
د/ مصطفى عبد احلی - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

د/ رامی جمال مهدي - مدرس بقسم الصحافة والنشر بالكلية.

رقم اإليداع بدار الكتب املصرية 6555

الترقيم الدولي للنسخة الورقية: 1110-9297

x 292-2682  :الترقيم الدولي للنسخة اإللكترونية

العدد السادس  واخلمسون - اجلزء  الثاني -  جمادى األول 1442هـ - يناير 2021 م

أ. د/  غامن السعيد- عميد كلية اإلعالم ، جامعة األزهر.

أ. د/ رضا عبدالواجد أمني - أستاذ الصحافة والنشر ووكيل الكلية.

 رئيس مجلس اإلدارة:

 رئيس التحرير :

 مساعدو رئيس التحرير:

د/ محمد فؤاد الدهراوي - مدرس العالقات العامة واإلعالن، ومدير وحدة اجلودة بالكلية مدير التحرير:

سكرتارية  التحرير:

أ. د/ عرفه عامر-  األستاذ بقسم اإلذاعة والتليفزيون بالكلية

أ. د/ فهد العسكر - وكيل جامعة اإلمام محمد بن سعود للدراسات العليا والبحث العلمي  )اململكة العربية السعودية(

أ. د/ جالل الدين الشيخ زيادة- عميد كلية اإلعالم باجلامعة اإلسالمية بأم درمان )جمهورية السودان(  

أ. د/ عبد اهلل الكندي - أستاذ الصحافة بجامعة السلطان قابوس )سلطنة عمان( 

- القاهرة- مدينة نصر - جامعة األزهر - كلية اإلعالم - ت: 0225108256

http://jsb.journals.ekb.eg  :املوقع اإللكتروني للمجلة -

- البريد اإللكتروني:  

  املراسالت:
mediajournal2020@azhar.edu.eg

أ/ محمد كامل- مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.سكرتير فني:

مجلة علمية محكمة تصدر عن جامعة األزهر/كلية اإلعالم

جملة البحوث اإلعالمية

أ/ عمر غنيم - مدرس مساعد بقسم الصحافة والنشر بالكلية.مدقق اللغة العربية:

د/ أحمد عبده - مدرس العالقات العامة واإلعالن بالكلية.مدقق اللغة اإلجنليزية :



والدراســات  البحــوث  بنشــر  املجلــة  تقــوم    
والترجمــات  والتقاريــر  الكتــب  ومراجعــات 

اآلتيــة: للقواعــد  وفًقــا 

قواعد النشر 

 يعتمد النشر على رأي اثنني من املحكمني 
املتخصصني يف حتديد صالحية املادة 

للنشر.

 أال يكون البحث قد سبق نشره يف أي مجلة 
علمية محكمة أو مؤمتًرا علمًيا.

 ال يقل البحث عن خمسة آالف كلمة وال 
يزيد عن عشرة آالف كلمة ... ويف حالة 

الزيادة يتحمل الباحث فروق تكلفة النشر.

 يجب أال يزيد عنوان البحث –الرئيسي 
والفرعي- عن 20 كلمة.

 يرسل مع كل بحث ملخص باللغة العربية 
وآخر باللغة االجنليزية ال يزيد عن 250 

كلمة.

 يزود الباحث املجلة بثالث نسخ من البحث 
 ،C D  مطبوعة بالكمبيوتر .. ونسخة على

على أن يكتب اسم الباحث وعنوان بحثه 
على غالف مستقل ويشار إلى املراجع 

والهوامش يف املنت بأرقام وترد قائمتها يف 
نهاية البحث ال يف أسفل الصفحة.

 ال ترد األبحاث املنشورة إلى أصحابها .... 
وحتتفظ املجلة بكافة حقوق النشر، ويلزم 

احلصول على موافقة كتابية قبل إعادة نشر 
مادة نشرت فيها.

 تنشر األبحاث بأسبقية قبولها للنشر .

 ترد األبحاث التي ال تقبل النشر ألصحابها.

  جميع اآلراء الواردة يف املجلة تعبر عن رأي صاحبها وال تعبر عن رأي املجلة 

الهيئة االستشارية للمجلة

أ.د/ على عجوة )مصر(. 1

أســتاذ العاقــات العامــة وعميــد كليــة اإلعــام األســبق 

القاهــرة. بجامعــة 

أ.د/ محمد معوض. )مصر(. 2

 أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بجامعة عني شمس.

أ.د/ حسني أمني )مصر(. 3

 أستاذ الصحافة واإلعام باجلامعة األمريكية بالقاهرة.

أ.د/ جمال النجار )مصر(. 4

 أستاذ الصحافة بجامعة األزهر.

أ.د/ مي العبداهلل )لبنان(. 5

أستاذ اإلعام باجلامعة اللبنانية، بيروت.

أ.د/ وديع العزعزي )اليمن(. 6

مكــة  القــرى،  أم  بجامعــة  والتليفزيــون  اإلذاعــة  أســتاذ 

املكرمــة.

أ.د/ العربي بوعمامة )اجلزائر(. 7

أســتاذ اإلعــام بجامعــة عبداحلميــد، بجامعــة عبــد احلميد 
بــن باديــس مبســتغامن، اجلزائر.

أ.د/ سامي الشريف )مصر(. 8

أســتاذ اإلذاعــة والتليفزيــون وعميــد كليــة اإلعــام، اجلامعــة 

احلديثــة للتكنولوجيــا واملعلومات. 

أ.د/ خالد صالح الدين )مصر(. 9

أستاذ اإلذاعة والتليفزيون بكلية اإلعام -جامعة القاهرة.

أ.د/ محمد فياض )العراق(. 10

أستاذ اإلعام بكلية اإلمارات للتكنولوجيا.

أ.د/ رزق سعد )مصر(. 11

أستاذ العاقات العامة )جامعة مصر الدولية(.



محتويات العدد

491

527

585

635

677

703

755

805

   دراسات االتصال السياسي يف آسيا وأوروبا: رؤية مقارنة
 أ. د. شيماء ذو الفقار

وســائل  عبــر  الزائــف  الرقمــي  للمحتــوى  العربــي  الشــباب  تــداول  آليــات   
التواصــل االجتماعــي: منــوذج مقتــرح يف إطــار مدخــل التربيــة اإلعالميــة 
الرقميــة        أ.م. د. ممــدوح مــكاوي، أ.م. د. هيثــم جــوده، أ.م. د. إســالم أحمــد

 )COVID19( معاجلة البرامج الطبية بالفضائيات املصريةألزمة كورونا  
»دراسة حتليلية«                                                        أ.م. د. سمية متولي عرفات

اإلعالميــة  املؤسســات  يف  باالتصــال  للقائمــني  اإلعالمــي  التدريــب   
الفلســطينية وعالقتــه باملهنيــة »دراســة ميدانيــة«    أ.م. د. أمــني منصــور وايف 

قــراءة  الرقمــي:  والتحــول  واإلعــالم  االتصــال  وســائل  يف  العربيــة  اللغــة    
تاريخيــة ومالحظــات آنّيــة                                             أ.م. د. لطفــي الزيــادي

   إعداد وتأهيل خريجي قسم اإلذاعة والتليفزيون يف اجلامعات اخلاصة - 
دراسة حالة على جامعة 6 أكتوبر                   د. فاطمة الزهراء أبو الفتوح

  اســتراتيجيات التســويق باملحتــوى ملنصــات املشــاهدة الرقميــة العربيــة عبــر 
مواقــع التواصــل االجتماعــي »منصــة Watch It أمنوذًجــا«

د. مينى محمد عاطف عبد النعيم

  فاعليــة أنشــطة اإلعــالم التربــوي يف خفــض التنمــر املدرســي لــدى تالميــذ 
املرحلــة االبتدائيــة )دراســة شــبه جتريبيــة(

د. هناء محمد عبد املقصود، د. هبة عبد الرحمن عبد السالم



851

897

933

فيــروس  جائحــة  حــول  للمعلومــات  التمريــض  وهيئــة  األطبــاء  التمــاس    
لديهــم املهنــي  بالتوافــق  وعالقتــه  املوبايــل  صحافــة  عبــر  املســتجد  كورونــا 
د. هاني نادي عبد املقصود محمود

القنــوات  يف  واملتوســطة  الصغيــرة  للمشــروعات  املــرأة  برامــج  معاجلــة    
الفضائيــة املصريــة »دراســة حتليليــة«                   رنــا شــاكر محمــد طلبــة

  دور البرامــج الطبيــة املقدمــة علــى القنــوات الفضائيــة يف إمــداد اجلمهــور 
املصــري باملعلومــات                          فاطمــة الزهــراء أشــرف محمــود جنــار







التماس األطباء وهيئة التمريض للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا 

املستجد عبر صحافة املوبايل وعالقته بالتوافق املهني لديهم

د. هاني نادي عبد املقصود محمود

مدرس الصحافة بقسم اإلعالم التربوي كلية التربية النوعية جامعة املنيا

hanynady@mu.edu.eg

Doctors and Nurses seeking information about the emerg-

ing Coronavirus pandemic through mobile journalism and 

its relationship to their professional compatibility



التماس األطباء وهيئة التمريض للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا املستجد عبر صحافة املوبايل ...

مجلة البحوث اإلعالمية، جامعة األزهر، كلية اإلعالم 852

هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى العالقــة بــن التمــاس األطبــاء وهيئــة التمريــض للمعلومــات حــول جائحة 

فيــروس كورونــا املســتجد عبــر صحافــة املوبايــل والتوافــق املهنــي لديهــم، باســتخدام منهــج املســح علــى عينــة 

قوامهــا )422( مفــردة، مقســمة نصفــن علــى األطبــاء واملمرضــن العاملــن باملستشــفيات احلكوميــة 

ــاء واملمرضــن،  ــي لألطب ــق املهن ــاس التواف ــي االســتبانة ومقي ــا، باســتخدام أدات واخلاصــة مبحافظــة املني

وكانــت أهــم النتائــج كاآلتــي: أن عينــة الدراســة مــن األطبــاء واملمرضــن يســتخدمون صحافــة املوبايــل 

ــا )%33.4(، ونســبة مــن يتابعونهــا نــادرًا  بصفــة دائمــة بنســبة )%52.4(، ونســبة مــن يتابعونهــا أحياًن

)%14.2(، ووجــود عالقــة ذات داللــة إحصائيــة بــن مســتوى ثقــة األطبــاء وهيئــة التمريــض باملضمــون 

املقــدم بصحافــة املوبايــل ومــدى التماســهم للمعلومــات منهــا حــول جائحــة كورونــا.

صحافــة  كورونــا–  جائحــة  التمريــض–  وهيئــة  األطبــاء  املعلومــات–  التمــاس  املفتاحيــة:  الكلمــات 

املهنــي. التوافــق  املوبايــل– 

The aim of the research is to identify the relationship between doctors 

and nurses seeking information about the emerging coronavirus pandemic 

through mobile journalism and their professional compatibility, using the sur-

vey methodology with a sample of (422) single divided in two halves among 

doctors and nurses working in governmental and private hospitals in Minya 

Governorate, using the questionnaire tools and the compatibility scale The 

most important results are as follows: The study sample of doctors and nurs-

es use mobile journalism permanently (52.4%), the percentage of those who 

follow it sometimes (33.4%), the percentage of those who rarely follow it 

(14.2%), and the existence of a statistically significant relationship between 

The level of confidence of Doctors and Nurses in the content presented in the 

mobile press and the extent to which they seek information from it about the 

Corona pandemic.

Key words: Seeking Information- Doctors and nurses- Coronavirus pandem-

ic- Mobile journalism- Professional compatibility.
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األزمات   مواجهة  يف  كبيرة  بأدوار  واجلديدة  منها  التقليدية  اإلعالم  وسائل  تقوم 
السياسية واالقتصادية والبيئية واالجتماعية والصحية، وذلك على كافة املستويات املحلية  

تقدمي   من خالل  بشكل خاص،  األخيرة  السنوات  يف  والدولية  حول  واإلقليمية  معلومات 
األزمات وأسبابها وتأثيراتها مع تقدمي احللول للخروج منها، وهو ما ساعد بشكل كبير يف  

  حتديد أبعاد تلك األزمات ومواجهتها واحتوائها.
احلياة   يف  شريكًا  تشكل  أصبحت  التي  اإلعالم  وسائل  من  املحمول  صحافة  وتعد 

عليه االعتماد  لتزايد  نظًرا  وذلك  للجمهور،  العصر  اليومية  اجلمهور يف  أفراد  قبل  من  ا 
احلالي، والتي انتشرت بشكل كبير مع انتشار الهواتف املحمولة وتطور إمكاناتها، ونتيجة  
اجلديد  الوسيط  واستخدام  التطور  مواكبة  إلى  اإلعالمية  والشركات  املؤسسات  لسعي 

وخدماتها؛ أشكالها  بتنوع  تتميز  حيث  اجلمهور،  أفراد  من  عدد  ألكبر  وبذلك   للوصول 
املجتمع   طبقات  ومختلف  العمرية  الفئات  مختلف  من  املستخدمني  باهتمام  حتظى 
والتخصصات املهنية، نظًرا ألن استخدامها ال يحتاج إال إلى أحد أشكال أجهزة املحمول  
أن   فيمكن  الظروف،  شتى  يف  خدماتها  املحمول  صحافة  وتقدم  باإلنترنت،  املتصلة 

العادي  اجلمهور  أفراد  واملهندسني   يستخدمها  املعلمني  من  وغيرهم  الشارع  يف  ني 
  واألطباء..إلخ؛ كل منهم يحصل على معلومات حسب دوافعه واحتياجاته منها.

) بصورة كبيرة يف العالم خالل  COVID-19ومع انتشار فيروس كورونا املستجد ( 
احلالي العام  من  األول  عاملي  2020النصف  وباء  أنه  العاملية  الصحة  منظمة  وإعالن  م 

نتيجة   الوفيات  أعداد  وزيادة  العالم  دول  يف  إصابة  املليون  اإلصابات  جتاوز  مع  خاصة 
الطبي  القطاع  يف  خاصة  احلياة،  نواحي  جميع  على  أثر  ما  وهو  بالفيروس،  لإلصابة 
الدول  وقامت  الغامض،  الفيروس  ضد  األول  الدفاع  خط  إنهم  حيث  به،  والعاملني 
واملنظمات املختلفة بالعمل سواء مجتمعني أو منفردين للوصول إلى حل ألزمة كورونا، ومع  
قامت   كما  األزمة،  من  للخروج  العالم  حول  واألهلية  احلكومية  واملنظمات  الدول  جهود 
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 مواجهة جائحة كورونا، من خالل تأدية مسئوليات العمل األطقم الطبية مبجهود كبير يف
تواجد  أماكن  من  وغيرها  املنازل  ويف  العزل  ومستشفيات  العامة  املستشفيات  داخل 
املصابني، وهو ما يطرح موضوع مدى التوافق املهني لدى األطباء واملمرضني خاصة مع  

وسب والعطاء  التميز  أساس  يعتبر  والذي  كورونا،  جائحة  مواصلة  ضغوط  على  للقدرة  ًبا 
  العمل.

ولم تكن صحافة املحمول يف معزل عن األزمة، حيث قامت بدور كبير نظًرا ملا متتلكه 
أماكن متفرقة فقد   لعدد كبير من اجلمهور يف  الوصول  املحمول من قدرة على  صحافة 

وسهول وسائلها  لتنوع  كورونا،  جائحة  خالل  عليها  اجلمهور  واعتماد  استخدامها  ة  تزايد 
استخدام  على  القدرة  مع  وقت  وبأي  مكان  أي  يف  املحمول  أجهزة  عبر  استخدامها 

  تطبيقاتها يف التواصل مع اآلخرين. 
املحمول  صحافة  حول  املعلومات  جمع  البحث  هذا  يف  الباحث  حاول  هنا  ومن 
لتقدمي  باملستشفيات  العاملني  التمريض  وهيئة  األطباء  بني  خاصة  واستخداماتها 

الطبية واملمرضني    اخلدمات  األطباء  من  العينة  التماس  وطرق  كورونا،  جائحة  خالل 
املهني   التوافق  ذلك على مستوى  وتأثير  املوبايل،  للمعلومات حول اجلائحة عبر صحافة 

  لديهم. 
  أوًال: اإلطار املنهجي للبحث: 

  الدراسات السابقة:  -
الدراسات السابقة  قام الباحث بالبحث يف قواعد البيانات واملكتبات للوصول إلى  

تقدميه من   وما ميكن  الدراسات،  تلك  إليه  انتهت  ما  للوقوف على  البحث  متغيري  حول 
  إضافات يف موضوع البحث، ومت تقسيم الدراسات إلى ثالثة محاور هي:

: دراسات تناولت التماس العينة للمعلومات الصحية من الصحف واملواقع اإللكترونية  أوًال  
  وصحافة املحمول. 

  ).19-دراسات تناولت جائحة كورونا (كوفيد ًيا:ثان
  : دراسات تناولت التوافق املهني لدى األطباء وهيئة التمريض. ثالًثا

  وفيما يلي عرض للدراسات التي مت جمعها وتصنيفها وفًقا لتلك املحاور: 
: دراسات تناولت التماس العينة للمعلومات الصحية من الصحف واملواقع اإللكترونية  أوًال 

  وصحافة املحمول:
: التماس املعلومات الصحیة حول فیروس  )1( ) بعنوان2020دراسة نشوة سلیمان عقل (  -

املصرية املرأة  لدى  املخاطر  إدراك  مبستوى  وعالقته  املستجد  إلى  ،  كورونا  البحث  هدف 
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مع انتشار وباء    قياس العالقة بین سلوك التماس املعلومات الصحیة لدى املرأة املصرية
كورونا، ومستوى إدراكها للمخاطر املحیطة، وذلك من خالل تطبيق اإلستبيان على عینة  

) ومدى 450قوامها  املعلومات،  التماس  سلوك  مثل:  الدراسة  متغیرات  لقیاس  مفردة،   (
الثقة فی أطراف األزمة، ومقیاس إلدراك املخاطر، وآلیات التهدئة النفسیة ورفع الشعور  

الوباء.  بالكفا انتشار  ملواجهة  الذاتیة  إلىءة  البحث  املنشورات  وتوصل  مصداقیة  أن   :
املنتشرة على مواقع التواصل االجتماعی تراجعت أمام صفحات ومواقع اجلهات الرسمیة  
املخاطر   بإدراك  أبدين شعورًا مرتفًعا  النساء قد  أن  الدراسة  اإلنترنت، كما وجدت  على 

ونوايا الفیروس،  انتشار  عالقات    جراء  وجدت  كما  به،  اإلصابة  لتجنب  قوية  سلوكیة 
ارتباطیة إيجابیة بین مستوى االهتمام مبتابعة معلومات الوباء ومستوى النوايا السلوكیة  
ملواجهته، وبین مستوى مصداقیة مصادر املعلومات حول األزمة ومستوى الثقة فی أطراف  

  األزمة.
-  ) سيد  عاشور  إميان  للمعلومات  )2( بعنوان )2020دراسة  املصري  اجلمهور  التماس   :

بكوفيد   لديهم  19املتعلقة  النفسية  باملناعة  وعالقته  االجتماعية  املواقع  هدف عبر   ،
بكوفيد  املتعلقة  للمعلومات  املصري  اجلمهور  التماس  درجة  على  التعرف  إلى  البحث 

لديهم،  19 النفسية  باملناعة  ذلك  وعالقة  االجتماعي  التواصل  مواقع  خالل  كما  من 
رصدت الدراسة دوافع ونوع ومستوى املعرفة التي مت حتقيقها من خالل مواقع التواصل  
االجتماعي ملعرفة درجة إسهامها يف رفع املناعة النفسية لدى عينة الدراسة، واستخدمت 

) 358الباحثة املنهج الوصفي للتحقق من أهداف وفرضيات الدراسة، على عينة قوامها ( 
وتوصل ملصري، باستخدام أداة االستبانة ومقياس للمناعة النفسية،  مفردة من اجلمهور ا

تصدر الترتيب األول بالنسبة للمواقع والشبكات التي تعرضت    أن الواتساب  البحث إلى:
)، ثم الفيس 90.43، حيث حصل على وزن نسبي (19  -لها عينة الدراسة أثناء كوفيد

) نسبي  بوزن  بوزن  83.45بوك  اليوتيوب  ثم   ،() عالقة  73.74نسبي  وجود  وبينت   ،(
التواصل  وشبكات  ملواقع  املصري  اجلمهور  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  موجبة 
االجتماعي للحصول على معلومات وأخبار حول فيروس كورونا واملناعة النفسية للجمهور  

  املصري. 
-  ) لبدة  بن  فيصل  فيحان  سلمان  اجلمهو)3(   بعنوان  )2019دراسة  التماس  السعودي :  ر 

االجتماعي التواصل  مواقع  خالل  من  املجتمعية  األزمات  عن  البحث  للمعلومات  هدف   ،
الوعي   وتشكيل  املعلومات  نشر  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  قدرة  على  التعرف  إلى 
املعريف عن األزمات املجتمعية التي مير بها املجتمع السعودي، وهو ما يعكس قدرة هذه 
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إدراك املجتمع السعودي مبختلف أزماته بها، واستخدم الباحث منهج  املواقع على تشكيل  
) مفردة من اجلمهور السعودي، واعتمد الباحث 200املسح، وتكونت عينة الدراسة من (

للدراسة،   كأداة  االستبانة  إلى:على  البحث  وقضايا    وتوصل  بأخبار  العينة  أفراد  اهتمام 
وإن تصدرها الثقافية تالها االقتصادية، وأن وأزمات املجتمع السعودي مبختلف أنواعها،  

مواقع التواصل االجتماعي لها تأثير يف تشكيل الوعي املعريف والوجداني والسلوكي لدى  
نتيجة   الدراسة  عينة  لدى  املقدمة  يف  املعرفية  التأثيرات  وجاءت  السعودي،  اجلمهور 

  االعتماد على وسائل اإلعالم اجلديدة.
رمضا  - احمد  آيات  (  دراسة  من   )4( )  2018ن  لألخبار  املصري  اجلمهور  التماس  بعنوان: 

 هدف البحث إلىاملواقع اإلخبارية املوجهة بالعربية وانعكاسه على مشاركتهم السياسية،  
 من وخارجًيا املصري داخلًيا الشأن ألخبار املصري اجلمهور التماس بني العالقة قياس
 مشاركتهم على االلتماس استراتيجيات وانعكاس بالعربية املوجهة اإلخبارية املواقع هذه

) قوامها  عينة  على  املسحي،  املنهج  باستخدام  اجلمهور  380السياسية،  من  مفردة   (
للدراسة،   كأداة  االستبانة  وباستخدام  إلى:املصري،  البحث  اجلمهور  وتوصل   اعتماد 

ليها املواقع اإلخبارية املوجهة،  األولى، ي املرتبة يف املصرية اإلخبارية املواقع على املصري
داللة   ذات  ارتباطية  عالقة  ووجود  املصرية،  الفضائيات  ثم  املوجهة،  الفضائيات  ثم 
إحصائية بني دوافع التماس اجلمهور املصري ألخبار الشأن املصري من املواقع اإلخبارية  

لة إحصائية بني  املوجهة بالعربية وبني املشاركة السياسية، ووجود عالقة ارتباطية ذات دال
اإلخبارية   املواقع  من  املصري  الشأن  ألخبار  املصري  اجلمهور  التماس  استراتيجيات 

  املوجهة بالعربية وبني حجم املشاركة السياسية للجمهور املصري. 
بعنــــوان: التمــــاس املعلومـــات الصــــحية مــــن شــــبكة  )5( )2018دراســـة مهــــا حســــن مختـــار ( -

عالقــة ســلوكيات التمــاس املعلومــات الصــحية مــن هــدفت الدراســة إلــى فحــص اإلنترنــت، 
شـــبكة اإلنترنـــت بتشـــكيل الـــوعي الصـــحي للجمهـــور ومـــدى رضـــا اجلمهـــور عـــن صـــحته 
اجلسدية والنفسية، واستخدمت الباحثة منهج املسح اإلعالمي واألسلوب املقـارن للمواقـع 

مفـردة مـن  )28التي تقدم املعلومات الصحية على شبكة اإلنترنت، وبلغت عينة الدراسـة (
ســكان القــاهرة الكبــرى (القــاهرة واجليــزة والقليوبيــة)، واعتمــدت الباحثــة علــى االســتبانة 

أن أهـم دوافـع وتوصــل البحــث إلــى: وحتليل لـبعض املواقـع التـي تقـدم املعلومـات الصـحية، 
التماس املبحوثني املعلومات الصحية هو زيادة املعرفة الصحية بشكل عـام، ووجـود عالقـة 

ــة ــوعي  ارتباطي ــت ودرجــة ال ــور لشــبكة اإلنترن ــني اســتخدام اجلمه ــة إحصــائية ب ذات دالل
  الصحي لهم.
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وآخرون    - بخاري  سارة  بعنوان et al   Sarah Bukhari  )2018دراسة  منذجة  )6( )   :
التواصل  ومواقع  لوسائل  استخدامهم  فى  الدوليني  الطالب  لدى  املعلومات  التماس 

هدف البحث إلى التعرف على قياس مدى التماس املعلومات لدى  االجتماعي فى ماليزيا،  
الطالب الدوليني اثناء استخدامهم ملواقع التواصل االجتماعي، باستخدام املنهج الوصفي  

) قوامها  عينة  باستخدام 205على  مباليزيا،  جامعات  أربع  يف  الدوليني  الطالب  من   (
مع   املنظمة  شبه  واملقابلة  وعدد    20االستبانة  هؤالء   11طالًبا  مع  يعملون  موظًفا 

إلى:الطالب،   البحث  غير    وتوصل  البحث  هي:  املعلومات  التماس  وسلوكيات  مناذج  أن 
املتغيرات   وأن  واملتابعة،  والتحقق  والتفاعل  على  الرسمي  كبير  تأثير  لها  الدميوجرافية 

  .سلوك البحث عن املعلومات للطالب أثناء استخدامهم لوسائل التواصل االجتماعي
ــد ( - ــة أمـــاني أشـــرف محمـ ــباب املصـــري للمعلومـــات ) 7() 2017دراسـ بعنـــوان: التمـــاس الشـ

السياســــــية مــــــن شــــــبكات التواصــــــل االجتمــــــاعي وعالقتــــــه مبســــــتوى املشــــــاركة االفتراضــــــية 
هــدف البحــث إلــى التعــرف علــى أســباب التمــاس الشــباب املصــري للمعلومــات والفعليــة، 

التواصـــل االجتمـــاعي وعالقتـــه مبســـتوى املشـــاركة السياســـية  السياســـية مـــن شـــبكات
املعرفيـة والوجدانيـة والسـلوكية الناجتـة عـن االلتمـاس،  والتـأثيرات راضـية والفعليـة،االفت

وتوصــل البحــث مـن الشـباب،  ) مفـردة450باستخدام منهج املسح على عينـة مكونـة مـن (
التمــاس املبحــوثني للمعلومــات السياســية مــن شــبكات التواصــل  ارتفــاع معــدل  إلــى:

السياسية  الناجتة عن استخدام الشباب للمعلومات مستوى التأثيرات االجتماعي، وارتفاع
التـأثيرات املعرفيـة  التـي حصـلوا عليهـا مـن شـبكات التواصـل االجتمـاعي، حيـث تصـدرت

قائمة هذه التـأثيرات، مـع وجـود عالقـة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية بـني اسـتراتيجيات 
ى املشـاركة السياسـية السياسية من شبكات التواصل االجتماعي ومستو التماس املعلومات

 واالفتراضــية، ووجــود عالقــة ارتباطيــة ذات داللــة إحصــائية بــني اســتراتيجيات الفعليــة
عــن  التمــاس املعلومــات السياســية مــن شــبكات التواصــل االجتمــاعي والتــأثيرات الناجتــة

  .استخدام هذه املعلومات
باسكران    - نيفا  استخدام 8بعنوان( )  et al   Navya Bhaskaran )2017دراسة   :(

الصحية املعلومات  اللتماس  االجتماعي  التواصل  استكشافية،  - وسائل  هدفت دراسة 
الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام وسائل التواصل االجتماعي اللتماس املعلومات 

) مستخدم لوسائل التواصل 156الصحية باستخدام منهج املسح على عينة مكونة من ( 
أن مجموعة كبيرة    وتوصل البحث إلى:باستخدام االستبانة كأداة للدراسة،  االجتماعي، و

املعلومات الصحية من خالل استخدام وسائل   عينة الدراسة قامت بالتماس   من الشباب
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) بنسبة  االجتماعي  (72.5التواصل  وأن  الدراسة  %35)،  عينة  أفراد  من  يثقون    %) 
  تواصل االجتماعي. املقدمة عن طريق وسائل ال باملعلومات الصحية

وآخرون    - جاكوبز  وورا  بعنوانWura Jacobs and Others  )2017دراسة   ( )9 ( :
الرقمي،   العصر  الصحية يف  املعلومات  التعرف على مدى خلق  التماس  هدف البحث إلى 

الصحيحة   القرارات  التخاذ  واستخدامها  الصحية،  املعلومات  يف  تفاوًتا  اإلنترنت  شبكة 
والالزمة، كما بحثت العوامل املرتبطة باألفراد البالغني الذين يلتمسون املعلومات الصحية  

البا من  عمدية  عينة  على  املسح  منهج  باستخدام  اإلنترنت  شبكة  الواليات  عبر  يف  لغني 
للدراسة،   كأداة  االستبانة  وباستخدام  األمريكية،  إلىاملتحدة  البحث  شبكة وتوصل  أن   :

املعلومات الصحية، باإلضافة إلى   اإلنترنت تعد املصدر األول من مصادر احلصول على 
ا واألكثر تعليًما هم األكثر بحًثا عن املعلومات الصحية عبر شبكة   أن الشباب األصغر سّنً

اإلنترنت من كبار السن، وأن املجاالت األكثر ثقة وبحًثا عنها لدى أفراد عينة الدراسة يف  
والرعاية   والعالج  الوقاية  واستراتيجيات  املخاطر،  تقييم  (تقنيات  مجاالت  هي  اإلنترنت 

  الصحية). 
 ):19-ثانًيا: دراسات تناولت جائحة كورونا (كوفيد

: دور اإلنفوجرافیك بالصفحات )10( ) بعنوان 2020دراسة أحمد محمد صالح العميري (  -
فیروس   جتاه  باملعلومات  اجلامعي  الشباب  إمداد  يف  بوك  الفیس  على  املصرية  احلكومیة 

هدف البحث إلى التعرف على دور اإلنفوجرافیك بالصفحات احلكومیة املصرية  كورونا،  
الفیس  واعتمدت    على  كورونا،  فیروس  باملعلومات جتاه  الشباب اجلامعي  إمداد  بوك يف 

) قوامها  اجلامعي  الشباب  من  عمدية  عینة  على  يتعرضون  300الدراسة  مفردة ممن   (
االستبانة  وباستخدام  بوك،  الفیس  على  املصرية  احلكومیة  بالصفحات  لإلنفوجرافیك 

إلى:اإللكترونية،   البحث  متابعة الشباب اجلامعي لإلنفوجرافیك  أن أهم أسباب    وتوصل 
يقدمها  التي  املعلومات  تبسیط  هو  بوك  الفیس  على  املصرية  احلكومیة  بالصفحات 

%، كما أثبتت النتائج وجود عالقة دالة  100واختصارها، وجاء يف الترتیب األول بنسبة  
املصرية  إحصائًیا بین درجة اهتمام الشباب مبتابعة اإلنفوجرافیك بالصفحات احلكومیة  

  ومستوى معلوماتهم جتاه فیروس كورونا. 
عتماد طلبة اجلامعات على وسائل  ): ا11) بعنوان( 2020دراسة حسام فايز عبد احلي (  -

(كوفید   كورونا  جائحة  عن  واألخبار  املعلومات  استقاء  فی  اجلديد  وعالقته  19اإلعالم   (
لديهم،   األكادميی  العالباالندماج  على  التعرف  إلى  البحث  طالب  هدف  اعتماد  بین  قة 

اجلامعات على وسائل اإلعالم اجلديد يف استقاء املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا  
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اجلامعات  طلبة  من  عشوائیة  عینة  على  املسح  منهج  باستخدام  األكادميي،  واندماجهم 
) قوامها  واألزهرية  واخلاصة  مفردة،  450احلكومیة  إلى)  البحث  نسبة وتوصل  أن   :

% من عینة البحث تابعوا جائحة كورونا عبر وسائل اإلعالم اجلديد، وجاءت مواقع 99.3
التواصل االجتماعي يف مقدمة الوسائل التي استقوا منها معلوماتهم عنها، كما ثبت وجود  
اإلعالم  وسائل  على  اجلامعات  طلبة  اعتماد  بین  إحصائًیا  دالة  ارتباطیة عكسیة  عالقة 

واالندماج األكادميي    19استقاء املعلومات واألخبار عن جائحة كورونا كوفید    اجلديد يف
  لديهم. 

املحادثــات ): 12) بعنــوان(et al Han Woo Park )2020دراســة هــان ووبــارك وآخــرون  -
هــدفت ، يف كوريــا اجلنوبيــة 19دراســة حالــة علــى كوفيــد  -وأطــر األخبــار الطبيــة علــى تــوتير

ت مشــاركة األخبــار املتعلقــة بـــفيروس كورونــا علــى تــويتر يف الدراســة إلــى دراســة ســلوكيا
ــة قوامهــا  ــى عين ــنهج الوصــفي، عل ــا، باســتخدام امل  78،233مســتخدًما و 43،832كوري

تغريــدة علــى تــويتر، وأجــرى البــاحثون حتلــيًال ملحتــوى اإلطــارات اإلخباريــة املســتخدمة يف 
واد اإلخباريـة سـلطت الضـوء علـى أن العديد من امل وتوصل البحث إلــى:املصادر املشتركة،  

األدوار اإليجابيــة التــي يلعبهــا األفــراد واجلماعــات، لتوجيــه انتبــاه القــراء إلــى األزمــة، مــع  
اإلطار الترفيهي الذي يبرز تبرعات املشاهير، وأن إطارات األخبار املستخدمة يف املصـادر 

حتتــوي علــى مقــاالت  العليــا متشــابهة عبــر الشــبكات محــل الدراســة، وأن التغريــدات التــي
إخبارية ذات إطار طبي كانت أكثـر شـيوًعا مـن التغريـدات التـي تضـمنت مقـاالت إخباريـة 

 تعتمد إطارات غير طبية.

يف نشر املعلومات  تويتر   استخدام  :)13) بعنوان( Lisa Singh  )2020دراسة ليزا سنغ    -
بفيروس    والشائعات  بجائحة  يتعلق  فيما  اجلمهور  إلى  19كورونا  بني  البحث  هدف   ،

االجتماعي التواصل  موقع  تأثير  على  فيما  تويتر التعرف  اجلماهير  بني  الوعي  نشر  يف 
فيما يتعلق   موقع تويتر ، وما حجم املناقشات التي حتدث على19يتعلق بفيروس كورونا  

قوامها  عينة  لتحليل  املضمون  حتليل  واستمارة  املسح  منهج  باستخدم  اجلائحة،  بتلك 
) من ٣٥٠) تغريدة، واستمارة االستبانة للحصول على بيانات من عينة قوامها (  ٦٤٤٨٧(

أن معظم التغريدات املنشورة مضللة    وأشارت نتائج الدراسة: اجلمهور يف مدينة نيويورك،  
متصلة   دوًما  تكون  التي  التغريدات  وأن  للمعلوما؛  تقدميها  يف  احلقائق  على  تستند  وال 

حتظى بدرجة مصداقية عالية بني اجلماهير العتمادها على   اتبروابط ومصادر معلوم
 روابط تدعم صحة التغريدات املنشورة مثل روابط منظمة الصحة العاملية.
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راما    - احلديثة  14عنوان( ب)  Rama   )2020دراسة  االتصالية  التكنولوجيا  ):استخدام 
كورونا   فيروس  جائحة  إلى  ،  املستجد19ملواجهة  البحث  توظيف  وهدف  على  التعرف 

املسح،   تكنولوجيا االتصال احلديثة يف التعامل مع جائحة فيروس كورونا باستخدام منهج 
) مقاًال وخبًرا ١٣٧حيث قام بتحليل األخبار املتعلقة بفيروس كورونا واملنشورة يف عدد (

ا من  ) تقريًرا صادرً ٧١مت نشرها أو إذاعتها يف تلك الوسائل اإلعالمية، باإلضافة إلى (
أن االستراتيجيات االتصالية املستخدمة يف    وتوصل البحث إلى:منظمة الصحة العاملية،  

) كورونا  فيروس  أزمة  مع  للنظام  ) 19التعامل  نتيجة  وذلك  آلخر؛  مكان  من  تختلف 
  .السياسي املوجود يف كل دولة

-  ) الصعیدي  احلافظ  عبد  محمد  نادية  ( 2020دراسة  بعنوان  اجلمه15)  اجتاهات  ور ): 
هدف البحث  املصري نحو معاجلة وسائل اإلعالم اجلديد جلائحة فیروس كورونا املستجد،  

جلائحة   اإلعالمیة  املعاجلة  نحو  املصري  اجلمهور  اجتاهات  وتفسیر  وحتلیل  رصد  إلى 
املستجد،   كورونا  فیروس  مكافحة  لقرارات  وتقییمه  املستجد  كورونا   باستخدامفیروس 

وأداة املسح اإلعالمي  (  منهج  قوامها  البحث ) مفردة،  400االستبانة على عينة  وتوصل 
على  إلى:   الدراسة  عینة  التي حترص  اإلخبارية  املواقع  أهم  من  السابع  الیوم  موقع  أن 

متابعتها على موقع الفیسبوك، وأوصت باستخدام أسالیب معاجلة ذات الطابع التفسیري  
ؤية متكاملة ومتوازنة ألزمة كورونا  والتحلیلي واالستقصائي واحلواري القادر على تقدمي ر 

  املستجد.
  ثالًثا: دراسات تناولت التوافق املهني لدى األطباء وهيئة التمريض: 

لو    - (  Dan Luo ,Qian Liuدراسة كيان لي ودان  بعنوان  2020وآخرون  جتارب :  )16( ) 
أزمة  خالل  الصحية  الرعاية  الصني،     COVID-19مقدمي  إلى  يف  الدراسة  هدفت 

املنهج   املهني باستخدام  بالتوافق  الرعاية الصحية وعالقتها  الكشف عن جتارب مقدمي 
لـ  مخصصة  مستشفيات  خمسة  من  واألطباء  املمرضات  جتنيد  مت  حيث   التجريبي، 

COVID-19   يف مقاطعة هوبي وباستخدام أسلوب العينة العشوائية بطريقة كرة الثلج
الهاتف،   عبر  املنظمة  شبه  املتعمقة  املقابلة  أداة  إلى:وباستخدام  الدراسة  أن   وتوصلت 

مي الرعاية الصحية واجهوا حتديات كثيرة من خالل العمل خالل أزمة كورونا؛ حيث   مقدِّ
ليهم، مما سبب لهم اإلرهاق بسبب أعباء العمل الثقيلة  إنه ميثل بيئة عمل جديدة متاًما ع

والشعور   اآلخرين،  وإصابة  بالعدوى  اإلصابة  من  اخلوف  ظهور  مع  احلماية،  ومعدات 
الرعاية   مقدمي  املكثف  العمل  استنزف  كما  املرضى،  ظروف  مع  التعامل  عن  بالعجز 
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مرونته  الصحية  الرعاية  مقدمو  أظهر  كما  وعاطفًيا.  جسدًيا  التفاني  الصحية  وروح  م 
 املهني للتغلب على الصعوبات.

: حالة الصحة العقلية )17( ) بعنوان  2020وآخرون (  Zhaorui Liuدراسة زهروي لي    -
وباء خالل  واملمرضات  الصني  COVID-19 لألطباء  التحقيق يف يف  إلى  البحث  ، هدف 

املؤ العوامل  املؤسسات الصحية وحتديد  للعاملني يف  النفسية  الصحة  ثرة يف األمن حالة 
النفسي للعاملني يف تلك املؤسسات، باستخدام أسلوب املسح بالعينة العشوائية لعدد من  

 348طبيًبا وممرًضا من    4679أكمل املسح    وتوصلت الدراسة إلى:املؤسسات الصحية،  
يف   وأعراض    31مستشفى  النفسية  املشكالت  انتشار  كان  القارية،  الصني  يف  مقاطعة 

كتئاب بنسب كبيرة بني من يعملون يف أقسام عالية اخلطورة، أو لديهم  القلق وأعراض اال
عالج   يف  املستشفيات    COVID-19خبرة  أن  وتبني  املعدية،  األمراض  من  غيره  أو 

األعلى   املستوى  ذات  واملستشفيات  املعدية  غير  األمراض  ومستشفيات  لعالج  املخصصة 
 كل الصحة العقلية.  كانت أكثر عرضة لإلصابة بواحدة على األقل من مشا

جيانكيو    - (  Jianyu Queدراسة  بعنوان  2020وآخرون  لوباء )18( )  النفسي  التأثير   :
COVID-19   الصني يف  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني  إلى  على  البحث  هدف   ،

الصحية   الرعاية  مجال  يف  العاملني  مختلف  بني  النفسية  املشكالت  انتشار  يف  التحقيق 
وامل األطباء  جائحة(مثل  أثناء  العامة)  الصحة  وأخصائيي  والفنيني  -COVID مرضات 

يف الصني واستكشاف العوامل املرتبطة بظهور املشكالت النفسية، من خالل إجراء  19
مسح على شبكة اإلنترنت للعاملني يف مجال الرعاية الصحية، ومت تقييم املشاكل النفسية  

واستبانة العام  القلق  اضطراب  مقياس  األرق   باستخدام  شدة  ومؤشر  املريض    .صحة 
إلى: البحث  واألرق   وتوصل  واالكتئاب  القلق  أعراض  انتشار  معدل  يف  زيادة  هناك  أن 

كورونا،   الصحية خالل جائحة  الرعاية  العاملني يف مجال  لدى  العامة  النفسية  واملشاكل 
واملمرض واملقيمني  األطباء  لدى  العامة  النفسية  املشكالت  انتشار  معدل  زاد  ات  كما 

خلطر   عرضة  أكثر  األمامية  اخلطوط  يف  الصحية  بالرعاية  العاملني  أن  كما  والفنيني، 
يف   العمل  إلى  االنضمام  يف  الرغبة  وعدم  عام،  بشكل  النفسية  واملشاكل  واألرق  القلق 

  اخلطوط األمامية.
كارمر    - فيكتوريا  (  Victoria Kramerدراسة  بعنوان  2020وآخرون  العبء )19( )   :

جائحة  خالل  األملان  الصحية  الرعاية  مجال  يف  العاملني  نظر  ووجهات  الشخصي 
COVID-19 مجال يف  العاملني  لدى  الشخصي  العبء  تقييم  إلى  الدراسة  هدفت   ،

. من خالل إجراء استطالع عبر  COVID-19الرعاية الصحية يف أملانيا خالل جائحة  
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وتوصل البحث  العاملني يف مجال الرعاية،  من    3669اإلنترنت، وذلك على عينة قوامها  
بيئة    إلى: عملوا يف  الذين  الصحية  الرعاية  مجال  العاملون يف  عن   COVID-19أبلغ 

أدى   اآلخرين.  املشاركني  بجميع  مقارنة  والضغط  الشخصي  العبء  من  أعلى  مستويات 
بيئة   يف  ب    COVID-19العمل  اإلصابة  احتمالية  زيادة  وزيادة    COVID-19إلى 

جائحة  العب خالل  الشخصي  من  COVID-19ء  أكثر  إجهاد  من  املمرضات  تعاني   ،
من   عالية  درجات  األملان  الصحية  الرعاية  مجال  العاملون يف  أظهر  عام،  بشكل  األطباء 

  االتفاق مع اإلجراءات التي اتخذتها املستشفيات.
-  ) فوزية  العاتي  بعنوان  2017دراسة  لدى  )20()  املهني  دراسة  :الضغط  املمرضني 

، هدفت الدراسة إلى الكشف  استكشافية باملؤسسة االستشفائية املتخصصة لألم والطفل
املتخصصة   االستشفائية  باملؤسسة  العاملني  املمرضني  لدى  املهني  الضغط  مستوى  عن 

سنوات    -لألم، ومعرفة ما إذا كانت هناك فروق يف الضغط املهني تعزى ملتغيرات (السن
االجتماعيةاحلال   -اخلبرة عينة  )ة  على  املقارن،  االستكشايف  الوصفي  املنهج  باستخدام   ،

) لألم  128قوامها  املتخصصة  االستشفائية  باملؤسسة  العاملني  املمرضني  من  مفردة   (
للممرضني،   املهنية  الضغوط  أنه:والطفل، وباستخدام مقياس  إلى  البحث  يعاني    وتوصل 

االستشفائية باملؤسسة  العاملون  مرتفع    املمرضون  مستوى  من  والطفل  لألم  املتخصصة 
ا يف مستوى الضغط املهني لدى املمرضني   من الضغط املهني، توجد فروق دالة إحصائًيّ
دالة  فروق  توجد  ال  كما  اخلبرة،  وسنوات  السن  ملتغير  ترجع  املؤسسة  بتلك  العاملني 

املؤسسة بتلك  العاملني  املمرضني  لدى  املهني  الضغط  مستوى  ا يف  ملتغير    إحصائّيً ترجع 
 .احلالة االجتماعية

-  ) بعنوان  2017محمد محمود أحمد عبداهللا  بالتوافق )21( )  املهني وعالقته  : االحتراق 
،  النفسي واالجتماعي لدى األطباء واملمرضني العاملني باملستشفيات احلكومية واخلاصة 

ء واملمرضون  هدفت الدراسة إلى حتديد مستوى االحتراق املهني الذي يعاني منه األطبا
املنهج   النفسي، باستخدام  بالتوافق  املستشفيات احلكومية واخلاصة وعالقته  كلٍّ من  يف 
الوصفي املقارن وأدوات ملقابلة ومقياس االحتراق املهني لألطباء ومقياس االحتراق املهني  
قوامها  العمل على عينة  بيئة  واالجتماعي ومقياس  النفسي  التوافق  للممرضني ومقياس 

) من األطباء العاملني  127) من األطباء العاملني ببعض املستشفيات احلكومية، و(162(
و( اخلاصة  املستشفيات  املستشفيات  214ببعض  ببعض  العاملني  املمرضني  من   (

و( اخلاصة،  103احلكومية،  باملستشفيات  العاملني  املمرضني  من  إلى: )  البحث    وتوصل 
ني درجات االحتراق املهني والتوافق النفسي  وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ب 
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العمل  بيئة  بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  وجود  واملمرضني،  األطباء  لدى 
ودرجات االحتراق املهني لدى كلٍّ من األطباء واملمرضني، وجود فروق ذات داللة إحصائية  

واملم األطباء  لعينة  املهني  االحتراق  مقياس  درجات  متوسط  بيئة  بني  باختالف  رضني 
بيئة   بني  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  ووجود  وخاصة)،  (حكومية  املستشفيات 

  العمل ومستوى التوافق النفسي واالجتماعي لدى كلٍّ من األطباء واملمرضني. 
-  ) اسماعيل  ورزان  فؤاد  صبيرة  بعنوان  2015دراسة  النفسية  )22()  الضغوط  مصادر   :

املمرضني واملمرضات: دراسة ميدانية يف مستشفى األسد اجلامعي يف   املهنية لدى عينة من
، هدف البحث إلى التعرف على الضغوط النفسية املهنية التي يتعرض  محافظة الالذقية

(النوع،   ملتغيرات  وفًقا  اجلامعي  األسد  العاملون يف مستشفى  واملمرضات  املمرضون  لها 
) قوامها  عينة  على  ااجلتماعية)،  أقسام 121واحلالة  مختلف  من  وممرضة  ممرًضا   (

ة،   املهنَيّ النفسية  الضغوط  مقياس  وباستخدام  إلى:املستشفى،  البحث  يعاني   وتوصلت 
الُبعد  كبيرة حيث شكَّل  بنسبة  ة  العينة من ممرضني وممرضات من ضغوط نفسَيّ أفراد 

األخيرة، مع وجود    املادي املرتبة األولى، يليه بُعد بيئة العمل ثم الُبعد النفسي يف املرتبة 
  فروق ذات داللة إحصائية لصالح متغير النوع يف الضغوط النفسية املهنية. 

-  ) الشافعي  بعنوان  2002دراسة ماهر عطوة  العاملین )23( )  املهني للممرضین  التوافق   :
الشـخـصـیــة بـسـمــاتهم  عـالقـتــه  احلـكــومیـة  عن  باملستشفیات  الكشف  إلى  البحث  هدف   ،

بالتوافق   مـستوى ارتباًطا  الشخصية  سمات  بأكثر  والتنبؤ  للممرضني،  املهنـي  التوافـق 
) مستشفيات حكومية 9ممرًض وممرضة موزعني على () ٢٨٩املهني، على عينة قوامها (

املهني،   التوافق  وتوصل مبحافظات غزة، وباستخدام مقياس سمات الشخصية ومقياس 
%)، مع  48.09ورة عامة منخفض حيث بلغت (أن مستوى التوافق املهني بص   البحث إلى:

وجود عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني التوافق املهني لدى املمرضني وبني سـماتهم  
تعزى   املهني  التوافق  أبعاد  إحصائية يف جميع  داللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  الشخصية، 

لة إحصائية لصالح  ملتغير اجلـنس، إال يف بُعد الراتب والترقية حيث وجدت فروق ذات دال
  . اإلناث

  التعليق على الدراسات السابقة: -
هدفت معظم الدراسات يف املحور األول إلى قياس مدى التماس املعلومات الصحية    -1

عبر تطبيقات ومواقع صحافة املحمول ودوافع االلتماس وخطوات االلتماس على عينات  
االستبانة  أدوات  وباستخدام  العام،  واجلمهور  اجلامعة  الشباب  من  وعمدية  عشوائية 

وتو  املقاييس،  من  وعدد  بالنسبة واملقابلة  األول  الترتيب  تصدر  الواتساب  أن  إلى  صلت 



 

 
864 864 

، وأن مواقع التواصل 19  -للمواقع والشبكات التي تعرضت لها عينة الدراسة أثناء كوفيد
االجتماعي لها تأثير يف تشكيل الوعي املعريف والوجداني والسلوكي لدى اجلمهور، ووجود  

التما دوافع  ارتباطية ذات داللة إحصائية بني  الشأن عالقة  س اجلمهور املصري ألخبار 
دوافع   أهم  وأن  السياسية،  املشاركة  وبني  بالعربية  املوجهة  اإلخبارية  املواقع  املصري من 
التماس املبحوثني املعلومات الصحية هو زيادة املعرفة الصحية بشكل عام، ووجود عالقة  

و اإلنترنت  لشبكة  اجلمهور  استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  الوعي  ارتباطية  درجة 
  الصحي لهم. 

أما دراسات املحور الثاني فهدفت إلى اعتماد اجلمهور على وسائل اإلعالم يف متابعة    -2
جائحة   اجلمهور حول  بني  الشائعات  نشر  اإلعالم يف  وسائل  ودور  كورونا  جائحة  أخبار 

من    كورونا، وتأثير وسائل االتصال احلديثة يف أزمة كورونا، على عينات عشوائية وعمدية
الشباب اجلامعة واجلمهور العام وباستخدام أدوات االستبانة واملقابلة وعدد من املقاييس 

موقع الیوم السابع من أهم املواقع اإلخبارية التي حترص عینة الدراسة  وتوصلت إلى أن  
نسبة   أن  الفیسبوك،  موقع  على  متابعتها  جائحة  99.3على  تابعوا  البحث  عینة  من   %

وسائل عبر  مقدمة   كورونا  يف  االجتماعي  التواصل  مواقع  وجاءت  اجلديد،  اإلعالم 
الوسائل التي استقوا منها معلوماتهم عنها، كما ثبت وجود عالقة ارتباطیة عكسیة دالة  
املعلومات   استقاء  اجلديد يف  اإلعالم  وسائل  على  اجلامعات  طلبة  اعتماد  بین  إحصائًیا 

  اج األكادميي لديهم. واالندم 19واألخبار عن جائحة كورونا كوفید 

بينما تناولت دراسات املحور الثالث قياس نسبة التوافق الفسي لدى العاملني بالقطاع   -3
الطبي وعالقته ببعض املتغيرات، وتأثيره على طبيعة العمل والقيام مبتطلبات العمل، على  

وامل االستبانة  أدوات  وباستخدام  واملمرضني  األطباء  من  وعمدية  عشوائية  قابلة  عينات 
وعدد من املقاييس للتوافق املهني، وتوصلت إلى أن أن مقدمي الرعاية الصحية واجهوا  
حتديات كثيرة من خالل العمل خالل أزمة كورونا؛ حيث إنه ميثل بيئة عمل جديدة متاًما 
لدى   العامة  النفسية  واملشاكل  واألرق  واالكتئاب  القلق  أعراض  انتشار  معدل  بلغ  عليهم، 

أبلغ العاملون حد كبير،    COVID-19مجال الرعاية الصحية خالل جائحة  العاملني يف  
بيئة   الذين عملوا يف  الصحية  الرعاية  عن مستويات أعلى من    COVID-19يف مجال 

  العبء الشخصي والضغط مقارنة بجميع املشاركني اآلخرين. 

  مشكلة البحث: -
استخداماتها  وتزايدت  املحمولة  الهواتف  انتشار  األخيرة  الفترة  يف  تزايد 
وإمكاناتها حتى أصبح ال غنى عنها لدى عدد كبير من اجلمهور على مستوى العالم، ومن  
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تلك االستخدامات ما وفرته وسائل اإلعالم من تطبيقات ومواقع ميكن استخدامها عبر  
الحًقا صحافة املوبايل، ومع تزايد اهتمام اجلمهور    الهواتف املحمولة وهو ما أطلق عليها

التي   بها وتعاظم الدور الذي تقوم به يف حياة اجلمهور؛ نظًرا للفورية واآلنية والتفاعلية 
من  زاد  مما  واملال،  واجلهد  للوقت  وتوفيرها  االستخدام  سهولة  إلى  إضافة  تقدمها، 

  ستخدمني يف شتى املجاالت. تأثيراتها املعرفية والوجدانية والسلوكية لدى امل
اإلصابة   جراء  والوفايات  اإلصابات  عدد  وتزايد  كورونا  جائحة  انتشار  ومع 
بالفيروس وإعالن منظمة الصحة العاملية جائحة كورونا كوباء عاملي؛ أصبح اجلميع يعيش 
املعلومات فترات األزمات من مصادر   التماس  تزايد  إلى  الدراسات  أزمة حقيقية وتشير 

وكلما زاد توافر الوسائل كلما زاد االعتماد عليها يف احلصول على املعلومات. ولم  متعددة  
يكن األطباء والتمريض ببعيد عن ذلك، فقد يسعى األطباء وهيئة التمريض للحصول على  
العمل،   عن  الناجتة  النفسية  الضغوط  وتخفيف  املهني  التوافق  حتقيق  بغية  املعلومات 

املوبا صحافة  لتوافر  مبشكلة  ونظًرا  أحس  الباحث  فإن  املستخدمني،  جميع  لدى  يل 
السؤال اآلتي:   والتي ميكن صياغتها يف  وهيئة   ماالدراسة  األطباء  التماس  بني  العالقة 

التمريض للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا املستجد عبر صحافة املوبايل ومستوى  
  التوافق املهني لديهم؟ 

  أهمية البحث: -
على حد علم   -فئة لم تتناولها دراسات وسائل اإلعالم اجلديد  تطبق الدراسة على -

  لتقدمي نتائح عن مدى استخدامهم لصحافة املوبايل.  -الباحث
املوبايل    - لصحافة  التمريض  وهيئة  األطباء  استخدام  مدى  حول  نتائج  البحث  يقدم 

الصحي  اللتماس املعلومات الصحية، وهو ما ميكن استخدامه لتعزيز دورها يف التثقيف  
  ورفع املعلومات الصحية خاصة يف فترة األزمات.

أثناء    - التمريض  وهيئة  األطباء  لدى  املهني  التوافق  مستوى  حول  نتائج  الدراسة  تقدم 
جائحة كورونا والذي من املمكن أن يفيد إدارات املستشفيات للعمل على حتسينه وفًقا ملا 

  تبينه النتائج. 
  أهداف البحث:  -

البحث احلال التماس  سعى  العالقة بني  التعرف على  اآلتي:  الرئيس  الهدف  بحث  إلى  ي 
األطباء والتمريض للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا املستجد عبر صحافة املوبايل  

  والتوافق املهني لديهم. 
  ويتفرع من هذا الهدف األهداف الفرعية اآلتية:
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  ايل. التعرف على مدى استخدام األطباء والتمريض لصحافة املوب -
 حتديد أكثر أنواع صحافة املحمول استخداماً لدى العينة من األطباء والتمريض.  -
 رصد أسباب استخدام األطباء والتمريض لصحافة املحمول.  -
التعرف على أهم املوضوعات التي يتابعها األطباء والتمريض خالل الفترة   -

 احلالية عبر صحافة املحمول. 
 املتعلقة بجائحة كورونا لدى األطباء والتمريض.رصد مستوى املعلومات  -
حتديد خطوات التماس املعلومات اخلاصة بجائحة كورونا لدى األطباء  -

 والتمريض. 
التعرف على دوافع التماس األطباء والتمريض للمعلومات عن جائحة كورونا عبر   -

 صحافة املحمول. 
املقدم بوسائل صحافة املحمول  حتديد مدى ثقة األطباء والتمريض يف املضمون  -

 حول جائحة كورونا. 
 حتديد مستوى التوافق املهني لدى األطباء والتمريض أثناء جائحة كورونا. -

  تساؤالت البحث: -
التماس   بني  العالقة  ما  اآلتي:  الرئيس  التساؤل  على  اإلجابة  إلى  احلالي  البحث  سعى 

فيروس   جائحة  حول  للمعلومات  التمريض  وهيئة  صحافة  األطباء  عبر  املستجد  كورونا 
  املوبايل والتوافق املهني لديهم؟

  التساؤالت الفرعية اآلتية: ويتفرع من هذا التساؤل
  ما مدى استخدام األطباء والتمريض لصحافة املوبايل؟  -
 ما أكثر أنواع صحافة املحمول استخداًما لدى العينة من األطباء والتمريض؟  -
 يض لصحافة املحمول؟ما أسباب استخدام األطباء والتمر -
ما أهم املوضوعات التي يتابعها األطباء والتمريض خالل الفترة احلالية عبر   -

 صحافة املحمول؟ 
 ما مستوى املعلومات املتعلقة بجائحة كورونا لدى األطباء والتمريض؟  -
ما هي خطوات التماس املعلومات اخلاصة بجائحة كورونا لدى األطباء  -

 والتمريض؟ 
التماس األطباء والتمريض للمعلومات عن جائحة كورونا عبر صحافة  ما دوافع  -

 املحمول؟ 
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ما مدى ثقة األطباء والتمريض يف املضمون املقدم بوسائل صحافة املحمول حول   -
 جائحة كورونا؟

 ما مستوى التوافق املهني لدى األطباء والتمريض أثناء جائحة كورونا؟  -
 فروض البحث: -

صائية بني استخدام عينة الدراسة لصحافة املحمول  توجد عالقة ذات داللة إح  -
  .ودوافع التماسهم للمعلومات اخلاصة بجائحة كورونا

باملضمون املقدم   توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني مستوى ثقة عينة الدراسة -
 بصحافة املحمول ومدى التماسهم للمعلومات منها حول جائحة كورونا. 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة يف التماسهم للمعلومات حول   -
املتغيرات   حسب  املوبايل  صحافة  عبر  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة 

 الدميوجرافية.
املهني   - التوافق  مستوى  يف  الدراسة  عينة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

 لديهم حسب املتغيرات الدميوجرافية.
القة ذات داللة إحصائية بني استخدام عينة الدراسة لصحافة املحمول  توجد ع -

 ومستوى التوافق املهني لديهم. 
  نوع ومنهج البحث: -

نتمي البحث احلالي إلى الدراسات الوصفية حيث استخدمت منهج املسح لعينة  ي
يئة من عينة الدراسة من األطباء والتمريض؛ للكشف على العالقة بني التماس األطباء وه

التمريض للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا املستجد عبر صحافة املوبايل والتوافق 
املتغيرات   من حسب  العينة  بني  للمقارنة  املقارن  األسلوب  استخدمت  كما  لديهم،  املهني 

  طبيعة العمل). -البيئة االجتماعية - الدميوجرافية (النوع
  مجتمع وعينة البحث:  -

البحث جميع األطباء واملمرضني العاملني باملستشفيات احلكومية واخلاصة  يشمل مجتمع  
مبحافظة املنيا خالل فترة تطبيق البحث، ومت تطبيق أدوات البحث على عينة عمدية من  

) قوامها  املحمول  صحافة  مستخدمي  واملمرضني  حسب  422األطباء  مقسمة  مفردة   (
استبع بعد  وذلك  والريف واحلضر،  النوع  املكتملة من  متغيري  االستجابات غير  اد جميع 

  األطباء واملمرضني العاملني باملستشفيات احلكومية واخلاصة مبحافظة املنيا وهي: 
(الرئيسي - اجلامعية  والتوليد،    -الكبد   -املستشفيات  والنساء  القلب  األطفال 

  والصدر باملنيا جلديدة). 



 

 
868 868 

احلميات    -نيا العاممستشفى امل   -مستشفيات حكومية (األمراض الصدرية باملنيا -
 مستشفى العزل مبلوي).   -باملنيا

 اليوم الواحد). -املنيا الوطني -أبو السعود -مستشفيات خاصة (دار الهالل -
 مبررات اختيار العينة: 

العمل  - خالل  من  كورونا  جائحة  مبوضوع  التمريض  وهيئة  األطباء  صلة 
  باملستشفيات احلكومية واخلاصة.

ال - الرضا  حول  احلديث  لألطباء زيادة  املهني  والتوافق  النفسي  واألمن  وظيفي 
 واملمرضني نتيجة ضغوط العمل خالل جائحة كورونا. 

الباحث من خالل مقابلة عدد (  - التي قام بها  ) طبيًبا  40الدراسة االستطالعية 
 %).85وممرًضا، والتي بينت استخدامهم لصحافة املحمول بشكل جتاوز الـ ( 

 املستخدمة: األدوات  -
البحث،   عينة  من  البيانات  على  للحصول  األدوات  من  عدًدا  احلالي  البحث  استخدم 

على   إلكترونية  استبانة  عمل  خالل  من  اإللكتروني  التطبيق  طريق  عن   Googleوذلك 
Forms   األطباء على  والتمريض  الطب  بكليات  الزمالء  بعض  خالل  من  وتوزيعها 

باملستشفيات احلكومية واخل العاملني  إزاء جائحة كورونا  واملمرضني  م وكانت 2020اصة 
  األدوات كاآلتي:

املحمول  االستبانة:   - لصحافة  العينة  استخدام  مدى  حول  بيانات  على  للحصول 
وأسباب االستخدام وأهم وسائل صحافة املحمول استخداًما لدى العينة، وذلك  
بناء  يف  منها  لإلفادة  الدراسة  موضوع  يف  السابقة  الدراسات  إلى  الرجوع    بعد 
اإلعالم  مجال  يف  املحكمني  من  عدد  على  االستبانة  عرض  مت  كما  االستبانة، 
واإلعالم التربوي والصحة النفسية للتأكد من قياس األسلئة ملا وضعت لقياسه،  
وقام الباحث بتطبيق معادلة ألفا كرونباخ للتأكد من مدى ثبات االستبانة، وجاءت  

%). ومت حساب الصدق 93% إلى  89( لكل أبعاد االستبانة بني  معامالت الثبات  
) مساوًيا  جاء  وقد  االستبانة،  لصدق  كمؤشر  على متتع  91الذاتي  يدل  .)، مما 

  االستبانة بدرجة صدق عالية.
لقياس مستوى التوافق املهني لدى العينة نتيجة تعرضها  مقياس التوافق املهني:  -

 للمعلومات حول جائحة كورونا عبر صحافة املحمول. 
اطلع الباحث على تعريفات التوافق املهني يف الدراسات السابقة،    خطوات بناء املقياس:  -

املهني، ومت وضع ( التوافق  لقياس  التي صممت  املقاييس  )  7ومت االطالع على عدد من 
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التوافق  أبعاد  من  بُعد  كل  بفئات  اخلاصة  املفردات  من  مجموعة  ووضع  للمقياس  أبعاد 
 ) (صورته املبدئية وقام الباحث بعرضه على عدد من املحكمني  املهني، ُصمم املقياس يف  

بها،   اخلاص  الُبعد  إلى  عبارة  كل  انتماء  من  التأكد  اآلتية:  اجلوانب  يف  الرأي  إلبداء 
والتأكد من وضوح العبارات، ومدى ارتباط األبعاد بالتوافق املهني. وقد الحظ املحكمون 

بعضها مكرر مع عدم وضوح بعض العبارات؛ لذا   أن بعض العبارات ال ينتمي لألبعاد، وأن
نالت   التي  وخاصة  اآلخر  البعض  وحذف  العبارات  بعض  صياغة  بتعديل  الباحث  قام 

) من  أقل  اتفاق  (75معامل  املقياس  عبارات  بلغت  بحيث  إعادة %70)  متت  عبارة،   (
 صياغة املقياس يف شكله النهائي. 

للمقياس:    - القبلي  اختبارالتجريب  إجراء  األطباء   مت  من  عينة  على  للمقياس  قبلي 
يتضمنها   أن  يجب  التي  األساسية  العناصر  لـمعرفة  وذلك  الدراسة،  عينة  واملمرضني 
التطبيق، ومعرفة   املقياس، وحساب زمن  الباحث يف صياغة عبارات  املقياس، ومساعدة 
جديدة،   تعليمات  إضافة  إمكانية  مدى  معرفة  وضوحها،  أو  العبارات  غموض  مدى 

على  وأسفر وقدرته  الباحث  لدى  املقياس  عبارات  وضوح  عن  القبلية  التجربة  نتائج  ت 
  فهمها والتمييز بينها عند قراءتها للمرة األولى.

 ثبات وصدق املقياس: -
قام الباحث باختباره عن طريق إعادة االختبار، حيث قام الباحث بإعادة  ثبات املقياس:  -1

فردة بعد مرور أربعة أسابيع ومت حساب درجات  ) م40تطبيق املقياس على عينة قوامها (
التالي:   النحو  على  االرتباط  معامالت  ومت حساب  والثانية،  األولى  املرتني  مفردة يف  كل 
حساب املتوسط واالنحراف املعياري والوسيط يف التطبيق األول والثاني جلميع املفردات  

ياس، وحساب معامل االرتباط وجلميع أبعاد املقياس، وكذلك املجموع الكلي لدرجات املق
باستخدام املؤشر اجلمعي وحساب معامل فاي، وقد بلغ معامل االرتباط بني التطبيق يف 

اإلعالمية   0.88االختبارين   الدراسات  يف  قبولها  وميكن  عالية  ارتباط  درجة  وهي 
 واالجتماعية وتوحي بالثقة العالية يف صالحية األداة للتطبيق. 

املقياس:    -2 الباحث    يقصدصدق  قام  وقد  لقياسه،  وضع  ما  يقيس  أن  املقياس  بصدق 
النفس   علم  مجال  يف  واملتخصصني  اخلبراء  املحكمني  من  عدد  على  املقياس  بعرض 
واالجتماع وأصول التربية واإلعالم، وكان هناك اتفاق كبير بني املحكمني على أن عبارات 

وقد مت   الداخلي للمقياساملقياس تصلح لقياس ما وضعت لقياسه، ومت حساب االتساق  
إجراء مصفوفة للعالقات االرتباطية بني كل بُعد والدرجة الكلية ملقياس التفاعلية، وذلك 
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ارتباط األبعاد   نتائج  الداخلي وقد أسفرت  اتساقها  الختبار مدى جتانس األبعاد ودرجة 
 باملقياس الكلي كما يلي: 

  التوافق املهني) يوضح مدى اإلتساق الداخلي ألبعاد مقياس 1جدول (
 مستوى املعنوية  معامل االتساق  الُبعد 

  0.001أقل من   0.82 البعد األول: طبيعة وظروف العمل داخل املستشفيات 

 0.001أقل من   0.79 البعد الثاني: الرضا عن املرتب الشهري ونظام الترقيات يف العمل 
 0.001أقل من   0.74 البعد الثالث: العالقة مع الزمالء بالعمل 
 0.001أقل من   0.81 البعد الرابع: العالقة مع إدارة املستشفى 

 0.001أقل من   0.84 البعد اخلامس: الفرص املتاحة للنمو املهني 
 0.001أقل من   0.78 البعد السادس: األمن واإلستقرار النفسي يف العمل 

 0.001أقل من   0.75 البعد السابع: معدل اإلجناز يف العمل 

 طريقة تصحيح املقياس:  -
(أوافق  الثالثي  ليكرت  مقياس  الباحث  الباحث   –محايد  –استخدم  وأخذ  أوافق)،  ال 

)  2) الدرجة املرتفعة للتوافق املهني، ومتثل (3)، حيث: متثل (1  -2  -3التدريج الثالثي (
  ) الدرجة املنخفضة للتوافق املهني. 1الدرجة املتوسطة للتوافق املهني، ومتثل ( 

  حدود البحث: -
املوضوعية:   - األطباء  احلدود  التماس  بني  العالقة  ملعرفة  الدراسة  أجريت 

وليس أي نوع آخر    –والتمريض للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا املستجد
عبر صحافة املوبايل وليس أي وسائل أخرى من وسائل اإلعالم    -من املعلومات

  ومستوى التوافق املهني لديهم.
 أجريت الدراسة داخل مستشفيات محافظة املنيا.انية: احلدود املك -
/ 7/  1م وحتى  2020/  5/  1أجريت الدراسة يف الفترة من  احلدود الزمنية:   -

 م. 2020
) مفردة من األطباء 422أجريت الدراسة على عينة قدرها (  احلدود البشرية: -

 والتمريض مبستشفيات محافظة املنيا.
  :التعريفات اإلجرائية البحث -

املعلومات:   - باختيار  التماس  واملمرضون  األطباء  خاللها  يقوم  التي  العملية  وهي 
الوسائل اإلعالمية للحصول على املعلومات الصحية حول جائحة كورونا ويهتمون  

عن الوسائل   مبتابعتها، والتي تنسجم مع رغباتهم واجتاهاتهم ويبتعدون الشعورًيا
  التي ال تلبي رغباتهم. 
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املحمول:   - عن  صحافة  نشأت  التي  اجلديد  اإلعالم  وسائل  أشكال  أحد  هو 
الرسائل اإلعالمية  ونقل  إنتاج ومشاركة  املحمول يف  الهاتف  استخدام تطبيقات 
إلى اجلمهور، والتي متكن اجلمهور من متابعة تلك الرسائل يف أي مكان ويف أي 

  وقت. 
كورونا - كوفيد  :  جائحة  لفيروس  السريع  االنتشار  بها  واملعروف   19ويقصد 

به املاليني خالل   والذي أصيب  التنفسي،  والذي يصيب اجلهاز  بفيروس كورونا 
  م.2020النصف األول من عام 

هو تلك العملية التي يقوم بها األطباء والتمريض لتحقيق التوائم التوافق املهني:   -
املس داخل  العمل  بيئة  وبني  يكونون  بينهم  بحيث  كورونا،  جائحة  أثناء  تشفيات 

  راضني عن العمل وجميع العوامل التي حتقق النجاح والتقدم يف العمل.

املستخدمة:    - اإلحصائية  ملعاجلة  الوسائل  إحصائية  أساليب  عدة  الدراسة  استخدمت 
)،  t-testالتكرار والنسبة املئوية، اختبار ت (  وهي:وحتليل البيانات للوصول إلى تفسيرها  

  معامل االرتباط.
 ثانًيا: اإلطار النظري للبحث:

   Seeking Information Theory نظرية التماس املعلومات: -1
التماس   عملية  أن  إلى  املعلومات  التماس  نظرية  حول  الكتابات  معظم  تشير 
وهي عملية   املعرفية،  احلالة  لتغيير  األفراد  قبل  من  املبذول  اجلهد  إلى  تشير  املعلومات 
ويؤثر   اخلدمة،  ثمن  ودفع  وقت  تخصيص  عليهم  يجب  حيث  لألفراد؛  بالنسبة  مكلفة 

إليها  ينتمي  التي  للمجموعة  العام  وكمية   السياق  للمعلومات  التماسه  طريقة  على  الفرد 
 .)24( املعلومات التي يلتمسها 

التمـاس املعلومـات وجـود حـوافز ومنبهات ومواقف تدفع الفرد   وتفترض نظرية 
مبـا   مبقارنتهـا  أو  مـا،  مشـكلة  ملواجهـة  املختلفـة  مصادرها  من  املعلومات  لطلب  للسعي 

به  ومعارف  سـابقة  خبـرات  مـن  املواقـف  لديـه  مـع  التعامـل  علـى  القـدرة  اكتسـاب  ـدف 
اجلديدة. ويلجأ األفراد إلى استراتيجية البحث باملجازفة، التي تعتمـد علـى مصـدر واحد 
وحتليلها   تصـنيفها  يـتم  ثـم  معلومـات،  مـن  مـا ميكنـه  كـل  رئيسة جلمـع  مصـادر  عـدة  أو 

  . )25( وربطها باخلبرة السابقة للشخص 
  :) 26(سس النظرية على مجموعة من الفرضيات هي وتقوم أ

املصدر    - استخدام  عدم  إلى  ذلك  يؤدي  املعلومات،  مصدر  بوجود  الفرد  يعلم  لم  إذا 
  كوسيلة اللتماس املعلومات.  
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خلق بيئة معلوماتية فعاله له، بغض النظر عما    الفرد ملتمس املعلومات النشط بامكانه   -
  تقدمه البيئة األصلية من إمكانات معلوماتية. 

العوامل   - باختالف  آلخر  فرد  من  املعلومات  التماس  عملية  يف  النشاط  يختلف 
  الدميوغرافية لهم.  

مييل األفراد إلى استخدام مصادر املعلومات اإللكترونية يف البحث مباشرة وألهداف    -
ووسيلة م مرئي  بحث  أسلوب  كونه  بني  اجلمع  على  اإللكتروني  التصفح  لقدرة  ختلفة؛ 

  .اللتماس املعلومات
املعلومات هي:   البحث عن  املؤثرة على سلوك  العوامل  الدوافع الشخصية  وهناك عدد من 

إلى   للوصول  حتتاجها  التي  والطرق  املطلوبة،  املعلومات  وأنواع  املعلومات،  اللتماس 
املتوافرة  املعلومات،   املعلوماتية  واملهارات  اإلنسان،  بها  يعمل  التي  والبيئة  البحث،  ودوافع 

التحديث،   ومعدالت  املتاحة،  واملوارد  والتكاليف  املفضلة،  املعلومات  ومصادر  لديه، 
  .)27(واخلصائص التوزيعية للبيانات 

  : )28( جارد إلى أن عملية التماس املعلومات متر عبر ست مراحل وهي  كما أشار هايلد
  وتتمثل هذه املرحلة بتحديد الهدف من التماس املعلومات.   الّبدء أو الشروع: -
التماس    االختيار: - سيتم  التي  الوسائل  اختيار  بعملية  األفراد  خاللها  ويقوم 

 املعلومات منها وتقسيمها، قبل البدء بالبحث وااللتماس. 
 عبر وضع األسئلة التي سيستخدمها يف البحث.    االستكشاف: -
 عبر بلورة البحث عن املعلومات.  الصياغة: -
 وهي جتميع املعلومات من خالل عملية البحث.   اجلمع: -
التقدمي: - أو  للمعلومات    العرض  بعد عملية تعرضهم  األفراد  استجابة  وتعبر عن 

 .التي مت جمعها
  ثالًثا: اإلطار املعريف للدراسة:

  : Mobil Journalismصحافة املحمول (املوبايل)  -
أدى التطور التقني يف مجال الهاتف إلى ظهور نسخة حديثة من املحمول عرفت  

حتتوي على خاليا تكنولوجية متطورة مقارنة باخلاليا    Smart Phonesبالهاتف الذكي  
تطبيقات  تضم  السابقة،  اخللوية  الهواتف  من  القدمية  النسخ  يف  ُتستخدم  كانت  التي 
متطورة، حتّول وسائل االتصال القدمية إلى وسائل اتصال حديثة قادرة على تعزيز الربط  

 بني ماليني البشر حول العالم. 
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  Mojoأو    Mobil Journalismل (صحافة الهاتف املحمول)  يطلق على صحافة املوباي
وإتاحة   ونشر  إنتاج  يف  املحمول  الهاتف  استخدام  أشكال  جميع  إلى  املصطلح  ويشير 
عالية  وبجودة  املختلفة  الوسائل  عبر  اآلخرين  مع  وتبادله  واإلخباري  املعلوماتي  املحتوى 

)29(.  
 األفراد من املجتمع وتقدمي املواد  وقد فتحت صحافة املحمول قنوات جديدة للتواصل بني 

 :)30(اإلعالمية، وتنقسم صحافة املحمول وفًقا لالستخدام إلى أنواع هي 
أو    -1 كمنصة  اجلمهور  يستخدمها  عندما  وذلك  للمتابعة:  كوسيط  املحمول  صحافة 

  وسيط ملتابعة املحتوى اإلعالمي.
يستخدمها    -2 عندما  وذلك  للمشاركة:  كوسيط  املحمول  (الصحفي  صحافة  اجلمهور 

  املواطن) يف إنتاج ومشاركة وتبادل األخبار عبر املنصات أو تطبيقات صحافة املوبايل. 
صحافة املحمول كوسيلة جلمع وحترير املعلومات والبيانات: وذلك عندما يستخدمها   -3

باستخدام  القيام  ثم  األحداث،  حول  والبيانات  املعلومات  جمع  عمليات  يف  الصحفيون 
  ا يف حترير املوضوعات والتقاط الصور وغيرها من طرق إنتاج املواد اإلعالمية.تطبيقاته

ويرى الباحث أنه ميكن أن تنقسم صحافة املحمول كمصدر لألخبار إلى عدد من 
ومواقع  اإلنترنت،  شبكة  على  اإللكترونية  الصحف  وتطبيقات  مواقع  كاآلتي:  األنواع 

وتطب ومواقع  اإلخبارية،  القنوات  الهيئات  وتطبيقات  ومواقع  االجتماعي،  التواصل  يقات 
  واملنظمات املحلية والعاليمة.

  ):19-جائحة كورونا (كوفيد -
أواخر عام  2019ظهر فيروس كورونا (كوفيد     2019) يف مقاطعة يوهان بالصني مع 

م وانتشر يف عدد من الدول األسوية واألوروبية واألفريقية مما جعل  2020وبدايات عام  
انتشاره باألمريكتني    WHOالعاملية    منظمة الصحة ا خاصة مع  تقوم باعالنه وباًء عاملّيً

العالم  دول  مبعظم  والوفيات  اإلصابات  معدل  أحد )31(  وزيادة  هو  كورونا  وفيروس   .
وتسبب  مًعا،  واحليوان  لإلنسان  املرض  تسبب  الفيروسات  من  واسعة  ساللة  فيروسات 

البر نزالت  من  تتراوح حدتها  تنفسية  والرئوية  أمراض  التنفسية  األمراض  إلى  العادية  د 
ويسبب  احلادة،  التنفسية  واملتالزمة  التنفسية،  األوسط  الشرق  متالزمة  مثل  األخطر 

  .)32( م 2019-فيروس كورونا مرض كوفيد 
كورونا   لوباء  أن  إلى  الدراسات  الصحة    Covid-19وتشير  على  مقلقة  آثارًا 

الرعاية   مقدمي  لدى  خاصة  واملهني  واالجتماعي  النفسي  واألداء  واجلماعية  الفردية 
املقابل يقومون بدور   الوباء، ويف  أول يف مواجهة هذا  يعانون كخط دفاع  الذين  الصحية 
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واالجتماعي  النفسي  الدعم  وتقدمي  واالجتماعية  النفسية  االحتياجات  مراقبة  يف  مهم 
رضاهم وزمالئهم من مقدمي الرعاية الصحية واجلمهور. وتشكل الضغوط النفسية يف  مل

الطبي  القطاع  العاملني يف  لدى  واضطرابات  نفسية  تأثيرات  كورونا  أثناء جائحة  العمل 
من   وغيرها  النفسي  واالحتراق  الوظيفي  الرضا  اختالل  مثل  واملمرضني  األطباء  من 

وافق مهني لديهم، وهو ما سوف يقوم البحث احلالي العوامل التي تؤدي إلى عدم وجود ت
  بدراسته. 

  التوافق املهني: -
هو  النفس  فعلم  النفس،  علم  دارسي  لدى  الشائعة  املفاهيم  أكثر  من  التوافق  يعتبر 
"علم دراسة سلوك اإلنسان ومدى توافقه مع البيئة" حيث إن دراسة علم النفس ال تنصب  
على السلوك، أو التوافق يف حد ذاته؛ بل تدور حول كيفية الوصول إلى التوافق والطرق  

  .)33(أو عدم التوافق  التي يتم بواسطتها التوافق
ويشير التوافق إلى وجود عالقة منسجمة مع البيئة تتضمن القدرة على إشباع معظم  
الفرد مطالًبا   البيولوجية واالجتماعية، والتي يكون  وتلبية معظم املطالب  الفرد،  حاجات 
تكون  والتي  السلوك  يف  والتغيرات  التباينات  كل  يشمل  فالتوافق  ذلك  وعلى  بتلبيتها، 

التوافق  ض البيئة، وبناء عليه فإن  رورية حتى يتم اإلشباع يف إطار العالقة املنسجمة مع 
املهني ال يرجع الى قدرة األنا يف حتقيق ذلك االنسجام بني األطراف املتصارعة بداخله  
فحسب، بل يعود أيًضا إلى حسن اختيار الفرد لعمل يتناسب مع قدراته الفطرية، وإلى ما 

ا للتسامي بدوافعه الغريزية األصلية.  توفره له مهنته    من متنفسات مقبولة اجتماعّيً
بها  يقوم  التي  املستمرة  الديناميكية  العملية  تلك  إلى:  املهني  التوافق  مفهوم  ويشير 
املادية   العوامل  وكل  العمل  متطلبات  وبني  بينهم  واالنسجام  التالؤم  ليحققوا  األفراد؛ 

قق لهم الشعور بالرضا عن عملهم وتخطي العقبات واالجتماعية يف إطار العمل، مبا يح
  .)34(وإشباع حاجاتهم وطموحاتهم 

العمل،  مبجال  واملتعلقة  املتخصصة  العام  التوافق  فروع  أحد  املهني  التوافق  وُيعتبر 
التوافق،   أكبر قدر من  التي ينبغي أن يحقق فيها األفراد  والذي يعتبر من أهم املجاالت 

إلى   األهمية  كبيرة من  وترجع هذه  نسبة  األفراد يقضون  أن  عاملني أساسيني: أحدهما 
األفراد   حياة  على  وتأثيره  للعمل  املهم  الدور  هو  والثانية  العمل،  ميدان  يف  أوقاتهم 

  ومكانتهم. 
 عن بالرضا العامل منها: شعور املهني التوافق لتحقيق الشروط  من مجموعة وهناك

 أن به، وإدراكه ومهتم يقدره العمل صاحب بأن شعورهاالقتصادي، باإلضافة إلى   مستواه
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على عليه املشرفني أو رؤسائه  مصالح على حرصهم قدر بنفس مصاحله يحرصون 
وحبه وتوفر الذي العمل  لنوع العمل،   اخلاصة آرائه و أفكاره  من اإلفادة فرص يؤديه، 

وشعوره باإلنتاج  مظاهر   يف النفسي  واالستقرار باألمن وحتسينه،  هناك  أن  كما  العمل، 
لسوء التوافق املهني منها: سوء إنتاج العامل من حيث الكيف وقلته من حيث الكم، وكثرة  
وإساءة  عمله،  أثناء  األخطاء  وقوعه يف  إلى  باإلضافة  العامل  لها  يتعرض  التي  احلوادث 

العا العامل وكثرة غيابه عن العمل، ويصبح  أكثر  استخدام اآلالت واألدوات، ومتارض  مل 
شغبا يف تعامله مع رؤسائه ومع زمالئه، ويبدو على العامل أعراض التكاسل والالمباالة 

  لكل ما يدور حوله، إضافة إلى كثرة الشكاوى والتظلم. 
  رابًعا: اإلطار التطبيقي للبحث:

  النتائج العامة للبحث:  -
للعينة من خالل مسا الوصول  الدراسة من خالل  أدوات  بتطبيق  الباحث  عدة قام 

عدد من الزمالء إلرسال رابط االستبانة إلى املجموعات املهنية التي يشترك فيها األطباء  
الـ    Facebookالـ    عبرواملمرضون   تطبيق  البيانات WhatsAppوعبر  جتميع  ومت   ،

 وعمل املعاجلات اإلحصائية للوصول إلى النتائج كما سيتم عرضه يف السطور القادمة.
  ) يوضح مدى استخدام العينة لصحافة املوبايل  2جدول (

مدى استخدام  
العينة لصحافة  

  املوبايل

  األطباء
  اإلجمالي   املمرضني 

  %  ك  %  ك  %  ك

 52.4 221 55.0 116 49.8  105  دائًما 

  33.4 141 31.3 66 35.5 75 أحياًنا 

  14.2 60 13.7 29 14.7  31  نادرًا

  %100  422  %100  211  %100 211  اإلجمالي 

السابق:   اجلدول  من  يستخدمون يتضح  واملمرضني  األطباء  من  الدراسة  عينة  أن 
) بنسبة  دائمة  بصفة  املوبايل  (52.4صحافة  أحياًنا  يتابعونها  من  ونسبة   ،(%33.4  ،(%

%) وذلك يبني زيادة استخدام العينة لصحافة املوبايل؛  14.2ونسبة من يتابعونها نادرًا ( 
رة احلالية وزيادة االعتماد عليها  ويرجع ذلك إلى انتشار التكنولوجيا بصفة كبيرة يف الفت 

نسبة   يف  األطباء  على  املمرضني  تفوق  إلى  النتائج  أيًضا  تشير  كما  األزمات،  أوقات  يف 
االستخدام الدائم؛ وذلك قد يرجع من وجهة نظر الباحث إلى املهام املوكلة لكال اجلانبني؛  

أن األ املعروف  التمريض، ومن  أكثر من مهام  إن مهام األطباء  طباء يقضون معظم حيث 



 

 
876 876 

أوقاتهم بني املستشفيات والعيادات فيكون الوقت املخصص لتصفح صحافة املوبايل أقل  
  من الفئات األخرى. 

  ) يوضح أسباب استخدام العينة لصحافة املوبايل  3جدول (

  أسباب استخدام العينة لصحافة املوبايل 
  العينة

  %  ك
 32.9  139  كورونا احلصول على املعلومات حول جائحة 

 19.9 84 متابعة أخبار التخصص

 14.5 61 تقدمي استشارات صحية 

 13.1 55 البحث عن اجلديد يف التخصص 

 11.1 47 التواصل مع اآلخرين

 8.5 36 قضاء وقت الفراغ 

  %100 422 اإلجمالي 

السابق:   اجلدول  من  واملمرضني  يتضح  األطباء  من  الدراسة  عينة  يستخدمون أن 
بنسبة   كورونا  جائحة  حول  املعلومات  على  احلصول  هي:  ألسباب  املوبايل  صحافة 

%)، ولتقدمي استشارات صحية بسبة 19.9%)، وملتابعة أخبار التخصص بنسبة (32.9(
بنسبة (14.5( التخصص  وللبحث عن اجلديد يف  وللتواصل مع اآلخرين  %13.1)،   ،(%

%)، وتوضح النتائج تصدر البحث عن  8.5بنسبة (%)، ولقضاء وقت الفراغ  11.1بنسبة (
املعلومات حول جائحة كورونا، ويرى الباحث أن هذه النتائج منطقية حيث يسعى اجلمهور  

  إلى التماس املعلومات من الوسائل املختلفة فترة األزمات أكثر من غيرها.
ت الصحف واملواقع  أ) يوضح أشكال صحافة املوبايل التي تستخدمها العينة (تطبيقا -4جدول (

  اإللكترونية)

أشكال صحافة املوبايل التي  
  تستخدمها العينة

  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

تطبيقات 

الصحف  

واملواقع 

  اإللكترونية

 53.3 225 52.1 110 54.5  115  األهرام 

  45.0 190  42.7 90 47.4 100 اجلمهورية 

  43.8 185  45.0 95 42.7 90 األخبار 

  60.4 255  56.9 120 64.0 135 اليوم السابع 

  46.0 194  41.7 88 50.2  106 املصري اليوم 

  46.2 195  45.5 96 46.9 99 الوطن

  37.2 157  36.5 77 37.9 80 الشروق 

  24.2 102  24.6 52 23.7 50 مصراوي 

  14.5 61  13.7 29 15.2 32 نبض

  422  211  211 جملة من سئلوا
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السابق:   اجلدول  من  يستخدمون يتضح  واملمرضني  األطباء  من  الدراسة  عينة  أن 
تطبيقات الصحف واملواقع اإللكترونية كأحد أشكال صحافة املوبايل بنسب تراوحت بني  

)60) و  املرتبة  %14.5)  يحتل  السابع"  "اليوم  موقع صحيفة  أن  إلى  النتائج  وتشير   ،(%
بن له  العينة  متابعة  من حيث  (األولى  بلغت  بنسبة 60سبة  األطباء  عينة  فيها  تفوقت   (%

الثاني موقع وبوابة "األهرام" اإللكترونية  64( الترتيب  %) على عينة املمرضني، وجاء يف 
) ثم  53.3بنسبة  "اجلمهورية"  موقع  جاء  ثم  األطباء،  لعينة  األعلى  النسبة  وجاءت   (%

"الشروق"، وجا ثم  "األخبار"  ثم  و"الوطن"  اليوم"  األخير موقع "املصري  الترتيب قبل  ء يف 
%)، وهو ما يشير من  14.5"مصراوي"، أما موقع "نبض" فجاء يف الترتيب األخير بنسبة (

األحداث  ملتابعة  والتمريض  األطباء  من  الدراسة  عينة  اهتمام  إلى  الباحث  نظر  وجهة 
در، حيث  اجلارية من خالل املواقع املختلفة والتي تتمتع مبصداقية عالية ومعلومة املصا

إن العينة من القطاع الصحي وهم أحد الفئات العلمية التي متيل إلى الدقة يف احلصول  
  على املعلومات.

مواقع قنوات إخبارية محلية  -2ب) يوضح أشكال صحافة املوبايل التي تستخدمها العينة ( -4جدول (
 ودولية)

السابق:   اجلدول  من  التي يتضح  القنوات  قائمة  تصدرت  لألخبار  النيل  قناة  أن 
%) من إجمالي العينة، تلتها يف الترتيب قناة العربية  63.7تتابعها عينة الدراسة بنسبة (

) ( 50بنسبة  بنسبة  احلدث  قناة  ثم  قناة  %40.0)  تراجع  إلى  النتائج  تشير  كما   ،(%
العينة؛ وذلك قد يرجع للمعلومات لدى  الباحث    اجلزيرة كمصدر مفضل  من وجهة نظر 

إلى انحياز التغطية ومشكالت املصداقية واملوضوعية، حيث جاءت نسبة مستخدميها ال 
) الـ  31.8تتجاوز  قناتي  استخدام  تراجع  مع  والتمريض،  األطباء  عينة  من   (%cnn   و

france 24     وذلك قد يرجع من وجهة نظر الباحث إلى اختالف اللغة وعدم اهتمامهم

أشكال صحافة املوبايل التي  
  تستخدمها العينة

  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

مواقع قنوات 

إخبارية محلية 

  ودولية

Cnn 55 26.1 24 11.4 74 17.5 

France 24 33 15.6 11 5.2  44  10.4  

  63.7  269  66.4 140 61.1 129  النيل لألخبار 

  50.0  213  37.9 80 63.0 133  العربية 

  40.3  170  37.9 80 42.7  90  احلدث

  31.8  134  52.6 111 58.3 123  اجلزيرة 

  422  211  211  جملة من سئلوا
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ي املحلي، وإن كان اعتماد العينة عليهم يكون يف املوضوعات املتعلقة بالشأن بالشأن املصر 
  الدولي مثل أعداد اإلصبات اليومية وتطورها وجهود تطوير اللقاحات. 

) والتي 2018آيات أحمد رمضان (نتائج اجلدول السابق مع نتائج دراسة    وتتفق
   احلصول على املعلومات.تشير إلى تفضيل اجلمهور للمواقع الصحفية واإلخبارية يف

مواقع وتطبيقات التواصل  -3ج) يوضح أشكال صحافة املوبايل التي تستخدمها العينة ( -4جدول (
  االجتماعي)

أشكال صحافة املوبايل التي  
  تستخدمها العينة

  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

مواقع وتطبيقات  

التواصل 

  االجتماعي 

Facebook 195 92.4 186 88.2 381 90.3 

Twitter 130 61.6 122 57.8  252  59.7  

Youtube  180 85.3 167 79.1  347  82.2  

Instigram  111 52.6 89 42.2  200  47.4  

Linked in  156  73.9 103 48.8  259  61.4  

Snapshat  135 64.0 89 42.2  224  53.1  

WhatsApp  190 90.0 186 88.2  376  89.1  

Google 

meet  
132 62.6 96 45.5  228  54.0  

Zoom  160 75.8 100 47.4  260  61.6  

  422  211  211  جملة من سئلوا

السابق:   اجلدول  من  املواقع يتضح  قائمة  يتصدر  بوك  الفيس  وتطبيق  موقع  أن 
والتطبيقات التي تستخدمها العينة من األطباء واملمرضني، حيث وصلت نسبة استخدامه 

%)، وهو ما تشير إليه معظم الدراسات احلديثة حول مواقع التواصل االجتماعي 90.3(
والذي قارب من   الفيس بوك  زيادة مستخدمي   مصر فقط،  مليون مستخدم يف  40من 

%) ويستخدم يف التواصل 89.1بنسبة (   WhatsAppوجاء يف الترتيب الثاني تطبيق الـ  
النصي والصوتي وعن طريق الفيديو بني األفراد سواء بني أفراد األسرة أو زمالء العمل 
العمل  يف  والزمالء  أسرهم  أفراد  مع  للتواصل  واملمرضون  األطباء  ويستخدمه  وغيرها، 

سواء؛ ويرجع ذلك لسهولة استخدام التطبيق يف نقل امللفات والتواصل   واملرضى على حد
الـ   الثالث موقع  الترتيب  (   youtubeاملرئي، وجاء يف  والذي يستخدم 82.2بنسبة   (%

ويف  العينة  لدى  االهتمام  ذات  املوضوعات  فيديوهات حول  أساسية يف مشاهدة  بصورة 
ما يتعلق بجائحة كورونا خصوًصا ملتابعة  هذه الدراسة تكون املوضوعات الصحية عموًما و
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  instigramو    zoomو    Linked inالتطورات عاملًيا، كما استخدمت العينة تطبيقات  
  وغيرها من املواقع كما يشير اجلدول السابق.

حسام فايز عبد  ) وLisa Singh    )2020دراسة    نتائجنتائج اجلدول مع  وتتفق  
الدراسات التي أكدت على استخدام اجلمهور ملواقع التواصل ) وغيرها من  2020احلي (

  االجتماعي يف احلصول على املعلومات واألخبار حول القضايا املختلفة فترة األزمات. 

مواقع هيئات ومنظمات محلية   -2د) يوضح أشكال صحافة املوبايل التي تستخدمها العينة ( -4جدول (
  ودولية)

السابق:   اجلدول  من  املمرضني)  يتضح  (األطباء/  الدراسة  عينة  من  كبير  اعتماد 
(على   بنسبة  جاءت  حيث  املصرية،  والسكان  الصحة  وزارة  موقع 83.2موقع  يليه   ،(%

%)، يليه موقع 56.6%) ثم مواقع اجلامعات بنسبة (81.3منظمة الصحة العاملية بنسبة (
%) مما يشير إلى  43.1%) ثم موقع محافظة املنيا بنسبة (52.8مجلس الوزراء بنسبة (

املعلوما  على  باحلصول  العينة  انتشرت  اهتمام  حيث  موثقة؛  رسمية  مصادر  من  ت 
مواجهة   الرسمي  اإلعالم  استوجب على  الفترة احلالية، مما  كبيرة يف  الشائعات بصورة 

م وذلك للقضاء على  2020تلك الشائعات وتفنيدها أوًال بأول خاصة خالل أزمة كورونا  
  الذعر الذي ينتشر جراء تلك الشائعات.

  
  
  
  

  املوبايل التي تستخدمها العينةأشكال صحافة 
  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

مواقع هيئات  

  ومنظات

  محلية ودولية

 83.2 351 40.3 170 42.9 181  موقع وزارة الصحة املصرية 

  81.3  343  37.2 157 44.1 186 موقع منظمة الصحة العاملية 

  52.8  223  23.7 100 29.1 123  موقع مجلس الوزراء 

  43.1  182  19.0 80 24.2 102  موقع محافظة املنيا

  37.7  159  16.8 71 20.9  88  مواقع منظمات حقوق اإلنسان 

  56.6  239  23.5 99 33.2 140  مواقع اجلامعات

  422  211  211  جملة من سئلوا



 

 
880 880 

  ة للمعلومات حول جائحة كورونا من موقع دون اآلخر لدى العينة) دوافع التماس العين5جدول (

  أسباب تفضيل العينة للموقع 
  العينة

  %  ك

 91.9  388  تقدم معلومات محدثة حول األحداث املتعلقة بجائحة كورونا

 84.4 356 تسهل التواصل مع الزمالء يف التخصص ومع املرضى

 81.0 342 األخرىتتمتع مبصداقية أكثر من الوسائل 

 68.7 290 يتابعها عدد كثير من الزمالء 

 68.2 288 تغطيتها لألحداث شاملة ومتنوعة

 64.0 270 يدعم املوضوعات بأرقام وإحصائيات معلومة املصدر

 63.0  266 تستعني باخلبراء واملتخصصني حول األحداث اجلارية 

 422 جملة من سئلوا

السابق:   اجلدول  من  واملمرضني  يتضح  األطباء  عينة  استخدام  أسباب  أهم  أن 
ثة حول األحداث املتعلقة بجائحة كورونا   لصحافة املوبايل كانت ألنها تقدم معلومات محدَّ

) يسعى  91.9بنسبة  األزمات  فترة  يف  أن  إلى  الباحث  نظر  وجهة  من  يرجع  وذلك   ،(%
املص من  معلومات  على  للحصول  عبر  اجلمهور  متاحة  املوبايل  وصحافة  املتاحة،  ادر 

املواقع  متابعة  أو  اإلنترنت  على  البحث  من خالله  وميكن  مكان،  كل  املحمول يف  الهاتف 
الرسمية وغيرها من املواقع العلمية التي توفر معلومات حول اجلائحة، كما أشارت العينة  

زمالء يف التخصص ومع  إلى أنهم يستخدمون صحافة املحمول ألنها تسهل التواصل مع ال
) بنسبة  بنسبة 84.4املرضى  األخرى  الوسائل  من  أكثر  مبصداقية  ولتمتعها   ،(%

)81.0) بنسبة  الزمالء  من  كبير  عدد  يتابعها  وألنه  لتغطيتها  %68.7)،  ونتيجة   ،(%
) بنسبة  ومتنوعة  شاملة  بأرقام 68.2لألحداث  املوضوعات  بدعم  وقيامها   ،(%

بن املصدر  معلومة  ( وإحصائيات  باخلبراء 64.0سبة  تستعني  ألنها  وبسبب   ،(%
  %). 63.0واملتخصصني حول األحداث اجلارية بنسبة (

  ) يوضح مدى متابعة العينة ألخبار جائحة كورونا عبر صحافة املوبايل 6جدول (
مدى متابعة العينة  

ألخبار جائحة  
  كورونا 

  اإلجمالي   ممرضني   أطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

 78.2 330 80.6 170 75.8  160  دائًما 

  14.9 63 10.9 23 19.0 40 أحياًنا 

  6.9 29 8.5 18 5.2  11  نادرًا

  %100  422  %100  211  %100 211  اإلجمالي 
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السابق:   اجلدول  من  كورونا يتضح  جائحة  أخبار  تتابع  العينة  مفردات  جميع  أن 
جاء  باملرض، حيث  لإلصابة  واألكثر عرضة  الطبي  القطاع  متخصصون يف  أنهم  خاصة 

 ) بنسبة  دائًما  األطباء؛ 78.2االستخدام  عينة  على  التمريض  عينة  خاللها  تفوقت   (%
من يستخدمونها    وذلك قد يرجع إلى زيادة أعباء العمل لدى األطباء، بينما جاءت نسبة

%). وذلك قد يرجع  6.9%) ونسبة من يستخدمها بصورة نادرة (14.9بصورة متوسطة (
يف رأي الباحث إلى سهولة استخدام صحافة املوبايل بأشكالها املتعددة وتوافرها مع كل 
شبكة  وفرتها  التي  السرعة  إلى  إضافة  باإلنترنت،  متصل  محمول  تليفون  ميتلك  من 

  وتلقي املعلومات ونتائج البحث عبر الشبكة وغيرها من اخلدمات. اإلنترنت يف إرسال
(  وتتفق  الصعيدي  دراسة طارق محمد  مع  تشير  2020الدراسة احلالية  والتي   (

إلى زيادة اعتماد اجلمهور على صحافة املوبايل كمصدر للحصول على املعلومات يف ظل  
  جائحة كورونا. 
  العينة بالتماسها بخصوص جائحة كورونا) يوضح أهم املعلومات التي قامت 7جدول (

أهم املعلومات التي تتابعها العينة بخصوص جائحة  
  كورونا 

  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك    

 81.5 344 78.7 166 84.4  178  آخر إحصائيات اإلصابات بالفيروس 

  74.9 316 73.5 155 76.3 161 اإلجراءات االحترازية وطرق مكافحة العدوى 

  82.5 348 79.6 168 85.3  180  جهود تطوير اللقاحات

  80.6 340 80.1 169 81.0  171  أهم األدوية الفعالة 

  89.6 378 84.4 178 94.4  200  أخبار الزمالء املصابني بالعدوى 

  79.1 334 81.0 171 77.3  163  قرارات الدولة بخصوص اجلائحة 

  85.5 361 86.3 182 84.4  179  اجلائحة تطورات البحوث العلمية بخصوص 

  71.1 300 68.2 144 73.9  156  تبادل اآلراء واخلبرات مع اآلخرين

  422  211 211  جملة من سئلوا

أن أهم املعلومات التي تتابعها العينة بخصوص جائحة  يتضح من اجلدول السابق:  
هي (  كورونا  بنسبة  بالعدوى  املصابني  الزمالء  ثم 89.6أخبار  البحوث    %)،  تطورات 

%)،  82.5%)، ثم جهود تطوير اللقاحات بنسبة (85.5العلمية بخصوص اجلائحة بنسبة (
) بنسبة  بالفيروس  اإلصابات  إحصائيات  آخر  الفعالة  81.5تليها  األدوية  أهم  ثم   ،(%

بخصوص  80.6( الدولة  قرارات  تليها  (  اجلائحة %)،  اآلراء  79.1بنسبة  وتبادل   ،(%
%)، وذلك يرجع إلى زيادة التماس املعلومات خالل  71.1واخلبرات مع اآلخرين بنسبة (
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الدراسات  أكدته  ما  وهو  الفترة،  تلك  يف  اإلعالم  وسائل  على  واالعتماد  األزمات  فترة 
  السابقة يف هذا املجال. 

)  et al    Navya Bhaskaran)2017  الدراسة احلالية مع نتائج دراسة  وتتفق
وأهم   كورونا  جائحة  حول  الصحية  املعلومات  التماس  زيادة  أسباب  إلى  تشير  والتي 

  املعلومات التي يبحث عنها اجلمهور. 
  

  ) يوضح مدى إفادة العينة من صحافة املوبايل يف التماس املعلومات حول جائحة كورونا 8جدول (

  درجة اإلفادة 
  اإلجمالي   املمرضني   أطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

 81.3 343 79.1 167 83.4  176  كبيرة

  15.4 65 16.6 35 14.2 30 متوسطة

  3.3 14 4.3 9 2.4  5  منخفضة 

  %100  422  %100  211  %100 211  اإلجمالي 

السابق:   العينة من استخدامها لصحافة  يتضح من اجلدول  إفادة كبيرة من  وجود 
) بنسبة  جاءت  حيث  كورونا؛  جائحة  حول  املعلومات  على  احلصول  %) 81.3املوبايل يف 

من  أعلى  األطباء  نسبة  جاءت  حيث  املمرضني،  عينة  على  األطباء  عينة  فيها  تفوقت 
يف   البارز  ودورها  املوبايل  صحافة  أهمية  إلى  يشير  وذلك  األحداث املمرضني،  نقل 

وتوصيل املعلومات للجمهور بكفاءة وفعالية، إضافة إلى اآلنية يف نقل املعلومات مبا تتيحه  
  تقنيات تلك التطبيقات واملواقع من خدمات مثل البث املباشر وغيرها.

  

) يوضح أساليب تفاعل العينة مع املعلومات التي مت التماسها عبر صحافة املوبايل حول جائحة  9جدول (
  وروناك

  أساليب التفاعل
  العينة

  %  ك

ا بي على موقع خاص بي  81.8  345  أتابع مصادر متعددة وأنتج محتوى خاًصّ

ا بي على تلك املواقع  70.6  298 أتابع مصادر متعددة وأنتج محتوى خاًصّ

 54.5  230 أتابع وأشارك ما قرأته مع اآلخرين

 40.3 170 أتابع وأقوم بالتعليق على املنشورات

 35.5  150 أتابع وأشارك باستطالعالت الرأي باملواقع املختلفة 

 26.5 112 أتابع وأبدي إعجابي باملنشورات 

 9.5  40 أكتفي باملتابعة فقط

 422 جملة من سئلوا
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أن أهم أساليب تفاعل العينة مع املعلومات حول جائحة  يتضح من اجلدول السابق:  
ا بي على موقع خاص بي   كورونا جاءت بالترتيب: أتابع مصادر متعددة وأنتج محتوى خاّصً

) املواقع  81.8بنسبة  تلك  على  بي  ا  خاّصً محتوى  وأنتج  متعددة  مصادر  أتابع  تليها   ،(%
) اآلخري70.6بنسبة  مع  قرأته  ما  وأشارك  أتابع  ثم   ،(%) بنسبة  أتابع  54.5ن  ثم   ،(%

%)، تليها أتابع وأشارك باستطالعالت الرأي  40.3وأقوم بالتعليق على املنشورات بنسبة (
%)، و  26.5%) ثم أتابع وأبدي إعجابي باملنشورات بنسبة (35.5باملواقع املختلفة بنسبة (

) بنسبة  فقط  باملتابعة  أكتفي  ال9.5أخيًرا  نظر  وجهة  من  يشير  ما  وهو  إلى  %)،  باحث 
(كوفيد املستجد  كورونا  بفيروس  املتعلقة  املنشورات  مع  التفاعل  مواقع 19-زيادة  عبر   (

  وتطبيقات صحافة املوبايل. 
) يوضح التأثيرات املعرفية املترتبة على التماس املعلومات عن جائحة كورونا عبر صحافة  10جدول (

  املوبايل

  حة كوروناالتأثيرات املعرفية اللتماس املعلومات حول جائ
  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

  94.1  397  89.6 189 98.6  208  متابعة أخبار البروتوكوالت العالجية الفعالة ملواجهة املرض 

  84.8  358  82.0 173 87.7 185  متابعة املعلومات حول أهم طرق الوقاية من اإلصابة باملرض

االتعرف على جهود تطوير    84.1  355  82.5 174 85.8  181  اللقاحات محلًيا وعاملّيً

  80.1  338  75.4 159 84.8 179  التعرف على مستجدات أعراض اإلصابة بالفيروس 

 76.8 324 79.6 168 73.9  156  احلصول على معلومات خاصة بأعداد املصابني واملتوفني 

  422  211 211 جملة من سئلوا

السابق:   اجلدول  من  املعلومات  يتضح  التماس  على  املترتبة  املعرفية  التأثيرات  أن 
البروتوكوالت   أهم  أخبار  متابعة  كالتالي:  املوبايل جاءت  كورونا عبر صحافة  عن جائحة 

) بنسبة  األول  الترتيب  يف  املرض  ملواجهة  الفعالة  املعلومات 94.1العالجية  ومتابعة   ،(%
الوقاية م أهم طرق  التعرف على  حول  بينما جاء  الثاني،  الترتيب  باملرض يف  اإلصابة  ن 

ا يف الترتيب الثالث، ثم احلصول على معلومات حول   ا وعاملّيً جهود تطوير اللقاحات محلّيً
أعراض اإلصابة بالفيروس يف الترتيب الرابع، ثم احلصول على معلومات خاصة بأعداد  

%)، ويلحظ وجود اختالف بني عينة  76.8بة (املصابني واملتوفني يف الترتيب األخير بنس 
جائحة   عن  املعلومات  التماس  على  املترتبة  املعرفية  التأثيرات  يف  واملمرضني  األطباء 

إلى وجود اختالف يف   -من وجهة نظر الباحث  - كورونا عبر صحافة املوبايل؛ وذلك يرجع
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مهام العمل حتدد نوع    استخدام العينتني لصحافة املوبايل لصالح األطباء، كما أن اختالف
  التأثيرات املعرفية التي حتدث لألطباء واملمرضني. 

  Wura Jacobs and Othersنتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراستي  وتتفق  
العمير (2017( ومحمد صالح  املعرفية   )35( )  2020)  التأثيرات  واللتني حددتا طبيعة 

كورونا، ومعرفة إجراءات   جائحةالتي حتدث للجمهور مثل احلصول على معلومات حول  
  الوقاية من الفيروس. 

  

) يوضح التأثيرات السلوكية املترتبة على متابعة العينة للمعلومات عن جائحة كورونا عبر 11جدول (
  صحافة املوبايل 

  كيةالتأثيرات السلو
  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

ا أو يف املنزل   91.0  384 87.2 184 94.8  200  أساعد مرضى العزل املنزلي سواء تليفونّيً

  87.9  371 95.7 202 80.1 169  أتطوع يف العناية باملرضى يف مستشفيات العزل 

 86.7 366 89.1  188 84.4  178  أقوم مبساعدة املرضى واملصابني بصفة مستمرة

  86.3  364 80.1 169 92.4  195 أشجع الزمالء على املشاركة يف التوعية حول اجلائحة 

  85.8  362 82.9 175 88.6 187  أشارك معلوماتي مع اآلخرين بهدف املساعدة

  422  211 211  جملة من سئلوا

السابق:   اجلدول  من  العينة  يتضح  متابعة  على  املترتبة  السلوكية  التأثيرات  أن 
العزل   املوبايل جاءت كاآلتي: أساعد مرضى  للمعلومات عن جائحة كورونا عبر صحافة 

) بنسبة  األول  الترتيب  املنزل يف  أو يف  ا  تليفونّيً الثاني  91املنزلي سواء  الترتيب  %)، ويف 
ثم  العزل،  مستشفيات  يف  باملرضى  العناية  يف  واملصابني    أتطوع  املرضى  أقوم مبساعدة 

بصفة مستمرة، تليها أشجع الزمالء على املشاركة يف حمالت التوعية حول اجلائحة، ثم  
) بنسبة  األخير  الترتيب  يف  املساعدة  بهدف  اآلخرين  مع  معلوماتي  %)،  85.8أشارك 

املترتبة  وُيالحظ االختالف بني األطباء واملمرضني عينة الدراسة يف التأثيرات السلوكية  
على متابعتها للمعلومات عن جائحة كورونا عبر صحافة املوبايل؛ وذلك يرجع إلى طبيعة 

  مهام كل فئة واختالفها عن األخرى.  
نتائج دراسة طارق محمد الصعيدي (وتتفق   الدراسة احلالية مع  م)  2020نتائج 

يف التوعية وتقدمي يف نوعية التأثيرات السلوكية مثل القيام باملساعدة ومشاركة اآلخرين  
  املعلومات، وكما اتفقت يف حتديد حجم التأثيرات لدى اجلمهور. 
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) يوضح التأثيرات الوجدانية املترتبة على متابعة العينة للمعلومات عن جائحة كورونا عبر 12جدول (
  صحافة املوبايل 

  التأثيرات الوجدانية
  اإلجمالي   املمرضني   األطباء

  %  ك  %  ك  %  ك

باحلاجة إلى رفع وتنمية الوعي لدى اجلمهور حول أوقن 

  اجلائحة 
208  98.6 189 89.6  397  94.1  

  89.3  377  94.3 199 84.4 178  أنكر الشائعات وأقدر قيمة املعلومات معلومة املصدر

  87.0  367  84.4 178 89.6 189  أشعر بخطورة املشاركة يف مستشفيات العزل 

 70.1 296 72.0 152 68.2  144  مواجهة أزمة كورونا أثمن دور مؤسسات الدولة يف 

أطمئن لإلجراءات االحترازية املتخذة يف املستشفيات  

 واملؤسسات املختلفة 
78  37.0 56 26.5  78  31.8  

  422  211 211  جملة من سئلوا

السابق:   اجلدول  من  العينة  يتضح  متابعة  على  املترتبة  الوجدانية  التأثيرات  أن 
للمعلومات عن جائحة كورونا عبر صحافة املوبايل جاءت كاآلتي: أوقن باحلاجة إلى رفع  

) بنسبة  األول  الترتيب  الوعي لدى اجلمهور حول اجلائحة يف  أنكر  94.1وتنمية  ثم   ،(%
الت يف  املصدر  معلومة  املعلومات  قيمة  وأقدر  بخطورة  الشائعات  وأشعر  الثاني،  رتيب 

يف   الدولة  مؤسسات  دور  أثمن  ثم  الثالث،  الترتيب  يف  العزل  مستشفيات  يف  املشاركة 
) بنسبة  الرابع  الترتيب  يف  كورونا  أزمة  لإلجراءات 70.1مواجهة  أطمئن  تليها   ،(%

) بنسبة  املختلفة  واملؤسسات  املستشفيات  يف  املتخذة  وُيالحظ  31.8اإلحترازية   ،(%
يرجع  االختال وذلك  املمرضني؛  وعينة  األطباء  لكلٍّ من عينة  الوجدانية  التأثيرات  بني  ف 

  إلى اختالف طرق التماس املعلومات والوسائل التي تستخدم اللتماس املعلومات.  
مع  وتختلف   الدراسة احلالية  كارمر  نتائج  فيكتوريا    Victoria Kramerدراسة 

) أن  2020وآخرون  إلى  أشارت  والتي  أظهروا  العامل)  الصحية  الرعاية  مجال  يف  ني 
  .درجات عالية من االتفاق مع اإلجراءات التي اتخذتها املستشفيات
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) يوضح مستوى التوافق املهني للعينة نتيجة حصولهم على املعلومات عن جائحة كورونا عبر 13جدول (
  ) 422صحافة املوبايل (ن= 

عدد    األبعاد
االنحراف   املتوسط  الفقرات

  املعياري 
الوزن 

  النسبي % 
  ترتيب 
  األبعاد

البعد األول: طبيعة وظروف العمل داخل 
  املستشفيات 

10  14.5  5.7680  48.3  3  

البعد الثاني: الرضا عن املرتب الشهري ونظام 
  الترقيات يف العمل 

10 12.5 4.8734  41.6  5  

  1  53.3  6.6539 16.00 10  البعد الثالث: العالقة مع الزمالء بالعمل 

  2  50.0  5.7620 15.00 10  البعد الرابع: العالقة مع إدارة املستشفى 

  4  45.0  7.5682 13.5 10  املتاحة للنمو املهني البعد اخلامس: الفرص 

  7  40.0  4.9832 12.00 10  البعد السادس: األمن واالستقرار النفسي يف العمل 

  6  40.3  5.7638 13.00 10  البعد السابع: معدل اإلجناز يف العمل 

    46.0  6.7840  13.79  70  إجمالي املقياس

تصدر الُبعد الثالث وهو العالقة مع زمالء العمل قائمة  يتضح من اجلدول السابق:  
بنسبة   األول  الترتيب  يف  جاء  حيث  الدراسة،  عينة  لدى  املهني  التوافق  مقياس  أبعاد 

بالتعاون 53.3( أقوم  اآلتية:  املواقف  يتناول  ما  وهو  العينة،  استجابات  إجمالي  من   (%
يف العمل باستمرار خالل جائحة كورونا، وأتبادل املعلومات  والتنسيق بيني وبني زمالئي  

طبيعة   إلى  العمل  يف  زمالئي  وينظر  كورونا،  فيروس  زمالئي حول  وبني  بيني  واخلبرات 
اجلائحة،   خالل  العمل  أثناء  حتدث  التي  املشكالت  حل  يف  ونتعاون  باحترام،  عملي 

تقوم اإلدارة بتشجيع العاملني  وتربطني بالزمالء يف املستشفيات األخرى عالقات جيدة، و
زمالء  مع  عالقات  تكوين  الصعب  من  بأنه  وأعتقد  أدائهم،  حتسني  على  املستشفى  يف 

طبيعة   يقدرون  زمالئي  أن  وأشعر  النواحي عمليالعمل،  يف  بالعمل  زمالئي  أشارك   ،
العمل خالل جائحة   إلى أن ظروف  الباحث  االجتماعية، وذلك قد يرجع من وجهة نظر 

ادت االهتمام بالعالقات االجتماعية بني أعضاء املؤسسات الصحية من األطباء كورونا ز
والتمريض، نتيجة ملا يحدث من ظروف العزل واملرض التي يتعرض لها مقدموا الرعاية  

  الصحية بتلك املؤسسات.
) بنسبة  املستشفى  إدارة  العالقة مع  الرابع:  الُبعد  الثاني  الترتيب  %)،  50وجاء يف 

أثناء جائحة كورونا، وهو ما جعل هناك  وذلك قد ير جع إلى ضغوط العمل التي حتدث 
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والتعامل   املستشفيات  إدارة  مع  عنها    املباشرتواصل  عامة  صورة  يشكل  قد  مما  معها؛ 
  مختلفة عن الصور التي كانت يف الظروف العادية. 

شفيات بينما جاء يف الترتيب الثالث الُبعد األول: طبيعة وظروف العمل داخل املست 
%)، حيث إن طبيعة العمل خالل جائحة كورونا أثرت بشكل كبير يف األطقم  48.3بنسبة (

رضاء  وجود  إلى  الُبعد  نتائج  وتشير  املهني،  رضائهم  يف  وأثرت  باملستشفيات  الطبية 
متوسط عن مستوى وطبيعة ظروف العمل باملستشفيات، وذلك لضغط العمل ووجود قلة  

  عدد األطقم الطبية وغيرها من األسباب.يف اإلمكانيات، والنقص يف 
%)، 45وجاء الُبعد اخلامس: الفرص املتاحة للنمو املهني يف الترتيب الرابع بنسبة (

وذلك نظًرا ألن يف ظروف جائحة كورونا نتيجة احلاجة للجميع للعمل داخل املستشفيات  
املهني متوسطة، يليه    يف أماكنهم التي كانوا يعملون بها سابًقا فإن فرصة التغيير والنمو

الثاني: الرضا عن املرتب الشهري ونظام الترقيات يف العمل يف الترتيب اخلامس  الُبعد 
) بنسبة 41.6بنسبة  السادس  الترتيب  العمل يف  اإلجناز يف  معدل  السابع:  الُبعد  ثم   (%

)40.3 .(%  
الترتيب العمل يف  النفسي يف  الُبعد السادس: األمن واالستقرار  األخير   بينما جاء 

التي يتعرض لها األطباء واملمرضون    النفسية %)، وهو ما تناول مدى الضغوط  40بنسبة (
خالل   العمل  طبيعة  كاآلتي:  العينة  استجابات  وكانت  كورونا،  جائحة  خالل  العمل  أثناء 
اجلائحة ال تتوافق ميولي ومؤهلي الدراسي يف الترتيب األول، ويف الترتيب الثاني عملي  

طورة عاٍل جًدا، مع عدم الشعور باألمان يف العمل وعدم القدرة على حتمل  به مستوى اخل
  ضغوط العمل أثناء اجلائحة. 

املهني لدى األطباء  التوافق  انخافض يف مستوى  إلى  نتائج اجلدول عموًما  وتشير 
نتائج   معظم  جاءت  حيث  كورونا،  جائحة  أثناء  الصحية  باملؤسسات  العاملني  واملمرضني 

إلى عدة أسباب، منها: كمية    -من وجهة نظر الباحث  -ملتوسط؛ وذلك يرجعاألبعاد يف ا
وبها   ومتنوعة  متعددة  املوبايل  صحافة  من  والتمريض  األطباء  يلتمسها  التي  املعلومات 
اختالف يف وجهات النظر حول املوضوع، مع انتشار الشائعات حول إصابة وموت أعضاء 

النفسيالطبيةاألطقم   الضغوط  إلى  إضافة  العمل، ،  فترة  خالل  األسرة  عن  والُبعد  ة 
التي   األسباب  من  وغيرها  اجلائحة...  فترة  الطبية خالل  لألطقم  يحدث  الذي  والتنمر 

ا متوسًطا لدى العينة.    أوجدت توافًقا مهنّيً
) والتي 2015نتائج الدراسة مع نتائج دراسة صبيرة فؤاد ورزان إسماعيل (  وتتفق
ة بنسبة كبيرة،    العينةمعاناة بني أفراد   أشارت إلى من األطقم الطبية من ضغوط نفسَيّ
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املرتبة   النفسي يف  الُبعد  ثم  العمل  بيئة  بُعد  يليه  األولى،  املرتبة  املادي  الُبعد  حيث شكَّل 
  األخيرة.

) يوضح املميزات التي تراها العينة يف حصولهم على املعلومات عن جائحة كورونا عبر صحافة  14جدول (
  املوبايل

  العينة  املميزات

  %  ك
 94.8  400  املعلومات حول اجلائحة متكاملة ومتوازنة وشاملة لكافة جوانب املوضوع 

  90.5 382 وتأكيد املعلوماتتعدد املصادر يؤدي إلى معرفة مدى زيف الشائعات 

  84.4  356  ميكن الوصول ملعلومات من أماكن متعدد حول العالم حول اجلائحة 

  80.6  340  تنوع اآلراء واخلبرات املتاحة عبر صحافة املوبايل

  73.7  311  التحديث املستمر واآلنية يف نقل األخبار

  68.5 289  ميكن متابعتها يف أي وقت طاملا توافر اإلنترنت 

  64.0  270  ميكن من خاللها التواصل وتبادل اخلبرات من خالل مشاركة املعلومات 

  63.7  269  تنوع أشكالها وبذلك تناسب جميع القراء 

 422  جملة من سئلوا

على  حصولهم  يف  العينة  تراها  التي  املميزات  أن  السابق:  اجلدول  من  يتضح 
كاآلتي:   كانت  املوبايل  صحافة  عبر  كورونا  جائحة  عن  اجلائحة  املعلومات  حول  املعلومات 

%)، مع تعدد املصادر يؤدي  94.8(   بنسبةمتكاملة ومتوازنة وشاملة لكافة جوانب املوضوع  
%)، وميكن الوصول ملعلومات من 90.5أكيد املعلومات (إلى معرفة مدى زيف الشائعات وت

) بنسبة  اجلائحة  العالم حول  متعددة حول  املتاحة  84.4أماكن  واخلبرات  اآلراء  تنوع   ،(
) بنسبة  املوبايل  صحافة  نقل 80.6عبر  يف  واآلنية  املستمر  التحديث  إلى  إضافة   ،(%

) بنسبة  طاملا73.7األخبار  وقت  أي  يف  متابعتها  وميكن  بنسبة   %)،  اإلنترنت  توافر 
املعلومات 68.5( مشاركة  خالل  من  اخلبرات  وتبادل  التواصل  خاللها  من  وميكن   ،  (%

  %).63.7%)، مع تنوع أشكالها وبذلك تناسب جميع القراء بنسبة (64بنسبة (
  
  
  
  
  



 

                889 

  نتائج اختبار فروض الدراسة:
بني استخدام : توجد عالقة ذات داللة إحصائية التحقق من صحة الفرض األول وهو

األطباء واملمرضني عينة الدراسة لصحافة املحمول ودوافع التماسهم للمعلومات اخلاصة  

  بجائحة كورونا.
) يوضح العالقة بني استخدام األطباء واملمرضني لصحافة املحمول ودوافع التماسهم  15جدول (

  للمعلومات اخلاصة بجائحة كورونا

  املتغيرات
  األطباء والتمريض حول جائحة كورونا دوافع التماس  

  نوع الداللة   مستوى الداللة   قيمة ر 

  دال إحصائًيا   0.01  ** 0.51  استخدام األطباء واملمرضني لصحافة املوبايل 

وهو توجد عالقة ذات داللة  يتضح من اجلدول السابق: حتقق صحة الفرض األول  
ودوافع  املحمول  لصحافة  الدراسة  عينة  واملمرضني  األطباء  استخدام  بني  إحصائية 

اخلاصة بجائحة كورونا، حيث إنه كلما زادت الدافعية لدى العينة    للمعلوماتالتماسهم  
واحلاجة للحصول على املعلومات خاصة يف فترة أزمة كورونا فإنهم يبحثون عن الوسائل 

  املتوفرة والتي ميكن احلصول من خاللها على املعلومات.
مستوى ثقة  توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني التحقق من صحة الفرض الثاني وهو:  

اجلمهور املصري باملضمون املقدم بصحافة املوبايل ومدى التماسهم للمعلومات منها حول  

  جائحة كورونا. 
) يوضح العالقة بني مستوى ثقة األطباء واملمرضني باملضمون املقدم بصحافة املوبايل ودوافع  16جدول (

  التماسهم للمعلومات اخلاصة بجائحة كورونا

  املتغيرات
  تماس األطباء والتمريض حول جائحة كورونا دوافع ال 

  نوع الداللة   مستوى الداللة   قيمة ر 

مستوى ثقة األطباء واملمرضني عينة الدراسة باملضمون  
  دال إحصائًيا   0.01  ** 0.56  املقدم بصحافة املوبايل  

الثاني الفرض  صحة  حتقق  السابق:  اجلدول  نتائج  من  توجد عالقة    يتضح  وهو: 
بني مستوى ثقة اجلمهور املصري باملضمون املقدم بصحافة املوبايل    إحصائيةذات داللة  

اخلبرات   إلى  يرجع  قد  وذلك  كورونا،  جائحة  حول  منها  للمعلومات  التماسهم  ومدى 
السابقة للعينة إضافة إلى التواصل مع اآلخرين يف التخصص للتأكد من املعلومات، وقيام 

  ملحمول باستخدام استماالت اقناعية متعددة للجمهور. صحافة ا 
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وهو: الثالث  الفرض  صحة  من  األطباء   التحقق  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

صحافة   عبر  املستجد  كورونا  فيروس  جائحة  حول  للمعلومات  التماسهم  يف  والتمريض 

  املوبايل حسب املتغيرات الدميوجرافية.
 األطباء والتمريض يف التماسهم للمعلومات حول جائحة فيروس كورونا ) يوضح الفروق بني17جدول (

  املستجد عبر صحافة املوبايل حسب املتغيرات الدميوجرافية.

  املتغيرات 
  211اإلناث ن=   211الذكور ن= 

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

التماس العينة للمعلومات حول  
  جائحة كورونا 

  دال *1.72  1.48  2.27 1.41  4.21
  211احلضر ن=  211ن=  الريف

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

  غير دال  0.584  1.28  4.12 1.24  3.22
  211ممرضني ن=  211أطباء ن= 

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

  دال  *1.132  1.57  3.41  1.23  3.13

وهو: توجد فروق ذات داللة    يتضح من اجلدول السابق: حتقق صحة الفرض الثالث 
كورونا   فيروس  جائحة  حول  للمعلومات  التماسهم  يف  والتمريض  األطباء  بني  إحصائية 

ااملستجد عبر صحافة املوبايل حسب املتغيرات الدميوجرافية   ، حيث حتققت صحة  جزئًيّ
 الفرض بالنسبة ملتغير النوع (ذكور/ إناث) ومتغير طبيعة العمل (أطباء/ ممرضني)، حيث 

بينهم   اختالفات  املستجد   وجدت  كورونا  فيروس  جائحة  حول  للمعلومات  التماسهم  يف 
  عبر صحافة املوبايل، بينما لم تتحقق صحة الفرض بالنسبة ملتغير الريف واحلضر. 

  

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني عينة الدراسة  التحقق من صحة الفرض الرابع وهو:  

  م حسب املتغيرات الدميوجرافية.يف مستوى التوافق املهني لديه
) يوضح الفروق بني األطباء والتمريض يف مستوى التوافق املهني لديهم حسب املتغيرات  18جدول (

  الدميوجرافية.

  املتغيرات 
  211اإلناث ن=   211الذكور ن= 

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

  مستوى التوافق املهني لدى العينة 

  دال *1.62  1.58  3.27 1.31  3.21
  211احلضر ن=  211ن=  الريف

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

  غير دال  0.684  1.68  3.12 1.14  3.12
  211ممرضني ن=  211أطباء ن= 

  ع  م  ع  م  نوع الداللة   قيمة (ت)

  دال  *1.632  1.47  3.11  1.63  3.33
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اجلدول: من  الرابع  يتضح  الفرض  صحة  داللة   حتقق  ذات  فروق  توجد  وهو: 
املتغيرات   حسب  لديهم  املهني  التوافق  مستوى  يف  الدراسة  عينة  بني  إحصائية 

ا،الدميوجرافية   (ذكور/    جزئّيً النوع  ملتغير  بالنسبة  الفرض  صحة  حتققت  حيث  حيث 
بالنسبة  الفرض  تتحقق صحة  لم  بينما  (أطباء/ ممرضني)،  العمل  ومتغير طبيعة  إناث) 

بالرغم من اختالف محل    العمل واحلضر؛ وذلك قد يرجع إلى تشابه بيئة    ملتغير الريف 
  اإلقامة، فالعمل خالل جائحة كورونا يسبب نفس الضغوط لدى اجلميع.

  

توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني استخدام األطباء التحقق من الفرض اخلامس وهو:  

  التوافق املهني لديهم. واملمرضني عينة الدراسة لصحافة املحمول ومستوى 
) يوضح العالقة بني استخدام األطباء واملمرضني لصحافة املحمول ومستوى التوافق املهني 19جدول (

  لديهم 

  املتغيرات
  التوافق املهني لدى العينة 

  نوع الداللة   مستوى الداللة   قيمة ر 

  إحصائًياغير دال   0.01  -0.31  استخدام األطباء واملمرضني لصحافة املوبايل 

اخلامس الفرض  صحة  حتقق  عدم  اجلدول:  من  ذات   يتضح  عالقة  توجد  وهو: 
املحمول   لصحافة  الدراسة  عينة  واملمرضني  األطباء  استخدام  بني  إحصائية  داللة 

(ر=   االرتباط  معامل  قيمة  جاءت  حيث  لديهم،  املهني  التوافق  ما -0.31ومستوى  وهو   (
املحمول   الدراسة لصحافة  العالقة بني استخدام األطباء واملمرضني عينة  أن  إلى  يشير 

ال تعرض  ومستوى  إلى  الباحث  نظر  وجهة  من  يرجع  وذلك  املهني عالقة ضعيفة؛  توافق 
األطقم الطبية للتنمر على بعض تلك املواقع خاصة املواقع التي تديرها فئات لها مصالح  
وحتركها توجهات معينة، إضافة إلى متابعة العينة من األطباء والتمريض ألخبار اإلصابة  

بالس يؤثر  لزمالئهم  خاصة  حول  واملوت  احلديث  زيادة  مع  النفسية،  احلالة  على  لب 
النواحي املادية والتجهيزات يف املستشفيات والضغوط املترتبية على التواجد املستمر ملدة  
تصل لشهر يف مستشفيات العزل وعدم استطاعة العينة للتواصل املباشر مع أسرته خوًفا  

  عليهم من اإلصابة. 
  

  مناقشة نتائج الدراسة: 
نتائج  األطباء    بينت  بني  املوبايل  صحافة  يستخدمون  من  نسبة  ارتفاع  الدراسة 

وزيادة   احلالية  الفترة  يف  كبيرة  بصفة  التكنولوجيا  انتشار  إلى  يرجع  وذلك  واملمرضني؛ 
االعتماد عليها يف أوقات األزمات، وأن أهم دوافع استخدام األطباء واملمرضني لصحافة  
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املعلومات حو  على  ثة  املوبايل هو: احلصول  معلومات محدَّ تقدم  وألنها  كورونا،  ل جائحة 
التواصل مع الزمالء يف التخصص    املتعلقةحول األحداث   بجائحة كورونا، وألنها تسهل 

الصحف   تطبيقات  يستخدمون  واملمرضني  األطباء  من  الدراسة  عينة  وأن  املرضى،  ومع 
بني تراوحت  بنسب  املوبايل  صحافة  أشكال  كأحد  اإللكترونية  و  60(  واملواقع   (%

وأن 14.5( األولى،  املرتبة  يحتل  السابع  اليوم  موقع صحيفة  أن  إلى  النتائج  وتشير   ،(%
من   العينة  تستخدمها  التي  والتطبيقات  املواقع  قائمة  يتصدر  بوك  الفيس  وتطبيق  موقع 
إحصائيات  آخر  هي  العينة  تتابعها  التي  املوضوعات  أهم  وأن  واملمرضني،  األطباء 

بالفيروس   تطوير  اإلصابات  وجهود  العدوى  مكافحة  وطرق  االحترازية  واإلجراءات 
الدولة  وقرارات  بالعدوى  املصابني  الزمالء  وأخبار  الفعالة  األدوية  وأهم  اللقاحات 
بخصوص اجلائحة وتطورات البحوث العلمية بخصوص اجلائحة وتبادل اآلراء واخلبرات  

حول   املعلومات  مع  تفاعلهم  أساليب  أهم  وأن  اآلخرين،  متابعة  مع  هي  كورونا  جائحة 
مصادر متعددة وإنتاج محتوى خاص بهم على مواقع خاصة بهم، ومتابعة مصادر متعددة 
وإنتاج محتوى خاص بي على تلك املواقع، ومتابعة ومشاركة ما مت قراءته مع اآلخرين، أن 

عبر صحاف  كورونا  جائحة  عن  املعلومات  التماس  على  املترتبة  املعرفية  التأثيرات  ة  أهم 
املوبايل جاءت كالتالي: التعرف على أهم البروتوكوالت العالجية الفعالة ملواجهة املرض،  
وأن أهم التأثيرات السلوكية املترتبة على متابعة العينة للمعلومات عن جائحة كورونا عبر  
ا أو يف املنزل،   صحافة املوبايل جاءت كاآلتي: أساعد مرضى العزل املنزلي سواء تليفونًيّ

لدى  وأن   الوعي  وتنمية  رفع  إلى  باحلاجة  أوقن  كاآلتي:  جاءت  الوجدانية  التأثيرات 
أبعاد   قائمة  العمل  العالقة مع زمالء  الثالث وهو  الُبعد  اجلمهور حول اجلائحة، وتصدر 

الدراسة،   عينة  لدى  املهني  التوافق  ومقياس  األخيرة،  املرتبة  النفسي يف  الُبعد  توجد ثم 
إحصائية  داللة  ذات  لصحافة    عالقة  الدراسة  عينة  واملمرضني  األطباء  استخدام  بني 

توجد   الفرض:  وحتقق  كورونا،  بجائحة  اخلاصة  للمعلومات  التماسهم  ودوافع  املحمول 
للمعلومات حول جائحة   التماسهم  والتمريض يف  األطباء  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

ا، وعدم فيروس كورونا املستجد عبر صحافة املوبايل حسب املتغيرات ا لدميوجرافية جزئّيً
استخدام  بني  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  توجد  وهو:  اخلامس  الفرض  صحة  حتقق 

  .األطباء واملمرضني عينة الدراسة لصحافة املحمول ومستوى التوافق املهني لديهم
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