــــــــــــــالفخر واالنتمــــــــــــــاء ١٦
  .وكليتي التي أدرس بهالتخصصي 

١ ٨٣٫٣١ ١٨٦٢  ١٣  ٢٣  ٧٨  ٩٦  ٢٣٧  

) أفكر كثيًرا يف جدوى التخصـص ١٧
  .الذي أدرسه وأهميته للمجتمع

٢٤ ٣٨٫٣٤ ٨٥٧  ١١  ٢٧  ٨٨  ١٠٩  ٢١٢  

) أرغــــــــــــب يف مســــــــــــاعدة زمالئــــــــــــي ١٨
ــة معلومـــات أو  ــارف وإمـــدادهم بأيـ معـ

 .تخص املادة الدراسية
٢ ٨١٫٧٤ ١٨٢٧  ٩  ١٨  ٨٨  ١٤٢  ١٩٠  

) جتمعنـــــــي عالقـــــــات طيبـــــــة مـــــــع ١٩
  .أساتذتي وزمالئي

٣ ٨٠٫٢٦ ١٧٩٤  ٢١  ٢٩  ٧٨  ١١٤  ٢٠٥  

ــف ٢٠ ــتطيع مواجهـــــــــــة املواقـــــــــ ) أســـــــــ
ــات ــابلني يف حيـــ ــي تقـــ ــة التـــ ي املحبطـــ

 .اجلامعية
٥ ٧٤٫٠٤ ١٦٥٥  ١٨  ٤٣  ١١٠  ١٥٩  ١١٧  

ــاط ٢١ ــعور باإلحبـــــــ ــدفعني الشـــــــ ) يـــــــ
يير املــــــــــرتبط بعـــــــــــدم وضــــــــــوح معـــــــــــا

ــيم إلـــــى جتنـــــب  ــات والتقيـــ االمتحانـــ
 .التفاعل مع األساتذة والزمالء

٢٧ ٣٧ ٨٢٧  ١١  ١٨  ٧٦  ١٣٠  ٢١٢  

كي 
لو

لس
ج ا
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اال
 

) أحــرص علــى حضــور املحاضــرات ٢٢
الوقــــــت  التفاعليــــــة (األون اليــــــن) يف

 .الذي يحدده املحاضر بدون تأخير
١٣ ٦٣٫٨٩ ١٤٢٨  ٥٩  ٨٤  ١١٢  ٩٥  ٩٧  

٦١٫٨  
ــ٢٣ ــاز الواجبـــــات ) أعمـــ ــد إلجنـــ ل بجـــ

 .التي يكلفني بها األساتذة أوًال بأول
٨ ٦٧٫٤٧ ١٥٠٨  ٤٧  ٦٥  ١٢٠  ١٠٤  ١١١  



              ٢٦٤١ 

) أفضل االستماع للمحاضرة دون ٢٤
  .املشاركة أو طرح األسئلة

١٨ ٥٤٫٤٥ ١٢١٧  ٤٥  ٩١  ١١٧  ٨٣  ١١١  

) أشـــــارك زمالئـــــي يف مناقشـــــة مـــــا ٢٥
أكلــف بــه مــن أعمــال وأنشــطة تخــص 

  املادة الدراسية
٧ ٦٩٫٦٦ ١٥٥٧  ٣٣  ٦٥  ١٠٩  ١٣٣  ١٠٧  

ــن ٢٦ ــرة مـــ ــًدا للمحاضـــ ــر جيـــ ) أحضـــ
 .خالل البحث وجمع املعلومات

١٢ ٦٤٫٤٧ ١٤٤١  ٤٧  ٨٥  ١٣٨  ٧٥  ١٠٢  

) أفقــــــد تركيــــــزي كثيــــــًرا يف أثنــــــاء ٢٧
 .املحاضرة

٢٠ ٤٦٫٤٨ ١٠٣٩  ١٠  ٦٣  ١٢٩  ١٠٥  ١٤٠  

) لـــم أحـــرص علـــى حضـــور أي مـــن ٢٨
ون اليــن)، املحاضــرات التفاعليــة (األ

 .وال املشاركة فيها
١٩ ٥٣٫١٩ ١١٨٩  ٤١  ٩٦  ١١٢  ٦٦  ١٣٢  

) أطلــــــــب مــــــــن زمالئــــــــي االلتــــــــزام ٢٩
بالتعليمات والقواعد التي يتلقونها 

 .من أساتذتهم
٤ ٧٤٫٨٩ ١٦٧٤  ٢٥  ٤٣  ٩٨  ١٣٦  ١٤٥  

   % ٥٧ ٣٧٠٠٧  اإلجمالي
  (*) العبارات املظللة باللون الرمادي عبارات سلبية 

أن النســب املئويــة ملقيــاس االنــدماج األكــادميي تراوحــت مــا بــني    يتضــح مــن اجلــدول الســابق: 
)  أشـعر بـالفخر واالنتمـاء لتخصصـي وكليتـي التـي أدرس بهـا )، حيث جاءت ( % ٣٣٫٣٣:  ٨٣٫٣١( 

شعر بالقلق عند التفكير يف االمتحان أو املـذاكرة يف ظـل  أ يف الترتيب األول، بينما جاءت عبارة ( 
كأكثر العبارات السلبية موافقة على مضمونها، وميكن تفسـير  ) يف الترتيب األخير  هذه الظروف 

  نتائج اجلدول السابق يف ضوء عدة نقاط: 

وهــي درجــة منخفضــة    % ٥٧: الدرجــة اإلجماليــة ملقيــاس االنــدماج األكــادميي قــدرت بنحــو  أوًال 
تعتبر أقل من درجة املتوسط الفرضي، وتعكس مسـتوى انـدماج أكـادميي مـنخفض لـدى عمـوم  و 

  دراسة. عينة ال 
ا  االنــدماج املعــريف،    –: مبالحظــة متوســطات األبعــاد الثالثــة ملقيــاس االنــدماج األكــادميي ثانيــً

باســتثناء    ٦٠ســنجد أن جميعهــا جــاءت منخفضــة وبنســبة أقــل مــن    - والوجــداني، والســلوكي 
ج السلوكي، وسنجد أن االندماج االنفعـالي حظـي بأقـل متوسـط، وجـاءت نسـبة املوافقـة  االندما 

  ارات السلبية فيه أكثر من اإليجابية. على العب 
ا  : بنظرة سريعة على املقيـاس سـنجد أن أكثـر العبـارات التـي حصـلت علـى درجـات موافقـة  ثالثــً

عبــارات ســلبية باألســاس    علــى مضــمونها يف خانــة "بدرجــة كبيــرة جــًدا" و"بدرجــة كبيــرة" هــي 
ا مـع   ا دون انـدماج الطـالب أكادمييـً أشـعر  جامعـاتهم مثـل عبـارات ( وتعكس معوقات حتـول فعليـً

ــر يف االمتحــان أو املــذاكرة يف ظــل هــذه الظــروف  ــد التفكي ــالقلق عن ــأة  ،  ب ــر مهي اجلامعــات غي
م وضـوح معـايير  يدفعني الشعور باإلحبـاط املـرتبط بعـد ،  الستخدام األساليب التعليمية املتطورة 
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العبارات حظيت بدرجات    )، وهذه االمتحانات والتقييم إلى جتنب التفاعل مع األساتذة والزمالء 
  موافقة كبيرة من قبل عينة الدراسة من الطالب. 

يف ضوء هذه املالحظات ميكن القول بـأن الظـروف املحيطـة بجائحـة كورونـا ومـع مـا يتابعـه  
تصــلة بهــذه اجلائحــة ومــا خلفتــه مــن تغيــر يف شــكل  طلبــة اجلامعــات مــن أخبــار ومعلومــات م 

همت يف تقليل معدالت االنـدماج األكـادميي لـديهم، ففـي  وأسلوب التعليم اجلامعي التقليدي؛ أس 
ا، وأكثــر املتشــائمني لــم يكــن   بدايــة األمــر لــم يكــن يتوقــع أحــد أن تتــأزم األمــور لهــذا احلــد عامليــً

  الشكل.   يتصور أن تتوقف عجلة احلياة واإلنتاج بهذا 

امعات عينة  ولعل من األشياء التي أسهمت يف تقليل معدالت االندماج األكادميي لطلبة اجل 
وألساليب   بعد،  عن  التعلم  لنمط  كامل  بشكل  تقبلهم  عدم  هو  الظروف  هذه  ظل  البحث يف 
التقييم التي وجدوا أنفسهم بني يوم وليلة مطالبني بالتعامل بها؛ وهو ما تفسره الدرجات التي  

يف  حص  املبحوثون  عليها  ( املقياسل  عبارات  املثال  سبيل  على  منها  ونذكر  بشكل  ،  أتواصل 
التي  م  املعلومات  منهم  واستقي  أساتذتي  مع  ودائم  الوسائل  أ ستمر  خالل  من  حتاجها 

فيروس  ،  التكنولوجية  أزمة  فرضته  الذي  والواقع  بعد،  عن  التعلم  أسلوب  مع  سريًعا  تأقلمت 
(   لم أحرص على حضور ،  كورونا  التفاعلية  املحاضرات  فيها   أون أي من  املشاركة  ،  الين)، وال 

)، فهذه العبارات جاءت جميعها يف  ستخدام األساليب التعليمية املتطورة اجلامعات غير مهيأة ال 
ترتيب متأخر يف املقياس، كما أن العبارات السلبية منها حظيت بدرجات موافقة عالية على  

و  الرفض،  بنسب  مقارنةً  يرجع  مضمونها  قد  وبالتالي  اإليجابية،  العبارات  العكس صحيح يف 
 دميي لهذه األسباب مجتمعة. السبب يف ضعف االندماج األكا 

  ثالًثا: نتائج اختبار فروض البحث:  

  أوًال: التحقق من الفرض األول:
   توجد عالقة ذات داللــة إحصــائية بــني اعتمــاد طلبــة اجلامعــات علــى وســائل اإلعــالم اجلديــد يف

 واندماجهم األكادميي.   ١٩املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد    استقاء 
  ): يوضح معامل االرتباط بني اعتماد طلبة اجلامعات على وسائل اإلعالم اجلديد يف استقاء ١٢جدول ( 

  ) ٤٤٧ن =  (     واندماجهم األكادميي   ١٩املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد                  

  ات املتغير
  االندماج األكادميي 

  نوع الداللة   مستوى الداللة   قيمة ر 

اعتماد طلبة اجلامعات على وسائل اإلعالم اجلديد يف استقاء  
  إحصائًيا دال  ٠٫٠١ ** ٠٫٣٢-  املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا 
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اجلامعــات علــى وســائل اإلعــالم  دالــة إحصــائًيا بــني اعتمــاد طلبــة    عكســية وجود عالقة ارتباطيــة  
مبعنـى  وانــدماجهم األكــادميي؛    ١٩يف استقاء املعلومات واألخبار عن جائحة كورونــا كوفيــد    اجلديد 

أنه كلما زادت معدالت االعتماد على وسائل اإلعالم اجلديد يف استقاء املعلومـات واألخبـار عـن  
معـات عينـة الدراسـة، وميكـن تفسـير  الندماج األكادميي لدى طلبة اجلا جائحة كورونا، كلما قل ا 

  نتيجة هذا الفرض يف ضوء ما يلي: 

ــى   * إن متابعــة طلبــة اجلامعــات لوســائل اإلعــالم اجلديــد واعتمــادهم عليهــا يف احلصــول عل
" وتطوراتهــا أتــت بــأثر عكســي علــى  ١٩املعلومــات واألخبــار املتعلقــة بجائحــة كورونــا "كوفيــد  

ألكثر من سبب؛ فطلبـة اجلامعـات مـن أكثـر الفئـات التـي    اجهم األكادميي، وهذا األمر يعود اندم 
تــأثرت بشــكل مباشــر بتلــك اجلائحــة منــذ بــداياتها، فعلــى أثرهــا تعطلــت الدراســة باجلامعــات  
ا تغيـرت وسـائل التعلـيم والتقيـيم يف وقـت   وحتولت إلى منط الـتعلم عـن بعـد، وعلـى أثرهـا أيضـً

ناديــة بضـرورة املكــوث يف املنـازل لتجنــب  ر متوقــع، ومـع اســتمرار الـدعوات امل قصـير وبشــكل غيـ
مخاطر اإلصابة بالفيروس، ويف نفس الوقت مع استمرار مطالعة وسائل اإلعالم اجلديد والتـي  
كثفــت تغطيتهــا ووجهــت كــل أجهزتهــا منــذ اللحظــة األولــى ملتابعــة الفيــروس وتطوراتــه حلظــة  

ادة معدالت اإلصابة والوفيـات  عدالت انتشار الفيروس يف مصر وزي بلحظة، وبالنظر أيًضا إلى م 
بشكل متالحـق، ومـع التصـريحات الرسـمية التـي تناقلتهـا وسـائل اإلعـالم عـن املسـئولني بشـأن  
ا؛ كــل هــذه   ا وداخليــً الفيــروس وعــدم وضــوح الرؤيــة حــول موعــد انتهائــه والســيطرة عليــه عامليــً

مـن تركيـزهم، وبالتـالي  ًيا على الطالب اجلامعيني وقللـت  األسباب رمبا تكون أثرت نفسًيا ومعنو 
  أضعفت من اندماجهم أكادميًيا. 

) سـنلحظ أن الطـالب لـم يتقبلـوا منـط الـتعلم عـن بعـد كبـديل عـن  ١٠،  ٩* بالرجوع للجـداول ( 
التعلم التقليـدي بشـكل كامـل، كمـا أن البعـد اخلـاص باالنـدماج العـاطفي يف املقيـاس يوضـح أن  

جلائحــة وســيطرت علــيهم مشــاعر اخلــوف والقلــق  تــأثروا نفســًيا ووجــدانًيا بهــذه ا   أفــراد العينــة 
ا هـي   وفقدان الرغبة يف املذاكرة؛ لذا فإن أقل األبعاد التي حقق املبحوثون فيها اندماًجا أكادمييـً
االنــدماج الوجــداني، ناهيــك عــن حالــة التخــبط التــي عايشــها الطــالب خــالل الفتــرات األولــى  

ول مصــير وســائل التقيــيم واالمتحــان  كورونــا مبصــر، وعــدم وضــوح الرؤيــة حــالنتشــار فيــروس  
والتأجيل، وغيرها من الظروف التي فرضتها هذه اجلائحة التي رمبا تكون قد أسهمت سلًبا يف  

  تشتيت تركيز الطالب واندماجهم. 
والتــي  ،  )Sang-Hwa Oh& Others, 2020(   وتتفــق نتيجــة هــذا الفــرض ضــمنًيا ودراســة 

ســلبًيا علــى النــواحي النفســية ملتابعيهــا، يف حــني    لوســائل اإلعــالم االجتمــاعي أثــًرا   توصــلت أن 
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اإليجــابي لوســائل اإلعــالم  ) التــي أكــدت علــى الــدور  ٤٩٦،  ٢٠٢٠تختلــف ودراســة (عيشــة علــة،  
  العامليــة يف ظــل انتشــار فيــروس   اجلديــد يف تنميــة الــوعي الصــحي ومكافحــة األزمــات الصــحية 

  ". ١٩"كوفيد  

  ثانًيا: التحقق من الفرض الثاني:
  ــر  توجـــد عال ــا عبـ ــة كورونـ ــائية بـــني معـــدل متابعـــة طلبـــة اجلامعـــات جلائحـ ــة إحصـ ــة ذات داللـ قـ

 وسائل اإلعالم اجلديد ومستوى التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية. 
  ) يوضح معامالت االرتباط بني معدل متابعة طلبة اجلامعات جلائحة كورونا عبر وسائل   ١٣جدول ( 

  ) ٤٤٧د ومستوى التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية      (ن =  اإلعالم اجلدي                  

  املتغيرات 
  اجلديد معدل متابعة طلبة اجلامعات جلائحة كورونا عبر وسائل اإلعالم  

  نوع الداللة   مستوى الداللة   قيمة ر 

  دال إحصائًيا  ٠٫٠١ ** ٠٫٤١  التأثيرات املعرفية 

  إحصائًيا دال  ٠٫٠١ ** ٠٫٢٣  التأثيرات الوجدانية

  دال إحصائًيا  ٠٫٠١ ** ٠٫٤٢  التأثيرات السلوكية

  دال إحصائًيا  ٠٫٠١ ** ٠٫٤٦  التأثيرات ككل 

  :  يتضح من اجلدول السابق

دالة إحصائًيا بني معدل متابعة طلبة اجلامعــات جلائحــة كورونــا    طردية وجود عالقة ارتباطية  
مبعنـى أنـه كلمـا  لوجدانيــة والســلوكية؛  عبر وسائل اإلعالم اجلديــد ومســتوى التــأثيرات املعرفيــة وا 

زادت معدالت متابعة طلبة اجلامعات جلائحة كورونـا عبـر وسـائل اإلعـالم اجلديـد، كلمـا زادت  
  املعرفية والوجدانية والسلوكية.   بالتبعية مستويات التأثيرات 

مـن حيــث إن االعتمــاد املتزايــد علــى    وفــروض نظريــة االعتمــاد وتتفـق نتيجــة الفــرض الســابق  
ائل اإلعــالم يســهم يف زيــادة فــرص حتقيــق تلــك الوســائل ملعــدالت تــأثير معــريف ووجــداني  وســ

ارتبـاط أعلـى،    وسلوكي أعلى لدى اجلمهـور، وحصـول التـأثيرات املعرفيـة والسـلوكية علـى قيمـة 
مقارنةً بالتأثيرات الوجدانية يرجع لطبيعة العينة وجمهور وسائل اإلعـالم؛ فالشـباب باحـث عـن  

املقـام األول، ووسـائل اإلعـالم هـي وسـائل معرفيـة ومعلوماتيـة تسـعى مـن خـالل مـا  املعلومة يف  
ليـة التـي يـدور  تقدمه من معلومات ملخاطبة الوجدان وتعديل السلوك، كما أن طبيعة األزمة احلا 

حولها البحث؛ وهي جائحة كورونا أيًضا جتعـل مـن املنطقـي أن يحـدث تـأثير سـلوكي مـن جـراء  
، فما القيمة من احلصول على املعلومة يف ظل انتشـار فيـروس خطيـر يهـدد  متابعة تلك الوسائل 

طلبـة    حياة اإلنسان إذا لم يكن هناك تـأثير سـلوكي، لـذلك فـإن طبيعـة املعلومـات التـي يكتسـبها 
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اجلامعات أسهمت يف تعديل سلوكهم يف التعامل مع الفيروس، بحيث أصبحوا أكثر حرًصا علـى  
التـي تقلـل مـن خطـر اإلصـابة بـه، وهـي سـلوكيات نشـأت باألسـاس    أنفسهم واتباًعا لإلجراءات 

  نتيجة للتأثير املعريف والوجداني يف البداية، وهو ما يفسر نتيجة الفرض السابق. 
  ق من الفرض الثالث:ثالًثا: التحق

   توجد فروق ذات داللة إحصائية بني طلبة اجلامعات أفراد العينة يف معدالت اعتمــادهم علــى
وفــق متغيــرات    ١٩م اجلديــد يف اســتقاء املعلومــات واألخبــار عــن جائحــة كورونــا كوفيــد  وسائل اإلعال 

 (النوع، الكلية، اجلامعة). 
  (أ) الفروق وفق النوع:   

  ): يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف معدالت اعتمادهم على وسائل اإلعالم اجلديد     ١٤جدول ( 
  ) ٤٤٧(ن=           ١٩ومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد  يف استقاء املعل                      

  املتغيرات 
  ١٨٥اإلناث ن=   ٢٦٢الذكور ن= 

نوع   قيمة (ت)
  ع  م  ع  م  الداللة 

 دال  * ٢٫٣٧  ٤٫١٧ ١٤٫٩٦ ٣٫٩٨  ١٥٫٨٩  االعتماد على وسائل اإلعالم اجلديد 

  : يتضح من اجلدول السابق

ــروق  ــود فـ ــائًيا   وجـ ــة إحصـ ــني   دالـ ــذكور واإل   بـ ــائل اإلعـــالم  الـ ــى وسـ ــادهم علـ ــاث يف معـــدالت اعتمـ نـ
  . لصالح الذكور   ١٩اجلديد يف استقاء املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد  
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  ) يوضح الفروق بني الذكور واإلناث يف معدالت اعتمادهم على وسائل اإلعالم اجلديد ٣شكل (

ق يتبني أن الـذكور أكثـر متابعـة واعتمـاًدا علـى وسـائل اإلعـالم  يف ضوء بيانات اجلدول الساب 
اجلديد يف استقاء املعلومـات واألخبـار عـن جائحـة كورونـا، وقـد يرجـع هـذا نظـًرا لطبيعـة هـذا  
احلدث، وهو جائحة وأزمة صـحية عامليـة كبيـرة خلفـت ورائهـا ماليـني املصـابني ومئـات اآلالف  

صـلة بجائحـة كورونـا واملنتشـرة عبـر وسـائل اإلعـالم اجلديـد  وفني، وطبيعة املضـامني املت من املت 
ســلبية بعــض الشــئ وتســير يف ذات االجتــاه املنــذر بخطــورة هــذا الفيــروس وضــحاياه، ومواقــع  
التواصل االجتمـاعي يف هـذه األوقـات مليئـة باملضـامني السـلبية حيـال هـذه اجلائحـة، وبالتـالي  

جندهم أقل حرًصا على مطالعة املضامني املتعلقـة  أكثر عاطفةً من الذكور قد    فبحكم أن اإلناث 
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باجلائحـة مــن بــاب الهــروب أو اخلــوف، فضــًال عــن أن الــذكور بحكــم طبيعــتهم ومســئولياتهم يف  
ا علـى   احلياة واتصال هذا األمر مبستقبلهم املهني بشكل مباشر قد يدفعهم ليكونوا أكثـر حرصـً

  بر وسائل اإلعالم اجلديد. متابعة هذه اجلائحة ع 
  (ب) الفروق وفق الكلية:   

): يوضح داللة الفروق بني الكليات العملية والنظرية يف معدالت اعتمادهم على وسائل  ١٥جدول ( 
  اإلعالم    

  ) ٤٤٧(ن=           ١٩اجلديد يف استقاء املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد                     

  املتغيرات 
  ٢٦٦ك.عملية ن=   ١٨١ك.نظرية ن= 

نوع   قيمة (ت)
  ع  م  ع  م  الداللة 

 دال ** ٤٫١٨  ٣٫٩٠ ١٤٫٨٥ ٤٫١٧  ١٦٫٤٧  االعتماد على وسائل اإلعالم اجلديد 

  : اجلدول السابقيتضح من 

بــني الكليــات العمليــة والنظريــة يف معــدالت اعتمــادهم علــى وســائل    دالــة إحصــائًيا   وجــود فــروق 
ــالم   ــد اإلعـ ــار عـــن جا   اجلديـ ــتقاء املعلومـــات واألخبـ ــد  يف اسـ ــة كورونـــا كوفيـ لصـــالح الكليـــات    ١٩ئحـ
  . النظرية 
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كلیة نظریة
كلیة عملیة

  
  الكليات العملية والنظرية يف معدالت اعتمادهم على وسائل اإلعالم اجلديد ) يوضح الفروق بني ٤شكل (

وميكن تفسـير النتـائج السـابقة يف ضـوء طبيعـة الدراسـة اخلاصـة بكـل مـن الكليـات العمليـة  
فالدراسة العملية تختلف من حيث الشكل واملضمون عـن الدراسـة النظريـة، حيـث إن  والنظرية،  

مارسات العملية املوكلة لطلبة الكليات العمليـة قـد ال يجعـل لـديهم  حجم التكليفات واألنشطة وامل 
الوقــت الكــايف ملطالعــة وســائل اإلعــالم اجلديــد بنســب كبيــرة، كمــا هــو احلــال بالنســبة لطلبــة  

  ة. الكليات النظري 
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  (ج) الفروق وفق اجلامعة: 
): يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني اجلامعات املختلفة (حكومي، خاص، أزهري) يف  ١٦جدول ( 

  معدالت اعتمادهم على وسائل اإلعالم اجلديد يف استقاء املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفيد 
١٩  

 مصدر التبيان املتغيرات 
مجموع 

 املربعات 
 حلرية درجة ا

متوسط  

 املربعات 
 ف

االعتماد على وسائل اإلعالم  
  اجلديد 

  ٥٣٨٫٨٩٢ ٢ ١٠٧٧٫٧٨٥  بني املجموعات 
٣٧٫٥١** 

 ١٤٫٣٦٥ ٤٤٤  ٦٣٧٧٫٨٩٨  داخل املجموعات 

  : يتضح من اجلدول السابق

بـــــني اجلامعـــــات املختلفـــــة (حكـــــومي، خـــــاص، أزهـــــري) يف معـــــدالت    دالـــــة إحصـــــائًيا توجـــــد فـــــروق  
اإلعــالم اجلديــد يف اســتقاء املعلومــات واألخبــار عــن جائحــة كورونــا كوفيــد  اعتمــادهم علــى وســائل  

١٩ .  
إجــراء اختبــار  متولتحديــد اجتــاه الفــروق ومعرفــة الفــروق ســتكون لصــالح أي جامعــة 

    ).Post Hock- LSDاملقارنات البعدية (
  )  Post Hock- LSD) يوضح نتائج اختبار (١٧جدول (

 يأزهر  خاص  حكومي   املتوسط  اجلامعات 

 * ٣٫٥٩٣٨٨ * ٢٫٩٠٧٢١  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٧٫٦٩ حكومي 

 ٠٫٦٨٦٦٧  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ١٤٫٧٨  خاص 

       ١٤٫١٠ أزهري

  ). ٠٫٠٥(*) دالة عند مستوى (

  ) اتضح ما يلي:Post Hock- LSDاختبار (وعقب تطبيق   

ــى متوســطات اجلامعــات سيتضــح  ــالنظر إل اجلامعــات  لــة إحصــائًيا بــني وجــود فــروق داب
املختلفة (حكومي، خاص، أزهري) يف معــدالت اعتمــادهم علــى وســائل اإلعــالم اجلديــد يف اســتقاء  

(صــاحبة املتوســط    يــة اجلامعــات احلكوم لصــالح  ١٩املعلومات واألخبار عــن جائحــة كورونــا كوفيــد  
مــاًدا علــى وســائل  ؛ ممــا يعنــي أن طــالب اجلامعــات احلكوميــة هــم األعلــى متابعــة واعت األعلــى) 

اإلعالم اجلديد يف متابعة جائحة كورونا، وميكن تفسير هذه النتيجـة يف ضـوء طبيعـة كـل منـط  
وميــة هــم  مــن أمنــاط التعلــيم اجلــامعي التــي جــرت املقارنــة فيمــا بينهــا، فطلبــة اجلامعــات احلك 
احلكوميـة    النسبة األكبر مقارنةً باجلامعات اخلاصة واألزهر يف مصر، كمـا أن طلبـة اجلامعـات 

املستوى االقتصادي لهم قد يكون أقل من اجلامعات اخلاصة، وبالتـالي فـالتعليم رمبـا يكـون هـو  
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ات،  السبيل الوحيد لتحسـني مسـتقبلهم املهنـي، ومـا خلفتـه جائحـة الكورونـا مـن تعطيـل للجامعـ
  املتــوفر للجامعــات اخلاصــة بقــدر أكبــر بحكــم مــا فيهــا مــن   - واالنتقــال لــنمط الــتعلم عــن بعــد 

قــد يكــون أوجــد الــدافع لــدى الطــالب والقلــق حيــال    - إمكانــات مقارنــةً باجلامعــات احلكوميــة 
مصــيرهم ومســتقبلهم التعليمــي يف ظــل اجلائحــة؛ ممــا دفعهــم لالهتمــام بشــكل أكبــر مبتابعــة  

  . ر وسائل اإلعالم اجلديد جائحة كورونا عب 
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حكومي خاص أزھري

  
  امعات يف معدالت اعتمادهم على وسائل اإلعالم اجلديد ) يوضح الفروق بني اجل٥شكل (

  :التحقق من الفرض الرابع رابًعا:
   الفــرض الرابــع: توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية بــني طلبــة اجلامعــات أفــراد العينــة يف

درجــــاتهم علــــى مقيــــاس االنــــدماج األكــــادميي وفــــق متغيــــرات (النــــوع، الكليــــة، اجلامعــــة،  متوســــط  
  لألسرة). املستوى االقتصادي  

  (أ) الفروق وفق النوع: 
  ): يوضح داللة الفروق بني الذكور واإلناث يف متوسط درجاتهم على مقياس االندماج  ١٨جدول ( 

  ) ٤٤٧(ن=                     

  املتغيرات 
  ١٨٥اإلناث ن=   ٢٦٢الذكور ن= 

  نوع الداللة   قيمة (ت)
  ع  م  ع  م

 غير دال   ١٫٠٠  ١٥٫٦١ ٨١٫٤٦ ١٢٫٧٩  ٨٢٫٨٢  االندماج األكادميي 

  : يتضح من اجلدول السابق

بني الذكور واإلنــاث يف متوســط درجــاتهم علــى مقيــاس االنــدماج    غير دالة إحصائًيا   وجود فروق 
وميكن تفسير نتيجة هـذا الفـرض بـالنظر إلـى حجـم وطبيعـة جائحـة كورونـا "كوفيـد  األكادميي،  

ل العـــالم وتعطيلـــه للكثيـــر مـــن  " فالنتـــائج التـــي ترتبـــت علـــى انتشـــار فيـــروس كورونـــا يف دو ١٩
اجلميــع يشــعر بحجــم املســئولية واخلطــر الــذي    املؤسســات ومنهــا املؤسســات التعليميــة، جعلــت 

يحــيط بالبشــرية جمعــاء، وبالتــالي فــإن معــدالت التــأثر بهــذه اجلائحــة وتأثيراتهــا علــى الطــالب  
كـادميي للطـالب ذكـوًرا  أيًضا لم متيز بني ذكور وإناث، بل طال تأثيرها السلبي على االنـدماج األ 
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ا، وتتفـق هــذه النتيجـة ودراسـة (حـ )، ودراسـة (شـروق غــرام،  ٢٦٣،  ٢٠١٩ال يحيــى،  كـانوا أم إناثـً
) والتي توصـلت  ٣٣٢،  ٢٠١٨)، يف حني تختلف ودراسة (قيصر متعب، شاكر محمد،  ٢٥٣،  ٢٠١٨

  لوجود فروق يف االندماج اجلامعي وفق متغير اجلنس لصالح الذكور. 
  وفق الكلية:   (ب) الفروق   

  رية يف متوسط درجاتهم على مقياس االندماج ) يوضح داللة الفروق بني الكليات العملية والنظ ١٩جدول ( 

  ) ٤٤٧(ن= 

  املتغيرات 
  ٢٦٦ك.عملية ن=   ١٨١ك.نظرية ن= 

  نوع الداللة   قيمة (ت)
  ع  م  ع  م

 غير دال  ١٫٥١  ١٤٫٥١ ٨١٫٤٣ ١٣٫٢١  ٨٣٫٤٧  االندماج األكادميي 

  : دول السابقيتضح من اجل

ــروق   ــود فـ ــائًيا وجـ ــة إحصـ ــر دالـ ــى    غيـ ــاتهم علـ ــة يف متوســـط درجـ ــة والنظريـ ــات العمليـ بـــني الكليـ
،  ٢٠١٨وتتفـق هـذه النتيجـة ودراسـة (قيصـر متعـب، شـاكر محمـد،  مقياس االنــدماج األكــادميي،  

)، والتـي  ٣٦٣،  ٢٠١٧)، يف حني تختلف ودراسة (عبد املحسن عبد احلسـني، جنـالء كـاظم،  ٣٣٢
  يها الفروق لصالح الكليات النظرية. جاءت ف 

  (ج) الفروق وفق اجلامعة: 
): يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني اجلامعات املختلفة (حكومي، خاص، أزهري) يف  ٢٠جدول ( 

  متوسط درجاتهم على مقياس االندماج 

 درجة احلرية  مجموع املربعات  مصدر التبيان املتغيرات 
متوسط  

 املربعات 
 ف

  األكادميي  االندماج
  ٢٧٩٩٫٨٩٢ ٢ ٥٥٩٩٫٧٨٥  بني املجموعات 

١٫١٣ 
 ١٨٥٫٠٢٨ ٤٤٤  ٨٢١٥٢٫٥٩١  داخل املجموعات 

  : يتضح من اجلدول السابق

املختلفــة (حكــومي، خــاص، أزهــري) يف متوســط    اجلامعـات بــني    دالة إحصــائًيا توجد فروق غير  
  درجاتهم على مقياس االندماج. 

ن جائحة كورونا وما خلفته من تبعات نفسـية وضـغوط  وقد يعود السبب يف هذه النتائج إلى أ 
متباينة وإجراءات اضـطرارية متالحقـة لـم تكـن معهـودة علـى املجتمـع اجلـامعي وعلـى الطـالب  

تأثيرها ميتد للطـالب علـى اخـتالف منـط التعلـيم الـذي يتلقونـه، فقـد تكـون    والطالبات، جعلت 
اء هــي التــي أدت إلــى جعــل متوســط  احلالــة النفســية التــي يعيشــها الطــالب يف ظــل هــذا الوبــ

درجاتهم يف االنـدماج األكـادميي متقاربـة، حتـى وإن كـان الطـالب الـذين يتـابعون هـذه اجلائحـة  
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م اجلديد هم عرضة بنسبة أكبر لفقدان االندماج األكادميي، إّال  بكثافة أعلى عبر وسائل اإلعال 
ا بتطــورات هــذه اجلائحــ ة، مــا ترتــب عليهــا وحلــق  أن بقيــة الطــالب اآلخــرين متــأثرون أيضــً

  بدراستهم وطرق تقييمهم، لذلك جاءت الفروق غير دالة بني اجلامعات يف االندماج األكادميي. 
  لألسرة: (د) الفروق وفق املستوى االقتصادي    

): يوضح حتليل التباين أحادي االجتاه بني املستويات االقتصادية (مرتفع، متوسط،  ٢١جدول ( 

  على مقياس االندماج   منخفض) يف متوسط درجاتهم 

 مصدر التبيان املتغيرات 
مجموع 

 املربعات 
 درجة احلرية 

متوسط  

 املربعات 
 ف

  االندماج األكادميي 
  ٤٦٥٧٫٠٦٣ ٢ ٩٣٥٠٫١٢٥  بني املجموعات 

٢٦٫٤٧** 
 ١٧٦٫٥٨٢ ٤٤٤  ٧٨٤٠٢٫٢٥١  داخل املجموعات 

  : يتضح من اجلدول السابق

ــروق   ــد فــ ــة إحصــــائًيا توجــ ــتويات االقت   دالــ ــني املســ ــط، مــــنخفض) يف  بــ ــع، متوســ صــــادية (مرتفــ
  على مقياس االندماج.   درجاتهم متوسط  

 متاجتــاه الفــروق ومعرفــة الفــروق ســتكون لصــالح أي املســتويات االقتصــادية  ولتحديــد 
    ).Post Hock- LSDإجراء اختبار املقارنات البعدية (

  )  Post Hock- LSD): يوضح نتائج اختبار (٢٢جدول (

 مرتفع  متوسط  فض منخ  املتوسط  اجلامعات 

 * ٢٩٫٤٧٨٠- * ٧٫٣٢٠١١-  ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ٧٥٫٢١ منخفض 

 * ٢٢٫١٥٧٩-  ـــــــــــــــــــــــــــــــ   ٨٢٫٥٣  متوسط 

       ١٠٤٫٦٩ مرتفع 

  ). ٠٫٠٥(*) دالة عند مستوى (

  يلي:) اتضح ما Post Hock- LSDوعقب تطبيق اختبار (  

بـــني املســـتويات  وجــود فـــروق دالـــة إحصــائًيا ت سيتضــح إلــى متوســطات اجلامعــا بــالنظر 
لصــالح  االقتصــادية (مرتفــع، متوســط، مــنخفض) يف متوســط درجــاتهم علــى مقيــاس االنــدماج 

؛ ممــا يعنــي أن الطــالب الــذين ينتمــون إلــى أســر ذات  أصــحاب املســتوى االقتصــادي املرتفــع
ا، وميكـن تف مستوى اقتصادي مرتفع هم األك  سـير هـذه النتيجـة يف ضـوء أن  ثر انـدماًجا أكادمييـً

املســتوى االقتصــادي املرتفــع يــؤمن للفــرد احلاجــات اإلنســانية األساســية والتــي تســهم يف جعــل  
" فـإن اخلسـائر املباشـرة  ١٩اإلنسان مستقر نفسًيا وآمن معنوًيا، ويف ظل جائحـة كورونـا "كوفيـد 



              ٢٦٥١ 

دت خسـائر اقتصـادية  القتصـادي، فهنـاك دول بالكامـل تكبـلها كانـت علـى الصـعيد اإلنسـاني وا 
ضخمة على إثرها فقد كثيرون وظائفهم، وبالتالي فإن األمـان االقتصـادي يجعـل الطالـب قـادًرا  
على اتخاذ اإلجراءات االحترازية يف مواجهة الفيروس من جانب فهو يشعر بالطمأنينـة النسـبية  

ملســـتوى  ل ملصـــادر املعـــارف والعلـــوم بفضـــل ا علـــى حالتـــه الصـــحية، كمـــا أن مبقـــدوره الوصـــو 
االقتصادي، الذي يعينه على البحث عن البدائل التعليمية التـي حتقـق لـه أكبـر قـدر مـن اإلفـادة  

    العلمية التي قد ال تتاح لغيره من ذوي املستوى االقتصادي املنخفض يف ظل اجلائحة. 

، مـن أن األشـخاص الـذين ينتمـون  )٥١() ٢٠١٢وهو ما يتفق ودراسة (عدنان محمد عبده القاضـي، 

  ذات مستوى اقتصادي مرتفع يتمتعون باندماج أكادميي مرتفع.   ألسر 
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  ) يوضح الفروق بني املستويات االقتصادية املختلفة لألسر يف متوسط درجاتهم على مقياس االندماج٦شكل (

  

  خامتة البحث ونتائجه: * 
هدف البحث احلالي إلـى قيـاس العالقـة بـني اعتمـاد طلبـة اجلامعـات علـى وسـائل اإلعـالم  

حـة كورونـا وانـدماجهم األكـادميي، وهـي دراسـة  اجلديد يف استقاء املعلومـات واألخبـار عـن جائ 
املسح على عينة عشوائية من طلبة اجلامعات احلكوميـة  وصفية جرى تطبيقها باستخدام منهج  

  ) طالًبا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج أبرزها: ٤٥٠واخلاصة واألزهرية قوامها ( 

   ئحة كورونا عبر وسائل اإلعالم  من طلبة اجلامعات عينة البحث تابعوا جا   % ٩٩٫٣أن نسبة
ألخبــار واملعلومــات اخلاصــة بجائحــة  اهتمــوا مبتابعــة ا   % ٣٨٫٩اجلديــد، مــن بيــنهم نســبة  

 بدرجة (كبيرة) يف الترتيب األول.   ١٩كورونا كوفيد  
   ــة تصــدرت مواقــع التواصــل االجتمــاعي مقدمــة الوســائل التــي اســتقى منهــا أفــراد العين

، فيمــا جــاءت الصــحف اإللكترونيــة يف الترتيــب  ١٩د  معلومــاتهم عــن جائحــة كورونــا كوفيــ
 األخير. 



 

 
٢٦٥٢ ٢٦٥٢ 

  لبة اجلامعات لقيمة وأهمية مصادر املعلومـات التـي يسـتقون منهـا  عكست النتائج إدراك ط
معلوماتهم، وقدرتهم على التمييز فيمـا بينهـا؛ حيـث تصـدرت املواقـع اإللكترونيـة اإلخباريـة  

اإللكترونية ترتيب الوسائل التـي يثقـون فيمـا    ومواقع الراديو والتلفزيون التفاعلي والصحف 
نا، فيما جاءت مواقع التواصل االجتماعي يف الترتيـب  تقدمه من معلومات عن جائحة كورو 

 األخير. 
   أســهمت بدرجــة (كبيــرة) يف    ١٩النســبة األكبــر مــن املبحــوثني يــرون أن أزمــة كورونــا كوفيــد

التأثيرات املعرفية يف مقدمـة التـأثيرات  زيادة متابعتهم لوسائل اإلعالم اجلديد، كما جاءت  
 وسائل اإلعالم اجلديد. الناجتة عن متابعة جائحة كورونا عبر  

   من طلبة اجلامعات عينة البحث يـرون أن منـط (الـتعلم عـن بعـد) بـديل غيـر    % ٤٨٫٨نسبة
 مناسب للتعليم التقليدي. 

  دالـــة إحصـــائًيا بـــني اعتمـــاد طلبـــة    عكســـية ارتباطيـــة  القـــة  أثبتـــت نتـــائج البحـــث وجـــود ع
ار عـن جائحـة كورونـا  اجلامعات على وسائل اإلعالم اجلديـد يف اسـتقاء املعلومـات واألخبـ

 واالندماج األكادميي لديهم.   ١٩كوفيد  
   دالـة إحصـائًيا بـني معـدل متابعـة طلبـة اجلامعـات    طرديــة كما ثبت وجـود عالقـة ارتباطيـة

ــر وســائل اإلعــالم   ــا عب ــة  جلائحــة كورون ــة والوجداني ــأثيرات املعرفي ــد ومســتوى الت اجلدي
 والسلوكية. 

  لـة إحصـائًيا يف درجـة متابعـة جائحـة كورونـا عبـر  توصلت النتائج أيًضا إلى وجود فـروق دا
وســائل اإلعــالم اجلديــد لصــالح الــذكور، ولصــالح طلبــة الكليــات النظريــة، ولصــالح طلبــة  

يـنهم يف االنـدماج األكـادميي، باسـتثناء  اجلامعات احلكومية، يف حني لم يثبت وجود فروق ب 
ــة إ  ــه وجــود فــروق دال ــر املســتوى االقتصــادي والــذي ثبــت في ــة  متغي حصــائًيا لصــالح طلب

ــر   ــانوا هــم األكث ــث ك ــذين ينتمــون ألســر ذات مســتوى اقتصــادي مرتفــع؛ حي اجلامعــات ال
 اندماًجا أكادميًيا.  

  

  توصيات البحث:   *
  ت إليه نتائج البحث احلالي، يوصي الباحث مبا يلي: يف ضوء ما توصل 

اإلعـالم مـع األزمـات الصـحية الطارئـة  * من املهم أن يعاد النظر يف الفلسفة التي يتعامـل بهـا  
على نحو يضمن حتقيق التوازن بني إمـداد اجلمهـور    التمسك بأخالقيات املهنة واجلوائح، و 

ــذ  ــي الـ ــن تفشـ ــع مـ ــى املجتمـ ــاظ علـ ــات واحلفـ ــئولية  باملعلومـ ــار املسـ ــوف يف إطـ عر أو اخلـ
  االجتماعية. 



              ٢٦٥٣ 

د وإقبـالهم عليهـا يف زيـادة  * استغالل رغبة وتفاعل طلبة اجلامعات مع وسائل اإلعالم اجلديـ
وعيهم للتعامل مـع األزمـات الصـحية، بشـكل يسـاعدهم يف تخطـي األزمـات دومنـا التـأثير  

  يم. على قدرتهم على ممارسة حياتهم األكادميية على النحو السل 
* توحيد اخلطاب الرسمي ودراسـة القـرار املعلـن عبـر وسـائل اإلعـالم بشـكل يعمـل علـى بـث  

، ويقطع الطريق على مروجي الشائعات أثناء التعامل مع األزمـات الطارئـة  مينع إثارة البلبلة 
  كجائحة كورونا. 

ي  * علــى اجلامعــات أن تعمــل علــى حتســني وتطــوير منظومــة الــتعلم عــن بعــد والتحــول الرقمــ
  بشكل أكبر يضمن وصول هذه املنظومة لكافة الطالب لتحقيق أقصى إفادة ممكنة. 

ات بتهيئــة الطلبــة بشــكل أكبــر لتقبــل منــط الــتعلم عــن بعــد  * مــن الضــروري أن تقــوم اجلامعــ
وتــدريبهم عليــه بالشــكل الكــايف، والقيــام بالــدور التوعــوي الكــايف لصــقل معــارف الطــالب  

  ني والتعامل مع تقنيات التعلم عن بعد. ومهاراتهم عن التعلم اإللكترو 
ميي لطلبـة اجلامعـات،  * عمل برامج إرشادية قادرة على حتسني وتتبع مستوى االندماج األكاد 

لضمان دمجهم يف العمليـة التعليميـة ومسـاعدتهم علـى حتقيـق االنـدماج اجلـامعي يف ظـل  
يلولـة دون تـدني مسـتوى  األزمات على النحو السليم، ولتعزيز اجلوانـب النفسـية للطلبـة للح 

  اندماجهم األكادميي. 
تـوفير عـدد مـن األنشـطة    * العمل على رفع مستوى االندماج األكادميي لدى الطلبة من خالل 

  من جانب، ومن جانب آخر االعتماد على طرق تدريس حديثة ومعاصرة. 
جلامعـات  االنـدماج األكـادميي لطلبـة ا سـتقبلية عـن  امل دراسـات  ال بحـاث و مزيد من األ إجراء  *  

ــة   ــى اســتمرار املشــاركة الفعال ــة لهــذا األمــر؛ لضــمان احلفــاظ عل وإجــراء مســارات تتبعي
  م عن قرب أو عن بعد. للطالب مع جامعاته 
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  . ١٦٦:  ٨٥، ص ٢٠١٥  ینایر ،  ٤٣ع ، جامعة األزھر: كلیة اإلعالم،  البحوث اإلعالمیة 

ساســیة للعلــوم  مجلــة كلیــة التربیــة األ لقادسـیة.  االندماج الجامعي لـدى طلبـة كلیـة التربیـة جامعـة ا   عباس،   ى حال یحی )  ١٣( 
  . ٢٠٨٣:  ٢٠٦٣، ص ٢٠١٩، إبریل  ٤٣ع ، جامعة بابل،  التربویة واإلنسانیة 

  األكادیمي وعالقتھ بالقیم النفسیة لدى عینة من طـالب الجامعـة فـي ضـوء بعـض   االندماج   شروق غرم هللا الزھراني، )  ١٤( 
:  ٢٥٣ص   ،٢٠١٩،  ٢٧، مجلـد  ١ع ، جامعـة الملـك عبـد العزیـز،  اإلنســانیة   مجلة االدآب والعلــوم .  المتغیرات الدیموجرافیة 

٢٧١ .  
مجلــة جامعــة تكریــت للعلــوم  تكریـت.    جامعـة   ة لدى طلبـ  جامعي ال   االندماج   قیصر متعب عزاوي، شاكر محمد أحمد، )  ١٥( 

  . ٣٥٢:  ٣٣٢، ص ٢٠١٨، دیسمبر  ٢٥، مجلد  ١ع ، جامعة تكریت بالعراق،    اإلنسانیة 



              ٢٦٥٥ 

 
مجلــة أبحــاث  االنـدماج الجـامعي لـدى طلبـة الجامعـة (بنـاء وتطبیـق).    جالء عبد الكـاظم، الحسین، ن   عبد المحسن عبد )  ١٦( 

  . ٣٩٨:  ٣٦٣، ص ٢٠١٧،  ٤٢، مجلد  ٢ع ، جامعة البصرة،  البصرة للعلوم اإلنسانیة 
)١٧(  Daniel, W., Cox, A., Bjornsen., Thomas,S., krieshok., Yan, L, Occupational 

engagement and academic major satisfaction: Vocational identity’s mediating role, The 
career development quarterly JUNE. Vol. 64, 2016, p.169-180. 

)١٨(  Guang,Z., Hanchao , H., Kaiping, P, Effect of growth Mindset on school 
engagement and psychological well-Bing of Chinese Primary Middle School Students: 
The Mediating Role of Resilience, Original research published, vol. 29, 2016, p.1-8. 

)١٩(  Xavier, O ., Alberto, A, Michelle, M, Slivia,C, Rafael, M, Emotional creativity as 
predictor of intrinsic motivation and academic engagement in university students: the 
mediating role of positive emotions. original research published, vol. 25, 2016, p. 1-
9. 

)٢٠(  Perkmann,M., Riccardo ,F., Michael, J., Ross , A., Silvestri ., Valentina, T, 
Accounting for universities’ impact: using augmented data to measure academic 
engagement and commercialization by academic scientists, Research Evaluation.  
Vol.24, 2015, p.380-391. 

،  ) ٢٠١٦األردن: الیـازوري للنشـر،  ( .  ١. ط الحــادي والعشــرین نظریــات االتصــال فــي القــرن  عبد الـرازق الـدلیمي،  )  ٢١( 
  . ٢٢٩ص 

  . ١٢٦، ص ) ٢٠١٧األردن: الیازوري للنشر،  ( .  ١. ط نظریات االتصال لفتاح كنعان،  علي عبد ا )  ٢٢( 
  . ١٢٦، ص مرجع سابق عبد الفتاح كنعان،  )  ٢٣( 
دور الصحافة في تشكیل اتجاھات الشباب الجامعي نحو قضیة العولمة والھویة الثقافیة.   ،سامي السعید النجار)  ٢٤( 

-٤، الجزء األول، جامعة القاھرة: كلیة اإلعالم،اصر والھویة العربیةاإلعالم المع-المؤتمر العلمي السنوي العاشر
  . ٢٨٥، ص ٢٠٠٤یو  ما٦
القاھرة: الدار العالمیة للنشر والتوزیـع، (،  ٣. طونظریات التأثیرمبادئ علم االتصال    ،محمود حسن إسماعیل)  ٢٥( 

  . ٢٧٨، ص ) ٢٠٠٣
القـاھرة: مكتبـة نھضـة (، فــي ترتیــب األولویــات"دراسة    -وسائل اإلعالم والسیاسةبسیوني إبراھیم حمادة،  )  ٢٦( 

  . ٢٥، ص ) ١٩٩٦الشرق، 
)٢٧(  Tyrone H Glade, September 11/2001; Individual Media Dependency Perspective. 

Master Thesis. Young University, 2004, p42. 
  . ٢٠٠ص   )،٢٠٠٤،  ر والتوزیع، (القاھرة: الدار العربیة للنش١. طنظریات اإلعالم حسن عماد مكاوي،)  ٢٨( 
  . ٢١٤:  ٢١٣ص ،  مرجع سابق حسن عماد مكاوي،)  ٢٩( 

)٣٠ (  Stanly J.Baran Dennis K.Davis, Mass Communication Theory. Third Edition, 
United states, 2003, p320. 

ة ماجســتیر غیــر رســالدور الصحافة المدرسیة في إمـداد المـراھقین الصـم بالمعلومـات.    ،نھلة محمود رضا)  ٣١( 
  . ٩٠ص، )٢٠٠٤جامعة عین شمس: معھد الدراسات العلیا للطفولة، قسم اإلعالم وثقافة الطفل، ( ،منشورة

)٣٢ (  Sandra Ball-Rokeach, Melvin Defleur, A dependency model of mass-media 
effects. Communication Research, 1976, p7. 

)٣٣ (  Tyrone H Glade, Op. Cit, p42: 44. 



 

 
٢٦٥٦ ٢٦٥٦ 

 
ــة األزمـــات والكـــوارث، )  ٣٤(  ــالي:٢٠٢٠الـــدور الـــوظیفي لإلعـــالم فـــي معالجـ ــر الـــرابط التـ ــاح عبـ  ، متـ

https://annabaa.org/arabic/studies/22681  
  . ٢٥٢)، ص٢٠١٩(مكتبة الرشد، ، ١. طاإلعالم الجدید رؤیة نظریة وتطبیقیةسالم أحمد، حسام فایز، )  ٣٥( 
 ، متـــــاح عبـــــر الـــــرابط التـــــالي:  ٢٠٢٠أســـــالیب التغطیـــــة اإلعالمیـــــة لفیـــــروس كورونـــــا، )  ٣٦( 

https://annabaa.org/arabic/mediareports/22552  
  . ٧، صمرجع سابقمحمد األمین، )  ٣٧( 
  ، متاح عبر الرابط التالي:٢٠٢٠ ونا والتغطیة اإلعالمیة،كور) ٣٨(

 https://middle-east-online.com/ كورونا-والتغطیة-اإلعالمیة-المسؤولیة-والمساءلة  
)٣٩ (  Fredrick, J. A, Phyllis C Blumenfeld, Alison H Paris, School Engagement: 

Potential of the Concept, State of the Evidence. Review of Educational Research, vol. 
74, 2004, p60. 

سـلوب التنظیمـي تبـاین االنـدماج األكـادیمي والتحصـیل الدراسـي بتبـاین مسـتوى األ ،سامح حسن سعد الدین)  ٤٠( 
 ، یولیو٣٠، مجلد ١١٩، جامعة بنھا، علة كلیة التربیةمجالحركة والتقییم والصمود األكادیمي لدى طالب الجامعة. 

  . ١، ص٢٠١٩
)٤١ (  Greene, J. A. & Brown, S. C. The wisdom development scale: further validity 

investigations. The International Journal of Aging and Human Development, vol. 
68. No,4, 2009, p197. 

. لدى طالب الجامعة األكادیمي نیة الفضائل وقوى الخلق اإلنسانیة وعالقتھما باالندماجي إبراھیم، بتامر شوق) ٤٢(
  .١٢٨، ص٢٠١٦، ٣، مجلد١٦٩، جامعة األزھر: كلیة التربیة، عمجلة التربیة

  .٢١: ٢٠، صمرجع سابقسامح حسن، ) ٤٣(
)٤٤ (  Reeve, J., & Tseng. C, Agency as a fourth aspect of student' engagement during 

learning activities. Contemporary Educational Psychology, vol. 36, 2011, 257-258 
مجلة العلــوم حنان حسین محمود: مفھوم الذات األكادیمیة ومستوى الطموح وعالقتھما باالندماج األكادیمي،  )  ٤٥(

  .٦١٥: ٦١٤، ص٢٠١٧، أبریل ٢، مج٢كلیة التربیة، ع المملكة العربیة السعودیة: جامعة القصیم،، التربویة
  .٢٠٩٦، ص مرجع سابق عباس،    ى حال یحی ) ٤٦(
المجلــة  عدنان محمد عبده القاضي، الذكاء الوجداني وعالقتھ باالندماج الجامعي لدى طلبـة كلیـة التربیـة جامعـة تعـز،  )  ٤٧( 

  . ٥٧، ص ٢٠١٢،  ٤، العدد  العربیة لتطویر التفوق 
  . ٢٠، ص  مرجع سابق   ، سامح حسن سعد )  ٤٨( 
  :  ٢٠٢٠، صفحة جریدة الیوم السابع على موقع فیس بوك،  جدید لفیروس كورونا   ي قصة لقاح صین ..  ٪ ٩٩فعال بنسبة  ) ٤٩(

https://www.facebook.com/Youm7/videos/vb.133880733349264/299344254428415/?t
ype=2&theater 

مجلــة الدراســات  .  یة اإلخباریة ألزمة كورونـا العالمیـة تقییم النخبة العربیة لتغطیة القنوات الفضائ عرین عمر الزعبي،  )  ٥٠( 
  . ٥٣٠، ص ٢٠٢٠، مایو  ١١، برلین: المركز الدیمقراطي العربي، العدد اإلعالمیة 

  . ٥٧، ص مرجع سابق محمد عبده القاضي،    عدنان )  ٥١( 
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