
 أ

 
 

 






اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية 
 كمصدر لألخبار حول جائحة كورونا 

 ميدانية في محافظات غزةدراسة 
 

Palestinian Journalists Dependency on 

Smartphones Journalism as a Source of News 

about Corona Pandemic 

A Field Study in Gaza governorates 

 
 

 إعداد الباحث: 
 أمين خالد سليمان بركة 

 
 : إشراف

 طلعت عبد الحميد عيسى أ. د.  
 
 

الصحافة بكلية اآلداب ِفي  البحُث ِاسِتكَمااًل ِلُمَتطلباِت الُحصوِل َعلى َدَرَجِة اْلَماِجسِتيرُقدَم َهذا 
 ِفي اْلَجاِمَعِة اإِلسالِميِة ِبَغزة

 
 ه1443/محرم –م2021/أغسطس

 زةـــــــــغب ةــــــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 ا ـــــــات العليـالبحث العلمي والدراس عمادة

 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 الصحــــــــــــــافـــــــــــــة ر ــــــــــماجستي

The Islamic University of Gaza 

Deanship Research & Postgraduate Studies  

Faculty of Arts 

Master of Journalism 



 ب

 إقرار
 

 :ن اأنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنو 

الهواتف الذكية كمصدر اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة 
 لألخبار حول جائحة كورونا

(دراسة ميدانية في محافظات غزة ) 
 

Palestinian Journalists Dependency on Smartphones 

Journalism as a Source of News about Corona 

Pandemic 

A Field Study in Gaza governorates 


الرسالةأنماهونتاججهديالخاص،باستثناءماتمتاإلشارةأقربأنمااشتملتعليههذه

إليهحيثماورد،وأنهذهالرسالةككلأوأيجزءمنهالميقدممنقبلاآلخرينلنيلدرجةأو
.لقبعلميأوبحثيلدىأيمؤسسةتعليميةأوبحثيةأخرى

Declaration 

I understand the nature of plagiarism، and I am aware of the University’s 

policy on this. 

The work provided in this thesis، unless otherwise referenced، is the 

researcher's own work، and has not been submitted by others elsewhere 

for any other degree or qualification. 

 

 :Student's name أمين خالد سليمان بركة:باسمالطال

 :Signature أمين خالد سليمان بركة :التوقيع

 :Dateم2021أغسطس، :التاريخ





 ث

 ملخص الدراسة 
مدىلتعرفاإلىالدراسةتهدف صحافةإلى على الفلسطينيين الصحفيين اعتماد

الذكيةكمصدرلألخبارحولجائحةكورونا،و المتحققة،الهواتف فيها،واالستفادة الثقة درجة
منهجواستخدمتالبحوثالوصفية،إلىالدراسةه.وتنتميمعرفةأسبابهذااالعتماد،وتأثيراتو

وف اإلعالمي، اإلعالمية.المسح الممارسة أساليب مسح إطاره باستخداموج ي البيانات معت
هما: االستقصاءأداتين الدراسةالمقابلة،وصحيفة وسائلةنظريواستخدمت على االعتماد

اإلعالم.
غزة، قطاع محافظات في الفلسطينيين الصحفيين من عينة على الدراسة وطبقت

العشوائية العينة الدراسة،مبحوثا(155)بواقعالمتاحةباستخدام الزمنيةوأجريت الفترة في
 وكانت من أبرز نتائجها:.2021يونيو30وحتى2021يونيو1منالممتدة
الذكيةفيالحصول .1 الهواتف الفلسطينيينعلىصحافة كانتدرجةاعتمادالصحفيين

  %.88.000نسبيحيثجاءتبوزن،علىاألخبارحولجائحةكوروناعاليةجدا 

 .الرغبةفيالمتابعةالمستمرةلتطوراتالجائحةواتضحأنأهمدوافعهذااالعتماد
جاءتطبيقواتسابفيالمرتبةاألولىمنتطبيقاتالهواتفالذكيةالتييعتمدعليها .2

بنسبة كورونا جائحة حول المعلومات على الحصول في الفلسطينيون الصحفيون
 .%83.9لثانيةجاءفيسبوكبنسبةمتقاربةبلغتوفيالمرتبةا 87.7%

أن .3 الهواتفاتضح في كورونا لجائحة الخبرية بالتغطية الفلسطينيين الصحفيين ثقة
 .%79.226عالية،وذلكبوزننسبيكانتالذكية

بيندرجةاعتمادالصحفييناتضحو .4 جودعالقةارتباطيةطرديةذاتداللةإحصائية
جائحة حول األخبار على الحصول في الذكية الهواتف صحافة على الفلسطينيين

التأثيراتالمعرفيةوالوجدانيةوالسلوكيةالناتجةعنذلك.ودرجةكورونا
 أهم توصيات الدراسة: 

خاصةفيوسائلاإلعالمالفلسطينيةاتفالذكية،وتأسيسأقسامواالهتمامبصحافةاله .1
 ها.ب

.ضرورةتدريبالصحفيينالفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكية .2
وكيفية .3 الذكية، الهواتف صحافة حول الفلسطينيين للصحفيين إرشادي دليل إعداد

 .الصحفيةالتعاملمعهافيالعملالصحفيمايساعدهمفيصناعةالقصص




 ج


Abstract 

This study aims at identifying the dependence of Palestinian journalists on 

smartphone journalism as a source of news about the Corona pandemic, the degree of 

confidence in it, the benefit achieved, and the reasons and effects of this dependence. 

This study is descriptive research, it used the media survey method in which 

framework the survey of media practices methods was used. The data were collected 

by using two tools: the survey sheet and the interview, and the study used the media 

dependency theory. 

The study was applied to a sample of Palestinian journalists in the 

governorates of the Gaza Strip, using the available random sample of 155 

respondents. The study was conducted in the time period from June 1, 2021 to June 

30, 2021.  

The most important findings of the study: 

1. The degree to which Palestinian journalists’ depend on smartphone 

journalism in obtaining news about the Corona pandemic was very high, as it 

had a relative weight of 88.000%. It turned out that the most important 

motive for this dependence was the desire to continuously monitor the 

developments of the pandemic. 

2. The WhatsApp application ranked first among the smartphone applications 

that Palestinian journalists rely on to obtain information about the Corona 

pandemic, with a percentage of 87.7%. In the second place came Facebook, 

with a close rate of 83.9%. 

3. It turned out that the confidence of Palestinian journalists in the news 

coverage of the Corona pandemic in smartphones was high, with a relative 

weight of 79.226%. 

4. It turns out that there is a direct, statistically significant, correlation between 

the degree of Palestinian journalists’ dependence on smartphone journalism 

in obtaining news about the Corona pandemic and the degree of the resulting 

cognitive, emotional and behavioral effects. 

The most important recommendations of the study: 

1. Paying attention to the smartphone journalism, and establishing its own 

departments in the Palestinian media. 

2. The necessity of training Palestinian journalists on smartphone journalism. 

3. Preparing a guide for Palestinian journalists about smartphone journalism, 

and how to deal with it in the journalistic work which helps them in making 

journalistic stories. 
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 ءاإِلهدا

"...وسلمعليهللاصلى"للارسول،قدوةوأعظم،معلمأفضلإلى
...األبرارالشهداءأرواحإلى

،عباراتالرضاوالدعاءالتيتهدينيكليوم،المستحيالتكلسيدةالمقاموإلى
...الحبيبة"أمي"

...العزيز"أبي"،منأحملاسمهبكلفخرواعتزازالسندالحقيقيإلى
،معخالصحبيلهاوأغلى"زوجتيالغالية"،لدربالحياة،رفيقةاشريكةإلى

األمنيات..
،الذينأرىالنوروالمستقبلالمشرقفيأعينهمالدافئةكليومإلى

..وسندشاموالناأبنائي،نعيالكبد،قرةالفلذات،قلبالنبض،الحياةنور
..أخواتيالغاليات،وإلىإخوانياألحباب

..،وأبنائهمعبدالهاديوأمعبدالهاديأبوعميأنسابيعائلتيالثانيةإلى
األعزاءزمالئيمؤسستيالعريقة"شبكةاألقصىاإلعالمية"ممثلةبمديرهاوإلى

..األشقاء.
..إلىمنأحبنيوخصنيبدعوةفيظهرالغيب.

..أهديهذهالثمرةالمتواضعة.
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 شكٌر وتقدير
الذيعلمنامالمنكننعلم..المنفردبقدرته،اآلخربالانتهاءابتداء،الحمدهللاألولبال
أنوفقنيإلىإتمامهذهفيكلوقتوحينالحمدهللوالشكرله..وكانفضلهعليناعظيما 

الرسالة.
،هاأنافيإتمامهذهالدراسةكلمنوقفمعيأوساندنيأودعمنيأوشجعنيإلى

لكم ألتقدم والعلماء؛ العلم موقف ورسوله للا يحبه الذي الموقف هذا في أمامكم أقف اليوم
لمابذلتموهمعيفيرحلتيالعلمية.والتقديربالشكر

أتقدمو أهله، إلى الفضل رد أدب والثناءمن الشكر كلمات أبأرق ومشرفيستاذإلى ي
كانالذيودراستي،شرفنيباإلشرافعلى،الذيىالدكتور/طلعتعبدالحميدعيساألستاذ

 الدراسة.إلنجازهذا،ليخيرناصحوموجهوأمين،ومنحنيالكثيرمنوقتهوجهده

الدكتور المناقشة لجنة ألعضاء أيضا موصول اإلعالموالشكر أستاذ نقيرة أبو أيمن
بغزة، اإلسالمية والدكتوربالجامعة داخليا، عمناقشا الدين بياشعالء اإلعالم جامعةأستاذ

مناقشاخارجيا.فلسطينالتقنية

أستاذاإلعالمبالجامعةاإلسالمية،د.أمينوافيالخطةةكماأشكرأعضاءلجنةمناقش
التقنيةمناقشاخارجياالدينعالء،ود.بغزة األساتذة،وعياشأستاذاإلعالمبجامعةفلسطين

والشكروالتقديركذلكإلىجميعأساتذتيفيقسم.استمارةالدراسةبتحكيمالكرامالذينتفضلوا
باسمهولقبه .الصحافةبالجامعةاإلسالميةبغزةكل ٍّ

او وتقديراقبعتيرفعأخيرا، تشجيعياحتراما في وجل عز للا بعد الفضل ألصحاب
لخوضمعتركالماجستير"أبيوأميالكريمين،زوجتيالعزيزةأمسند".

االبحث،ممنلميتسعالمقاملذكرهم.منكانلهبصمةفيإنجازهذكلول
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 مقدمة: ال
تركتوسائلاإلعالمتأثيراتكبيرةعلىحياةالبشريةبمختلفالميادينوالمجاالت،من
حيثتثقيفالناسباألخباروالمعلومات،وتوجيههموإرشادهم،والتأثيرفيسلوكهم،األمرالذي

والمحن.أدىإلىزيادةاعتمادالناسعليهافيشتىأمورحياتهم،خاصةفيأوقاتاألزمات
فيوصولهاإلىاألحداثأوالبأولوإمدادهاالناسبالمعلوماتلحظةقوةوسائلاإلعالموتكمن

وقوعها،مامكنهامناالستحواذعلىكمكبيرمناهتمامالجماهير.

لعلالتطوراتالتيدخلتعلىالوسائلاإلعالميةجعلتالكثيرمنالمؤسساتتواكب
جمهور لجذب منها محاولة في التطورات وأساليبهذه تقنيات تستخدم جعلها ما وها أكبر،

اتصاليةحديثةتبعهاتغيرفيالخصائصوالوظائفاالتصاليةلمتكنموجودةمنقبل،وعلى
رأسهاتقنياتاالتصالالتفاعليةذاتاالتجاهين،والمضامينالمتعددة.وقدأدتهذهالتطورات

لعل اتصاليةجديدة، إلىظهورمجتمعات الجديد"،المتسارعة "اإلعالم أطلقعليه ما أبرزها
التقني.المستوىالذييعداألكثرتطوراعلى

الوسائلاإلعالمية أهم الذكيةضمن الهواتف يعتمدعليهاالجديدةتأتيصحافة التي
لىمختلفالقضايا،خاصةأنهاموجودةلدىنسبةكبيرةمنالناس،والإالتعرفالجمهورفي

تكلفةكبيرة،مقارنةبالوسائلاإلعالميةاألخرى.تحتاجإلى

شهدتصحافةالهواتفالذكيةتطوراملحوظافيالفترةاألخيرة،خاصةفيظلالتطور
األوالتكن تطور أن كما االتصال، مجال في الهائل تركلوجي الفلسطينية األراضي في حداث

األحداث تنقل وجعلها الذكية الهواتف صحافة على منتأثيرات جعلها ما بلحظة، لحظة
وتشكيلالمهمةالمصادر معلوماته على الحصول في الفلسطيني الجمهور عليها يعتمد التي

اتجاهاتهخاصةفياألمورالتيتمسحياتهبشكلمباشر،باإلضافةإلىالتأثيرعليهمعرفيا
ووجدانياوسلوكيا.

مثلت اختبار 19-كوفيد)كوروناةجائحلقد اإلعالم،احقيقي ا( وسائل لمختلف
مالتغطيةتداعياتاألزمة،وخضعتوسائلاإلعالاكبير فخصصتمعظموسائلاإلعالمحيز 
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لتغييراتجوهريةكبيرة،إذإنهاغيرتمننمطتغطيتهااإلخبارية،ووجهتبوصلتهانحوتغطية
جوانبها،فيمحاولةلتعريفالناسبمايدورحولالعالمجراءالجائحة.هذهاألزمةمنمختلف

حياة تأثرت االجتماعي، والتباعد المنزلي العزل إجراءات العالم دول معظم فرض مع
الناسبشكلكبير،األمرالذيبدورهانعكسعلىمدىتعرضهمإلىوسائلاإلعالم،خاصةأن

تجعلهم المنزل في المكوث مدة المختلفة،شبطول اإلعالم وسائل نحو يتجهون تلقائي كل
ويتلهفونإلىمعرفةاألخبارأوالبأول،األمرالذيجعلهذهالوسائلتعمدإلىزيادةقوةوفعالية

الرسالةاإلعالميةالمقدمةللجمهور.

مكانةمهمةفياألزمات،خاصةفيظلدورهالفعالفيإمدادالناسباإلعالميحظى
العالم، بالمعلومات،والتأثيرفيهم،وهذاماالحظناهفيالعديدمناألزماتالتيعصفتبدول

التي كورونا، أزمة آخرها كان أحدثهأدىوالتي ما كشف في محوريا دورا اإلعالم خاللها
تباعاضرورةحثهمعلىوتنبيهالناسإلىخطورةالفيروس،و،الفيروسمنخسائرفياألرواح

باإلضافةإلىكشفحجمالخسائراالقتصاديةالتيلحقتبدولالعالم،والوقايةإجراءاتالسالمة
.المفروضةلمنعتفشيالفيروسجراءإجراءاتاإلغالق

للتعرف الدراسة هذه تأتي مدىإلذلك الصحفيينلى صحافةاعتماد على الفلسطينيين
ك الذكية منالهواتف جائحةاألدرامصونها حول االعتماد،و  ،كوروناخبار هذا أسباب معرفة

ثقة ومدى االعتماد، هذا على المترتبة والسلوكية والوجدانية المعرفية والتأثيرات ودوافعه،
جائ حول الذكية الهواتف صحافة في التعرفالصحفيين إلى باإلضافة كورونا، أهمإحة لى

كوروناسلبياتوإيجابيات لجائحة الذكية الهواتف صحافة تغطية على الصحفيين اعتماد
واقتراحاتهملتطويرهذهالتغطية.
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 الفصل األول 
 اإلطار العام للدراسة 

بالدراساتالسابقة،اإلطارالمنهجيالذيتعتمدعليهالدراسةابتداء تضمنالفصلاألول
ثالث إلى تقسيمها تم والصحفيين  وهي:محاورةالتي الذكية كورونا،الهواتف وجائحة ،اإلعالم

تالفمعالدراساتالسابقة،خواالهوجهالشبالتعرفإلىأمنثم،واإلعالمالجديدوجائحةكورونا
الفصل تناول المشكلةكيفيةثم على تبعهااالستدالل األهمية، ثم فالمشكلة، الدراسة، ،أهداف

ذلكهاتساؤالتو تال للدراسةوفروضها، النظري ثماإلطار ومن وأدواتها، ومنهجها الدراسة ،نوع
وعينتهاو الدراسة وتبعهامجتمع والثبات، الصدق وإجراءات الدراسة، ها،حدودومتغيرات
.تقسيمالدراسة،وأخيراالمفاهيماألساسيةللدراسةوبعدها،األساليبوالمعالجاتاإلحصائيةو

 أهم الدراسات السابقة: أوال: 
دراسته،اط  بموضوع الصلة ذات السابقة العلمية الدراسات من العديد على الباحث لع

الباحثهذهالدراساتوفقاورتبواختارأهمتلكالدراساتلالستفادةمنهافيإعدادهذهالدراسة.
إلى وقسمها األقدم، إلى األحدث من الزمني الذكية:هيمحاورثالثةللتسلسل الهواتف

اإلعالمالجديدوجائحةكورونا.،واإلعالموجائحةكورونا،ووالصحفيين

 الهواتف الذكية والصحفيين: ب تتعلق المحور األول: دراسات  
 : (1)  (2019) دراسة الدعمي -1

باألخبار الجمهور تزويد في الذكية الهواتف دور على التعرف إلى الدراسة هدفت
العاجلة،وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،وتعتمدعلىمنهجالمسح،وفيإطارهأسلوب

اإلعالم وسائل جمهور العينة،مسح كانت فيما االستبانة، هي الدراسة هذه أداة 428وكانت
جمهو من تاريخمفردة من االستبانة ووزعت بابل، مدينة .20/3/2018إلى1/10/2017ر

توصلتالدراسةإلىعدةنتائجأبرزها:

نسبتهيستخدم .أ باألخبار98.16ما التزود ألجل المحمول الهاتف المبحوثين من %
.الهاتفالمحمولفيهذاالشأنمنالمبحوثين%1.8اليستخدمالعاجلة،فيما

الفيسبوكفيالمرتبةاألولىمنحيثالتطبيقاتاألكثراستخداماللحصولعلىجاء .ب
تويتر.وأخيرابعدهالصحفاإللكترونية،ت%،فيماجاء66.1األخباروذلكبنسبة

 

 .األخبارالعاجلة:دراسةميدانيةبدورصحافةالموبايلفيتزويدالجمهور،الدعمي(1)
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الراديو .ت على الجمهور اعتماد العاجلةلمتابعةانخفض وذلك85.3بنسبةاألخبار ،%
ف الموبايل، صحافة على اعتمادهم بنسبةبسبب التلفزيون مشاهدة على تأثيره كان يما

45.1.%

 :(1)  (2019)دراسة عيسى ورضوان  -2
التعرف إلى الدراسة الهاتفإهدفت لصحافة الفلسطيني الشباب استخدام مدى لى

التأثيرات وأهم ودوافعه عليها، االعتماد وأسباب القدس، انتفاضة ألخبار كمصدر المحمول
وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،،متابعةالشبابلهذاالنوعمنالصحافةالمترتبةعلى

البيانات وتمجمع اإلعالم، وسائل جمهور مسح أسلوب إطاره المسح،وفي منهج إطارها وفي
بسيطة عشوائية عينة على الدراسة وطبقت االستقصاء، صحيفة وأداة الشخصية، المقابلة بأداة

تاريخ(٣٨٣)قوامها من الفترة خالل الفلسطينية المحافظات كافة في الشباب من مفردة
تاريخ15/6/2016 حتى وسائل،م2/7/2016م على االعتماد نظرية الدراسة واستخدمت

 خلصتالدراسةإلىعدةنتائجمنأبرزها:اإلعالم.
بنسبة .أ المحمول الهاتف صحافة استخدام نسبة انتفاضةأزمةخالل%٧٧٫٨ارتفاع

.القدس
%منالمبحوثين.٧٢٫٢يثقفيأخبارصحافةالهواتفالمحمولة .ب
جاءتشبكاتالتواصلاالجتماعيفيالمرتبةاألولىفيأنواعصحافةالهاتفالمحمول .ت

عليها اعتمد بنسبةالمبحوثونالتي بوك الفيس متصفحات٨٨٫٢وأهمها يليها %
قاتالصوتيةوالمرئيةوأهمهااليوتيوب.المحمول،والتطبيقاتاإلخباريةوالتطبي

:Xosé and other2019) ) (2)  دراسة -3

هدفتالدراسةإلىفحصماتناولهالباحثونعنصحافةالموبايلفياألدبياتالعلمية
الذكية األجهزة خالل من الماضية السنوات في لالستخدام المتزايد النمو رصدت وتنتمي،التي

الدراسة أداة وكانت اإلعالمي، المسح منهج إطارها وفي الوصفية، البحوث إلى الدراسة هذه
حتى٢٠٠٨مقالةبحثيةنشرتمنيناير١٩٩الدراسةوكانتعينةارةتحليلالمضمون،ماست

فيقواعدالبيانات.خلصتالدراسةإلىعدةنتائجكانأبرزها:٢٠١٨مايو
 

الفلسطينيعلىصحافةالهاتفالمحمولمصدراألخبارانتفاضةالقدس:اعتمادالشباب،عيسىورضوان(1)
دراسةميدانية.

(2) Xosé and others. review Mobile journalism: Systematic literature: An Analytical 

Comparative Study. 
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دولةشملتهم٣٠لمتحدةالدراساتفيمايتعلقبصحافةالموبايلمنبينالوالياتاتتصدر .أ
عام الموبايل وصحافة االتصال حول العلمي اإلنتاج في زيادة أعلى وحققت الدراسة،

كانهناك2018مقاالوفيعام30نشرت2017موضوعا،وفيعام38بـ2013
مقاال.28

ك .ب بشكل الموبايل بصحافة الصحفيون خالليتأثر من سواء الجمهور، عن فضال بير،
عمليةاإلنتاجالصحفيأواالتصاالتواالستهالكلكونهامصدراغنيابالمعلومات.

تركتصحافةالموبايلتأثيراتكبيرةعلىعمليةاإلنتاجالصحفي. .ت

 :(1) (2018) دراسة العنانبة -4
التعرف إلى الدراسة الجامعةإهدفت طلبة استخدام دوافع الذكي،لى للهاتف األردنية

استخدامهإوالتعرف انتشار أسباب إطارها،لى وفي الوصفية البحوث إلى الدراسة هذه وتنتمي
منهجالمسح،واعتمدتعلىأسلوبمسحجمهوروسائلاإلعالم،وتماستخداماالستبانةكأداة

الدراس عينة كانت فيما البيانات، قوامهالجمع عشوائية لعينة األردنية، الجامعة طلبة (120)ة
عام من الثاني الفصل في الدراسة تطبيق وتم نظرية.2017-2016مفردة، واستخدمت

توصلتالدراسةلعدةنتائج،أبرزها:االستخدامات،

ارتفاعاستخدامالهاتفالذكيبينطلبةالجامعةاألردنيةبدرجةعالية. .أ
منكانت .ب الخلوي الهاتف يوفره ما الذكي للهاتف الجامعة طلبة استخدام دوافع أهم

تطبيقاتتلبياحتياجاتالمستخدمينفيمايتعلقباالتصالوالتواصلالسريع.
الهاتفتوجد .ت استخدام محاور حول المبحوثين آراء في إحصائية داللة ذات فروق

ستخدام.االدراسة،وعددسنواتالمحمولوفقمتغيراتالجنس،والعمر،والسنةال

 : (2)  (2018)  دراسة أبو غولة -5
التعرف إلى الدراسة التواصلإهدفت لتطبيقات البصرية اإلعاقة ذوي استخدامات لى

المتحققة واإلشباعات الذكية الهواتف في الوصفية،االجتماعي البحوث إلى الدراسة ،وتنتمي
على اإلعالموتعتمد وسائل جمهور مسح أسلوب إطاره وفي المسح، البياناتتجمعو،منهج

 

األردنيةعلىالصحافةالمطبوعة:دراسةدورالهاتفالخلالذكيفيتقليلاعتمادطلبةالجامعة،العنانبة(1)
ميدانية.

استخداماتذوياإلعاقةالبصريةلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيفيالهواتفالذكيةواإلشباعات،أبوغولة(2)
المتحققة:دراسةميدانية.
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المقننة والمقابلة االستقصاء صحيفة أداة بسي،باستخدام عشوائية عينة اختيار قوامهاوتم طة
عاما،17عمارهمأوجزئيةوتتجاوزأعاقةبصريةسواءكانتكليةإمبحوثاممنلديهم(250)

وهم الم الطلبة من الفلسطينية بالجامعات منبقيدين الفترة خالل غزة، محافظات
واإلشباعات.2017أكتوبر20-2017أغسطس20 االستخدامات نظرية الدراسة واستخدمت م،

لىمجموعةمنالنتائجأبرزها:إخلصت

 %منالمبحوثينتطبيقاتالتواصلاالجتماعيفيالهواتفالذكية.61.1يستخدم .أ
ا79.7يستخدم .ب تطبيق وتطبيق% بوك، بنسبةلفيس واتس72.0اليوتيوب ثم با%،

%.61بنسبة
،ثم%70.3بوزننسبيأهمدوافعاستخدامتطبيقاتالتواصلأنهامتاحةومتوفرةكانت .ت

 %.62.7بوزننسبيدافعقضاءوقتالفراغوالتسلية
: (1) (2018) دراسة المصري  -6

اإلعالميينالفلسطينيينللهاتفالنقالفيهدفتالدراسةإلىالكشفعنمدىاستخدام
وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،واستخدمتمنهجالمسح،وفي،الدخولإلىاإلنترنت

البيانات، لجمع أداة االستبانة وكانت اإلعالمية، الممارسة أسلوب فيوإطاره العينة تمثلت
أبرزها:،.توصلتالدراسةإلىعدةنتائج2017مفردة،وتمتخاللالفترةالزمنية(450)

اإلعالميون .أ نسبتهمالذكيالجواليستخدم جاءت إذ الجواالت، من غيره من أكثر
نسبتهم84.7 بلغت العادي الجوال يستخدمون من حين في ويستخدم%15.3، ،%

نترنتأكثرمنأيجهازآخر.اإلعالميونالجوالعندالولوجإلىشبكةاإل
موقعفيسبوكمنأكثرالتطبيقاتاإلعالميةاستخداما،كماأنالهاتفالمحموليعد .ب

أسهمفيالوصولإلىكمكبيرمنالمعلوماتبسرعة،وقللمنعناءالحصولعليها.
وجوهتعد .ت أكثر من اإلعالميين الزمالء مع والتواصل والتخاطب استفادةالمحادثة

المبحوثينمنالهاتفالمحمولفيالمجالاإلعالمي.
 :(2) (2017) دراسة اللبان -7

لىأهمعناصرالتطبيقاتاإلعالميةلصحافةالهواتفالذكيةإهدفتالدراسةإلىالتعرف
وأبعادها التطبيقاتومميزاتها تقدمها كما الجارية األحداث إلى،ورصد الدراسة هذه وتنتمي

 

.اإلعالمي:دراسةميدانيةاستخداماتاإلعالميينالفلسطينيينالهواتفالذكيةفيالمجال،المصري(1)
األحداثالجاريةكماتقدمهاالتطبيقاتاإلعالميةلصحافةالهواتفالذكية:دراسةتحليليةمقارنة.،اللبان(2)
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البحوثالوصفية،واعتمدتعلىمنهجالمسح،وفيإطارهأسلوبمسحجمهوروسائلاإلعالم،
في،واستخدمتأداةتحليلالمضمون،فيماكانتعينةالدراسةوهيتطبيقيالوطنوالجزيرةنت

ها:خلصتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهم.17/11/2016إلى17/9/2016الفترة

تفوقتالتطبيقاتاإلعالميةلصحافةالهواتفالذكيةعينةالدراسةفياالهتمامباألحداث .أ
جاءتاألحداثالتيتتناولالحوادثوالجرائمثم%،36.6الجاريةالسياسيةوذلكبنسبة

%.15.44وذلكبنسبة
حيث .ب الوطن تطبيق على نت الجزيرة تطبيق علىحازتتفوق فيه السياسية األحداث

%.82الترتيباألولبـ
الجارية،حيث .ت األحداث عن السطحية الجوانب بعرض الدراسة عينة التطبيقات اهتمت

بنسبة األول الترتيب في السطحية الجوانب ذات األحداث وفي80.86جاءت ،%
%.15.41الترتيبالثانيجاءتالجوانبالمفسرةبنسبة

 :(1) (2016) دراسة الرحباني -8
لىاستخداماتصحافةالموبايلوانعكاساتهاعلىالصحفإهدفتالدراسةإلىالتعرف

"الهواتف المحمول صحافة األردنيين الصحفيين استخدام وكيفية األردن، في اليومية الورقية
وتعدالدراسة،الذكية"،ودوافعتعرضهملها،والتعرفعلىميزاتهاوانعكاساتهامنوجهةنظرهم

الدراس الممارسةمن أساليب أسلوب خالله ومن المسح، منهج واستخدمت الوصفية، ات
اإلعالمية،وكانتأداتاالدراسةهماصحيفةاالستقصاءوالمقابلة،وتمثلتعينةالدراسةفيالعينة

قوامها وبلغ توصلت،مفردة(250)الطبقية، واإلشباعات. االستخدامات نظريتها كانت فيما
أهمها:،تائجالدراسةإلىعدةن

المرتبةاألولىكأفضلوسيلةللحصولعلىاألخبارمنعلىصحافةالمحمولحصلت .أ
قبلالصحفيين.

أبرزدوافعالصحفيينللتعرضلصحافةالمحمول.تصدرتالدوافعالمهنية .ب
دخل .ت وعلى المستخدم، سلوك أنماط وعلى العربية اللغة على سلبا الجديد اإلعالم أثر

.الورقيةفياألردنالصحف
 :(1) (2016) دراسة زقوت -9

 

صحافةالموبايل:-استخداماتاإلعالمالجديدوانعكاساتهعلىالصحفالورقيةاليوميةفياألردن،الرحباني(1)
دراسةميدانية.
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لىمدىاستخدامالصحفيينالفلسطينيينلتطبيقاتالتواصلإهدفتالدراسةإلىالتعرف
المتحققة، واإلشباعات ودوافعه االستخدام، هذا وأسباب الذكية، الهواتف خالل من االجتماعي

،وفيإطارهتمتوظيفمنهجالمسحوتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفيةالتياستخدمفيها
اإلعال الممارسة أساليب مسح وأداةأسلوب االستقصاء، صحيفة بأداة البيانات جمع وتم مية،

(مفردةمنالصحفيين376)المقابلةالشخصية،وتمتوزيعاالستبانةعلىعينةعشوائيةقوامها
تاريخ من المدة خالل كافة، الوطن محافظات في تاريخ2016سبتمبر3الفلسطينيين حتى م

اال،م2016اكتوبر23 الباحثنظرية استخدم إلىستخداماتواإلشباعات.كما الدراسة توصلت
زها:رأب،نتائجعدة

%،يليهتطبيقالواتسأب،فيما95.4بنسبةاأنتطبيقالفيسبوكهواألكثرشيوع .أ
%.88يزداداستخدامالتطبيقاتفيأوقاتاألحداثواألزماتبنسبة

أبرز .ب تلقيكانت الذكية الهواتف على االجتماعي التواصل تطبيقات استخدام دوافع
.%يليهاالدردشةمعاألصدقاء94.3األخباربنسبة

واصلاالجتماعيعلىالهواتفالذكية،سرعةتلقيأبرزاإليجابياتلتطبيقاتالتكانت .ت
%يليهاسهولةالحصولعلىالمعلومات.84.4األخباربنسبة

 :elareshi and Gunter (2015)(2)دراسة  -10
لىكيفيةحصولالشبابالعربيفيمجلسالتعاونالخليجيإهدفتالدراسةإلىالتعرف
حول والمعلومات األخبار المحمولةعلى أجهزتهم بواسطة من،مجتمعاتهم الدراسة هذه وتعد

البحوثالوصفية،واستخدمتمنهجالمسحاإلعالمي،وفيإطارهاأسلوبمسحجمهوروسائل
منمفردة(1221)وكانتأداةالدراسةصحيفةاالستقصاء،وطبقتعلىعينةقوامها،اإلعالم

الخليجي التعاون دول مجلس في الجامعات عام،طلبة الدراسة واستخدمت2015وتمت م،
أبرزها:،خلصتالدراسةإلىعدةنتائجنظريةاالستخداماتواإلشباعات.

األخب83.2يتابع .أ الدراسة عينة الذكور من في% المحمولة، الهواتف على المحلية ار
ألخبارالمحليةعبرالهواتفالمحمولة.ا%مناإلناثفقطهنمنيتابع16.8حينأن

 

دراسة،زقوت(1) الذكية: الهواتف خالل من االجتماعي التواصل لتطبيقات الفلسطينيين الصحفيين استخدام
ميدانية.

(2)Elareshi, Gunter. The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local 
News in GCC Regions: University Students: A Field Study. 
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علىموقعالفيس%63مانشر،فيتويتر%منالمبحوثينأخبارمحليةعلى98نشر .ب
بوك.

عبريتلقى .ت اإلنترنت شبكة على مختلفة مصادر من األخبار المبحوثين هواتفهممعظم
 المحمولة.

كورونا: جائحة  اإلعالم و ب تتعلق المحور الثاني: دراسات  

 :(1) (2020) دراسة محمود -11

هدفتالدراسةإلىالكشفعنطبيعةتوظيفصحافةالبياناتفيتناولفيروسكورونا
االتفاق أوجه على والوقوف والعالمية، العربية اإللكترونية بالمواقع بينهماالمستجد ،واالختالف

وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،واستخدمتمنهجالمسح،وفيإطارهأسلوبالمقارنة
المنهجيةوتحليلالمضمون،وتمجمعالبياناتمنخاللأداةاستمارةتحليلالمضمون،وبلغعدد

للتحليل أخضعت التي ف(1398)الموضوعات البيانات صحافة أشكال من موقعشكال ي
صحيفة وموقع اإلماراتي، اإلخباري عين وموقع السعودية، عكاظ صحيفة وموقع مصراوي،
الجارديانالبريطانية،وموقع"يوأسايهتوداي"األمريكية،وذلكخاللالفترةالزمنيةمنبداية

أبريل٢٠٢٠يناير نهاية الوسـيلة.٢٠٢٠وحتى ثـراء نظرية الدراسة واستخدمت إلى، خلصت
عدةنتائج،منأهمها:

تفوقتالمواقعالعالميةفيحجمإنتاجالقصصالمدعومةبالبياناتحولفيروسكورونا، .أ
فيماركزتالمواقعالعربيةعلىإنتاجالوسائطالمتعددةواإلنفوجرافيك.

لفيروستنوعتأشكالصحافةالبياناتالتيوظفتهاالمواقعالعربيةوالعالميةلدىتناولها .ب
 كوروناالمستجد،وجاءتالصدارةللوسائطالمتعددة.

%،56.9صدارةمواقعالدراسةبنسبةفيالموضوعاتالمحليةالخاصةبكوروناجاءت .ت
عالميا الفيروس تطورات جاءت العربي،فيما النطاق ذات الموضوعات جاءت وأخيرا

واإلقليمي.
  

 

البياناتفيتناولفيروسكوروناالمستجدبالمواقعاإللكترونيةالعربيةوالعالمية:توظيف،محمود(1) صحافة
دراسةتحليلية.
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 : (1) (2020) دراسة عبد الحافظ -12
المعاجلةهدفت نحو المصري الجمهور اتجاهات وتفسـير وتحليل رصد إلى الدراسة

المستجد كورونا فيروس لجائحة الوصفية،،اإلعالمية البحوث إلى الدراسة هذه وتنتمي
جمع وتم اإلعالم، وسائل جمهور مسح أسلوب إطاره وفي اإلعالمي المسح منهـج واستخدمت

االسـتبان أداة خالل من بلغالمعلومات منتظمة غير عشوائية عينة على الدراسة واعتمدت ة،
مفردة400)حجمها المصري( الجمهور أبريلمن شهر خالل االستمارة ووزعت م،٢٠٢٠،

إدارة ونموذج لألزمات، الموقفية االتصال ونظرية الوسيلة، ثراء نظرية الدراسة واستخدمت
عددمنالنتائجمنأهمها:وخلصتإلىاتصاالتاألزمةعبروسائلاإلعالم.

الجماهير .أ بين الوعي نشر في مهما دورا االجتماعي التواصل ومواقع اإلنترنت لعب
 وإمدادهمبالمعلوماتحولفيروسكورونا.

الجمهور .ب عليها يعتمد التي اإلعالمية الوسائل أكثر االجتماعي التواصل شبكات تعد
 روس.المصريفيالحصولعلىالمعلوماتحولجائحةفي

بالمواقعاإلعالميةالمعالجةعنرضاهمالعينةأفرادمن%٣٣٫٣دىأب .ت كورونا ألزمة
و بوك، الفيس على يتابعونها التي و٤٢٫٧اإلخبارية ما، لحد راضون غير٢٤% %

راضين.

 :Kummitha (2020)  (2)دراسة  -13
التعرف إلى الدراسة االتصالإهدفت تكنولوجيا توظيف معلى التعامل في الحديثة

جائحةفيروسكورونا،وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،واعتمدتعلىمنهجالمسح؛
،وفيإطارهأسلوبمسحوسائلاإلعالم،وتمجمعالبياناتمنخاللاستمارةتحليلالمضمون

،الغارديان،نيويوركتايمز،غلوبالتايمزعينةالدراسة:بيبيسيلألخبار،سيإنإنوكانت
الصينية،موقعإنسايدر،ديليتلغراف،مجلةذيإيكونوميست،صحيفةغلوبالتايمزالصينية،

وموقع"ChinaFileوموقع ،"Business""،عددها عينة بأخذ الدراسة مقاال(137)وقامت
تقريراصادرامنمنظمة71باإلضافةإلىوخبراتمنشرهاأوإذاعتهافيتلكالوسائلاإلعالمية،

 

اتجاهاتالجمهورالمصرينحومعاجلةوسائلاإلعالمالجديدخاللجائحةفيروسكورونا،عبدالحافظ(1)
المستجد:دراسةميدانية.

(2)  Kummitha. Smart Technologies for fighting pandemics: The techno-and human-

driven approaches in controlling the virus transmission Govermment: A Field Study. 
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العالمية الدراسة،الصحة فترة ينايروكانت من يونيو2020بدء شهر وخلصت.2020إلى
الدراسةإلىعدةنتائجمنأبرزها:

مكانستراتيجياتاالتختلف .أ من فيروس أزمة مع التعامل في المستخدمة االتصالية
 ألخر؛وذلكنتيجةللنظامالسياسيالموجودفيكلدولة.

بغرض .ب الحديثة االتصال تكنولوجيا على كامل بشكل االعتماد إلى الغربية الدول تتجه
ذل انتشار من يحد الذي األمر كورونا؛ فيروس من لتوعيتهم الجماهير مع كالتواصل

الفيروس.
مرتبط .ت المستجد كورونا فيروس مواجهة في الحديثة االتصال تكنولوجيا على االعتماد

بالتقدمالتكنولوجيللدول.

 : (1)   (2020) دراسة عبد الدايم -14
الدراسة كيفيةإالتعرفإلىهدفت المصريةمعالجةلى بالفضائيات الحوارية البرامج

وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،واستخدمت،الحكوميةوالخاصةألزمةجائحةكورونا
واستخدمتالدراسةأداةتحليلالمضمون،،منهجالمسح،وفيإطارهأسلوبمسحوسائلاإلعالم
القناةاألولىالمصرية،وقنا حلقةمن77،حيثتمتحليلTV ONةفيماكانتعينةالدراسة

على موزعة القناتين، برامج من األولى،39برنامجين القنـاة علـى "التاسـعة" برنامج من حلقة
يـوم"علـىقنـاة38و اإلطارالزمنيللدراسةمنتاريخوكانTV ONKحلقةمنبرنامج"كل
الدراس،2020إبريل12إلى2020مارس1 نظرية كانت تحليلفيما نظرية في تتمثل ة

أبرزها:،توصلتالدراسةإلىعدةنتائجاإلطـار.

بنســبة .أ كورونا فيـروس بأزمة المرتبطــة والعاطفية المنطقية االستماالت استخدام تصــدر
 .العاطفيةاالستماالتثمالمنطقية،االســتماالتتليهـا%٤٢٫٩

اتصدرت .ب الموضوعات أبرز االحترازية بنسـبةاإلجراءات فيروسكورونا بأزمـة لمرتبطة
 ثـمدعـمالطاقمالطبيوالمستشفيات.،%،يليهـاتوجيهاتوإرشادات26.2

تصدرإطاراالهتماماتاإلنسانيةفيمقدمةاألطرالمستخدمةفيمعاجلةالموضوعات .ت
المرتبطةبأزمةجائحةكورونا.

  

 

الدايم(1) فيروسكورونا:دراسةعبد الحكوميةوالخاصةألزمة المصرية بالفضائيات الحوارية البرامج معاجلة
تحليليةمقارنة.
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 : (1)  (2020) دراسة أطبيقة -15
لىاألطرالخبريةللتناولاإلعالميبالموقعاإللكترونيلقناةإهدفتالدراسةإلىالتعرف

لجائحةكورونا الفضائية اليوم اعتمدتعلىو،روسيا الوصفية، الدراسات الدراسةمن هذه تعد
اعتمدتعلىأداةتحليلالمضمون،فيماكانت،ومنهجالمسح،وفيإطارهمسحوسائلاإلعالم

لقناة"روسيااليوم"،حيثاختارالباحثعينةعشوائيةتعدادهاعينة الدراسةالموقعاإللكتروني
لقناة200) الموقعاإللكتروني تمتداولهافي التي الخبرية والتقارير (مادةصحفيةمناألخبار

من المحددة الزمنية الفترة خالل نشرت والتي الفضائية اليوم إلى1/1/2020روسيا
خلصتالدراسةلمجموعةاإلعالمية.علىنظريةتحليلاألطرتالدراسةواعتمد،م31/3/2020

منالنتائجأهمها:

المستخدمةفيموقع .أ تكتمالصينعنظهورفيروسكوروناكأكثرأطراألسباب جاء
كانالتعاونالروسياإليطاليأكثرو%،22.5جائحةبنسبةالقناةروسيااليوملتغطية

طرالمستخدمة.األ
الخبريةيعد .ب المواد الواردةضمن الحلول أطر أكثر االجتماعي التباعد إجراءات تطبيق

 %.16.4المنشورةبالموقعاإللكترونيبقناةروسيااليوملتغطيةجائحةكورونابنسبة
مستحميلإن .ت انتشاريولؤالحومات العواقبالفيروسة أطر أكثر الواردةةياسيالسهو

المنشو الخبرة المواد قناةفيرةضمن اإللكتروني ةيلتغطةالفضائيوميالروساالموقع
%.33.5بنسبةوروناكروسيجائحةف

 : (2)  (2020) دراسة موسى -16
التعرف إلى الدراسة اإلخباريةإهدفت الفضائية القنوات تغطية محددات لجائحة-لى

والوقوفعلىأوجهاالتفاقواالختالفبينهما،وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،كورونا
واستخدمتمنهجالمسحاإلعالمي،وفيإطارهمنهجمسحوسائلاإلعالم،وكانتأداةالدراسة
استمارةتحليلالمضمون،واختارالباحثعينةقصديةتشملأربعقنوات،وهي:قناة"سيإنإن"

سنيوز"األميركيتين؛وقناة"العربية"،وقناة"سكاينيوزعربية"،وكانتمدةالدراسةخاللو"فوك
خلصتالدراسةإلىعدةنتائجأبرزها:.2020عام

 

":دراسةتحليلية.Covid-19األطرالخبريةللتناولاإلعالميلجائحةكورونا"،اطبقية(1)
محدداتتغطيةالقنواتالفضائيةاإلخباريةلجائحةكورونا:دراسةتحليلية.،موسى(2)
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عنمدىاهتمامغطياتاإلخباريةلجائحـةكورونـافيبعضالقنواتالفضائيةالتكشفت .أ
اإلعالمالمعاصربالجانبالصحيللمجتمع.

ا .ب أناستغلت من بدال لبرامجها، للترويج االجتماعي التواصل شبكات الفضائية لقنوات
تقدممحتوىخاصابمستخدميشبكاتالتواصلاالجتماعي.

والمعلوماتتتع .ت بالبيانات يتعلق فيما الرسمية الجهات على العربية الفضائية القنوات مد
الخاصةبالوباء،دونالتعمقفيتحليلهاأومساءلتها.

 كورونا: جائحة اإلعالم الجديد و ب تتعلق ور الثالث: دراسات  المح
 :(1)(2021) دراسة محمدي  -17

إلى الدراسة دورهدفت فيشبكاترصد االجتماعي الشبابتشكيلالتواصل ثقة
وتنتميالدراسةإلىالبحوثالوصفية،وفيإطارهااستخدمالباحثمنهج،الحكومةالمصريفي

االستبيان،واختارالباحثعينةمنالشبابالمصريمنوكانتأداةالدراسةالمسحاإلعالمي،
فترة(400)سنة(مکونةمن40-18)سن أثناء أداةجوجلفورم تمجمعهامنخالل مفردة

:خلصتالدراسةإلىعدةنتائجأبرزها  .2020خاللشهرأبريلبالموجةاألولى،كوروناأزمة

كوروناهيأهمالموضوعاتالتيفيروسمنالمبحوثينأنطرقالوقايةمن%98يرى .أ
يحرصونعلىمتابعتهاعلىشبكاتالتواصلاالجتماعي.

عناعتمادالعينةعلىالناتجةحصلتالتأثيراتالسلوكيةعلىاألعلىمنبينالتأثيرات .ب
مواقعالتواصلاالجتماعيللحصولعلىاألخبارحولجائحةكورونا،وذلكبوزننسبي

بنسبة85.3 الوجدانية التأثيرات تالها نسبي%81.28، بوزن المعرفية ثم ومن ،%
61.92.%

بوجاءج. .ت فيس التيفيكموقع االجتماعي التواصل مواقع بين من األولى المرتبة
نسبي بوزن وذلك كورونا جائحة أزمة خالل متابعتها على المبحوثون يحرص

.%،تالهموقعانستجرامومنثمواتساب96.17
  

 

ا،محمدي (1) الحكومة أداء نحو الشباب ثقة بناء في االجتماعي التواصل شبكات أزمةدور خالل لمصرية
جائحةكورونا،دراسةميدانية.
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 :(1) ( 2021)  راسة مزيدد -18
في كورونا لجائحة االنفوجرافيك معالجة رصد الى الدراسة اإللكترونية،هدفت المواقع

جائحة لتداعيات الصحفية المعالجة في االنفوجرافيك بفن المواقع هذه اهتمام حجم ومعرفة
الوصفية،كورونا الدراسات إلى الدراسة واستخدمتوتنتمي المسح، استخدامو،منهج إطاره في

طبقتعلىعينةتتمثل،ووكانتأداةالدراسةاستمارةتحليلالمضمون.أسلوبتحليلالمضمون
فيثالثةمواقعإخباريةوهياليومالسابعواألهرام،والوفداإللكتروني،منخاللأسلوبالحصر

التيتمتحليلهاالموادبلغعددوم،2020/6/30مإلى2020/3/1الفترةمنخاللالشامل
الوسيلة122 ثراء نظرية واستخدمت انفوجرافيك، إ.مادة الدراسة منلىوخلصت نتائج عدة

أهمها:

نشر .أ األإحصول باستخدام اإلصابة بنسبةحصائيات األولى المرتبة على نفوجرافيك
.%22.7%،تالهاطرقالتوعيةبنسبة27.9

جاءتالمصادرالحكوميةالتياعتمدتعليهاالمواقعاإلخباريةفيالمرتبةاألولىبنسبة .ب
%.14نسبة،تالهامواقعالتواصلاالجتماعيب67.2%

فئة .ت عرضجاءت االنفوجرافيك من واإلالهدف كورونارقاماألحصائيات جائحة حول
%،تالهفيالمرتبةالثانيةهدفشرحعمليةمحددةبنسبة48.4بالمرتبةاألولىبنسبة

29.5.%

 :(2) (2021)  دراسة هاني محمود -19
التماساألطباءوهيئةالتمريضللمعلوماتإالتعرفتالدراسةإلىهدف لىالعالقةبين

وتنتميهذهحولجائحةفيروسکوروناالمستجدعبرصحافةالموبايلوالتوافقالمهنيلديهم،
،وفيإطارهأسلوبمسحمنهجالمسحالدراسةإلىالبحوثالوصفية،وفيإطارهااستخدمالباحث

االستبيان، هي الدراسة أداة وكانت اإلعالم، وسائل قوامهاجمهور عينة مفردة،422)على )
بالمستشفيات العاملين والممرضين األطباء على نصفين بمحافظةوميةكالحمقسمة والخاصة

نتائجالدراسةهي:أهموكانتالمنيا،

 

معالجةصحافةاالنفوجرافيكلجائحةكورونابالمواقعاإللكترونية:دارسةتحليلية.،مزيد(1)
التماساألطباءوهيئةالتمريضللمعلوماتحولجائحةفيروسکوروناالمستجدعبرصحافة،هانيمحمود(2)

بالتوافقالمهنيلديهم.دراسةميدانية.الموبايلوعالقته
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المبحوثين%52.4يستخدم .أ يتابعونهامن من ونسبة دائمة، بصفة الموبايل صحافة
.%14.2%،ونسبةمنيتابعونهانادرا33.4أحيان ا

بالمضمون .ب التمريض وهيئة األطباء ثقة مستوى بين إحصائية داللة ذات عالقة وجود
المقدمبصحافةالموبايلومدىالتماسهمللمعلوماتمنهاحولجائحةکورونا.

للحصولعلىالمعلوماتالموبايلالدراسةأنأسباباستخدامالمبحوثينلصحافةبينت .ت
حولجائحةكوروناهيالحصولعلىالمعلوماتحولالجائحةفيالمرتبةاألولىوذلك

%،ولتقديماستشاراتصحيةفيالمرتبةالثانية.32.9بنسبة
: (1) ( 2020) دراسة الصعيدي -20

التعـرف إلى الدراسـة الموبايـلإهدفت صحافـة على المصري الشـباب اعتماد مدى لى
وتأثيراتهعلىالتوعيةالصحيةبجائحةكورونا،وتنتميإلىالبحوثالوصفية،واسـتخدمتمنهـج
لجمع االستبانة أداة واستخدمت اإلعالم، وسائل جمهور مسح إطاره وفي اإلعالمي المسح

٤٠إلى١٨ابالمصريمـنالذكورواإلناث،منسنالدراسةفيالشـبتعينةالمعلومات،وتمثل
القـاهرة محافظات: من المراحل متعددة عشوائية عينة على الدراسة واعتمدت –المنوفيـة–سنة،

مفردةلـنقص٢٦(مفـردةاسـتبعدتمنها500)بنيسويف،وبلغتالعينة-اإلسكندرية-الدقهليـة
إ،البيانات من ابتداء االستمارة يوليو2020بريلووزعت نظرية،2020حتى واستخدمت

خلصتالدراسةإلىعدةنتائجمنأهمها:االعتمادعلىوسائلاإلعالم.

كورونا، .أ حول للمعلومات كمصدر اإلنترنت شبكة على عالية بدرجة المبحوثون اعتمد
بنسبة الفضائية،ثم،%٥٥٫٧سبةبنالموبايلصحافةويليها،%٧١٫٧وذلك القنوات

الراديو.أخيراالـصحفالورقية،وعدهابو
المبحوثون .ب عليها اعتمد التي االجتماعي التواصل وسائل مقدمة في بـوك الفـيس جـاء

.تويتر%،يليهالواتسأبومنثم73.5للحصولعلىالمعلوماتحولكورونابنسبة
الشب .ت اعتماد أسباب أكثر والمعلومات األخبار نقل في والفورية السرعة المصريتعد اب

علىوسائلصحافةالموبايلللحصولعلىالمعلوماتحولجائحةكورونا.
  

 

مصر:،الصعيدي(1) في كورونا بجائحة الصحية التوعية في ودورها الموبايل صحافة على الشباب اعتماد
دراسةميدانية.
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 : (1)  (2020) دراسة علة -21
الدراس التعرفهدفت إلى الصحيإة الوعي تشكيل في الجديد اإلعالم وسائل دور لى

هذه وتنتمي الجزائر، في كورونا فيروس انتشار ظل في العالمية الصحية األزمات ومكافحة
الدراسةإلىالبحوثالوصفية،واستخدمتمنهجالمسحاإلعالمي،وفيإطارهاستخدمتأسلوب

االستبانة واستخدمت اإلعالم، وسائل جمهور منمسح العينة وتكونت للدراسة، (140)كأداة
.وقدخلصتالدراسةإلىعدةنتائجأبرزها:2020ووزعتاالستمارةخاللشهرإبريل،مفردة

الجديدتمكنت .أ اإلعالم الصحيمنوسائل الوعي حولتشكيل الجمهور فيروسلدى
كورونافيالجزائر.

تشكيلتوجد .ب في الجديد اإلعالم وسائل دور درجات متوسط في إحصائيا دالة فروق
في كورونا فيروس انتشار ظل في العالمية الصحية األزمات ومكافحة الصحي الوعي

الجزائرتعزىلمتغيرالمجالالمهني.
اليوجدفروقدالةإحصائيابيندرجاتدوروسائلاإلعالمالجديدفيتشكيلالوعي .ت

الصحيومكافحةاألزماتالصحيةالعالميةفيظلانتشارفيروسكورونافيالجزائر
تعزىلمتغيريالجنسوالفئاتالعمرية.

 :(2) (2020) دراسة العميري  -22
التعرف إلى الدراسة اإلإهدفت دور علىنفوجرافيكلى المصرية الحكومية بالصفحات

وتنتميهذهالدراسةإلى،الفيسبوكفيإمدادالشبابالجامعيبالمعلوماتتجاهفيروسكورونا
جمهور أسلوبمسح إطاره وفي المسح، منهج الباحث استخدم إطارها وفي الوصفية، البحوث

اإلعالم حجـم،وسائل وبلـغ للدراسة، كأداة االستبانة تم(300)العينـةواستخدمت مبحـوث
وتمتوزيع،وجامعـةبورسـعيدمعيمنجامعـةسـيناءاختيـارهمبالطريقـةالعمديـةمـنالشـبابالجـا

من الفترة في االعتماد،٣٠/٣/٢٠٢٠إلى٢٤/٣/٢٠٢٠االستبانة نظرية الدراسة واستخدمت
خلصتالدراسةإلىعدةنتائجمنأبرزها:علىوسائلاإلعالم.

 

العالميةفيضوء،علة(1) الصحية األزمات الصحيومكافحة الوعي تنمية في الجديدة دوروسائلاإلعالم
رونا:دراسةميدانية.انتشارفيروسكو

الجامعي،العميري(2) الشباب إمداد في بوك الفيس على المصرية الحكومية بالصفحات االنفوجرافيك دور
بالمعلوماتتجاهفيروسكورونا:دراسةميدانية.
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بوك؛عتارتف .أ الفيس على المصرية الحكومية للصفحات الجامعي الشباب متابعة نسبة
"أتابعهاوأخيرا"أتابعهاأحيانا"،ثم%،٨٥٫٣٣حيثجاءفيالترتيباألول"أتابعهادائما"

.نادرا"
منأهمدوافعمتابعةالشبابالجامعيلإلنفوجرافيكبالصفحاتالحكوميةالمصريةعلى .ب

الفيسبوكهوتبسيطالمعلوماتالتييقدمهاواختصارها.
عالقةدالةإحصائيابينكثافةمتابعةالشبابالجامعيلإلنفوجرافيكبالصفحاتتوجد .ت

الحكوميةالمصريةعلىالفيسبوكومستوىمعلوماتهمتجاهفيروسكورونا.
 :Singha (2020)  (1)دراسة  -23

التعرف إلى الدراسة االجتماعيإهدفت التواصل تأثيرموقع الوعيتويترلى نشر في
فينشرالمعلوماتتويترلىتأثيرإباإلضافةللتعرفبينالجماهيرفيمايتعلقبفيروسكورونا،

وتنتميهذهالدراسةإلىالبحوثالوصفية،وفيإطارهااستخدمتمنهج،المضللةحولالفيروس
و االستقصاءالمسح؛ صحيفة أداة كانت فيما اإلعالم، وسائل جمهور مسح أسلوب إطاره في

واالستبانة المضمون، الدراسة،تحليل قوامهاوحللت إلى٦٤٤٨٧)عينة باإلضافة تغريدة، )
(مبحوثافيمدينةنيويوركبالواليات٣٥٠)توزيعاستمارةاالستقصاءللحصولعلىبياناتمن

.خلصتالدراسةإلىعدةنتائجمنأبرزها:المتحدةاألمريكية

خاصة .أ االجتماعي التواصل منصات الجمهورتويترلعبت وعي زيادة في كبيرا دورا
بفيروسكورونا،منخاللتعريفهمبطرقالوقاية،وكيفيةالتعاملمعأعراضاإلصابة

والمصابين.
بدرجةURL linksتالتغريداتالتيتكوندومامتصلةبروابطومصادرمعلوماتحظى .ب

التغريدات صحة تدعم روابط على العتمادها نظرا الجماهير؛ بين عالية مصداقية
المنشورةمثلروابطمنظمةالصحةالعالمية.

  

 

(2) Singha. Afirst look at covid-19, Information and misinformation sharing on 

Twitter: An Analytical Comparative Study. 
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 :Madurai (2020) (1)دراسة  -24
لىاالستراتيجياتاالتصاليةالمستخدمةفيمواجهةجائحةإهدفتالدراسةإلىالتعرف

،والتقنياتالتكنولوجيةالمستخدمةفيالتواصلمعالجماهيرللوقايةمنفيالهندفيروسكورونا
إطاره،الفيروس وفي المسح، منهج على واعتمدت الوصفة، البحوث إلى الدراسة هذه وتنتمي

منهجمسحجمهوروسائلاإلعالم،وكانتأداةالدراسةاستمارةاالستقصاء،وكانتعينةالدراسة
خلصتالدراسةإلىعدةنتائجمن.(مفردةمنمختلفالمدنالهندية856)ونةمنمكوعشوائية

أهمها:

بغرض .أ بكورونا، المتعلقة األخبار تكثيف استراتيجية العالمية الصحة استخدمتمنظمة
 وضعقضيةتفشيالفيروس،فيمقدمةأجندةأولوياتالجمهور.

االسترا .ب كإحدى المحمول الهاتف تطبيقات علىاستخدمت للتعرف االتصالية، تيجيات
 لىطرقالوقايةمنه.إارالفيروسلحظةبلحظة،والتعرفأخب

االجتماعي، .ت التواصل ومواقع اإلنترنت في المتمثلة الحديثة االتصال تكنولوجيا مثلت
العاملاألبرزفينشرالوعيبينالجماهير،وإمدادهمبتطورالوضعفيمايتعلقبانتشار

ا.الفيروسكورون
 :and OUAIDAT  Mohamed (2020)  (2) دراسة -25

التعرف إلى الدراسة فيروسإهدفت من الوقاية طرق مع الجامعي الشباب تفاعل لى
عربي"،وتنتميهذهالدراسةإلىFrance24روناعبرصفحتيقناة"المملكة"األردنية،وقناة"وك

واستخدمت،البحوثالوصفية،واستخدمتمنهجالمسح،وفيإطارهمسحجمهوروسائلاإلعالم
العينة كانت فيما للدراسة، كأداة من(400)االستبانة وكانتطلبةمفردة المصرية، الجامعات

من الفترة خالل الدراسة ا.30/3/2020إلى1/2/2020فترة نتائجخلصت عدة إلى لدراسة
أبرزها:

تأثيرتركت .أ الجديد اإلعالم نحوةكبيراتوسائل الجامعي الشباب اتجاهات تشكيل في
طرقالوقايةمنفيروسكوروناالمستجد.

 

(1)Madurai. Restruetured Society and environment: Areview on potential 

technological strategies to control the covid -19 pandemic: A Field Study. 

(2) Mohamed. University youth interact with crohn’s virus prevention methods via 

Facebook – ‘A field study on the users of my page Channel “Kingdom of Jordan”, and 

channel “France24 Arabic": A Field Study. OUAIDAT. 
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فيروس .ب من الوقـايـة طرق مع المبحوثين تفاعل أشكال بين إحصائية داللة فروق يوجد
وقنـاوك "المملكـة"، قنـاة بصـفحتي "رونا "France24ة قناة صفحة اتجـاه في عربي"،

France24."عربي
" .ت قنـاة صفحة متابعة تفضيل إلى المبحوثين دفعت التي األسباب France24أكثر

ونالصحيةويتمتعبثقةومتابعةالجمهورؤوجودمتخصصفيمجالالشكانتعربي"،
 المتابعين.ومعرفةتوجهاتهنحوأزمةكورونا،باإلضافةإلىتفاعلهمع

 : Escoda and others (2020) (1)دراسة  -26

لىالعالقةبينالجمهورووسائلاإلعالمالرقميةأثناءأزمةإهدفتالدراسةإلىالتعرف
وسائل مسح منهج واستخدمت الوصفية، البحوث إلى الدراسة هذه وتنتمي اسبانيا، في كورونا
اإلعالم،وفيإطارهمنهجتحليلالمضمون،وكانتاستمارةتحليلالمضمونأداةللدراسة،فيما

المن جميع في الدراسة عينة مواقعتتمثل على منصات لها التي الصحية YouTubeصات
فترتين:األولىمنInstagramوTwitterو الدراسةخالل نوفمبر1فياسبانيا،وكانتفترة

خلصتالدراسة.2020مايو1إلى2020فبراير1من،والثانية2020يناير31إلى2019
إلىعدةنتائجأبرزها:

بنسبة .أ كورونا أزمة خالل الصحية الرقمية للمنصات االسباني الجمهور متابعة زادت
55.٪

المبحوثونجـاءموقع .ب يتابعها التي الرقمية المنصات متقدمةضمن اليوتيوبفيمرتبة
للتعرفعلىالمعلوماتالصحيةحولأزمةكورونا.

اسبانيالجائحةكورونا.تغطيةالمنصاتالرقميةفيبتعدالتفاعليةأكثرخاصيةبرزت .ت
 : and others Le  (2020) (2)دراسة  -27

لىاعتمادالجمهورعلىالمواقعالرسميةوتطبيقاتالجوالإتالدراسةعلىالتعرفهدف
وتنتميهذه،فيالحصولعلىأحدثالمعلوماتالدقيقةومواجهةالشائعاتحولجائحةكورونا

الدراسةإلىالبحوثالوصفية،واستخدمتمنهجالمسحوفيإطارهاأسلوبمسحجمهوروسائل
قوامها،اإلعالم عينة اختيار وتم االستبيان، أداة الدراسة جميع341)واستخدمت من مفردة )

 

(1) Escoda and others. Social Networks’ Engagement During the COVID-19 

Pandemic in Spain: Health Media vs. Healthcare Professionals: An Analytical 

Comparative Study. 

(2) Le and others. Demand for health information on COVID-19 among Vietnamese: 

An Analytical Comparative Study: An Analytical Comparative Study. 
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12إلى6وكانتفترةتوزيعاالستبيانمن،ناموذلكعنطريقعينةكرةالثلجمحافظاتفيت
توصلتالدراسةإلىعدةنتائجأبرزها..2020أبريل

متا .أ على المبحوثون يحرص التي المعلومات أكثر فيماهيبعتهاكانت األخبار آخر
يتعلقبفيروسكورونا،تليهاالمعلوماتالمرتبطةبأعراضالمرض،ثمأخبارانتشاره.

اختالفالمعلوماتالصحيةالمطلوبةعنالفيروسمرتبطةباختالفالعواملاالجتماعية .ب
غرافيةوالعرقيةلعينةالدراسة.وواالقتصاديةوالديم

عاماكانتفيالمرتبةاألولىمنحيثطلبهاللمعلومات25أنالفئةالعمريةأقلمن .ت
سنة44-35الصحيةحولالفيروسمقارنةبالفئةالعمريةمن

 :0Qiang) 2020)  (1)دراسة  -28
لىكيفيةالمعالجةاإلعالميةالصينيةألزمةفيروسكوروناإهدفتالدراسةإلىالتعرف

االجتماعي التواصل مواقع طريق واستخدمت،عن الوصفية، البحوث إلى الدراسة هذه وتنتمي
منهجالمسحاإلعالمي،وفيإطارهاستخدمالباحثدراسةحالة.واستخدمتالدراسةأداةاستمارة

" Weibo Sinaتحليلالمضمون،واختارتالدراسةصفحةاللجنةالصحيةالوطنيةفيالصين
،2020مارس5ينايرإلى14حةمنتاريخمنشوراعلىتلكالصف١٤١١"،وقامتبتحليل

خلصتالدراسةعلىعدةواستخدمتالدراسةنظريةالثراءاإلعالميونظريةاالتصالالحواري.
نتائجأهمها:

عمدتالحكومةالصينيةإلىتكثيفاستخدامهاللوسائلاالتصاليةالقريبةوالمتاحةلدى .أ
اعي،خاللأزمةكورونا.الجمهوروالمتمثلةفيمواقعالتواصلاالجتم

ركزتالمنشوراتالخاصةبجائحةكوروناعلىزيادةنسبةالوعيلدىالجمهورخاصة .ب
 فيمايتعلقباألمورالتيتؤديإلىتسريعوتيرةالقضاءعلىالفيروسفيأقربوقت.

بينما43تحتوي .ت المعلومات، لتقديم الصور على تحليلها تم التي المنشورات من %
٪علىمقاطعالفيديو،فيماكانتباقيالمنشوراتعبارةعننصعادي25.7تحتوي

فقط.
  

 

(1) Qiang. Unpacking the black box: How to promote citizen engagement through 

government social media during the COVID-19 crisis:  An analytical study. 
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 : (1) (2020) دراسة جبريل -29
التعرف إلى الدراسة المإهدفت التشاركية الفيديو مقاطع توظيف فاعلية مدى علقةتلى

وتنتميفيالمملكةالعربيةالسعودية،بجائحةكورونافيالتوعيةالمعرفيةوالسلوكيةبهذهالجائحة
الدراسةإلىالبحوثالوصفية،ووظفتمنهجالمسح،وفيإطارهأسلوبتحليلالمضمونوكانت

(مفردة،تماختيارهاعنطريقعينةكرة400)أداةالدراسةاالستبانة،أماعينةالدراسةفكانت
توصلتالدراسةإلىعدةنتائجأهمها:الثلج.

المتعلقةتوجد .أ التشاركية الفيديو التعرضلمقاطع بـينحجم فــروقذاتداللةإحصائيــة
بجائحةكوروناومستوىالدخللصالــحذويالدخلالمرتفع.ومتغيرالفئةالعمريةلصالح

الفئاتاألكبرسنا.
بجاتوجد .ب المرتبطة التشاركية الفيديو لمقاطع التعرض حجـم بـين ارتباطية ئحةعالقة

كوروناوتأثيـرهـذهالمقاطعفيالتوعيـةبهـذهالجائحة.
تتمثلأبرزالسلبياتالتيتحدمنفاعليةتوظيفمقاطعالفيديوالتشاركيةفيالتوعية .ت

بنسبة المضللة العناوين استخدام في كورونا لمقاطع٢٨٫٥بجائحة الترويج تليهما ،%
ب المعلومات تضارب ثم الفيروس، من الفيروس،التخويف حول المختلفة المقاطع ين

 وأخيراطولالمقطع.
 :(2)( 2017) دراسة الفرم -30

لىاستخداموسائلالتواصلاالجتماعيفيالتوعيةالصحيةإهدفتالدراسةإلىالتعرف
،وتنتميهذهالدراسة2012لمرضكورونا،الذيكانقدضربالمملكةالعربيةالسعوديةعام

تحليل استمارة واستخدمت اإلعالمي، المسح منهج الباحث واستخدم الوصفية، البحوث إلى
العينة وكانت للدراسة، كأداة اعبارةالمضمون يوتيوب،عن في المتمثلة االجتماعية لشبكات

تويتر،فيسبوكلكافةالمدنالطبيةومستشفياتهاالكبرىفيمدينةالرياض،خاللالفترةالزمنية
واعتمدتعلىنظريةانتشاراألفكارالمستحدثةوثراء،2014يونيو29إلى2014مايو30من

لدراسةإلىعدةنتائجمنأبرزها:خلصتاالوسيلةونظريةالتسويقاالجتماعي.

تستخدم .أ في60لم االجتماعي التواصل شبكات الرياض بمدينة الطبية المدن من %
 كورونا.فيروسالتوعيةحيال

 

دراسةميدانية.توظيفمقاطعالفيديوالتشاركيةفيالتوعيةبجائحةكوروناوالوقايةمنها:،جبريل(1)
استخداموسائلالتواصلاالجتماعيفيالتوعيةالصحيةلمرضكورونا.،الفرم(2)
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ومستشفياتضعف .ب الطبية المدن الرياضهاستخدام مدينة في الحكومية لمنظومةلا
 االتصاليةفيالتواصلمعالمجتمعالمحلي.

 الدراسات السابقة: التعليق على 
 يمكن إجمال الفرق بين هذه الدراسة والدراسات السابقة:

اهتمتبعضالدراساتالسابقةفيمجالالهواتفالذكية،فمنهامادرستأثيرالهواتف .أ
الجمهور )على دراسة على،(2019الدعميمثل الجمهور اعتماد درس ما ومنها

الذكية ورضوانالهواتف )عيسى دراسة الدراسات(2019مثل بعض اهتمت كما ،
مثلدراسة)عبدالسابقةباإلعالموكورونامنحيثالمعالجةاإلعالميةلجائحةكورونا

)أطبقية2020الدايم ودراسة اهتمت(Qiang 2020)دراسةو  (2020( التي ومنها ،
.وهناكبعض(2020مثلدراسة)عبدالحافظجاهاتالجمهورتجاههذهالمعالجةبات

خالل الجديد اإلعالم وسائل بدور اهتمت التي دراسةكوروناجائحةالدراسات مثل
الدراسات(2020)العميري هذه من أيا تدرس لم لكن الفلسطينيين، الصحفيين اعتماد

 .بارحولجائحةكوروناعلىصحافةالهواتفالذكيةكمصدرلألخ
على .ب السابقة الدراسات معظم المسحاعتمدت تحليلمنهج أدوات خالل من وذلك ،

دراسةالمضمون )محمودمثل دراسة واالستبانة(2020مثل دراسة، )الدعميمثل
،ومنهامناستخدمالمقابلة.(2019

على .ت االعتماد تناولت التي الدراسات بعض وجود من الرغم الذكيةعلى مثلالهواتف
،(2018(ودراسة)أبوغولة2018ودراسة)العنانبة(2019عيسىورضواندراسة)

هناك فيندرةلكن عليها الصحفيين اعتماد خاص بشكل تناولت التي الدراسات في
أيدراسةمحليةميكنهناكلأنهعلىحدعلمالباحثعملهمالصحفي،باإلضافةإلى

أزمةجائحةكورونا،وهـذامايؤكدالحاجةإلىدراساتبحثيةفيوذكيةالهواتفالتناولت
هذاالمجال.

وجدالباحثاختالفاتبسيطةفينتائجالدراساتالسابقةالتيتناولهافيدراسته،حيث .ث
المحوراألولتبرزأهميةالهواتفالذكيةوتأثيرهاالواضحعلىدراساتنتائجإنمعظم

نتائجالجمهور،كذلكوجد التقاءفيمعظم إبرازدراساتالباحث الثانيحول المحور
أيضا هناك فكان الثالث المحور وأما كورونا، فيروس أزمة لمستجدات اإلعالم وسائل

أهمية على التأكيد حول دراسات نتائج في كبير فيالتقاء الجديد اإلعالم وسائل دور
 الوقايةمنفيروسكوروناالمستجد.تشكيلاتجاهاتالمبحوثيننحوطرق
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 للبحوثالوصفية.انتمائهاالدراسةمعجميعالدراساتالسابقةفيهذهتتفق .ج
الدراساتالسابقةفياستخدامالصحفيينلمنهجالمسحاإلعالميجميعالدراسةمعتتفق .ح

 كمنهجللدراسة.
كمجتمعللدراسةمثلالدراسةمععددمنالدراساتالسابقةفياستخدامالصحفيينتتفق .خ

)الرحباني و)زقوت2016دراسة و)المصري2016( مع2017(، تختلف فيما ،)
الحفيظ المصريكمجتمع2020دراساتعدةكدراسة)عبد الجمهور التياستخدمت )

(التياستخدمتالشبابالمصريكمجتمعللدراسة،2020للدراسة،ودراسة)الصعيدي
( كمجتمع(Singha2020ودراسة األمريكية نيويورك مدينة سكان استخدمت التي

 .للدراسة.
أداة .د والمقابلة االستبانة أداة استخدام في السابقة الدراسات بعض مع الدراسة هذه تتفق

ورضوان عيسى )دراسة دراسة مثل دراسة2019للدراسة، مع تختلف فيما ،)
(OUAIDAT2020(و )Singha2020و)الدعمي و)وزقوت2019( التي2016( )

استخدمتأداةاالستبيانفقط،وأيضاتختلفمععدةكدراسةاستخدمتاستمارةتحليل
 (.Xosé and others 2019(،و)2020المضمون،مثلدراسة)محمود

تتفقالدراسةمعدراساتعدةفياستخدامنظريةاالعتمادعلىوسائلاإلعالمكدراسة .ذ
ورضوان و)الصعيدي2019)عيسى )العميري2020( و أنها2020( حين في ،)

)دراسة دراسة مثل أخرى نظريات استخدمت التي السابقة الدراسات بعض مع تختلف
Qiang 2020ودراسة الحواري، االتصال ونظرية اإلعالمي الثراء استخدمت التي )

الدايم و)أطبقية2020)عبد ودراسة2020( اإلطـار، تحليل نظرية استخدمتا اللتان )
وثراء2017لفرم)ا المستحدثة األفكار انتشار وهي: نظريات ثالث استخدمت التي )

 الوسيلةونظريةالتسويقاالجتماعي.
اختلفتهذهالدراسةعنمعظمالدراساتالسابقةمنحيثالمكانالجغرافيالذيستطبق .ر

في(التيطبقت2017(و)زقوت2019فيه،فهيتتشابهمعدراسة)عيسىورضوان
دراساتفل طبقت حين في )الدعميأسطين، دراسة مثل فلسطين خارج (2019خرى

(التيطبقت2020(وعبدالحفيظ)2020التيطبقتفيالعراق(،ودراسة)الصعيدي
(التيطبقتفيالوالياتالمتحدةاألمريكية،ودراسةSingha2020فيمصر،ودراسة)

(elareshi and Gunter 2015ة)(التيطبقتفياألردن،ودراس2018)العنانبة
التيطبقتفيدولمجلسالتعاونالخليجي.
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بعداستعراضالباحثلبعضالدراساتالعلميةالسابقةالتيلهاعالقةبموضوعدراسته،
الذكية الهواتف صحافة على الفلسطينيين الصحفيين اعتماد تناولت دراسات وجود عدم تبين

كورونا.كمصدرلألخبارحولجائحة
 :المشكلة على االستداللثانيا: 

الفضائيةالقنواتإحدىفيكصحفيعملهمجالخاللمنالمشكلةعلىالباحثاستدل
فيكبيربشكلعليهاواعتمادهمالصحفيين،بينالذكيةالهواتفانتشارالحظحيثالفلسطينية،

الدورالباحثالحظالعالم،في2019ديسمبرفيكوروناجائحةانتشارومعالصحفي،عملهم
الصحفيونبأول؛أوالومواكبتهاالجائحةأخبارتغطيةفيالذكيةللهواتفالكبير اعتماد ومدى
.بالجائحةالمتعلقةوالمعلوماتواإلحصائياتاألخبارعلىالحصولفيعليها

علىاستكشافيةدراسةالباحثأجرىعليها،والتعرفالدراسةلمشكلةأوضحولتحديد
فيالعاملةاإلعالميةالمؤسساتفيالعاملينالفلسطينيينالصحفيينمنبسيطةعشوائيةعينة

هؤالءمعمباشرةوالتواصلإلكترونية،استبانةتصميمخاللمنوذلكغزة،قطاعمحافظات
اإللكترونيةاالستبانةرابطنشرتمحيثصحفيا،26برأيالباحثواكتفىلتعبئتها،الصحفيين

.واحديوملمدة2021مارس9بتاريخ
 :اآلتي  النحو على االستكشافية الدراسة نتائج أهم وكانت
األخبارعلىالحصولفيالذكيةالهواتفصحافةعلىالصحفيينمن%65يعتمد .1

درجةتالهاعالية،بدرجة%27يعتمدفيماجدا،عاليةبدرجةكوروناجائحةبشأن
.بالتساوي%3.8بنسبةومنخفضةمتوسطة

المعلوماتعلىالحصولفيالذكيةالهواتفصحافةعلىالصحفيينمن%89يعتمد .2
واستخدامها،حملهالسهولة%70وواالنتشار،بالسرعةتتمتعألنهاكوروناجائحةحول

.المصداقيةلتوفر%30والتكاليف،وقلةالمعلوماتتحديثهامنإمكانيةلكل ٍّ%42و
صحافةعلىلالعتمادالمبحوثيندوافعأهمالجائحةتطوراتمتابعةفيالرغبةتصدرت .3

تالها،%61.5بنسبةكوروناجائحةحولاألخبارعلىالحصولفيالذكيةالهواتف
بالتساوي،%46بنسبةالمختلفةالنظرلوجهاتوعرضهاتقدمها،التياألخبارفيالثقة
حولواألراءالمشاعرعنوالتعبير،%42بنسبةالحدثمعايشةفيالرغبةجاءتفيما

.بالتساوي%34بنسبةاألخرينمعالنقاشوتبادلالجائحة
الهواتففياالجتماعيالتواصلتطبيقاتيستخدمونالذينالمبحوثيننسبةجاءت .4

%34بنسبةوالمتصفحاتاإلخباريةالتطبيقاتتالها،%96بلغتكبيرةبنسبةالذكية
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قليلةنسبةكانتفيماوالصوتية،المرئيةالتطبيقاتيستخدمون%19ونسبةبالتساوي،
.smsوالاإللكترونيالبريدخدماتتستخدم

الهواتفعلىالصحفيونيتابعهاالتيكورونابجائحةالخاصةالموضوعاتأهمكانت .5
متابعةتالها،%89بلغتعاليةبنسبةفلسطينفيوالوفياتاإلصاباتأعدادالذكية

اإلحصائيات%58يتابعفيما،%62بنسبةبالجائحةالخاصةالحكوميةالقرارات
%50وواللقاحات،العالجأخبارلمتابعة%53بنسبةوجاءالجائحة،حولالعالمية
الوقايةوطرقالجائحةانتشارأسبابمتابعةأخيراحلفيماالوباء،انتشارخريطةلمتابعة

.بالتساوي%39بنسبة
عاليةبدرجةالذكيةالهواتفخاللمنيتلقونهاالتيالجائحةمعلوماتفيالمبحوثونيثق .6

%.19بدرجةمتوسطةودرجة،%23بنسبةجداعاليةودرجة،%58بنسبة
الذكيةالهواتففيكورونالجائحةالخبريةالتغطيةمعيتفاعلونأنهمالمبحوثونأكد .7

.بالتساوي%27بنسبةومتوسطةعاليةودرجة،%46بنسبةعاليةبدرجة
عاليةبدرجةالذكيةالهواتففيكورونالجائحةالخبريةالتغطيةمنالمبحوثوناستفاد .8

نسبتهابلغتمتوسطةوبدرجة،%27بنسبةجداعاليةبدرجةتالها،%58بلغتبنسبة
15.%

الهواتفصحافةفيكوروناجائحةلالخبريةالتغطيةإيجابياتأبرزأنالمبحوثونأكد .9
،%65بنسبةاألخبارنقلفيواآلنية،%70بنسبةللمعلوماتالمستمرالتحديثالذكية،

األخبارتناولفيوالدقة،%62بنسبةانترنتتوافرطالماوقتأيفيمتابعتهاتالها
وتعددمتكاملةبطريقةالجائحةحولمعلوماتهاتقدمأنهاأخيراوحلت،%50بنسبة

.بالتساوي%46بنسبةمصادرها
الهواتفصحافةفيكورونالجائحةالخبريةالتغطيةسلبياتأبرزإنالمبحوثونقال .10

حولالحقائقبعضإخفاءوتعمدت،%54بنسبةاالحداثضخمتأنهاالذكية
لمأنهاقليلةوبنسبةبالتساوي،%50بنسبةاألخبارمنكبيركمقدمتوأنهاالجائحة

.واإلحصائياتاألرقاموتضارباإلعالمي،العملبأسستلتزم
الذكيةالهواتفصحافةعلىالمبحوثيناعتمادعنالناتجةالمعرفيةالتأثيراتانتأهمك .11

تلتهاالجائحة،حولمعلوماتيتنميةكورونا،جائحةحولاألخبارعلىالحصولفي
الوقايةسبلعلىوالتعرفبلحظة،لحظةفلسطينفيالجائحةتطوراتعلىالتعرف

الجائحة،عنالناتجةالتداعياتعلىالتعرفالرابعةالمرتبةفيوجاءالفيروس،من
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وفيالجائحة،جراءالفلسطينيينبهايمرالتيالظروفعلىالتعرفجاءوخامسا
ومن،لتطويرهاالعلماءيتسابقالتياللقاحاتأخبارعلىالتعرفجاءاألخيرةالمرتبة

.الجائحةحولالعالميةاإلحصائياتألحدثالوصولثم
الهواتفصحافةعلىاعتمادهمعنالناتجةالوجدانيةالتأثيراتأهمأنالمبحوثونأكد .12

معالتعاطفزيادةهي:كورونا،جائحةحولاألخبارعلىالحصولفيالذكية
نتيجةوأوجاعهمآالمهمفيالمصابينمشاركةتلتهاكورونا،بفيروسالمصابين
نتيجةبالفيروساإلصابةمنباألمانالشعورزيادةجاءوثالثاكورونا،بفيروسإصابتهم

بالقلقالشعورمتأخرةمرتبةفيوجاءفلسطين،فيعنهاالمعلنالحكوميةاإلجراءات
مانتيجةالعالمفييحدثلماالشديدبالحزنوالشعوركورونا،جائحةتداعياتنتيجة
.الجائحةخلفتهاالتياألضرارنتيجةوالخوفبالذعروالشعورالجائحة،بسببيحدث

المرتبةالسليمةغيرالعاداتبعضوتغييرالصحيحةالوقايةأساليباتباعتأثيرحظي .13
الهواتفصحافةعلىالصحفييناعتمادعنالناتجةالسلوكيةالتأثيراتفياألولى
مناألطفالمنعتأثيرتالهاكورونا،جائحةحولاألخبارعلىالحصولفيالذكية

فيااللتزامتأثيرجاءالثالثةالمرتبةوفياإلصابة،منعليهمخوفاالمنزلمنالخروج
اإلصابةمنخوفاللعملالذهابعدمتأثيروبعدهابكورونا،اإلصابةمنخوفاالمنزل

معوالتواصلالتوعية،أنشطةفيالمشاركةتأثيرجاءالخامسةالمرتبةوفيبكورونا،
األسرمساعدةفيالمساهمةتأثيرتالهماعليهم،لالطمئنانكورونابفيروسالمصابين
المتضررينلمساعدةتطوعيةأنشطةفيالمشاركةتأثيرأماكورونا،بسببالمتضررة

التواصلوسائلعلىالتوعويةالمنشوراتبكتابةالمبادرةوتأثيرالجائحة،من
.األخيرةالمرتبةفيجاءافقدالجائحةحولاالجتماعي

كورونالجائحةالذكيةالهواتفصحافةتناوللتطويرالصحفيينمقترحاتأبرزكانت .14
بنسبةوالموضوعيةبالدقةواالهتمام،%80بنسبةالموثوقةبالمصادراالهتمام:هي
تطرحهفيمامنالجرأةكل جاءوأخيرا،%50بنسبةوالشاملةالفوريةوالتغطية،62%

.المواطنينتوعيةعلىوالتركيز
مشكلة الدراسة:ثالثا: 

راسةفيمدىاعتمادالصحفيينالفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكيةدتتحددمشكلةال
كورونلألخباركمصدر جائحة واحول معرفة، خالل من ودوافعه،ذلك االعتماد، هذا أسباب

في الصحفيين ثقة ومدى االعتماد، هذا على المترتبة والسلوكية والوجدانية المعرفية والتأثيرات
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،وباإلضافةإلىالتعرفعلىأهمسلبياتوإيجابياتولجائحةكوروناحصحافةالهواتفالذكية
هذه لتطوير واقتراحاتهم كورونا لجائحة الذكية الهواتف صحافة تغطية على الصحفيين اعتماد

التغطية.

أهمية الدراسة:: رابعا

تنبعأهميةهذهالدراسةمنخاللالتالي:
في .1 مهمة فئة إلى تتطرق أهميتهاالدراسة من يزيد وهذا الصحفيين وهي المجتمعات؛

 فيعملهمالصحفي.فئاتاعتماداعلىالهواتفالذكيةخاصةأنالصحفيينمنأكثرال
 .أهميةإجراءتقييمالعتمادالصحفيينعلىالهواتفالذكيةفيعملهمالصحفي .2
 أنمشكلةالدراسةمستمرةوتهمشريحةكبيرةمنالجمهور. .3
 جديدوحديثفيالدراساتاإلعالمية.الدراسةموضوع .4
كوروناكونهامنأخطراألزماتالتيجائحةفتحاآلفاقأمامدراساتأخرىتتناولأزمة .5

عصفتبالعالم.

 أهداف الدراسة: : خامسا
الفلسطينيينعلىلىمدىإالتعرفيتمثلالهدفالرئيسللدراسةفي اعتمادالصحفيين

،وانبثقمنهذاالهدفالرئيسعدةالهواتفالذكيةكمصدرلألخبارحولجائحةكوروناصحافة
أهداففرعيةتتمثلفيمايلي:

الفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكيةكمصدردرجةلىإالتعرف .1 اعتمادالصحفيين
.،وأنماطهذااالعتمادحولجائحةكورونالألخبار

الذكيةودوافعأسبابالكشفعن .2 الهواتف الفلسطينيينعلىصحافة الصحفيين اعتماد
حولجائحةكورونا.لألخباركمصدر

عليهامعرفة .3 يعتمد التي الذكية الهواتف صحافة فيوالفلسطينيالصحفيونأنواع ن
على كورونااألخبارالحصول جائحة وأهمحول عليها، يعتمدون التي والتطبيقات ،

موضوعاتالجائحة.
الفلسطينيينإالتعرف .4 الصحفيين ثقة درجة اللى فيتغطيةفي كورونا لجائحة الخبرية

 هذاالتفاعل.وأنماطهممعهذهاألخبار،تفاعل،ودرجةالهواتفالذكية
الفلسطينييناستفادةدرجةمعرفة .5 الخبريةالصحفيين التغطية كورلمن فيناوجائحة

 االستفادة.،وجوانبهذهالهواتفالذكية
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الهواتفالناتجةعنالتأثيراتالكشفعن .6 الفلسطينيينعلىصحافة الصحفيين اعتماد
حولجائحةكورونا.لألخبارالذكيةكمصدر

نظر .7 لجائحةكورونامنوجهة الذكية الهواتف تغطيةصحافة وإيجابيات رصدسلبيات
تغطية.هذهاللتطوير،ومقترحاتهمالصحفيينالفلسطينيين

تساؤالت الدراسة: : سادسا

في للدراسة الرئيس التساؤل يعتمديتحدد كيف الفلسطينيويالصحف: صحافةون على ن
الذكية لألخبارالهواتف تساؤالتكمصدر عدة التساؤل هذا من وينبثق كورونا؟ جائحة حول

فرعية،تتمثلفيمايلي:
الذكيةدرجةما .1 الهواتف علىصحافة الفلسطينيين الصحفيين لألخباراعتماد كمصدر

 حولأزمةجائحةكورونا؟
الذكيةأنماطما .2 الهواتف الفلسطينيينعلىصحافة الصحفيين كمصدرلألخباراعتماد

 مةجائحةكورونا؟حولأز
كمصدرودوافعأسبابما .3 الذكية الهواتف الفلسطينيينعلىصحافة الصحفيين اعتماد

؟حولجائحةكورونالألخبار
نفيالحصولوالفلسطينيالصحفيونماأنواعصحافةالهواتفالذكيةالتييعتمدعليها .4

 ؟حولجائحةكورونااألخبارعلى
عليهاتطبيقاتما .5 يعتمد التي الذكية الهواتف فيوالفلسطينيالصحفيونصحافة ن

 ؟حولجائحةكورونااألخبارالحصولعلى
اإلخبارية .6 الموضوعات بما التيالخاصة كورونا عليهاجائحة الصحفيونيعتمد

 نفيصحافةالهواتفالذكية؟والفلسطيني
الفلسطينيينما .7 الصحفيين ثقة الخبردرجة التغطية كورليةفي الهواتففيناوجائحة

 ؟الذكية
الهواتففيناوجائحةكورلمعالتغطيةالخبريةالصحفيينالفلسطينيينتفاعلدرجةما .8

 ؟الذكية
الهواتففيناوجائحةكورلمعالتغطيةالخبريةالصحفيينالفلسطينيينتفاعلأنماطما .9

 ؟الذكية
الفلسطينييناستفادةدرجةما .10 الخبريةالصحفيين التغطية كورلمن فيناوجائحة

 ؟الهواتفالذكية
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استفادةما .11 الفلسطينيينجوانب الخبريةالصحفيين التغطية كورلمن فيناوجائحة
 ؟الهواتفالذكية

المعرفية .12 التأثيرات الفلسطينيينوالوجدانيةما الصحفيين اعتماد عن الناتجة والسلوكية
 جائحةكورونا؟كمصدرلألخبارحولالهواتفالذكيةعلىصحافة

نظرما .13 وجهة من كورونا لجائحة الذكية الهواتف صحافة تغطية وإيجابيات سلبيات
 ؟الصحفيينالفلسطينيين

مقترحات .14 الفلسطينيينما لجائحةالصحفيين الذكية الهواتف صحافة تغطية لتطوير
 كورونا

الدراسة: فروض: سابعا
علىالصحفيينالفلسطينيينتوجدعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيندرجةاعتماد .1

الذكية الهواتف لألخبارصحافة كوروناكمصدر جائحة أزمة التأثيراتحول ودرجة ،
 المعرفيةوالوجدانيةوالسلوكية،المتحققةمنهذااالعتماد.

علىالصحفيينالفلسطينييناعتمادتوجدعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيندرجة .2
الذكية الهواتف لألخبارصحافة كوروناكمصدر جائحة أزمة فيحول الثقة ودرجة ،

 التغطيةالخبريةلهذهاألزمة.
ثقة .3 درجة بين إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة الفلسطينيينتوجد فيالصحفيين

الخبرية كورلالتغطية الذكيفيناوجائحة هذهةالهواتف من استفادتهم درجة وبين
 التغطية.

الفلسطينيينتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفيدرجةاعتماد .4 صحافةعلىالصحفيين
الذكية لألخبارالهواتف كوروناكمصدر جائحة أزمة الديموغرافيةحول للمتغيرات وفقا 

 لديهمالنوعاالجتماعي،المؤهلالعلمي،العمر،مكانالسكن(.
التأثيرات .5 درجة في إحصائية داللة ذات فروق والسلوكيةتوجد والوجدانية المعرفية،

الفلسطينيينلالمتحققة علىلصحفيين االعتماد الذكيةمن الهواتف كمصدرصحافة
الديموغرافيةلديهمائحةكوروناحولأزمةجلألخبار النوعاالجتماعي،)وفقا للمتغيرات

 المؤهلالعلمي،العمر،مكانالسكن(.

 نظرية الدراسة: : ثامناً 
الدراسة هذه استعراضتعتمد الباحث ويقدم اإلعالم، وسائل على االعتماد نظرية اعلى

.عالم"وكيفيةتوظيفهافيالدراسةلنظرية"االعتمادعلىوسائلاإلاقصير
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وسائل على يعتمد الجمهور أن فرض على اإلعالم وسائل على االعتماد نظرية تقوم
وتتمثلفكرةاإلعالملتزويدهبالمعلوماتالتيتلبيحاجاتهوتساعدهفيتحقيقهذهاالحتياجات.

وسائلاالتصالاليتمبمعزلمنتأثيراتالنظاماالجتماعيالذينظريةاالعتمادفيأناستخدام
نعيشبداخلهنحنووسائلاالتصال،والطريقةالتينستخدمبهاوسائلاالتصالونتفاعلبهامع
تلكالوسائلتتأثربمانتعلمهمنالمجتمعوماتعلمناهمنوسائلاالتصال،وأيرسالةنتلقاهاقد

مختل نتائج لها الظروفيكون تأثيرات وكذلك الموضوع عن السابقة خبراتنا على اعتمادا فة
(1)االجتماعيةالمحيطة.

أكبر قدر تحقيق االتصالعلى قدرةوسائل إن األساسية: النظرية تلخيصفكرة ويمكن
نقل بوظائف الوسائل هذه تقوم عندما تزداد سوف والسلوكي والعاطفي المعرفي التأثير من
المعلوماتبشكلمتميزومكثف،وهذااالحتمالسوفتزيدقوتهفيحالةعدماستقراربنائيفي

ا بسبب ووجدانالمجتمع ومعارف سلوك تغيير فكرة فإن ذلك إلى باإلضافة والتغيير، لصراع
الجمهوريمكنأنتصبحتأثيرا مرتدا لتغييركلمنالمجتمعووسائلاالتصالوهذاهومعنى

(2).العالقةالثالثيةبينوسائلاالتصالوالجمهوروالمجتمع

فيسيطرةوسائلاإلعالمعلىمصادروتكمنقوةوسائلاإلعالموفقا لنظريةاالعتماد
وهذهاألهدافيمكنأنتتسعوتتزايدكلما،الفردأهدافهالرئيسيةالمعلوماتالتييحققمنخاللها

(3)زادالمجتمعتعقيدا.

وبحسبالنظرية،فإنهناكعددامناألهدافيسعىاألفرادلتحقيقهامنخاللاالعتماد
(4)علىالشكلالتالي:علىوسائلاإلعالموهي

تشملالفهم: .أ والمعتقداتالفهموهي القيم فهم يشمل بما االجتماعي، والفهم الذاتي
 فهموظائفالمجتمع.ووالعاداتاالجتماعيةالتيتسهمفيخبرالفردالشخصية،

قيمالتوجيه: .ب مع المالئمة السلوكيات اتخاذ وتعني وتفاعلي. سلوكي توجيه وتشمل
 المجتمع،أواكتسابمهاراتالتفاعلمعالمجتمع.

سواءكانتفردية،أواجتماعيةمعاآلخرين.التسلية: .ت

 

278مبادئعلماالتصالونظرياتالتأثير،ص،إسماعيل(1)
 .208نظرياتاالتصال،ص،المزاهرة(2)
.236نظرياتاإلعالمواتجاهاتالتأثير،ص،عبدالحميد(3)
.381صالونظرياتهالمعاصرة،صاالت،مكاويوالسيد(4)
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 فروض نظرية االعتماد:
(1)تقومهذهالنظريةعلىعددمناالفتراضاتهي:

وفقالدرجةاستقرارهاوكلمازادتحاالتاالضطرابوعدماالستقرارالمجتمعاتتختلف −
فيمجتمعماكلمازاداعتمادأفرادالمجتمععلىوسائلاإلعالم.

كلماكانالنظاماإلعالميالقائمفيمجتمعماقادراعلىتحقيقأهدافالجمهورفيهذا −
ىوسائلاإلعالم.المجتمعوإشباعاحتياجاتهكلمازاداعتمادالجمهورعل

وخصائصهم − لظروفهم وفقا الجمهور بين اإلعالم وسائل على االعتماد درجة تختلف
وأهدافهم.

اآلثار المترتبة على اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم:

هناكالعديدمنالتأثيراتعلىالجمهوريتركهااالعتمادعلىوسائلاإلعالم،وتتمثلفيمايلي:
 :رفيةالمعالتأثيرات  .1

 (2) وتتضمن عدة أثار هي:

أوالغموض .أ نقصها، أو األفراد، عليها يحصل التي المعلومات تناقض بسبب ويحدث :
عدمكفايتهالفهممعانياألحداث،وتحديدالتفسيراتالصحيحةلهذهاألحداث.

االتجاه .ب الجدليةتشكيل  االتجاهات تشكيل في هاما دورا اإلعالم وسائل تلعب حيث :
المثارةفيالمجتمعمثل:مشكالتالبيئة،وأزماتالطاقة،منخاللوسائلاإلعالم.

األولويات .ت يعتمدترتيب  الذي الجمهور أولويات ترتيب في دورها اإلعالم وسائل تلعب :
من العديد بين من الملحة والمشكالت البارزة، القضايا معرفة في الوسائل تلك على

حةفيالمجتمع.القضاياوالموضوعاتالمطرو
المعتقدات .ث أفراداتساع  يدركها التي المعتقدات توسيع في اإلعالم وسائل تساهم :

الجمهور،ألنهميتعلمونعنأناسوأماكنوأشياءعديدةمنوسائلاإلعالم.
:تقوموسائلاإلعالمبدوركبيرفيتوضيحأهميةالقيم.التأثير في القيم .ج
 التأثيرات الوجدانية:  .2

3لتأثيراتالوجدانيةمايلي:تتضمنا
 

.3صنظريةاالعتمادعلىوسائلاإلعالم:األسسوالمنطلقات،،عبدالمقصود(1)
.883نظرياتاإلعالم،ص،المزاهرة(2)
 .123،صيالجماهيردارسةتحليليةفياإلعالم،جابر(3)
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:يفترضأنكثرةالتعرضللعنففيوسائلاإلعالميؤديإلىالشعورالفتور العاطفي .أ
عنيفةفي أحداث تقع العونلآلخرينحين تقديم الرغبةفي وعدم الالمباالة، أو بالتبلد

يؤد أن الضروري من ليس أنه إال الحقيقي. وسيالواقع في للعنف التعرض ائلكثرة
ةالدافعاإلعالمإلىالشعوربالالمباالة،فربمايؤديتعرضاألفرادلمشاهدالعنفإلىإثار

ه.ممارسيأوالعنفسبابألديهمالتخاذمواقفضد
والقلق:  .ب والكوارثالخوف  والرعب العنف أحداث اإلعالم وسائل تعرض عندما

الوقوعضحايا المتلقين،والقلقمن تثيرمشاعرالخوفوالقلقلدى فإنها واالغتياالت،
تقليلمشاعرالخوفوالقلقمن إلى أنهقديؤديأيضا الواقع.إال العنففي ألعمال

وذلكمنخاللالمعلومات،ردوالمجتمعنتائجهذهاألخطاروالكوارثوتداعياتهاعلىالف
التيتقدمهاالوسائلعنكيفيةمواجهةهذهاألخطاروالتعاملمعهاوتجنبهامستقبال.

منبينالتأثيراتالوجدانيةلوسائلاإلعالمرفعالروحالمعنويةالدعم المعنوي واالغتراب: .ت
يتقوموسائلاإلعالمفيهالدىالمواطنينأوتزايدشعورهمباالغتراب.فالمجتمعاتالت

الجمعي الشعور زيادة نتيجة األفراد لدى المعنوية الروح ترفع رئيسية، اتصال بأدوار
والتوحيدواالندماج.

 التأثيرات السلوكية:  .3
1وتتضمنهذهالتأثيراتمايلي:

لتيويعنيقيامالفردبعملمانتيجةالتعرضللوسيلةاإلعالمية،فالمعلوماتاالتنشيـط:   .أ
وكنتيج اإلعالم وسائل من الفرد عليها والوجدانيةيحصل المعرفية للتأثيرات تدفعهة

الحياة مجاالت في معينة وسلوكيات مواقف ولكنالتخاذ التنشيطالمختلفة، يصبح قد
وذلكفيحالةاتخاذالفردلسلوكياتضارةاالعتمادعلىوسائلاإلعالمسلبي الناتجعنا

 باآلخرينوالمجتمعكالمشاركةفيأعمالالعنفوالجرائموغيرها.
الخمولالخمــول: .ب يتمثل وقد بالفعل، القيام وتجنب النشاط عدم عنبويعني العزوف

األنشطةالتيتفيدالمجتمع،وقديحدثذلكنتيجةبالمشاركةالسياسية،وعدمالمشاركة
عدمالمشاركةنتيجةالملل.لتغطيةإعالميةمبالغفيهاتدفعالفرد

توظيف النظرية في الدراسة:

 

 .22،صاالعالموالنخبةالمثقفةفيعصرالميدياحدادي،(1)
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نظريةاالعتمادعلىوسائلاإلعالمفيدراستهكونهاأفضلالنظرياتالتيوظفالباحث
:للعديدمناألسباب،وهيتساؤالتالدراسة،ويعودذلكعنيمكنمنخاللهااإلجابة

التيأدتإلىاعتمادالصحفيينالفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكيةالدوافعمعرفة .1
أزمةكورونا.كمصدرلألخبارحول

صحافة اعتماد عن الناتجة التأثيرات حجم لىإ التعرف .2 على الفلسطينيين الصحفيين
حولأزمةكورونا.كمصدرلألخبارالهواتفالذكية

 أم أمسلوكية لىنوعيةالتأثيراتالناتجةعنهذااالعتمادسواءكانتمعرفيةإالتعرف .3
وجدانية.

صحافةالهواتفالذكيةفيإمدادالصحفيينالفلسطينيين لىالوزنالنسبيلدورإالتعرف .4
 الخاصةبأزمةكورونا.باألخبار

: نوع الدراسة ومنهجها وأدواتها:تاسعا
 نوع الدراسة: .1

التيتعدهذه الوصفية البحوث وتقويمخصائصتصويرتستهدفالدراسةمن وتحليل
المتعلقة الراهنة الحقائق دراسة أو التحديد صفة عليه يغلب معين موقف أو معينة مجموعة

األ من مجموعة أو الناس من مجموعة أو موقف أو ظاهرة منبطبيعة مجموعة أو حداث
أواألوضاع،وذلكبهدفالحصولعلىمعلوماتكافيةودقيقةعنها،دونالدخولفيأسبابها

التحكمفيها،وذلكبغضالنظرعنوجودأوعدموجودفروضمحددةمسبقا،كماقدتستهدف
من أخرى مجموعة أو بظاهرة ارتباطها ومدى معينة ظاهرة حدوث تكرار مرات عدد تقدير

(1)الظاهرات".
 منهج الدراسة:  .2
الذييعتبرمنأبرزالمناهجالمستخدمةالمسحاإلعالميالدراسةعلىمنهجهذهاعتمدت

مجموعة بأنه ويعرف والبيانات. المعلومات على للحصول اإلعالمية، الدراسات مجال في
الظواهرموضوعالبحثتضمعددمنالمفرداتالمكونةلمجتمعالبحثولمدةزمنيةكافيةبهدف

،وفي(2)صصمعينومعالجتها.تكوينالقاعدةاألساسيةمنالبياناتوالمعلوماتفيمجالتخ

 

.131بحوثاإلعالم،ص،حسين(1)
.60البحثاإلعالميوتحليلالخطاب،ص،مشاقبة(2)
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لتعرفعلىمدىلعالميةاإلمسحأساليبالممارسةالباحثأسلوباستخدمإطارمنهجالمسح
حولأزمةكورونا.لألخباراعتمادالصحفيينالفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكيةكمصدر

 أداة جمع البيانات: .3
 هذه الدراسة على أداتين وهما: اعتمدت

بالدراسة،علىالدراسةاعتمدت:االستبانة .أ الخاصة البياناتوالمعلومات االستبانةلجمع
األساليب أحد توجيهالمستخدمةوهي طريق عن العينة من أولية بيانات جمع في

المبحوثينرعرفعلىحقائقمعينةأووجهاتنظمجموعةمناألسئلةالمعدةسلفاللت
مدىاعتمادالصحفيينالفلسطينيينللتعرفعلىوذلك(1)أوالعواملوالدوافعالمؤثرةفيهم.

حولأزمةجائحةكورونا.كمصدرلألخبارعلىصحافةالهواتفالذكية

الباحثبتقسيماالستبانةإلىثالثةأقسامتتمثلفي:وقام

 السماتالعامة.:األولالقسم −
 .حولأزمةكورونالألخباركمصدرصحافةالهواتفالذكيةاالعتمادعلى:الثانيالقسم −
 :التأثيراتالناتجةعنهذااالعتماد.الثالثالقسم −
الشخصيةالمقابلة   .ب أجرى:  مقابالت شخصيةالباحث  من عدد الصحفيينمع

الهواتفالمتخصصين صحافة مجال ممارسين،،الذكيةفي الخبراءوصحفيين وبعض
المجال هذا لتدعيم؛في المعرفيوذلك وتفسير،لدراسةلاإلطار مناقشة في والمساعدة

 الدراسة.نتائج

 وعينتها  : مجتمع الدراسةعاشرا
 مجتمع الدراسة:

،وهمقطاعغزةمحافظاتالعاملينفييتمثلمجتمعالدراسةفيالصحفيينالفلسطينيين
ويبلغعدد.نقابةالصحفيينوالمكتباإلعالميالحكوميفيقطاعغزةنفيونالمسجلوالصحفي

لديهمعضويةفينقابةالصحفيينومسجلينلدىالمكتباإلعالميالصحفيينالفلسطينيينالذين
الصحافة لمهنة وممارسين نقابةصحفيا،((753الحكومي من القائمة توحيد بعد وذلك

(2)الحكومي.الصحفيينوقائمةالمكتباإلعالمي

 

 .131بحوثاإلعالم،ص،حسين(1)
.30،صاستخداماتالصحفيينالفلسطينيينللمصادراإلسرائيليةواإلشباعاتالمتحققة،والتركاألطرش(2)
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الدراسةقتصراو فيمجتمع الفلسطينيين الصحفيين نظرامحافظاتعلى غزة قطاع
والضفة غزة قطاع بين التنقل ومنع حواجز وإقامة إغالق من اإلسرائيلي االحتالل لممارسات

القدس التيالمحتلةالغربيةومدينة إلىحالةاإلغالق باإلضافة كافة، الوطن وتقطيعأوصال ،
خلفتهاجائحةكورونا.

: عينة الدراسة
منمجتمعالدراسةالمتمثلفيالصحفيينالفلسطينيينمتاحةعينةعشوائيةاختارالباحث

غزة،محافظاتفي وإناثا،قطاع بنسبةمفردة(155)العينةوكانتذكورا وذلك من21، %
الدراسة اإلعالمي،مجتمع والمكتب الفلسطينيين الصحفيين نقابة بيانات على استنادا وذلك

.2021يونيو30وحتىتاريخ2021يونيو1وذلكخاللالفترةمنالحكوميفيقطاعغزة.
وفيمايليسماتعينةالدراسة:وتمتوزيعاالستمارةبطريقةإلكترونية.

 : السمات الشخصية للمبحوثين ((1.1جدول رقم 

 النسبة المئوية %  التكرار  الخصائص الشخصية 

 النوع االجتماعي 
 76.8 119 ذكر 
 23.2 36 أنثى

 المؤهل العلمي 
 8.4 13 ثانوية عامة 
 59.4 92 بكالوريوس 
 32.3 50 دراسات عليا 

 العمر 

 33.5 52 30أقل من -18من 
 47.1 73 40أقل من -30من 
 14.8 23 50أقل من -40من 

 4.5 7 فأعلى  50

 مكان السكن 

 15.5 24 شمال غزة 
 32.3 50 غزة 

 15.5 24 الوسطى 
 23.9 37 خانيونس 

 12.9 20 رفح

 المؤسسة اإلعالمية 

 28.4 44 قناة تلفزيونية 
 9.7 15 إذاعة 

 19.4 30 وكالة أنباء 
 9.7 15 صحيفة أو مجلة 

 25.2 39 صحفي حر 
 7.7 12 أخرى 

 %  100 155 المجموع 
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 : والثبات إجراءات الصدق :حادي عشر
 إجراءات الصدق:  .1

االستبانة لقياسه"صدق وضعت ما االستبانة تقيس "أن صدق(1)يعني: من التأكد تم وقد ،
:منخاللالتالياالستبانة

 الصدق الظاهري(:  / الصدق من وجهة نظر المحكمين صدق المحتوى  .أ

عدد على االستبانة عرض واالختصاص6)تم الخبرة أصحاب من المحكمين من )
منسالمةالصياغةاللغويةلالستبانة،ووضوحتعليماتالتحقق،منأجل(1)انظر الملحق رقم  

المحاور وانتماء بهذهوالفقراتاالستبانة، المرتبطة األهداف لقياس االستبانة صالحية ومدى ،
 منصدقاالستبانةمنوجهةنظرالمحكمين.التحققالدراسة،وبذلكتم

 الصدق البنائي: .ب
تبانة،منخاللإيجادمعامالتاالرتباطلمحاورلمحاوراالسالبنائيصدقالتمحساب

االستبانة،كماهومبينفيالجدولالتالي:


 لمحاور االستبانة البنائيصدق : ال(1.2)جدول رقم 

 الداللة  " Sigقيمة " معامل االرتباط المحور م
 دالة 0.000 0.872 التأثيرات المعرفية  1
 دالة 0.000 0.924  الوجدانيةالتأثيرات  2
 دالة 0.000 0.921  السلوكيةالتأثيرات  3

يتبينمنالجدولالسابقأنجميعالمحاورتتمتعبمعامالتصدقدالةإحصائيا ،وتفي
بأغراضالدراسة.



 :صدق االتساق الداخلي .ت
االستبانة،منخاللإيجادمعامالتاالرتباطصدقاالتساقالداخليلفقراتتمحساب

:ةولالتاليااالستبانة،كماهومبينفيالجدلفقرات
 

 .105الجرجاوي،معوقاتالبحثالعلميفيجامعةالقدسالمفتوحة،ص(1)
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 : صدق االتساق الداخلي لفقرات محور التأثيرات المعرفية ((1.3جدول رقم 

 الداللة  " Sigقيمة " معامل االرتباط الفقرة  م
 دالة 0.001 0.578 بلحظة التعرف على تطورات الجائحة في فلسطين لحظة  1
 دالة 0.014 0.442 متابعة القرارات الحكومية حول الجائحة  2
 دالة 0.000 0.777 الوصول ألحدث اإلحصائيات العالمية حول الجائحة  3
 دالة 0.000 0.789 تنمية معلوماتي حول الجائحة 4

التعرف على الظروف التي يمر بها الفلسطينيين جراء  5
 الجائحة 

 دالة 0.000 0.880

 دالة 0.000 0.826 التعرف على التداعيات الناتجة عن الجائحة  6
 دالة 0.000 0.818 التعرف على سبل الوقاية من الفيروس 7
 دالة 0.000 0.769   أخبار اللقاحات التي يتسابق العلماء لتطويرهاالتعرف على  8

تتمتعبمعامالتصدقدالةإحصائيا ،وتفيالفقراتيتبينمنالجدولالسابقأنجميع
.بأغراضالدراسة

 : صدق االتساق الداخلي لفقرات محور التأثيرات الوجدانية(1.4)جدول رقم 

معامل   الفقرة  م
 االرتباط

قيمة  
"Sig " 

 الداللة 

 دالة 0.000 0.827 المصابين بفيروس كورونا وأوجاع اإلحساس بآالم 1

الشعور بالحزن الشديد لما يحدث في العالم نتيجة ما يحدث   2
 دالة 0.000 0.781 كورونا  جائحةبسبب 

 دالة 0.000 0.768 زيادة التعاطف مع المصابين بفيروس كورونا 3
 دالة 0.000 0.808 الشعور بالقلق نتيجة تداعيات جائحة كورونا  4
 دالة 0.000 0.856 جائحةالعر والخوف نتيجة األضرار التي خلفتها ذالشعور بال 5

اإلصابة بالفيروس نتيجة اإلجراءات   منزيادة الشعور باألمان  6
 دالة 0.000 0.691 الحكومية المعلن عنها في فلسطين

 دالة 0.009 0.467 مع المخالطين والمصابين بالفيروس التعاملأثناء زيادة الحذر  7

تتمتعبمعامالتصدقدالةإحصائيا ،وتفيالفقراتيتبينمنالجدولالسابقأنجميع
بأغراضالدراسة.
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 : صدق االتساق الداخلي لفقرات محور التأثيرات السلوكية(1.5)جدول رقم 

معامل   الفقرة  م
 االرتباط

قيمة  
"Sig "  الداللة 

 دالة  0.000 0.854 من كورونا  لمساعدة المتضررينالمشاركة في أنشطة تطوعية   1
 دالة  0.000 0.761 المشاركة في أنشطة التوعية من الجائحة  2
 دالة  0.000 0.607 االلتزام في المنزل خوفا من اإلصابة بجائحة كورونا  3
 دالة  0.000 0.671 عدم الذهاب للعمل خوفا من اإلصابة بجائحة كورونا   4
 دالة  0.000 0.913 المساهمة في مساعدة األسر المتضررة بسبب جائحة كورونا  5

6 
المبادرة بكتابة المنشورات التوعوية على وسائل التواصل االجتماعي حول  

 دالة  0.000 0.727 جائحة كورونا 

 دالة  0.000 0.734 المصابين بجائحة كورونا لالطمئنان عليهم التواصل مع  7
 دالة  0.000 0.740 كورونا بالمنزل خوفا عليهم من اإلصابة من  الخروج من األطفالمنع  8
 دالة  0.000 0.669 الصحيحة وتغيير بعض العادات غير السليمة  الوقاية  أساليباتباع  9
 دالة  0.000 0.833 الجائحة تسليط الضوء على أخبار  10

تتمتعبمعامالتصدقدالةإحصائيا ،وتفيالفقراتيتبينمنالجدولالسابقأنجميع
بأغراضالدراسة.

 الثبات:  إجراءات .2
يقصدبثباتاالستبانةهوأنتعطياالستبانةنفسالنتائجإذاأعيدتطبيقهاعدةمرات

منثباتاالستبانةمنخاللالتالي:التحققتمومتتالية،أيأنالنتائجالتتغير،
  الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: .أ

منثباتاالستبانةمنخاللحسابمعامالتاالرتباطباستخداممعادلةألفاالتحققتم
كرونباخلمحاوراالستبانة،كماهومبينفيالجدولالتالي:

 معامالت االرتباط باستخدام معادلة ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة: ((1.6جدول رقم 
 معامل االرتباط المحور م
 0.906 المعرفية التأثيرات  1
 0.901  الوجدانيةالتأثيرات  2
 0.930  السلوكيةالتأثيرات  3
 0.946 التأثيرات 
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االر معامالت أن السابق الجدول من كرونبيتبين ألفا معادلة باستخدام لمحاورخاتباط
االستبانةهيمعامالتثباتدالةإحصائيا ،وتفيبأغراضالدراسة.

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  .ب
التجزئةالتحققتم بطريقة االرتباط معامالت حساب خالل من االستبانة ثبات من

النصفيةلمحاوراالستبانة،كماهومبينفيالجدولالتالي:
 رتباط بطريقة التجزئة النصفية لمحاور االستبانةمعامالت اال : (1.7)جدول رقم 

 المحور م
 معامل االرتباط

 بعد التعديل  قبل التعديل 
 0.757 0.609 التأثيرات المعرفية  1
 0.811 0.717  الوجدانيةالتأثيرات  2
 0.886 0.795  السلوكيةالتأثيرات  3
 0.794 0.774 التأثيرات 

أن السابق الجدول من ثباتيتبين معامالت هي االستبانة لمحاور االرتباط معامالت
دالةإحصائيا ،وتفيبأغراضالدراسة.

 حدود الدراسة: ثاني عشر:

الموضوعية:   - صحافةالحدود  على الفلسطينيين الصحفيين اعتماد مدى معرفة هي
الهواتفالذكيةفيالحصولعلىاألخباروالمعلوماتحولجائحةكورونا.

 حددالباحثالحدالمكانيبمحافظاتقطاعغزة.الحدود المكانية:  -
2021يونيو1فيالفترةالممتدةمنتاريخفترةالدراسةالباحثددحالحدود الزمانية:   -

 .2021يونيو30حتىتاريخ

 
األساليب اإلحصائية المستخدمة: رابع عشر:   

(في(SPSSأسئلةالدراسةتماستخدامالرزمةاإلحصائيةللعلوماالجتماعيةعنلإلجابة
إجراءالتحليالتاإلحصائيةالالزمةللدراسة،وهيعلىالنحوالتالي:

بيرسون   .1 ارتباط  من(:Pearson Correlation Coefficient)معامل  للتحقق
و البنائي تحديدالصدق وكذلك الداخلي، االتساق المتغيراتصدق بين العالقة طبيعة
 المستقلةوالتابعة.
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.ثباتاالستبانةتحققمن(:لل(Cronbach's Alphaكرونباخ معادلة ألفا  .2
.ثباتاالستبانةتحققمن(لل(Split-Half Method طريقة التجزئة النصفية .3
للتحققمنوجودفروقذاتداللةإحصائية(:T-Test)  لعينتين مستقلتين  Tاختبار   .4

 (.النوعاالجتماعيأفرادعينةالدراسةلمتغير:اتفيمتوسطتقدير
األحادي .5 التباين  تحليل  فروق(:One Way ANOVA)  اختبار  وجود من للتحقق

تقدير داللةإحصائيةفيمتوسط لمتغيرات:اتذات الدراسة العلمي،أفرادعينة المؤهل
(.نالسكنمكاالعمر،

 مفاهيم الدراسة:عشر:  خامس
ساسيا،ويعملفيمؤسسةأهوكلمناتخذمنالصحافةمهنةوموردرزق  الصحفي: .1

صحف،مجالت،محطاتإذاعةوتلفزة،ووكاالتأنباء(تعنىبالحصولعلى)إعالمية
المحررين، التعريف: هذا ويشمل نشرها؛ أو وبثها وتحريرها المراسلينالمعلومات

المص الكاريكاتالصحافيين، رسامي الصحافيين، مذيعييورين اللغويين، المدققين ر،
(1)ومقدميومعديومخرجياألعمالوالبرامجالتلفزيونيةواإلذاعيةالمتعددة.

الفلسطين .2 في:إجرائيا   يالصحفي  الصحفي العمل يمارسون الذين قطاعمحافظاتهم
الفلسطينيينأو نقابةالصحفيين غزةفيمختلفالوسائلاإلعالميةولديهمعضويةفي

المكتباإلعالميالحكومي.
الذكية: .3 الهواتف  وتقنيات  صحافة  مميزات كافة يستغل الصحفي العمل في جديد نوع

األخبار وعرض وتحرير جمع من المحتوى إنتاج عملية في المحمولة الهواتف أجهزة
 (2).لمعلوماتوتقديمهاللجمهوروا

إجرائيا .4 المحمولة  الهواتف  المحمولة:صحافة  الهواتف فيها تستخدم التي الصحافة هي
 إلنتاجاألخباروتحريرهاوتوصيلهاإلىالجمهور.

فيروساتكورونافصيلةواسعةاالنتشارمعروفةبأنهاتسببأمراضا تتراوحمنكورونا: .5
البرد التنفسيةنزالت األوسط الشرق متالزمة مثل وطأة األشد االعتالالت إلى الشائعة

(MERSومتالزمةااللتهابالرئويالحاد)(.)(3)الوخيمالسارس

 

.(موقعإلكتروني)فيينالفلسطينيين.مننحن،نقابةالصح(1)
.79صحافةالموبايل،ص،السنجري(2)
 .(موقعإلكتروني)منظمةالصحةالعالمية،كورونا،(3)
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هواالسمالذيأطلقتهمنظمةالصحةالعالميةللفيروسالمسببكورونا إجرائيا: جائحة   .6
باسم والمعروف الحاد الرئوي االلتهاب الصحة)لمرض منظمة أعلنته والذي كورونا(

المرضظهر،بعدأنتفشىفيمعظمدولالعالم.و2020عامالعالميةجائحةعالمية
.2019رعامةوذلكفيديسمبللمرةاألولىفيمدينةووهانالصيني

هينقطةتحولمصيريةفيمجرىحدثما،تتميزبتحسنملحوظأوبتأخر:األزمات .7
وتورث جديدة، ارتباطات محلها لتحل تزول أن بد ال قديمة بتجاذبات وترتبط حاد،

 (1)تغيراتكميةونوعيةفيهذاالحدث.
: تقسيم الدراسة:عشر سادس

تنقسمهذهالدراسةإلىمقدمةوثالثةفصول،حيثيتمثلالفصلاألولفياإلطارالعام
للدراسة،ويتناولاإلجراءاتالمنهجيةللدراسةالتيتشمل:أهمالدراساتالسابقة،ومشكلةالدراسة

الدراسةومنهجهاوأدواتها، للدراسة،ونوع النظري ومجتمعوأهميتهاوأهدافهاوتساؤالتها،واإلطار
واألساليب والثبات، الصدق وإجراءات القياس، وأـسلوب التحليل ووحدات وعينتها، الدراسة

اإلحصائيةالمستخدمةفيالدراسة،والمفاهيماألساسيةللدراسة.
يتمثلفيفهوبعنوان"صحافةالهواتفالذكيةوأزمةجائحةكورونا"،وأماالفصلالثاني

ويتضمنثالثةمباحث:يتناولالمبحثاألولاإلعالمالجديد،ويتطرقراسةاإلطارالمعرفيللد
المبحثالثانيإلىصحافةالهواتفالذكية،أماالمبحثالثالثيتناولأزمةجائحةكورونا.

ها،ومنثمتوصياتها،ثميختمالدراسةالميدانيةواختبارفروضيناقشنتائجوالفصلالثالث
قوالمراجع.بقائمةالمالح


  

 

.47إدارةاألزماتوالكوارث،ص،جميل(1)
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 الفصل الثاني:
 صحافة الهواتف الذكية وأزمة جائحة كورونا 
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 الفصل الثاني:
 صحافة الهواتف الذكية وأزمة جائحة كورونا 


ثالث إلى تقسيمه تم حيث للدراسة، المعرفي اإلطار الفصل هذا يتناولةيعرض مباحث،

خاللهعلىمفهوماإلعالمالجديدوتاريخه،وأهدافه،من،نتعرفاإلعالم الجديدالمبحثاألول
،وسماته،ومميزاته،وعيوبه.وأهميته،وخصائصهوأهموسائله

يتناولصحافةالهواتفالذكية،،وصحافة الهواتف الذكيةفحملعنوان:أماالمبحثالثاني
أنظمةتشغيل،والتاريخوالتطور،وعواملالظهورخاللهعلىمفهومالهواتفالذكية،ونتعرفمن

ها،أنواع،وصحافةالهواتفالذكية،ثمننتقلللتعرفإلىأهميةالهواتفالذكية،والهواتفالذكية
،ومنثمتطبيقاتإنتاجالمحتوىاإلعالمي،والعملالصحفيفيالهواتفالذكيةها،وخصائصو

الذكيةسلبي الهواتف صحافة وإيجابيات بأات ونختم الذكية، الهواتف صحافة وتحديات خالقيات
ها.مستقبلو

حمل كورونا:عنوانواألخيرالثالثالمبحثفيما جائحة  وأزمة  خاللهاإلعالم  نتعرف ،
،وأيضاوتداعياتهاأزمةجائحةكورونا،واإلعالمواألزمات،ومنثممفهوماألزماتوأنواعهاعلى

.اإلعالمالفلسطينيوأزمةجائحةكورونا،باإلضافةإلىاإلعالمالجديدوأزمةجائحةكورونا
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 المبحث األول 
 اإلعالم الجديد 

شهدتالساحةاإلعالميةتحوالتمتسارعةفيالسنواتاألخيرةكانلهاتأثيراتضخمة
والرسالةاالتصالية،حيثأدتهذهالتغيراتإلىإنتاجونشرعلىالوسائلاإلعالميةوالجمهور

واستهالكوتبادلالمعلوماتالتينريدهافيأيوقتوبدونجهد،كماأدتهذهالتطوراتإلى
إمكانيةتبادلالرسالةاإلعالميةفيالوقتالذينحددهوبالشكلالذينحددهمنخاللاألجهزة

لمعالمستخدميناآلخرين.االلكترونية،إضافةإلىالتفاع
لعلالتطوراتالتيدخلتعلىالوسائلاإلعالميةجعلتالكثيرمنالمؤسساتتواكب
هذهالتطوراتفيمحاولةمنهالجذبجمهورأكبر،ماجعلهاتستخدمتقنياتوأساليباتصالية

قبل، من موجودة تكن لم االتصالية والوظائف الخصائص في تغير تبعها رأسهاحديثة وعلى
التطورات هذه أدت وقد المتعددة. والمضامين االتجاهين، ذات التفاعلية االتصال تقنيات

المتسارعةإلىظهورمجتمعاتاتصاليةجديدة،لعلأبرزهاماأطلقعليه"اإلعالمالجديد".
إلى أدت الجديد باإلعالم عالقة لها التي الحديثة اإلعالم وسائل أن فيه شك ال مما

منظه الكثير جعل الذي األمر وهو التقليدية، اإلعالم وسائل أمام التحديات من العديد ور
و التقليدي واإلعالم الجديد اإلعالم بين العالقة مدى تظهر دراسات يجرون مدىالباحثين

ببعض سنتعرفارتباطهما المبحث هذا في وأهدافه،وتاريخه،الجديداإلعالممفهومعلى.
.وعيوبهومميزاته،وسماته،وسائله،وأهمصهوخصائوأهميته،

 والتطور: اإلعالم الجديد.. النشأةأوال: 
منتصفالسبعينياتللقرنالعشرينمنظهرتالتكنولوجياالحديثةللمعلوماتواالتصال

نترنتفيالتسعيناتمنثمبدايةاستخداماإل ALTAIR حاسوبعرفباسمأولخاللتسويق
تكنولوجيا المختصرة التسمية مؤلفوها يستخدم األدبيات بعض مؤخرا ظهرت وقد القرن، نفس

وهيتعنيكلمايتعلقبالتقنياتالمستخدمةفيمعالجةوتحويلالمعلوماتخاصة)المعلومات،
الوس وكل المدى بعيدة واالتصاالت االنترنت اآللي(، اإلعالم التيالمعلوماتية التكنولوجية ائل

القادرةعلى الرقمية المعطيات تشكيل إعادة وأيضا استغالل، تبادل،معالجة، تستخدممنأجل
(1)السيرعبرالشبكات.

اآلونة في زادت فقد الصحفي، بالمجال واضحة عالقة الحديثة االتصال ولتكنولوجيا
لجاتها،ووسائلإنتاجها،وسبلانتقالهااألخيرةقيمةوأهميةالمعلومات،وسرعةجمعها،وطرقمعا

 

.20-19الحاسباتاإللكترونيةوتكنولوجيااالتصال،ص،عبدالحسيبوعلمالدين(1)
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وحفظها، وعرضها، واستقبالها، واسترجاعها، تخزينها على القدرة وتضاعفت وتوزيعها،
 (1)وتوظيفها.

"الطريق من االستفادة إمكان المطبوعة الصحافة قطاع في التحوالت أهم من ولعل
نترنت،"نشراتإلكترونية"علىشبكةاإلاالسريعللمعلومات"،حيثتعرضبواسطتهاليوملقرائه

إرفاق من الصحفي تمكن المتعددة الوسائط تقنيات ألن كبيرا تقنيا تطورا يشكل التحول وهذا
الرسوماتوالصوروالبياناتالمكملةللنص،كماتمكنالقارئمنالحصولعلىأشكالمتميزة

مصادرمعلوماتتكملقراءاته،أوللصحيفة،ويمكنللقارئأيضاأنيصلبحسباهتماماتهإلى
لتبادل يستطيعأنيتصلمباشرةبكاتبالمقالفيطلعهعلىردودفعلهوتعليقاتهمعقارئآخر

(2)اآلراء.
نترنتفيإيجادشكلجديدمناإلعالم،العواملالتيطرأتعلىشبكةاإلأسهمتولقد

عالمالبديل،أواالعالماالجتماعي،حيثعرففياألوساطالعلميةبـ"اإلعالمالجديد"،أواإل
ومواقع المدونين، بخالف هذا البريدية، والمجموعات اإلنترنت مواقع بين تصنيفاته تعددت
في اإلعالم هذا ساهم ولقد إلخ، اإللكترونية... والمنتديات االفتراضية، االجتماعية الشبكات

لعددمنالقضاياالتيأثارتاهتمامالرأيالعاماآلونةاألخيرةفيجذباألنظارإليه،بعدتفجيره
لمطالبه االستجابة إلى الحكومات من الكثير كماوأرغمت رغبتها، ضد قرارات واتخاذ تاحأ،

الفرصةلألفرادوللشعوبللتعبيرعنآرائهموتوجهاتهموأفكارهم،وإتاحةالفرصةأمامهمللتعددية
السياسيوزياد الوعى السياسية،وفتحالسياسية،وتنمية المشاركة منافذجديدةلألقليات،ةدرجة

(3)فاقاأرحبلمفاهيمالديمقراطيةالرقمية.آممايطرح
القرن من األخير الجزء في النطاق واسع كمصطلح الجديد اإلعالم وسائل وظهرت

والكلمة والموسيقى والصور األفالم مثل التقليدية دمجوسائلاإلعالم ليشمل المنطوقةالعشرين
التي العلمية الثورة وتطبيقات االتصاالت، وتكنولوجيا للكمبيوتر التفاعلية القدرة مع والمطبوعة،

حيث واإلعالم، االتصال مجال االتصالأدتشهدها مجال في التكنولوجية التغلبإلىالثورة
تغيير أحدثت والتي السياسية، والحدود الجغرافي الحيز نوعيةابنيوياعلى فيفي والكيف الكم

(4).وسائلاإلعالم.والمقصودبوسائلاإلعالمالجديدةببساطةهيوسائلاإلعالمالرقمية

 

.440أثرتكنولوجيااالتصالوالمعلوماتعلىتطورفنونالكتابةالصحفية،ص،شيخاني(1)
 .276تكنولوجيااالتصالالحديثةفيعصرالمعلومات،ص،مكاوي(2)
.59اإلعالمالجديد،ص،صادق(3)
.11اإلعالمالبديل،ص،إبراهيم(4)
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مكنالحديثعنهذهأدتإلىظهوراإلعالمالجديد،يوهناكالعديدمنالعواملالتي
(1) العواملباختصار،فيمايلي:

وبرمجياته، .أ تجهيزاته الكمبيوتر: تكنولوجيا في الهائل التقدم في المتمثل التقني العامل
وتكنولوجيااالتصاالتوالسيمامايتعلقباألقمارالصناعيةوشبكاتاألليافالضوئية.
شبكة أفرزت أن إلى عدة اتصالية توليفات في التكنولوجية العناصر هذه اندمجت فقد

وسائط)الشابكة جميع بداخله يطوي وسيطا تصبح لكي حاليا تشكل التي اإلنترنت(
االتصالاألخرى.

السلع .ب حركة إسراع من يتطلبه وما االقتصاد عولمة في المتمثل االقتصادي العامل
ورؤوساألموالوهومايتطلببدورهاإلسراعفيتدفقالمعلومات.وليسهذالمجردكون

يدعمجميعالنشاطاتاالقتصاديةدوناستثناء،بللكونهاأياالمعلوماتقاسمامشترك 
المعلوماتسلعةاقتصاديةفيحدذاتهاتتعاظمأهميتهايومابعديوم.

العاملالسياسيالمتمثلفياالستخدامالمتزايدلوسائلاإلعالممنقبلالقوىالسياسية .ت
ارموازينالقوىفيعالمبهدفإحكامقبضتهاعلىسيراألموروالمحافظةعلىاستقر

 شديداالضطرابالزاخربالصراعاتوالتناقضات.
بالقضاياواالهتمامالدولوثقافاتوالتقاليدالعاداتتغيرأدى:االجتماعيالعامل .ث

علىللحصولالجديدةاإلعالموسائلنحوالناساجتذابإلىالمواطنينمناالجتماعية
 إقليمية.أمعالميةكانتأممحليةأكانتسواء والمعلوماتاألخبار

 (2) وقد صاحبت اإلعالم الجديد عدة ظواهر تتمثل فيما يلي:
.كسراحتكارالمؤسساتاإلعالميةالكبرى .أ

أنهم .ب المتخصصينفياالعالمإال ظهورطبقةجديدةمناإلعالميينوأحيانامنغير
فيهعلىأهلاالختصاصاالجديدوتفوقومتطبيقاتاإلعالمأصبحوامحترفينفياستخدا

.األصليين
ظهورمنابرجديدةللحوارفقدأصبحباستطاعةأيفردفيالمجتمعأنيرسلويستقبل .ت

ويتفاعلويعقبويستفسرويعلقبكلحريةوبسرعةفائقة.
.ظهورإعالمالجمهورإلىالجمهور .ث
.ظهورمضامينثقافيةوإعالميةجديدة .ج

 

.22،صتاإلعالمالجديدفيعصرالمعلوما،شيخاني(1)
.65اإلعالمالجديد..الجرائماإللكترونية،ص،شفيق(2)
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األجندةوتسليطالضوءعلىقضايامسكوتعنهافيوسائلاإلعالمالمشاركةفيوضع .ح
.التقليدية

.نشوءظاهرةالمجتمعاالفتراضيوالشبكاتاالجتماعية .خ
أخذالجماهيرتفتيت .د الجمهور إن حيث حالةيتفتت، من بدال صغيرة مجموعات إلى

انتقلالجماهير وهكذا التقليدية اإلعالم لوسائل اإلعالمإلماإلعالالعريضة مرحلة ى
المتخصص.

عالمم في المذهلة التطورات نتاج هو الجديد اإلعالم أن الباحث يستنتج سبق ما
لوجياوالتيظهرتفيالربعاألخيرمنالقرنالعشرين،وقدصاحبظهوراإلعالمالجديدوالتكن

يمكنوال،اإلعالمالمختلفةالعديدمنالعواملالتيأدتإلىتطورهواالهتمامبهمنقبلوسائل
نترنتمنأهمولعلظهوراإلالعوامل،هذهإلىالتطرقدونالجديداإلعالمظهورعنالحديث

وجهليحتلمكانةبارزةفيالعالم.،األسبابالتيأدتإلىتفوقاإلعالمالجديد
 ثانيا: مفهوم اإلعالم الجديد:

ال اإلعالم الرقمية التكنولوجيا قاموس وشبكاتيعرف الكمبيوتر اندماج بأنه جديد
(1)الكمبيوتروالوسائطالمتعددة.

بدون الجماهيري االتصال من الفرد مكنت التي األداة بأنه الجديد اإلعالم يعرف كما
راعلىمخاطبةالمالييندذوناتتذكر..األمرالذيجعلالفردقاأوأجهزةخاصةأوتكاليفأ

(2)بسهولةويسروبطريقةعصريةخاليةمنالقوالباإلعالمية.
بينمايشيرعباسصادقإلىأناإلعالمالجديديشيرإلىحالةمنالتنوعفياألشكال
والتكنولوجياوالخصائصالتيحملتهاالوسائلالمستحدثةعنالتقليدية،خاصةفيمايتعلقبإعالء

(3).نتيجةلميزةرئيسيةهيالتفاعليةفرديةوالتخصيص،وهماتأتيانكحاالتال
الإلعالمالجديدبأنه:"أنواعاإلعالمالرقميجرائي إليةشريديانالتكنولوجيةتعريفاوتضعك

ديووالصوت،فضالالذييقدمفيشكلرقميوتفاعلي،ويعتمدعلىاندماجالنصوالصورةوالفي
وتركآليةرئيسةلهفيعمليةاالنتاجوالعرض،أماالتفاعليةفهيتمثلالفارقمبيعناستخدامالك

(4)الرئيسالذييميزهوهيأهمسماته.

 

.10مدخلإلىاإلعالمالجديد،ص،إسماعيل(1)
 26اإلعالمالجديد،ص،البيض(2)
 7اإلعالمالجديد،ص،صادق(3)
 7صالمرجعالسابقنفسه،(4)
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أماسميرةشيخانيفتقولإناإلعالمهوإعالممتعددالوسائطوهذايعنيأنالمعلومات
ومةأكثرقوةوتأثيرا،يتمعرضهافيشكلمزيجمنالنصوالصورةوالفيـديو؛ممـايجعـلالمعل

(1)هذهالمعلوماتهيمعلوماترقميةيتمإعدادهاوتخزينهاوتعديلهاونقلهابشكلإلكتروني.
كمايمكنالقولبأناإلعالمالجديدهوإعالمعصرالمعلومات،فقدكانوليـدالتزاوج

وظاه المعلومـات، تفجـر ظـاهرة العـصر هـذا بهمـا عرف بارزتين عنظاهرتين االتصاالت رة
(2)بعد.

علىالصعيدالتقني،وكل-حتىاآلن-وهناكمنعرفهبأنههوالمرحلةاألكثرتطورا
ماأضافهمنمزاياعائدإلىاستغاللالتطورالتقنيليسإال.منحيثقدرتهعلىردمالفجوة

،باستثمارالوسائلالمعلوماتيةمنخاللإتاحةالمعلومةوالرأيعلىنطاقأوسعوبكفاءةأعلى
(3)االتصاليةالحديثة.

منخاللماسبقنرىإناإلعالمالجديدهوإعالمالعصرالحديثالناتجعنالتطور
لوجيفيالوسائلاالتصاليةومانتجعنهامنتوفركمهائلمنالمعلوماتعلىالشبكةوالتكن

والصورةمعبعضهاالبعض.،وهوالناتجعناندماجالنصوالصوتالعنكبوتية
 مسميات اإلعالم الجديد:ثالثا: 

نهناكاختالفاتبينالباحثينفيوضعمسمىمحددأالباحثفياإلعالمالجديديرى
لإلعالمالجديد،ويمكنحصرهذهالمسمياتفيمايلي.

التفاعلي: .أ المستخدماإلعالم  لحديث االستجابة على الجديدة االتصال وسيلة قدرة أي
بعداجديدا الخاصيةأضافت بينشخصين.هذه المحادثة يحدثفيعملية تماماكما
هاماألنماطوسائلاإلعالمالجماهيريالحاليةوالتيتتكونفيالعادةمنمنتجاتذات

صحيفةأوقناةالتلفزيونأوالراديوإلىاتجاهواحديتمإرسالهامنمصدرمركزيمثلال
أرادها متى يريدها التي والتسلية المعلومات مصادر اختيار إمكانية مع المستهلك

(4)وبالشكلالذييريده.

 

.442اإلعالمالجديدفيعصرالمعلومات،ص،شيخاني(1)
.442المرجعالسابقنفسه،ص(2)
 .14اإلعالمالبديل،ص،إبراهيم(3)
https://alssafat.net/?p=1143.)موقعإلكتروني(المرعبي،حيدر.اإلعالمالتفاعلي(4)

https://alssafat.net/?p=1143
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هواإلعالمالحرالمفتوحذواتجاهينيتخطىحدوددولالعالمباعتمادهاإلعالم الرقمي:   .ب
التكن علىوعلى ويعمل الحديثة والصوتإلوجيا المعلومة ويشمل الرقمي المحتوى نتاج
(1)والصورة.

علىخطوطاالتصالبالتركيزعلىتطبيقاتهفياالنترنتوغيرهامناإلعالم الشبكي: .ت
(2)الشبكات.

والتقنياتتعرفوسائلاإلعالماالجتماعيةبأن هاتكنولوجيااإلنترنتاإلعالم االجتماعي:   .ث
المتنقلة،التييتمعبرهاتحويلاالت صاالتإلىأشكالتفاعلي ةمنالحوار،أوأن هاعدد

أوالمعلوماتي،وهيف رفرصةتبادلالمحتوىاإلعالميمنتطبيقاتاإلنترنت،التيتو
والمنتديات، اإللكترونية، المجالت أعاله: المذكورة التواصل وسائل إلى باإلضافة

تدوينوالمدو في للمشاركة األفراد لجميع والمتاحة السرعة، عالية الويكي ومواقع نات،
(3)المعلومات،أوالتعديلعليها.

المعلومات:   .ج للدالإعالم  المصطلح هذا الكمبيوترلةويطلق بين داخله التزاوج على
المعلومات تكنولوجيا تطور من يستفيد جديد إعالمي نظام ظهور وعلى واالتصال،

(4)ندمجفيها.وي
التشعبية:   .ح الجديدوذلكنظرإعالم الوسائط  المسمىعلىاإلعالم الطبيعتهوأطلقهذا

هلشبكةمنالمعلوماتالمتصلةمعبعضهابوصالتشعبيةأوقالمتشابكةوإمكانيةخل
(5)وصالتقاطرة.

 أقسام اإلعالم الجديد: رابعا: 
(6)األقساماألربعةالتالية:يمكنتقسماإلعالمالجديدإلى

القائمعلىشبكةاإلنترنتوتطبيقاتها،وهوجديدكليابصفاتومميزات .أ اإلعالمالجديد
غيرمسبوقة،وهوينموبسرعةكبيرةوتتولدعنهمجموعةمنتطبيقاتالحصرلها.

 

.36اإلعالمالرقمي،ص،الرحباني(1)
.3الجديد،صاإلعالم،حسونة(2)
https://bit.ly/3kyp7Yuإلكتروني.موقعاإلعالماالجتماعي،،مشعلة(3)
.11عالقةاالعالمالجديدبحريةالرأيوالتعبيرفيفلسطين،ص،فطافطة(4)
المرجعالسابقنفسه.(5)
.21اإلعالمالبديل،ص،إبراهيم(6)
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الكتبوالصحف،اإلعالمالجديدالقائمعلىاألجهزةالمحمولةبمافيذلكأجهزةقراءة .ب
المحمولة األدوات على التطبيقات من جديدة، أنواع منه وتنشأ بسرعة ينمو أيضا وهو

المختلفةومنهاأجهزةالهاتف،والمساعداتالرقميةالشخصيةوغيرها..
نوعقائمعلىمنصةالوسائلالتقليدية،مثلالراديووالتلفزيونالتيأضيفتإليهاميزات .ت

يةوالرقميةواالستجابةللطلب.جديدةمثلالتفاعل
اإلعالمالجديدالقائمعلىمنصةالكومبيوتر،ويتمتداولهذاالنوعإماشبكياأوبوسائل .ث

الحفظالمختلفةمثلاألسطواناتالضوئيةوماإليها.
الباحث يستنتج سبق هذهمما معظم لكن المسميات، من العديد له الجديد االعالم أن

فيوهوالحديثة،لوجياونفساإلطارأيأناإلعالمالجديديعتمدعلىالتكنالمسمياتتصبفي
.اآلليوالحاسباالتصالتكنولوجيااألساسنتجعناالندماجبين

:وفوائده وأهدافه خصائص اإلعالم الجديدخامسا: 
متعددة تأثيرات تركت خصائص عـدة التكنولوجيا أفرزتها التي الجديد اإلعالم لوسائل

(1)  االتصالاإلنسانيبوسائلهالحديثة،منأبرزها:على
وتطلقهذهالسمةعلىالدرجةالتييكونفيهاللمشاركينفيعمليةاالتصالالتفاعلية: .أ

تأثيرفيأدواراآلخرينوباستطاعتهمتبادلها،ويطلقعلىممارستهمالممارسةالمتبادلة
سلسلةمناألفعالاالتصاليةالتييستطيعالفـردأوالتفاعليةوهيتفاعليةبمعنيين،هناك

فيهاموقعالشخص) بأفعالهاالتصالية.المرسليستقبلويرسل)أ(أنيأخـذ ب(ويقوم
فيالوقتنفـسهوكذلكالمستقبل.ويطلقعلىالقائمينباالتصاللفظمشاركينبدال من

م االتصال عملية في جديدة مصطلحات تدخل وبـذلك الثنائيـة،مـصادر. الممارسة ثل
والتبـادل،والـتحكم،والمشاركين.

تعنيإمكانيةإرسالالرسائلواستقبالهافيوقتمناسبللفـردالمـستخدم،والالالتزامنية:   .ب
النظامفيالوقتنفسه.فمثالفينظمالبريد تتطلبمنالمشاركينكل همأنيستخدموا

نتجالرسالةإلىمستقبلهافـيأيوقـتدونحاجةاإللكترونيترسلالرسالةمباشرةمنم
لوجودالمستقبلللرسالة.

منالالجماهيرية: .ت مباشرة الرسالة تصل بحيث االتصال نظام في التحكم درجة تعنى
منتجالرسالةإلىمستقبلها.

 

.44المعلومات،صاإلعالمالجديدفيعصر،شيخاني(1)
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تتجهوسائلاالتصالالجديدةإلىصغرالحجممعإمكانيةقابلية التحرك أو الحركية: .ث
ادةمنهـافـياالتصالمنأيمكانإلىآخرفيأثناءتحركمستخدمها،ومثالاالسـتف

أو مثال  السيارة في استخدامها يمكن التي الصغيرة الشاشة ذات التلفـاز أجهزة هذا
الطائرة.

التحويل: .ج آخـر،  قابلية  إلى وسيط من المعلومات نقل على االتصال وسائل قدرة وهي
اتحويلالرسالةالمسموعةإلىرسالةمطبوعةوبالعكس.كالتقنيـاتالتييمكنه

التوصيل: .ح بأنواعكثيرةمنأجهزةأخرى  قابلية  إمكانيةتوصيلاألجهزةاالتصالية تعني
وبغـضالنظرعنالشركةالصانعةلهاأوالبلدالذيتمفيهالصنع.

االتصالحولالعالموفيويعنيبهااالنتشارالمنهجيلنظاموسائلالشيوع واالنتشار:   .خ
داخلكلطبقةمنطبقاتالمجتمع،وكلوسيلةتظهرتبدوفيالبدايةعلىأنهاترف
ثمتتحولإلىضرورة،نلمحذلكفيجهازالفيديووبعدهالتلفازعاليالوضوحوالتلفاز

ةالمـستخدمةالرقميوالتلفازذوالـشاشةالبالزميةوالسينماالمنزلية.وكلمازادعـدداألجهـز
زادتقيمـةالنظـاملألطرافالمعنيةكل ها.

البيئةاألساسيةالجديدةلوسائلاالتصالهيبيئةعالميةدوليـةحتـىتـستطيع  الكونية: .د
المـال رأس عليهـا يتـدفق التي المسالك تعقد المعقدة المسارات تتبع أن المعلومات

وذهابا  جيئة الدولية الحدود عبر فـيإلكترونيا أدناه إلى األرض في مكان أقصى من 
أجزاءعلىاأللفمنالثانية،إلىجانبتتبعهامساراألحداثالدوليةفيأيمكانفي

العالم.
 (1) بينما حدد الدكتور سامي زهران، أبرز خصائص اإلعالم الجديد فيما يلي:

والنقد.التفاعلبينالمصدروالمتلقيفهويتيحفرصةالتعليق .أ
لالمتلق يإلىناشريستطيعأنينشرمايريد. .ب تحو 
إعالممتعددالوسائطحيثيستعينبالصورةوالكلمةومقاطعالفيديوفيالوقتنفسه. .ت
اندماجهمعمخرجاتاإلعالمالتقليديواستيعابهلها. .ث
الحاسوبالشخصيةسهولةاالستخدامفهومتاحللجميعوفيمتناولأيديهمعبرأجهزة .ج

 أوأجهزةالجوالالتيفيأيديهم.
إلعالمالجديددورمهمفيتوصيلماايرىالباحثإنلوسائلماتمعرضهمنخالل

يريدهاإلنسانإلىاألخرينبكليسروسهولة،والتواصلبكلسهولة،واستيعابالرسالةالتييريد
 

.17اإلعالمالبديل،ص،إبراهيم(1)
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إ إلى العلماء ذلكعمد إليهم،ومنأجل العالمفيإيصالها اتصاالتضخمةخدمت ثورة يجاد
شتىالمجاالتوقربتإليهالبعيدوجعلتهيبدوكالقريةالصغيرة،كماأنهذهالتكنولوجياخدمت
اإلعالمفيكثيرمناألموروعلىرأسهاتقريبهمنالجمهوروالوصولإليهفيأيوقتبجهد

أبسط.ةأقلوتكلف
صاالتالحديثةأصبحتفيحياةكلفردمنا،واليمكنالباحثأنوسائلاالتيعتقدكما

،ولعلأبرزخصائصاإلعالمالجديداالستغناءعنهاخاصةفيظلتلبيتهاللحاجاتاإلنسانية
االتصالية.العمليةأدواربتبادلوالمستقبلالمرسلمنلكلهيخاصيةالتفاعليةالتيسمحت

 فوائد اإلعالم الجديد:
منالواضحإناإلعالمالجديدحققنقلةجديدةوشاملةفياإلعالم،ومثلهذهالنقالت

والجمهوربالعديدتكونمحملة المجتمعوصانعاإلعالم يستفيدمنها التي اإليجابية النتائج من
(1)والقطاعاالقتصاديكذلك،فإنالفوائدعديدةوكثيرةوأهمهذهالفوائدهي:

وذلكللمرونةالتيتوفرهاوسائلاإلعالمفيدين من المحتوى اإلعالمي:زيادة عدد المست .أ
الجديدةمنحيثإمكانيةالوصولإلىالمحتوىبشكلدائموسهولةالرجوعإليهكذلك.

فاإلعالمالجيديخلقفرصجديدةللمبرمجينوأصحابخبرات:خلق فرص عمل جديدة .ب
أصحاباألقالمالمميزةواألفكاراإلبداعيةالحاسوبوالتصميمالجرافيكي،وغيرهذامن

التيالتتسعلهامؤسساتاإلعالمالقديم.هناالبدمناالعترافبأنبعضالوظائف
ستختفيمعتراجعاإلعالمالقديم،لكنهذااليعنيارتفاعمستوىالبطالةألناإلعالم

القديم فيهااإلعالم يماثل المراقبينالجديديخلقفرصعملكثيرةجدا ويرىكثيرمن
 بانمايخلقهمنفرصأكثرممايقضىعليهمنوظائف.

الجديد .ت اإلعالم  في  الشديد  القديمالتنافس  اإلعالم وسائل تطور إلى بالضرورة يؤدي
 وكذلكمحتوىوأسلوباإلعالمالجديد.

فالتنافسالشديدبينمؤسساتاإلعالمالجديدسيجعلهامضطرةلخلقمحتوىالمحتوى: .ث
 أفضلوأكثرتميزاوتوفيهبوسائلمختلفةمرنةمنأجلالبقاءوالنجاحفيهذهالمنافسة.

األقل .ج القديمعلىالتكلفة  الحصرياتفياإلعالم فمععصر الصانع: المستخدموعلى
ذات من كثير على الحصول باإلمكان أصبح المجلة أو الصحيفة قراءة مقابل والدفع
اإلعالم مؤسسات في واحد فلس دفع دون مجانا والمحتوى القيمة حيث من الخدمات

 .الجديد
 

.28مدخلإلىاإلعالمالجديد،ص،عواد(1)
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اإلعالمالجديدمنأدواتمتميزةفمعماتتيحهبعضالشركاتفيتخطي حواجز اللغة: .ح
عبر تعرفها ال بلغات مثال إنترنت موقع مع التعامل باإلمكان أصبح الفوري كالمترجم

 ترجمتهاإلىلغاتتستطيعالقراءةبها.
وتعدهذهالنقطةمنأهممايجبخلق منبر جديد للتعبير عن الرأي والحرية الشخصية، .خ

قفالحريةغيرالمرتفع.االنتباهلهخاصةفيالدولذاتس
المجتمعالباحثأنفوائداإلعالمالجديدكثيرةواليمكنحصرهافيماسبق،لكنيستنتج

مناإلعالمالجديدفيالكثيرمنالمجاالتوالميادين،وحققنقالتنوعيةفيكثيراستفادككل
اإلعالم وسائل خاللها لعبت العالم، عاشها أحداث عدة في جليا ظهر ما وهذا األحيان، من

الجديدالدوراألبرز.
 أهداف اإلعالم الجديد: 

غيابالحديثعنالموضوعفيالحديثعنأهدافاإلعالمالجديدشائكافيظليعد
األدبياتاإلعالميةالتيناقشتالموضوع،وفيظلعدماالتفاقالكاملعلىمفهومه،وتطوره

تأخذأهدافاإلعالمالجديدو(1) .الديناميكي،الذييجعلأهدافهالعامةوالخاصةمتجددةومتغيرة
(2)يلي:فيماهاأبعادامتعددة،ويمكنتحديد

الشركاتوالجهاتالتيتعملعلىتطويرآلياتوأدواتبهايقصدأهداف المؤسسين:   −
اإلعالمالجديدوالخدماتالتيتقدمعبره،ألغراضمنفعيةماديةمتعلقةبالربحالمادي،

 دونإغفالاألهدافاألخرىالمتعلقةباالستقطابوالهيمنة.
المستخدمين:   − وجهاالبيناألهدافهذهتتنوعأهداف  مواقعالتيشخصياتالت تملك

وبينمستخدمينعبارةعنمتصفحينومتابعين،ويمكنإجمالبعضهاعلى،وصفحات
 النحوالتالي:

 الترويجللسياساتوالبرامجواألفكاروالمعتقدات. .أ
 التسويقبمفاهيمهالمتعددةوضمنهاالتسويقالسياسي. .ب
 الربحالماليمنخاللسوقاإلعالنات. .ت
 الرغباتبالتواصلاالجتماعي.إشباع .ث
التسليةوالترفيه. .ج

 

.206-204وسائلاالتصالالحديثةمنالجريدةإلىالفيسبوك،ص،عامر(1)
المعلوماتحول،رضوان(2) األزمات،صاعتمادالشبابالفلسطينيعلىالهواتفالذكيةفيالحصولعلى
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أنهالفرقبينأهدافاإلعالمالجديدواإلعالمالتقليدي،فهمافياألساسالباحثيعتقد
والدعاية،التسويقفييساهمانأنهماكماإعالني،دورولهيسعيانإلىالوصولإلىالجمهور،

المادي.باإلضافةإلىأنهمايسعيانإلىتحقيقالربح
 وسائل اإلعالم الجديد:سادسا: 

تعددتوسائلاإلعالمالجديدوأدواته،وهيتزدادتنوعاونمواوتداخالمعمرورالوقت،
(1)  الوسائل:ومنهذه

المحطاتالتلفزيونيةالتفاعلية،والكابلالرقمي،والصحافةاإللكترونية،ومنتدياتالحوار،
والمواقع ومقاطعوالمدونات، االجتماعية، الشبكات ومواقع والتجارية، والمؤسساتية الشخصية

.الفيديو،واإلذاعاتالرقمية،وشبكاتالمجتمعاالفتراضية،والمجموعاتالبريدية،وغيرها
باإلضافةإلىاألجهزةالمحمولةالتيتنقلاإلذاعاتالرقمية،والبثالتلفزيونيالتفاعلي،

وحركةومواقع الجوية، واألحوال باألسهم، والمتاجرة الفيديو، ومقاطع والموسيقى، اإلنترنت،
الطيران،والخرائطالرقمية،ومجموعاتالرسائلالنصيةوالوسائطالمتعددة،وأصبحتتدمجأغلب

الوسائلفيوسيلةواحدةسهلةالتعامل.
 وسائل اإلعالم الجديد:ومن أهم  

 فيسبوك: .1
للت ويب موقع فيسبوكهو شركة وتديره مجانا، إليه الدخول يمكن االجتماعي واصل

التي الشبكات إلى االنضمام بإمكانهم فالمستخدمون لها، خاصة كملكية المسؤولية محدودة
تنظمهاالمدينةأوجهةالعملأوالمدرسةأواإلقليم،وذلكمنأجلاالتصالباآلخرينوالتفاعل

يمكن وكذلك إلللمستخدمينمعهم، أصدقاء إليهمىإضافة الرسائل وإرسال أصدقائهم ،قائمة
2.وأيضاتحديثملفاتهمالشخصيةوتعريفاألصدقاءبأنفسهم

ويعدموقعفيسبوكمنأكبرمواقعالشبكاتاالجتماعيةمنناحيةالسرعةواالنتشار
يةفيفيسبوكهيوالتوسع،وقيمتهالسوقيةعاليةوتنافسكبرىالشركات،ونقطةالقوةاألساس

التطبيقاتالتيأتاحتالشبكةفيهاللمبرمجينمنمختلفأنحاءالعالمببرمجةتطبيقاتهمالمختلفة
3للموقعاألساسي.واضافتها



 

.186التربيةاإلعالمية:كيفنتعاملمعاإلعالم،ص،الشميمري(1)
.150،صمواقعالتواصلاالجتماعي:نظرةعنقرب،الدليمي(2)
.119،صصناعةاإلعالمالعالميالمعاصر،الدليمي(3)
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 نستغرام:أ .2
اجتماعية، وشبكة الفيديو ثم الصور لتبادل مجاني تطبيق عامأطلقهو أكتوبر في

ليتيحللمستخدمينالتقاطالصوروإضافةتأثيررقميلها،ومنثممشاركتهافيمجموعة2010
(1)متنوعةمنخدماتالشبكاتاالجتماعيةوشبكةانستغرامومنمميزاته:

 التعاملمعأنواعالكاميراتالمختلفةعلىاألجهزة. .أ
مشاركةالصورومعالجتهامجانيا. .ب
فةلمعالجةالصور.أدواتمختل .ت
تالتواصل.امشاركةالصورمعاألصدقاءعلىمختلفشبك .ث
.Isoيعملعلىاألجهزةالتيتداربنظامالتشغيلأندرويدو .ج
يسمحلكبكتابةأيتعليقبشكلمباشرعلىالصوردونالحاجةإلىالذهابإلىموقع .ح

التواصل.
 إضافةأسماءوشروحاتعلىالصوروتصنيفها. .خ
 يوتيوب:  .3

شهدتوسائلالتواصلاالجتماعيمولوداجديداأطلقعليهآباؤهاسم2005فيعام
ونوعياتهمويوتيوب، اهتماماتهم اختالف على ومشاهديها الفيديو مقاطع ناشري قبلة أصبح

فيوالية2005وأعمارهم.تأسسيوتيوبمنقبلثالثةموظفينسابقينفيشركةبايبالعام
الوالياتكاليفورنيا فيالمتحدةفي يجدوا فلم ألصدقائهم فيديو نشر الثالثة وأراد األميركية،

اإلنترنتاألداةالمناسبة،ومنثمفكروافيإنشاءموقعيحلتلكالمشكلةومنثمتمالعملعلى
حديقة في "أنا بعنوان كريم جاويد قبل من المرفوع الفيديو يعد أشهر. لبضعة الموقع تصميم

0:19،ومدته2005أبريل23لىموقعيوتيوب،وذلكفيتاريخالحيوان"أولفيديووضعع
،وافتتحرسميابعدستةأشهر.افتتحيوتيوبللعامة2005فيمايوتجريبياثانية.وافتتحالموقع

65أنموقعهمترفععليهأكثرمن2006،وأعلنمؤسسوهفييوليو2005فيشهرنوفمبر
مليون بهنحومئة ويمر فيديو، يوتيوبألف يحتل هائلة. نمو يعنيسرعة يوميا،مما مشاهد

يوتيوبمجردموقع يعد لم وفيسبوك. بعدغوغل ألكسا الثالثحسبإحصائياتموقع المركز
لألخبار، مصدرا أصبح بل والمسلسالت، األفالم لمشاهدة أو الطريفة الفيديو مقاطع لمشاهدة

 

قمةراودالتواصلاالجتماعيالعرب،تقرير"وسائلالتواصلاالجتماعيفيالعالمالعربي"،نسخةإلكترونية،(1)
.132،ص2015
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وتستفيدمنهوسائلاإلعالمبعرضمقاطعالفيديووفرضنفسهنوعاجديدامنالصحافةالمرئية،
(1)التيلمتتمكنشبكاتمراسيلهامنالحصولعليها.

 تويتر:  .4
تعليقاتالسالمصغريسمحلمستخدمهبإرتويترهوعبارةعنموقعشبكاتاجتماعية

تتجاوز)وقراءتها تغريدات.140ال باسم تعرف التعليقات وهذه ورمز( إنشاوحرف فيؤتم ه
.(2)مبواسطةاألمريكيجاكدورسي,ثمتمإطالقهفيشهرجواليمنذلكالعام2006مارس

السرعةفينشرالخبرعلىاإلنترنتحتىلغيرالمشتركينمنأبرزها:ميزاتولهالعديدمنال
فيالموقع،سماحةبعددمحدودمنالحروفاليعطيمجاالللثرثرةوالحديثالمسهب،استخدام

(3)الوسملمتابعةحدثأوشخصمعين.
 أب: واتس .5

الذكية.ويمكنأپواتس للهواتف المنصات تراسلفوري،محتكر،ومتعدد ،هوتطبيق
الفيديو الصوتية، الرسائل الصور، إرسال للمستخدمين، األساسية الرسائل إلى باإلضافة

،أعلنتفيسبوكاستحواذها2014فبراير19.في2009عاموالوسائط.أسستشركةواتسأب
بليونفيصورةأسهم12بليوننقداو4والر.ستدفعفيسبوكبليوند19أپمقابلعلىواتس
و واتس3بفيسبوك لمؤسسي ستمنح مقيدة أسهم كوحدات أربعبليون مدار على وموظفيه أپ

(4)سنوات.
 بودكاست:  .6

ووإبداعيإنتاجيبأسلوبالمعتادالصوتيللتدوينكبديلتستخدمتقنية تتيحجديد،
إلى الحاجة دون فيه تدرج أن بمجرد معين موقع من والفيديو الصوت ملفات على الحصول
كتطبيق جهازه على تطبيقا يملك الذي فالمستخدم يدويا المحتوى وتحمل مرة كل في زيارته،

Apple iTunesيقدم أن بشرط يريد موقع ألي بودكاست، خدمة في االشتراك يمكنه مثال
(5)،بتحميلالملفاتالجديدةأوتوماتيكيافيحالتوفرها.iTunesدمة،ثميقومالـالموقعهذهالخ

 المدونات:  .7

 

 .28/5/2021.تاريخاالطالع:https://bit.ly/2SclgUQالجزيرةنت،(1)
جتمع،المؤتمرالعالميالثانيلإلعالماإلسالمي،جدة.اإلعالمالجديدوقضاياالمكاتب،(2)
.76اإلعالمالجديد،،الدليمي(3)
28/6/2021،تاريخاالطالع:https://bit.ly/3cPp3ATموقعإلكتروني،واتسأب،(4)
.55مواقعالتواصلاالجتماعي،ص،وداعةللا(5)

https://bit.ly/2SclgUQ
https://bit.ly/3cPp3AT
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تظهرعليهاتعدالمدونةأحدالتطبيقاتالحديثةالتيظهرتعلىشبكةاإلنترنتوالتي
"تدوين تسمى خصيصاةمقاالت كتبت و" فيها، تنشر الذي الموقع زمنيايتلزوار ترتيبها م

كما تتباين وصيغعديدة، أشكال وللمدونات وأعمدتهاتتباينتصاعديا، الصحفية الكتابة أنماط
الورقية، الصحافة في والصورةوبعضهاالشائعة بالصوت مصحوبا توالتخطيطايكون

.(1)التعبيرية
 الويكي: .8

وصفلموقععلىاإلنترنتيسمحلزوارهبتعديلمحتواهوإضافةمحتوىجديدبدونأي
قيود.يمكناستخدامالويكيألغراضكثيرة،فمنوسيلةلالحتفاظبمالحظاتشخصيةإلىإنشاء

معرفية بيانات هذهمروراقاعدة واستخدمت السرعة، تعني ويكي كلمة تقليدية. مواقع بإنشاء
.(2).لنوعمنالمواقعللداللةعلىالسرعةوالسهولةفيتعديلمحتوياتالموقعالكلمةلهذاا

وهذاالتطبيقتتوافرفيهخاصيتان،أولهما:إمكانيةالتعديلبواسطةالزائر،دونالحاجة
أو برامج عنطريقتطبيقاتإلى تنشأ إدراجرابطلصفحة إمكانية وثانيا: نوع، أي أخرىمن
.(3)كلماتالويكي

 الهاتف المحمول:  .9
على يعتمد والذي االتصال أدوات أشكال أحد الالسلكي هو طريق االتصال شبكة عن

معينة مساحة ضمن الموزعة البث أبراج كمبيوترو.(4)من جهاز بأنه الذكي الهاتف يعرف
عالهاتفالذكيبشاشةعرضوبرامجنصمصنعداخلالهاتفالمحمول،حيثيمحمولمدمجو

التيتحملنظام الذكيمناألجهزة الهاتف المعلوماتالشخصية،كمايعتبر تقنيةذكيةإلدارة
اإللكتروني، والبريد الويب، تصفح مثل: المختلفة، الحاسوب برامج بتشغيل يسمح تشغيل

.(5)والموسيقا،والصوروالعديدمنالتطبيقاتالمختلفة
 اإللكتروني الشخصي: الموقع .10

ذاتية سيرة شكل على بشخص تعريف يقدم موقع وهو اإللكترونية، المواقع أنواع أحد
(6)الشخص.يوضعبهاكلأعمالهوكلالمعلوماتالمتعلقةبهذا

 

.100اإلعالموالهجرةإلىالعصرالرقمي،ص،عبودوالعاني(1)
.28/6/2021،تاريخاالطالع:http://tamam.mawared.orgمواقعالويكي،(2)
.54مواقعالتواصلاالجتماعي،ص،وداعةللا(3)
.28/6/2021،تاريخاالطالع:http://ar.wikipedia.orgموقعإلكتروني،هاتفمحمول،(4)
.https://bit.ly/3n6qU95،28/6/2021موقعإلكتروني،،الهاتفالمحمول(5)
 .http://www.gate2eight.com،28/6/2021موقعإلكتروني،أنواعالمواقعاإللكترونية،(6)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%84%D8%A7_%D8%B3%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9
http://tamam.mawared.org/
http://ar.wikipedia.org/
https://bit.ly/3n6qU95
http://www.gate2eight.com/
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واألكثر المستخدمين لدى األهم هي الجديد لإلعالم وسائل من الباحث ذكره ما ولعل
إلىهدفتانتشارا،حيثإنوسائلاإلعالمالجديدمتعددةومتجددةوكليومتبرزوسائلجديدة

جذبالمستخدمينوالوصولإليهم،فيحينأنهناكوسائلاندثرتولميعدلهاأياهتماممن
مين.قبلالمستخد

 :وإيجابياته وظائف اإلعالم الجديدسابعا: 
في المختصين دفع الذي األمر وهذا المجتمعات، في مهما دورا الجديد اإلعالم يؤدي

(1)اإلعالمإلىتحديدعدةوظائفمهمةلإلعالمالجديد:يمكنتلخيصهافيالنقاطالتالية:
الرقمي،حيثيتعاملالفردلساعاتطويلةمعتجاوزقيودالعزلةالتييفرضهااالتصال .1

الحاسبالشخصيبعيداعناالتصالباآلخرينفيالواقعالحقيقي،وتجاوزقيودالعزلة
هذهيتمباالتصالباآلخرينمنخاللبرامجالحاسوبأوالشبكاتفيإطارواقعوهمي

ولكنمنخاللأوافتراضييرسمأطرافاالتصال،حيثاليتماالتصالوجهالوجه،
المحادثاتوالحواراتوالبريدااللكتروني،ومعآخرينيعرفبعضهمالبعضوالتجمعهم

سماتخاصةسوىمايفرضههذاالواقعوحاجاته.
المواقع .2 من اآلالف تتوافر حيث اإلعالم، وفورية االخبارية بالمواقع االتصال سهولة

رالوقائعواألحداثالتيتتمفيبقاعكثيرةخبارية،وتنشاإلعالميةالتيتقدمالوظيفةاإل
منالعالمفيلحظةوقوعها.

األفكار .3 من غيرها ومناهضة بها، تنادي التي األفكار لتأييد بالتعبئة القيام على القدرة
والقضايايبح المواقف نحو عالمي أو اقليمي عام رأي تكوين في تسهم أن يمكن ث

فئ من يتكون معين، وقت في خاصةواألفراد وبصفة االنترنت لشبكة المستخدمين ات
الرقمية “المواقع المواقع هذه على نطلق يجعلنا مما فيها، المنتشرة اإلعالمية، المواقع
المجتمعات في المتاحة التنظيمية واألشكال النظم كل عن بمعزل تعمل التي التعبوية”

وبالتاليتسهمفيتنميةالمشاركةالديمقراطية.
دروتحريالمصداقيةتسهمفيتدعيموظيفةالدعايةالتيتسهمفيجانبهاغيابالمصا .4

السلبيفيتحقيقالغزوالثقافيوالهيمنةالثقافيةوالتبعيةالثقافية.

 

البديل،(1) اإلعالم إلكتروني،حسونة، ma.blogspot.com/2016/08/bloghttp://albadreeri-موقع

post90.html:28/6/2021.تاريخاالطالع.

http://albadreerima.blogspot.com/2016/08/blog-post90.html
http://albadreerima.blogspot.com/2016/08/blog-post90.html
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نتيجة .5 مسبوق، غير بشكل بالضخامة تتميز التي والمتنوعة المتعددة المعلومات تقديم
والم االتصال تكنولوجيا بها تميزت التي التخزينعلوماالخصائص سعة وأهمها ت،

تاحة.وسهولةاإل
التعليم .6 التعليم،ففيمجال الجديدفي نجدأنهناكتوسعافياستخداموسائلاإلعالم

عنبعدحققتدولالعالمتقدماملموسالالستفادةمنشبكةاالنترنتفيتقديمالخدمة
وانتشرت المختلفة، التعليمية للمستويات واإلالمفاهيالتعليمية الخاصةاسترم تيجيات

والتعليماالفتراضيوالفصولاالفتراضية.. الشبكات بالتعليمعنبعد،والتعلممنخالل
وغيرهاالتيتشيرإلىوظيفةالحواسبوالشبكاتفيالتعليم.

واإل .7 التسويق وظيفة بالنسبةأصبحت وخصوصا المعلنين لدى كبيرا صدى تجد عالن
نسبةأكبرفياالستخداموالدخولعليها،شأنهافيذلكشأنوسائلللمواقعالتيتحقق

اتخاذ إلى دليال المتلقين لجمهور بالنسبة الوظيفة هذه تحقيق ويعتبر األخرى، اإلعالم
الخدمات تقدم التي والشركات المواقع لهذه تمويال تحقق أنها بجانب الشرائية القرارات

عة.المتعددةسواءكانتمجانيةأومدفو
معانتشاربرامجالمسابقاتواأللعابعلىمواقعشبكةاالنترنتأوفيالبرامجالرقمية .8

الجديدفي الغرضوتناسبفئاتمستوياتعمريةعديدة،أسهماإلعالم لهذا تعد التي
ذلكبتحقيقوظيفةالتسليةوالترفيهالتيأصبحتتجذبمستوياتعمريةمختلفة،بجانب

ذاعةللمواداإلعالميةالتيتسهمفيتحقيقهذهالوظيفةإاإلعالميةمنعماتقدمهالمواق
 وحاجاتجمهورالمستخدمينمنها.

 (1)كما أن من وظائف اإلعالم الجديد:
عالممنخاللقيامهابتقريبماهوبعيدوتسهيلمانوسائلاإلإحيثفاق:توسيع اآل .1

.الهوةبينالمجتمعالتقليديوالحديثهوقريبفأنهايمكنانتساعدعلىعبور
الطموحات:إ .2 اإلثارة  الشعفوسائل لدى والتصورات الخيال طموحات تخلق وبعالم

ويتجاوزاإل يتفوق لذلك األكنتيجة المجتمعية بعدمنجازات لديهمشعورا يبعث الذي مر
ةالطموحاتثارإنهبدونإلىتغييرهحيثإلدلديهمالدافعالرضاعنالوضعالقائمويتو

نهمنإجلالتنميةالوظيفيةفأجلحياةكريمةومنأودونحثاالفرادعلىالنضالمن
نتحدثالتنميةالمرجوةأغيرالمحتمل

 

28/6/2021،تاريخاالطالع:https://newmediawiki.comموقعإلكتروني،نيوميدياوكي،(1)

https://newmediawiki.com/
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المعايي .3 االجتماعية:تأسيس  اإلر  وسائل خالل سلوكفمن معايير تأسيس يمكن عالم
.التنميةفيالحكمالعامومراقبةاالنحرافاتعنهذهالسلوكيات

ا .4 في  والقومي:المساهمة  الوطني  يجبلتخطيط  يتعلمأحيث الناميةفرأن الدول اد
و جديدة اإلساليبأمهارات وسائل تنقل حيث للحياة وجديدة المعلومات المناقشاتعالم

نطالقامنهذهالىالخططواالتفاقعليهاوإمةالىفهمالحاجةالتيمنخاللهاتصلاأل
حيث الخبراءشارأالوظيفة االألىإأحد جلب قد العامة القضايا طرح منن تهامات

.عالمقداحتلدورالبرلمانجانبالكثيرينباناإل
االتجاهات: .5 وعالماإلتشكيل  ومعارف معلومات إعطاء مجرد هوإليس المقصود نما

يأهدافالمطلوبةاتجاهمعينلتحقيقاألتغييراالتجاهاتوتحريكجماعاتللعملفي
اإلأ وسائل المستقن صورة تبلور ألعالم االنسان دفع على قادرة صورة مابل يعمل ن

.نيعملوقادرةعلىالتغييرالمجتمعيأيجب
التييتمتعلمهاحيثيتمتدريبزمةيمنخاللالمهاراتوالبرامجاألأالتدريب والتعليم: .6

فرادالمجتمعككلوحسبرغبتهواختصاصهوفقخطةالتنميةالمطلوبةأ
لكييحدثاالتفاقالجماعيعلىالقراريتطلبهذاتغيرافيالمشاركة في صنع القرار: .7

اال والمعايير فاالتجاهات ولهذا عليها المسيطرة الناسآنإجتماعية بين االتصال ليات
عالمبدورهامفيهذامومنهذاالمنطلقتقوموسائلاإلبرالعاملالرئيسيالحاكتعت

طريق وعن المناقشات خالل من المعلومات تغذية طريق عن الىالمجال الكلمة نقل
عالميمكنهاانتساهمنوسائلاإلأيأيضاحالمسائلاالجتماعيةإالقادةوعنطريق

ومنثمتتزايدفرصالمشاركةالواعيةفيعمليةصنعفيتوسيعدائرةالحوارالسياسي
القرار.

الكثيرمن وتفيد كثيرةومتنوعة، الجديد إيجابياتاإلعالم أن الباحث يستنتج مماسبق
الحصولعلىاألخباروالمعلوماتفيأسرعتالناسفيمجاالتشتى،ولعلأهمهذهاإليجابيا

وقتممكن،باإلضافةإلىتجاوزقيودالعزلة.
 : مخاطر وسلبيات اإلعالم الجديدثامنا: 

وتحدمنتطورهوانتشارهاإلعالمالجديدالسلبياتوالعقباتالتيتواجهمنهناكالعديد
(1)منأهمها:

لممارسةمهامعملاإلعالمالجديدبشكلمحترف.زمةقلةالمعارفوالمهاراتالال .أ
 

.32اإلعالمالرقميالجديد،ص،الشمايلة،وآخرون(1)
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.المنافسةالشديدةبينالمواقعاإلعالميةاإللكترونيةوأدواتاإلعالمالجديد .ب
غيابالتخطيطلإلعالماإللكترونيوعدموضوحالرؤيةوصعوبةالحصولعلىالتمويل، .ت

.المستقبليةله
.عدمتوفراإلمكانياتالتقنيةفيبعضالدول .ث
فيأحيانكثيرة.عدمتحريالدقةةفيالبثاإللكترونيأدتإلىالسرع .ج
.للرقابةخضوعهعالمالجديدوعدمانعدامالقوانينوالضوابطالخاصةبعملاإل .ح
سهولةالترويجللمعلوماتالزائفة.وروالملكيةالفكريةنشانتهاكحقوقال .خ
 .التأثيرالسلبيفيالحياةاألسريةواالجتماعية .د

اإلعالمبهايحظىالتيالعديدةوالسماتمناإليجابياتالباحثأنهعلىالرغمويستنتج
يتعلقإالالجديد ما السلبيات هذه أهم ولعل أمامه، تقف التي السلبيات من العديد هناك أن

وثالملكيةالفكرية،وانتهاكالخصوصية،باإلضافةإلىاالنتشارالواسعللمعلوماتالمضللةبحب
إلشاعاتالتيأصبحتتضجبهاوسائلاإلعالمالجديد.وا
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 لمبحث الثاني ا
 صحافة الهواتف الذكية 

للتعاملالذكيةالهواتفصحافةبهاتتمتعالتيالمميزاتتجذب معهاالصحفيين
جعلالكثيرمنالباحثينيلجونإلىهذاالعالماألمروهذاالصحفي،عملهمفيمنهاواالستفادة

الذكيةوطبيعةعملها الهواتف صحافة تاريخ ولفهم أكبر، بشكل عليه التعرف أجل من الواسع
ومميزاتهاوضوابطها،كانهذاالمبحث:

 ومفهومها وأهميتها:   الهواتف الذكيةنشأة أوال: 
:تاريخ الهواتف الذكية .1

تكن ثورة العشرين القرن العالمخالل غيرتنمطحياةوشهد هائلة، تغييرالوجية البشرية
كامال،ولعلأبرزهذهالتقنياتتمثلفيالتقنياتاالتصاليةالتيكانأبرزهاالهواتفالمحمولة
التيقدمتالكثيرمنالميزاتالتيأذهلتالجميع،خاصةمعظهورتطبيقاتالهواتفالذكية

التيطرأتعلى الهائلة التغيرات إلى التواصلاالجتماعي،إضافة الهواتفمنكتطبيقات هذه
حيثأنواعهاوتصاميمهاوالمميزاتالتيتقدمها.

،1947بالعودةقليالإلىالوراءنجدأنتاريخالهواتفالمحمولةيعودتحديداإلىعام
لوجياألمريكيةالعديدمنالتجاربلصناعةهاتفمحمول؛لكنهاوعندمابدأتشركةلوستتكن

(1)لمتنجح.
الحقيقيلصناعةأولهاتفمحموللشركةموتورياللالتصاالتفيبينمايعوداإلنجاز

واليةشيكاغواألمريكية،عندماطرحتالنموذجاألولمنالهواتفعلىشكلهاتفمحمولأو
نقالبدايةالسبعيناتمنالقرنالعشرين،حينهالميكنالهاتفالمحمولجهازاذاتأثيركبيرفي

إلىأسبابعديدةتتلخصفيالكلفةالعاليةالستخدامه،باإلضافةإلىالحياةاليومية،ويعودذلك
(2)الكلفةالعاليةإلنشاءالبنيةالتحتيةلالزمةلشبكاتالهاتفالمحمول.

،1992اكتسبتالهواتفالمحمولةشعبيةواسعةفيبدايةالتسعينات،وتحديدافيعام
ال تبعهاختراع العامة. الذكيوتحديدافيعامعندماأخذتتنتشربين ظهرأول1992هاتف

كانحيث،ولميقتصردورهعلىتلقيالمكالماتIBMهاتفذكيباسمسايمونمنإنتاجشركة
(3)وضعالجداولالزمنيةوالتوقيتودفترالعناوينوالمفكرةوالبريداإللكتروني.ليستخدم

 

كيلوجرامحتىاألندرويدواآليفون،موقعإلكتروني.5الموبايل..رحلةأولجهازيزن،بهنساوي(1)
 .175اإلعالموالهجرةإلىالعصرالرقمي،ص،عبودوالعاني(2)
التطورالتاريخيللهواتفالذكية،،موقعإلكتروني.،عبدالرازق(3)
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عام لفئةرجال1996في تحديدا الموجهة الهواتف من مجموعة نوكيا شركة أطلقت ،
،والذيكانخليطبينالهاتفوالمساعدالرقمي،تالذلك(9000نوكيا)األعمال،بدأتهابجهاز

من(9210نوكيا)(،وكانجهاز9500ـ9210-9300)أجهزةنوكيابطرازاتمختلفةمثلمنها
كانفيالواقعأولهاتف1997تستخدمنظمالتشغيلمفتوحةالمصدر.وفيأولىالهواتفالتي

جهاز لتطوير اريكسون لشركة الطريقة مهد ما اريكسون، شركة من بينلوب ويدعى ذكي
R380.(1)

حينها يتم لم التسعينيات، أواخر في المحمول الهاتف عبر اإلنترنت واجهات ظهرت
استخداماإلنترنتكثيراعبرالهواتفالذكية،حتىبدايةالعقداألولمنالقرنالواحدوالعشرين،

(2)فيهذاالوقتشكلتالياباناستثناءبارزا،منخاللاحتضانهاللهواتفالمحمولةالذكية.
م واألجهزةفي الخلوية الهواتف منشركات مجموعة بدأت والعشرين الواحد القرن طلع

الرقميةبصناعةهواتفأكثرتطورامماساهمفيتعزيزوجودالهواتفالذكيةالحديثةفيسوق
الذكية،االتصاالت الهواتف عن مختلفة رقمية تشغيل أنظمة على اعتمادها بسبب وخصوصا
(3)مسالحراري.لشاشةالتعملب،خاصةالتيبشكلكبير

العام الذكية،خاصةعندماظهر2007ولعل الهواتف تطورصناعة األبرزفي كان
(4)جهازآيفونمنشركةأبل،الذيأحدثحينهاضجةكبيرةفيالعالم.

مأولهاتفاندرويدوهو"إتشتيسيدريم"،وقدكاناألولمننوعه2008شهدعام
(5)مميزاتمثلالنسخواللصق،وعرضاإلخطاراتعلىالشاشةالرئيسية.ةيوفرعدالذي

بهاعلى2009فيعام الخاصة التطبيقات بإنشاءمخازن الشركات العديدمن قامت
متجر ومنها االنترنت، والبالكOviشبكة الهواتف تطبيقات لشراء ويندوز ومتجر نوكيا، من

(6)جيالاالتصاالتحتىوصلتإلىالجيلالثالث.بيري،وتطورفيهذاالعامأ
،وتميزتهذه2010الذكيةفيالعامSأطلقتشركةسامسونجسلسلةهواتفجالكسي

(7)مميزاتجعلتهاقادرةعلىمنافسةهواتفأبل.بالهواتف

 

كية،موقعإلكتروني.التطورالتاريخيللهواتفالذعبدالرازق،(1)
(2)Westlund. News functions for the mobile: a cross-cultural study. P93. 

.54صحافةالموبايل،ص،السنجري(3)
التطورالتاريخيللهواتفالذكية،موقعإلكتروني.،عبدالرازق(4)
إلكتروني.تواريخشكلتمستقبلالهواتفالذكية،موقع9،حواس(5)
التطورالتاريخيللهواتفالذكية،موقعإلكتروني.،عبدالرازق(6)
تواريخشكلتمستقبلالهواتفالذكية،موقعإلكتروني.9،حواس(7)
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عام الشركات2011بعد وزادت فأكثر؛ أكثر يتطور الذكية الهواتف مستقبل أخذ
حج الوظائفالمصنعة تعدد إلى باإلضافة سرعة، أكثر المعالجات وأصبحت الشاشات، م

أن(1)والتطبيقات. إلى وسامسونج، آبل شركتي بين محتدمة المنافسة ظلت الفترة هذه وخالل
دخلتحلبةالمنافسةعدةشركاتصينيةمثل:هواويوشاوميوأوبووريمليوفيفو.

العالميةلتعقبسوقالهواتفالذكية،فقدقامبائعوالهواتفالذكيةIDCوبحسبمؤسسة
،حصلتشركةسامسونجاألمريكية2020بـجهازمليون292.2بشحنمامجموعهمليارو

%،تالهاشركة20.6مليونجهازبنسبة266.7علىأعلىنسبةمبيعاتمنها،بشحننحو
بشحن الثاني، المركز في األمريكية بنسبة206.1آبل جهاز حصلت15.9مليون فيما ،%

بنسبة الثالث المركز الصينيةعلى فقدتمكنت14.6شركةهواوي بيع%، مليون189.0من
الصينية شاومي شركة أما فيجهاز، بشحنجاءت الرابع بنسبة147.8المركز مليون

%،8.6مليونجهازبنسبة111.7المركزالخامسشركةفيفوببيعجاءفي%،بينما11.4
(2)مليونجهاز.371.0بيعهانحوب%،28.7وحصلتباقيالشركاتمجتمعةعلىنسبة

نإلىأنهيمكنتقسيمتطورالهاتفالمحمولإلىسلسلةمناألجيال،تبدأيشيرباحثو
اتإلىماوصلتاألجهزةإلىوضعهااآلن.يمنذاختراعهابدايةالسبعين

 (3) وتتمثل هذه األجيال والتطورات التي طرأت على الهواتف المحمولة فيما يلي:
األول .أ السبعينالجيل  عقد بداية في بدأ واتي: فيباعتمادهتميز، التماثلي النظام على

 سرعةالمعلوماتفيهذاالجيلقليلةنسبيا.والعملويقدمخدمةاالتصالالصوتيفقط،
:وهوالجيلالذييعتمدعلىالنظامالرقميفيالعملوقدأضافخدماتالجيل الثاني .ب

ميجابتفي8لفيهذهالجيبلغتسرعةنقلالبياناتوأخرىإلىالخدماتالتقليدية،
 الثانية.

العالية2000:بدأعامالجيل الثالث .ت البياناتالتيتصلإلىفيويمتازبالسرعة نقل
 بروتكولاإلنترنت.والوسائطالمتعددةواستخدمتخاللهاميجابت،10

 

التطورالتاريخيللهواتفالذكية،،موقعإلكتروني.،عبدالرازق(1)
(2)  IDC.  Smartphone Shipments Return to Positive Growth in the Fourth Quarter 

Driven by Record Performance by Apple, According to IDC.  https://bit.ly/3m2ZXTH  . 

Web site. 

.176-175الرقمي،صاإلعالموالهجرةإلىالعصر،عبودوالعاني(3)

https://bit.ly/3m2ZXTH
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هذاالجيلأصبحالهاتفشديدومعظهور،وتدخلبضمنهالهواتفالذكيةالجيل الرابع: .ث
السرعةالعاليةفينقلالبياناتوتبادلها،والتي،وامتازببجهازالحاسوبالمتنقلهالشب

 خدماتكثيرةكالبلوتوثوالوايفاي.أضافميجابايتفيالثانيةوهوما20تصلإلى
لنقلجديدعالميالسلكيمعيارعنعبارةوهي،2019عامفعليابدأ:الخامس  الجيل .ج

الهاتفلتقنيةيمكنحيثالذكية،هواتفناليلتحسناستخدامناوخاللهذهالجالبيانات،
الواقعمثلجديدةغامرةتجاربفيالمستخدمينإدخالالخامسالجيلمنالمحمول

وتكلفةأقلوصولوزمناتساق اوأكثرأسرعبياناتبمعدالتالمعززوالواقعاالفتراضي
 (1).نترنتاألشياء،كماظهرمايعرفبإأقل

منخاللماسبقيرىالباحثأنالبدايةالحقيقةلثورةالهواتفالذكيةكانتفيبداية
بروزهواتفذاتجودةعاليةواستخداماتمتعددة،وتحتويعلىثالقرنالواحدوالعشرين،حي

وسائطالفيديووالصوتالصورة،وأصبحتالهواتفجزءمهمفيحياةالناس.
 تعريف الهواتف الذكية:  .1

تفبشكلعامهووسيلةاتصالبينالناس،يمكنبواسطتهتسهيلقضاءحاجاتالها
قطع يتطلب، طويال وقتا تستغرق أن الهاتف استعمال بدون يمكن أناس بين تبادل وتحقيق

(2)كبيرة.مسافاتواستهالكأوقاتوجهود
نهم،وللهاتفيوالروابطبيعدالهاتفالمحمولوسيلةتقريببينالناسوتوثيقللعالقات

الجوالميزاتخاصة،مايعدتطورامهمافيوسائلاالتصالوالتواصلاالجتماعي،فقدأصبح
الهاتفأينماكان،ويتواصلبإمكانأيإنسانمهمابلغتثقافتهأودرجتهالتعليميةأنيستعل

(3)خرينفيأيزمانومنأيمكان.معاآل
الذكي الهواتف يخص تشغيل،وفيما بنظام تعمل أصبحت التي األجهزة بأنها فتعرف ة

واستخدام والبريد االنترنت تصفح من تمكنك أنها خاصة صغير، بكمبيوتر تشبيهها فيمكن
باإلضافة والكاميراإلىالتطبيقات، القصيرة والرسائل كاالتصال المعتادة الهاتفية الخدمات

(4)وغيرها.
 

،تاريخاالطالع:https://bit.ly/3wQu9VU،موقعإلكتروني.5Gماهوالجيلالخامس،أبوصالح(1)
2/5/2021
.84اإلعالمالجديدوشبكاتالتواصلاالجتماعي،ص،شقرة(2)
حتهاوالتحليلالجنائيالتقنيإلظهارالرسائلوالمكالماتوالصورجرائمالهاتفالمحمولوطرقمكاف،هالل(3)

.7المحذوفة،ص
االجهزةاللوحيةوالهواتفالذكية،موقعإلكتروني.،القحطاني(4)

https://bit.ly/3wQu9VU
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لوجي،تجمعبينفكرةعملالهواتفورتبطةبالتطورالتكنرقميةمأجهزةبأنهاكماتعرف
العادية،وأجهزةالحاسوب،ممايساهمفيالقيامبأكثرمننشاطأووظيفةفيوقتواحدلذلكتم

(1)وصفهاباألجهزةالذكية.
غير المتقدمة المميزات مع المحمول الهاتف هو بأنه الذكي الهاتف عرف من وهناك
الكاميرا والفيديو،ودمج وألعاب الصور بقدراتلعرض الذكي الهاتف تجهيز تم التقليدية،حيث
التواصل ومواقع الويب، وتصفح اإللكتروني، البريد وإرسال الستقبال، باإلضافة بالصوت،

االجتماعي.
فيماتعرفهالرحبانيبأنهجهازيعتمدعلىاالتصالالالسلكيويحتويعلىبرامجعدة

(2)كالحاسباتاإللكترونيةوالخرائطوبرامجالتواصلاالجتماعيواأللعاب.
منخاللماسبقيرىالباحثوجودفرقبينالهاتفالمحمولوالهاتفالذكي؛فالهاتف

وظائف يمتلك محمول هاتف هو فيالذكي يتمثل أبرزها لعل متعددة مزايا وله تقليدية، غير
العالية، الدقة ذات التصوير وكاميرات والتطبيقات، المتعددة، الوسائط ومشغالت الكاميرا

باإلضافةإلىإمكانيةاتصالهباإلنترنت.
 أنظمة تشغيل الهواتف الذكية: .2

يمكن الذكيةال تعملللهواتف تشغيلمنأن نظام التطبيقاتعلىيحتويدون جميع
ما يلي: هذه األنظمة  ومن أبرزوالبرامجالتيت حملعلىالهاتف.

 iOSنظام  .أ
.ع رففيالبدايةلنظامتشغيلآيأوإسهونظامتشغيلالهواتفالمحمولةلشركةآب

عامOSباسم إطالقه ومنذ آيباد، ألجهزة الشركة إنتاج بعد تغير اآلن2007لكن وحتى
حوالي الشركة للنظام.14أصدرت التشغيلو(3)نسخة لنظام تطبيق مليوني من أكثر هناك

IOS.(4)
Androidنظام  .ب

مليار2.5نحوفيالعالم،وتمتثبيتهعلىيعدنظامأندرويدأحدأكثرالبرامجاستخداما
العالم حول لينكس(5)جهاز نظام على ال2007عام.ويعتمد لتقديمأصبح مخصصا نظام

 

.46صحافةالموبايل،ص،السنجري(1)
 .13االستعماراإللكترونيواإلعالم،ص،الرحباني(2)
موقعإلكتروني.،iosماهونظام،عتوم(3)
المرجعالسابقنفسه(4)
 منافسجديدألندرويد،موقعإلكتروني.،محمد(5)
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العديدمنالميزات،مثل:متصفحمتكامل،ورسومياتهفي(1)خدماتلمجموعةبرمجياتمتكاملة.
(2)وغيرها.وتوث،والوايفاي،..وسائلاالتصالالمتعددةوالبلوثالثيةاألبعاد،وثنائية
 Windows Phoneنظام  .ت

أعلنتشركةمايكروسوفتعن2010فيعام  (3)هونظامتشغيلمنإنتاجشركةمايكروسوفت
وبالرغمأنمتجرالويندوزلميعديحتويعلىأي(4)نظامويندوزموبايل.ليحلمحلهتصميم

أن إال فون، الويندوز بنظام خاص األجهزةتطبيق لتلك متاحة تزال ال األساسية التطبيقات
 (5)كالفيسبوكوالمسنجر،فيحينيفتقدلتطبيقاتمثلسنابشاتويوتيوب.

 Symbian OSنظام  .ث
البرمجيات تطوير شركة قبل من إنتاجه وصمم1998فيالبريطانية Symbian Ltd تم ،

المنخفضة، البطارية على تعتمد التي الذكية للهواتف الشاشاتهمميزاتومنخصيصا تعدد :
عنعيوب أما التطبيقات. بين السريع التنقل المدى، قريب اتصال متوفرهالرئيسية، غير فهو ،

(6)ضية.لهذاكرةافتراوليسألجهزةالكمبيوتر،وعددتطبيقاتهقليلجدا،ومتصفحهقديم،
الباحثأنالهاتفالذكيهونوعمنالهواتفالمحمولة،يتميزبقدرتهمماسبقيستنتج

ل أن كما باإلنترنت. واالتصال والملفات، المتعددة الوسائط تخزين أنظمةلعلى الذكية هواتف
ي الذي أندرويد نظام أبرزها ولعل بدونها، يعمل أن الذكي للهاتف يمكن وال متعددة، عدتشغيل

األكثرشيوعاحولالعالم،لمايتميزبهمنخصائصميزتهعنغيرهمناألنظمة.
 أهمية الهواتف الذكية:  .3

أدىالدمجبينالهواتفالمحمولةوالوسائطالمتعددةإلىتغييرالمشهدالتكنولوجي،حيث
قدمذلكمجموعةواسعةمناالستخداماتالجديدةبحيثلميعدالهاتفالمحمولمجردهاتف
والوسائط االتصاالت وظائف بين الجمع على قدرته إلى األمر تعدى بل المبدأ، حيث من

بحيث المحمولالمتعددة؛ الجهاز والرسوماتالذكيأصبح والفيديو الصوت مع التعامل يمكنه

 

نظامالتشغيلأندرويد،موقعإلكتروني.،أبوعجيب(1)
المرجعالسابقنفسه.(2)
ماهونظامويندوزفون؟،موقعإلكتروني.،عثمان(3)
إلكتروني.ماهوويندوزفون؟،موقع،عطاللا(4)
ماهوويندوزفون؟،عطاللا،موقعإلكتروني.(5)
ماهونظامالتشغيلسيمبيان،موقعإلكتروني.،عطاللا(6)
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الهواتف انتشار إلى أدى بدوره األمر وهذا تفاعلية. بطريقة المتحركة والرسوم والنصوص
(1)العالم.المحمولةالقادرةعلىالعملكأجهزةوسائطمتعددةمتنقلةفيجميعأنحاء

لوجيةوكبيرةفيحياةالبشرية،خاصةتلكالمزودةبقدراتتكنأحدثتالهواتفالذكيةنقلة
بأخر وتعريفهم اآلخرين، مع التواصل خالل من الناس حياة تسهيل في ساهمت فقد ضخمة،
إرسال إلى باإلضافة ممكن، وقت أقل في المعلومات على والحصول واألخبار، التطورات

قريةصغيرة،وأصبحبإمكانأيشخصفيأيواستقبالالرسائل.وهوماجعلالعالمعبارةعن
مكانفيالعالميحصلعلىكمهائلمنالمعلوماتواألخبارفيعدةثواني.

ويختلفالهاتفالجوالالذكيعنالهاتفالجوالالتقليديفيأنهيقدمعددامنوظائف
التقليد ية،وقددمجأولالحوسبةالمتطورةوقدراتاالتصالالمتقدمةإلىجانبوظائفالهاتف

التقليديومزايااألجهزةالسابقةعليهمثلالمساعدالشخصي الهواتفالذكيةبينقدراتالهاتف
ةوتحديدالموقعالجغرافي.أماالهواتفالذكيةالحاليةفهيمييومشغلالوسائطوالكاميراالرقالرقم

وش،وكاميراتالتصويرالمدمجةتدعممزاياإضافيةأكثرتقدمامثلشاشاتاللمسالمقاومةللخد
(2)ميغابكسل.41ذاتالدقةالعاليةغيرالمسبوقةالتيبلغت

باالتصالالذكيةوالهواتف لك وتسمح أسهل، الحياة وتجعل فعالة اتصال أجهزة هي
بأشخاصفيأيجزءمنالعالم،ويمكنأنتكونمهمةبشكلخاصخاللحاالتالطوارئ،

استخ أيضا يمكن الهواتفكما وتعد الصور، اللتقاط المحمول هاتفك كاميرا وظيفة الذكيةدام
مهمةأيضاألنهاتتيحتخزينالبيانات،كماتمكنكمننقلملفاتكأينماذهبت،وتعتبرالهواتف

الموسيقىالذكية تشغيل إمكانيات على تحتوي حيث بها، الخاصة الترفيه ميزات بسبب مهمة
يلالفيديو،كماتوفرمعالجاتالنصوصوجداولالبيانات،وتتضمنوحتىتسجيلالصوتوتشغ

القياسيةالمنبهواآلالتالحاسبةوالمحوالت،والتيقدتساعدجميعهاعلىالذكيةتطبيقاتالهاتف
(3)زيادةاإلنتاجية.

منأهمها،أنهجهازاتصالبيناألفراد،ويستخدمفيإرسالالذكيدفوائدالهاتفدتتع
حاسبة، كآلة ويستخدم المواعيد، عليه تضبط شخصي كمبيوتر جهاز جعله وفي الرسائل،

 

(1) Westlund. News functions for the mobile: a cross-cultural study. P92. 
(2) نت ،الجزيرة الشخصي، الحاسوب بعد ما عصر الذكي.. الهاتف إلكتروني، موقع

https://bit.ly/37c73yQ:28/6/2021،تاريخاالطالع.
أهميةالهواتفالمحمولةفيحياتنا،موقعإلكتروني.،عبدالحميد(3)

https://bit.ly/37c73yQ
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يوم، كل تظهر كثيرة وفوائد أغراض وله تصوير، وآلة للمحاضرات، ومسجل وراديو، وساعة،
(1)والمالوالمسافات.وبصفةعامةالهاتفالمحموليوفرالوقتوالجهد

 في عدة نقاط هي اآلتي:  الذكيةومن خالل ما سبق يلخص الباحث أهمية الهواتف 
تسهيلحياةالناس. .أ

القدرةعلىالولوجإلىاالنترنت. .ب
سهولةالتواصلمعاآلخرينفيأيوقت. .ج
استفادمنهاالطلبةوالمعلمينمنخاللاستخدامهاكأداةتعليمية. .د

اإللكترونيمنخاللتطبيقاتهاالمتعددة.التسوق .ه
استفادمنهارجالاألعمالفياستثماراتهم. .و
فيديوبدونكلفة.ومكالماتإجراءمكالماتصوتية .ز
الترفيه. .ح
 :ومميزاتها  ومكوناتهاطريقة عمل الهواتف الذكية  .4

البرمجيات أنهاتجمعبين الذكيةفي الهواتف والتطبيقاتفيمتجريكمنأهممايميز
خاصبكلنظاممنأنظمتها؛ولكييقومالهاتفالذكيبمهامهفهويحتويعلى:

النظاممثبتعلىالهواتفالذكية،ويعدمنأهمخصائصها،نظام تشغيل:  .أ ويكونهذا
(2)وهوعبارةعنمجموعةأوامرتعملمعالتشغيلالهاتف.

استخداماتهاالمعالج: .ب بسبب وذلك الذكية، للهواتف قصوى ضرورة المعالج يعتبر
معالجة على القدرة المعالج على يتوجب لذلك أحيانا، الحواسيب قاربت التي المتعددة،

(3)البيانات،فكلماكانالمعالجأسرعفيمعالجةالبياناتكانالجهازأفضل.
منالذاكرة: .ج الهاتف يعمل أن الممكن غير العشوائيمن الوصول ذاكرة وجود غير

RAMوذاكرةتخزين؛بالنسبةلذاكرةRAMفهيتعملبجهدكهربائيأقلممايجعلها،
أكثرفعاليةويزيدمنعمربطاريةالجهاز.أمافيمايخصذاكرةالتخزينفهيتتراوحما

يقتنيجيجابايتفيبعضاألجهزة.والمستخدمدائما256جيجابايتوحتى32بين
(4)الجهازكلماكانتذاكرتهأكبر.

 

.28طفلكوالهاتفالمحمول،ص،لماضة(1)
الذكية،موقعإلكتروني.مميزاتوخصائصالهواتف،الشمس(2)
.65صحافةالموبايل،ص،السنجري(3)
مكوناتالهاتفالذكي،موقعإلكتروني.،حيدر(4)
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معأنكلتفاصيلالشاشةالتيتراهاخارجيةإالأنهافيالواقعأحدمكوناتالشاشة: .د
الهاتفالداخلية،إنالتقنياتالمستخدمةفيشاشاتالهواتفالذكيةفيأيامناهذهتقسم

LED.(1)،وشاشاتLCDلنوعينرئيسينهي:شاشات
بينشريحةالنظامتعدأهممكوناتالهاتفالذكيويخلطبعضالناسشريحة النظام: .ه

بـ تسمى التي النظام شريحة إن الحقيقة في ولكن وحدة"SOC"والمعالج، من تتألف
عناصر وبعض الفيديو، ومعالج العرض، ومعالج الشاشة، وكرت المركزية، المعالجة

(2)السيليكونالتيتجعلمنهذهالشريحةنظامعملكاملفيالهاتف.
التطبيقاتالتطبيقات: .و أساسيعلىتعتمد الذكيبشكل الهاتف تثبيتهاعلى التييمكن

بدرجة هاتفه استخدام المستخدم استطاع كلما التطبيقات زادت فكلما التطبيقات، تنوع
(3)أفضل.

تتميزالشبكةفيالجواالتالذكيةمنإجراءاتصاالتعاليةالشبكة ومميزات االتصال: .ز
عل األسباب ومن اإلنترنت طريق عن لدعمهاالسرعة هي "ذكية" مسمى إطالق ى

 (4)األجيالالمختلفةلشبكاتاالتصالباإلنترنت،باإلضافةإلىأنظمةالمالحة.
مميزات الهواتف الذكية:  .5

ها،ويرىالباحثأنئتتميزالهواتفالذكيةبالعديدمنالمميزاتالتيجعلتالناستقبلعلىاقتنا
يلي:منأهممميزاتالهاتفالذكيما

ورخصثمنه.هخفةوزن .أ
توفرهفيكلمكان. .ب
سهولةاستخدامه. .ج
يحتويعلىتطبيقاتتستخدمفيمعظمنواحيالحياة. .د

استثمارالوقتوالجهد. .ه
وبذلكيمكنالقولإنهوفيكليومتتطورخصائصالهواتفالذكيةبشكلكبير،فقوتها
اليد، العينوبصمة ببصمة تعمل التي فظهرتاألجهزة بشكلمطرد، تزداد وإمكانياتها وقدرتها
وأيضاهناكأجهزةأصبحلديهاقدرةفائقةفيالتصويرومشاركةالملفات،وسعتهاالتخزينيةكبيرة

 

.حيدر،مكوناتالهاتفالذكي،موقعإلكتروني(1)
.المرجعالسابقنفسه(2)
.65صحافةالموبايل،ص،السنجري(3)
موقعإلكتروني.مميزاتوخصائصالهواتفالذكية،،الشمس(4)
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باإلضافةإلىإمكانيةالتنبؤبحالةالطقس،وتحديدالموقعالجغرافي،واستخدامهافيتنفيذجدا،
المهامالمحوسبة،وغيرهامنالمميزات.

 والمميزات  ،الخصائصالتطور،  ،: صحافة الهواتف الذكية.. المفهومثانياً 
 :وتطورها صحافة الهواتف الذكية ظهور .1

السريعة الطريقة المجتمعاتأثارت في المحمولة الهواتف بها ترسخت التي والعالمية
اهتماممختلفالقطاعات،بمافيذلكالصحافة؛فعملتعلىترسيخاستخدامالهواتفالمحمولة

(1)منعمليةاإلنتاجإلىالتوزيع.افيالصحافةبدء
فعالة إعالم كوسيلة المحمول الهاتف برز انتخابالقد خالل األنظار الرلفتت سةئات

عندمااعتمدبراكأوباماعلىجهازالبالكبيريفياالتصالوالتنسيقمعقادةحملتهةاألمريكي
ماكينفيحشد الجمهوريجون منافسه على التفوق الجهاز هذا وتمكنمنخالل االنتخابية،
مؤيدينلهوالفوزبمنصبالرئاسة،منذذلكالحينسطعنجمالهاتفالمحمولبتقنياتهكوسيلة

(2)مزاياهاوخصائصها.إعالملها
عام بداية مصطلح2015وفي وظهر الذكية الهواتف صحافة انتشار موجو)تزايد

MOJOالذيأطلقتهألولمرة،مؤسسة"فورتمايرزنيوز"اإلعالميةاألمريكيةوهيتعبير،)
(وتعنيصحافةالموبايل"المحمول"،كماعرفالصحفيونmobile journalism)مختصرل

بـ"موجوزالذي ينجزونمهامهمالصحفيةباستخداـمالمحمولفيالغربعلىوجهالخصوص
MOJOSلـ المصطلحانرواجاكبيرا،ساهمتmobile journalist)"اختصارا لقي (.بعدها

فيهصحفشركة"جانيت"اإلعالميةاألمريكيةفيواليةفلوريدا"ثـمراجالمصطلحانفيبقية
(3)يهاالدولالعربية.دولالعالـم،بماف

يتممن نشر باعتبارهمنصة األخبار بعملياتتوزيع ارتبط الموبايل أن الرغممن على
أو القصيرة اإلخبارية الرسائل يتلقون باتوا الذين المستخدمين لماليين األخبار توصيل خاللها

تطبيقات في يشتركون أو الذكية هواتفهم عبر الرقمية اإلصدارات لهميتصفحون صممت
ال صحافة مفهوم خالل من األخبار بإنتاج أيضا ارتبط الموبايل أن إال أيخصيصا موبايل،

في الموبايل والفيديوهاتإاستخدام الصور التقاط في الصحفيون يستخدمه حيث األخبار عداد
الو إلى الموبايل من حي بث تقديم إمكانية عن فضال المصورة، المقابالت مباشرةيوإجراء ب

ونشرالعناوينالموجزةعلىاإلعالماالجتماعي،وهيالممارساتالتيتزدادأهميتهامعاألحداث
 

(1) Canavilhas. Epistemology of mobile journalism. A review. p1. 

.196اإلعالمالمعاصر،ص،إسماعيل(2)
.119صحافةالمحمولوانعكاساتهاعلىالممارساتاإلعالمية،ص،شاهين(3)
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المهام هذه يمارسون الذين الصحفيين على ويطلق االنتخابات مثل لحظية تغطية تتطلب التي
(1)"موجو"أيصحفييالموبايل.

منخدماتالرسائلالعاجلةدخلتالهواتفالذكيةميدانالعملاإلعالميتدريجياابتداء
األخبار، لصناعة كاملة مؤسسة الذكي الهاتف أصبح حتى بالتطور وأخذت سنوات، عدة قبل

(2)استفادتمنهوسائلاإلعالمالمختلفة.
الخبر كتابة ويجيد يمتلكهاتفامحموال بمقدورمن يقومأوأصبح أن الحدث وتصوير

إلى بلد من الصحفي المراسل لمشتركيهابدور تقدم اآلن اإلخبارية والقنوات الصف حتى بلد،
عبر مباشرة الهواء على الحدث ونقل الخبر، وقوع لحظة الجوال عبر األخبار إرسال خدمة
تلفزيون تسمى عالمية إعالمية طفرة بذلك لتحقق المرسلة، النصية األخبار مع الجوال شاشات

(3)الواقعبواسطة"جوالالواقع".
المجتمعاتوتمتلك أيدي في اإلخبارية التقارير بوضع كبيرة إمكانية الجوال صحافة

استخدام سهولة نتيجة كبير، بشكل المستخدمين بين للمعلومات تبادل عملية وتسهيل الصغيرة
صحافة فقوة والصحف، والتلفاز الراديو مثل التقليدية اإلعالم بوسائل مقارنة الجوالة الهواتف

فيالتشبيكوسهولةالنشروتبادلالمعلومةوالتواجدالدائمبمكانانتاجالخبرمنالموبايلتتجلى
خاللصحافة.

لقدساهمفيزيادةاعتمادالصحفيينعلىالهواتفالذكيةفيعملهمالصحفي؛التطور
تطبيقات أنظمتها،ووجود بالهواتفالذكيةمنحيثجودةكاميرتهاأوسرعة الذيلحق الكبير

لتسجيلالصوتوالفيديووكتابةالنصوص،وتحريرها؛وهذااألمرأدىإلىابتكارمامتخصصة
(4)يعرفبغرفاألخبارالتيترتكزعلىالموبايلفيعملها.

أصبح حيث المواطن بصحافة يعرف ما ظهور إلى الذكية الهواتف تطور أدى كما
ما، حدث بتصوير يقوم أن ذكيا هاتفا يمتلك شخص أي األمربمقدور وهذا ما، خبر نقل أو

(5)جعلوسائلاإلعالمتهتمبهذاالنوعمنأنواعالصحافة،وتتبنىعملهؤالءاألشخاص.
  

 

.52االندماجاإلعالميوصناعةاألخبار،ص،عبدالفتاح(1)
.193بيئةالصحافةاإللكترونيةالعربية،،الراجحي(2)
.197اإلعالمالمعاصر،ص،إسماعيل(3)

(4)Quinn. MoJo- mobile journalism in the asian region. P16-17. 

.70المرجعالسابقنفسه،ص(5)
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 مفهوم صحافة الهواتف الذكية:  .2
القدرات،وإمكانيةالصحفيوناستفاد الفائقة الكاميرات الذكية،مثل الهواتف منمميزات

االتصالباإلنترنتوهومامكنهممناستخدامهالبثالوقائعواألحداثمعصورها،خاصةمن
قبلالصحفيينالمحترفين.وهوماتطورالحقاإلىماعرفباسم"صحافةالموبايل"أو"صحافة

الذكية".وتأت تفيدالهواتف إمكانياتهائلةوجديدة يوفر أنه الذكيمن الهاتف يأهميةاستخدام
(1)الصحفيين.

ويشيرالصحفيالمتخصصفيصحافةالهواتفالذكيةسائدرضوانإلىأنمصطلح
بينما(2)صحافةالهواتفالذكيةيشيرإلىتوصيلاألخباروإنتاجهاباستخداماألجهزةالمحمولة.

يعرفهامركزالجزيرةللتدريباإلعالميبأنهاعمليةجمعاألخبارونشرهاباستخدامهاتفذكيأو
(3)ي.وهياتجاهجديدفيتغطيةاألخباروبثها.جهازلوح

فيقولإنمصطلحصحافة الذكيةالصحفيقلنمولكاهي، الهواتف أمامدربصحافة
الهواتفالذكيةتتمثلفياستخدامالهواتفالذكيةفيأداءالمهامالصحفيةالمختلفة،منلحظة

(4)جمعاألخبارحتىنشرها.
بصحا المختص الصحفي الهواتفويشير صحافة أن إلى حية أبو محمد المحمول فة

باإلضافة المحمولفيعملياتجمعوتحريرونشراألخبار، الهاتف تتمثلفياستخدام الذكية
(5)إلىاستخدامهفيتسجيلوتصويرالمواداإلخبارية.

مدربالصحافةالرقميةمحمدكباشيإلىأنمصطلحصحافةالهواتفمنجهته،يشير
منالذك اإلفادة عبر وذلك النهاية، إلى البداية من اإلخبارية القصة سرد عملية على يطلق ية

المونتاجوكتابةوتحرير المقابالت، التقاطالصور،إجراء الذكيةفيعمليات الهواتف إمكانيات
(6)القصةالخبرية.

من جديد نمط على يطلق مصطلح الذكية الهواتف صحافة أن إلى جعوان ويشير
المستعملة، بالوسيلة يختلف ولكنه التقليدية، الصحافة ومحتوى مضمون مع يتشابه الصحافة،

 

(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(1)
(.09/05/2021)،مقابلةشخصيةرضوان،(2)
.2صحافةالهاتفالمحمول،ص،مركزالجزيرةللتدريباإلعالمي(3)
(.22/05/2021مولكاهي،مقابلةإلكترونية،)(4)
(.16/05/2021أبوحية،مقابلةإلكترونية،)(5)
 (.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(6)
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حيثيتماستخدامالموبايلفيتوثيقوارسالونشرالمحتوىالصحفي،لذلكطرأتغيرماعلى
(1)شكلالمادةالصحفيةلتالئمهذهالوسيلة،ولكنظلالمحتوىوالمضمونواحد.

صحاف تعريف منويمكن والمعلومات والبيانات األخبار جمع "وسيلة بأنها: الموبايل ة
خالل من أو مصورة، أو مكتوبة، إما المواد هذه وتكون الموبايل، أتاحها التي األدوات خالل
الموبايل،وتجعلهذه بواسطةتطبيقات المباشر،وتتمعمليةالتحريروالمونتاجوالتصوير البث

اجصاالتالتحريروغرفتجميعالفيديوهات،واليحتاجإلىمصورينالتطبيقاتالصحفياليحت
المواقع على عمل من إنجازه تم ما نشر خالل من التوزيع بعملية الصحفي ويقوم محترفين،
اإللكترونية،أوعبرالبريداإللكتروني،أومنخاللمنصاتمواقعالتواصلاالجتماعي،وهذا

(2)زبقلةالتكلفة".يجعلهااألسرعواألسهل،وتتمي
الناس بين استخدامه وشيوع الذكي الهاتف اختراع إن الباحث يرى سبق ما خالل من

.وهذاالهاتفوبمااحتواهمنميزاتخاصةجعلالصحفيينيتجهون21أبرزماميزالقرنال
الصحافة على كبيرة تأثيرات ترك الذي األمر اإلعالمي، العمل ميدان في استخدامه ،إلى

عليها يعتمد ذاتها بحد إعالمية وسيلة الذكية الهواتف مراحلالصحفيونوأصبحت مختلف في
إنتاجهمالصحفي،بينمايعتمدعليهاالجمهورفيالحصولعلىالمعلوماتواألخبار.

فيها تستخدم التي الصحافة هي بأنها إجرائيا الذكية الهواتف صحافة الباحث ويعرف
إلنتا الذكية إلىالهواتف وتوصيلها اإلخبارية، والفيديوهات الصور والتقاط وتحريرها األخبار ج

الجمهور.
 تها:خصائص صحافة الهواتف الذكية ومميزا .3

التختلفصحافةالهواتفالذكيةبصورةعامةمنحيثتقاليدالعملالصحفيوعناصرهوأساليبه
ولكنها الصحفيةاألخرى؛ األنواع بقية تتبناها المتعلقةالتي تلك الخصائصسواء ببعض تنفرد

.بالوسيلةالمستخدمةوأوتلكالمتعلقةببيئةالعملالتيترافقاستخدامها
وسيلةو منها جعلت التي واإليجابيات المزايا من بالعديد الذكية الهواتف صحافة تتمتع

الجم أفادت أنها كما أداءمهامهم. الصحفيينفي كبيرمن كبير،ي عتمدعليهاجزء بشكل هور
نظرالقدرتهاعلىالتكيفمعإيقاعالمجتمعالمعاصر.لهذاينظرإلىصحافةالهواتفالذكية

(3)بأنهاتكتسبميزةالعالميةويتماستخدامهاكشكلمنأشكالالمعرفة.
يلي:فيماصحافةالهواتفالذكيةومميزاتخصائصيجملأهموقدحاولالباحثأن

 

(.08/05/2021)جعوان،مقابلةإلكترونية،(1)
.1428دورصحافةالموبايلفيتشكيلاتجاهاتالجمهورالمصرينحواألحداثالجارية،ص،راشد(2)

(3) A review. Epistemology of mobile journalism. Canavilhas. p1. 
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تتوفرفياألجهزةالمحمولةخاصيةالنفاذالمباشرإلىشبكةاالنترنت:الفورية واآلنية .أ
( 1)ودونحاجةإلىأجهزةومعداتأخرى.

المحتوى:   .ب وعرض  لنشر  ومنصة  فيقناة  القارئ منه يستفيد منصة لكونها باإلضافة
بشكل وظفت قد المحمولة األجهزة نجد االنترنت شبكة على المنشور المحتوى تصفح

 ( 2) واسعمنقبلالمؤسساتوالصحافيينلنشرإنتاجهم.
إلعالمي .ت المحتوى  وإنتاج  األخبار  لجمع  خداماتوسيلة  الذكية الهواتف أجهزة تقدم :

منشأنهاتسهيلعمليةجمعاألخباروإنتاجالمحتوىخصوصاعندماعديدةللصحفيين
 (3)يتعلقاألمربالتغطيةالحيةوالميدانيةلألحداثواألنشطةاالجتماعيةوالثقافية.

وشكاوىالتفاعلية .ث واقتراحات آراء استقال المحمولة الهواتف صحافة خالل من يمكن :
(4)جمهوروسائلاإلعالم.

يةخلقالمحتوىومشاركتهمنقبلالمستخدمفلميعداالهتماممقتصراإمكانالشخصنة: .ج
المستخدم، قبل من المنتج المحتوى إلى ذلك تجاوز ولكن المؤسسي المحتوى على
تبادل عملية وتسهيل الحياة، في وإيقاعها والفردانية الفرد ميالد عمليات وتسارع

ةإنتاجالقصةالصحفيةبكلتفاصيلهاالمعلوماتبينالمستخدمين،باإلضافةإلىإمكاني
لوسائل خالفا للفرد الشخصية للقناعات بل معينة منظمات لتوجيهات خاضعة غير

(5)اإلعالمالتقليدية.
الرقابة: .ح على  اإلعالميالتغلب  المحتوى صناعة للفرد المحمول صحافة سمحت

الموضوعا على والتعليق وللنقد رأيه، وإبداء وإرساله أوواستقباله خوف أو قلق دون ت
(6)مالحقة.

الفائقة: .خ الدقة  بتقنية  أوالتصوير  كبيرة إلىطواقم المحمول الهاتف تحتاجصحافة ال
معداتثقيلة،فبإمكانالصحفيينالتحركبهواتفهمالذکيةأسرعمنغيرهموأنيكونوافي

( 7)تغطيةاألخبارالعاجلة.الطليعةخالل
 

.83صحافةالموبايل،ص،السنجري(1)
.83المرجعالسابقنفسه،ص(2)
.84،صلصحافةالموباي،السنجري(3)
.200اإلعالمالمعاصر،ص،إسماعيل(4)
.94اعتمادالشبابالفلسطينيعلىصحافةالهاتفالمحمولكمصدرلألخباروقتاألزمات،ص،رضوان(5)
95،صالمرجعالسابقنفسه(6)
.3صحافةالهاتفالمحمول،ص،مركزالجزيرةللتدريباإلعالمي(7)
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المباشر: .د منالبث  كلفة وأقل أبسط بشكل المباشر البث إمكانية الذکية الهواتف توفر
خاللتطبيقاتخاصةسهلتذلك.فالوصولإلىجمهورأثناءالبثهوميزةأساسيةفي
فورية. إحصائيات خالل من المحتوى أداء مستوى قياس وكذلك المحمول، صحافة

للصحفيينالتفاعلمعجمهورهمفخدمةالبثالمباشرعبرالمنصاتاالجتماعيةأتاحت
بناءعلىمعاييرمعينةمثل المناسب التطبيق البث.وكلماتحتاجههواختيار أثناء

( 1) احتياجاتالبثوالجمهورالمستهدفوالتكاليفالتقنية.
لمقرالسرعة: .ذ الصحفية المواد إرسال في بالسرعة المحمول الهاتف صحافة تتميز

( 2)ولهاإلىالجمهورفيأسرعوقتممكن.المؤسسةاإلعالمية،ووص
بالمقارنةمعتكاليفاألجهزةوالكاميراتوغيرهامنالوسائلالتييحتاجهاقلة التكلفة: .ر

قليلة التكلفة تظل إضافية، ألجهزة الموبايل صحفيي احتياج ورغم العادي، الصحفي
(3)مقارنةمعتكلفةالوسائلاألخرى.

فيبعضاألحيانبأنهامهمةمقرونةبالمخاطر،خاصةتوصفالصحافةعامةآمنة: .ز
عندمايكونالصحفيظاهرابمعداتهوشخصيته،لكنصحفيالموبايللديهإمكانيةحرية

( 4) الحركةوعدملفتاالنتباهفيالمواقفاألكثرخطورة.
استكشافاإلبداع:   .س على القدرة للصحفيين تتيح كبيرة قدرة المحمول الهاتف لصحافة

(5)هاراتهم،منخاللابتكارأساليبجديدةلروايةقصصهمالصحفية.م
مخيفة .ش وغير  أنودية  يمكن ما أمام الحديث من الرهبة تصيبهم قد العاديون الناس :

كاميرا مع تقريبا هذا ينتفي بينما التلفزيونية، خاصة الحجم، كبيرة بالكاميرات يسمى
الهاتف.

سهلاالندماجمعها،وهيمرنةوخفيفةويمكنحملهاالهواتفالمحمولةمنالالمرونة  .ص
(6)فيحقيبةيدأوجيب.

والتمكين .ض روايتهاالحرية  في يرغب التي قصته اختيار حرية لديه الموبايل صحفي :
 (1) وزاويةمعالجتها،وبإمكانهالتحكمفيكلمراحلانتاجها.

 

 .3،صلصحافةالهاتفالمحمو،الجزيرةللتدريباإلعالميمركز(1)
(.22/05/2021مولكاهي،مقابلةإلكترونية،)(2)
(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(3)
(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(4)
(.09/05/2021،)مقابلةشخصيةرضوان،(5)

(6)Quinn. MoJo- mobile journalism in the asian region. P10 
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الجودة .ط عالية  فيديوهات  الهواتفإنتاج  من مزيج خالل من وذلك معقولة بأسعار :
وهذه الفيديو، لتسجيل مناسب تطبيق وتحميل ثالثي، وحامل خارجي، ومايك الذكية،

كاميرات شراء من كثيرا أرخص مثلاحترافيةاإلعدادات شهيرة أخبار غرف وهناك ،
NDTV.(2) فيالهند،والتيقامتبتوظيفصحافةالموبايل

التطبي .ظ استخدامهاتنوع  للصحفيين  يمكن  التي  التيقات  التطبيقات من العديد هناك :
من تحميلها مهمةGoogle playيسهل سهلت والتي الذكية، الهواتف في الموجود

استخدامها بسهولة تتسم والتي المختلفة التصوير تطبيقات التعاملمع في الصحفيين
مشاركته يمكن جذابة بعناوين صحفية قصص إنتاج االجتماعية،في الشبكات عبر ا

كمايمكنإضافةتعليقللصور،ووضعخلفياتموسيقيةمناسبةفيالقصة،ويسهل
تعلمهذهالتطبيقاتوبالتالييستطيعالصحفيونتسليمموضوعاتهمفيالموعدالمحدد

 ( 3)للنشر.
التيتوالمميزاويرىالباحثأنلصحافةالهواتفالذكيةعددالبأسبهمنالخصائص

التفاعلية؛تجعل الخصائص هذه رأس وعلى اإلعالم، لوسائل بالنسبة كبيرة أهمية ذات منها
أريحية، بكل وينتقدها اإلعالمية، الرسالة مع ويتفاعل رأيه عن يعبر الجمهور جعلت كونها

التوسعواالنتشارمناجلوسائلاإلعالمالستخدامالهواتفالذكيةفيالعملاإلعالميوسعت
والوصولإلىأكبرعددمنالجمهورخاصةفيظلتزايدالدراساتالتيتبينتزايدنسبةأعداد

اإلعالمي. العمل في الذكية الهواتف فيوأفادتمستخدمي كثيرا الصحفيين الذكية الهواتف
من الكثير عليهم واختصرت وحرفية، ويسر بسهولة العمل بمقدورهم فأصبح اإلعالمي عملهم

لجهد،ومكنتهممنالتفاعلمنالجمهور،وإعدادهمقصصصحفيةبمفردهممنحيثالوقتوا
.التحريروالتصويروالمونتاج

 أنواع صحافة الهواتف الذكية ومهاراتها: :ثالثاً 
 أنواع صحافة الهواتف الذكية: .1

الستخدامها،تختلفأنواعصحافةالهواتفالذكيةوفقاللعديدمنالتصنيفات،أبرزهاوفقا
ووفقالكونهامصدراإخباريا.

 

(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(1)
دليلمتكاملالحترافتطبيقاتالهواتفالمحمولة،موقعإلكتروني.،قنديل(2)
دليلمتكاملالحترافتطبيقاتالهواتفالمحمولة،موقعإلكتروني.،قنديل(3)



79

وفيمايليأنواعصحافةالهواتفالذكيةمنحيثاستخدامها،ومنحيثكونهامصدرا
إخباريا:

 أنواع صحافة الهواتف الذكية من حيث استخدامها: .أ
(1)تنقسمصحافةالموبايلمنحيثاالستخدامإلىثالثةأنواع:

الجمهوركوسيطلمتابعةالموضوعاتالصحفيةوالموادعندمايستخدمهاوسيلة متابعة:   -
اإلعالميةالمختلفة.

فيحالةالمشاركةفيصناعةاألخباروتبادلهاعبرمنصاتوتطبيقاتوسيلة مشاركة:   -
الهواتفالذكية.

المعلومات:   - وتحرير  جمع  كوسيلةوسيلة  الصحفيين جانب من استخدامها يتم حينما
وصياغة لجمع وكذلكسريعة اإللكترونية، المواقع على مباشرة ونشرها المعلومات

استخدامالمواطنينلنشرموضوعاتهماإلعالميةلماتتميزبهصحافةالموبايلمنسهولة
االستخدام.

 أنواع صحافة الهواتف الذكية كمصدر إخباري: .ب
محاولة في الذكية، الهواتف صحافة في وباحثين مختصين عدة مع الباحث تواصل

المعلوماتأنواعلتصنيف لتلقي إخباري كمصدر استخدامها حيث من الذكية الهواتف صحافة
(2)اتفاقبينهمحولالتنصيفاآلتي:هواألخبار،فكانهناكشب

فيمعينعملأداءفيالمستخدموهيتثبتعبرالهواتفالذكية،وتساعدالتطبيقات:   .1
:تطبيقاتالهواتفالذكيةكمصدرإخبارياآلتيوتشملما.مجال

االجتماعي .أ التواصل  اإلنترنتتطبيقات  على الموجودة االفتراضية الشبكات تلك وهي :
الصداقات، وتكوين األفكار وتبادل ونشرها األخبار وتلقي والتسلية للدردشة وتستخدم

 وتنقسمهذهالتطبيقاتبدورهاإلىقسمين:(3)وتختلفطبيعتهامنشبكةألخرى.
أب- ومن االجتماعي، التواصل شبكات تطبيقات األول: بوك،القسم الفيس رزها:

اليوتيوب،تويتر،سنابشات،إنستغرام.

 

اعتمادالشبابعلىصحافةالموبايلودورهافيالتوعيةالصحيةبجائحةكورونافيمصر،ص،الصعيدي(1)
٢١٧٣. 

رضوان،عاشور،كباشي،جعوان،بوعالم،قابلهمالباحثعبرالهاتف.(2)
.108اإلعالمالجديد،ص،أمين(3)
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زوم،- بيب، آب، واتس تليجرام، أبرزها: من الفوري، التراسل تطبيقات الثاني القسم
ماسنجر،الفايبر،ميت.

:وهناكتطبيقاتتمتصميمهاخصيصاللمحررينالمحترفينالصحفيتطبيقات اإلنتاج   .ب
يفزيونية،والتيتحتويعلىتطبيقاتمعدةخصيصالعملالذينيعملونفيالقنواتالتل

فيديو لعمل أيقونة على وتحتوي والصوت والصور، النص، على وإضافات تعديالت
 مباشرللموضوعالذييريدهالصحفي،وتطبيقاتأخرىللمصورينالمحترفين.

اإلخبارية .ت خدالتطبيقات  تقدم التي اإلعالمية المؤسسات تطبيقات تشمل وهي مات:
إخباريةمختلفةسواءكانتمحليةأوعالمية.

سواءكانتنصيةأومصورة.SMSوتشملرسائلخدمات الرسائل:  .2
يؤكدمديرتحريرإعالمالديجيتالفيشبكةالجزيرةاإلعالميةأحمدعاشورأنرسائل

منأهمأنواعصحافةالموبايلعلىالرغممنوجودمنيقللمنأهميتهاويقولإنهاSMS  الـ
اندثرت،لكنهناكتحفظاتعلىهذهاالتهامات،ألنهذهالرسائلاستعادتأهميتهاوزخمهافي

عالميخاللالفترةاألخيرةخاصةفيالوالياتالمتحدةاألمريكيةوأوروبا،التيطروتالعملاإل
.SMSتطبيقاتخاصةلخدمات

المؤسساتالبريد اإللكتروني:   .3 الرسائلاإللكترونيةتستخدمهمختلف لتبادل برنامج وهو
المؤس تستخدمها حيث والجيميل، الهوتميل البريد: مواقع أشهر ومن ساتواألفراد،

المشتركينفي إلى البريداإللكتروني بواسطة إخبارية اإلعالميةمنأجلإرسالرسائل
 قوائمهاالبريدية،باإلضافةإلىاستخدامهامنقبلالصحفيينللتراسل.

وهيالتيتستخدملعرضمحتوىالويب،مثلمتصفح،كروم،فايرفوكس،المتصفحات:   .4
 أوبرا..وغيرها.

 : تف الذكيةمهارات صحافة الهوا .2
تحتاجصحافةالهواتفالذكيةإلىالعديدمنالمهاراتالتييجبأنيتحلىبهاالعاملين
بمنتج والخروج الصحافة أنواع من النوع هذه تطوير المهارات هذه شأن ومن المجال، هذا في

صحفيجيدوذاتجودةعالية.
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 هواتف الذكية: وفيما يلي أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها صحفيو ال
الفنية .أ المهارات  الصور،معرفة  اللتقاط الهاتف استخدام بكيفية المتعلقة تلك وهي :

بالموبايل. الخاصة التطبيقات ومهارات المونتاج، الفنية(1)وفنيات المهارات تشمل كما
الكتابة عملية في المساعدة البرامج باستخدام وذلك االلكتروني التحرير على القدرة
المادة وتوزيع ونشر نقل ومهارات آلي، بشكل اإلخبارية القصص كتابة كبرنامج
مما المعلومات واسترجاع تخزين ومهارات الرقمية، الشبكة تقنيات باستخدام اإلعالمية

وعلىااعدالصحفيعلىالسرعةفياألداء،ومهاراتمعالجةالمادةاالعالميةرقمييس
الهواتفالذكيةسواءكانتالمعلوماتمكتوبةأومصورةاومرسومةباالستعانةبتطبيقات
التقنيات باستخدام اإلعالمية المادة واخراج توضيب ومهارات الغرض، لهذا صممت

(2)والتطبيقاتالمتخصصة.
:ينبغيأنيكونممارسصحافةالموبايلعلىمعرفةإللمام بأساسيات العمل الصحفيا .ب

تامةبأساسياتالعملالصحفيوشروطه،وأخالقياته،إلىجانبمعرفةأساليبالتحرير
(3)الصحفي،والكتابةالصحفيةللوسيلةالتييعملفيإطارها.

املفيصحافةالهواتفالذكيةأنالبدللصحفيالعالقدرة على التكيف مع األحداث: .ت
يتمتعبقدرةعلىالتكيفمعمختلفاألحداث،والعملدونارتباكأوفقدانللقدرةعلى

(4)العملالدقيق.
الصحافة: .ث بأخالقيات  تامةاإللمام  دراية لديهم يكون أن الموبايل صحفيو على يجب

ظمةلمهنةالصحافة،خصوصامعبالمواثيقاالخالقيةوالقانونية،والضوابطالمهنيةالمن
(5)طبيعةالبيئةالتيتعملعليهاصحافةالموبايلوهيبيئةمفتوحةومتاحةللجميع.

 :الصحفياستخدام الهواتف الذكية في إنتاج ونشر المحتوى رابعا: 
لعلالتطوراتالكبيرةالتيحدثتعلىالهواتفالذكيةوتمتعهبخصائصومميزاتذات

إليهامنأجلإنشاءمحتواهماإلعالمي.وهذاماحدثأهمية كبيرة،جعلتالصحفيينيتجهون
فعالحيثانتتجتموادصحفيةكاملةعبرالهواتفالذكية.

 

(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(1)
 مهاراتواتجاهاتصحافةالموبايل،موقعإلكتروني.أبرز،شعباني(2)
.المرجعالسابقنفسه(3)
(.09/05/2021عاشور،مقابلةإلكترونية،)(4)
أبرزمهاراتواتجاهاتصحافةالموبايل،موقعإلكتروني.،شعباني(5)
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وتؤكدشاهينأنصحافةالهواتفالذكيةأخذتتتطورحتىأصبحتقادرةعلىإنتاج
إجراء يمكن كما الوسائط، متعددة متكاملة إعالمية والصوتأعمال للصورة المونتاج عمليات

والفيديووبثهاعبرمنصاتإعالميةمختلفةوبرزمصطلحالموبايلأوالفياألوسطاإلعالمية
(1)وتعنياألولوليةوسرعةالنشرللمحتوىالذيينشربتطبيقاتالمحمول.

صح استخدام إن عاشور: أحمد القطرية الجزيرة لقناة الرقمي اإلعالم مدير افةويقول
من العيد دفع ما األخيرة، اآلونة في كبير بشكل تزايد اإلعالمي العمل في المحمولة الهواتف
المؤسساتاإلعالميةإلىاالتجاهإلىالهواتفالذكيةفيالعملاإلعالمي،وهذااألمرأدىإلى
نكن لم جديدة مصطلحات وظهور الذكية، الهواتف بواسطة متكاملة صحفية أعمال إنتاج

تخلوأيمؤسسةكص تكاد الموبايل"وال الموبايل،وسينما قبلمثل"صحافة نعهدهامن حفيين
خالل من جليا برز ما وهذا اإلعالمي، العمل في الذكية الهواتف على االعتماد من صحفية
اإلحصائياتالتيتبرزبينالفنيةواألخرى،ففيحالةكقناةالجزيرةتظهراإلحصائياتالشهرية

ت منالتي نسبته ما إن القناة إلى70جريها الهواتف%90 على يعتمد القناة جمهور من %
التواصل منصات أو اإللكترونية المواقع سواء الجزيرة منصات مختلف تصفح في الذكية
االجتماعي،وأيضاأنتجتقناةالجزيرةالكثيرمناألعمالالصحفيةبواسطةالموبايلسواءكانت

ت،أوبثحيومباشر،باإلضافةإلىاستخدامالهواتفالمحمولةفيبثنشرةتقارير،أومقابال
إخباريةيوميةأطلقعليها"اإليجازالصحفي"،وهذااألمرجعلالقناةتتجهاآلنإلىالعملعلى
تطويراستخدامالهواتفالذكيةفيعلمهامنخاللالعملعلىإعدادنشرةإخباريةكاملةمتكاملة

(2)خدامالهواتفالذكية.تكونباست
أمامديراإلعالمالرقميفيشبكةاألقصىاإلعالميةسائدرضوانفيقولإناستخدام
الذكيةأصبحتتستخدمفي فالهواتف العملاإلعالميأصبحأمراشائعا، الموبايلفي صحافة

كبيرسواءنبشكلورصداألخباروالتعرفعلىكلمايدورفيالعالم،ويعتمدعليهاالصحفي
فيإنتاجاألخبارأوبثها،وهذااألمريدفعمعظمالعاملينفيوسائلاإلعالمإلىمواكبةكلما
عملهم في يفيدهم ما وهو بها تتمتع التي للخصائص نظرا الذكية الهواتف عالم في جديد هو

ليديةالتيكانويوفرعليهاالوقتوالجهد،وقدأدىذلكإلىالقضاءعلىالطرقالروتينيةالتق
(3)يتبعهاالصحفيينفيالعملاإلعالمي.

 

 .126صحافةالمحمولوانعكاساتهاعلىالممارسةاإلعالمية،ص،شاهين(1)
(.09/05/2021مقابلةإلكترونية،)عاشور،(2)
(.09/05/2021،)مقابلةشخصيةرضوان،(3)
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أنصحافةالموبايلتعدمنيؤكدالمدربفيمجالصحافةالهواتفالذكيةحمزةبوعالم
أكثرتجلياتالتكنلوجياالتياستفادمنهااإلعالميينفيعلمهماإلعالمي،وإذانظرناإلىوسائل
اإلعالمنجدهمعظمهاتستخدمالموبايلفيعملهااإلعالمي،وكمكبيرمناألحداثالتيحدثت

وهن الذكية، الهواتف شاشات عبر العالم إلى وصلت العالم اإلعالميينفي من كبير كم اك
يتجهونإلىدوراتتدريبيةمتخصصةفيصحافةالهواتفالذكية،وهذايدلعلىاألهميةالتي

(1)يوليهاهؤالءإلىهذاالنوعمنأنواعالصحافة.
بدوره،يقولالمختصفياإلعالماالجتماعيومراسل

است هناك إن الحفيظجعوان: عبد فلسطين التقدمفي من الصحفيون حققها كبيرة فادة
الكبيرفيإمكانياتالهواتفالذكية،وخصوصافيمايتعلقبإمكانياتالتصويروالمونتاجوتطور
من ممكن قدر أكبر وتوثيق اإلعالمية، المواد نقل سرعة زياد في أسهم ما االنترنت، شبكات

بدمنهافيالصحافةالتقليدية،حيثلماألحداث،واالستغناءعنالتكاليفالكبيرةالتيكانال
يعدالصحفيبحاجةالىفريقتصويرومونتاجإلعدادالمادةالصحفية،وأصبحالصحفيقادرا

(2)بمفردهعلىتغطيةاألحداثوتوثيقهاونشرها.
وللتأكيدعلىأهميةالهواتفالذكيةفيالعملاإلعالميفإنمعظموسائلاإلعالمتتجهاآلنإلى
نشرموادصحفيةينتجهاشاهدعيانبواسطةهاتفهالذكي،وقدالحظناالكثيرمناألحداثالتي

األح معظمهذه في اعتمدت اإلعالم فوسائل الذكية، الهواتف لوال يعرفها أن يكنألحد داثلم
(3)علىصوروفيديوهاتوثقهاهواتصادفوجودهمفيمكانالحدث.

صحافةالهواتفالذكيةفلسطينيافهيمتطورةبشكلكبير،ومنتشرةبفعلوباالنتقالإلى
صحيحأنهامرتبطةأكثربصحافةالمواطن،الذييستخدم؛حداثالمتالحقةوالمتسارعةوجوداأل

األحداث،ولكنعددالبأسبهمنالصحفيينالفلسطينيينباتفيتوثيقونشرالهاتفالذكي
المشكلة لكن والمال؛ والوقت الجهد من الكثير توفر ألنها وكبير، مباشر بشكل عليها يعتمد
الوحيدةالتيتواجههذاالتطور،هوشبكاتاالتصالالضعيفةوالرديئةبسببمعيقاتاالحتالل

(4)أمامهذاالنوعمنالشبكات.

 

 (.15/05/2021بوعالم،مقابلةإلكترونية،)(1)
(.08/05/2021جعوان،مقابلةإلكترونية،)(2)
(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(3)
(.08/05/2021جعوان،مقابلةإلكترونية،)(4)
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%منهم69.5%منالصحفيينالفلسطينيينيمتلكونهاتفاذكيا،98.4وبينتدراسةأن
العملاإلعالمي،و بينما54.3يستخدمونهافي الذكيةمننوعسامسونج، يفضلونالهواتف %

(1)يفضلونأنوعأخرى.11.1%الهواتفالذكيةمننوعآيفون،و34.6يفضل
 ي بواسطة الهواتف الذكية:خطوات إنتاج محتوى إعالمخامسا: 

وإلنتاجمحتوىإعالميقويوعاليالجودةبواسطةالهاتفالذكي؛فإنهناكالعديدمنالخطوات
التيوضعهاالباحث.ويمكنتلخيصهذهالخطواتفياآلتي:

قبلالبدءفيتنفيذالعملعبرالموبايلالبدللصحفيالتخطيط الجيد وجمع المعلومات: .أ
س ذلك ألن الكافية، المعلومات وجمع للقصة الجيد الجهديالتخطيط من الكثير وفر

والوقت،باإلضافةإلىأنهأحدأهماألسباباألساسيةالتيتقودالصحفيللوصوللهدفه
 وتحقيقالنجاح.

ألنهناكالعديدمناإلشكالياتالتيبقعرية:التأكد من سالمة الموبايل وشحن البطا .ب
بهابعضالصحفيينأثناءالتصويربالهاتفالذكي،تتمثلفينفاذالبطاريةوفيبعض

األحيانإصابةالهاتفالذكيبخللما.
:ألنمنشأنذلكأنيوفرعليهتحديد الكوادر التي سيركز عليها الصحفي في قصته .ت

للخروجبمادةمميزة.الوقتوالجهد،وأيضايؤد
:وذلكلمعرفةجمالياتالمادةالتيسيركزعليهاأثناءالتعرف جيدا على مكان التصوير .ث

التصوير،وتجنبأيمشاكلقدتطرأأثناءالتصويرمثلأصواتمزعجةوماشابه.
مثلالميكرفونالمحمول،وحاملالجوال،وشاحنالبطاريةالتأكد من المعدات الالزمة:  .ج

إلىالمتن باإلضافة المكبرة، الجوال الخارجية،وعدسة الذاكرة والسماعات،وبطاقات قل،
أجهزةإضاءةفيحالكانالتصويرليال.

خاصةتلكالتطبيقاتالتأكد من وجود التطبيقات المناسبة للعمل على الهاتف الذكي:   .ح
المتعلقةبالفيديووالصوت.

 :الذكية واستخداماتها: تطبيقات صحافة الهواتف سادسا
الذين للصحفيين خصيصا صممت التي التطبيقات بعشرات الذكية الهواتف تعج
يستخدمونالموبايلفيعملهمالصحفي،وهذهالتطبيقاتتكمنأهميتهافيأنهاتمكنالصحفي
منإعدادقصتهالصحفيةباحترافيةوسرعة،وتشملهذهالتطبيقات،الصور،والصوت،والفيديو،

والنص،باإلضافةإلىتطبيقاتالبثالمباشر.
 

.110استخدامالصحفيينالفلسطينيينلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيمنخاللالهواتفالذكية،ص،زقوت(1)
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والتيو الصحفيين، بين المنتشرة التطبيقات أهم يلي إنتاجاهميستخدمونهافيما في
الصحفيعبرالهواتفالذكية:

 تطبيقات التقاط الصور والفيديو: .1
 Cinema FVتطبيق   .أ

بكاميراالموبايل،كالحساسيةالتطبيقيمكنالصحفيمنالتحكمبكافةالعناصرالخاصة
الضوئيةوالفوكسوتوازناللوناألبيضوالتعديلعلىقيمهابمايتالءممعاللقطات،إضافةإلى
الصحفي يقوم التي المناظر ضبط في لتساعد الشاشة على الشبكة من االستفادة يمكن ذلك

ىالشاشة،والتحكمبمصدربتصويرها،كمايمكنمراقبةأمواجالصوتالداخلأثناءالتسجيلعل
من الصحفي يخول التطبيق خارجي، مايك أو المدمج المايك خالل من كان سواء الصوت

(1)إذاكانتالهاتفالمحموليدعمهذهالخدمة.4Kالتصويربدقة
  FiLMiC Proتطبيق  .أ

تعديل إمكانية في يتحكم الصحفي يجعل فهو التصوير، أثناء التطبيق هذا يستخدم
اإلضاءةودرجةاأللوان،أثناءتصويرالفيديوهات،وتمتطويروتعزيزالتطبيقبقدراتومميزات

(2)متطورةوواجهةمستخدمتحكمكاملبالكاميرااليدوية.
 تطبيقات الصوت:  .2

  Ferrite تطبيق .أ
وهو والمقابالت، واإلذاعة البودكاست خاصة الصوت لتسجيالت التطبيق هذا يستخدم
أثناء يدعمالتسجيالتالطويلة،باإلضافةإلىأنهيمكنالصحفيمنمراقبةمستوياتالصوت
التسجيلالمباشر،كمايمكنهمنتحديدأيمشكلةبالصوتأثناءالتسجيلووضععالمةتحديد

(3)عهابسرعةالحقا.عليهالمعرفةموق
 Voice Record Proتطبيق  .ب

(4)يحتويعلىخصائصكثيرةتمكنالصحفيونمنتسجيلالحواراتبدقةوجودةعالية.
  

 

أدواتبسيطةت دخلكعالمصحافةالموبايل،موقعإلكتروني.،عبيد(1)
 ،موقعإلكتروني.FiLMiC Proاالختيارالرقمي،تطبيق(2)

(3) wooji-juic. FERRITE RECORDING STUDIO. Web site. 
دليلمتكاملالحترافتطبيقاتالهواتفالمحمولة،موقعإلكتروني.يل،قند(4)
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 تطبيقات تحرير الفيديو والصور: .3
 لتحرير الفيديو  KineMasterتطبيق   .أ

يستخدمفيمونتاجالفيديوويحتويعلىالعديدمنالمميزاتأهمهاتغييرسرعةاللقطات
واستخدامتأثيراتصوةداخلصورةوتقسيمالشاشة،ويتيحاستخدامالموسيقىالمدمجةوالمؤثرات

فالترفيديومبتكرةإلضافةلمسةسينمائية10الصوتيةوتسجيلالتعليقالصوتيواالختياربين
(1)ىالفيلمالمرادتصويره.إل

: لتحرير الفيديو Quikتطبيق ""  .ب
ويوفر االجتماعية، الشبكات عبر ومشاركتها فيديوهات لتحرير التطبيق استخدام يمكن
جانب إلى مربع، شكل على وصور وعرضية، طولية، مزاياعديدةاللتقاطصور التطبيق هذا

نتضمينهافيالفيديوالذييعدهالصحفيبشكلمكتبةبهاأنواعمتنوعةمنالموسيقىالتييمك
(2)مجاني،معإمكانيةإضافةالعناوين،وتعليقاتالصور.

" لتحرير الصورSnapseedتطبيق" .ت
على تحميله ويمكن عليها، تعديالت وإضافة الصور، لتحرير مخصص التطبيق هذا

بنظاميتشغيل تعمل التي الموبايل العديدمن،ويحتويios،وAndroidأجهزة التطبيقعلى
الصور، على تعليقات إلضافة المخصصة الكتابة وأداة والتأثيرات، الفالتر، منها الخصائص

(3)وتفاصيلعنالمصور
 تطبيقات البث المباشر:  .4

 للبث المباشر  Dejeroتطبيق   .أ
هذاالتطبيقللبثالمباشرحيثيستخدمهصحفييالموبايلومحترفيالفيديووهومثالي
لتغطيةاألخبارالعاجلةوالمقابالتالمرتجلةواألحداثالحية،باستخدامهيمكنللمذيعينومنتجي

(4)المحتوىزيادةمصادرهمحيثيبدأالبثالمباشرخاللثوان.
  

 

.26استخدامالهواتفالمحمولةفيإثراءمحتوىاإلعالم،ص،نور(1)
دليلمتكاملالحترافتطبيقاتالهواتفالمحمولة،موقعإلكتروني.،قنديل(2)
 .المرجعالسابقنفسه(3)
.26استخدامالهواتفالمحمولةفيإثراءمحتوىاإلعالم،ص،نور(4)
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 المباشر  للبث Younow تطبيق .ب
هذايضماإلطالق،حيتعلىوشهرةشعبيةوأكترهاالمباشرالبثتطبيقاتأفضلمن

والسالسةالسهولةهوالتطبيقيميزالعالم،وماأنحاءمختلفمنواسعةجماهريةقاعدةالتطبيق
(1).المباشرالبثفييمكنبدأواحدةزربضغطةحيثاالستخدامفي

 للبث المباشر:  Facebook Live .ت
أووإجاباتأسئلةأوفنيعرضأومحادثةلبثفيسبوكعلىمباشربثإجراءيمكن

المحادثةإلىلالنضمامفرصةلمجتمعكتقدمفإنكمباشر،بثإجراءعند.افتراضيةمناسبة
(2).الفعليالوقتفيالمتابعةمجردأوالتفاعل،أوالتعليقأواألسئلةوطرح

 أخالقيات صحافة الهواتف الذكية:سابعا: 
علىالرغممنالمواثيقوالقوانينالمنظمةلعملوسائلاإلعالم،إالأنهاسقطتفيكثير
مناألحيانسقطاتمهنيةكبيرة،وهذااألمرذاتهينطبقعلىصحافةالهواتفالذكية؛فالقضية

لحدثيصادفهمنأجلإعدادقصةالتتعلقبصحفييحملفييدههاتفاذكياويلتقطفيهك
صحفية،فكماغيرهامنميادينالعملاإلعالميفإنهناكالعديدمنالضوابطالتييجبأن

يتحلىبهاكلإعالمييستخدمالهواتفالذكيةفيعملهالصحفي.
عن النظر بغض الصحفي العمل تشمل عامة مبادئ الصحفي العمل أخالقيات تمثل

ياتالمطبقةفيالصحافةالمطبوعةوالرقميةوالتلفزيونواإلذاعةهينفسهاالتيالوسيلة،فاألخالق
قد الذكي الهاتف طبيعة أن بيد الذكية، الهواتف صحافة مجال في العمل عند مراعاتها يجب
تستوجبنوعاآخرمنالمحاذيراألخالقية،فسهولةالتقاطالصوروإمكانيةالحصولعليهاحتى

عنيينقدتجعلمنيعملونبصحافةالموبايليتجاوزنالمحاذير،خاصةمسائلدونإذنمنالم
(3)الخصوصية،التشهيروالتعدي.

بناءالمجتمع كماأنهمناألهميةبمكانأنيعرفصحافيوالهواتفالذكيةدورهمفي
كصناعالرأيالعام،ويجبعليهمفهمماهياألشياءالتيتستحقالتصوير،وماهومسموحلهم

(4)تصويره،فضالعنالقواعداألخالقية.
 

(1) ،ديزاد  الجودة، عالي مباشر بث لعمل الرائعة التطبيقات من https://www.dz-مجموعة
app-videos-techs.com/live/:26/5/2021تاريخاالطالع.

(2)Facebook Live،https://www.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live. تاريخ
.26/5/2021اإلطالع:  

(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(3)
.283صحافةالموبايل،ص،السنجري(4)

https://www.dz-techs.com/live-videos-app/
https://www.dz-techs.com/live-videos-app/
https://www.dz-techs.com/live-videos-app/
https://www.dz-techs.com/live-videos-app/
https://www.facebook.com/formedia/solutions/facebook-live
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،منجداأليصحفيمهمةتعتبرضوابطصحافةالهواتفالذكيةمنالجانبالصحفي،
النشر ومسؤولية والمصداقية منها والتأكد المعلومات دقة اآلخرينحيث خصوصية ،واحترام

الذكيةمنحيثالضوابط، الهواتف يختلففيصحافة الذي وغيرهامنالضوابط؛لكناألمر
ياومنثمهيالضوابطالتقنية،الخاصةباستخدامالموبايلكوسيلةللتوثيقوأسساستخدامهتقن
(1)استخدامهفيإعدادالمادةالصحفيةوإعادةنشرها،خاصةفيمايتعلقبحقوقاآلخرين.

هناك لكن التقليدية؛ الصحافة أخالقيات نفس هي الموبايل صحافة وقواعد أخالقيات
خصوصية ينتهكون الصحفي عملهم في الذكية الهواتف يستخدمون الذين الصحفيين بعض

ع لذلك الصحفي،اآلخرين، عملهم في الموبايل استخدام أثناء حذرين يكونوا أن الصحفيين لى
فمثالهناكمنينتهكخصوصيةالمارةفيأثناءتصويرحدثإخباريما،وهذاأمريتنافىمع

(2)الحافظعلىخصوصيةاآلخرين.
العوامل من العديد الذكية الهواتف باستخدام الصحفية التغطية في واالعتباراتتتحكم

(3)المهنية،وتنقسمهذهالمعايرإلىعدةأقسامتتمثلفي:
:مثلأنتكونمهمة،والحفاظعلىسريةمصدرضوابط تتعلق بجمع المادة الصحفية .أ

 المعلوماتالتييحصلعليهافيحالةإذاكانهناكتهديداتعلىحياته.
مثلااللتزامبالدقةوالموضوعية:ضوابط تتعلق بتغطية األحداث والتحقق من المعلومات .ب

 والتوازن،وضرورةالعملعلىتنوعاألراءوااللتزامبحقالرد،وتنوعالمضمون.
بالمصادر .ت تتعلق  علىضوابط  الحصول في المشروعة الطرق إتباع في وتتمثل :

 المعلوماتمنمصادرهاالرئيسية.
الصادمة .ث الصور  مع  بالتعامل  تتعلق  يجبضوابط  وهنا المؤلمة: الصور عن البعد

 خاصةفيمناطقالنزاع.
مجتمعه .ج تجاه  الصحفي  بمسؤولية  تتعلق  حقضوابط  احترام الصحفي على فيجب :

الموبايل أجهزة استخدام وعدم اإلنسان، حياة تنتهكك معلومات نشر وعدم الخصوصية
 ألغراضالتصويرأوالتسجيلبشكلسري.

 

(.08/05/2021جعوان،مقابلةإلكترونية،)(1)
(.09/05/2021عاشور،مقابلةإلكترونية،)(2)
.299–293صحافةالموباييل،ص،السنجري(3)
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صحافةالهواتفالذكيةالتختلفعناخالقياتمماسبقيستنجالباحثأنأخالقيات
الصحافةالتقليديةالسيماتلكالمتعلقةبعدمانتهاكخصوصياتاآلخرين،وعلىالصحافيأن

يلمبهذهاألخالقياتأثناءعملهفيمجالصحافةالهواتفالذكية.
 ة: صحافة الهواتف الذكيسلبيات : ثامنا

 سلبيات صحافة الهواتف الذكية:  .1
غممناإليجابياتالكثيرةلصحافةالهواتفالذكيةإالأنهلديهاالعديدمنالسلبيات،بالر

فكونهذاالنوعمنالعملالصحفييديرهشخصواحدوبمفردهيمثلصعوبةورهقا.والسلبيات
بكفاءة تكون لن أنها إال تطورها، ورغم فهي الهاتف، كاميرا إمكانية بمحدودية يتعلق ما أيضا

راتالتييستخدمهاالمصورونالصحفيونالمحترفون،ونفسالشيءينطبقعلىإمكانياتالكامي
االتصال الصحافةعلى النوعمن هذا اعتماد أيضا السلبيات الذكي.ومن الهاتف الصوتفي
باإلنترنتوالتيقدالتتوفرفيجميعالظروف،وهناكأيضاالسلبياتالمتصلةبمحدوديةسعة

هالهواتف.وبالطبعثمةحلوللبعضهذهالسلبياتأوالمشكالت،بيدأنذلكالالتخزينفيهذ
.(1)يقللمنإمكانيةتأثيرهاعلىانسيابيةأداءالوظيفةالصحفيةعبرالهاتف

نفاذالبطاريةمنأكثرسلبياتالهواتفالذكيةفيالعملالصحفي،فهناك وتعدمشكلة
بعضالصحفيينيقعونفيهذهالمشكلةفيحالةعدمالتأكدمنامتالءالبطاريةبالشحن،فقد
يفاجئكالهاتفالنقالبالتوقفعنالعملنتيجةنفاذالبطارية،ممايستحيلتشغيلهإالبالوصول

 .(2)احنموصولبالكهرباءإلىش
ومنسلبياتالهواتفالذكيةمايتعلقبانتهاكالخصوصيةلدىالناس،خاصةفيحالة
التصويرفياألماكنالعامة،وعدمالتزمالصحفيينالذينيستخدمونالهواتفالذكيةفيعملهم
أبدا مقارنتها يمكن ال حيث الكاميرا، جودة مشكلة إلى باإلضافة المهنية، بالضوابط الصحفي

 . (3)اميراالعاديةالتيتتميزبمميزاتكثيرةتفوقكاميراتالهواتفالذكيةبعشراتالمراتبجودةالك
ولعلأبرزالسلبياتفيمايتعلقبصحافةالهواتفالذكية،تلكالتيتتعلقبالحصولعلى
يحتاج لذلك الخلفية في يظهر ضجيج أي فإن التسجيل أثناء إنه حيث الصحيح؛ الصوت

 

(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(1)
.72صحافةالموبايل،ص،السنجري(2)
 (.09/05/2021عاشور،مقابلةإلكترونية،)(3)
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قوفبالقربمنالشخصالذييجريالمقابلةمعه،وأيضامنالسلبياتصعوبةالمراسلإلىالو
(1)التحققمنالمحتوى،ومشكلةتعطلالهاتفالذكيفيحالةتعرضهأليصدمات.

ويرىالباحثأنهعلىالرغممناإليجابياتالكثيرةالتيتركتهاصحافةالهواتفالذكية
ية،والجمهورالمتلقيمنناحيةأخرى،فإنهناكالعديدعلىالصحفيينووسائلاإلعالممنناح

انتهاكخصوصيةاآلخرين،أوعدم فيمايخص التيخلفتهاهذهالصحافةسواء السلبيات من
االلتزامبأخالقياتالعملاإلعالميأثناءاستخدامالهواتفالذكيةفيإعدادالموادالصحفية.

 :ومستقبلها الذكيةتحديات صحافة الهواتف تاسعا: 
التوجه،ولكن هذا يعارض ثمةمن لتبقى، ولدت الموبايل أنصحافة يعتقدون كثيرون
كثيرونيتبنونه،خاصةجهةتغييرالطريقةالتيأصبحتتروىبهاالقصصالصحفية.صحافة

بالتقليدية،فلكلمنهامايم يزه،الموبايللنتحلمحلالصحافةالمحترفةوالتييسميهاالبعض
بيدأنههناكمجالللتعايش،وقدقامتالعديدمنوسائلاإلعالمالمحترفةبدمجهذاالنوعمن

(2)الصحافةفيعملها.
رغمانتشارصحافةالموبايلإالأنالتحدياتالتيتواجهاكثيرة.ولعلأهمهامايتصل

والم المزيفة األخبار فيه تنتشر عالم ففي المهنة، أخالقيات أنبجانب يمكن المضللة علومات
يعملون من ينجرف أن من مخاوف فثمة للنزاهة، تهديدا الموبايل صحافة تجارب بعض تمثل
بصحافةالموبايلمعإغراءاتالنشرالسريعالتيتوفرهاإمكاناتالهواتفالذكية،وقديكونلهذا

و األخالق معايير على تقوم إطالقها في فالصحافة وخيمة؛ عواقب وإيراداألمر والدقة النزاهة
قد ما جهة إشراف دون أو تدريب دون الموبايل صحافة يمتهنون والذين تبديل، دون الحقائق

(3)يقعونفيأخطاءفادحة.
منأهمالتحدياتالتيتقفعائقاأمامتطورصحافةالموبايلتبقىثقةالجمهور،حيث

واتفالذكيةضعيفة،واسترجاعهذهالثقةتبقىثقةالجمهوربالمضامينالتيتقدمهاصحافةاله
بالدقة االلتزام بضرورة اإلعالميين والنشطاء الصحفيين بتوعية سوى يتحقق لن وتقويتها
والموضوعيةفينقلاألخبارعبرالمنصاتوتطبيقاتالهواتفالذكية،خاصةمايتعلقباألخبار

(4)ذاتالعالقةبالمواضيعالحساسة.

 

(1). How mobile phones are changing journalism practice in the 21st Century 

Marrouch. Web site. 

(.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(2)
 (.05/05/2021كباشي،مقابلةإلكترونية،)(3)
 أبرزمهاراتواتجاهاتصحافةالموبايل،موقعإلكتروني.،شعباني(4)
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التحديا من األكاديميينوأيضا بعض قناعة عدم الذكية الهواتف صحافة تواجه التي ت
بعض قبل من مهنية غير ممارسات ووجود اإلعالمي، العمل من النوع لهذا والممارسين
اإلعالميينوغيرهممنعامةالجماهير،وعدموجودمعاييرواضحة،وإشكاليةالحقوقالفكريةمن

والفيديووالموسيقىوغير اللقاءات،حيثالصور المسئولينخاللإجراء ها،واعتبارهامزحةعند
وقيامشخصواحدبجميعالمهام،وضعفتطبيقاتاإلنتاجمقارنةبالبرامج،باإلضافةإلىتأثير

(1)شبكةالجوالوعواملالطقسوالتصويرالليلي،وقلةالمدربينومؤسساتالتدريب.
منالصحفيينعلىالهواتفالذكيةكبيرويرىالباحثأنهوعلىالرغممناعتمادعدد

التي التحدياتوالعقبات العديدمن يواجه الصحافة النوعمن هذا أن إال الصحفي، فيعملهم
أخطاء في الوقوع إلى باإلضافة المهنة، بأخالقيات تتعلق التي تلك خاصة طريقها، في تقف

بعضالهوا؛ماقديؤثرعلىمصداقيةهذاالنوعمنأنواعالصحافة.فادحةمنقبل


  

 

تحدياتأمامصحافةالموبايل،موقعإلكتروني.9،المملكةاليوم(1)
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 المبحث الثالث 
 اإلعالم وأزمة جائحة كورونا

التيضربتالعالمخاللالعقوداألخيرة،الصحيةتعدأزمةكورونامنأخطراألزمات
التينتجتعن الوفياتواإلصابات البشرية،منحيثأعداد تداعياتخطيرةعلى فهيتركت
الفيروس،ومنثماآلثاراالقتصاديةواالجتماعيةوالنفسيةوالسياسيةواألمنيةالتيخلفتها،ولفهم

ف الباحث تناولها المبحثأزمةجائحةكورونابشكلأوسع باألزماتيهذا التعريف ،منخالل
وتداعياتها، كورونا جائحة أزمة عن الحديث ذك وبعد واألزمات، اإلعالم ثم ومن وأنواعها،
جائحة ألزمة الجديد اإلعالم تغطية عن الحديث وبعدها كورونا، لجائحة اإلعالمية والتغطية

كورونا،وكيفغطىاإلعالمالفلسطينياألزمة.

 فهوم األزمات وأنواعها:أوال: م

 مفهوم األزمة:  .1
تتسببفيوضعحرجوغيرمستقر أوحالةطارئة، مفاجئ بأنهاحدث األزمة تعرف

(1)يخلبالنظاممايستدعيتدخالفوريالمواجهتهاوالحدمنإضرارهاومخاطرها.

تعرفبأنهاتحولفجائيعنالسلوكالمعتاد،يترتبعليهانشوءموقففجائيينطويو
(2)علىتهديد.

األزمة عرف من إطاروهناك عن ويخرج بيئية تغيرات عن ينتج محرج موقف بأنها
في فهو الحدوث في يكن لم إن والمفاجأة، والتهديد الخطورة من قدرا وتتضمن المعتاد، العمل
آثارا ويفرز الفعل ردة في ودقة فائقة وسرعة مبتكرة إدارية أساليب استخدام ويتطلب التوقيت

(3)سنوالتعلم.مستقبليةتحملفيطياتهافرصاللتح
إل باإلضافة المعلومات ونقص الوقت وضيق المفاجأة بعناصر غالبا األزمة وتتسم

(4)عواملالتهديدالماديوالمباشر.



 

 .12اإلعالموإدارةاألزمات،ص،عبدالحميد(1)
.4إدارةاالزمات،ص،الحفني(2)
.35إدارةاألزمات،ص،شريف(3)
.26دورالقيادةفياتخاذالقراراتخاللاألزمات،ص،عبدالحميد(4)
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واالقتصادية االجتماعية المتغيرات من مجموعة إلى تشير بأنها البركاني وعرفها
والسياسيةالتيتحدثللشخصأوللجماعةأوللمنظمةوتعتبرموقفاصعبةللغايةغيرمألوف

(1)وغيرمعتادوغيرمتوقع.
رهامننجميعالتعريفاتالسابقةتتفقعلىأنمايميزاألزمةعنغيأويالحظالباحث

إلى بحاجة وهي الخطورة، من قدرا ويتضمن والغموض، بالمفاجأة يتسم حدث أنها األحداث
تخطيطمنأجلمواجهتها.

 أنواع األزمات:  .2

بالرغممنتعددأنواعاألزماتفلقدأظهرتمعظمالدراساتالتيأوردهاالباحثينوالعلماء
أنواع تصنيف تعدد األزمات إدارة علم مجال حيثفي من بأنواعها يتعلق فيما لكن األزمات،

(2)طبيعةالحدوثفهيكالتالي:

طبيعية: .أ مثلأزمة  حدوثها، في يد البشرية لإلرادة يكون ال التي األزمات كل وتشمل
الكوارثالطبيعيةكالزالزلوالبراكين،واألزماتالصحيةمثلانفلونزاالطيوروالخنازير.

طبيعية: .ب غير  األزأزمة  مثلوهي وتطورها، إثارتها في عالقة للبشر يكون التي مات
األزماتالصناعيةوالماليةواالجتماعيةوالسياسية.

باألزمةوحجمو التأثر قوة أي بالحدة ويقصد حدتها، حيث من األزمات تصنيف يمكن
وتمكنهـامن تغلغلهـا لمـدي األزماتطبقـا تقسيم ويمكن الناتجةعنها، المختلفة الكيانالخسائر

(3) الذيإصابتهإلىنوعينأساسيينهما:

إنهـاتحـدثفجـأةوتنقـضيبـسرعةاألزمـات الـسطحية: .أ تـشكلخطـراإذ وهـيأزماتال
التموينية األزمات مثل الكاذبة الشائعات عن تنجم وهي أسبابها عولجـت إذا وخاصـة

المفتعلة.
وهيأخطرأنواعاألزماتذاتطبيعةشديدةالقسوةالرتباطهاببنياناألزمات العميقة: .ب

 الكيانالذيحدثتبهاألزمة،ومنثمفقدتدمرهإنأهملتمواجهتها.

 

https://bit.ly/36zqK31 موقعإلكترونيتعريفاألزمة،أسبابهاوأنواعهاوكيفيةإدارةاألزمات،،البركاني(1)

.28/5/2021تاريخاالطالع:
.38اإلعالمواألزماتالمعاصرة،ص،مصطفى(2)
 .8إدارةاألزمات،ص،الحفني(3)

https://bit.ly/36zqK31
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وهناكمعاييرأخرىلتنصيفاألزماتمنحيثمعيارهاالزمني،ومنحيثوأسبابها،
ىبسردالمعاييرالسابقةألنهاهيباإلضافةإلىمكانها،ومنحيثهيكليتها،لكنالباحثاكتف

األكثرالتصاقابموضوعدراسته.

 ثانيا: اإلعالم واألزمات: 
يؤدياإلعالمدورامهماخاللاألزمات،ولعلاعتمادجزءكبيرمنالناسعلىوسائل
أهمية مدى يظهر األزمات، أثناء خاصة المتالحقة التطورات على التعرف أجل من اإلعالم

مودورهافيبناءتصوراتالناس،ويعودذلكعلىقدرتهاالفائقةعلىتقديماألخباروسائلاإلعال
والمعلوماتواآلراءالمختلفةومنثمتفسيرهاوشرحهاوتحليلهاوالتعليقعليها.

يحتلالبعداإلعالميمكانةمهمةفيأدبياتدراسةاألزمات،حيثيعدأداةرئيسيةوفعالةمن
مةسواءعلىالمستوىالداخليأوعلىالمستوىالخارجي،ففيظلهذاالعالمأدواتإدارةاألز

النظام تهدد التي االزمات تجعلمن التي التنافسية الطبيعة تتصاعد فيه نعيش الذي المتطور
(1) شيئاوارداوتظهرالجهوداإلعالميةكإحدىالداعماتاألساسية.

قناعاحولالعديدمنالقضاياالمرتبطةبحياةاإلعالمنقلرسائلأقوىوأكثراويستطيع
والحمية التغذية قضايا تشمل ما ضمن من تشمل والتي الصحية القضايا فيها بما االنسان
والتمارينالرياضيةوأضرارالمخدراتوالمسكراتواألمراضوالكوارثواألوبئةوالمخاطرالصحية

(2)المختلفةومسبباتهاوطرقالوقايةوالعالجمنها.

وفيمايتعلقبدوراإلعالمأثناءاألزماتالمختلفةفقدوضعتالعديدمناالعتباراتالتي
(3)يجبأنتستندإليهااإلدارةاإلعالميةلمثلهذاالنوعمناألزمات:

مراعاةالدقةواألداءبالمعلوماتالصحيحة. .أ
مراعاةعنصرالتوقيتفيالتعاملاإلعالميمعاألزمة. .ب
مراعاةالمصداقيةفيماتنشرهوسائلاإلعالم. .ج
 استخداموسائلتكنلوجيااالتصالالحديثة. .د

 أنيكونالرأيالعامعلىدرايةتامةبأبعاداألزمة. .ه
 

.240اإلعالموإدارةاألزمات،ص،نزيهة(1)
واالفتراق.،الفوزان(2) االلتقاء نقاط والصحة... تاريخhttps://bit.ly/3hFkQ6Xإلكتروني.موقعاإلعالم

.30/5/2021االطالع:
.242اإلعالموإدارةاألزمات،ص،نزيهة(3)

https://bit.ly/3hFkQ6X
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الوكاالتالحكوميةواألجهزةاألهلية .و المحليةوتدعيمدور الكيانات تنشيط المساعدةفي
 فيمجابهةاألزمةواحتواءأثارها.

متكامللالتصاالتوتبادلالمعلومات،تلعبفيهوسائلاإلعالمدوراأساسيابناءنظام .ز
 للتعريفباألزمةوأبعادهاوأسلوبمواجهتهاوالتوعيةبأخطارهاوكيفيةمواجهتها.

ويمكنوضعاألطرالعامةالتيتحددكيفيةالتعاملإعالميةمعاألزماتالمختلفةعلى
(1)النحوالتالي:

وحجماألزمة.نوعيةوطبيعة .أ
طبيعةالنظامالسائد. .ب
نوعيةالنظاماإلعالميالسائد. .ج
نوعيةلمنظومةاإلعالميةالمتوفرة. .د

نوعيةوحجماإلمكانياتالماديةوالبشريةالمتاحة. .ه
موقفالدولةمناألزمة. .و
 االستراتيجيةالعامةالتيتحددهاالقيادةالسياسيةلمواجهةاألزمة. .ز

اإلعالميةلألزمةتكونمجدولةوفقالعديدمناالعتبارات،ويتحققوفيمايتعلقبالتغطية
(2)ذلكمنخالل:

المركزة: - زمنيةالجدولة  لفترة األزمة حول اإلعالمية الرسالة تقديم تكثيف تعني التي
محددةوتكرارهابحيثتحققأعلىدرجةمنالتأثيرالمباشر.

المستمرة: - الحملة،الجدولة  فترة طوال معين مضمون تقديم على التركيز تعني التي
وبشكلمستمرولكنبأساليبوطرقمختلفةومتنوعة.

المتقطعة - الفترة:الجدولة  امتداد على منعزلة زمنية أوقات في المضمون تقديم بمعنى
الزمنيةلألزمة،معاحتمالالتوقفلفترةثمالعودة،وهكذا.

يؤدياإلعالمالجديددوراأساسياخاللاألزماتداخلالمجتمعاتالمختلفة،وهذااألمر
وسائلاإلعالمالجديدتؤديوأيضايعتمدعلىأفرادالمجتمعوأدواتهفيمتابعةمراحلاألزمة،

تقديم على قدرتها إلى ذلك ويعود األزمة، تجاه المجتمع أفراد تصورات بناء في رئيسيا دورا

 

.80زمات،صاإلعالمواأل،خضور(1)
.64صالمرجعالسابقنفسه(2)
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قدرتها إلى إضافة المختلفة، باألحداث المعرفة أساس تشكل التي واألراء والمعلومات المعارف
(1)عليها.علىتفسيروشرحوتحليلوتقييماألحداثوالتعليق

الجمهور قبل من ملحوظ اعتماد هناك أن الباحث اإلعالمعلىويرى الجديدوسائل
األزمات أثناء للمخاصة تراجعمنظرا التي التقليدية اإلعالم بوسائل مقارنة تقدمها التي يزات

اإلعالم وسائل دفع األمر وهذا بها، الجمهور وسائلإلاهتمام على بها خاصة منصات نشاء
ا التطوراتاإلعالم الوقتمجالفيةالحاصلالتكنولوجيةلجديدمنأجلمواكبة اإلعالم،وفي

الحاليمنالنادرجداأننجدوسيلةإعالميةغيرمهتمةبوسائلاإلعالمالجديد،وغيرمتواجدة
عليها.

 ثالثا: جائحة كورونا وتداعياتها:

 :وتداعياتها كورونا أزمةبداية  -1
بدأاألمر،،أعلنتدولةالصينظهورفيروسكورونافيمدينةووهان2019ديسمبر20في

التطوراتالمرتبطةتتسارععاديالدىالكثيرمنالدولولمتأخذهعلىمحملالجد،بعدهابأيام
وتحديدابالفيروس يناير، شهر من الثاني النصف الرئيس2020يناير20ففي،خالل أعلن

مننفسالشهر21الصينيشيجينبينغأنفيروسكورونامرضمعدينتقلبينالبشر.وفي
،وقالمتحدثباسموزارةالخارجيةالصينية،قنغشوانغ،إنبالده6بلغعددالوفياتفيالصين

العالميةوالدولالمعنيةحولالوباءمنذظهورهألولمرة. من23وفيأطلعتمنظمةالصحة
شخصا،وفرضتالصين17شخصابالوباء،توفيإثرها614،تحدثتبكينعنإصابةريناي

وانتاب المرض، خطورة تتضح بدأت الضحايا، عدد ارتفاع ومع ووهان. في الصحي الحجر
العالمالقلقوالخوفمنتوسعانتشارالوباء،ثمالشكفيالمعلوماتالصينيةبخصوصهبينها

(2).تاريخظهوره

تفشيهفيمدينة المستجدقبل المرض الفيروسوهذا لميكنهناكأيعلمبوجودهذا
(3).2019ووهانالصينيةبديسمبر

،وبعدهذاالتاريخصدمالعالممنتفشيالفيروسالذيبدأ  
فيأحداألسواقالشعبيةفيمدينةووهانالصينيةليتطوراألمرالحقاإلىانتشارالفيروسفي

 

.67اعتمادالشبابالفلسطينيعلىصحافةالهاتفالمحمولكمصدرلألخباروقتاألزمات،ص،رضوان(1)
إلكتروني.،غبشي(2) موقع كورونا. فيروس ظهور االطالع:https://bit.ly/2VBRu0zتاريخ تاريخ
3/7/2021.
.6التغطيةالصحفيةالجيدةلفيروسكورونا،ص،رسام(3)

https://bit.ly/2VBRu0z
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منظمةم أطلقته الذي التحذير لتأخر نظرا احتياطاته يأخذ لم العالم لكن الصينية، المدن عظم
حتىبدأالفيروسينتقلإلىالعديد2020الصحةالعالميةمنخطورةالفيروس،وماأنبدأالعام

لعربية،منالدولخاصةاألوربية،بعدهابأيامانتشرالفيروسفيكلدولالعالمبمافيهاالدولا
فيالبدايةبدأالعالممذعوراللغايةبسببالعددالكبيرمنالوفياتالتيتسبببهاالفيروس،فيما
لجأتمعظمدولالعالمإلىاإلغالقاتوفرضالحجرالمنزلي،وأجبرتالشركاتعلىاإلغالق

انهيار تبعها أجمع، العالم ضربت كبيرة أزمة األفق في لتلوح الوقت. من البورصاتلفترة في
العالمية،وفقدانالماليينمنالموظفينلوظائفهم،فيماأغلقتمؤسساتعالميةأبوابها.

كوفيد كورونا جائحة المعاناة،19-مثلت أشد منها عانى حيث للعالم، حقيقية أزمة )
خاصةفيظلالتصاعدالمذهلفيأرقاماإلصاباتوالوفياتالتيخلفتهاالجائحة،إضافةإلى

قدرتاإل هائلة اقتصادية خسائر من عنها نتج وما العالم، دول معظم في المتكررة غالقات
بملياراتالدوالرات،إضافةإلىفقدانالماليينمنالموظفينوظائفهم،وإغالقشركاتومؤسسات

وبنوكنظراللخسائرالتيتكبدتهاجراءالجائحة.

ا ضربت التي األوبئة أخطر من كورونا فيروس اآلالف،لعل حياة وهددت لبشرية،
أن الناس،حتى بين والخوف الفزع إلى أدى الذي األمر للغاية، فائقة بسرعة انتشر فالفيروس
عن لعجزهم بالبكاء يجهشون كانوا الصينية ووهان مدينة في خاصة األزمة بداية في األطباء

نوامنفعلأيشيءينقذمعالجةالمصابينبالوباء،فكانالمرضىيموتونأمامهدونأنيتمك
(1)حياتهم.

وخاللجائحةكورونا،شكلتأغلبالدولفرقطوارئولجاناوطنيةلمكافحةالفيروس،
فيماكانتالفرقالطبيةمنأكثرالفرقالتيتعرضتلخطرالجائحة،خاصةأنهاكانتفيخط

األطبا معظم إصابة إلى أدى األمر وهذا المصابين، مع األول بالفيروس،التماس وحرصتء
والمعقمات، الطبية، والكمامات االصطناعي، التنفس أجهزة من كبير كم توفير على الدول
بعزل خاصة مستشفيات وبناء واألسرة، الكحول، وبخاخات والقفازات، التنظيف، وسوائل

الدول، ميزانيات أرهقت باهظة تكلفة إلى أدى األمر وهذا للتوعيةوالمرضى، فرق تشكيل تم
الفينة بين اإلعالم وسائل وتنشرها المواطنين، على توزع كانت نشرات خالل من والتثقيف
واألخرى،فيمحاولةمنهاللتقليلمنالمخاطرالتيسببتهاالجائحة،وعملتمعظمالدولإلى

 

.40،ص Covid 19عواصفاألوبئةالقاتلةمنالطاعونإلىفيروسكورونا،األزهري(1)
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لميتمكنوامنتشكيللجانإغاثةخاصةللمتضررينمنالجائحةالذينفقدواوظائفهمأوممن
الخروجمنالمنزل.

بدأظاهراللعيانكميةاإلرباكالذيأصابالدولجراءجائحةكورونا،فبعضالدوللم
تكنتعرفكيفتتعاملمعالجائحة،السيمافيظلامتالءالمستشفياتبالمرضى،والثالجات

األكسجين أجهزة نقص ظل في خاصة استغاثة، نداءات فوجهت فيبالموتى، االصطناعي
المرضى،وبرزهذااألمرجليافي للتعاملمع الكادرالطبيالمخصص المستشفيات،ونقص
الدولالنامية،التيلمتكنلديهاأدنىالمقوماتاألساسيةالخاصةبالتعاملمعالجائحة،السيما

ونمنشدةفيالدولاإلفريقية.حيثانتشرتجثثالموتىفيالشوارع،وبدأالمصابينيصرخ
األلمفيحينلميجدواأيأحديسعفهمأويقدملهماألكسجينااللزامإلنقاذحياتهم.

وهناكالعديدمناألسبابلتفشيكورونابهذهالسرعة،تمثلتفيالقصورفيالمعلومات
من الكثير وانتشار حوله، الرؤية وضوح عدم وبالتالي الفيروس، حقيقة عن الشائعاتالمتوفرة

وسريع متالحق بشكل األحداث وتداعي المآرب، بعض لتحقيق معين نحو على وظفت التي
من عنه نتج وما والتقييم، التقدير سوء جانب إلى والنتائج، األسباب بين والتداخل ومتشابك،
استخفاففيبداياتظهورهومحاوالتالتقليلمنشأنه،وبالصدمةالعميقةالتيولدهاهذاكله،

واإلرباك الخطر الحتماالت التحسب درجة وعلى الجائحة، بهذه التحكم إمكانيات على أثر ما
الناجمينعنها،ماأدىإلىإدارةعشوائيةللجائحة،وعدمالتخطيطالسليملها،وهذاماتجسدفي

أعدادمرحلةالذروةالتيشهدتهاالجائحةفيالعديدمنالدولوالتينتجتعنهازيادةهائلةفي
األوروبية الدول من وعدد األمريكية المتحدة الواليات في حدث كما وذلك والوفيات اإلصابات

(1)أبرزهابريطانياوإيطالياوإسبانيا.
ومــعتسارعانتشارفيروسكورونا،ظهـرتالعديـدمـنالسـلوكياتالمبنيـةعلـىالكراهيـة

مشــتبهبإصابتهـمبالفيــروس.وفـيبعـضاألحيان،نتجـتوالعنصريـةوالتنمـرضـدالمصابيـنأوال
تلـكالسـلوكياتعـنسياساتعنصريـةتتبعهـابعـضالـدول،أوخطاباتكراهيةضخهامسـؤولون
ليبتدعالبعضمصطلـح"كورونافوبيـا"،فـيصورةلحالة تلـكالمظاهـر بأشـكالمختلفـة.وتفشـت

مـنالمواطنينحولالعالمخاصةمنذويالمالمحاآلسيويةنظـراألنالخـوفالتيتتملكالعديد
العلم،تصاعدتحاالت ليتفشىالحقافيمعظمدول أوليةفيالصين، الفيروسظهربصورة
التنمرعلىالصينيينوحملةالجنسيةالصينيةبشـكلواسـع،ليشـملذلـكالوصموالشـتموالتمييـز

 

 .17كورونا،صاالعالمفيزمن،مصطفى(1)
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ـدلسياساتوممارساتاتبعتهـادولضدالصينييـن،كانمنهـاتقييـدالحـقوالعنـفالمعنـوي،ويمت
(1)فـيحريـةالحركـةوالتمييـزفـيالمطـارات،والمنـعمـنالدخـولإلـىأراضيهـاوغيرهـا.

األخطرمـنذلـككانـتتصريحـاتسياسـيينأومسـؤولينومؤثريـنإمـاخاللخطابـات
شـوراتأوتصريحـاتإعالمية،وصمـوافيهـااآلسيويينأواألجانب،بمـنفيهـمرسـميةأوخاللمن

(2)الالجئين،وحـذروامـنمخالطتهـمأوالتعاملمعهـم.

وضعفاألملبانحسارهأوتالشيهخاللالفيروسولكنمعاحتماليةطولمدةانتشار
تكيفمعنمطالحياةالجديدالذيمدىقريب،بادرتبعضالدولضمناستراتيجياتهاإلعادةال

بعض ولفتح للسفر واشتراطات قيود وفرض اإلجراءات، هذه تخفيف إلى األزمة فرضته
المخالفينوذلك ماليةعلى الكماماتوفرضغرامات ارتداء إلزامية مثل واألنشطة، المؤسسات

حضورجزئي،تمفرضنظامالعملوالتعليمعنبعدمعوبغرضالحفاظعلىالصحةالعامة،
بحسبمايقتضيهالوضعالعام،رغمأنذلكأعادبعضالدولإلىالحظراألولعبرزيادةعدد
عن النظر بصرف الواقع، مع التماهي أو الجزئي أو العام اإلقفال إلى أعادها ما اإلصابات،

(3)التداعياتأخذافيالحسبانالمصالحاالقتصادية.
البا تقدميرى ما التيوبناءعلى العميقة األزمات تعدمن أزمةجائحةكورونا أن حث

وأخلت للعالم، وغيرمستقر تسبببوضعحرج مفاجئ علىحدث تنطوي فهي العالم؛ ضربت
باألنظمةالصحيةوالسياسيةواألمنيةوالتعليميةواالجتماعيةالمتعارفعليها،ماجعلكلدول

انطوتعلىتهديدحقيقيوأيضاالتيتسببتبها،العالمتستنفرلمواجهتهاوالحدمنالمخاطر
لحقت التي االقتصادية واألضرار بها، تسببت التي واإلصابات الوفاة حاالت خالل من للناس

جائحةكورونابجميعسماتاألزماتمنخاللأنهاظهرتواتسمتبالعالمجراءهذهالجائحة،
،كماأنهاتعدأزمةعالميةكونها2019سمبربشكلمفاجئحيثإنالعالملميكنيعرفهاقبلدي

أجل من متقارب بشكل يعملون وجعلتهم الجميع هددت فهي أخرى دون دولة على تقتصر لم
مواجهتها.

تأثيراتكبيرةعلىحياةالبشر،كونهاكانتوأيضا الباحثأنأزمةكوروناتركت يرى
اياتحولأصلالفيروسومنشئه،وهلشديدةالقسوة،فيماهناكتضاربتفيالمعلوماتوالرو

 

.8كورونافوبيا،ص،المركزاألورمتوسطيلحقوقاإلنسان(1)
.9المرجعالسابقنفسه،ص(2)
.18االعالمفيزمنكورونا،ص،مصطفى(3)
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ووهان سوق في نشأ الفيروس إن قالت الصينية السلطات إن حيث صناعي، أم طبيعي هو
للحيواناتالبرية،وهوناتجعنحيوانالخفاش،ليظهربحثآخريشيرأنالفيروسيحتويعلى

هتمتصنيعهفيأحدجزءمنفيروساتناتجةعنحيوانآكلالنملالحرشفي.وهناكمنقالإن
مختبراتمدينةووهانالصينية.

 :وأعراضه فيروس كورونا .2
المرض تسبب قد التي الفيروسات من كبيرة فصيلة ضمن كورونا فيروس ويصنف
للحيوانواإلنسان،ومنالمعروفأنعددامنفيروساتكوروناتسببلدىالبشرحاالتعدوى
مثل ضراوة األشد األمراض إلى الشائعة البرد نزالت من حدتها تتراوح التي التنفسي الجهاز

ا) األوسط الشرق فيروسمتالزمة ويسبب السارس(. الوخيمة الحادة التنفسية والمتالزمة لتنفسية
(1)كورونا.كوروناالم كتشفمؤخرامرضفيروس

معروفة االنتشار واسعة فصيلة بأنها كورونا فيروسات العالمية الصحة منظمة وتعرف
وط األشد االعتالالت إلى الشائعة البرد نزالت من تتراوح أمراضا تسبب متالزمةبأنها مثل أة

(2)متالزمةااللتهابالرئويالحادالوخيمالسارس(.)(وMERS)الشرقاألوسطالتنفسية

بأنهالمرضالناجمعنفيروسكوروناالم ستجدالم سمىفيروس19-فيماتعرفكوفيد
،بعد2019ديسمبر31.وقداكتشفهذاالفيروسالم ستجدألولمرةفي2-سارس-كورونا

يوهانبجمهوريةالصين الفيروسيفيمدينة الرئوي اإلبالغعنمجموعةمنحاالتااللتهاب
(3)الشعبية.

األكثرشيوعافيمايليالحمىوالسعالالجافواإلجهاد،فيروسكورونالأعراضوتتمث
والشم،و الذوق كفقدان المرضى بعض تصيب قد التي شيوعا األقل األخرى األعراض تشمل

واحتقاناألنف،والتهابالملتحمة،وألمالحلق،والصداع،وآالمالعضالتأوالمفاصل،والطفح
و والغثيان، ويصابالجلدي، خفيفة، األعراض تكون ما وعادة  الدوخة. أو والرعشة اإلسهال،

 

 .18/6/2021تاريخاالطالع:https://bit.ly/3AZPj7t. سؤاالعنفيروسكورونا40(1)
.18/6/2021تاريخاالطالع:https://bit.ly/2VyZi3j. ماهوفيروسكورونا(2)
.18/6/2021تاريخاالطالع:https://bit.ly/2VyZi3jماهوفيروسكورونا.(3)

https://bit.ly/3AZPj7t
https://bit.ly/2VyZi3j
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بعضاألشخاصبالعدوىولكنالتظهرعليهمإالأعراضخفيفةللغايةأوالتظهرعليهمأي
(1)بالمرة.أعراض

الوخيمفيضيقالنفس،انعدامالشهية،فيروسكوروناوتشملالعالماتالتيتشيرإلى
أكثر)التخليطأوالتشوش،األلمالمستمرأوالشعوربالضغطعلىالصدر،ارتفاعدرجةالحرارة

مايلي:سرعةالتهيج،التشويشدرجةمئوية(.فيماتشملاألعراضاألخرىاألقلشيوعا38من
ا اضطرابات االكتئاب، القلق، الوعي، مستوى وخامةوانخفاض أشد عصبية مضاعفات لنوم،

(2)  األعصاب.ون درةمثلالسكتاتالدماغيةوالتهابالدماغوالهذيانوتلف

أساسامنشخصإلىآخرعنفيروسكوروناوتنتقلالعدوىبالفيروسالمسببلمرض
أدواتملوثةتوجدفي العدوىأيضاعنطريق تنتقل التنفسيةوالمخالطة.وقد القطيرات طريق
البيئةالمباشرةالمحيطةبالشخصالمصاببالعدوى،وعليهفإنالعدوىبالفيروسالمسببلمرض

ألشخاص(19-كوفيد) المباشرة المخالطة طريق عن إما تنتقل أن أويمكن بالعدوى مصابين
المخالطةغيرالمباشرةبمالمسةأسطحموجودةفيالبيئةالمباشرةالمحيطةأوأدواتمستخدمة

(3)علىالشخصالمصاببالعدوى.
وجود إلى دراسة كوفيد6توصلت مرض من بفيروس19-أنواع اإلصابة عن الناجم

(4)كوروناالمستجد،وتتمثلهذهاألنواعفيمايلي:

دوناإلصابةبحمى .أ لكن اإلنفلونزا، يشبه األول: (،flu-like with no fever)النوع
ومعأعراضالصداعوفقدانحاسةالشموآالمالعضالتوالسعالوالتهابالحلقوألمفي

الصدر.
الشهية .ب وفقدان حمى مع لكن اإلنفلونزا، يشبه الثاني: (flu-like with fever)النوع

وفقدانحاسةالشموالسعالوالتهابالحلقوبحةفيالصوت.ومعأعراضالصداع
 

إلكتروني.(1) موقع كورونا، فيروس أعراض هي االطالع:jhttps://bit.ly/2VyZi3ما /17تاريخ
6/2021.
المرجعالسبقنفسه.(2)
(3) كوفيد لمرض المسبب الفيروس انتقال طرق العالمية، الصحة 19-منظمة إلكتروني. موقع

https://bit.ly/3i90h1T:17/6/2021تاريخاالطالع.
(4)Six distinct 'types' of COVID-19 identified. Web site. https://bit.ly/2UIggff تاريخ

17/6/2021االطالع: . 
 

https://bit.ly/2VyZi3j
https://bit.ly/3i90h1T
https://bit.ly/2UIggff
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هضمي .ت الثالث: معgastrointestinal)النوع اإلسهال، من المريض يعاني حيث ،)
ودون الصدر وآالم الحلق والتهاب الشهية وفقدان الشم حاسة وفقدان الصداع أعراض

سعال.
(معالتعبوأعراضالصداعsevere level one)النوعالرابع:حادمنالمستوىاألول .ث

وفقدانحاسةالشموالسعالوالحمىوبحةفيالصوتوألمفيالصدر.
الثاني .ج المستوى من حاد الخامس: النوع (severe level twoارتباك مع ،)

confusion)وتعبوصداعوفقدانحاسةالشموفقدانالشهيةوالسعالوالحمىوبحة)
وآالمالصدروألمالعضالت.الصوتوالتهابالحلق

وتنفسي .ح بطني الثالث، المستوى من حاد السادس:  (severe level threeالنوع
abdominal and respiratoryوإسهال التنفس في بضيق الشخص (،حيثيصاب

والحمى والسعال الشهية وفقدان الشم حاسة وفقدان معصداع، البطن في شديدة وآالم
يالحلقوألمفيالصدروتعبوارتباكوآالمفيالعضالت.وبحةفيالصوتوألمف

ومماسبقيرىالباحثأنكوروناهيعبارةعنساللةمنالفيروساتتصيبالبشر،
ولهاتأثيراتصحيةعلىالجسم،وعادةماتكونهذهاألعراضخفيفة،وفيبعضاألحيانتكون

عنطريقالمخالطةالمباشرة،أوعناألعراضوخيمة،وينتقلالفيروسمنشخإلىآخرأما
19-أنواعمنمرضكوفيد6طريقمالمسةأدواتاستخدمهاالشخصالمصاب،كماأنهناك

الناجمعناإلصابةبفيروسكوروناالمستجد،وكلمرضمنهذهاألمراضلهأعراضتختلف
عناألخرىمنحيثقوتها.

 جائحة كورونا:ل التناول اإلعالميرابعا: 
عملتعلىتغطيتهاأوالبأولفقد،كوروناجائحةأزمةتكنوسائلاإلعالمبمعزلعنلم

وتداعياتها، وأثارها الجائحة حول أخبارها من واسعة مساحات إفراد خالل غيرتوكذلكمن
وسائلاإلعالممننمطتغطيتهااإلخبارية،ووجهتبوصلتهانحوتغطيةهذهاألزمةمنمختلف

.اولةلتعريفالناسبمايدورحولالعالمجراءالجائحةجوانبها،فيمح

 اإلعالم وجائحة كورونا: .1
بدايةأزمةكورونابدأتوسائلاإلعالمفيمعالجةالجائحةمنجميعجوانبهافي منذ
محاولةمنهالتلبيةرغباتجمهورهاالنهمإلىتلقيالمعلوماتعناألزمةالتيمستحياتهبشكل

وأثرتعليهبجميعالجوانب.مباشر
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شهدت العالم مستوى على كورونا لجائحة اإلعالمية المعالجة إن القول الممكن ومن
(1)ثالثمراحلرئيسةتبعالدورةحياةاألزمة:

تزامنتمعبدايةظهورفيروسكورونا،فقدكانتالموادالمنشورةمرحلة االهتمام العابر: .أ
تتجا وال ومختصرة، موجزة منعنه الذي العابر التقرير أو الخبر شكل غالبيتها في وز

حقيقيا، خطرا يمثل كونه جديته، ومدى انتشاره، وسير مصدره تعقب محاولة تتم خالله
خاصةفيظلالمعلوماتالدقيقةعنه،ماأدىإلىانتشارشائعاتومعلوماتمتضاربة

األزمة نشوء بداية تمثل التي المرحلة هذه وفي مواكبةومغلوطة، جاهدا اإلعالم حاول
حاجةالجمهورللفهموالمعرفةواستجالءالموقفعنطبيعةاألزمةوأبعادهاالمختلفة.

بدأتبعدأنازدادترقعةانتشارالوباءوتفاقمهكأزمة،وأصبحمرحلة االهتمام المكثف: .ب
األمرأشدتعقيداوأكثرجدية،فقدتنامياالهتماماإلعالميالعالميبهعلىنحوتدريجي
وفيهذهالمرحلةاليرتكزدوراإلعالمعلىنشرالمعلوماتعناألزمةفقطإنمايتجاوز

وتمحيصهاوعرضآراءومواقفمختلفةحولهاصادرةذلكإلىمحاوالتتفسيرهاوتحليلها
عنخبراءومختصينفيالغالبأوعنمسؤولينوصناعقراروذلكبغرضتعزيزالوعي

 الصحيالوقائيبدرجةأولى.
ترافقتمعزيادةالحالتالمصابةإذكانتعلىنحوأفقدبعضمرحلة التعبئة الشاملة: .ت

قفالالتامأوالجزئي،فبدأتموادهتحتلمواقعالصدارةالدولسيطرتهاعلىالوباءرغماإل
لها المخصص والزماني المكاني الحيز زيادة جانب إلى اإلعالم، وسائل مختلف في
وتكثيفالتغطياتاإلعالميةلمواكبةاألخباروالمستجداتالخاصةباألزمةكافةإلىجانب

لتجنب الالزمة والتدابير الوقاية طرق على قدرالتركيز السلبية والتأثيرات األضرار
اإلمكان.

وبالنظرإلىالمعالجةاإلعالميةلجائحةكورونامنذتفشيها،يمكنتقسمهذهالمعالجات
(2) اإلعالميةإلىالتالي:

المثيرة: .أ العام،المعالجة  الرأي وتهييج والتهويل واإلثارة التضخيم على تعتمد التي وهي
عبرنشرالشائعاتواألخبارالمتضاربةالكاذبةأوالمبالغفيها،وتتعمدالتضليلوالتشويش

بمايؤثرعلىمدىفعاليةالرسائلاإلعالميةاألمرالذييترتبعليهفيالغالبحالةمن

 

.32-31االعالمفيزمنكورونا،ص،مصطفى(1)
 .33-32،صالمرجعالسبقنفسه(2)
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الذعروالهلعالعامكتأثيراتوجدانيةونفسيةفضالعنتأثيراتأخرىسلبيةفيالجوانب
السلوكيةوالمعرفية.

وهيالتيترتكزعلىطرحمعلوماتناقصةتشيرإلىجوانبمعينةاقصة:المعالجة الن .ب
ووسائل حجمها. أو األزمة شأن من والتقليل التهوين على وتعتمد أخرى، عن وتغافل
من حالة له تسبب بل الجمهور ورغبات احتياجات تشبع ال ذلك تتبع التي اإلعالم

وسائلأخرىأكثرثراءبالمعلومات.االغتراب؛لكونهاالتعبرعنه،فينفرمنهاإلى
وهيالمعاجلةالتيتطرحمعلوماتمتكاملةووافيةودقيقةوتعبرعنالمعالجة المتكاملة: .ت

الواقعالمعاشكماهو،مندونأيتدخلقدراإلمكان،وترتكزعلىاالتزانوالصدقية
جمهورووسائلاإلعالم،والشفافية،مايزيدمنحجمجمهورها،نظراللثقةالمتبادلةبينال

 .ولتلبيتهااحتياجاتهعلىشتىالصعد
وبقدرماضخماإلعالمصورةفيروسكورونا،وأثارزوابعوهميةلكسبالمتلقي،فإنه

(1)أيضاأصبحتحترحمةالحكومات،وتموضعهفيالحجرالصحي.
بعضالدولوحسبماذكرتمنظمةمراسلونبالحدود(فإنهخاللأزمةكورونا،عمدت

إلىإعاقةالعملالصحفي،حيثسجلتمراسلونبالحدودتدهوراصارخافيالمؤشرالمتعلق
بهذاالجانب.ففيسياقأزمةكورونا،باتمنالمستعصيعلىالصحفيينالوصولإلىمكان
األحداثومصادرالمعلوماتعلىحدسواء.كماأنهناكالعديدمنالبلدانالتيحاولتعمدا

(2)ضليلالناسمنخاللنشرمعلوماتيعرفونأنهاخاطئة.ت
المعلومة مصدر اعتبارها حيث من الكبير اإلقبال تلقى الجديد اإلعالم وسائل وألن
تغزو باتت فيما قياسي، ظرف في الفيروس أخبار فيها انتشرت الصحفيون، ومنهم للكثيرين
الواتسابوماشابههفيديوهاتعناالنتشارالسريعلجائحةكوروناوكلهاكانتتزيدمنتعميق

 (3)الفيروس.لدىالكثيرينمنخطورةاإلحساسبالخوف
بعدبدءدولالعالمبطرحاللقاحاتالمضادةلفيروسكورونا،والبدءبإجراءاتالتخفيف
منإجراءاتاإلغالقوالحظروإجراءاتالوقاية،فإنوسائلاإلعالمبدورهابدأتفيتقليلنسبة

 

تاريخاالطالع:.   https://bit.ly/3i6lvNzالبياتي،اإلعالمتحترحمةالحجرالصحي،موقعإلكتروني.(1)
22/6/2021

https://bit.ly/3edvsaO.موقعإلكتروني.2021(مراسلونبالحدود،التصنيفالعالميلحريةالصحافة2)
22/6/2021تاريخاالطالع:

.248صدوروسائلاإلعالمالجديدفيزيادةوعيالمهورالمصريلمواجهةاألزماتالصحية،،العطار(3)

https://bit.ly/3i6lvNz
https://bit.ly/3edvsaO
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تغطيتهاللجائحة،حيثتراجعاالهتمامبهابشكلملحوظ،وفيبعضاألحيانكانتتقتصرعلى
ارواإلحصائياتواألرقاماليومية،وأخباراللقاحاتفقط.وربمايعودذلكإلىمحاولةوسائلاألخب

اإلعالمالتخفيفمنوقعاألزمةعلىحياةالناس.
أن الباحث أولويرى كورنااإلعالم جائحة دوراى اإلعالم وسائل ولعبت كبيرة، أهمية

إنالمهماخالل بهاجائحة،بحيث بأس التوعويةحولوفرتكماال المعلومات ،وأمدتهاهمن
تصريحات وبث االنتشار، وكيفية واإلصابات الوفيات وعدد كورونا فيروس بأخبار العالم

،وتعريفالعالمبالقراراتالهامة.وبثالفيديوهاتوالصورالجائحةحولنالمختصينوالمسؤولي
والعزلةعندالماليينمنالبشرلحظةحصولها،األمرالذيساهمفيالتخفيفمنوطأةالحجر

الذينكانوايعانونمنإجراءاتالعزلالمنزليواإلغالقاتالمتكررة.

 اإلعالم الجديد وجائحة كورونا: .2
معتنوعوسائلاإلعالممابينالرسميةوالحكوميةواالهليةوالخاصةأوالمستقلةومابين

ففيالمضمونالمقدمإلىالجمهور،وآلياتواالختالالتمايزوسائلتقليديةوأخرىجديدةيظهر
التفاعلوالتعاطيمعهوذلكأخذافياالعتبارعواملعدةمنهامدىاالستقالليةوتنوعمصادر

األيدلوجيةالممارسةاإلعالميةالمرتبطةبطبيعةالحدثأواألزمةوالمعتقداتطالمعلوماتوأنما
(1)ذ.ةوالقوىوالنفوذبيةوالجايقاؤثرةمثلالمصدللقائمينباالتصالإلىجانبعواملأخرىم

در اإلعالمأساتاوتشير وسائل على االعتماد استمرار إلى كورونا جائحة خالل عدت
،منأجلالحصولعلىالمعلوماتحولالجائحة.وهذااألمريظهرمدىأهميةالجديدالمختلفة

اإلعالمالجديدأثناءاألزمات.

أثناءول الجديددورامهما إمكانياتهائلةأزمةجائحةكوروناوسائلاإلعالم لها ،حيث
األخبار وتبادل االستغاثة، طلب في األدوات تلك استخدمت وقد المختلفة، األزمات إدارة في
أربكت المقابل، في األزمة. أثناء المعنوية الروح ودعم المساعدة وتقديم واآلراء، والمعلومات

فوضىوسائل بشأن جديد نوع من ضغوطا وخلقت المختصة، السلطات الجديد اإلعالم
(2)المعلوماتغيرالرسمية،ونشرالشائعات،وأحياناالفزعوالخوفبينالمواطنين.

 

 .29االعالمفيزمنكورونا،ص،مصطفى(1)
إلكتروني،شومان،اإلعالمالجديدوإدارةاألزمات(2) تاريخاالطالع:https://bit.ly/3yYUmDo   ،  موقع 

27/7/2021.

https://bit.ly/3yYUmDo
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التواصلولعبت حدينسالحااالجتماعيمواقع األولذو كورونا، جائحة أزمة خالل
من التوعية وجانبمخاطريتضمن بنشرانتشاره، يهتم ،الخاطئةوالمعلوماتاإلشاعاتآخر

المنشورةالمعلوماتصحةويتساءلعنمدىالتوعويةالمضامينوهذاماجعلالفرديستفيدمن
(1)ودرجةمصداقيتها.المختلفةاالجتماعيوسائلالتواصلعبر

كوروناحل جائحة أزمة أثناء الجديد اإلعالم وسائل التقليدية،اإلعالموسائلمحلت
والتفاعلية، الفورية رأسها وعلى بها اتصفت التي المميزات من العديد امتالكها ظل في خاصة
وهذاالمميزاتجعلتالكثيرينيسكرونعزلتهمأثناءجائحةكورونابمتابعةوسائلاإلعالمالجديد

هناكفشللبعضالتيأسهمتبتعريفالعالمبالتطوراتالمختلفةلالزمة،لكنفيالمقابلكان
المصداقية اختبار الجديدفي الوسائل،حيثوسائلاإلعالم هذه منالخوفإثارةيفساهمت

(2)الجائحة.أثناءالمتداولةخاللالمعلوماتالكاذبة

كورونا،ومن جائحة أزمة أثناء الجديد لإلعالم اإليجابية مناألمور الكبير الكم
مدىخطورةالجائحةوتسببهافيآالفبلدانأخرىتظهروالصينشرتمنتنالتيافيديوهاتلا

الوفياتومالييناإلصابات،األمرالذيجعلالناسفيالبلدانالتيلميصلهاالفيروسبعد،إلى
الوقائية.تأخذاالحتياطا

جائحة أزمة أثناء القاتلة األخطاء من العديد في وقع الجديد اإلعالم إن القول ويمكن
أثرعلىمصداقيتهبشكلكبيرلدىالجمهور،وتمثلتهذهاألخطاءفيالتهويلمنكورونا،ما

هائلة. اقتصادية خسائر وخلف الناس أربك الذي األمر الجائحة من(3)خطورة جزء أن كما ،
وسائلاإلعالمالجديدنشرتبقصدأوبدونقصدبعضالمعلوماتالمضللةواألرقامالخاطئة،

تأثيراتكبيرة،وفيبعضاألحيانوقعاإلعالمالجديدفيأخطاءمهنيةبنشرهوهذااألمركانله
(4)معلوماتودراساتطبيةثبتعدمصحتها.

إن" و"لينكد و"يوتيوب" و"تويتر" و"مايكروسوفت" و"غوغل" "فيسبوك" من كل ونشر
بيانافي "تعملجميعابشكلوثي2020مارس17و"ريدت" الشركات يقولإنتلك لتعزيز، ق

تساعدالناسعلىالبقاءعلى،كماأنهاجهودمكافحةالمعلوماتالخاطئةحولفيروسكورونا
 

الجزائر،ص،ميلودوصادقي(1) في فيروسكورونا انتشار االجتماعيوالتوعيةمنمخاطر التواصل مواقع
145.

(.09/05/2021عاشور،مقابلةإلكترونية،)(2)
 (.05/05/2021)،كباشي،مقابلةإلكترونية(3)
(.09/05/2021)مقابلةشخصية،رضوان،(4)
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الحج فترات خالل علىراتصال يظهر قد الذي التضليل أيضا تحارب حين في الذاتي،
علىمنصاتها وتعمل منصات، على الموثوق المحتوى المهمةهازيادة التحديثات ومشاركة ،

(1)بالتنسيقمعوكاالتالرعايةالصحيةالحكوميةحولالعالم".
بعضاألحيانفيدحضاإلشاعاتالتييفمنصاتاإلعالمالجديدالمختلفةساهمتو

الفيروس حول في(2)روجت ساهمت كما متصلةالمالينمساعدة، تظل أن على الناس من
المضمون،ونشرالفيروسحولالمضللةاتوالمعلومالزائفةاألخبارومحاربةببعضهاعنبعد،

السلطات عن التحديثاتالمعنيةالصادر مشاركة و معالمهمة، الرعايةوكاالتبالتنسيق
التواصلوتم،العالمحولالحكوميةالصحية منصات على البعض مشاركات اقتصار
الخوفيعمقحالةامالوفيات،حاالت،وتفاصيلوالقاتمالمظلمالجانب،علىإبرازاالجتماعي

زائفة،زعمواأهناأدويةالترويجعبراألزمةمنلالستفادةآخرينسعواكهناوبالفعل،الحاصلة
لذلكفيروسالجتع هذهإلىلهاتقريرفيالفرنسيةاألنباءوكالةنبهتالكورونا، من بعض

استهاألدوية ومنها مصابيحالبركانيالرمادالك، واستخدام ومطهراتاألشعة، البنفسجية، فوق
الت إنيالكلور الصحية السلطات بشكليمكناهتقول استخدمت إذا ضررا تسبب غيرأن

(3)صحيح.
مماسبقيمكنالحديثعنالدوراإليجابيالذيلعبتهوسائلاإلعالمالجديدخاللأزمة

جائحةكورونا،منخاللالتالي:
 التحديثالمستمرللمعلوماتالمتعلقةبجائحةكورونا .أ

بفيروس .ب واإلصابات الوفيات بأعداد الخاصة واألرقام باإلحصائيات الجمهور إمداد
كورونا.

بثموادتوعويةحولكيفيةالتعاملمعالجائحة. .ت
.الجائحةحولنوتصريحاتالمسؤوليالقراراتالحكوميةنشر .ث
لإلغالقاتالتيكانتتتمأثناءالجائحة.بثصوروفيديوهات .ج
 أوالبأول.العالجواللقاحاتالخاصةبخبارمتابعةاأل .ح

 

أزمةفيروس(1) تنظيم في االجتماعي التواصل بعنوان،كيفساهمتمواقع تقريرمنشور الخليجأونالين،
.25/6/2021تاريخاإلطالع:https://bit.ly/3ieBWHT. كورونا؟،رابطإلكتروني

 (08/05/2021ترونية.)جعوان،مقابلةإلك(2)
الجزائر،ص،ميلودوصادقي(3) في فيروسكورونا انتشار االجتماعيوالتوعيةمنمخاطر التواصل مواقع

145.

https://bit.ly/3ieBWHT
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نشرالدراساتالمختلفةالتيأجراهامختصونحولالجائحة. .خ
فيحينسجلتبعضوسائلاإلعالمالجديد،العديدمناألخطاءالمهنيةالتيوقعتهبها

والتياستنتجهاالباحثمماسبقأعاله،وهيتتمثلفياآلتي:أثناءتغطيتهاأزمةجائحةكورونا،
تضخيمبعضالمعلوماتواألرقامواإلحصائياتالخاصةبالفيروس. .أ

آثارهالهلعوالخوففينفوسالناس. .ب
اقتصارتغطيتهاعلىاألخبارالخاصةبالجائحة. .ت
وتفتقدللعمق.،حيثكانتتغطيتهاسطحيةقلةالمعلوماتالكافيةحولجائحةكورونا .ث
 .بنشرأسمائهمأومعلوماتعنهمأوفيديوهاتلهمالمصابينانتهاكخصوصية .ج

 خامسا: اإلعالم الفلسطيني وأزمة جائحة كورونا:
لميكناإلعالمالفلسطينيسواءالرسميأوالخاصبمنأىعنأزمةجائحةكورونا،فقد

تغطيةالجائحةمنذبدايتها.حرصتوسائلاإلعالمالفلسطينيةالمختلفةعلى

الجزءاألكبرمنمساحاتهللوباءولنقلاألخبارالرسمية،الفلسطينيلقدخصصاإلعالم
التزام وكان القواعد. واتباع االختالط وحظر االجتماعي كالتباعد للوقاية الدعاية في ونجح
المواطنينفيمواقعانتشارالوباءم رضيابوجودخطرملموس.أماالتحقيقاتوالقصةالصحافية

ما تفسر التي والمصورة التفاعلالمكتوبة مع تتناسب وال غائبة، أو محدودة فكانت يحدث
والتعاضدالمجتمعيوالتطوعوالدعم،والمعمعاناةالناسالذينانقطعتمواردعيشهم،والمع

علىحالهفياعتمادبندالطوارئجيشالعاطلينعنالعمل،وبقيالخطاباإلعالميفيأثناء
إلسرائيلي،والذييتمحورحولعرضانتهاكاتاالحتاللواحدفيتغطيةالصراعمعاالحتاللا

في المواطنون يستخدمها التي والمبادرة القوة وعناصر الصمود وأشكال المبادرات تجاهل مع
(1)االحتالل.قواتمواجهة

وسائل عبر المواطنين إلى الخطأ والمعلومات اإلشاعات تسللت أ خرى، جهة ومن
اكزالمعلوماتالتيتداولتالشائعاتكأخباردونأنتعالجهامنالتواصلاالجتماعيوبعضمر

 

الحميد(1) كورونا،،عبد وجائحة الفلسطيني إلكتروني،اإلعالم تاريخhttps://bit.ly/3idNlHS موقع
 .28/6/2021االطالع:

https://bit.ly/3idNlHS
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خاللذوياالختصاصفيالجهازالصحي،فانعكسالتداولسلباعلىالرأيالعام.وكانمن
(1)فيبعضالحاالت.غالقاإلتنتيجةذلكإضعافااللتزامبالتباعداالجتماعي،وعصيانقرار

هناكتخطيطحيثكان،ناءجائحةكورونابرداتالفعلأثاإلعالمالفلسطينيلميتعامل
ليسيرعليهاولم ضعتأسس المؤسساتاإلعالميةلمواجهةجائحةكورونا؛حيثو  مسبقمن

عشوائيا كانيكن فقد المعلومةثالثهناك، إتاحة وهي: الجائحة مع التعامل في مسارات
تماالعتمادعلى،ولةالنشرغيرالمنضبطللجمهورالفلسطيني،والتوعيةوالتثقيف،ومتابعةحا

الصفحاتوالمنصاتاإلعالميةوالحساباتالحكوميةالرسميةفيإطارالجائحةمثلموقعوزارة
(2)الصحة،وصفحاتوزارةالداخلية،وصفحاتاإلعالمالحكومي.

الفلسطينيةفيأزمةكوروناعلىنقلالخبر ،ويمكنوصفهاخالللقدركزتالصحافة
كانت بأنها تمنعاألزمة وسياقات عديدة أسباب هناك وأن إخبارية، وليست خبرية صحافة

الفلسطينيمنأنيتجاوزمنعمليةنقلالخبرمنالمصدرإلىالجمهورواالنخراط الصحفي
بنقل الفلسطينياكتفىفيبعضاألحيان فيأنواعأخرىمنالصحافة.ونالحظبأنالصحفي

نالوزاراتكماهودونأيتفسير،أوإضافةخلفيةأوعناوينفرعيةله،وهذهالبالغالصادرع
والتحقيقوالتحري التفسير أدوار والتعليقفقطغابت النقل بينوظيفة أنهما إلى تقودنا مقاربة

(3)والريبورتاج.

واإللكترونيةتسع والمكتوبة والمسموعة المرئية الفلسطينية اإلعالم أزمةوسائل خالل
إلىتوعيةالجمهورحولاإلجراءاتالوقائيةالالزمة،وتعريفهمباألنماطالصحيحةجائحةكورونا

عبر وذلك تفشيه، ومنع المستجد، بالفيروس اإلصابة األحداثاطالعهملتجنب على المستمر
ودوليا. وعربيا محليا تحويرالدائرة على اإلعالم وسائل الم ستجد الفيروس برامجهاوأجبر

التلفزيونيةواإلذاعية،كماالتقاريرالمكتوبة،للحديثعنتفاصيله،فيظلمحاوالتللتوازنبين
توعيةالجمهورمنخطرالفيروسوضرورةاتخاذإجراءاتالسالمة،واإلجراءاتالوقائيةالالزمة،

المتابعين. جموع بين والقلق البلبلة إثارة وعدم التروي علىصبتوأيضاوبين كذلك اهتمامها

 

عبدالحميد،اإلعالمالفلسطينيوجائحةكورونا،موقعإلكتروني.(1)
اإلعالمالفلسطينيوجائحةكورونا،ورشةعلميةنظمهاقسمالصحافةواإلعالمبالجامعةاإلسالمية،معروف(2)

.2020ديسمبر9،بغزة
الكورونا،حمودة(3) الفلسطينيبعدأزمة إلكتروني،مستقبلاإلعالم تاريخhttps://bit.ly/3wJaerR.  موقع

28/6/2021االطالع:

https://bit.ly/3wJaerR
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عن والحديث المنزلي، الحجر بتشجيع المتعلقة واألفكار والتنظيف، للتعقيم اليومية المبادرات
(1)الصناعاتالمتعلقةبأدواتالتعقيموالسالمة.

فلسطينيا المتخذة اإلجراءات تقتصر والصيغولم الفواصل أو البرامجية الخطط على
رتلتصلللمستوىاإلداري،عبرتقليصعددالموجودينداخلالعامةلمناقشةالقضية،بلتطو

(2)مقراتومكاتبوسائلاإلعالم،واتخاذالسبلالوقائيةالمطلوبةللوقايةوالسالمةالشخصية.

األمر موظفيها، من جزء تسريح على الفلسطينية اإلعالمية المؤسسات بعض عملت
زمةجائحةكورونا،مثلفضائيةالنجاحالتيالذيأثربشكلواضحعلىالتغطيةاإلعالميةأل

العاملين بعض اإلذاعية أجيال شبكة سرحت وكذلك موظفيها، من جزء وسرحت أبوابها أغلقت
،فيماعانتصحيفةالقدسمنأزمةماليةخانقةدفعتهاإلىتقليصعددصفحاتها،ومن(3)فيها

ال جعل ما أشهر لعدة فيها العاملين رواتب تأخير العملثم عن اإلضراب يعلنون فيها عاملين
(4)ويوقفوننشرالصحيفةلمدةيومواحد،وذلكألولمرةفيتاريخالصحيفة.

الفلسطينية الصحافة تقم كورونالم أزمة أكملخالل على للمواطنين التحذيري بالدور
وجدبهانبرةوجه،فالحمالتالتوعويةالخاصةبجائحةكوروناضعيفةالحضوروالتصور،والت

لتبومضاتكالسيكيةباهتةكأنهاصممتفيظرفعادى.ثزائدةعنخطورةالوضع.إذتم
وغابتالومضاتالصادمةالمباشرةحفاظاعلىمصلحةالناس،ألنالمواطنفيهذهاألزمات

(5)اليقومباإلجراءاتالوقائيةويحترماإلجراءاتالتيوضعتهاالدولةإالعندمايخاف.
شفتأزمةكورونابأنوسائلاإلعالمالفلسطينيةتحولتإلىملحقصحفيإلىوزارةك

بإعادةنشرونقلماتنشرهمصالحاالتصالفيالوزاراتمنمؤتمراتاكتفتالصحةبمعنىأنها
وندواتصحفية،وهذاليسالدورالمنوطبها،إذاليوجدعندأغلبالصحفييناألدواتوالموارد

 

العربي(1) صحيفة موقع نحل"، خاليا الفلسطينية.. الصحافة الجائحة: "عهد بعنوان صحفي تقرير الحلو،
28/6/2021تاريخاالطالع:https://bit.ly/3kkm4pW. الجديد.رابطإلكتروني

المرجعالسابقنفسه.(2)
"كوروناتعصفباإلعالمالفلسطيني".موقعوكالةاألناضولالتركية.رابطأبوسمرة،تقريرصحفيبعنوان(3)

.28/6/2021.تاريخاالطالع: https://bit.ly/3eoDoGyإلكتروني.
تاريخhttps://bit.ly/3hK2hygوكالةصفا،خبربعنوان"تعليقالعملبحصيفةالقدس.رابطإلكتروني.(4)

29/6/2021االطالع:
تاريخhttps://bit.ly/3z2xz9Iحمودة،اإلعالمالمتخصصفيفلسطينزمناألزمات.موقعإلكتروني.(5)

.29/6/2021االطالع:

https://bit.ly/3kkm4pW
https://bit.ly/3eoDoGy
https://bit.ly/3hK2hyg
https://bit.ly/3z2xz9I
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برامجاستقصائيةفياإلعالمالفلسطينيةولميكنهناكأيهملتقديمصحافةالجودة.التيتؤهل
الفلسطينيكوروناجائحةحول اإلعالم في شاهدناه وما تممن، الذين السياسيين ظهور

الطبيةلوزارةالصحة،ويتكلمونفي للهيئة النصائح الجائحةويقدمون للحديثحول استضافتهم
األخبارالزائفةفيالمجتمعالفلسطينيوصدقهاالكثيرمنالفلسطينيينعبرانتشرتوكلشيء.

صحافة عملية في بدورها تقم لم الفلسطينية اإلعالم وسائل ألن االجتماعية الميديا منصات
التحري،إذترتبطاألخبارالكاذبةبالميديااالجتماعيةكونهاذاتطبيعةوبائيةتنشرالمضامين

أخباراخاطئةعنعمدوقدصممتبهاعلىنطاق تقدم فهي العقالنيةعنها. وتغيب عالمي،
(1)للتضليلبهدفبثالهلعوالخوفعبراختالقوقائعغيرحقيقيةوتزييفها.

واكبتوسائلاإلعالمالجديدفيفلسطينتغطيةأزمةجائحةكورونا،وعملتعلىنشر
اتالمختلفة،سواءمنخاللنشرأعدادالوفياتكلاألخبارالخاصةبالجائحة،منخاللالمنص

واإلصابات،أوعملبثمباشرلمؤتمراتوزارةالصحةووزارةالداخلية،واللجنةالعليالمواجهة
أزمةكورونا،وكانتتبثمقاطعفيديووصورمتنوعةلألزمة،باإلضافةإلىنشرموادتوعوية

وزارةالصحةووزارةالداخلية.حولاألزمةوكانتفيأغلبهاموادصادرةعن
أن الباحث أخبارويرى كانت الذي الفلسطيني لإلعالم مفاجأة كانت كورونا فيهأزمة

ترك األول اإلسرائيلي،زالمقام االحتالل انتهاكات اإلعالمالجائحةبدايةفمععلى حاول
أخبار نشر خالل من مجاراتها الضفةهاالفلسطيني أصبحت الوقت مرور ومع العالم، حول

اإلعالم جعل الذي األمر كورونا، بفيروس الموبوءة األماكن ضمن من غزة وقطاع الغربية
خصصحيزكبيرمنتغطيتهحولالجائحة،سواءمنخاللنشرالتقاريرالصادرةيالفلسطيني

ثمعن الوفياتواإلصابات،ومن وزارةالصحةوالتيكانتفيمجملهاإحصائياتحولأعداد
تبعذلكنشرالموادالتوعويةالتيكانتفياألصلمستقاةمنوسائلاإلعالمالعالمية،وأيضا
المنشوراتالصادرةعنوزارةالصحة.وعلىالرغممنهذهالمواكبةلألزمةإالأناالرتباكبدأ

التعاملمعاألزمة،واض التغطية،وكيفية أولويات الفلسطينيمنحيثترتيب حاعلىاإلعالم
باإلضافةإلىخوفالكثيرمناإلعالميينمنتسريحهم.

ويستنتجالباحثأيضاأناإلعالمالفلسطينيواكبأزمةجائحةكورونامنذبدايتهافي
انتشر أن وبعد حولها، األخبار نشر خالل من والضفةالصين غزة قطاع في كورونا فيروس

 

إلكتروني.(1) األزمات.موقع فلسطينزمن في المتخصص اإلعالم تاريخhttps://bit.ly/3z2xz9Iحمودة،
.29/6/2021االطالع:



112

ما والهلع، الذعر من حالة الفلسطيني اإلعالم وسائل معظم على واضحا بدا المحتلة الغربية
دفعهالتكثيفتغطيتهااإلخباريةللجائحةعلىحسابالقضايااألخرى،منخاللإفرادمساحات

الفل على خلفتها التي والتداعيات الجائحة، ألخبار اإلعالمواسعة وسائل وكانت سطينيين،
الفلسطينيةتبثالمؤتمراتالصحفيةللمسؤولينوالمختصينحولالجائحةأوالبأول،لكنبداأن
هناكارتباكفيهذهالتغطيةحيثالحظناأنبعضوسائلاإلعالمكانتتستضيفشخصيات

لدى وافية معلومات هناك يكن ولم الفيروس، مخاطر عن للحديث حولسياسية المختصين
الجائحةنظرالتضاربالمعلوماتمنمصادرها،وهذااألمرأوقعاإلعالمالفلسطينيفيالكثير
مناألخطاءالمهنية،وتهويلأخبارالجائحةماأدىإلىنشالخوفوالزعرفينفوسالناس،

،حيثإنوهناكمنقالإنوسائلاإلعالمالفلسطينيكانتاشبهبملحقصحفيلوزارةالصحة
تغطيتهاللجائحةكانتتنقلكلصغيرةوكبيرةتصدرهاوزارةالصحةحولفيروسكورونا،دون

الخوضفيتحقيقاتاستقصائيةحولالجائحة.
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 الفصل الثالث: 
 وفروضها مناقشة نتائج الدراسة الميدانية 

الميدانية الدراسة نتائج فيها األول يتناول مباحث، ثالثة إلى الفصل هذا ينقسم
أن حين في الميدانية، الدراسة فروض من التحقق الثاني المبحث يتناول فيما ومناقشتها،
المبحثالثالثيتناولخالصةنتائجالدراسةوتوصياتها.ويتناولالفصلنتائجالدراسةالميدانية

أجراه الدراسةالتي عينة كانت وقد الفلسطينيين الصحفيين من عينة على الباحث (155)ا
30وحتى2021يونيو1مبحوثا،وقدامتدتفترةتوزيعاالستماراتلمدةشهرواحدمنتاريخ

.2021يونيو
 محك الدراسة: 

( من التدريج خماسي مقياس حسب الدراسة عينة أفراد استجابات اعتماد (،5-1تم
و)1)حيث موافقة، درجة أدنى تمثل أي5( موافقة، درجة أعلى تمثل )منخفضة( (،1جدا

(.5جدا)وعالية(،4)وعالية(،3(،ومتوسطة)2)ومنخفضة
بين المدى حساب خالل من التدريج الخماسي المقياس في الخاليا طول تحديد وتم

المقياس،للحصولعلىطول(،ومنثمتقسيمهعلىأكبرقيمةفي4=1-5درجاتالمقياس)
(،وبعدذلكتمإضافةهذهالقيمةإلىأقلقيمةفيالمقياس،)بداية0.80=5÷4الخلية،أي)

" صحيح واحد وهي باقي1المقياس، في وهكذا الخلية، لهذه األعلى الحد لتحديد وذلك ،)"
فيالجدولالتالي:وتمتقييمدرجاتالموافقةبحسبمقياسالتدريجالخماسيالمبينالخاليا.

 (: مقياس التدريج الخماسي(3.1جدول رقم 
 درجة

 الموافقة
 الوزن 
 الرقمي 

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 إلى من إلى من

 36.00أقل من  20.00 1.80أقل من  1.00 1 منخفضة جدا
 52.00أقل من  36.00 2.60أقل من  1.80 2 منخفضة
 68.00أقل من  52.00 3.40أقل من  2.60 3 متوسطة 
 84.00أقل من  68.00 4.20أقل من  3.40 4 عالية 

 100.00 84.00 5.00 4.20 5 عالية جدا 

 
  



115

 المبحث األول: 
 نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها

اعتماد حول ومناقشتها، الميدانية الدراسة أسئلة عن اإلجابة المبحث هذا يتناول
جائحةالصحفيين حول األخبار على للحصول الذكية الهواتف صحافة على الفلسطينيين

هذا على المترتبة التأثيرات على والتعرف ودوافعه، وأسبابه االعتماد هذا ودرجة كورونا،
االعتماد،باإلضافةإلىالتعرفعلىمميزاتوسلبياتهذااالعتماد،والمقترحاتالمقدمة.

 كية: أوال: متابعة الهواتف الذ 
 درجة االعتماد على صحافة الهواتف الذكية:  .1

(: درجة اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول على (3.2جدول رقم 
 األخبار حول جائحة كورونا

منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  عالية جداً  الدرجة
الوزن  المجموع جداً 

 النسبي
االنحراف  
 المعياري 

 88.000 155 1 2 19 45 88 ك
% 0.803 

% 56.8 29.0 12.3 1.3 0.6 100 

نسبته ما أن السابق الجدول من يعتمدون56.8تبين الفلسطينيين الصحفيين من %
علىصحافةالهواتفالذكيةفيالحصولعلىاألخبارحولجائحةكورونابدرجةعاليةجدا،

%،ويعتمدون12.3ويعتمدونبدرجةمتوسطةبنسبة%،29.0ويعتمدونبدرجةعاليةبنسبة
%.0.6%،ويعتمدونبدرجةمنخفضةجدابنسبة1.3بدرجةمنخفضةبنسبة

في الذكية الهواتف صحافة على الفلسطينيين الصحفيين اعتماد درجة جاءت وقد
%،وانحرافمعياري88.000الحصولعلىاألخبارحولجائحةكوروناجاءتبوزننسبي

،وهذايشيرإلىأندرجةاعتمادالصحفيينعلىصحافةالهواتفالذكيةفيالحصول0.803
علىاألخبارحولجائحةكوروناكانتعاليةجدا.

من هم الفلسطينيين الصحفيين أن تؤكد النتيجة هذه فإن الباحث نظر وجهة من
ولعلالهواتفالذكيةالمواكبينللتطورالتكنلوجينظراالرتباطهبعملهمالصحفيبشكلكبير،

تعدمنالتطوراتالتقنيةالتيأثرتعلىالعملالصحفيبشكلكبيرخاصةفيظلاالعتماد
عليهافيالحصولعلىاألخبار،والمعلوماتوأيضااستخدامهافيالعملالصحفي.
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ورضوا عيسى دراسة إليه ذهبت ما مع النتيجة هذه نسبة(2019)نوتتفق بارتفاع
بنسبة المحمول الهاتف صحافة القدس٨٫٧٧استخدام انتفاضة أزمة خالل وأيضا(1)%وذلك ،

مع مجلسelareshi and Gunter(2015)دراسةتتفق في العربي الشباب معظم بأن
(2)التعاونالخليجييحصلونعلىاألخبارعبرهواتفهمالمحمولة.

 أسباب ودوافع االعتماد:  .2
أسباب ودوافع اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول  (: (3.3جدول رقم 

 على األخبار حول جائحة كورونا
 % ك األسباب والدوافع 

 60.0 93 الرغبة في المتابعة المستمرة لتطورات الجائحة
 51.0 79 سهولة استخدامه في أي وقت

 49.7 77 رغبتي في معايشة الحدث
 36.1 56 األخبار التي تقدمها حول جائحة كورونا ثقتي في 

 25.8 40 تبادل النقاش مع اآلخرين في موضوعات الجائحة 
 18.7 29 التعبير عن مشاعري وآرائي حول الموضوع

 18.7 29 تتيح فرصة النقاش مع زمالئي 
 16.1 25 تعرض وجهات نظر مختلفة حول جائحة كورونا 

 (155) ن =
الجدولالسابقأنالرغبةفيالمتابعةالمستمرةلتطوراتالجائحةهيمنيتضحمن

أسبا الحصولبأهم في الذكية الهواتف صحافة على الفلسطينيين الصحفيين اعتماد ودوافع
بنسبة ثانياسهولةاستخدامهفي%،60.0علىاألخبارحولجائحةكوروناوذلك فيماجاء

بنسبة وذلك وقت وهذا51.0أي بسهولة%، تتميز الذكية الهواتف أن كون طبيعي أمر
استخدامهافيأيوقتوهذامايبحثعنهالصحفيكونهاتوفرلهالوقتوالجهد،تلتهارغبتي

%،ومنثمثقتيفياألخبارالتيتقدمهاحولجائحة49.7فيمعايشةالحدثوذلكبنسبة
بنسبة اآل36.1كورونا مع النقاش تبادل ذلك وتال بنسبة%، الجائحة موضوعات في خرين

التعبيرعنمشاعريوآرائيحولالموضوعبنسبة25.8 تتيح18.7%،وجاءسادسا %،ثم

 

القدس:اعتمادالشبابالفلسطينيعلىصحافةالهاتفالمحمولمصدراألخبارانتفاضة،عيسىورضوان(1)
 .دراسةميدانية

(2)  Elareshi , Gunter, The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local 

News in GCC Regions: University Students: A Field Study. 
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%،وجاءأخيراأنهاتعرضوجهاتنظرمختلفةحول18.7فرصةالنقاشمعزمالئيبنسبة
%.16.1جائحةكورونابنسبة

ومستمروسائلاإلعالمالمختلفةويعللالباحثذلكأنالصحفيينيتابعونبشكلدائم
نشرها وإعادة والمعلومات األخبار تلقي أجل من وذلك الذكية الهواتف صحافة ضمنها ومن

المعلومات.بسرعة على الحصول إلى يسعون الصحفيين كون منطقية نتيجة أزمةوهذه عن
كورونابشكلكبير.

(التيبينتأنمانسبته2019)وتتفقهذهالنتائجمعماذهبتإليهدراسةالدعمي
وأيضا(1)يستخدمونالهاتفالمحمولألجلالتزودباألخبارالعاجلة.%منالمبحوثين98.16

المرتبةاألولىجاءتفي(التيكشفتأنصحافةالمحمول2016)تتفقمعدراسةالرحباني
(2)كأفضلوسيلةللحصولعلىاألخبارمنقبلالصحفيين.

(التيأظهرتأنأهمدوافعاستخدامتطبيقات2018)تختلفمعدراسةأبوغولةفيما
الفراغ وقت قضاء دافع ثم ومتوفرة، متاحة أنها هذا(3)والتسليةالتواصل الباحث ويفسر ،

االختالفإلىطبيعةمجتمعالدراستين،ففيدراسةأبوغولةكانمجتمعالدراسةذوياإلعاقة
فيماهذهالدراسةفمجتمعهاالصحفيينالفلسطينيين.البصرية،

بينتأنأسباباستخدامالمبحوثين(التي2021)كماتختلفمعدراسةهانيمحمود
لصحافةالموبايلللحصولعلىالمعلوماتحولجائحةكوروناهيالحصولعلىالمعلومات

(4)حولالجائحةفيالمرتبةاألولى.





 

 دورصحافةالموبايلفيتزويدالجمهورفياألخبارالعاجلة:دراسةميدانية.،الدعمي(1)
األردن،الرحباني(2) في اليومية الورقية الصحف على وانعكاساته الجديد اإلعالم صحافة-استخدامات

الموبايل:دراسةميدانية.
استخداماتذوياإلعاقةالبصريةلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيفيالهواتفالذكيةواإلشباعات،أبوغولة(3)

المتحققة:دراسةميدانية.
محمود(4) عبرال،هاني المستجد کورونا فيروس جائحة حول للمعلومات التمريض وهيئة األطباء تماس

صحافةالموبايلوعالقتهبالتوافقالمهنيلديهم.دراسةميدانية.
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 عدد الساعات: 
(: عدد الساعات التي يقضيها الصحفيون الفلسطينيون في متابعة األخبار الخاصة بجائحة  3.4) جدول رقم

 كورنا عبر الهواتف الذكية
 % ك عدد الساعات 
 47.7 74 أقل من ساعة 

 26.5 41 من ساعة إلى أقل من ثالث ساعات
 13.5 21 من ثالث ساعات إلى أقل من خمس ساعات

 12.3 19 فأكثر خمس ساعات 
(155)ن=

نسبة أن السابق الجدول من أقل47.7يتبين يقضون الفلسطينيين الصحفيين من %
بنسبة وذلك الذكية الهواتف عبر كورنا بجائحة الخاصة األخبار متابعة في يوميا ساعة من

بنسبة47.7 ساعات ثالث من أقل إلى ساعة ومن ثالث%26.5، من ثالثا حل فيما ،%
بنسبة ساعات خمس من أقل إلى خمس13.5ساعات من األخيرة المرتبة في وجاء ،%

%.12.3ساعاتفأكثروذلكبنسبة

ويرىالباحثأنهذهالنتيجةطبيعية،ألنمتابعةالصحفيينلصحافةالهواتفالذكية
أن خاصة األخرى األحداث من العديد يتابعون فهم فقط، كورونا جائحة على تقتصر ال

راضيالفلسطينيةتعجبالتطوراتالميدانيةالمتالحقة،لذلكفمنالطبيعيأنمتابعتهملجائحةاأل
كوروناسيخصصلهاأقلمنساعةيوميا.

(التيبينت2016)واختلفتهذهالنتائجإلىحدكبيرمعماذهبتإليهدراسةزقوت
ساعة3الذكيةألكثرمن%منالصحفيينيستخدمونالتطبيقاتمنخاللالهواتف36.4أن

وأن من31.4يوميا، أقل إلى ساعة من يستخدمونها منهم بينما%3 %5.2ساعات،
نتائجدراسةأبوغولة(1)يستخدمونهاأقلمنساعة (2018).كمااختلفتإلىحدكبيرمع

أن إلى ذهبت متابعة5.9التي في يوميا واحدة ساعة من أقل يقضون المبحوثين من %

 

الذكية:دراسة،زقوت(1) الهواتف االجتماعيمنخالل التواصل لتطبيقات الفلسطينيين الصحفيين استخدام
 ميدانية.
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وأنتطبي االجتماعي، التواصل ثالث25.5قات من أقل إلى ساعتين من يتابعونها %
(1)ساعات.

 أنواع صحافة الهواتف الذكية:  .3
(: أنواع صحافة الهواتف الذكية التي يعتمد عليها الصحفيون الفلسطينيون للحصول على (3.5جدول رقم 

 األخبار حول جائحة كورونا
 % ك األنواع 

 92.9 144 التواصل االجتماعيتطبيقات 
 30.3 47 التطبيقات اإلخبارية

 28.4 44 تطبيقات التراسل الفوري 
 17.4 27 المتصفحات 

 3.9 6 والبريد اإللكتروني smsخدمات 
(155) ن =

صحافة أنواع أكثر تعد االجتماعي التواصل تطبيقات أن السابق الجدول من يتضح
الفلسطينيونللحصولعلىاألخبارحولجائحة الذكيةالتييعتمدعليهاالصحفيون الهواتف

%،ومن30.3%،تالهابفارقكبيرالتطبيقاتاإلخباريةوذلكبنسبة92.9كوروناوذلكنسبة
%،وجاءفي17.4%،وحلترابعاالمتصفحاتبنسبة28.4الفوريبنسبةثمتطبيقاتالتراسل

%.3.9والبريداإللكترونيوذلكبنسبةsmsالمرتبةاألخيرةخدمات
التواصل تطبيقات تلعبه الذي الكبير الدور تعزز النتيجة هذه أن الباحث ويرى

خباروالمعلوماتخاصةاالجتماعيفيحياةالناس،خاصةأنهاأصبحتمكاناخصبالنشراأل
منقبلوسائلاإلعالمالمختلفةالتيتحرصعلىالتواجدعلىسائلالتواصلاالجتماعيمن
خاللإطالقحساباتلها،والحرصعلىجلبالمتابعينإلىهذهالصفحاتبكلالطرقوعلى

ك ولعل الممولة، اإلعالنات لهاورأسها التي الفئات أكثر من الصحفيين فئة علىن تواجد
منصاتالتواصلاالجتماعيفهذااألمريدفعهاإلىمتابعةمعظممايدورفيها،بهدفتوسيع

مداركهم،وأيضامنأجلاإللمامباألحداثوالتطوراتواألخبارلحظةوقوعها.

 

داماتذوياإلعاقةالبصريةلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيفيالهواتفالذكيةواإلشباعاتاستخ،أبوغولة(1)
المتحققة:دراسةميدانية.
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استخدام ويسر سهولة أن الباحث يرى االجتماعي،تطبيقاتكما التواصل شبكات
يعدمنوالتفاعلمعاألحداث،و المعلوماتفوروقوعها،ربما التعليقعليها،والحصولعلى

أهماألسبابالتيجعلتالصحفيينيعتمدونعليهافيعملهمالصحفي.
ورسائل المتصفحات، على االعتماد تراجع الباحث اإللكتروني، smsويعزو والبريد ،

وأ التقليدية، اإلعالم وسائل متابعة تراجع بسبب طبيعية الذيننتيجة الصحفيين قبل من يضا
يعتمدونعلىوسائلاإلعالمالحديثةالتيتمتازبتوفيرالوقتوالجهد.

(من2019)وتتفقهذهالنتائجإلىحدكبيرفيماذهبتإليهادراسةعيسىورضوان
التي المحمول الهاتف صحافة أنواع في األولى المرتبة في االجتماعي التواصل شبكات أن

(1).المبحوثونااعتمدعليه
(أنتطبيقاتالتواصلاالجتماعيفيالهواتف2018)أبوغولةكماتتفقمعدراسة

من يستخدم التي الذكي الهواتف صحافة أنواع حيث من األولى المرتبة في جاءت الذكية
(2)%.61.1المبحوثينوذلكبنسبة

الحافظوتتالقى عبد دراسة شبكات2020)مع أن بينت التي االجتماعي( التواصل
تعدأكثرالوسائلاإلعالميةالتييعتمدعليهاالجمهورالمصريفيالحصولعلىالمعلومات

(3)حولجائحةكورونا.

إلىماتتمتعبهتطبيقاتالتواصلاالجتماعياالعتمادبشكلكبيرعلىالباحثويعزو
،باإلضافةالكثيرمناألمورعتمدعليهافيمنمزاياوإيجابياتي تطبيقاتالتواصلاالجتماعي

إلىالصحفيينفيأداءمهامهم،فهيوفرتمجموعةمناإلمكانياتالجديدةللصحفيين،مثل
المزيدمناالستقالليةوسرعةالنشر.كماأنهاأفادتالجمهوربشكلكبير،نظرالقدرتهاعلى

ال المجتمع إيقاع مع إلالتكيف ينظر أنه خاصة ويتميهامعاصر. العالمية ميزة تكتسب بأنها
استخدامهاكشكلمنأشكالالمعرفة.

 

اعتمادالشبابالفلسطينيعلىصحافةالهاتفالمحمولمصدراألخبارانتفاضةالقدس:،عيسىورضوان(1)
دراسةميدانية.

اإلعاقةالبصريةلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيفيالهواتفالذكيةواإلشباعاتاستخداماتذوي،أبوغولة(2)
المتحققة:دراسةميدانية.

اتجاهاتالجمهورالمصرينحومعاجلةوسائلاإلعالمالجديدخاللجائحةفيروسكورونا،عبدالحافظ(3)
المستجد:دراسةميدانية.
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 تطبيقات الهواتف الذكية:  .4
(: تطبيقات الهواتف الذكية التي يعتمد عليها الصحفيون الفلسطينيون في الحصول على 3.6)جدول رقم 

 المعلومات حول جائحة كورونا 
 % ك التطبيقات 
 87.7 136 واتساب 
 83.9 130 فيسبوك
 63.9 99 تيليجرام 
 34.8 54 تويتر 

 22.6 35 انستغرام 
 19.4 30 يوتيوب

 2.6 4 سناب شات
 2.6 4 جيميل

 2.6 4 البودكاست 
 (155)ن = 

تبينمنالجدولالسابقأنأكثرتطبيقاتالهواتفالذكيةالتييعتمدعليهاالصحفيون
نسبة واتساب هي كورونا جائحة حول المعلومات على الحصول في %،87.7الفلسطينيون

بلغت متقاربة بنسبة فيسبوك الثانيةجاء المرتبة بنسبة83.9وفي تيليجرام ثالثا فيماحل ،%
%،ويوتيوببنسبة22.6%(،تالذلكانستغرامبنسبة34.8يتربنسبة%،ومنثمتو63.9
بنسبة19.4 والبودكاست شات وسناب جيميل من كال األخيرة المتربة في وجاء ،%2.6%

لكالمنهما.

ذلك يعود التطبيقاتاألخرى،وربما باقي الواتسابعلى تقدمتطبيق الباحث ويالحظ
إنشاإلى على اإلعالم وسائل التطبيقحرص على بها خاصة مجموعات إلىء باإلضافة ،

المجموعات تحديث إلى باإلضافة المبحوثين، قبل من التطبيق استخدام وسالسة سهولة
اإلخباريةالمختلفةألخبارهابشكلمتواصل.

ويعزوالباحثهذهالنتيجةإلىالدورالملحوظالذييلعبهتطبيقيواتسابوفيسبوك
الجمهور إمداد الوسائلفي معظم أن ظل في سيما ال وقوعها، لحظة واألخبار بالمعلومات

بهاعبرفيسبوكوواتساب،وتقدممنخاللهاخدمات لديهاقنواتخاصة اإلعالميةأصبح
إخباريةيمكنللصحفييناالعتمادعليهافيالحصولعلىاألخبارالخاصةبجائحةكورونا.
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تراجع سبب الباحث يفسر فيفيما وبودكاست وجيميل شات سناب على االعتماد
التطبيقاتفياألساس الحصولعلىاألخباروالمعلوماتحولجائحةكورونا،كونأنهذه
ليستإخباريه،والتقدماألخبارالعاجلة.وفيالغالبتهتمبالترفيه.كماأنالصحفيينبحاجة

األخبار تقديم في بالسرعة تمتاز إعالمية وسائل هذهإلى في يتوفر ال ما وهذا والمعلومات
التطبيقات.

النتيجةتتفقو حدٍّهذه المتخصصةإلى "آيبوك" شركة تقرير مع مواقعبما مجال
استخدام يفضلون الفلسطينيين معظم أن أظهر الذي االجتماعي، وواتسابفيسبوكالتواصل

جدا. عالية الصعيدي(1)بنسبة دراسة مع ما نوعا تتشابه جـاء0202كما التي الفيسبوك(
علىوواتساب للحصول المبحوثون عليها اعتمد التي االجتماعي التواصل وسائل مقدمة في

(2)المعلوماتحولكورونا.

منوواتساببوكفيستطبيقالتيخلصتإلىأن(2016)زقوتدراسةوتتفقمع
بينما(3).الصحفيبعملهمنويالفلسطيننوالصحفييستخدمهاالتيالتواصلتطبيقاتأكثر

فيمرتبةجاءيوتيوبموقعأنبينتالتي(Escoda and others2020 (دراسةمعتختلف
أزمةحولالمعلوماتعلىللتعرفالمبحوثونيتابعهاالتيالرقميةالمنصاتضمنمتقدمة
(4).كورونا

المرتبةجاءفيبينتأنموقعفيسبوك(التي2021)وتختلفمعدراسةالمحمدي
أزمة متابعتهاخالل على المبحوثون التييحرص االجتماعي التواصل بينمواقع األولىمن

(5).%،تالهموقعانستجرامومنثمواتساب96.17جائحةكورونابوزننسبي

 

(1) آيبوك ،موقع السنو تقريرها تصدر آيبوك لعام االجتماعي للتواصل ،2020ي
https://bit.ly/2UWIOC4 

الموبايلودورهافيالتوعيةالصحيةبجائحةكورونافيمصر:،الصعيدي(2) اعتمادالشبابعلىصحافة
دراسةميدانية.

الفلسطينيين،زقوت(3) الصحفيين الذكية:دراسةاستخدام الهواتف االجتماعيمنخالل التواصل لتطبيقات
ميدانية.

(4)  OUAIDAT, Mohamed . University youth interact with crohn’s virus prevention 

methods via Facebook – ‘A field study on the users of my page Channel “Kingdom 

of Jordan”, and channel “France24 Arabic": A Field Study. 

دورشبكاتالتواصلاالجتماعيفيبناءثقةالشبابنحوأداءالحكومةالمصريةخاللأزمة،محمدي(5) 
ورونا.جائحةك

https://bit.ly/2UWIOC4


123

نهمنوتعليقاعلىهذهالنتيجةيرىالمختصفيصحافةالهواتفالذكيةهشامزقوتأ
الطبيعيأنتكونتطبيقاتفيسبوكوواتسابوتليجراموتويترفيمقدمةالتطبيقاتالتييعتمد

الحصولالصحفيونعليها تمتلكعلىفي فهي كورونا، جائحة حول مميزاتالمعلومات
متعددة،وأيضاسهلةاالستخداموغيرمعقدة،وهناكماليينالمشتركينفيهذهالتطبيقاتالتي

يستفيد أن الطبيعي ومن العالم، مستوى على األشهر سهلتالصحفي،منهاتعد عمليةفهي
الفهيللصحفيمميزاتهاعننتحدثوعندماواسع،بشكلالمستخدمينبينللمعلوماتتبادل

الصحفي،منأساسيا جزءباتتفقدتحصى،والتعد نقلفيعليهايعتمدباتحيثالعمل
باتوالمكلفة،الكثيرةومعداتهالتقليديالبثتعقيداتعنبعيدا األحداث قادرا الصحفيكما

(1)هذهالتطبيقات.خاللمنسريعبشكلوقوعهلحظةالعاجلالخبرنقلعلى

 موضوعات جائحة كورونا:  .5
على الهواتف الذكية في  الصحفيون عتمد ي(: الموضوعات الخاصة بجائحة كورونا التي 3.7)جدول رقم 

 تها متابع
 % ك الموضوعات 

 92.3 143 أعداد اإلصابات والوفيات في فلسطين
 65.2 101 القرارات الحكومية الخاصة بالجائحة

 51.6 80 اإلغالقات والحجر الصحي 
 51.0 79 إحصائيات عالمية

 47.7 74 أخبار العالج واللقاحات 
 45.2 70 طرق الوقاية

 39.4 61 التوجيهات وإجراءات السالمة 
 38.7 60 خريطة انتشار الوباء 
 34.8 54 أسباب انتشار الجائحة 
 26.5 41 جهود التوعية بالمرض

 (155)ن = 

التي كورونا بجائحة الخاصة الموضوعات أهم أن السابق الجدول من يعتمديتضح
هيأعداداإلصاباتوالوفياتعلىالهواتفالذكيةفيمتابعتهاعليهاالصحفيونالفلسطينيون

بنسبة وذلك فلسطين بنسبة92.3في بالجائحة الخاصة الحكومية القرارات ثم ومن ،%
%،تالهااإلحصائياتالعالميةبنسبة51.6%،تالهااإلغالقاتوالحجرالصحيبنسبة65.2

 

(16/6/2021.)زقوت،مقابلةإلكترونية(1)
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%،45.2%،وطرقالوقايةبنسبة47.7سبة%،فمياجاءتأخبارالعالجواللقاحاتبن51.0
وذلك جد، متقاربة بنسب الوباء انتشار خريطة وجاءت السالمة وإجراءات التوجيهات وتبعها

و39.4بنسبة انتشار%38.7 أسباب األخيرة قبل المرتبة في جاء فميا التوالي، على %
%،وجاءفيالنهايةجهودالتوعيةبالمرض.34.8الجائحةبنسبة

يعتقدالباحثأنصحافةالهواتفالذكيةكانتمنأكثرالوسائلاإلعالميةالتيلعبتو
دورامهمافيتغطيةأحداثجائحةكورونا،حيثإنهاكانتتقدماإلحصائياتاليوميةالصادرة
والتي والوفيات اإلصابات بأعداد المتعلقة تلك السيما الجائحة حول المختصة الجهات عن

بش تقدم القراراتكانت متابعة إلى باإلضافة الفلسطينية، الصحة وزارة قبل من يومي كل
اصحافةالهواتفالذكيةهالحكوميةالخاصةبالجائحة،لهذاكانتتحرصوسائلاإلعالمبمافي

ثم ومن فلسطين في والوفيات اإلصابات أعداد أن يعلل ما وهذا صدورها، فور نشرها على
الحكومية القرارات بجائحةمتابعة الخاصة الموضوعات في األعلى كانت بالجائحة الخاصة
عبرالهواتفالذكية.الصحفيونالفلسطينيونكوروناالتيكانيتابعها

بالمرضجاءتفيذيلاهتماماتالصحفيينبالنسبةو التوعية الباحثأنجهود يرى
تحتاجإلىمتابعةفورية،للموضوعاتالتييتابعونهاعبرصحافةالهواتفالذكيةنتيجةأنهاال

ويمكننشرهافيأيوقت.

(التي2020)Maduraiدراسةماخلصتإليهإلىحدمامعالنتائجوتتقاطعهذه
بينتأنتطبيقاتالهاتفالمحمولاستخدمتكإحدىاالستراتيجياتاالتصالية،للتعرفعلى

(1)أخبارالفيروسوأعدادالوفياتلحظةبلحظة.
(التيأظهرتأنأكثرالمعلوماتالتي2020)and others Leكماتتفقمعدراسة

يحرصالمبحوثونعلىمتابعتهاهيآخراألخبارفيمايتعلقبفيروسكورونا،تليهاالمعلومات
(2)المرتبطةبأعراضالمرض،ثمأخبارانتشاره.

راءاتاالحترازيةألبرز(التيأظهرتتصدراإلج2020)تختلفمعدراسةعبدالدايم
(1)الموضوعاتالمرتبطةبأزمـةفيروسكورونا،يليهـاالتوجيهاتواإلرشادات.

 

(1)  Madurai, Restruetured Society and environment: Areview on potential 

technological strategies to control the covid -19 pandemic: A Field Study. 

(2)  Le and others, Demand for health information on COVID-19 among Vietnamese: 

An Analytical Comparative Study: An Analytical Comparative Study 
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%منالمبحوثينيرونأن98(التيبينتأن2021)كماتختلفمعدراسةالمحمدي
على متابعتها على يحرصون التي الموضوعات أهم هي كورونا فيروس من الوقاية طرق

التواصل محموداالجتماعي.شبكات دراسة مع تختلف التي2020)وأيضا تصدرت(
%،فيماجاءثانياتطوراتالفيروسعالميا،56.9الموضوعاتالمحليةالخاصةبكورونابنسبة

(2)وأخيراجاءتالموضوعاتذاتالنطاقالعربيواإلقليمي.

 درجة الثقة:  .6
 الفلسطينيين بالتغطية الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف الذكية(: درجة ثقة الصحفيين (3.8جدول رقم 

منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  عالية جداً  الدرجة
 جداً 

الوزن  المجموع
 النسبي

االنحراف  
 المعياري 

79.226 155 0 1 39 80 35 ك
% 0.711 

% 22.6 51.6 25.2 0.6 0.0 100 

أن السابق الجدول من بالتغطية22.6يتضح يثقون الفلسطينيين الصحفيين من %
بنسبة عالية بدرجة ويتابعون جدا، عالية بدرجة الذكية الهواتف في كورونا لجائحة الخبرية

%،0.6%،ويتابعونبدرجةمنخفضةبنسبة25.2%،ويتابعونبدرجةمتوسطةبنسبة51.6
جدا منخفضة بدرجة بالتغطية0.0بنسبةويتابعون الفلسطينيين الصحفيين ثقة ودرجة .%

الذكيةجاءتبوزننسبي %،وانحرافمعياري79.226الخبريةلجائحةكورونافيالهواتف
،وهذايشيرإلىأندرجةثقةالصحفيينبالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتف0.711

الذكيةكانتعالية.
التي الخبرية بالتغطية الصحفيين ثقة أن كون طبيعية النتائج هذه في الباحث ويرى
عبرها، تنشر التي والمعلومات األخبار مصداقية بمدى تتأثر الذكية الهواتف صحافة تقدمها
خاصةفيظلوجودكمهائلمناألخباروالمعلوماتواإلحصائياتالخاصةبجائحةكورونا

عبر يوميا تضخ وسائلالتي عبر تنشر التي األخبار معظم المجمل وفي الذكية، الهواتف
الحكومية الجهات مصدرها يكون خاص بشكل الذكية الهواتف وصحافة عام بشكل اإلعالم

 

معاجلةالبرامجالحواريةبالفضائياتالمصريةالحكوميةوالخاصةألزمةفيروسكورونا:دراسة،عبدالدايم(1)
تحليليةمقارنة.

المصريةخاللأزمة،محمدي(2) أداءالحكومة التواصلاالجتماعيفيبناءثقةالشبابنحو دورشبكات
جائحةكورونا.
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المخولةبإصدارهذهاإلحصائياتواألخبارومنثمتتناقلهاوسائلاإلعالمالمختلفة،وهيبكل
هاصادرةعنجهاترسمية.تأكيدتكونذاتمصداقيهعاليةكون

مامعنتائجدراسةعيسىورضوانوتختلف (فيأندرجة2019)هذهالنتائجإلىحدٍّ
وذلك متوسطة كانت الذكية الهواتف صحافة تقدمها التي باألخبار نسبيالثقة بوزن

غولةفيما  (1)%.72.2 أبو دراسة مع في(2018)تتشابه يثقون المبحوثين أن بينت التي
.(2)بيقاتالتواصلاالجتماعيعبرالهواتفالذكيةبدرجةمرتفعةتط

ويعزوالباحثهذاالتقاربفيالنتائجإلىأنالصحفيينمنالنخبةالمثقفةالتيتميز
،وهذامايجعللديهمالقدرةالموبايلبينمايقدمعبروسائلاإلعالمالمختلفةبمافيهاصحافة

الذكية.أكثرمنغيرهمعلىالتمييزبيناألخبارالصادقةوالكاذبةالتيتنشرعبرالهواتف

 : درجةالتفاعل .7
(: درجة تفاعل الصحفيين الفلسطينيين مع التغطية الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف 3.9)جدول رقم 

 الذكية

منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  عالية جداً  الدرجة
الوزن  المجموع جداً 

 النسبي
االنحراف  
 المعياري 

71.742 155 3 12 54 63 23 ك
% 0.903 

% 14.8 40.6 34.8 7.7 1.9 100 

يتفاعلونمع14.8يتبينمنالجدولالسابقأننسبة الفلسطينيين %منالصحفيين
عالية بدرجة ويتابعون جدا، عالية بدرجة الذكية الهواتف في كورونا لجائحة الخبرية التغطية

بنسبة40.6بنسبة متوسطة بدرجة ويتابعون بنسبة%34.8، منخفضة بدرجة ويتابعون ،%
%.ودرجةتفاعلالصحفيينالفلسطينيينمع1.9منخفضةجدابنسبة%،ويتابعونبدرجة7.7

%،فيماكان71.742التغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتفالذكيةجاءتبوزننسبي
المعياري مع0.903االنحراف الفلسطينيين الصحفيين تفاعل درجة أن إلى يشير وهذا ،

فالذكيةكانتعالية.التغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهوات

 

افةالهاتفالمحمولمصدراألخبارانتفاضةالقدس:اعتمادالشبابالفلسطينيعلىصح،عيسىورضوان(1)
دراسةميدانية.

استخداماتذوياإلعاقةالبصريةلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيفيالهواتفالذكيةواإلشباعات،أبوغولة(2)
 المتحققة:دراسةميدانية.
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وج منهةومن إنه حيث الطبيعي، سياقها في تأتي النتيجة هذه فإن الباحث نظر
يعدإعالمتفاعلي.هالمعلومأناإلعالمالجديدالذيتعدصحافةالهواتفالذكيةأحدأهموسائل

التفاعليةعلىهذا التقنيةفياإلعالمالجديددورامهمافيإضفاء النوعمناإلعالم،وتلعب
تتيح فهي عليه، والتعليق وقراءته اإلعالمي الطرح مع التفاعل المستفيد بإمكان أصبح حيث
للقارئالتفاعلمعالنصوطرحآراءكثيرةومتعددةحولهوالخروجبمجموعةمنالرؤىواألفكار،

(1)حولالموضوعالواحدمماالحواروالنقاشحولالمواضيعوالتفاعلمعها.
دراسة مع النتيجة هذه ميزةEscoda and others(2020وتتفق أن بينت التي )

لجائحةالتفاعلية تغطيتها خالل اسبانيا في الرقمية المنصات في برزت خاصية أكثير تعد
(2)كورونا،حيثجاءتبنسبةعالية.

 أنماط التفاعل:   .8
 مع التغطية الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف الذكية المبحوثين(: أنماط تفاعل (3.10جدول رقم 

 % ك أنماط التفاعل 

 76.1 118 إعجاب 
 43.9 68 نشر
 40.0 62 تعليق 
 36.1 56 مشاركة 

 13.5 21 تراسل فوري 
 7.7 12 بث مباشر

 3.2 5 إرسال رسائل بريدية 
(155)ن = 

يوضحالجدولالسابقأنماطتفاعلالصحفيينالفلسطينيينمعالتغطيةالخبريةلجائحة
بنسبة األولى المرتبة في اإلعجاب جاء حيث الذكية، الهواتف في ويعتقد76.1كورونا ،%

إلى يعود التفاعل آليات في األنماط من وغيره اإلعجاب نمط بين الكبير الفارق أن الباحث
جاب،كماأنلهدالالترمزيةلدىالمستخدم.وجاءالنشرفيالمرتبةالثانيةسهولةخياراإلع

 

.16حسنين،تكنولوجياجديدةفيعصرمابعدالتفاعلية،ص(1)
(2)Escoda, Social Networks’ Engagement During the COVID-19 Pandemic in Spain: 

Health Media vs. Healthcare Professionals: An Analytical Comparative Study. 
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%،ومنثمتالذلكالتعليقوالمشاركةبنسبمتقاربة،وأخيراحلتأنماطالتراسل43.9بنسبة
الفوريوالبثمباشروإرسالرسائلبريدية.

لتيأظهرتأن(ا2019)وتتفقهذهالدراسةإلىحدكبيرمعدراسةعيسىورضوان
آليةالتفاعلكانتمنخاللاإلعجابفيالمرتبةاألولى،تالذلكفيالمرتبةالثانيةالنشر،

(1)وبعدذلكالتعليق.

 درجة االستفادة:  .9
 كورونا في الهواتف الذكية ل(: درجة استفادة الصحفيين الفلسطينيين من التغطية الخبرية 3.11)جدول رقم 

منخفضة  منخفضة متوسطة  عالية  عالية جداً  الدرجة
 جداً 

الوزن  المجموع
 النسبي

االنحراف  
 المعياري 

79.226 155 0 2 36 83 34 ك
% 0.711 

% 21.9 53.5 23.2 1.3 0.0 100 

%منالصحفيينالفلسطينيينيستفيدون21.9(أنمانسبة3.11يتبينمنالجدول
منالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتفالذكيةبدرجةعاليةجدا،ويتابعونبدرجةعالية

بنسبة53.5بنسبة متوسطة بدرجة ويتابعون بنسبة%23.2، منخفضة بدرجة ويتابعون ،%
أيامنالمبحوثينمنيعتمدعليهابدرجةمنخفضةجدا.ودرجةاستفادة%،فيمااليوجد1.3

بوزن جاءت الذكية الهواتف في كورونا لجائحة الخبرية التغطية من الفلسطينيين الصحفيين
بنسبة79.226نسبي المعياري االنحراف وكان يظهر%0.711، وهذا عالية، نسبة وهي ،

كيةفيالتغطيةالخبريةلجائحةكورونا.مدىاالستفادةمنصحافةالهواتفالذ
ويعزوالباحثذلكإلىأنصحافةالهواتفالذكيةأدتدورامهمافينشرالمعلومات
واألخبارالخاصةبجائحةكورونا،والسيماتلكالتيكانتتصدرعنالجهاتالمختصة،وبما

نضمنهاصحافةالهواتفأنالصحفيينمنأكثرالفئاتتعرضالوسائلاإلعالمالمختلفةوم
الذكيةفمنالطبيعيأنتكوندرجةاستفادتهممنالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتف

الذكيةبدرجةعالية.
أحمد الفضائية الجزيرة قناة في الديجيتال إعالم مدير يرى النتيجة هذه على وتعليقا

إ تلعبدورامهمافي الذكية الهواتف بالمعلوماتواألخبارعاشورأنصحافة فادةالصحفيين
 

اعتمادالشبابالفلسطينيعلىصحافةالهاتفالمحمولمصدراألخبارانتفاضةالقدس:،عيسىورضوان(1)
.يةدراسةميدان
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سهولة ظل في طبيعي األمر وهذا كورونا، جائحة فيها بما المختلفة واألزمات القضايا حول
حملالهواتفالذكيةوالتنقلبهافيأيمكان،وتوفراإلنترنتعليها،باإلضافةإلىأنمعظم

(1)ليهاعبرالهواتفالذكية.وسائلاإلعالملديهاتطبيقاتومنصاترقميةيمكنالولوجإ

 جوانباالستفادة: .10
(: جوانب االستفادة المتحققة لدى الصحفيين الفلسطينيين نتيجة اعتمادهم على الهواتف (3.12جدول رقم 

 الذكية كمصدر للمعلومات حول جائحة كورونا 
 % ك االستفادة المتحققة 

 78.7 122 الحصول على المعلومات الخاصة بالجائحة
 67.1 104 اإللمام بكافة التفاصيل حول الجائحة

 38.1 59 مشاركة األخبار حول الجائحة مع اآلخرين
 29.7 46 المساعدة في إعداد الموضوعات الصحفية الخاصة بالجائحة

 27.7 43 التواصل مع المختصين حول الجائحة 
 0.6 1 إدارة لجنة طوارئ كورونا

 (155) ن =
بالجائحةكانتيتبينمنالجدول السابقأننسبةالحصولعلىالمعلوماتالخاصة

منأكثرجوانباالستفادةالمتحققةلدىالصحفيينالفلسطينييننتيجةاعتمادهمعلىالهواتف
%منالمبحوثين،فيماجاء78.7الذكيةكمصدرللمعلوماتحولجائحةكوروناوذلكبنسبة

%،ومنثم67.1لمامبكافةالتفاصيلحولالجائحةبنسبةبعدهابنسبةمتقاربةإلىحدامااإل
تبعهابفارقكبيرمشاركةاألخبارحولالجائحةمعاآلخرينوالمساعدةفيإعدادالموضوعات
لجنة إدارة أخيرا وحل الجائحة، حول المختصين مع والتواصل بالجائحة الخاصة الصحفية

.%0.6طوارئكورونابنسبةمتدنيةجداكانت
بالجائحةأكثرجوانب ويعزوالباحثتصدرخيارالحصولعلىالمعلوماتالخاصة
كمصدر الذكية الهواتف على اعتمادهم نتيجة الفلسطينيين الصحفيين لدى المتحققة االستفادة
متابعة على يحرص بطبيعته الصحفيين جمهور أن إلى كورونا، جائحة حول للمعلومات

عليهالحظةنشرها،واهتمامهمكصحفيينلمعرفةآخرالتطوراتاألخباروالمعلوماتوالحصول
واألخبار.

 

(.16/6/2021).مقابلةإلكترونيةعاشور،(1)
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دراسة الدراسة هذه أوجهand others Le(2020وتتفق أكثر أن أظهرت التي )
بجائحةكوروناهيآخر يتعلق فيما الجوال وتطبيقات الرسمية المواقع المبحوثينمن استفادة

الفيروس. حول المصري  (1)األخبار دراسة مع تختلف المحادثة2018)فيما تعتبر التي )
الهاتف من المبحوثين استفادة وجوه أكثر من اإلعالميين الزمالء مع والتواصل والتخاطب

(2)المحمولفيالمجالاإلعالمي.

 ثانيا: التأثيرات السلوكية والمعرفية والوجدانية: 
 : المعرفية  التأثيرات .1

درجة التأثيرات المعرفية الناتجة عن اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة  (: (3.13جدول رقم 
 الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 

المتوسط  التأثيرات المعرفية  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 86.581 0.704 4.329 متابعة القرارات الحكومية حول الجائحة  1
 83.355 0.672 4.168 التعرف على تطورات الجائحة في فلسطين لحظة بلحظة  2
 79.613 0.871 3.981 التعرف على سبل الوقاية من الفيروس 3
 78.581 0.831 3.929 التعرف على التداعيات الناتجة عن الجائحة  4
 78.194 0.809 3.910 تنمية معلوماتي حول الجائحة 5
 77.935 0.884 3.897 جراء الجائحة الفلسطينيون التعرف على الظروف التي يمر بها  6
 74.710 0.981 3.735 الوصول ألحدث اإلحصائيات العالمية حول الجائحة  7
 74.581 0.976 3.729 التعرف على أخبار اللقاحات التي يتسابق العلماء لتطويرها   8
 79.194 0.597 3.960 التأثيرات المعرفية  

علىاعتمادالمبحوثينيتبينمنالجدولالسابقأنأعلىالتأثيراتالمعرفيةالناتجةعن
القرارات الذكيةفيالحصولعلىاألخبارحولجائحةكوروناكانتمتابعة الهواتف صحافة

نسبي بوزن نسبي86.581الحكومية بوزن الجائحة حول الحكومية القرارات متابعة تالها %
%،منثمجاءتبنسبمتقاربةكالمنالتعرفعلىتطوراتالجائحةفيفلسطين83.355

وال بلحظة، الناتجةعنلحظة التداعيات والتعرفعلى الفيروس، الوقايةمن تعرفعلىسبل
الفلسطينيين بها يمر التي الظروف على والتعرف الجائحة، حول معلوماتي وتنمية الجائحة،
جراءالجائحة،وبعدهاالوصولألحدثاإلحصائياتالعالميةحولالجائحة،وحلفيالمرتبة

 

(1) Le and others, Demand for health information on COVID-19 among Vietnamese: 

An Analytical Comparative Study: An Analytical Comparative Study. 

استخداماتاإلعالميينالفلسطينيينالهواتفالذكيةفيالمجالاإلعالمي:دراسةميدانية.،المصري(2)
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ا أخبار على التعرف نسبياألخيرة بوزن المعرفية التأثيرات مجموع كان فيما للقاحات.
الفلسطينيينعلى79.194) التأثيراتالمعرفيةالعتمادالصحفيين %(.وعليهيمكنالقولإن

صحافةالهواتفالذكيةفيالحصولعلىاألخبارحولجائحةكوروناكانتعالية.
(التيأشارت3.8)فيجدولرقموهذهالنتائجتؤكدالنتائجالتيحصلعليهاالباحث

،كماأنهاتؤكدإلىأنثقةالمبحوثينبالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتفالذكيةعالية(
ستفادةالمتحققةلدىالصحفيينالفلسطينيينالتيأشارتإلىحجماال(3.12)رقمنتائججدول

.حولجائحةكورونانتيجةاعتمادهمعلىالهواتفالذكيةكمصدرللمعلومات

بشكل متوافقة جاءت المعرفية التأثيرات كون طبيعية النتيجة هذه أن الباحث ويعتقد
اهتمامبك مع علىالمبحوثينير للحصول الذكية الهواتف صحافة على اعتمادهم وأسباب ،

يعود وهذا كورونا، جائحة حول األخبارلاألخبار لعرض خصبا مكانا الذكية الهواتف كون
يجعل ما وهذا كورونا، بجائحة المتعلقة تلك ضمنها ومن المختلفة الصحفيينوالمعلومات

يؤثرعلىإليهايلجئون الذي األمر حولهم، يدور ما لمعرفة والمعلومات االخبار للبحثعن
معارفالصحفيينفيهذاالمجال.

 : الوجدانية التأثيرات .2
(: درجة التأثيرات الوجدانية الناتجة عن اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة  (3.14جدول رقم 

 الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 

المتوسط  التأثيرات الوجدانية  م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 80.129 0.794 4.006 المخالطين والمصابين بالفيروسزيادة الحذر أثناء التعامل مع  1
 77.032 0.788 3.852 زيادة التعاطف مع المصابين بفيروس كورونا 2
 76.903 0.913 3.845 الشعور بالقلق نتيجة تداعيات جائحة كورونا  3
 75.742 0.814 3.787 اإلحساس بآالم وأوجاع المصابين بفيروس كورونا 4
 75.226 0.830 3.761 العالم نتيجة جائحة كورونابالشعور بالحزن الشديد لما يحدث  5

زيادة الشعور باألمان من اإلصابة بالفيروس نتيجة اإلجراءات   6
 70.065 0.949 3.503 الحكومية المعلن عنها في فلسطين

 68.387 1.056 3.419 جائحة الالشعور بالذعر والخوف نتيجة األضرار التي خلفتها  7
 74.783 0.647 3.739 التأثيرات الوجدانية  

والمصابين المخالطين مع التعامل أثناء الحذر زيادة أن السابق الجدول من يتبين
على الفلسطينيين الصحفيين اعتماد عن الناتجة الوجدانية التأثيرات أبرز كانت بالفيروس
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نسبي بوزن وذلك كورونا جائحة حول األخبار على الحصول في الذكية الهواتف صحافة
%،أما77.032عاطفمعالمصابينبفيروسكورونابوزننسبي%،تالهازيادةالت80.129

 نسبي بوزن ثالثا فحل كورونا جائحة تداعيات نتيجة بالقلق ذلك76.903الشعور تال ،%
لمايحدث الشديد بالحزن الشعور ثم المصابينبفيروسكورونا،ومن اإلحساسبآالموأوجاع

،ومنثمجاءبعدهازيادةالشعورباألمانمنفيالعالمنتيجةمايحدثبسببجائحةكورونا
المرتبة في وحل فلسطين، في عنها المعلن الحكومية اإلجراءات نتيجة بالفيروس اإلصابة

%.68.387األخيرةالشعوربالذعروالخوفنتيجةاألضرارالتيخلفتهاجائحةكورونا

اعتماد عن الناتجة الوجدانية التأثيرات درجة علىجاءت الفلسطينيين الصحفيين
نسبي بوزن كورونا جائحة حول األخبار على الحصول في الذكية الهواتف صحافة

%(،وعليهيمكنالقولإنهاجاءتبدرجةعالية.74.783)

على الصحفيين اعتماد عن الناتجة الوجدانية التأثيرات أهمية السابقة النتيجة وتفسر
خبارحولجائحةكورونا،كونأنهذاالنوعمنالتأثيراتالهواتفالذكيةفيالحصولعلىاأل

ويعتقد اإلعالم. لوسائل تعرضه نتيجة للشخص تحدث التي االنعكاسات حجم على يدلل
متابعة أن كون إيجابي أمر يمثل المختلفة الوجدانية التأثيرات في النسب تقارب أن الباحث

ا على للحصول الذكية الهواتف لصحافة لديهمالصحفيين خلقت كورونا جائحة حول ألخبار
مع التعامل أثناء الحذر وزيادة الجائحة، تداعيات من بالقلق للشعور دفعتهم وجدانية تأثيرات
المخالطينوالمصابينبالفيروس،باإلضافةإلىزيادةالتعاطفمعالمصابينبفيروسكورونا،

الش بالحزن والشعور المصابين، وأوجاع بآالم ماواإلحساس نتيجة العالم في يحدث لما ديد
يحدثبسببكورونا،وزيادةالشعورباألمانمناإلصابةبالفيروس،والشعوربالذعروالخوف

 .نتيجةاألضرارالتيخلفتهاكورونا
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السلوكية:  التأثيرات .3
الفلسطينيين على صحافة  (: درجة التأثيرات السلوكية الناتجة عن اعتماد الصحفيين 3.15)جدول رقم 

 الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 

المتوسط  التأثيرات السلوكية م
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 82.968 0.828 4.148 السليمة  اتباع أساليب الوقاية الصحيحة وتغيير بعض العادات غير 1
 78.323 0.946 3.916 بجائحة كورونا لالطمئنان عليهم التواصل مع المصابين  2
 77.161 0.943 3.858 منع األطفال من الخروج المنزل خوفا عليهم من اإلصابة بكورونا 3
 72.774 0.925 3.639 االلتزام في المنزل خوفا من اإلصابة بجائحة كورونا  4

التواصل المبادرة بكتابة المنشورات التوعوية على وسائل  5
 68.903 1.070 3.445 االجتماعي حول جائحة كورونا

 66.581 0.988 3.329 المشاركة في أنشطة التوعية من الجائحة  6
 66.065 1.009 3.303 المساهمة في مساعدة األسر المتضررة بسبب جائحة كورونا 7
 65.032 1.048 3.252 جائحةالالمشاركة في أنشطة تطوعية لمساعدة المتضررين من  8
 61.548 1.131 3.077 عدم الذهاب للعمل خوفا من اإلصابة بجائحة كورونا   9
 76.258 0.931 3.813 تسليط الضوء على أخبار الجائحة 10
 71.561 0.667 3.578 التأثيرات السلوكية 

من العاداتيتبين بعض وتغيير الصحيحة الوقاية أساليب اتباع أن السابق الجدول
على الفلسطينيين الصحفيين اعتماد عن الناتجة السلوكية التأثيرات أعلى كانت السليمة غير
نسبي بوزن وذلك كورونا جائحة حول األخبار على الحصول في الذكية الهواتف صحافة

المصابي82.968 مع التواصل يليه بوزن%، عليهم لالطمئنان كورونا بجائحة ن
اإلصابة78.323نسبي من عليهم خوفا المنزل الخروج من األطفال منع جاء ذلك وبعد ،%

بكورونا،تالهتسليطالضوءعلىأخبارالجائحة،ومنثمااللتزامفيالمنزلخوفامناإلصابة
التوعوي المنشورات بكتابة المبادرة ثم ومن كورونا، االجتماعيبجائحة التواصل وسائل على ة

في والمساهمة الجائحة من التوعية أنشطة في المشاركة جاء وبعدها كورونا، جائحة حول
لمساعدة تطوعية أنشطة في والمشاركة كورونا جائحة بسبب المتضررة األسر مساعدة

بجائحة للعملخوفامناإلصابة الذهاب كورونا.المتضررينمنجائحةكورونا،وأخيراعدم
الفلسطينيينعلىصحافة الناتجةعناعتمادالصحفيين التأثيراتالسلوكية وعليهكانتدرجة
نسبي بوزن جاءت كورونا جائحة حول األخبار على الحصول في الذكية الهواتف

%(.وهينسبةعالية.71.561)



134

على الصحفيين اعتماد يدفع أن الطبيعي من أنه إلى النتيجة هذه الباحث ويعزو
بأفعالسلوكية القيام إلى الذكيةللحصولعلىاألخبارحولجائحةكورونا الهواتف صحافة
أساليب اتباع في األولى المرتبة في تمثلت الجائحة، تداعيات من أصابهم الذي القلق نتيجة

وت الصحيحة تركتهالوقاية الذي اآلثر يظهر األمر وهذا السليمة، غير العادات بعض غيير
جائحةعلىالصحفيين،لذلكيمكنالقولإنالالتغطيةاإلخباريةلصحافةالهواتفالذكيةحول

طبيعي نتيجة هي السلوكية األفعال نقطةةهذه بمثابة األمر وهذا الجائحة، خطورة من للقلق
الهو لصحافة تسجل هدرإيجابية باب من تكن لم لها المبحوثين متابعة أن كون الذكية اتف

الستفادةمنها،وتأثيرهافيتوجيهسلوكالصحفييننحولالوقتوالترفيهعنالنفس،بلكانت
.أعمالمفيدة

 مجموع التأثيرات المتحققة:  .4
ى صحافة الهواتف  (: مجموع التأثيرات المتحققة عن اعتماد الصحفيين الفلسطينيين عل(3.16جدول رقم 

 الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 

المتوسط  التأثيرات المتحققة
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
 النسبي

 79.194 0.597 3.960 التأثيرات المعرفية 
 74.783 0.647 3.739 التأثيرات الوجدانية 
 71.561 0.667 3.578 التأثيرات السلوكية
 74.906 0.551 3.745 مجموع التأثيرات

نسبي بوزن األولى المرتبة في المعرفية التأثيرات أن السابق الجدول من يتضح
التأثيراتالسلوكيةبوزنوثالثا%،74.783%تليهاالتأثيراتالوجدانيةبوزننسبي79.194

الصحفيين71.561نسبي اعتماد عن المتحققة التأثيرات مجموع كانت حين في .%
الفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكيةفيالحصولعلىاألخبارحولجائحةكوروناكان

نسبي عالية74.906بوزن نسبة وهي المعرفية.%، التأثيرات أن الباحث تصدرتويعزو
يراتكونهامتوافقةمعاهتمامالمبحوثينودوافعهمنحواالستفادةمنصحافةالهواتفالذكيةالتأث

فيتنميةمعارفهمتجاهجائحةكورونا.
هيالتأثيراتالسلوكية(التيبينأن2021)وتختلفهذهالنتائجمعدراسةالمحمدي

الناتجةعناعتمادالعينةعلىمواق التأثيرات عالتواصلاالجتماعيللحصولاألعلىمنبين
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%،تالهاالتأثيراتالوجدانيةبنسبة85.3علىاألخبارحولجائحةكورونا،وذلكبوزننسبي
(1)%.61.92%،ومنثمالمعرفيةبوزننسبي81.28

ماأمرإيجابي، ويرىالباحثأنتقاربالتأثيراتالمعرفيةوالوجدانيةوالسلوكيةإلىحدٍّ
علىتنوعالتأثيراتالمتحققةللصحفيينالفلسطينيينبصحافةالهواتفالذكيةنتيجةكونهيدلل

اعتمادهمعليهاللحصولعلىاألخبارحولجائحةكورونا.

 : صحافة الهواتف الذكية إيجابيات  .5
(: إيجابيات صحافة الهواتف الذكية كمصدر لألخبار حول جائحة كورونا من وجهة نظر (3.17جدول رقم 

 ين الفلسطينيين الصحفي
 % ك اإليجابيات 

 91.0 141 التحديث المستمر للمعلومات المتعلقة بجائحة كورونا
 54.2 84 اآلنية في نقل األخبار الخاصة بجائحة كورونا 

 49.0 76 تعدد مصادر األخبار والمعلومات التي تقدمها حول الجائحة
 44.5 69 اإلنترنت يمكن متابعتها في أي وقت طالما توافر 

 43.9 68 تقدم معلومات حول الجائحة بطريقة متكاملة ومتوازنة وشاملة 
 40.0 62 يمكن الوصول لمعلومات من أماكن متعدد حول الجائحة

 39.4 61 تنوع اآلراء والخبرات المتاحة حول الجائحة 
 35.5 55 الدقة في تناول األخبار الخاصة بجائحة كورونا 

 32.3 50 التواصل وتبادل الخبرات من خالل مشاركة المعلومات تفيد في 
(155)ن = 

نسبة أن السابق الجدول من أن91.0يتبين يرون الفلسطينيين الصحفيين من %
نظر وجهة من كورونا جائحة حول لألخبار كمصدر الذكية الهواتف صحافة إيجابيات
في تالها كورونا، بجائحة المتعلقة للمعلومات المستمر التحديث هي الفلسطينيين الصحفيين

الثانيةاآلنيةفينقلا بنسبةالمرتبة %،ثمفيالمرتبة54.2ألخبارالخاصةبجائحةكورونا
%،وقدجاء49.0الثالثةتعددمصادراألخباروالمعلوماتالتيتقدمهاحولالجائحةبنسبة

%،وخامسا44.5فيالمرتبةالرابعةيمكنمتابعتهافيأيوقتطالماتوافراإلنترنتبنسبة
%،وفيالمرتبة43.9ةمتكاملةومتوازنةوشاملةبنسبةجاءتقدممعلوماتحولالجائحةبطريق

%،وفيالمرتبة40.0السادسةيمكنالوصوللمعلوماتمنأماكنمتعددحولالجائحةبنسبة
 

المصريةخاللأزمةدورشبكا،محمدي(1) أداءالحكومة التواصلاالجتماعيفيبناءثقةالشبابنحو ت
جائحةكورونا.
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بنسبة الجائحة حول المتاحة والخبرات اآلراء تنوع تناول39.4السابع في الدقة ثم ومن ،%
وأخيراأنهاتفيدفيالتواصلوتبادلالخبرات%،35.5األخبارالخاصةبجائحةكورونابنسبة

%.32.3منخاللمشاركةالمعلوماتبنسبة
تعدمنأهمخصائص التي الفورية علىخاصية تؤكد النتيجة أنهذه الباحث ويرى
صحافةالهواتفالذكية،والفوريةفيصحافةالهواتفالذكيةتعنيالسرعةفيإرسالاألخبار

وبثهاع يتطلعوالمعلومات الجمهور أن وتحديثهابشكلمستمر،كون المختلفة، التطبيقات بر
بنهمإلىمتابعةاألخبارلحظةبلحظة.

(التيترىأنأبرزاإليجابيات2016)وتتفقهذهالنتائجإلىحدمامعدراسةزقوت
علىلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيعلىالهواتفالذكية،سرعةتلقياألخباروسهولةالحصول

(1)المعلومات. الحافظ عبد دراسة مع تتفق التواصل2020)كما مواقع إن قالت التي )
بالمعلوماتحولفيروس االجتماعيلعبتدورامهمافينشرالوعيبينالجماهيروإمدادهم

الصعيدي(2)كورونا. دراسة مع تتفق نقل2020)وأيضا في والفورية السرعة أن ترى التي )
الموبايل صحافة وسائل على المصري الشباب اعتماد أسباب أكثر والمعلومات األخبار

(3)للحصولعلىالمعلوماتحولجائحةكورونا.



  

 

استخدامالصحفيينالفلسطينيينلتطبيقاتالتواصلاالجتماعيمنخاللالهواتفالذكية.،زقوت(1)
خاللجائحةفيروسكورونااتجاهاتالجمهورالمصرينحومعاجلةوسائلاإلعالمالجديد،عبدالحافظ(2)

المستجد:دراسةميدانية.
الموبايلودورهافيالتوعيةالصحيةبجائحةكورونافيمصر:،الصعيدي(3) اعتمادالشبابعلىصحافة

دراسةميدانية.
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 سلبيات صحافة الهواتف الذكية:  .6
(: سلبيات صحافة الهواتف الذكية كمصدر لألخبار حول جائحة كورونا من وجهة نظر 3.18)جدول رقم 

 الفلسطينيين الصحفيين 
 % ك السلبيات 

 59.4 92 تضخيم من أحداث جائحة كورونا
 54.2 84 انتهاك خصوصية األفراد بنشر أسمائهم أو معلومات عنهم أو فيديوهات لهم 

 45.2 70 األخبار مجهولة المصدر حول جائحة كورونا
 43.9 68 إخفاء بعض الحقائق حول جائحة كورونا 

 43.2 67 األخبار حول الجائحةالكم الكبير من 
 34.2 53 تضارب األرقام واإلحصائيات حول جائحة كورونا 

 26.5 41 ضعف أسس العمل اإلعالمي عند طرح المعلومات الخاصة بجائحة كورونا 
 25.8 40 تغطية جائحة كورونا من جانب واحد 

 24.5 38 ومغلوطةقلة المعلومات الصحيحة حول كورونا وانتشار معلومات مضللة 
 20.6 32 قلة المعلومات الكافية حول جائحة كورونا

(155) ن =

نسبة أن السابق الجدول من أن59.4يتبين يرون الفلسطينيين الصحفيين من %
سلبياتصحافةالهواتفالذكيةكمصدرلألخبارحولجائحةكوروناهيتضخيممنأحداث
فيديوهاتلهم أو بنشرأسمائهمأومعلوماتعنهم جائحةكورونا،وانتهاكخصوصيةاألفراد

%،45.2األخبارمجهولةالمصدرحولجائحةكورونابنسبةفيماجاءثالثا%،54.2بنسبة
كورونا جائحة حول الحقائق بعض الجائحةووإخفاء حول األخبار من الكبير بنسبالكم

أخيرا وحل كورونامتقاربة، جائحة حول واإلحصائيات األرقام العملوتضارب أسس ضعف
كورونا بجائحة الخاصة المعلومات طرح عند واإلعالمي جانب، من كورونا جائحة تغطية

قلة،وقلةالمعلوماتالصحيحةحولجائحةكوروناوانتشارمعلوماتمضللةومغلوطة،وواحد
.المعلوماتالكافيةحولجائحةكورونا

ويرىالباحثأنهذهالنتيجةتعودإلىعدماهتمامبعضمنصاتالرقميةعبرالهواتف
أخ من تنشره بما االهتمام في التغطيةالذكية مواكبة الوحيد همها إن حيث ومعلومات، بار

والموضوعية، الدقة حساب على ولو إعالمي، شو وتحقيق كورونا جائحة لتداعيات الخبرية
النتيجةالمنطقيةهيتضخيمأحداثالجائحة،وانتهاكأسس وبالتاليفمنالطبيعيأنتكون

بإعدادتقاريروقصصصحفيةعنالعملالصحفي،كماأنهناكبعضالمنصاتالتيقامت
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الصحة وزارة تنشرها التي اليومية التقارير ونشر األفراد، خصوصية خاللها انتهكت الجائحة
بعض إن حيث يومي، بشكل بالجائحة المصابين أسماء تنشر خاللها كانت التي الفلسطينية

سؤوليةتجاهالمصابينوسائلاإلعالمكانتبشكلتلقائيتقومبنشرهذهالتقاريردونأدنىم
بالفيروس.

دراسةموسى الدراسةمع هذه أبرزسلبياتشبكات2020)وتختلف إن التيقالت )
ممحتوىخاصابمستخدميشبكاتي،بدالمنتقدلنفسهاالتواصلاالجتماعياستغلتهاللترويج

(1)التواصل.

 المقترحات:  .7
 لتطوير تناول صحافة الهواتف الذكية لجائحة كورونا المبحوثين(: مقترحات 3.19)جدول رقم 

 % ك المقترحات 
 71.6 111 االهتمام بالدقة والموضوعية في موضوعاتها 

 67.1 104 االبتعاد عن الشائعات والتأكد من صحة األخبار
 63.9 99 االهتمام بالمصادر الموثوقة لنشر المعلومات الصحيحة عن الجائحة

 59.4 92 توعية المواطنين التركيز على 
 54.2 84 الهواتف الذكيةب تدريب الصحفيين على استخدام تطبيقات الصور والفيديو 

 40.6 63 التغطية الفورية والشاملة ألخبار جائحة كورونا
 (155) ن =

نسبة أن السابق الجدول من أن71.6يتبين يرون الفلسطينيين الصحفيين من %
هيمقترحات كورونا لجائحة الذكية الهواتف صحافة تناول لتطوير الفلسطينيين الصحفيين

االهتمامبالدقةوالموضوعيةفيموضوعاتها،واالبتعادعنالشائعاتوالتأكدمنصحةاألخبار
بنسبة67.1بنسبة الجائحة المعلوماتالصحيحةعن لنشر الموثوقة %،واالهتمامبالمصادر
ع63.9 والتركيز بنسبة%، المواطنين توعية استخدام59.4لى على الصحفيين وتدريب ،%

%،والتغطيةالفوريةوالشاملةألخبار54.2بنسبةتطبيقاتالصوروالفيديوفيالهواتفالذكية
%.40.6بنسبةجائحةكورونا

كورونا،ويرىالباحثأنهذهالمقترحاتلتطويرتناولصحافةالهواتفالذكيةلجائحة
هيمقترحاتواقعيةومنطقية،خاصةفيظلفقدانالدقةفيتناولبعضالقضاياوعلىرأسها
جائحةكورونا،ويعزوالباحثاقتراحالصحفيينإلىضرورةتحرياالهتمامبالدقةوالموضوعية

 

.محدداتتغطيةالقنواتالفضائيةاإلخباريةلجائحةكورونا:دراسةتحليلية،موسى(1)
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حجم سببه الذكية، الهواتف صحافة عبر كورونا لجائحة الخبرية التغطية موضوعات في
علىالمعل تحرص من المنصات من هناك أن إلى باإلضافة عبرها، المتوفرة الضخمة ومات

المنصات إلىوجودبعض باإلضافة الدقة، السرعةفيبثاألخباروالمعلوماتعلىحساب
اإلخباريةالدخيلةالتيالتتلزمبأسسالعملالصحفي،وهذااألمرأدىإلىالتشكيكنوعاما

واتفالذكية.فييبثعبرصحافةاله

في والفيديو الصور تطبيقات استخدام على الصحفيين تدريب بمقترح يتعلق فيما
الهواتفالذكية،فيرىالباحثأنهانتيجةمنطقيةكونأنهناكعددالبأسبهمنالصحفيين
يجهلونماتحتويهالهواتفالذكيةمنمميزاتوخصائصتساعدهمفيعملهمالصحفي،وهم

دوراتإعالميةتساعدهمعلىالتعرفعلىخصائصالهواتفالذكيةوكيفيمكنبحاجةإلى
للتطورات إلىعدممواكبهبعضالصحفيين استخدامهافياإلنتاجالصحفي،وهذاربمامرده
التقنيةفيعالمالهواتفالذكية،باإلضافةإلىأنوجودإهمالمنبعضالمؤسساتالصحفية

بمجال صحافييها تطوير بعضفي قبل من ضعف وجود هناك أن كما الحديثة. التكنلوجيا
الصحفيينالفلسطينيينباالهتمامبالمصادرالموثوقة.
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 المبحث الثاني: 
 اختبار فروض الدراسة ومناقشتها

من التحقق تم حيث ومناقشتها، الدراسة فروض من التحقق المبحث هذا يتناول
متغيرات بين بالعالقة المرتبطة للخصائصالفروض وفقا بالفروق المرتبة والفروض الدراسة،

الشخصية.

األول::  أوال داللة  الفرض  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة    توجد 
(0.05≥α  بين على(  الفلسطينيين  الصحفيين  اعتماد  في    درجة  الذكية  الهواتف  صحافة 

على   كورونا  حول  األخبارالحصول  المعرفية  و   جائحة  التأثيرات    والسلوكية الوجدانية  و درجة 
 ذلك. الناتجة عن 

الفرضعنطريقإيجادمعاملارتباطبيرسون،كماهومبيناتمالتحققمنصحةهذ
فيالجدولالتالي:

درجة اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على  بين لقياس العالقة معامل ارتباط بيرسون : (3.20)جدول رقم 
 صحافة الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا ودرجة التأثيرات المتحققة لديهم

 الداللة  " .Sigقيمة " معامل االرتباط المحور
 دالة 0.000 0.313 التأثيرات المعرفية 

 دالة 0.000 0.811  الوجدانيةالتأثيرات 
 دالة 0.000 0.865  السلوكيةالتأثيرات 

 دالة 0.000 0.898 التأثيرات

التأثيراتدرجةواالعتماددرجةبينمعاملارتباطبيرسونتبينمنالجدولالسابقأن
يدلعلىوجودعالقةإحصائيا ،ةدال عندمستوىارتباطيةطرديةوهذا داللةإحصائية ذات
(0.05≥α)صحافةالهواتفالذكيةفيالحصولاعتمادالصحفيينالفلسطينيينعلىدرجةبين

كوروناحولاألخبارعلى المعرفيةوجائحة التأثيرات عنوالسلوكيةالوجدانيةودرجة الناتجة
التأثيراتالمعرفية(،)التأثيراتالوجدانية(ثم)التأثيراتالسلوكية(ثم)األقوىفيالعالقةو.ذلك

رتباط،مناألعلىإلىاألدنى.حسبمعاملاال
بين وثيق ارتباط وجود يؤكد الذكية،وهذا الهواتف صحافة على االعتماد درجة

صحافة االعتمادعلى من المتحققة الفائدة زادت فكلما االعتماد، هذا من المتحققة والتأثيرات
االعتم زاد كلما وجدانية أو سلوكية أو معرفية كانت سواء الذكية فجمهورالهواتف عليها، اد
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تجاه معارفهم وتنمي الفائدة لهم تحقق التي اإلعالمية الوسائل إلى دائما يلجؤون الصحفيين
القضاياالمختلفة.

دراسةرضوان نتائج النتائجعن هذه بينت2016)وتختلف التي عالقةعدموجود(
ذاتداللةإحصائيةبيندرجةاعتمادالشبابعلىصحافةالهاتفالمحمولفيوقتاألزمات

(1)والتأثيراتبشكلعام.

خاطر دراسة مع تتفق درجة2015)فيما بين ارتباطية عالقة وجود بينت التي )
(2)والوجدانيةوالسلوكية.االعتمادعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيوالتأثيراتالمعرفية

الثاني::  ثانيا داللة    الفرض  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  ارتباطية  توجد عالقة 
(0.05≥α)    علىبين الفلسطينيين  الصحفيين  اعتماد  في    درجة  الذكية  الهواتف  صحافة 

 للجائحة.بالتغطية الخبرية  ثقتهمدرجة و  جائحة كورونا حول األخبارالحصول على 
الفرضعنطريقإيجادمعاملارتباطبيرسون،كماهومبيناتمالتحققمنصحةهذ

فيالجدولالتالي:
بين درجة اعتماد الصحفيين الفلسطينيين   بينلقياس العالقة  معامل ارتباط بيرسون : ((3.21جدول رقم 

درجة ثقتهم بالتغطية الخبرية  و على صحافة الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 
 للجائحة 

 الداللة  " .Sigقيمة " معامل االرتباط
 دالة 0.000 0.414

دالالثقةدرجةواالعتماددرجةبينمعاملارتباطبيرسونتبينمنالجدولالسابقأن
عالقةإحصائيا ، وجود على يدل طرديةوهذا مستوىارتباطية عند إحصائية داللة ذات

(0.05≥α)صحافةالهواتفالذكيةفيالحصولدرجةاعتمادالصحفيينالفلسطينيينعلىبين
.للجائحةبالتغطيةالخبريةثقتهمدرجةوجائحةكوروناحولاألخبارعلى

على الصحفيين اعتماد درجة زيادة إن حيث طبيعية، نتيجة هذه أن الباحث ويرى
على يعتمد الصحفي أن المعلوم ومن تقدمه، فيها ثقتهم تنامي إلى يعود الذكية، الهواتف

 

شبابالفلسطينيعلىصحافةالهاتفالمحمولكمصدرلألخباروقتاألزمات.دراسةاعتمادال،رضوان(1)
.131صميدانية،

اعتمادطلبةالجامعاتالفلسطينيةعلىشبكاتالتواصلاالجتماعيأثناءالعدواناإلسرائيليعلى،خاطر(2)
،دراسةميدانية.2014غزةعام
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ويعتمدعليهافيعمله تقدمها التي والمعلومات األخبار يثقفي التي إذاالوسائل الصحفي،
األخبار تلقي في عليها اعتماده درجة زادت اإلعالمية الوسائل في الصحفي ثقة زادت كلما

والمعلومات.

الثالث: :  ثالثا داللة    الفرض  إحصائية عند مستوى  داللة  ذات  ارتباطية  توجد عالقة 
(0.05≥α)   ثق درجة  الفلسطينيين    ةبين  لجائحة  الصحفيين  الخبرية  في  بالتغطية  كورونا 

 استفادتهم من هذه التغطية. درجة و   الهواتف الذكية
الفرضعنطريقإيجادمعاملارتباطبيرسون،كماهومبيناتمالتحققمنصحةهذ

فيالجدولالتالي:
الصحفيين الفلسطينيين بالتغطية   ثقةدرجة  بين معامل ارتباط بيرسون لقياس العالقة: (3.22)جدول رقم 

 درجة استفادتهم من هذه التغطية.و الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف الذكية 
 الداللة  " .Sigقيمة " معامل االرتباط

 دالة 0.000 0.589

دالاالستفادةدرجةوالثقةدرجةبينمعاملارتباطبيرسونتبينمنالجدولالسابقأن
عالقة،إحصائيا  وجود على يدل طرديةوهذا مستوىارتباطية عند إحصائية داللة ذات

(0.05≥α)بالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتفالصحفيينالفلسطينيينةبيندرجةثق
.استفادتهممنهذهالتغطيةدرجةوالذكية

وجودعالقةذاتداللةبينت(التي2021)وتتفقهذهالدراسةمعدراسةهانيمحمود
ومدى الموبايل بصحافة المقدم بالمضمون التمريض وهيئة األطباء ثقة بينمستوى إحصائية

 (1)التماسهمللمعلوماتمنهاحولجائحةکورونا.
إلى ذلك الباحث درجةويعزو بين الوثيق الفلسطينييناستفادةاالرتباط الصحفيين

التي والثقة الذكية، الهواتف في كورونا لجائحة الخبرية بهاتبالتغطية الهواتفتمتع صحافة
ونبالثقةشعريالتيلوسائلالالستفادةإالمن،ويرىالباحثأنالصحفييناليلجؤونالذكية

.بارواألخكمصدرلتلقيالمعلوماتيستفيدونمنهاوبالتاليفيماتقدمه،

 

محمود(1) األطباء،هاني عبرالتماس المستجد کورونا فيروس جائحة حول للمعلومات التمريض وهيئة
صحافةالموبايلوعالقتهبالتوافقالمهنيلديهم.دراسةميدانية.
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الرابع::  رابعا اعتماد    الفرض  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  الصحفيين توجد 
الذكية  على  الفلسطينيين   الهواتف  لألخبارصحافة  كورونا  كمصدر  جائحة  أزمة  وفقًا    حول 

 النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، مكان السكن(. )للمتغيرات الديموغرافية لديهم 

الفرعيةالتالية:وضالسابقالفريالفرضالرئيستفرعمنيو
داللة  ت .1 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  اعتماد   في  (α≤0.05)وجد  درجة 

  حول   األخبارصحافة الهواتف الذكية في الحصول على    الصحفيين الفلسطينيين على
 وفقا لمتغير النوع االجتماعي. جائحة كورونا 

،كماهومبينفيالجدولT-Testالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ
التالي:

، لقياس الفروق في درجة اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة  T-Testتبار : اخ((3.23جدول رقم 
 وفقا لمتغير النوع االجتماعيالهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 

 المتوسط العدد  النوع االجتماعي
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"T " 

 قيمة 
Sig." "  الداللة 

 0.687 4.496 119 ذكر 
 دالة 0.007 2.759

 1.052 4.083 36 أنثى

"،وهذايدلعلى0.05من"أقل"المحسوبة.Sigقيمة"تبينمنالجدولالسابقأن
داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق الصحفيين( α≤0.05) وجود اعتماد درجة في

وفقاجائحةكوروناحولاألخبارصحافةالهواتفالذكيةفيالحصولعلىالفلسطينيينعلى
.ولصالحالذكور()لمتغيرالنوعاالجتماعي،

أن إلى األمر هذا الباحث األويعزو بطبيعة الصحفيينه فإن اعتماداالذكورمر أكثر
.علىالهواتفالذكيةفيعملهمالصحفيمناإلناثكونهميعملونبشكلميدانيبشكلأكبر

إحصائيادالةفروق(التيبينتعدموجود2020)وتختلفهذهالنتيجةمعدراسةعلة
لمتغيرتعزىكورونافيروستجاهالصحيالوعيتشكيلفيالجديداإلعالموسائلدوربين

نتائجدراسةزقوت(1)النوع. داللةذات(التيبينتعدموجودفروق2016)كماتختلفمع

 

دوروسائلاإلعالمالجديدةفيتنميةالوعيالصحيومكافحةاألزماتالصحيةالعالميةفيضوء،علة(1)
انتشارفيروسكورونا:دراسةميدانية.
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االجتماعيلتطبيقاتالفلسطينيينالصحفييناستخدامدرجةبينإحصائية علىالتواصل
(1)النوعاالجتماعي.تعزولمتغيرالذكيةالهواتف

داللة  ت .2 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  اعتماد   (α≤0.05)وجد  درجة  في 
  حول   األخبارصحافة الهواتف الذكية في الحصول على    الصحفيين الفلسطينيين على

 وفقا لمتغير المؤهل العلمي.جائحة كورونا 
،كماهوOne-Way ANOVAالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ

الجدولالتالي:مبينفي
درجة اعتماد الصحفيين  في لقياس الفروق ، One-Way ANOVAاختبار  (:(3.24جدول رقم 

لمتغير المؤهل  وفقاالفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 
 العلمي.

 المتوسط العدد  المؤهل العلمي
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"F " 

 قيمة 
Sig." "  الداللة 

 0.987 4.154 13 ثانوية عامة
 0.811 4.391 92 بكالوريوس  دالةغير  0.424 0.864

 0.735 4.480 50 دراسات عليا 

"،وهذايدلعلى0.05من"أكبر"المحسوبة.Sigقيمة"تبينمنالجدولالسابقأن
داللةعدم مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق اعتماد(α≤0.05)وجود درجة في

على الفلسطينيين علىالصحفيين الحصول في الذكية الهواتف جائحةحولاألخبارصحافة
.وفقالمتغيرالمؤهلالعلميكورونا

حيثمتقاربونفيالمؤهلالعلمي،مرإلىأنأغلبالمبحوثينالباحثهذااألعويرج
التعليميبكالوريوس صحافة%.كماأنهذااألمريؤكدأن59.4بنسبةإنمعظمهممستواه

كثرة بسبب منها واالستفادة التعليمية المستويات كافة إلى الوصول على قادرة الذكية الهواف
.التطبيقاتوتنوعالخدماتالتيتقدمها

داللةذاتفروقوجودعدمأظهرتالتي،(م2016)زقوت،ودراسةالدراسةهذهوتتفق
(1).العلميللمؤهلتعزىاالجتماعيعبرالهواتفالذكيةالتواصلشبكاتاستخدامفيإحصائية

 

الذكية:دراسة،قوتز(1) الهواتف االجتماعيمنخالل التواصل لتطبيقات الفلسطينيين الصحفيين استخدام
ميدانية.
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داللة  ت .3 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  اعتماد   (α≤0.05)وجد  درجة  في 
على الفلسطينيين  على    الصحفيين  الحصول  في  الذكية  الهواتف  جائحة    حول  األخبارصحافة 

 وفقا لمتغير العمر. كورونا 
،كماهوOne-Way ANOVAالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ

مبينفيالجدولالتالي:
درجة اعتماد الصحفيين   فيلقياس الفروق  ،One-Way ANOVAاختبار : (3.25)جدول رقم 

 العمرلمتغير  وفقاالفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 

 المتوسط العدد  العمر
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"F " 

 قيمة 
Sig." "  الداللة 

 0.908 4.192 52 30أقل من -18من 

 دالة 0.003 4.755
 0.640 4.603 73 40أقل من -30من 
 0.788 4.435 23 50أقل من -40من 

 0.951 3.714 7 فأعلى 50

"،وهذايدلعلى0.05من"أقل"المحسوبة.Sigقيمة"تبينمنالجدولالسابقأن
داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق الصحفيين ( α≤0.05) وجود اعتماد درجة في

وفقاجائحةكوروناحولاألخبارصحافةالهواتفالذكيةفيالحصولعلىالفلسطينيينعلى
أقل-40،تالهمالذينأعمارهممن40أقلمن-30لمتغيرالعمر،ولصالحالذينأعمارهممن

 فأعلى.50،وأخيراالذينأعمارهم30أقلمن-18،ثمالذينأعمارهممن50من
من هي الفلسطينيين الصحفيين ألغلب العمرية الفئة أن إلى ذلك الباحث ويعزو

لكنهناكيتناولهاالصحفيونبجميعفئاتهمالعمريةالشباب،وعلىالرغممنأنالهواتفالذكية
الشباب الصحفيون تناول يكون أن العمريةاحتمالية الفئة من–30من الذين40أقل هم

عينةالدراسةهمفيالفئةالعمريةالشابةمايعللسببأنأغلبكبر،وهذابشكلأايتناولونه
سنة.40إلىأقلمن30بين

 

الذكية:دراسة،زقوت(1) الهواتف االجتماعيمنخالل التواصل لتطبيقات الفلسطينيين الصحفيين استخدام
ميدانية.
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علة دراسة مع الدراسة هذه ال2020)وتختلف أنه بينت التي دالةفروقيوجد(
كوروناتجاهفيروسالصحيالوعيتشكيلفيالجديداإلعالموسائلدوردرجاتبينإحصائيا

(1).العمريةالفئاتلمتغيرتعزى
إحصائيةداللةذاتالتيبينتعدموجودفروق  (2016)كماتختلفمعدراسةزقوت

الذكيةالهواتفعلىاالجتماعيالتواصللتطبيقاتالصحفيينالفلسطينييناستخدامدرجةبين
(2)للعمر.تعزى

في درجة اعتماد الصحفيين   (α≤0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ت .4
وفقا جائحة كورونا    حول  األخبارصحافة الهواتف الذكية في الحصول على    الفلسطينيين على

 لمتغير مكان السكن. 
،كماهوOne-Way ANOVAالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ

الجدولالتالي:مبينفي
درجة اعتماد الصحفيين   فيلقياس الفروق  ،One-Way ANOVAاختبار : ((3.26جدول رقم 

لمتغير مكان  وفقاالفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول جائحة كورونا 
 السكن

 العدد  مكان السكن
 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"F " 

 قيمة 
Sig." " 

 الداللة 

 1.035 4.125 24 شمال غزة

 دالةغير  0.202 1.512
 0.722 4.360 50 غزة

 0.779 4.458 24 الوسطى
 0.594 4.622 37 خانيونس 

 0.988 4.350 20 رفح

"،وهذايدلعلى0.05من"أكبر"المحسوبة.Sigقيمة"تبينمنالجدولالسابقأن
داللةعدم مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق اعتماد (α≤0.05)وجود درجة في

 

دوروسائلاإلعالمالجديدةفيتنميةالوعيالصحيومكافحةاألزماتالصحيةالعالميةفيضوء،علة(1)
ميدانية،انتشارفيروسكورونا:دراسة

الذكية:دراسة،زقوت(2) الهواتف االجتماعيمنخالل التواصل لتطبيقات الفلسطينيين الصحفيين استخدام
ميدانية،
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على الفلسطينيين علىالصحفيين الحصول في الذكية الهواتف جائحةحولاألخبارصحافة
.وفقالمتغيرمكانالسكنكورونا

وجود إلى النتيجة هذه الباحث اكبيرتقاربويعزو بينلفي الصحفيينصفات
لمجائحةكوروناوهيجائحةأنالدراسةتختص،كماالفلسطينيينفيجميعمناطقسكناهم

منصتقت تعاني كانت غزة قطاع محافظات فجميع األخرى، دون محافظة على الجائحةر
أخباروحيثياتها متابعة في نهم وجود إلى ذلك الباحث ويعلل أجمع، العالم ضربت التي

.حةوبشكلمستمروتداعياتالجائ

الصحفييناعتماددرجةفيإحصائيةداللةذاتفروقتوجدأنهيتبينوبذلك
وفقا كوروناجائحةأزمةحوللألخباركمصدرالذكيةالهواتفصحافةعلىالفلسطينيين

العلميالمؤهللمتغيروفقا فروقوجوديثبتلمفيماالعمر،ومتغيراالجتماعي،النوعلمتغير
.السكنمكانومتغير

الخامس::  خامسا التأثيرات   الفرض  درجة  في  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
صحافة من االعتماد على  الصحفيين الفلسطينيين  المعرفية، والوجدانية والسلوكية، المتحققة  

الديموغرافية لديهم  وفقًا للمتغيرات    حول أزمة جائحة كورونا  كمصدر لألخبارالهواتف الذكية  
 النوع االجتماعي، المؤهل العلمي، العمر، مكان السكن(.

ضالفرعيةالتالية:وتفرعمنالفرضالرئيسالسابقالفريو
التأثيرات في    (α≤0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ت .1 درجة 

اعتماد   والسلوكية الوجدانية  و المعرفية   عن  الفلسطينيين  الناتجة  صحافة   الصحفيين  على 
 وفقا لمتغير النوع االجتماعي. جائحة كورونا األخبار حول الهواتف الذكية في الحصول على 

،كماهومبينفيالجدولالتالي:T-Testالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ
التأثيرات المعرفية والوجدانية والسلوكية  في درجة، لقياس الفروق T-Testاختبار : ((3.27جدول رقم 

الناتجة عن اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول على األخبار حول 
 لمتغير النوع االجتماعي.  وفقاجائحة كورونا 

 المتوسط العدد  النوع االجتماعي
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"T " 

 قيمة 
Sig." "  الداللة 

 0.540 3.717 119 ذكر 
 دالةغير  0.252 1.150-

 0.586 3.838 36 أنثى
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"،وهذايدلعلى0.05من"أكبر"المحسوبة.Sigقيمة"تبينمنالجدولالسابقأن
داللةعدم مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق التأثيراتفي(α≤0.05)وجود درجة

علىصحافةالهواتفالصحفيينالفلسطينيينالناتجةعناعتمادوالسلوكيةالوجدانيةوالمعرفية
.وفقالمتغيرالنوعاالجتماعيجائحةكورونااألخبارحولالذكيةفيالحصولعلى

النتيجة االهتماموهذه نتيجة الذكورالمشتركطبيعية، قبل من كورونا جائحة تجاه
حدعلىوالصحفياتفيمتابعتهاسواءمنقبلالصحفيينهناكاهتماميكونفبالتاليواإلناث،

الم التأثيرات في تلقائي بشكل أثر الذكية الهواتف صحافة على االعتماد وهذا عرفيةسواء،
 م.لديهوالوجدانيةوالسلوكية

الذكيةعثمان الهواتف الباحثفيصحافة النتيجةيقول إنهوتعليقاعلىهذه كباشي
منالطبيعيأنيكونهناكاهتمامبمتابعةصحافةالهواتفالذكيةللحصولعلىاألخبارعن
جائحةكورونا،سواءمنقبلالذكورأواإلناث،كونأنالجائحةتهمالجنسين،وهذاأمريدلل

معارفهمعلى لتنمية دفعهم الذي األمر حياتهم، على وتأثيرها الجائحة لخطورة إدراكهم مدى
وأحاسيسهم،وهذااألمرسينعكستجاههاوهذهالمعارفبكلتأكيدسيكونلهاعلىمشاعرهم

(1)بتلقائيةعلىسلوكياتهمتجاهالجائحة.
التأثيرات في    (α≤0.05)وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  ت .2 درجة 

اعتماد  والسلوكيةالوجدانية  و المعرفية   عن  الفلسطينيين  الناتجة  صحافة   الصحفيين  على 
 وفقا لمتغير المؤهل العلمي.جائحة كورونا األخبار حول الهواتف الذكية في الحصول على 

،كماهوOne-Way ANOVAالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ
لالتالي:مبينفيالجدو

درجة التأثيرات المعرفية  في ، لقياس الفروق One-Way ANOVAاختبار  (:(3.28جدول رقم 
والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول  

 ا وفقا لمتغير المؤهل العلميعلى األخبار حول جائحة كورون

 العدد  العلميالمؤهل 
 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"F " 

 قيمة 
Sig." "  الداللة 

 0.477 3.865 13 ثانوية عامة
 0.518 3.743 92 بكالوريوس  دالةغير  0.697 0.362

 0.630 3.718 50 دراسات عليا 
 

(16/06/2021).كباشي.مقابلةإلكترونية(1)
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"،وهذايدلعلى0.05من"أكبر"المحسوبة.Sigقيمة"تبينمنالجدولالسابقأن
درجةالتأثيراتالمعرفيةفي(α≤0.05)وجودفروقذاتداللةإحصائيةعندمستوىداللةعدم

علىصحافةالهواتفالذكيةفيالصحفيينالفلسطينيينالناتجةعناعتمادوالسلوكيةالوجدانيةو
 .وفقالمتغيرالمؤهلالعلميجائحةكورونااألخبارحولالحصولعلى
أنوهذا العلميةالمبحوثينيدللعلى الهواتفبجميعمؤهالتهم اعتمدواعلىصحافة

االذكية األخبارفي تأثيراتسلوكيةووجدانيةجائحةكوروناحوللحصولعلى لديهم ،وكان
ومعرفيةناتجةعنهذااالعتماد،ومنالبديهيأنهذهالتأثيراتالتعتمدعلىالدرجةالعلمية.

هذهالنتيجةيؤكدالباحثفياإلعالمالجديدسائدرضوانأنهمنالمعلوموتعليقاعلى
أنالصحفيينبجميعمستوياتهمالعلميةاهتموابمتابعةجائحةكورونا،خاصةأنهمواكبوهامنذ
المستوى عن النظر بغض تجائها ومعلوماتهم معارفهم تنمية إلى دفعهم األمر وهذا بدايتها،

العلميلهم.
فت .3 التأثيرات في    (α≤0.05)روق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجد  درجة 
الفلسطينيين  الناتجة عن اعتماد  والسلوكيةالوجدانية  و المعرفية   الهواتف    الصحفيين  على صحافة 

 وفقا لمتغير العمر. جائحة كورونا األخبار حول الذكية في الحصول على 
،كماهوOne-Way ANOVAالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ

مبينفيالجدولالتالي:
درجة التأثيرات المعرفية   فيلقياس الفروق ، One-Way ANOVAاختبار : (3.29)جدول رقم 

والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول  
 العمر لمتغير  وفقاعلى األخبار حول جائحة كورونا 

 المتوسط العدد  العمر
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"F " 

 قيمة 
Sig." " 

 الداللة 

 0.570 3.688 52 30أقل من -18من 

 دالةغير  0.090 2.205
 0.531 3.778 73 40أقل من -30من 
 0.571 3.896 23 50أقل من -40من 

 0.363 3.331 7 فأعلى 50

"،وهذايدلعلى0.05من"أكبر"المحسوبة.Sigقيمة"منالجدولالسابقأنيتضح
داللةعدم مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق التأثيراتفي(α≤0.05)وجود درجة

علىصحافةالهواتفالصحفيينالفلسطينيينالناتجةعناعتمادوالسلوكيةالوجدانيةوالمعرفية
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هذهالباحثويفسر.وفقالمتغيرالعمرجائحةكورونااألخبارحولالذكيةفيالحصولعلى
فينفسيعيشونالمبحوثينبأنالنتيجة يختلفون وال والوجدانيةالمعرفيةالتأثيرات  الظروف،

حولاألخبارعلىالحصولفيالذكيةالهواتفصحافةعلىاعتمادهمعنالناتجةوالسلوكية
كورونا.جائحة

داللة  ت .4 مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  المعرفية  في    (α≤0.05)وجد  التأثيرات  درجة 
اعتماد  والسلوكيةالوجدانية  و  الفلسطينيين  الناتجة عن  الذكية   الصحفيين  الهواتف  على صحافة 

 وفقا لمتغير مكان السكن. جائحة كورونا  األخبار حول في الحصول على 

،كماهوOne-Way ANOVAالفرضباستخداماختباراتمالتحققمنصحةهذ
الجدولالتالي:مبينفي

درجة التأثيرات المعرفية  في ، لقياس الفروق One-Way ANOVAاختبار : (3.30)جدول رقم 
والوجدانية والسلوكية الناتجة عن اعتماد الصحفيين الفلسطينيين على صحافة الهواتف الذكية في الحصول  

 مكان السكن لمتغير  وفقاعلى األخبار حول جائحة كورونا 

 العدد  مكان السكن
 المتوسط
 الحسابي 

 االنحراف
 المعياري 

 قيمة 
"F " 

 قيمة 
Sig." "  الداللة 

 0.624 3.695 24 شمال غزة

 دالةغير  0.083 2.106
 0.499 3.592 50 غزة

 0.654 3.912 24 الوسطى
 0.508 3.871 37 خانيونس 

 0.461 3.756 20 رفح

"،وهذايدلعلى0.05من"أكبر"المحسوبة.Sigقيمة"أنيتضحمنالجدولالسابق
داللةعدم مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق التأثيراتفي(α≤0.05)وجود درجة

علىصحافةالهواتفالصحفيينالفلسطينيينالناتجةعناعتمادوالسلوكيةالوجدانيةوالمعرفية
وفقالمتغيرمكانالسكن.جائحةكورونااألخبارحولالذكيةفيالحصولعلى

مهماالشخصيةوالسماتالصفاتفيكبيربشكلاربونمتقالمبحوثينأنالباحثويرى
الخاصةواألخبارالمعلوماتمعرفةفيرغبةلديهمالصحفيينفجميعسكناهم،مكاناختلف
معرفيةبجائحة تأثيرات من تحدثه وما علىعنناتجةوسلوكيةووجدانيةكورونا اعتمادهم

األخباروالمعلومات.صحافةالهواتفالذكيةفيالحصولعلى
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والوجدانيةالمعرفية،التأثيراتدرجةفيإحصائيةداللةذاتفروقوجودوبذلكيتبين
كمصدرالذكيةالهواتفصحافةعلىاالعتمادمنالفلسطينيينللصحفيينالمتحققةوالسلوكية،

)وهيللمبحوثين،الديمغرافيةللمتغيراتوفقاكوروناجائحةأزمةحوللألخبار النوع:
(.السكنومكانالعلميوالمؤهلوالعمر،االجتماعي،
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 المبحث الثالث: 
 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها


 أوال: خالصة النتائج العامة الدراسة:

يستعرضالباحثخالصةأهمالنتائجالتيتوصلتإليهاالدراسةالميدانيةالتيأجراها
الفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكيةللحصولعلىاألخبارحولالصحفيينحولاعتماد

جائحةكورونا..وهيكالتالي:

الذكيةفيالح .1 الهواتف الفلسطينيينعلىصحافة صولكانتدرجةاعتمادالصحفيين
نسبي بوزن جاءت حيث جدا  عالية كورونا جائحة حول األخبار %،88.000على
وهذايدللعلىأهميةصحافةالهواتفالذكيةلدىالصحفيينالفلسطينيين.

اعتماد .2 ودوافع أسباب أهم هي الجائحة لتطورات المستمرة المتابعة في الرغبة كانت
ال الهواتف الفلسطينيينعلىصحافة ذكيةفيالحصولعلىاألخبارحولالصحفيين

بنسبة وذلك كورونا وقت60.0جائحة أي في استخدامه سهولة ثانيا جاء فيما ،%
بنسبة المميزات51.0وذلك يظهر األمر وهذا الحدث، معايشة في الرغبة تلتها ،%

التيتنفردبهاصحافةالهواتفالذكيةكونهاتوفرللصحفيالمتابعةالمستمرة.
حجمالوقتالذييقضيهالصحفيينالفلسطينيينفيمتابعةاألخبارالخاصةاتضحأن .3

%يقضونأقل47.7بجائحةكوروناجاءبشكلمتباينإلىحدما،حيثإنمانسبته
بنسبة أقلمنثالثساعات إلى يوميا،ومنساعة %،ومنثالث26.5منساعة

ساعاتفأكثربنسبة%،ومنخمس13.5ساعاتإلىأقلمنخمسساعاتبنسبة
%،ويرىالباحثأنهذهنسبةطبيعيةألنمتابعةالصحفيينلصحافةالهواتف12.3

األخرى األحداث من العديد يتابعون فهم فقط، كورونا جائحة على تقتصر ال الذكية
خاصةأناألراضيالفلسطينيةتعجبالتطوراتالميدانيةالمتالحقة.

ذكيةالتييعتمدعليهاالصحفيونالفلسطينيونللحصولتمثلتأنواعصحافةالهواتفال .4
بنسبة االجتماعي التواصل األخبارحولجائحةكورونافيتطبيقات %،92.9على

%،ومنثمتطبيقاتالتراسل30.3تالهابفارقكبيرالتطبيقاتاإلخباريةوذلكبنسبة
بنسبة بنسبة28.4الفوري المتصفحات الرابعة المرتبة وفي ثم%17.4، ومن ،%

بنسبةsmsخدمات اإللكتروني تعزز3.9والبريد النتيجة هذه أن الباحث ويرى .%
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أنها خاصة الناس، حياة في االجتماعي التواصل تطبيقات تلعبه الذي الكبير الدور
أصبحتمكاناخصبالنشراألخباروالمعلومات.

جاءتطبيقواتسابفيالمرتبةاألولىمنتطبيقاتالهواتفالذكيةالتييعتمدعليها .5
بنسبة كورونا جائحة حول المعلومات على الحصول في الفلسطينيون الصحفيون

بلغت87.7 متقاربة بنسبة فيسبوك جاء الثانية المرتبة وفي حل%83.9، فيما ،%
%،تالذلكانستغرامبنسبة34.8تربنسبة%،ومنثمتوي63.9ثالثاتيليجرامبنسبة

%،وجاءفيالمرتبةاألخيرةكالمنجيميلوسناب19.4%،ويوتيوببنسبة22.6
بنسبة والبودكاست الهواتف2.6شات تطبيقات واتساب ويدللتصدر منهما. لكال %

الذكيةنتيجةحرصوسائلاإلعالمعلىإنشاءمجموعاتخاصةبهاعلىالتطبيق.
نأنأهمالموضوعاتالخاصةبجائحةكوروناالتيتعتمدعلىالهواتفالذكيةفيتبي .6

وذلك فلسطين في والوفيات اإلصابات أعداد هي لها الفلسطينيين الصحفيين متابعة
بنسبة92.3بنسبة بالجائحة الخاصة القراراتالحكومية %،تالها65.2%،ومنثم

اإلحص ثم ومن الصحي، والحجر الدوراإلغالقات على يدلل وهذا العالمية. ائيات
جميع من كورونا جائحة أزمة تغطية في الذكية الهواتف صحافة تلعبه الذي الكبير

جوانبها.
الهواتف .7 في كورونا لجائحة الخبرية بالتغطية الفلسطينيين الصحفيين ثقة درجة كانت

نسبي بوزن وذلك عالية، معياري79.226الذكية وانحراف يشير،%0.711، وهذا
إلىحجمالثقةالكبيربصحافةالهواتفالذكيةواألخبارالتيتقدمها.

في .8 كورونا لجائحة الخبرية التغطية مع الفلسطينيين الصحفيين تفاعل درجة أن تبين
نسبي بوزن جاءت حيث عالية، الذكية معياري71.742الهواتف وانحراف ،%

لتغطيجائحةكوروناالتقتصرعلى،وهذايشيرإلىأنمتابعةالصحفيين0.903
المتابعةفقطوإنماامتدتإلىالتفاعلمعهذهالتغطيةبشكلكبير.

كانتأهمأنماطتفاعلالصحفيينالفلسطينيينمعالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافي .9
%،وجاءالنشر76.1بنسبةوذلكالهواتفالذكية،هي:اإلعجابفيالمرتبةاألولى

المرت الثانيةفي بنسب43.9بنسبةوذلكبة والمشاركة التعليق ذلك تال ثم ومن ،%
متقاربة،وأخيراحلتأنماطالتراسلالفوريوالبثمباشروإرسالرسائلبريدية.ويعتقد
الباحثأنالفارقالكبيربيننمطاإلعجابوغيرهمناألنماطفيآلياتالتفاعليعود

نلهدالالترمزيةلدىالمستخدم.إلىسهولةخياراإلعجاب،كماأ
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درجةاستفادةالصحفيينالفلسطينيينمنالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتف .10
نسبي بوزن جاءت نسبته79.226الذكية معياري وبانحراف عالية، بدرجة %

،وهذايدللعلىمدىاستفادةالصحفيينبنسبةعاليةمنصحافةالهواتف0.711
عملهمالصحفي.الذكيةفي

المتحققة .11 االستفادة أهمجوانب بالجائحةهو الخاصة المعلومات الحصولعلى كان
لدىالصحفيينالفلسطينييننتيجةاعتمادهمعلىالهواتفالذكيةكمصدرللمعلومات

بنسبة كورونا جائحة ما78.7حول حدا إلى متقاربة بنسبة بعدها جاء فيما ،%
بكافة بنسبةاإللمام الجائحة حول كبير67.1التفاصيل بفارق تبعها ثم ومن ،%

الموضوعات إعداد في والمساعدة اآلخرين مع الجائحة حول األخبار مشاركة
الصحفيةالخاصةبالجائحةوالتواصلمعالمختصينحولالجائحة،وحلأخيراإدارة

لىاألهميةالكبيرة%.وهذايدللع0.6لجنةطوارئكورونابنسبةمتدنيةجداكانت
التيحظيتبهاجائحةكورونامنقبلالصحفيينالفلسطينيين.

جاءتالتأثيراتالمعرفيةالمترتبةعلىاعتمادالصحفيينعلىصحافةالهواتفالذكية .12
نسبي بوزن األولى المرتبة في كورونا جائحة حول األخبار على الحصول في

الوجدانية79.194 التأثيرات تلتها نسبيذلكو%، المرتبة74.783بوزن وفي ،%
نسبيجاءتالثالثة بوزن السلوكية مجموع71.561التأثيرات كان حين في .%

نسبي بوزن المتحققة التأثيرات74.906التأثيرات وتقارب عالية. نسبة وهي ،%
المعرفيةوالوجدانيةوالسلوكيةإلىحدمايدللعلىتنوعالتأثيراتالمتحققةللصحفيين
الفلسطينييننتيجةاعتمادهمعلىصحافةالهواتفالذكيةللحصولعلىاألخبارحول

جائحةكورونا.
كانتأهمإيجابياتصحافةالهواتفالذكيةكمصدرلألخبارحولجائحةكوروناهي .13

التحديثالمستمرللمعلوماتالمتعلقةبالجائحة،تالهااآلنيةفينقلاألخبارالخاصة
ثمتعددمصادراألخباروالمعلوماتالتيتقدمها،ومنثممتابعتهابجائحةكورونا،

فيأيوقتطالماتوافراإلنترنت.وهذايظهروجودإيجابياتكثيرةلصحافةالهواتف
الذكيةفيالحصولعلىاألخبارالخاصةبجائحةكورونا.

وروناهيتبينأنأهمسلبياتصحافةالهواتفالذكيةكمصدرلألخبارحولجائحةك .14
أو أسمائهم بنشر األفراد انتهاكخصوصية ثم أحداثجائحةكورونا، التضخيممن
يدلل وهذا المصدر. مجهولة األخبار ثالثا جاء فيما فيديوهات، أو عنهم معلومات
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علىوجودالعديدمنالسلبياتالتيتقفأمامصحافةالهواتفالذكية،وبالتاليتؤثر
علأدائها.

رحاتالمبحوثينتطويرتغطيةصحافةالهواتفالذكيةلجائحةكوروناكانتأهممقت .15
الشائعات عن االبتعاد ثم ومن موضوعاتها، في والموضوعية بالدقة االهتمام هي
المعلومات لنشر الموثوقة بالمصادر االهتمام تالها األخبار صحة من والتأكد

تغطيةصحافةالهواتفالصحيحةعنالجائحةوهذااألمريظهرمدىضرورةتطوير
الذكيةمامنشأنهتطويرها،وزيادةفعاليتها.

 ثانيًا: خالصة نتائج فروض الدراسة:
الصحفيين .1 اعتماد درجة بين ارتباطية عالقة بوجود القائل األول الفرض صحة ثبت

جائحة حول األخبار على الحصول في الذكية الهواتف صحافة على الفلسطينيين
أثيراتالمعرفيةوالوجدانيةوالسلوكيةالناتجةعنذلك.كوروناودرجةالت

اعتماد .2 درجة بين طردية ارتباطية عالقة بوجود القائل الثاني الفرض صحة ثبت
الذكيةفيالحصولعلىاألخبارحول الهواتف الفلسطينيينعلىصحافة الصحفيين

جائحةكوروناودرجةثقتهمبالتغطيةالخبريةللجائحة.
ا .3 صحة الصحفيينثبت ثقة درجة بين ارتباطية عالقة بوجود القائل الثالث لفرض

الفلسطينيينبالتغطيةالخبريةلجائحةكورونافيالهواتفالذكيةودرجةاستفادتهممن
هذهالتغطية.

داللة .4 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق بوجود القائل الرابع الفرض صحة ثبت
(0.05≥α)الفلسطينيينعلىصحافةالهواتفالذكيةفيفيدرجة اعتمادالصحفيين

ال فيما والعمر، االجتماعي، للنوع تعزى كورونا جائحة حول األخبار على الحصول
يوجدفروقذاتداللةإحصائيةتعزىللمؤهلالعلميومكانالسكن.

در .5 في إحصائية داللة ذات فروق بوجود القائل الخامس الفرض صحة عدم جةثبت
التأثيراتالمعرفية،والوجدانيةوالسلوكية،المتحققةللصحفيينالفلسطينيينمناالعتماد
علىصحافةالهواتفالذكيةكمصدرلألخبارحولأزمةجائحةكوروناوفقاللمتغيرات

وهي: للمبحوثين، ومكان)الديمغرافية العلمي والمؤهل والعمر، االجتماعي، النوع
السكن(.
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 توصيات الدراسة:ثالثًا: 
ضوء إليهانتائجالعلى توصلت منالتي مجموعة الباحث استخلص الدراسة،

اإلعالمية،وأقسامالصحافةواإلعالمفيوالمؤسساتالتوصياتالهامة،موجهةإلىالصحفيين،
الذكية الهواتف صحافة تطوير أجل من المختصة، والجهات الفلسطينية، والكليات الجامعات

،وهيكالتالي:مثلأزمةجائحةكوروناخاصةفيتغطيةاألزمات

 توصيات إلى المؤسسات اإلعالمية:  .1
وتأسيسأقسامفيهاخاصةبصحافةالعملعلىاالهتمامبصحافةالهاتفالذكية، .أ

والتقنية والبشرية المادية اإلمكانات كافة توفير إلى باإلضافة الذكية، الهواتف
الهواتف صحافة عبر اإلعالمية رسالته إيصال في الصحفيين إلنجاح الالزمة

الذكية.
خاصة .ب الذكية، الهواتف صحافة على الفلسطينيين الصحفيين تدريب ضرورة

 بيقاتالصوروالفيديووتحريرالنصوصبالهواتفالذكية.استخدامتط
علىالمؤسساتاإلعالميةالتيتقدمأخبارهاعبرالهواتفالذكية،بتقديماألخبار .ت

ضرورة إلى باإلضافة وشاملة. ومتوازنة متكاملة بطريقة كورونا بجائحة الخاصة
تنويعاآلراءوالخبراتالمتاحةحولالجائحة.

علىتنظيمحمالتإعالميةتهدفإلىزيادةثقةالجمهورالفلسطينيضرورةالعمل .ث
بالتغطيةالصحفيةعبرالهواتفالذكية.

 توصيات إلى الجهات الرسمية:  .2
الهواتف .أ بصحافة خاصة إعالمية تشريعات بصياغة المختصة الجهات تقوم أن

الصحفيينالذكية،وتنظيمالوضعالقانونيلها،السيمافيظلانتهاكالعديدمن
الممارسينلصحافةالهواتفالذكيةألخالقياتالمهنة،ووقوعهمفيأخطاءفادحة

 أثناءتغطيتهمالصحفيةعبرالهواتفالذكية.
تنظيمورشعمللتوعيةالصحفيينوالنشطاءاإلعالميينبالتغطيةاإلعالميةعبر .ب

األ عن البعد إلى باإلضافة الذكية، الهواتف وتطبيقات المزيفةالمنصات خبار
بالمواضيع العالقة ذات سيما ال الذكية، الهواتف عبر المضللة والمعلومات

الحساسةمثلجائحةكورونا.
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الذكية، .ت الهواتف الفلسطينيينحولصحافة دليلإرشاديللصحفيين ضرورةإعداد
القصص صناعة في يساعدهم ما الصحفي العمل في معها التعامل وكيفية

 الصحفية.
 إلى الصحفيين: توصيات .3

أنيحترمالصحفيونخصوصيةاآلخرينخاصةالمصابينبفيروسكورونا،وعدم .أ
نشرأسمائهمأومعلوماتعنهمأوفيديوهاتلهم.

نبمصادرهماإلعالميةأثناءالتغطيةاإلعالميةعبرونالفلسطينيوأنيهتمالصحفي .ب
المصدرحولجائحةكورونا.الهواتفالذكية،وعدماللجوءإلىاألخبارمجهولة

الهواتف .ت تناولاألخبارعبرصحافة الدقةفي الفلسطينيون يتوخىالصحفيون أن
 الذكية،السيماتلكالمتعلقةباألرقامواإلحصائياتحولجائحةكورونا.

أنها .ث الذكية،خاصة الهواتف توفرهاصحافة التي المميزات القصوىمن االستفادة
 باإلضافةإلىقلةتكلفتهاالماليةمقارنةمعالوسائلاألخرى.توفرالجهدوالوقت،

الهواتف .ج صحافة في الرائدة اإلعالمية التجارب من القصوى االستفادة ضرورة
الذكية.

 توصيات إلى الجامعات والكليات الفلسطينية:  .4
الهواتف .أ بصحافة مختص مساق تدريس على الفلسطينية الجامعات تعمل أن

تأهيلالطلبةللتعاملمعها،وبناءكادرإعالميفلسطينيمختصالذكية،منأجل
 فيصحافةالهواتفالذكية.

التنسيقمعالمؤسساتاإلعالميةالرائدةفياستخدامصحافةالهواتفالمحمولمن .ب
أجلتنظيمدوراتإعالميةلطلبةكلياتالصحافةواإلعالممنأجلالتعرفعلى

صحافةالهواتفالذكية.ميدانالعملاإلعالميعبر
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 قائمة المالحق 
 قائمة بأسماء المحكمين لصحيفة االستقصاء  (:1)ملحق رقم 

مكانالعملالتخصصالرتبةاالسم

العراق-جامعةاإلسراءصحافةأستاذأ.د.عليمولودفاضل

غزة-الجامعةاإلسالميةصحافةأستاذمشاركأمينوافيد.

غزة–الجامعةاإلسالميةصحافةأستاذمشاركد.أيمنأبونقيرة

مصر-جامعةالقاهرةصحافةأستاذمشاركسعيدالنجارالغريبد.

غزة-جامعةغزةصحافةأستاذمساعدحمادضد.ناه

الجزائر-جامعةباجيمختارصحافةأستاذمساعدبوقرةةد.سامي
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 صحيفة االستقصاء(:  2)ملحق رقم 


 

 

 




 
 الصحفيون والصحفيات الكرام... 

الصحفيين اعتماد حول لدراسة االستبانة هذه أيديكم بين أضع أن يسرني
كورونا، جائحة حول لألخبار كمصدر الذكية الهواتف صحافة على الفلسطينيين
استكمااللمتطلباتالحصولعلىدرجةالماجستيرفيالصحافةمنقسمالصحافة

.واإلعالمبالجامعةاإلسالميةبغزة
لن جمعها سيتم التي البيانات أن علما  االستبانة، بتعبئة التفضل نرجو

ضالبحثالعلمي.تستخدمإالألغرا
 شاكرا لكم حسن تعاونكم 

 
 : الباحث

مينخالدبركةأ
 إشراف:

أ.د.طلعتعبدالحميدعيسى
 أستاذ الصحافة بالجامعة اإلسالمية بغزة

 
 
  

 زةـــــــــغب ةــــــالميــــــة اإلســـــــــامعـالج

 ا ـــــــات العليـالبحث العلمي والدراس عمادة

 كليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اآلداب

 الصحــــــــــــــافـــــــــــــة ر ــــــــــماجستي

The Islamic University of Gaza 

Deanship Research & Postgraduate Studies  

Faculty of Arts 

Master of Journalism 
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 : السمات العامة: أوال
 :االجتماعي النوع
أنثى☐كرذ☐


 السكن: 
حرف☐خانيونس☐الوسطى☐غزة☐شمالغزة☐


 المستوى التعليمي:
دراساتعليا☐بكالوريوس☐ثانويةعامةفأقل☐


  السن:
40:أقلمن30من☐30:أقلمن18من☐
فأعلى50☐50:أقلمن40من☐


 المؤسسة اإلعالمية: 
صحيفةأومجلة☐ءوكالةأنبا☐إذاعة☐قناةتلفزيونية☐
يرجىذكرها...أخرى:☐صحفيحر☐


 متابعة الهواتف الذكية في الحصول على األخبار الخاصة بجائحة كورونا ثانيا: 
 بشأن جائحة كورونا؟ األخبارصحافة الهواتف الذكية في الحصول على  اعتمادك علىما درجة  .1

منخفضةجدا ☐منخفضة☐متوسطة☐عالية☐عاليةجدا ☐


 جائحة كورونا؟ االخبار حولدوافع اعتمادك على صحافة الهواتف الذكية في الحصول على و  أسباب ما .2
 يمكنك اختيار أكثر من إجابة()
رغبتيفيمعايشةالحدث☐ثقتيفياألخبارالتيتقدمهاحولجائحةكورونا☐
تتيحفرصةالنقاشمعزمالئي☐الرغبةفيالمتابعةالمستمرةلتطوراتالجائحة☐
سهولةاستخدامهفيأيوقت☐تبادلالنقاشمعاآلخرينفيموضوعاتالجائحة☐
التعبيرعنمشاعريوآرائيعنالموضوع☐تعرضوجهاتنظرمختلفةعنجائحةكورونا☐
أخرى:يرجىذكرها....☐


 ؟ ما عدد الساعات التي تقضيها في متابعة األخبار الخاصة بجائحة كورنا عبر الهواتف الذكية .3
أقلمنساعة☐منساعةإلىأقلمنثالثساعات☐
رخمسساعاتفأكث☐منثالثساعاتإلىأقلمنخمسساعات☐
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يمكنك )جائحة كورونا؟  األخبار حولللحصول على  تعتمد عليهاالتي  صحافة الهواتف الذكيةأنواع ما  .4
 اختيار أكثر من إجابة(

تطبيقاتالتراسلالفوري☐تطبيقاتالتواصلاالجتماعي☐
والبريداإللكترونيsmsخدمات☐التطبيقاتاإلخبارية☐
أخرى:يرجىذكرها....☐المتصفحات☐


يمكنك )؟ لتي تعتمد عليها في الحصول على المعلومات حول جائحة كورونالهواتف الذكية ما تطبيقات ا .5
 (اختيار أكثر من إجابة

يوتيوب☐تيليجرام☐تويتر☐واتساب☐فيسبوك☐
أخرى: يرجى ذكرها.... ☐البودكاست☐جيميل☐انستغرام☐سنابشات☐


 في متابعتها؟ الهواتف الذكية تعتمد علىما الموضوعات الخاصة بجائحة كورونا التي  .6
 يمكن اختيار أكثر من إجابة( )
طرقالوقاية☐إحصائياتعالمية☐بفلسطيناإلصاباتوالوفياتدادأع☐
جهودالتوعيةبالمرض☐خريطةانتشارالوباء☐أسبابانتشارالجائحة☐
إلغالقاتوالحجرالصحيا☐العالجواللقاحات☐القراراتالحكوميةالخاصةبالجائحة☐
أخرى:يرجىذكرها....☐التوجيهاتوإجراءاتالسالمة☐


 ما درجة ثقتك بالتغطية الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف الذكية؟  .7
منخفضةجدا ☐منخفضة☐متوسطة☐عالية☐عاليةجدا ☐

 الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف الذكية؟ ما درجة تفاعلك مع التغطية  .8
منخفضةجدا ☐منخفضة☐متوسطة☐عالية☐عاليةجدا ☐


 مع التغطية الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف الذكية؟  كأنماط تفاعلما  .9

 يمكن اختيار أكثر من إجابة(
نشر☐تعليق☐تراسلفوري☐إعجاب☐
مشاركة☐إرسالرسائلبريدية☐بثمباشر☐


 ما درجة استفادتك من التغطية الخبرية لجائحة كورونا في الهواتف الذكية؟  .10
منخفضةجدا ☐منخفضة☐متوسطة☐عالية☐عاليةجدا ☐
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حول جائحة كمصدر للمعلومات  الهواتف الذكيةما جوانب االستفادة المتحققة لديك نتيجة اعتمادك على  .11
 يمكن اختيار أكثر من إجابة()؟ كورونا
الخاصةبالجائحةالحصولعلىالمعلومات☐
حولالجائحةتفاصيلالاإللمامبكافة☐
التواصلمعالمختصينحولالجائحة☐
مشاركةاألخبارحولالجائحةمعاآلخرين☐
المساعدةفيإعدادموضوعاتيالصحفيةالخاصةبالجائحة☐
 أخرى:يرجىذكرها...☐

: التأثيرات السلوكية والمعرفية والوجدانية الناتجة عن االعتماد على صحافة الهواتف الذكية في الحصـول ثالثا
 جائحة كورونا  االخبار حولعلى 

 
على  .12 اعتمادك  عن  الناتجة  المعرفية  التأثيرات  درجة  ما 

على   الحصول  في  الذكية  الهواتف  حول  صحافة  االخبار 
جدا  ؟جائحة كورونا

ية 
عال

 

لية 
عا

طة  
وس

مت
ضة 

خف
من

ضة 
خف

من
 

 جدا

التعرفعلىتطوراتالجائحةفيفلسطينلحظةبلحظة
متابعةالقراراتالحكوميةحولالجائحة

الوصولألحدثاإلحصائياتالعالميةحولالجائحة
تنميةمعلوماتيحولالجائحة

التعرفعلىالظروفالتييمربهاالفلسطينيينجراءالجائحة
التعرفعلىالتداعياتالناتجةعنالجائحة

التعرفعلىسبلالوقايةمنالفيروس
اللقاحاتالتييتسابقالعلماءلتطويرهاأخبارالتعرفعلى

على  ما   .13 اعتمادك  عن  الناتجة  الوجدانية  التأثيرات  درجة 
على   الحصول  في  الذكية  الهواتف  حول صحافة    األخبار 

 جائحة كورونا؟

لية
عا

 
 جدا 

لية 
عا

طة  
وس

مت
ضة 

خف
من

 

فض
منخ

ة 
 جدا

.كورونابالمصابينوأوجاعاإلحساسبآالم
.كوروناجائحةالشعوربالحزنالشديدلمايحدثفيالعالمنتيجة

.فيروسالزيادةالتعاطفمعالمصابينب
.الشعوربالقلقنتيجةتداعياتجائحةكورونا

جائحةالعروالخوفنتيجةاألضرارالتيخلفتهاذالشعوربال
ــان ــةاإلجــــراءاتمــــنزيـــادةالشــــعورباألمـ ــابةبــــالفيروسنتيجـ اإلصـ

الحكوميةالمعلنعنهافيفلسطين.


معالمخالطينوالمصابينبالفيروس.التعاملأثناءزيادةالحذر
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الناتجة عن اعتمادك على صحافة    السلوكيةما درجة التأثيرات   .14

على   الحصول  في  الذكية  جائحة   االخبارالهواتف  حول 
 كورونا؟

لية
عا

 
 جدا 

لية 
عا

طة  
وس

مت
ضة 

خف
من

جدا 
ضة 

خف
من

 

كورونامنجائحةلمساعدةالمتضررينالمشاركةفيأنشطةتطوعية
المشاركةفيأنشطةالتوعيةمنالجائحة.

المنزلخوفامناإلصابةبجائحةكوروناااللتزامفي
عدمالذهابللعملخوفامناإلصابةبجائحةكورونا

المساهمةفيمساعدةاألسرالمتضررةبسببجائحةكورونا
المبــادرةبكتابــةالمنشــوراتالتوعويــةعلــىوســائلالتواصــلاالجتمــاعي

حولجائحةكورونا


المصابينبجائحةكورونالالطمئنانعليهمالتواصلمع
فيروسبالمنزلخوفاعليهممناإلصابةمنالخروجمناألطفالمنع

كورونا


الصــحيحةوتغييــربعــضالعــاداتغيــرالســليمةالوقايــةأســاليباتبــاع
للوقايةمنفيروسكورونا



تسليطالضوءعلىأخبارالجائحة


يمكنك اختيار أكثر )من وجهة نظرك؟  صحافة الهواتف الذكية كمصدر لألخبار حول جائحة كوروناما إيجابيات   .15
 من إجابة(

.بجائحةكوروناالمتعلقةللمعلوماتالتحديثالمستمر☐
الخاصةبجائحةكورونااآلنيةفينقلاألخبار☐
الدقةفيتناولاألخبارالخاصةبجائحةكورونا☐
متكاملةومتوازنةوشاملةبطريقةمعلوماتحولالجائحةتقدم☐
األخباروالمعلوماتالتيتقدمهاحولالجائحةتعددمصادر☐
يمكنالوصوللمعلوماتمنأماكنمتعددحولالجائحة☐
ئحةحولالجاتنوعاآلراءوالخبراتالمتاحة☐
يمكنمتابعتهافيأيوقتطالماتوافراإلنترنت☐
التواصلوتبادلالخبراتمنخاللمشاركةالمعلوماتتفيدفي☐
أخرى:يرجىذكرها....☐
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يمكنـك اختيـار أكثـر )من وجهة نظرك؟   سلبيات صحافة الهواتف الذكية كمصدر لألخبار حول جائحة كوروناما   .16
 من إجابة(

 جائحةكورونامنجانبواحدتغطية☐
 قلةالمعلوماتالصحيحةحولجائحةكوروناوانتشارمعلوماتمضللةومغلوطة☐
 منأحداثجائحةكوروناتضخيم☐
 إخفاءبعضالحقائقحولجائحةكورونا☐
 المعلوماتالكافيةحولجائحةكوروناقلة☐
 الجائحةالكمالكبيرمناألخبارحول☐
 األخبارمجهولةالمصدرحولجائحةكورونا☐
 تضارباألرقامواإلحصائياتحولجائحةكورونا.☐
أسسالعملاإلعالميعندطرحالمعلوماتالخاصةبجائحةكوروناضعف☐
انتهاكخصوصيةاألفرادبنشرأسمائهمأومعلوماتعنهمأوفيديوهاتلهم☐
أخرى:يرجىذكرها....☐


 يمكن اختيار أكثر من إجابة() لتطوير تناول صحافة الهواتف الذكية لجائحة كورونا؟ كما مقترحات .17
 الدقةوالموضوعيةفيموضوعاتهااالهتمامب☐
ألخبارجائحةكوروناالتغطيةالفوريةوالشاملة☐
االبتعادعنالشائعاتوالتأكدمنصحةاألخبار☐
ة.االهتمامبالمصادرالموثوقةلنشرالمعلوماتالصحيحةعنالجائح☐
توعيةالمواطنينالتركيزعلى☐
فيالهواتفالذكيةوتدريبالصحفيينعلىاستخدامتطبيقاتالصوروالفيدي☐
 أخرى:يرجىذكرها....☐


..شكرًا جزياًل لتعاونكم معنا




