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 اهلواتف املحمولةالنفسية واالجتماعية الستخدام اجلمهور املصري لتطبيقات  اآلثار

 هويدا محمد عزوز.د

  :الملخص

سعت الدراسة إلي رصد و تفسير اآلثار النفسية و االجتماعية الستخدام الشباب 

ة واعتمدت الدراس، المصري لتطبيقات الهواتف الذكية والدوافع واإلشباعات المتحققة منه

مدخل  –نظرية المجال العام  –علي مجموعة من النظريات )نظرية الحضور االجتماعي 

 االستخدامات و اإلشباعات( لالستفادة منها في تفسير نتائج الدراسة واالستدالل عليها.

الباحثة بإجراء مزيد من األبحاث والدراسات المستقبلية حول تطبيقات  وأوصت

 الهواتف الذكية .

The Psychological and Social Implication of Egyptian 

youth's use of Mobile Phone Applications 

Dr. Howayda Mohamed El Sayed Azouz* 

Abstract: 

Identifying the reasons for the Egyptian public's use of mobile phone 

applications, and the study also seeks to know the benefits achieved from this 

use and the factors affecting it, in addition to monitoring and interpreting the 

psychological and social effects of the Egyptian public's use of smart phone 

applications. a descriptive study that was applied using the survey method on a 

random sample of the Egyptian public consisting of (400) respondent 

The study reached a number of results, the most important of which are: 

 The hypothesis is proven correct, that there is a correlation between the 

degree of audience use of mobile phone applications and the psychological 

and social effects (positive - negative) 

 The validity of the hypothesis that there is a correlation between the 

motives of the Egyptian public's use of smart phone applications and the 

satisfaction achieved from them. 

 The hypothesis is partially valid, as there is a relationship between the age 

groups of the study sample according to the quality of the contents of 

mobile phone applications. 

 The hypothesis is partially proven, as there are statistically significant 

differences between age groups and educational status according to the 

degree of their use of mobile phone applications 
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 :مقدمة: والأ

وانتشههار  ثههورة االتصههاالت وأهمهههاهههذا العصههر ثههورة فههي جميههع المجههاالت شهههد 

وتخههدم جميههع  قصههوف فههي الحيههاة اليوميههة أهميههةذات  الهواتههف الذكيههة ت التههي أصههبحت

المجاالت و الميادين ت وترافق مع وجود الهواتف الذكية وجود تطبيقات لههذ  الهواتهف 

س اب ت فهيس به, ت ثهل )تطبيهق واتهمهما في حيهاة الفهرد م أساسيا ءاجز أصبحتوالتي 

 . (الخ....غرامت تويترسناب شات ت انست

المحتوف اإلعالمي وإنتاجهها  هم الهاتف الذكي في إعداد مصادر المواردوكما يس

اضهههافة إلهههة معالجهههة عهههها وتهههدعيمها وتنويعهههها عبهههر تطبيقاتهههه المختلفهههة ت باإلوتوزي

رسهههومات والنصههههو  االتصهههاالت والمعلومهههات مهههن خههههالل الصهههوت والفيهههديو وال

 المتحركة . والرسومات

وسههاعدت  المجتمههعكبيههرة بههين جميههع ف ههات  بدرجههةالهههاتف الذكيههة  توقههد انتشههر

( المطورين فهي نشهر تطبيقهات Android, IOSمثل ) منصات الهاتف األكبر جاذبية 

ت وتجعهل  االنترنهتسهلة للمستخدمين واستخدام الكثير من التطبيقات التهي تهدعم شهبكة 

وتتعهامم اإلفهادة واتف المحمولة قوة هائلة بوصهفها بوابهات العهالم اإللكترونهي ت من اله

المحمولهة ت  واألجههزةمن الهواتف المحمولة بشكل متزايد ت فتطبيقات الهواتهف الذكيهة 

أحهههدثت تغيهههرات وشهههبكات التواصهههل االجتمهههاعي واسهههتلهام الحلهههول مهههن الجمههههور 

 .اطنين وتحوالت كبيرة في الحياة االجتماعية للمو

الضهرورية  لالتصهاالتتسهتخدم  آلهةالهاتف المحمول لم يعد مجهرد  وبالتالي فإن 

التقليديهة ت  اإلعالميهةفحسب ت ولم بعد وسيلة ألداء األدوار نفسها التي تقوم به الوسهائل 

الهاتف المحمول يؤدي بكفاءة عالية مجموعة من الومائف مثهل )االتصهال ت  أصبحبل 

الهههاتف المحمههول يسههتثمر مجموعههة مههن  نأ( تأي الههخ....ت الترفيههه ت األخبههارت  اإلعههالم

ت إاضهافة  ت والتلفزيهون (اإلذاعهةالفنية المتاحة مثهل )االنترنهت ت الصهحافة ت  اإلمكانيات

ومائف الهاتف الثابت ت ممها يجعهل الههاتف المحمهول وسهيلة إعالميهة تقهوم بجميهع  إلة

المسهتقبل يطهرم مزيهدا  إنة مماثلهة ت بهل ومائف الوسائل التقليديهة بكفهاءة عاليهة وجهود

 الجديدة . اإلعالممن المزايا التي تميز  عن سوا  من تقنيات 

 :مشكلة الدراسة -ثانيا:

 اآلثهارالوقهو  علهة  إلهةأدف انتشار وازدياد اسهتخدام تطبيقهات الهواتهف الذكيهة 

ن إت حيه  النفسية واالجتماعية التي قد تحدث للجمهور جهراء تعراضههم لههذ  التطبيقها

مههاهرة تطبيقههات الهههاتف المحمههول مههاهرة جديههدة أاضههافت أسههاليب وأنمههاط جديههدة مههن 

والتي أثهرت فهي أسهلوب حيهاتهم ودرجهة تفهاعلهم داخهل المجتمهع  استخدامات الجمهور

يههر مههن ثالك إلههةوالتههي تههؤدي  اإلدمههانحالههة مههن  إلههةووصههولهم فههي بعهها األحيههان 

 . المخاطر النفسية واالجتماعية
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اسههتخدام الجمهههور  ةي تههتلخم مشههكلة الدراسههة فههي التعههر  علههة دواعههوبالتههال

 اتاإلشههباعالمصههري لتطبيقههات الهواتههف المحمولههة ت كمهها تسههعة الدراسههة إلههة معرفههة 

وتفسهير اآلثهار ت باإلاضافة إلة رصهد  فيهرة مؤثالمتحققة من هذا االستخدام والعوامل ال

 .طبيقات الهواتف الذكية النفسية واالجتماعية الستخدام الجمهور المصري لت

 :أهمية الدراسة -ثالثا:

تأتي األهمية النظرية للكشف عن العالقة بين استخدام الجمهور لتطبيقهات الهواتهف  .1

النفسههية واالجتماعيههة التههي يخلقههها اسههتخدام الجمهههور لتطبيقههات  واآلثههارالذكيههة ت 

أصهبحت ي اضوء بروز العديد مهن المشهكالت والمخهاطر التهالهواتف المحمولة في 

المتغيهرات  بهاختال بعد يهوم لتله, التطبيقهات  امرتبطة بهذا االستخدام المتزايد يوم

 الديموجرافية للجمهور المصري محل الدراسة .

الوقو  علة بعا الجوانهب والنقهاط المهمهة التهي تهؤثر فهي اسهتخدامات الجمههور  .2

 لحاجتهم إشباعهاالمصري لتطبيقات الهواتف الذكية ودرجة 

ة البحوث والدراسات العربيهة التهي قل أبرزها عديدةمن اعتبارات  الدراسة  تنبع هذ .3

ت حيه   الذكيهةالستخدام تطبيقهات الهواتهف  والجتماعيهالنفسية  اآلثارحول  أجريت

مهههؤخرا باسهههتخدامات الجمههههور للخهههدمات  السهههابقةركهههزت اهتمامهههات الدراسهههات 

 علة تطبيقات الهواتف الذكية . المقدمةاإلخبارية 

 :الدراسة أهداف -بعا :را

 التعر  علة مدف استخدام الجمهور المصري لتطبيقات الهواتف الذكية .

 التعر  علة أهم التطبيقات الذكية التي يستخدمها الجمهور المصري . .1

تحديههد ورصههد أههههم األنشههطة التهههي يمارسههها الجمهههور المصهههري علههة تطبيقهههات  .2

 الهواتف الذكية.

الذكيهة  الهواتهفصهري مهن اسهتخدامه لتطبيقهات الجمههور الم أههدا التعر  علة  .3

 إليها . حاجتهومدف 

 التعر  علة دوافع استخدام الجمهور المصري لتطبيقات الهواتف الذكية . .4

المتحققههة مههن تعههره الجمهههور المصههري لتطبيقههات الهواتههف ت رصههد اإلشههباعا .5

 الذكية .

عنههد  األفههرادبههها التههي يشههعر  ( االيجابيههة –السههلبية )و الجتماعيههةاآلثههار  أهههمرصههد  .6

 .الهواتف الذكية مع  تعاملهم

عند تعهاملهم  األفراداالجتماعية ( التي يشعر بها –النفسية )السلبية  اآلثاررصد أهم  .7

 .من تطبيقات الهواتف الذكية
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( وبحه  مهدف الدراسهةعينهة للجمههور المصهري ) رصد الخصهائم الديموجرافيهة .8

اسههتخدام تطبيقههات الهواتههف  رتبههة علههةالمت واالجتماعيههةالنفسههية  باآلثههارارتباطههها 

 الذكية

 :تساؤالت الدراسة -خامسا:

 ما مدف استخدام الجمهور المصري لتطبيقات الهواتف الذكية ؟ 

 ما ابرز تطبيقات الهواتف الذكية التي يستخدمها الجمهور المصري ؟ 

  حاجتهههكيههف يههتم  اسههتخدام الجمهههور المصههري لتطبيقههات الهواتههف الذكيههة ومههدف 

  ?اإليه

 ما دوافع استخدام الجمهور المصري لتطبيقات الهواتف الذكية ؟ 

  عنهد تعهاملهم مهع  األفهرادالسلبية ( التي يشعر بهها – االيجابيةاالجتماعية ) اآلثارما

 تطبيقات الهواتف الذكية؟

  عنههد تعههاملهم مههع  األفههرادالسههلبية ( التههي يشههعر بههها – االيجابيههة) النفسههية اآلثههارمهها

 الذكية؟ تطبيقات الهواتف

  شباعات المتحققة من تعره الجمهور المصري لتطبيقات الهواتف الذكية؟اإلما 

  استخدام الجمهور المصري لتطبيقات الهواتف الذكية؟ أنماطما 

 فروض الدراسة: -سادسا:

 : األولالفرض 

صهري لتطبيقهات الجمههور المبهين دوافهع اسهتخدام  إحصهائيادالة  ارتباطيهتوجد عالقة 

 شباعات المتحققة منها .لذكية واإلالهواتف ا

 الفرض الثاني:

لتطبيقههات الهواتههف الذكيههة بههين اسههتخدام الجمهههور  إحصههائيةذات داللههه  عالقههةتوجههد 

 االيجابية (. –واالجتماعية ) السلبية  واآلثار النفسية

 الفرض الثالث:

ذكيهة الهواتهف ال فهي نوعيهة تطبيقهات بهين المبحهوثين ةذات داللهه إحصهائي فهرو توجد 

 .وفقد المتغيرات الديموجرافية 

 :الفرض الرابع

تطبيقهات الهواتهف  معهدل اسهتخدام فهي المبحوثين توجد فرو  ذات دالله إحصائية بين 

 الذكية وفقد المتغيرات الديموجرافية .
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 : اإلطار النظري للدراسة -:سابعا

 :  1مدخل االستخدامات واإلشباعات

 اإلعالميهةات باهتمهام خها  فهي الدراسه شهباعاتيحظي مدخل االسهتخدامات اإل

بشههكل نشههح لتحقيههق  الجمهههور الههذي يسههتخدم الوسههيلة اإلعالميههة وذالهه, لتركيههز  علههة

ة ت وقد اهتمت البحوث والدراسات فهي القهرن الحهادي والعشهرين بدراسهة نحاجات معي

االنترنت كوسهيح اتصهالي مكمهل لهدور االتصهال الشخصهي ولقدرتهه  اعاتبوإشدوافع 

تمثههل وسههائل  أنهههافضههال عههن    حههد يكههل علهه األفههرادقههدر مههن  ألكبههروصههول علههة ال

تهؤثر علهة  أندراسهات المهدخل عهن وجهود مهداخل يمكهن  فتوقد كش الحديثةاالتصال 

نفسههههم ) سهههماتهم العامهههة أ بهههاألفرادمتعلقهههة  عوامهههلبالوسهههيلة مهههن عالقهههة الجمههههور 

 وعوامهلوسهيح اتصهالي ( ) سمات االنترنهت كوعوامل متعلقة بالوسيلةواالجتماعية ( 

 . الوسيلةراغ ومدف مصداقية هذ  لفاتتعلق بسيا  التعره للوسيلة مثل قضاء وقت 

 -: ثالث ف ات نوعية هي إلةالجديدة ويمكن تصنيف جمهور الوسائل 

  الدوليةاالنترنت وغيرها من الشبكات  لتأثيراتجمهور سلبي ت سيضل خااضعا . 

 : احتياجات محددة لديه . إلشباعيدة بوعي يستخدم الوسائل الجد جمهور نشح 

 : تعليمههها وانفتاحههها علهههة العهههالم  واألكثهههرحجمههها  األقهههلوههههو القطهههاع  جمههههور مهههؤثر

سهواء  اآلخهرينحاجهات  إشباعبطريقة انتقائية والمساهم في  حاجته إلشباعوالساعي 

بشههكل  أوكوسههيلة لالتصههال الشخصههي ت بشههكل فههردي مههن خههالل اسههتخدام االنترنههت 

 يخاطب قطاعات واسعة متباينة . جماهيري

  لشههبكة االنترنههت  اإلفههرادوقههد اهههتم الكثيههر مههن البههاحثين بدراسههة دوافههع واسههتخدامات

 وتمثلههيحققها اسهتخدامهم لههذ  الوسهيلة  التيشباعات التي يحصلون عليها وكذال, اإل

 :في  أهمها

  لتقضية وقت فراغ والتسلية والتنفيس عن الذات: دوافع طقوسيه 

 تتمثههل فههي الحصههول علههة المعلومههات مههن خههالل مواقههع الشههبكات : معرفيههة  دوافههع

 . مجاالتهااالجتماعية والمتنوعة في 

 عالقهات اجتماعيهة جديهدة والحهر   إقامهة إلهةوتتمثل فهي السهعي  ع اجتماعية :فدوا

فضهال  واألصهدقاء األسهرة أفهرادعلة التفاعل االجتماعي والمشاركة االجتماعية مهع 

الجتمهاعي والمشهاركة االجتماعيهة والتعبير والحر  علة التباعد ا الرأيعن حرية 

فضهال عهن حريهة التعبيهر عهن الهرأي فهي المواضهوعات  واألصهدقاء األسرة أفرادع م

 .المختلفة
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 -شباعات لهذه الدراسة :توظيف مدخل االستخدامات واإل

 هي :الرئيسية و األهدا شباعات لتحقيق اإل الستفادة من مدخل االستخدامات وا

 ةمصههههري لتطبيقههههات الهواتههههف الذكيههههالتعههههر  علههههة دوافههههع تعههههره الجمهههههور ال 

الجمههور علهة افتهراه  ريهة قائمهةحيه  ان النظشباعات المتحققة من التعهره واإل

مضههامين و الههذي يتميههز بالحيويههة وااليجابيههة فههي اختيههار مهها يحتهها  إليههه مههن  النشههح

 تشبع حاجتهم . إعالميةومواد 

 علهة انهه جمههور  اإلعالمجمهور وسائل  إلةشباعات إلات واينظر مدخل االستخدام

م الجمهههور المصههري لتطبيقههات نشههح فههي اسههتخدامه تلهه, الوسههائل و حيهه  يسههتخد

النفسهههية واالجتماعيهههة نتيجهههة تعراضههههم لههههذ   اآلثهههار أههههمالذكيهههة وتحديهههد  الهواتهههف

 التطبيقات .

 وغرافيهة للجمههور شباعات في تحديد العوامهل الديمساعدت بحوث االستخدامات واإل

 الوسائل واالشباعات ومعدل التعره لكل   عينة الدراسة وربطها بالدوافعالمصري 

 -: 2نظرية الحضور االجتماعي

 Edren ت وادريههان ويليمههز    john shortكههل مههن جههون شههورت  أسهههم

Willioms   وبيهروس كريسهتي تBruce CHstie    الحضهور فهي تأسهيس نظريهه

درجههة  أنساسههية لهههذ  النظريههة علههة ت وتقههوم الفكههرة األ 1976االجتمههاعي فههي عههام 

عمليهة االتصهال فيمها بيهنهم تتوقهف علهة  أثنهاءالتفاعل االجتمهاعي بهين أفهراد الجماعهة 

ت ويعنهي ذله, أن الحضهور الحضور االجتماعي ألفراد هذ  الجماعهة  أودرجة الوجود 

را  األخهرف بمهدف واصهل وإحسهاس األطهاالجتماعي لكل فرد فهي الجماعهة معنها  الت

مههور وسهائل  مهع النظريهةتفاعل هذا الشري, )التواجد الجدي ( ت وبرزت أهميهة ههذ  

 االتصال الحديثة

ت  الوسههيلةبدراسههة تههأثيرات هههذ   األبحههاثمثههل )االنترنههت( واهتمههام كثيههر مههن 

واالنترنت كوسيح اتصالي علة العالقات االجتماعية والتفاعل االجتماعي بين األفهراد 

تقلل من درجة الحضور االجتمهاعي لمسهتخدميها نظهرا للهنقم وأن االنترنت  ت خاصة

علهة خهال  االتصهال الشخصهي الهذي يهوفر  اللفظهيالشديد في استخدام االتصال غير 

ت نظههرا لقههدرتهم علههة التعبيههر عههن  بههين األفههراددرجههة عاليههة مههن التفاعههل االجتمههاعي 

التواجههد الجههدي  إلههة باإلاضههافةت عههن طريههق االتصههال غيههر اللفظههي  أوفظيهها ل أنفسهههم

خصائصههم )االجتماعيهة والثقافيهة وسهماتهم  ومعرفتههخهر لألفراد ورؤيهة كهل مهنهم اآل

رجع الصدف بقيهة أفهراد الجماعهة   feedbackفضال عن إمكانية قياس  الديموغرافية(

 لةكوسهي أن اإلنترنهت يفتقهرتجا  الرسائل االتصالية للقائم باالتصال ت وفي المقابل نجهد 

 -إلة مجموعة عناصر أهمها : ةاتصالي
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  اجههد الجههدي بههين مسههتخدميحيهه  حههل التواجههد العقلههي محههل التوالجههدي :التواجههد 

 .و التفاعل فيما بينهم عبر الشبكةاالتصال  أثناءاالنترنت 

  بحء رد الفعل أثناء االتصال والتفاعل بين األفراد عبر االنترنت . أوغياب الفورية 

 ماعية ياب الرموز االجتغsocial cues   المتعلقة بسمات األفراد مثهل السهن والنهوع

ومسههتوف التعلههيم والحالههة االجتماعيههة واالقتصههادية ت وذلهه, األمههر الههذي يقلههل مههن 

ة مثههل السههن والنههوع ومسههتوف التعلههيم والحالهه األفههرادالتفاعههل واالهتمههام فيمهها بههين 

الهذي يقلهل مهن التفاعهل  األمهروذله,  االجتماعية والمستوف االجتمهاعي واالقتصهادي

قهد تهرد علهة  فهاألفرادت   E-mailويتضمن ذله, مهن خهالل  األفرادوالتفاهم فيما بين 

إرسهالها ت وفهي بعد مرور فترة زمنية ليست بقليلة من تاريخ   Emailأحد رسائل ال 

تهوفر درجهات الحديثهة التهي  اإلعهالم وسهائلء نظريهة الحضهور االجتمهاعي فهإن اضو

مثهل البريهد  مرتفهعلمستخدميها ت وتتميز بدرجة حضهور اجتمهاعي  عالية من الفورية

 األفهرادويترتهب علهة ذله, زيهادة التفاعهل فهي االتصهال بهين   voice mailالصوتي 

 المستخدمين من خاللها .

 توظيف مدخل الحضور االجتماعي

 من مدخل الحضور االجتماعي في ما يلي : االستفادةيمكن 

دوافهههع اسهههتخدام الجمههههور المصهههري  دراسههةء تفسههير نتهههائج الدراسهههة فهههي اضهههو

لتطبيقههات الهواتههف المحمولههة وتحديههد مههدف التفاعههل بيههد مسههتخدمي هههذ  التطبيقههات 

ههذ   الستخدامهمالنفسية واالجتماعية التي تلحق بالجمهور نتيجة  اآلثاروالتعر  علة 

 التطبيقات .

 -: 3نظريه المجال العام

نظريهة  Jurgon Habermas س جهورجن هابرمها األلمهانيصهاغ الفيلسهو  

ثهامن عشهر إلهة القهرن الوهذ  النظرية تمتهد جهذورها  1962اسمها المجال العام ت عام 

تصف وتشرم نشأة تكون الرأي العهام وحالهة الهرأي العهام  نهاإفي المملكة المتحدة ت إذ 

 الثقافيهة واالجتماعيهة التهي والمهؤثرات أوربهافي ممارسة الحكومة التمثيلية فهي غهرب 

فهي الواقهع بهين مجهال السهلطة توسهح ام والمجهال العهام يتساعد علهة تطهوير الهرأي العه

 المجتمع .ا  الذي قد يركز علة األسرة وش ون خالعامة والحكومة والمجال ال

خيهالي  أومجتمع افترااضهي  بأنه عامالالمجال  أوالمناخ   Habermasوقد عر  

يهز فههو مكهون مهن مجموعهة مهن مم أوليس من الضروري التواجد في مكان معرو  

لهههم سههمات مشههتركة مجتمعههين مههع بعهها كجمهههور ويقومههون بواضههع وتحديههد  األفههراد

 .احتياجات المجتمع من الدولة 
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شهرعية السهلطة لتفعيهل أي  إلهةمصهدر الهرأي العهام ت وههو لحاجهة  عهامالويعهد المجهال 

ار التهي تخهدم واالتجاههات مهن خهالل السهلوكيات والحهو اآلراءديمقراطية ت فههو يبهرز 

 أنإلهة   Habermas ، وأشهار وههو الشهكل المثهاليللدولهة  شؤون العامهةالللتأكد علة 

 المناخ العام يعتمد علة

 مدف الوصول واالنتشار 

 درجة التحكم الذاتي 

 كلية )فكل فرد يشارك علة قدم مساواة (فا الهيرارر 

 في مضمون اإلعالمي اأن يكون دور القانون وااضح 

 ئموجود سيا  اجتماعي مال 

 اإلعههالمصههالية الكبههرف والتكنولوجيهها الجديههدة لوسههائل الثههورة االت وقههد أسهههمت

االنترنت في مهور فضاء عام اجتماعي جديد يخضع لمثالية  رأسهاااللكترونية وعلة 

Habermas   الكتاب والمثقفون حريتهم في معاراضة النظم السياسية التهي  فيهيمارس

 فضاء المعلومات . عليه أطلقتينتمون إليها ت وهو الذي 

االلكترونيهة تخلهق حالهة مهن  اإلعهالموسهائل  أنعلهة  عهامالوتؤكد نظرية المجال 

النخبهة الحاكمهة ثر علهة امهة وتهؤالجدل بين الجمهور تتيح تأثيرا كبيهرا فهي القضهايا الع

 والجمهور .

يمكههن  خاللهههكمجههال حياتنهها االجتماعيههة الههذي مههن  رؤيتهههوالمجههال العههام يمكههن 

خلههق حههوار خههار  سههيطرة  إمكانيههةعلههة   Habermasؤكههد أي العههام ويتشههكيل الههر

 الحكومة واالقتصاد من خالل نظريته فضال عن التأثير السياسي لالنترنت .

 -االستفادة من نظرية المجال العام:

 ادة من نظرية المجال العام فيما يلي:تم االستف

  والمعلومههات  اآلراءادل االتصههال والتفاعههل وتبهه إمكانيههةتتههيح نظريههة المجههال العههام

 المختلفة علة الهواتف الذكية . الجمهور التطبيقاتومناقشتها من خالل استخدام 

  تتيح نظرية المجال العام مفهوم المشاركة االفترااضية والتي تهتم فهي سهياقات المجهال

يتمثل في مجموعهة مشاركة تتم عبر البناء الشبكي الذي  نهاإالعام االفترااضي ت حي  

لهرابح ات ت حيه  يعهد البنهاء الشهبكي ههو اجماع وأ فرادأجتماعية سواء زم االمن الح

 والجماعات . األفرادبين هؤالء  األساسي
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 :الهواتف الذكية

 صههيتهواالتصههال ت حيهه  ذاع  اإلعههالميعتبههر الهههاتف المحمههول مههن تكنولوجيهها 

يتميهز  كونههة من اضهروريات الحيها وأصبحالثالثة عبر العالم ت  األلفيةوانتشر مع بداية 

ينفرد عن غيرة مهن خهالل االبتكهارات والتسههيالت للمسهتخدمين مهع  تجعلهبخصائم 

الجديههدة ذات  التكنولوجيههة اإلاضههافاتإاضههافة لمهها يحملههه مههن اقتصههاد الوقههت والجهههد ت 

ت ليعر  بعدها قفزة نوعية ومهور ما يسهمة بالههاتف  ة الالمتناهي الدقةالجودة العالية 

 الذي تطور قبل ذل, بعد مراحل جعلتهه يواكهب كهل ت شبكة العنكبوتيةح بالالذكي المرتب

                                                                                                                                                                                                                          ما هو حدي  في عالم التكنولوجيا وذل, لخدمة المستخدم .

 :نشأة وتطور الهواتف الذكية

  سههيمون هههاتف ذكههي باسههم أولمهههر  1992فههي عههامSimon    شههركة  إنتهها مههن

IBM  مهن ذاله, بكثيهر فقهد كهان  أكثهرعلة تلقي المكالمهات بهل   دور ت ولم يقتصر

والمفكههرة الزمنيههة والتوقيههت العههالمي ودفتههر العنههاوين واضههع الجههداول  أدوار مههن 

تقريبها ت وكهان الجههاز الوحيهد الهذي دوالر  899ان سهعر  والبريد االلكتروني ت وك

 . 4األمريكيةيقوم بهذ  المهام في الواليات المتحدة 

  شهركة سامسهونج كمنهافس  لهت كان طفرة في عالم الجوال حي  دخ 2002في عام

 .و تطويرها ألول شاشة ملونة للجوال  قوي لشركة نوكيا ت

  مع تزايد الطلب علة استخدام االنترنت يطلهق سهتيف جهوبز مهدير  2007وفي عام

عصر جديد من الهواتهف الذكيهة  ويبدأنهاية عصر الهواتف العادية ت شركة ) ابل ( 

ومهع تزايهد  2008التي تتميهز بكثيهر مهن التطبيقهات وسهرعة االنترنهت ت وفهي عهام 

يفون ( وخهو  جوجهل مهن تحكهم شهركة ) ابهل ( فهي ) األلكبير علة هاتف الطلب ا

مفتههوم المصههدر  وجعلتهههاندرويههد( ترنههت قامههت شههركة جوجههل بشههراء نظههام) ااالن

 .5الهواتف المحمول  كاترشلجميع 

  كثيهرة قهادرة  م تحسهين سهرعة االتصهال التهي أصهبحت بأصهنا ته 2010وفي عام

ي مشهاكل وسهرعة تحميهل فيهديوهات تصهل علة رفع وتحميل ملفات كبيرة بهدون أ

 .في الثانية   50MG إلة

  سهتمكن النهاس مهن  2020العمهل فهي شهبكات الجيهل الخهامس  يبهدأ إنومن المنتظر

مههع بعضههها  األجهههزةوستسههمح بههدخول م ههات  األبعههادثالثههي   3Dتحميههل فيههديو 

 .6شبكة االنترنت ونقل البيانات بسرعة فائقة في الثانية  إلةالبعا 

 :ئص الهواتف الذكيةخصا

 األجههزةن بهاقي تميهز  عهلخصهائم والمميهزات التهي يتميز الههاتف الهذكي بعهدد مهن ا

 -يلي : ونذكر منها ما األخرف
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  التي تتيح لمسهتخدمة  فآي وآييدعم العديد من قدرات االتصال الالسلكي مثل شبكة

وتقنيهو   فأخهرتصفح االنترنت وتقنية البلوتوث التي تتيح له التواصهل مهع هواتهف 

يهدعم تله, التقنيهة  خهرآاالتصال القريب المدف التي تتيح مشاركة الملفات مع هاتف 

 نظام تحديد المواقع الجغرافية . جانبه إلةت ويتم التواصل بينهم 

 يتيحهها لمسههتخدمه فهي التواصهل مههع  نأالتههي يجهب  السههولةيتمتهع بههه ههو  أبهرز مها

 .  7التواصل االجتماعيومشاركة ما يشاء معهم عبر خدمات  اآلخرين

 :الهواتف الذكية إيجابيات

جهذريا فهي حيهاة  اغيرت شكل العالم ت وأثرت تأثير أنهاالذكية في تكمن أهمية الهواتف 

عههدت مهها  وأنالبشههرية ت فلههم ينحصههر اسههتخدامها فههي إجههراء المكلمههات الهاتفيههة فقههح . 

 -: األتيالهواتف الذكية  أهميةالكثير في استخداماتها ت ومن 

تنزيهل  إمكهانشهبكة االنترنهت وتهوفر  إلهةتوفر الهواتف الذكية القدرة علة الولهو   .1

 تطبيقات مختلفة تسهل حيات المستخدم

ت وعملهت  األجههزةالتواصل بسهوله وبتكلفة قليلة بين مسهتخدمي ههذ   إمكانيةتوفر  .2

 علة اختصار المسافات بينهم واالستثمار الجيد للوقت .

 األنشهطةعلهة التواصهل بهل امتهدت لتشهمل طيفها واسهعا مهن  استخداماتهالم تقتصر  .3

يقوم بها الفرد ت وتزود الهواتف الذكيهة بتطبيقهات مختلفهة  أناالجتماعية التي يمكن 

ب تكهون حواسه أنمهن تكهون متعهددة االسهتخدامات وباتهت تقتهرب  أنمن ما مكنهها 

 صغيرة متنقلة

هها المسهتخدم واسهتغل رجهال اجخصبة لالستثمار في التطبيقهات التهي يحت بي ةوفرة  .4

وانجهاز مههامهم  أعمهالهمالهواتهف الذكيهة لتطهوير  الحرةالمهام  وأصحاب األعمال 

 . 8قدرتهم علة التواصل السريع من خاللها إلة باإلاضافة أسرعبشكل 

 :سلبيات الهواتف الذكية

  األسهههرةأثهههرت الهواتهههف الذكيهههة علهههة العالقهههات االجتماعيهههة وسهههبل التواصهههل مهههع 

 مهنهم منشهغل بهاتفهه وعالمهه  نجد أفهراد األسهرة يجلسهون معها وكهلين ت حي  حيطوالم

 . 9االفترااضي ت مما قد يؤثر علة روم التواصل

  األسههرةكههرس الهههاتف الههذكي الوحههدة و العزلههة االجتماعيههة ت حيهه  يفضههل أفههراد 

ت  للموسهيقةاالسهتماع  أوفي القراءة ومتابعة موقع التواصل االجتمهاعي  الستغرا 

 .10واإلنسانيأفراغها من محتواها العاطفي  األسريةأاضافت للعالقة مما 
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  لخصوصهية الهواتهف الذكيهة متمثلهة فهي فقهدان ااألطفهال السهتخدام سلبية  آثارهناك

لهة صهحة الطفهل الجسهمية والنفسهية وسهمح ع أخهرفات والعزل االجتماعي و تأثر

 .11والمعلومات الشخصية مما قد يعراضهم للخطر والفيديوهاتلهم بنشر الصور 

 :تطبيقات الهواتف المحمول

 للههوحياوأجهههزة الكمبيههوتر هههو برنههامج كمبيههوتر مصههمم ليعمههل علههة الهواتههف الذكيههة 

االتصهال الههاتفي  أجههزةالنقالهة ت فلهم تعهد الهواتهف النقالهة مجهرد  األجهزةوغيرها من 

 الصوتي فقح ت

واسههتخدام البريههد  والفيههديوكالصههور تتعههداها إلههة تبههادل الرسههائل الوسههائح المتعههددة بههل 

 باإلمكهان أصبحذكية الهائلة في الهواتف  ال لإلمكانياتااللكتروني واالنترنت ت ونظرا 

 . 12من قبل تطبيقات متعددة تفيد المستخدم اإلمكانياتاستغالل هذ  

 :اإلخباريةالتطبيقات 

ويكهون  إعالميهة سهيلةهي تطبيقهات غالبها مها تكهون تتهيح لمؤسسهات صهحفية وتكهون و

تكون تطبيقات تجمع مها بهين عهدة مواقهع  أوتطبيقها عبر المحمول لمواكبة التكنولوجيا 

 . أخرف إخباريةتطبيقات  أو انترنت

 :تطبيقات التواصل االجتماعي

بهين النهاس ت وتسهمح بنقهل البيانهات الويب تتيح التفاعل  إلةمستندة  تكنولوجيةتطبيقات 

 آخهههرينالعثهههور علهههي  إمكانيهههةوتبادلهههها بسههههوله ت وتهههوفر للمسهههتخدمين  االلكترونيهههة

بالمجتمعههات يسههمي  نفههس المصههالح ت وبنههاء عليههه ينههتج عههن ذلهه, مهها فههييشههتركون 

الكيانهات تشهبه  هاجتماعيه اتت حي  يستطيع المستخدمون  التجمع  في كيان االفترااضية

 .13 الواقعية

 :المرئية والصوتيةالتطبيقات 

مراسهل لبه   إجهراءالصناعية جعلهت مهن الممكهن  األقمارالهواتف التي تعمل بواسطة 

الصههناعية وبواسههطة  األقمههارمههن مواقههع بعيههدة دون الحاجهة لشههاحنة  األخبههارصهانع  أو

 باإلمكهانوالدردشة الصوتية التي تعمل من خهالل االنترنهت ت فقهد ثهار  الفيديوتطبيقات 

والتطبيقههات البصههرية الخاصههة   اللوحيههة واألجهههزةعبههر الهواتههف  باتجههاهينالتواصههل 

تبسهبب المميهزات الكثيهرة التهي تمتلكهها الهواتهف  اإلخباريةبعره التقارير والقصم 

تطورا كبيرا في مجال االتصهال  أحدثت  ية مقارنة بالهواتف التقليدية والقديمة فقد الذك

 النصههية الرسههائل  وإرسههال اآلخههرينالتحههدث مههع  أتاحههتحيهه   االلكترونههيوالتواصههل 

مواقهع التواصهل باإلاضهافة لمها أحدثتهه المكالمات المرئيهة بالصهوت والصهورة  وإجراء

لهواتههف الذكيههة ولههو يقتصههر اسههتخدام الهواتههف االجتمههاعي مههن نقلههة مهمههة اقتنصههتها ا

تزويهد الهواتهف الذكيهة بكهاميرا رقميهة ذات دقهة عاليهة  أتهامفقهد الذكية في ههذا المجهال 
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اسهههتخدام خاصهههية التصهههفح  إلهههة باإلاضهههافة الفيهههديواللتقهههاط الصهههور وتسهههجيل مقهههاطع 

 .14ب الرقمية المعروفة للحواس الرجوع إلةااللكتروني دون الحاجة 

 ات البريديةالتطبيق

التي يمكن من خاللها ب  وتلقي الرسائل بين المستخدمين وهي تعد مهن  التطبيقاتهي 

 .طر  التراسل االلكتروني الرسمية بين المؤسسات والهي ات

 تطبيقات المالحة

الصهناعية يقهوم  األقمهارهو نظهام مالحهة عبهر ( GPSنظام الموقع العالمي ويرمز له )

 أوالجويهة فهي أي مكهان عهالي  األحهوالع والوقت في جميع بتوفير معلومات عن الموق

 ) أقمهارمهن  أكثهر أوخهح بصهر غيهر معها  ألربعهة ت حيه  هنهاك األرهبالقرب من 

GPS  فهي  والتجهاريينوالمهدنين  العسهكريين( يوفر النظهام قهدرات مهمهة للمسهتخدمين

ه العديههد مههن عبههر الهواتههف الذكيههة ولهه اهههذا النظههام متاحهه وأصههبحالعههالم ت  أنحههاءجميههع 

 .15وغيرها من التطبيقات   Mappyوتطبيق  مآبجوجل   وأشهرهاالتطبيقات 

 :تطبيقات تحرير المحتوى

المحتوف االلكتروني للمحمول سهواء كهان هي التطبيقات التي يمكن من خاللها معالجة 

 أجهههزةصههورة ت وهههي تطبيقههات كثيههرة تعمههل كبههديل عههن  أو اصههوت أو فيههديو أو انصهه

مكهن مهن ي أصهبحبصورتها النهائية التي  اإلعالميةالمواد  وإنتا  مونتا الحاسوب في 

 16.خاللها االستغناء عن الحاسوب

 :الدراسات السابقة

لتطبيقةةات بعنةةوا  ودوافةةع الشةةبام الجةةامعي العرا ةةي  2020دراسةةة خمائةةل زيةةدا   .1

  17شباعات المتحققة منها (الهاتف المحمول واإل

خدام تطبيقهات الهههاتف افهع الشهباب الجههامعي السهتالتعههر  علهة دو إلهةسهعت الدراسهة 

صههفية والتههي شههباعات المتحققههة ت تعههد هههذ  الدراسههة مههن الدراسههات الوالمحمههول واإل

مههاهرة معينههة ت كمهها اعتمههدت ووصههف وتعزيههز خصههائم تسههتهد  تصههوير وتحليههل 

أفههراد العينههة للتعههر  علههة دوافههع ن  د جمههع البيانههات مههعههالدراسههة علههة مههنهج المسههح ب

ثههة مجتمههع دام الشههباب الجههامعي لتطبيقههات الهههاتف المحمههول ت حيهه  حههددت الباحاسههتخ

 عراقية .لبح  بالشباب من طلبة الجامعة الا

    -عدد من النتائج أهمها : إلىتوصلت الدراسة 

 هههاتف المحمههول هههوالالههدوافع النفسههية السههتخدام الشههباب الجههامعي لتطبيقههات  أهههممههن 

بهههرز ومهههن أ %93.25بنسهههبة  واألحهههداث خبهههاراألههههد  التعهههر  علهههة المسهههتجدات 

)        شباعات المتحققة بفعل اسهتخدام الشهباب الجهامعي لصهحافة الههاتف المحمهولاإل
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 اآلراءوفهي المرتبهة الثالثهة التعبيهر عهن  %91.44الحصول علهة المعلومهات ( بنسهبة 

 . %88.88بنسبة  واألفكار

صةير وعال ةة الق فيةديوقةات الاسةتخدام تطبيو 2020 دراسة هشام فولي عبد العزيةز .2

  18(لدى الجمهور واالجتماعيةالنفسية  باآلثار

القصهير  يقهات الفيهديوهدفت الدراسة إلة الكشف عن عالقة بين اسهتخدام الجمههور تطب

شهههباعات االجتماعيهههة السهههلبية والهههدوافع واإلالنفسهههية و واآلثهههارعبهههر الهواتهههف الذكيهههة 

بيقهها باسهتخدام مهنهج المسهح علهة عينهة ف تطرالمتحققة منه ت وهي دراسهة وصهفية جه

                                                    -أهمهها :عدد من النتائج  إلةتوصلت الدراسة ( مبحوثا ، 614)عشوائية من الجمهور 

مههن العينههة يسهههتخدمون التطبيقههات دائمههها ت  28.55 أهمههههاتوصههل البحهه  لنتهههائج مههن 

مضهامين ال تتناسهب مهع عهاداتهم لتطبيقات ألنها تحتوي يستخدمون ا ال  ممن 76.9%

 أكثههرTik-Tok يسههتخدمون التطبيقههات يوميهها ت وجههاء تطبيههق  %46.1وتقاليههدهم ت

داللهة إحصهائية بهين اسهتخدام كما توجد عالقة ذات  %77.5التطبيقات استخداما بنسبة 

 .لبية لديهمالنفسية واالجتماعية الس واآلثارالقصير  الفيديوهور لتطبيقات الجم

واسةةتخدامات ىوى اإلعا ةةة البصةةرية مةةن طلبةةة  2019دراسةةة أمةةين منصةةور  اسةة   .3

االجتمةةاعي فةي الهواتةةف الجامعةات الفلسةطينية فةةي  طةا  تةةزة لتطبيقةات التواصةل 

راسهة إلهة التعهر  علهة هدفت الد  19(: دراسة ميدانية شباعات المختلفة الذكية واإل

البصرية من طلبة الجامعات الفلسطينية لتطبيقات التواصهل  اإلعاقةي استخدامات ذو

شباعات المختلفهة مهها ت ومعرفهة أبهرز التطبيقهات االجتماعي في الهواتف الذكية واإل

أتي اضههمن البحههوث الوصههفية مسههتخدمة يسههتخدمونها ومههدف موائمتههها لهههم ت وتههالتههي 

 أوأدا  بصهرية سهواء كانهت كليهة  باستخدام البياناتنم جمع تمنهج المسح اإلعالمي ت 

الفتههرة  جزئيههة مههن الطلبههة المقيههدين بالجامعههة الفلسههطينية فههي محافظههات غههزة خههالل

مجموعههة مههن توصههلت الدراسههة إلههة .  20/10/2017إل 20/8/2017الزمنيههة مههن 

 -النتائج أهمها :

 61.1% من المبحوثين يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي في الهواتف الذكية 

 79.7% بنسههبةاب ثههم واتسهه %72 ةاليوتيههوب بنسههب يسههتخدمون تطبيههق الفيسههبوك و 

61% 

  متاحهة ومتهوفرة ت ثهم دافهع  أنها الجتماعييقات التواصل تطب استخدامهمن أهم دوافع

 . قضاء وقت الفراغ والتسلية

 20بعنوا  و استخدام أخبار الجوال( xeuLogan Holyn 7201دراسة  .4

علههة الكيفيههة التههي أصههبحت بههها أجهههزة هههدفت الدراسههة للتعههر  االسههتهالك  أنمههاط

العامهة وأنمهاط االسهتهالك  عهالممحمول وتحديد الهواتف الذكية جهزءا مهن أجههزة اإلال
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يهات علهة اإلنترنهت للبهالغين فهي الوال "تدجامسه"وذله, مهن خهالل  األجههزةعلة تل, 

 الثانيهة أمهات  2014فهي صهيف عهام  أجريهت األولةعلة مرحلتين ت  األمريكيةالمتحدة 

                                                          -توصههههلت الدراسههههة إلههههة عههههدد مههههن النتههههائج أهمههههها : .2015خههههالل صههههيف عههههام 

 اإلعالميهةشرا مهما العتبارها أحدث و أهم المنصهات استخدام أخبار الجوال كانت مؤ

 اإلخباريههةنصههة الم األهميههةويليههها فههي  األخبههارمههل منصههات متعههددة للحصههول علههة 

ثم الصحف المطبوعة ت كما وجهد اختالفهات كبيهرة فهي  الراديو يليهالتلفزيونية  األخرف

عدد المهرات فهي اليهوم الواحهد لكهل مهنهم ت حيه  تكهون الجلسهات علهة أجههزة الجهوال 

ت وتظههر النتهائج  األخهرفبكثير من متوسح مدة جلسة األخبار لجميهع المنصهات  أصر

علهة  األخبهارالذكيهة الهذين يعتمهدون عليهها فهي الحصهول علهة  مستخدمين الهواتف إن

 . الكمبيوترباستثناء  أخرفبكثير من أي منصة  أعلةمدار اليوم 

و التةةأثيرات السةلبية السةتخدام الهواتةف الذكيةةة  2017ضةهير  أبةودراسةة فريةدة  .5

 21( األمهاتمن وجهة نظر  األطفالعلى 

 المختلفههة باآلثههاراالطههالع علههة مههدف وعههة األمهههات إلههة هههدفت هههذ  الدراسههة  .6

تسهع سهنوات وفقها لعهدة  إلهةمهن عمهر سهنيتين  األطفهالالذكيهة علهة الستخدام الهواتف 

عدد ساعات االسهتخدام ملكيهة الههاتف  األمعمر الطفل عمل  األطفالتغيرات وفي عدد 

ت وتكون مجتمع الدراسة مهن جميهع  التحليليي ة المنهج الوصفتخدمت الدراسسالذكي ا

مفهردة اختيهرت بطريقهة 250استخدم عينهة مكونهة مهن طفال في البلدتين ت ثم األ أمهات

 العينة االحتمالية . 

للهواتهف الذكيهة  أنالنتهائج  أشهارت -: أهمههاعدد من النتائج  إلةتوصلت الدراسة  .7

بتقليهل  الدراسهة وأوصهتسلبية علة الجوانب االجتماعيهة والصهحية والسهلوكية ت أثارا 

السهتعمال الههاتف  تقلهل مهن لجوئهه بأنشهطةبالساعات وشغل الطفل  وتحديد االستخدام 

 الذكي .

واسةةتخدم التطبيقةةات اال تصةةادية للهواتةةف الذكيةةة  2016بحةةاك   إسةةحا دراسةةة  .8

 22صحافة المواطن ( تهدي ومساهمتها في 

                                               واالتصهههاالت  اإلعهههالممهههن طلبهههة وأسهههاتذة قسهههم علهههم  تحليليهههة لعينهههةدراسهههة وصهههفية  

 اإلعهههالملهههوم ههههدفت ههههذ  الدراسهههة للتعهههر  علهههة اسهههتخدام طلبهههة وأسهههاتذة قسهههم ع

واالتصاالت للتطبيقات االتصالية للهواتف الذكية وكيفية مسهاهمتها فهي تهدعيم صهحافة 

ورقلههة وال واالتصههال جامعههة  اإلعههالموطلبههة قسههم  أسههاتذةالمههواطن مههن وجهههة نظههر 

دقيقهههة اسهههتخدمنا المهههنهج الوصهههفي  نتهههائج إلهههة والوصهههولفراضهههيات الدراسهههة  اختبهههار

 . افرد 822مجتمع البح  المكون من الدراسة علة  وأجريتالتحليلي 

توجهد فهروه فهي اسهتخدام التطبيقهات  -: أهمههاعهدد مهن النتهائج  إلة الدراسةتوصلت 

واالتصههال  اإلعههالموالطههالب فههي قسههم علههوم  تصههالية للهواتههف الذكيههة بههين األسههاتذةاال
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تطبيههق االتصههالي الفههيس بهه, يعههد مههن ابههرز التطبيقههات ال نإبجامعههة ورقلههة ت حيهه  

التطبيق االتصهالي تهويتر يعهد مهن مستخدمة من طر  طلبة القسم في حين ال االتصالية

 اقسم . أساتذةمن طر   المستخدمة االتصاليةبرز التطبيقات أ

و اعتمةةاد الشةةبام الفلسةةطيني علةةى   2016د سةةعيد محمةةد رضةةوا  ئسةةادراسةةة  .9

 23(و ت األزمات  لإلخبارصدر صحافة المحمول كم

دراسة مبدئية هدفت الدراسة للتعهر  علهة مهدف اعتمهاد الشهباب الفلسهطيني علهة  .10

هههذا االعتمههاد  وأسههباب األزمههاتوقههت  لإلخبههارصههحافة الهههاتف المحمههول كمصههدر 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 والسههههههههههههههههههلوكية                                                 لمعرفههههههههههههههههههة الوجدانيههههههههههههههههههةودوافعههههههههههههههههههه والتههههههههههههههههههأثيرات 

 بأنواعههاالمترتبة علة اعتماد الشباب الفلسطيني علة هذا النهوع الجديهد مهن الصهحافة 

 بمنهج  المسهح البحوث الوصفية الذي استخدم فيها المنهج المسمة إلةالدراسة  وتنتمي

بهأداة  و وتم جمع البيانات  اإلعالممسح جمهور وسائل  أسلوبتم توميف  إطار ت وفي 

علهة عينهة  ت التي تم توزيعهها إليكترونيها صحيفة االستسقاء داةوأالمقابلة للشخصيات ت 

                                                 -: أهمههههاعهههدد مهههن النتهههائج  إلهههةوتوصهههلت الدراسهههة   383عشهههوائية بسهههيطة قوامهههها 

ت  األزمهات أوقهاتفهي  %77الههاتف المحمهول بنسهبة  علهة صهحافة يعتمد المبحوثون 

بنسهبة  األزمهات أوقهاتعبر صهحافة الههاتف المحمهول  ةالمنشور األخباربينما يثق في 

صهحافة الههاتف المحمهول التهي  أنهواع الجتمهاعياوتصدرت تطبيقات التواصل  72%

تالهها  %88.2انتفااضة القدس بنسهبة  أحداثاعتمد عليها الشباب الفلسطيني في متابعة 

 متصفحات المحمول ت ومن ثم تطبيقات االجتماعية والتطبيقات الصوتية والمرئية .

 اإلعةةالمفةةي عصةةر وسةةائل  اإلخبةةار إلةةىوالوصةةول  Westland  2015 دراسةةة .11

علةةةةى  واإلخبةةةةارالتكميليةةةةة ألخبةةةةار الجةةةةوال علةةةةى الصةةةةحف  اآلثةةةةارالمتنقلةةةةة تتبةةةةع 

 .24(االنترنت

فهي  لألخبهارالجمهور السهويدي وطهر  للوصهول  أساليبالتعر  علة  إلةهدفت  .12

 األخبهارالمحمهول علهة الصهحف  أخبهار آثهارالمتنقلة ت وتواضهح  اإلعالمعصر وسائل 

علهة االنترنههت واالنتشههار الواسههع لتكنولوجيها المعلومههات واالتصههال واسههتثمار وسههائل 

الرقميههة وسههح هههذ   األخبههاربشههكل كبيههر وتطههوير وتقههديم  المحمولههةلهواتههف ل اإلعههالم

 إلهةطهر  حديثهة فهي الوصهول  إلهةالدراسة تحول كثير مهن النهاس  وأكدتالتطورات 

 في حياتهم اليومية .                                                        األخبار

 إلهةعمهرا تميهل  األقهلالف هات العمريهة  -: أهمهها النتهائجعدد مهن  إلةتوصلت الدراسة 

ترغهب فهي  سهنا األكبهرالف هات  أنفي حين  األخبارالنقالة  في متابعة  استخدام األجهزة

ت والف هات المتوسهطة  األخبهارالتقليدية كالصحف والمجالت في متابعهة  الوسائلمتابعة 

التزايههد  إلههة وأشههارتت  اإلخبههار إلههةدمي الحواسههيب فههي الوصههول فههي العمههر مسههتخ
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ة جنب مع جههاز الكمبيهوتر وانخفهاه متابعه إلةجنبا  النقالةاليومي الستخدام الهواتف 

 .ة الصحف المطبوعة وسائل اإلعالم التقليدية وخاص

) وسهائل التواصهل االجتمهاعي عبهر الههاتف  Malank Lalav  2015راسةةد -10

سعت ههذ  الدراسهة   25طوير التسويق اإلليكتروني عبر الهاتف المحمول( المحمول وت

بعا الضوء علة تطور وسائل التواصل االجتماعي عبهر الههاتف المحمهول  إلقاءإلة 

ول ووسهائل التواصهل االجتمهاعي المتنقلهة ومختلفهة ت وتقدم التسو  عبر الهاتف المحمه

 صنيف التسو  عبر الهاتف النقال . وت مفاهيم

 الوسهائحيتم إجراء تطبيقات الوسهائح االجتماعيهة والههاتف المحمهول لتطهوير اسهتخدام 

 االجتماعية علة الهاتف المحمول 

جتمههاعي وسهائل التواصههل اال تلعبهه -: أهمههاالعديههد مهن النتههائج  إلهةتوصهلت الدراسههة 

وتحههدي   األفههرادفههي دمههج الحيههاة االفترااضههية والحقيقيههة المتنقلههة دورا كبيههر ومهمهها 

ت وتوصههي الدراسههة بشههأن اسههتخدام   Face book ,Twitterالمسههتخدمين علههة 

 أهميههةومسههتقبل وسههائل التواصههل االجتمههاعي علههة الهههاتف المحمههول ت ويركههز علههة 

 .الحاليتطبيقات الوسائح االجتماعية المتنقلة في مجال التسويق الرقمي 

لمحمةةةول فةةةي الحيةةةاة اليوميةةةة ودور الهةةةاتف ا Mihailids   2019دراسةةةة  -11

 26(شباملل

اتهف المحمولهة فهي الحيهاة هدفت الدراسة إلة اكتشا  ميول الشباب حول اسهتخدام الهو

 الدراسهههاتاع حهههاجتهم مههن المعلومههات ت وتعهههد الدراسههة مههن وإشههب اليوميههة لالتصههال

لجمهع البيانهات  كهأداةت وصهحيفة االستقصهاء  هج المسهحمهنالوصفية التهي اسهتخدم فيهها 

قههارات  3دول و  4جامعههات فههي  8مههن طههالب  افههرد 793وطبقههت علههة عينههة قوامههها 

إلهة عهدد مهن  الدراسهةتوصهلت ههذ  سنة .  23-18جنسية أعمارهم مابين  52يملكون 

  -: أهمها النتائج

 اسهتخدم  %33من الطالب الشهبكات االجتماعيهة فهي الحيهاة اليوميهة و  %37دم استخ

 استخدم للتصفح . %20استخدم التطبيقات البريدية ت و %21الرسائل النصية و 

  ت و  بالنشهر %20هواتف المحمولهة لمشهاركة المحتهوف  ومن محتوف ال %58تفاعل

 بالتعليق علة المحتوف.  19%

 ومهن  االجتماعيولة بالدرجة األولة للتواصل والترابح االعتماد علة الهواتف المحم

 ثم الحصول علة المعلومات .
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 :التعليق على الدراسات السابقة

ركههزت العديههد مههن الدراسههات السههابقة علههة التعههر  علههة اعتمههاد علههة صههحافة  .1

علههة الهواتههف  اإلخباريههةمههن خههالل التطبيقههات  األخبههار ومتابعههةو  المحمولههةالهواتهف 

 المحمولة

التطبيقهات التهي  أكثهراالجتماعي ههي  التواصلتطبيقات  أننت الدراسات السابقة بي .2

 يستخدمها الجمهور من بين تطبيقات الهواتف المحمولة

نظريهههة  اسهههتخدمتاتفقهههت ههههذ  الدراسهههة مهههع عديهههد مهههن الدراسهههات السهههابقة التهههي  .3

 ريههةسههائد الراضههوان التههي اسههتخدمت نظ شههباعات باسههتثناء دراسههة االسههتخدامات واإل

  Malankودراسة  Westlandودراسة  اإلعالم وسائلاالعتماد علة 

لدراسههات تنتمههي للدراسههات جميههع االمسههتخدم ف مههن حيهه  نههوع الدراسههة والمههنهج  .4

ذله,  ويتشهابههذ  الدراسهة علهة مهنهج المسهح ت  تعتمد ت و كما هذ  الدراسات الوصفية 

 مع أغلب الدراسات السابقة 

 ما  ن أغلب الدراسات أجريت علة الشباب وهوة فإمجتمع الدراسة والعينمن حي   .5

 .يختلف مع الدراسات الحالية 

 :من الدراسات السابقة  االستفادةمدى 

بمواضهوع  الخاصهة  السهابقةاستفادت الباحثة بشهكل كبيهر مهن اإلطهالع علهة الدراسهة  

 -يلي: الدراسة وتمثلت االستفادة ما

المنهجههي بالدراسههة المتمثههل فههي اإلطههار  إعههدادسههاعدت الدراسههات السههابقة علههة  .1

صهههياغة وبلهههورة عينهههة الدراسهههة والتسهههاؤالت والفهههروه واختيهههار المهههنهج المناسهههب 

 عينة الدراسة.  واختيار

  صحيفة االستسقاء والمقياس .  أس لة في صياغة ت ساعد  .2

 تحديد اإلطار النظري الذي يشمل المداخل النظرية   .3

در التههي اسههتعانت بههها الدراسههات المراجههع والمصهها إلههة االسترشههادفههي سههاعدت  .4

 السابقة .

 مع الدراسات السابقة . هذ  الدراسة المقارنة ين النتائج التي توصلت إليها  .5

 -المنهجية : اإلجراءات

: تنتمههي هههذ  الدراسههة إلههة البحههوث الوصههفية التههي تهههتم بدراسههة واقههع  الدراسههة نههوع

ا وغههره الوصههول إلههة األحههداث والظههواهر والمواقههف واآلراء وتحليلههها وتفسههيره

 استنتاجات مفيدة إما لتصحيح هذا الواقع أو تحديثه أو استكماله أو تطوير  .
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ي إلهة البحهوث ماعتمدت الباحثة علة منهج المسح اإلعالمي الذي ينت:  الدراسة منهج

الوصههفية ويعههد جهههدا علميهها منظمهها يسههاعد علههة وصههف الظههاهرة مههن خههالل جمههع 

واسههتخدمت الباحثههة فههي إطههار مههنهج مسههح الجمهههور  ،الحظههات عنهههاالمعلومههات والم

المصههري )عينههة الدراسههة ( للوقههو  علههة اآلثههار النفسههية و االجتماعيههة السههتخدامهم 

 تطبيقات الهواتف المحمولة .

 أدوات جمع البيانات : 
االستقصههاء هههذ  احههد األسههاليب المسههتخدمة فههي جمههع اسههتخدمت هههذ  الدراسههة صههحيفة 

المعهدة سهلفا  األسه لة مجموعهة مهن  توجيههة المختارة عن طريهق أوليه من العينبيانات 

 المهؤثرةالهدوافع والعوامهل  أووجههات نظهر المبحهوثين  أوللتعر  علهة حقهائق معينهة 

شهباعات الهواتهف الذكيهة واإلالشباب المصهري تطبيقهات  ستخدامامنهم ت وذل, لمعرفة 

  المتحققة منها .

 : إجراءات الصد  و الثبات

  ة : صد  األدا

للتحقق من الصد  الظاهري لألداة قامت الباحثة بعراضها بصورتها األولية علة لجنهة 

فههأكثر مههن  %80المحكمههين ، و تههم األخههذ بالمالحظههات و اآلراء التههي أجمههع عليههها 

  . المحكمين ، و في اضوء ذل, أجريت التعديالت

 ثبات األداة : 

، ( cronbach – Alphم معادلةة كرونبةاأ ألفةا وت  التحقق من ثبات أداة الدراسة عن طريق اسةتخدا

 .  %60و للتحقق من ثبات االستبانة ، يجب أن يكون معامل كرونباخ ألفا أكبر من 

 ( 1جدول ر   و

 نتائج اختبار الثبات والصد  لمقاييس متغيرات البحث

معامل  عدد البنود المتغير

 ألفا

 معامل الصد 

 0.80 0,637 7 تف المحمولة استخدامات الجمهور لتطبيقات الهوا

 0.80 0.639 8 تطبيقات الهواتف المحمولة 

 0.85 0.729 9 نوعية المضامين المستخدمة في تطبيقات الهواتف المحمولة 

 0.87 0.758 10 دوافع استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة 

 0.81 0.655 15 الهواتف المحمولة اإلشباعات التي تحققها استخدام تطبيقات 

 0.86 0.732 5 اآلثار النفسية اإليجابية 

 0.86 0.744 8 اآلثار النفسية السلبية 

 0.87 0.750 5 اآلثار االجتماعية اإليجابية 

 0.82 0.671 4 اآلثار االجتماعية السلبية 

 حصائيلتحليل اإلفي ضوء نتائج ا ة المصدر: من إعداد الباحث 
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 عينة الدراسة : 

(، و 65-12اسة من الجمهور العام الذين تتراوم أعمارهم ما بين )يتمثل مجتمع الدر

مفردة ، في حين تتمثل مجتمع البح   400قامت الباحثة بسحب عينة عشوائية قوامها 

 تخدمي تطبيقات الهواتف المحمولة من مس

 (2جدول رقم )

 السمات الشخصية لعينة الدراسة
 

   متغيرات الديموجرافيةال

 النسبة المئوية   التكرار 

 %41.1 165 ذكور  النوع 

 %58.9 235 إناث 

 %53.9 216 18-12 العمر 

19- 35 112 27.9% 

36- 45 62 15.7% 

46-65 10 2.5% 

 2.7 11 متوسح  الحالة التعليمية 

 %5.5 22 فو  المتوسح 

 %83 332 جامعي 

 %7.8 35 عي فو  الجام

 :  المعالجة اإلحصائية للبيانات

ستبانة اإللكترونية ليتم معالجتها باستخدام برنامج الحزم بيانات اال تم استخرا 

( ، حي  اعتمد الباح  علة عدة معادالت إحصائية لرصد SPSSاإلحصائية )

  العالقات بين متغيرات 

عة للتحقق منها ، و فيما يلي الدراسة ، بما يتناسب مع أهدافها و الفروه التي تس

 مجموعة من األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات : 

 التكرارات و النسب الم وية  -1

 المتوسطات و االنحرافات المعيارية  -2

 27المعادالت البنائية الهيكلية )نمذجة المعادالت الهيكلية ( -3

 معامل ارتباط بيرسون  -4

 t- testاختبار  -5

  لتباين اختبار تحليل ا -6
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 نتائج الدراسة : 

 (3جدول رقم )

 مدف استخدام الجمهور لتطبيقات لهواتف المحمولة 
  االنحرا  المعياري المتوسح  النسبة  التكرار  مدف االستخدام 

 2.63 27.2 109 دائما 

 

 

 

0.573 

 

 68.1 272 أحيانا  

 4.7 19 نادرا 

 100 400 المجموع 

ل السابق أن مدي استخدام المبحوثين)عينة الدراسة (  يتضح من بيانات الجدو

( 26.8)، ثم )دائما ( بنسبة%68.1تطبيقات الهواتف المحمولة تمثل)أحيانا ( بنسبة 

( ، و تشير النتائج إلي 4.7في الترتيب الثاني ، و في الترتيب األخير )نادرا ( بنسبة )

لمحمولة التي يعتمد عليها أنماط تطبيقات  الهواتف ا الستخدام  إقبال الجمهور

لتل, التطبيقات في عملية التفاعل و ، باإلاضافة إلة أن معدل استخدامهم  المبحوث

 .التواصل االجتماعي 

، حي  أشارت 28(2017تختلف هذ  الدراسة مع دراسة محمد عبد  بكير )و

عينة الدراسة يهتم  (من الشباب السعودي%65.2إلة أن )نتائج هذ  الدراسة 

ما ، في  ( إلي حد%28.3تعره لتطبيقات الهواتف الذكية دائما ، بينما يهتم )بال

. و تتفق هذ  الدراسة مع دراسة هشام فولي (6.5مقابل لم نهتم بها نسبة بسيطة بلغت )

(، التي أشارت إلي استخدام تطبيقات الفيديو القصير تمثل في 2020عبد المعز )

الترتيب في الترتيب الثاني ، و في %28.5سبة ، ثم دائما بن%33.2بنسبة  )أحيانا (

 .%28.3الثال  نادرا بنسبة 

 (4جدول و

  أسبوعيا  للهواتف المحمولة معدل استخدام الجمهور لتطبيقات 

االنحراف  المتوسط  النسبة  التكرار  معدل االستخدام األسبوعي  

 المعياري 

  2.6 25 من خمسة إلي ستة أيام 

2.66 

 

 

0.593 

 

 21.7 88 ومين إلي أربعة أيام  من ي

 70.9 288 يوم واحد في األسبوع 

 100 400 المجموع 

يتضح من بيانات الجدول السابق أن معدل استخدام المبحوثين)عينة الدراسة ( 

 %70.9تمثل "يوم واحد في األسبوع " بنسبة أسبوعيا  لتطبيقات الهواتف المحمولة 

الترتيب األخير جاء معدل ، و في %21.7بعة أيام بنسبة ، و يليها من يومين إلي أر

  %2.6استخدام الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة بنسبة 
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 ( 5جدول ر   و

 معدل استخدام الجمهور لتطبيقات للهواتف المحمولة يوميا

 المتوسح النسبة التكرار معدل االستخدام اليومي
االنحرا  

 المعياري

 2.6 25 أقل من ساعة

2.43 0.664 
 21.7 88 من ساعة إلي ثالث ساعات

 70.9 288 ت فأكثرثالث ساعا

 100 400 المجموع

( يتضح من بيانات الجدول السابق أن مدي استخدام المبحوثين)عينة الدراسة

، %70.9ث ساعات فأكثر " بنسبة يوميا  لتطبيقات الهواتف المحمولة تمثل "ثال

في الترتيب الثال  جاء ، و%21.7من ساعة إلة ثالث ساعات بنسبة  يليهاو

 .%2.6االستخدام "أقل من ساعة " بنسبة 

التي أعدتها مؤسسة "آب آني " أن 29اإلحصائية نتيجة هذا الجدول مع و تتوافق 

،  2020خالل الربع الثاني من %40استخدام تطبيقات الهواتف المحمولة ارتفع نسبة 

مع الفترة التي قضاها معظم العالم في اإلغال  خالل جائحة كورونا و تزامن ذل, 

بشدة إلة استخدام هواتفهم المحمولة لقضاء  لج وا، مما يعني أن الناس ( 19-كوفيد)

اإلحصائية زيادة كبيرة في تنزيالت التطبيقات أمهرت أوقات فراغهم الطويلة ، و

، بينما ارتفعت  نسبة تحميل %10بنسبة  أندرو يدخالل فترة اإلغال  علي نظام 

 .%20علي هواتف اآليفون بنسبة  التطبيقات آي أو أس 

تختلف نتائج هذ  الدراسة مع دراسة سائد راضوان أن عدد ساعات المتابعة و

من المبحوثين يتابعون األخبار عبر الهاتف %58.5عبر الهاتف المحمول أن  

من ساعتين %19.3بحوثين ما نسبتهم المحمول أقل من ساعتين ، بينما يتابع من الم

يتابعون األخبار عبر الهاتف المحمولة ثالث %22.2نسبة إلة ثالث ساعات ، و

 ساعات فأكثر .   

أن أكثر من ثلثي  30دة الحايس  الدراسة مع دراسة عبد الوهاب جتتفق نتائج هذو

التواصل عينة البح  تستخدم تطبيقات التواصل االجتماعي عبر الهاتف الذكي في 

 ساعات (  5-2االجتماعي لمدة تزيد عن ساعتين )

 ( 6جدول و

 استخدامات الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة

استخدامات الجمهور لتطبيقات 

 الهواتف المحمولة 

المتوسح  نادرا  أحيانا  دائما 

 الحسابي 

االنحرا  

 المعياري 

 تساعدني تطبيقات التواصل االجتماعي

   تواصل و االتصال زيادة ال في 

13 166 222 2.52 0.561 
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تساعدني تطبيقات الهواتف الذكية في 

 التسويق اإللكتروني 

105 193 103 2.00 0.721 

تساعدني تطبيقات المالحة 

(GPS للوصول إلة وجهته بكل)

 سهولة 

99 173 128 2.07 0.750 

تساعدني تطبيقات الترفيه إلة سماع 

 اإللكترونية  الموسيقة و لعب األلعاب

25 140 235 2.52 0.612 

اإلسالمية في تطبيقات التساعدني 

 الحصول علة الفتاوف و اآلراء الدينية 

34 166 200 2.42 0.643 

تساعدني التطبيقات اإلخبارية في 

 الحصول علة المعلومات 

22 150 228 2.52 0.600 

تساعدني التطبيقات التعليمية في 

 لمية الحصول علة المادة الع

48 152 200 2.38 0.693 

 يتضح من بيانات الجدول السابق أن استخدامات المبحوثين)عينة الدراسة (  لتطبيقات 

تساعدني تطبيقات التواصل االجتماعي في )تتمثل  و التي  الهواتف المحمولة

لعب قات الترفيه إلي سماع الموسيقي و( )تساعدني تطبيفي زيادة التواصل و االتصال

( تساعدني التطبيقات اإلخبارية في الحصول علة المعلومات) (أللعاب اإللكترونيةا

و يرجع ذل,  ، 2.52حي  جاءت هذ  العبارات في الترتيب األول بمتوسح حسابي 

الفيسبوك ، تويتر ـ واتس آب ، إلة مهور العديد من تطبيقات التواصل االجتماعي )

كما ي جعلت التواصل من خاللها أسهل و أبسح كثيرا ، ( و التانستغرام ، سناب شات

أقبل المبحوثين عين الدراسة علة تطبيقات األلعاب علة الهواتف المحمولة ، و يرجع 

ذل, إلة أن تطبيقات األلعاب أخذت الحيز األكبر من اهتمام الجمهور خاصة مع 

كبيرة قادرة علة بمعالجات و ذاكرة تطور الهواتف المحمولة ، و مهور هواتف ذكية 

، حي  أن الهواتف ، كما ازداد االهتمام بتطبيقات األخبارتشغيل األلعاب كبيرة الحجم

تساعدني "ثم جاء في الترتيب الثاني  النقالة صارت بديال مثاليا للجرائد والمجالت ،

و ، 2.42متوسح حسابي في الحصول علة اآلراء  الدينية "ب التطبيقات اإلسالمية

إلة اهتمام العديد من األشخا  بتحميل مجموعة من التطبيقات اإلسالمية يرجع ذل, 

لالستفادة منها في التذكير بالعديد من األذكار اإلسالمية و مساعدتهم علة سماع أو 

ثم جاء في الترتيب الثال  من  استخدامات الجمهور قراءة و حفظ القرآن الكريم  ،

بيقات التعليمية في الحصول علي المادة لتطبيقات الهاتف المحمول )تساعدني التط

و يرجع ذل, إلي إقبال الجمهور علة استخدام  ، 2.38العلمية ( بمتوسح حسابي 

المنصات و التطبيقات التعليمية خالل العام المااضي و العام الحالي  نتيجة النتشار 

بيقات ثم جاء بعد ذل, )تساعدني تط التعليم األونالين نتيجة لتفشي جائحة كورونا 

المالحة في الوصول إلة وجهته بكل سهولة ( في الترتيب الرابع بمتوسح حسابي 

(2.07 ) 
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 (  7جدول رقم )  

 درجة استخدام الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة 

المتوسح  نادرا  أحيانا  دائما  لتطبيقات الهواتف المحمولة 

 الحسابي 

االنحرا  

 المعياري 

 0.731 2.01 %27.4 %46.6 %25.9 تطبيقات األلعاب 

 0.664 2.19 %33.4 %52.4 %14.2 التطبيقات اإلخبارية 

 0.692 2.32 %45.1 %41.9 %13 تطبيقات الموسيقة 

 0.621 2.52 %35.2 %55.1 %9.7 التطبيقات اإلسالمية  

 0.654 2.41 %50.6 %40.1 %9.2 تطبيقات الصور 

 0.534 2.66 %68.8 %28.2 %3 تطبيقات التواصل االجتماعي 

 0.637 2.25 %35.7 %53.4 %11 تطبيقات المالحة 

 0.710 1.75 %15.7 %43.4 %40.9 التطبيقات التعليمية 

التي يستخدمها توصلت نتائج الجدول السابق إلة أن أهم تطبيقات الهواتف المحمولة 

و يليها 2.66عينة الدراسة هي تطبيقات التواصل االجتماعي بمتوسح حسابي  ونالمبحوث

، و يليها في الترتيب الثال  تطبيقات الصور 2.52التطبيقات اإلسالمية بمتوسح حسابي 

  وتراوحت، 2.32، و يليها تطبيقات الموسيقة بمتوسح حسابي 2.41بمتوسح حسابي 

 –تطبيقات المالحة و هي كالتي )1.75إلة   2.25متوسطات تطبيقات الهواتف المحمولة من 

وتتفق نتائج هذا الجدول مع  التطبيقات التعليمية (  –التطبيقات اإلخبارية  – تطبيقات األلعاب

الجدول السابق حي  جاءت أن من أهم استخدامات المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة هي 

 . "تساعدني تطبيقات التواصل االجتماعي علة التواصل مع اآلخرين

، التي 31(2016فاطمة الزهراء زغدودي) تختلف نتائج هذ  الدراسة مع نتائج دراسةو

توصلت إلة أن التطبيقات اإلسالمية تأتي في الترتيب األول، يليها تطبيقات شبكات التواصل 

  االجتماعي ، و يليها تطبيقات األلعاب ثم تطبيقات الموسيقة 

 (   8جدول رقم ) 

 درجة استخدام الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة 
المتوسح  نادرا  أحيانا  دائما  ن نوعية المضامي

 الحسابي 

االنحرا  

 المعياري 

 0.609 2.52 %57.6 %36.4 %6 الترفيهية

 0.612 2.28 %36.9 %54.6 %8.5 اإلخبارية

 0.698 1.89 %19.2 %50.1 %30.7 السياسية

 0.768 1.99 %28.9 %41.1 %29.9 الريااضية

 0.624 2.32 %40.6 %50.9 %8.5 الدينية

 0.648 2.38 %46.9 %43.9 %9.2 جتماعيةاال

 0.684 2.14 %31.4 %51.4 %17.2 الفنية

 0.671 1.88 %17.2 %53.6 %29.2 االقتصادية

 0.629 2.29 %38.4 %52.1 %9.5 تعليميةال
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ئمة المضامين تواضح نتائج الجدول السابق أن المضامين الترفيهية تصدرت قا

لتعره لها نتيجة تعراضهم لتطبيقات الهواتف عينة الدراسة ا التي يفضل المبحوثين

، تلتها المضامين 2.52األول بمتوسح حسابي  الترتيبالمحمولة ، حي  جاءت في 

ثال  جاءت ، و في الترتيب ال2.38بمتوسح حسابي االجتماعية في الترتيب الثاني 

 ، و تالها في الترتيب الرابع التطبيقات2.32ح حسابي  بمتوس الدينيةالمضامين 

الريااضية  –، ثم تراوحت بقية المضامين )السياسية  2.29بمتوسح حسابي التعليمية 

 -2.28يتراوم من )( بمتوسح حسابي  اإلخبارية  – االقتصادية –الفنية  –الدينية  –

( . و تتوافق هذ  النتيجة مع نتيجة الجدول الخا  باستخدام تطبيقات الهواتف 1.88

التواصل االجتماعي و تطبيقات الصور ، و تطبيقات حي  جاءت تطبيقات  المحمولة 

 األلعاب في صدارة التطبيقات التي يقبل الجمهور علة استخدامها .   

، حي  أمين والي سامي أبو غزالةاختلفت نتائج هذ  الدراسة مع دراسة و

 %63.6، ثم للمواضوعات التعليمية كانت  %67.8أشارت نتائج الدراسة إلة أن 

 %55، بينما للمواضوعات الدينية %65.1، و التسلية و الترفيه لمواضوعات

 للمواضوعات االجتماعية . 

و دراسة )رحيمة الطيب  32(2017)عبد هللا مرزو  اتفقت الدراسة مع دراسة و

، حي  جاءت المضامين الترفيهية في المقام األول لدف تفضيالت  33(2014عسائي 

 .الذكية الجمهور المستخدم  لتطبيقات الهواتف

 (   9جدول رقم )   

 دوافع استخدام الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة 

 المتوسح منخفضة متوسطة كبيرة الدوافع الدوافع
االنحرا  

 المعياري

ية
رف

مع
  
فع

وا
د

 

مشاركة الملفات و الصور مع 
 األصدقاء

8.7% 43.4% 47.3% 2.39 0.643 

الحصول علة خدمات أكثر آمنا مثل 

 شركات االتصال
18.2% 46.9% 34.9% 2.17 0.710 

الفائدة المعلوماتية و الترفيهية 
 لتطبيقات الهواتف الذكية

7.5% 37.4% 55.1% 2.48 0.633 

ية
دان

ج
 و

فع
وا

د
 

 0.564 2.59 %62.6 %33.7 %3.7 القضاء علة وقت  الفراغ و الملل

و الترفيه و الشعور بالمتعة  

 االسترخاء
24.4% 47.9% 27.7% 2.03 0.722 

 0.705 2.28 %42.6 %42.6 %14.7 تحقيق الخصوصية

الشعور بالمتعة و الترفيه و 

 االسترخاء
5.5% 40.9% 53.6% 2.48 0.600 

ية
ع
ما

جت
ع ا

اف
دو

 

االستفادة من الخدمات اإللكترونية 

 في متابعة األعمال إنجازها
12.7% 40.6% 46.6% 2.34 0.693 

 0.754 1.78 %19.7 %38.4 %41.9 المشاركة في المسابقات الهاتفية

 0.786 2.10 %36.2 %37.4 %26.4 المشاركة في غر  الدردشة الهاتفية

يتضح من بيانات الجدول السابق أنه تم تقسيم دوافع استخدام المبحوثين  )عينة 

، دوافع وجدانية : دوافع معرفيةلة ثالث دوافع( لتطبيقات الهواتف المحمولة إالدراسة

 ، و ذل, بما يتناسب مع طبيعة البح  . ، دوافع اجتماعية
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ارتفعت متوسطات الدوافع الوجدانية الخاصة باستخدام المبحوثين عينة الدراسة 

الملل ، حي  جاءت عبارة "القضاء علة وقت الفراغ ولتطبيقات الهواتف المحمولة

بارة الشعور بالمتعة و الترفيه يليه عو( 2.52قيمته )وسح حسابي وعلة أعلة مت

 ( 2.48االسترخاء  بمتوسح )و

ينة الدراسة لتطبيقات يليها الدوافع المعرفية الخاصة باستخدام المبحوثين عو

الهواتف المحمولة ، حي  جاءت عبارة " الفائدة المعلوماتية و الترفيهية لتطبيقات 

ليها "مشاركة الملفات مع الصور ي، و2.48بمتوسح حسابي  الهواتف الذكية"

منا مثل شركات الحصول علة خدمات أكثر أأخيرا "، و2.39بمتوسح حسابي "

 . 2.17االتصال" بمتوسح حسابي 

وافع االجتماعية في الترتيب األخير ، حي  جاءت العبارات أخيرا جاءت الدو

رونية في متابعة األعمال إنجازها" " المشاركة التالية " االستفادة من الخدمات اإللكت

في غر  الدردشة الهاتفية" " المشاركة في المسابقات الهاتفية"حي  يتراوم 

 1.87إلة  2.34المتوسطات الحسابية من 

التي توصلت إلة أن أهم 34تختلف الدراسة مع دراسة شذف عبد الواحد و

لجوال و هي التواصل مع األهل االحتياجات التي تجعل الناس يستخدمون الهاتف ا

األقارب و متابعة أخبار الزمالء و األصدقاء ، وأخيرا جاءت درجة االحتيا  قليلة و

 في الترويح عن النفس و قضاء وقت الفراغ . 

 (  10جدول ر   و   

 ين لتطبيقات الهواتف المحمولة ثاإلشباعات المتحققة نتيجة استخدام المبحو

 المتوسط منخفضة طةمتوس كبيرة اإلشباعات
االنحراف 

 المعياري
ت 

عا
با
ش
إ

ية
سل

لت
ا

 
 0.570 2.52 %55.9 %40.4 %3.7 شغل وقت الفراغ و التخلم من الملل

 0.608 2.53 %59.4 %34.7 %6 التسلية و الشعور بالراحة

 0.691 2.28 %41.9 %44.4 %13.7 االسترخاء عند الشعور بالتعب

 0.709 2.21 %37.9 %45.4 %16.7 نسيان المشاكل التي تعره لها

ت 
عا

با
ش
إ

كة
ر
شا

لم
ا

 

 0.670 2.39 %49.4 %40.1 %10.5 أناقش مواضوعات مختلفة مع األصدقاء

 0.668 2.36 %46.6 %42.6 %10.6 أشعر باأللفة و التواصل مع اآلخرين

 0.677 2.20 %35.2 %50.1 %14.7 أشعر بالراحة النفسية و االطم نان

ت 
عا

با
ش
إ

 ال
بة

اق
ر
م

 ة
بي

 

 0.534 2.66 %69.1 %27.9 %3 سرعة الحصول علة المعلومات

 0.648 2.52 %60.9 %30.9 %8.5 التعر  علة معلومات تفيد في حياتي

 0.574 2.54 %57.6 %38.4 %4 زيادة المعرفة باألحداث الجارية

 0.600 2.57 %63.1 %31.2 %5.7 الوصول إلة كم هائل من المعلومات بسرعة

ت 
عا

با
ش
إ

ل 
ص

وا
الت

ي
ع
ما

جت
ال
ا

 

 0.720 2.20 %37.7 %44.4 %18 أشعر بأنني مثل األشخا  العاديين

وفرت لي التواصل مع أشخا  لهم نفس 

 االهتمامات
12.2% 42.9% 44.9% 2.33 0.682 

 0.700 2.31 %44.9 %41.4 %13.7 سهلت التواصل و جعلتني اجتماعيا أكثر

 0.736 2.21 %39.7 %41.6 %18.7 عززت من ثقتي بنفسي

يتضح من بيانات الجدول السابق تم تقسيم اإلشباعات الناتجة عن استخدام 

المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة إلة أربعة إشباعات : إشباعات التسلية ، 
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إشباعات المشاركة ، إشباعات مراقبة البي ة ، إشباعات التواصل االجتماعي ، بما 

 .يتوافق مع طبيعة البح  

المبحوثين عينة ارتفعت متوسطات إشباعات مراقبة البي ة الناتجة عن استخدام  

، حي  حصلت عبارة " سرعة الحصول علة الدراسة لتطبيقات الهواتف المحمولة 

، و جاء في الترتيب   2.66المعلومات"علة أعلة متوسح حسابي ، حي  بلغت 

ت بسرعة"في الترتيب الثاني الثاني عبارة  " الوصول إلة كم هائل من المعلوما

 2.57بنسبة  

سلية الناتجة عن استخدام المبحوثين عينة الدراسة لتطبيقات و يليها إشباعات الت

الهواتف المحمولة حي  جاءت عبارة " التسلية و الشعور بالراحة"" بمتوسح حسابي 

 2.52، و يليها " شغل وقت الفراغ و التخلم من الملل " بمتوسح حسابي 2.53

إشباعات المشاركة الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهواتف و يليها 

و من أهم هذ    2.20إلة  2.39المحمولة حي  تراوحت متوسطات هذ  العبارات من 

ألصدقاء ""أشعر باأللفة و التواصل مع العبارات "أناقش مواضوعات مختلفة مع ا

 اآلخرين . 

حي  تراوحت ت التواصل االجتماعي و في الترتيب األخير جاءت إشباعا

 2.20إلة 2.33متوسطات العبارات من 

 ( 11 جدول )

الناتجة عن  اآلثار النفسية اإليجابية في  (رو  بين المبحوثين )عينة الدراسةالف

 الديموجرافية استخدامهم لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا  لمتغيراتهم 

 اآلثار النفسية اإليجابية 

 

   الديموجرافيةالمتغيرات 

االنحراف  المتوسط 

 المعياري 

 مؤشرات إحصائية 

 مستوي المعنوية  االختبار 

 0.436 2.328 ذكور  النوع 
 غير دال 0.193 1.484ت=

 0.453 2.395 إناث 

 A2.45 0.433 18-12 العمر 

 دال0.000 7.326 = 
19- 35 B2.21 0.418 

36- 45 Ab2.35 0.451 

46-65 Ab2.38 0.274 

الحالة 

 التعليمية 

 0.428 2.6 متوسح 

 دالغير 0.157 1.74 =
 0.244 2.43 فو  المتوسح 

 0.455 2.36 جامعي 

 0.452 2.26 فو  الجامعي 
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اآلثار النفسية  أنه ال توجد فرو  دالة إحصائيا بين  t- testكشفت نتائج اختبار 

وفقا لنوع  م الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة الناتجة عن استخدااإليجابية 

عند مستوف معنوية  1.484الجمهور المصري عينة الدراسة ، حي  بلغت قيمة )ت( 

(0.193 . ) 

بين كما كشفت نتائج اختبار تخليل التباين أنه توجد فرو  ذات داللة إحصائية 

هواتف المحمولة وفقا اآلثار النفسية الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات ال

، و يتضح   0.000عند مستوف معنوية 7.326ألعمارهم ، حي  بلغت قيمة ) ( =

( و 18-12الذين تتراوم أعمارهم ) المجموعتينمن الجدول أن الفر  معنوي بين 

كانت أكثر إيجابية لدي هاتين  اإليجابية(  و بالتالي فإن اآلثار النفسية 19-35)

فسير تل, النتائج في اضوء عينة الدراسة بأن هذ  الف ات أكثر ، و يمكن تالمجموعتين 

حي  زاد عدد مستخدمي الهواتف الذكية استخداما لتطبيقات التواصل االجتماعي 

خدم للهواتف مليار مست 27.1بشكل كبير خالل السنوات القليلة المااضية ، حي  يوجد 

نح المبحوثين فرصة للتعزيز حي  أن اآلثار النفسية اإليجابية تم2020الذكية في عام 

الثقة بالنفس ، الخرو  من الوحدة و العزلة االجتماعية ، تساعد المبحوثين علة 

 التخفيف من اضغوط الحياة اليومية ، كما أنها تجعل الفرد أكثر انفتاحا علة اآلخرين .

كما كشفت نتائج تحليل التباين أنه ال توجد فرو  دالة إحصائيا بين اآلثار 

ة اإليجابية الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا النفسي
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 (  12جدول و 

آلثار النفسية السلبية  الناتجة عن الفرو  بين المبحوثين وعينة الدراسة ( في  ا

 استخدامه  لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا  لمتغيراته  الديموجرافية

 سلبية اآلثار النفسية ال

   المتغيرات الديموجرافية

االنحراف  المتوسط 

 المعياري 

 مؤشرات إحصائية 

 مستوي المعنوية  االختبار 

 دال  غير0.115 1.58 0.397 2.230 ىكور  النو  

 0.422 2.664 إناث 

 غير دال  0.391 1.004 =  0.411 2.18 18-12 العمر 

19- 35 2.16 0.391 

36- 45 2.27 0.37 

46-65 2.18 0.197 

الحالة 

 التعليمية 

 دال a2.47 0.477   = 2.9 0.35 متوسط 

 ab2.33 0.468 فو  المتوسط 

 b2.17 0.415 جامعي 

 b2.16 0.385 فو  الجامعي 

أنه ال توجد فرو  دالة إحصائيا بين اآلثار النفسية   t- testكشفت نتائج اختبار 

السلبية الناتجة عن استخدام الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة  وفقا لنوع الجمهور 

  ( .0.115عند مستوف معنوية ) 1.58المصري عينة الدراسة ، حي  بلغت قيمة )ت(
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كما كشفت نتائج اختبار تخليل التباين أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين 

اآلثار النفسية الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا 

كما كشفت ،   0.391عند مستوف معنوية1.04ألعمارهم ، حي  بلغت قيمة ) ( =

 سلبية بين اآلثار النفسية ال ةإحصائي داللة  تذا نتائج تحليل التباين أنه توجد فرو 

الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا لحالتهم التعليمية ، 

، ، و يتضح من الجدول أن 0.35 عند مستوف معنوية 2.9حي  بلغت قيمة ) ( 

 إن اآلثار، و بالتالي فالفر  معنوية بين متوسح و فو  المتوسح و فو  الجامعي 

نت أكثر تأثيرا علة تل, الف ات حي  ساعدتهم علة العزلة السلبية كا النفسية 

االجتماعية ، اخترا  الخصوصية ، تساعد علة التمرد علة قيم المجتمع ، كما أن 

التعره لتطبيقات الهواتف المحمولة لساعات طويلة يؤدي إلة ارتفاع معدالت 

 .  و تغير المزا  لة التعبير عن المشاعر التوتر العصبي ،و انخفاه قدرتهم ع

 ( 13جدول )  

الفرو  بين المبحوثين )عينة الدراسة ( في  اآلثار االجتماعية اإليجابية   الناتجة عن 

 استخدامهم لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا  لمتغيراتهم الديموجرافية
  اإليجابيةاآلثار االجتماعية 

 

   المتغيرات الديموجرافية

االنحراف  المتوسح 

 المعياري 

 مؤشرات إحصائية 

 مستوي المعنوية  االختبار 

 غير دال 0.691 0.391ت= 0.461 2.218 ذكور  النوع 

 0.495 2.237 إناث 

 غير دال 0.312 1.22 =  0.473 2.26 18-12 العمر 

19- 35 2.17 0.521 

36- 45 2.21 0.474 

46-65 2.10 0.343 

الحالة 

 التعليمية 

 غير دال 0.128 1.904 =   0.459 2.49 متوسح 

 0.403 2.36 فو  المتوسح 

 0.486 2.020 جامعي 

 0.461 2.25 فو  الجامعي 

أنههه ال توجههد فههرو  دالههة إحصههائيا بههين اآلثههار   t- testكشههفت نتههائج اختبههار   

ر لتطبيقهات الهواتهف المحمولهة  وفقها االجتماعية  السلبية الناتجة عهن اسهتخدام الجمههو

عنهد مسهتوف  0.391لنوع الجمههور المصهري عينهة الدراسهة ، حيه  بلغهت قيمهة )ت(

 ( . 0.691معنوية )

كما كشفت نتائج اختبار تخليل التباين أنه ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين 

تف المحمولة وفقا اآلثار االجتماعية الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهوا

   0.312عند مستوف معنوية 1.22ألعمارهم ، حي  بلغت قيمة ) (=
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كما كشفت نتائج تحليل التباين أنه ال  توجد فرو  ذات داللة  إحصائيا بين  

اآلثار االجتماعية  السلبية  الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهواتف 

عند مستوف معنوية  1.904  بلغت قيمة ) ( المحمولة وفقا لحالتهم التعليمية ، حي

0.128  

وفقا لنتائج الجدول السابق فإن اآلثار االجتماعية  اإليجابية  كانت أقل تأثيرا 

علة المبحوثين عينة الدراسة نتيجة تعراضهم لتطبيقات الهواتف المحمولة ، و بالتالي 

اآلثار االجتماعية كلما زاد تعره المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة ، قلت 

، و بالتالي فإن تعره المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة يزيد لديهم اإليجابية 

يساعدهم علي حل مشكالتهم  الشعور بالوحدة  و العزلة االجتماعية ، كما أنه ال

 الشخصية . 

 (14جدول رقم )

لبية  الناتجة عن الفرو  بين المبحوثين )عينة الدراسة ( في  اآلثار االجتماعية الس

 استخدامهم لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا  لمتغيراتهم الديموجرافية

 اآلثار االجتماعية السلبية 

 

   المتغيرات الديموجرافية

االنحراف  المتوسح 

 المعياري 

 مؤشرات إحصائية 

 مستوي المعنوية  االختبار 

 دال 0.000 4.171ت= 0.469 2.206 ذكور  النوع 

 0.505 1.99 إناث 

 دال B2.99 0.54  = 6.474 0.000 18-12 العمر 

19- 35 Ab2.10 0.480 

36- 45 A2.30 0.406 

46-65 Ab2.22 0.275 

الحالة 

 التعليمية 

 دال a2.56 0.401   = 6.156 0.000 متوسح 

 ab2.32 0.432 فو  المتوسح 

 b2.04 0.510 جامعي 

 b2.15 0.489 ي فو  الجامع

أنه توجد فرو  دالة إحصائيا بين اآلثار االجتماعية    t- testكشفت نتائج اختبار 

السلبية الناتجة عن استخدام الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة  وفقا لنوع الجمهور 

( 0.000عند مستوف معنوية ) 4.171المصري عينة الدراسة ، حي  بلغت قيمة )ت(

ائج اختبار تخليل التباين أنه توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين اآلثار كما كشفت نت

االجتماعية السلبية  الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا 

و كانت ،  0.000عند مستوف معنوية 6.474ألعمارهم ، حي  بلغت قيمة ) ( =
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كما كشفت نتائج   ،(45-36()18-12)الفرو  معنوية بين الف ات العمرية التالية 

تحليل التباين أنه توجد فرو  ذات داللة  إحصائيا بين اآلثار االجتماعية السلبية  

الناتجة عن استخدام المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا لحالتهم التعليمية ، 

أن  ، ، و يتضح من الجدول0.000عند مستوف معنوية  6.156حي  بلغت قيمة ) ( 

، و بالتالي فإن (متوسح و فو  المتوسح و فو  الجامعي الف ات )   معنوية بين والفر

  ف ات ،السلبية كانت أكثر تأثيرا علة تل, ال االجتماعية  اآلثار

و بالتالي كلما ازداد تعره المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة ازداد تأثير 

فيما يلي )عدم رغبة المبحوثين في االشتراك اآلثار االجتماعية السلبية و التي تتضح 

التمرد علة قيم  –التعايش مع مشكالت اآلخرين  –في محادثات جماعية مع أسرهم 

 المجتمع (.

 فروض الدراسة : 

توجةد عال ةة ارتباطيةه دالةة إحصةائيا بةين دوافةع اسةتخدام الجمهةور  الفةرض األول :

 لمتحققة منها .المصري لتطبيقات الهواتف الذكية واإلشباعات ا

 ( 1شكل رقم )

النموذ  المعدل الختبار تأثير دوافع تعره المبحوثين لتطبيقات الهواتف المحمولة 

 علة اإلشباعات المتحققة منها 
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 (15جدول رقم )  

 مؤشرات جودة التوافق الكلية للنموذ  المقترم 

 القيمة  مؤشرات جودة التوافق الكلية 

 CMIN/DF 2.252المعياري  2مؤشر كا

 GFI 0.953مؤشر جودة التوافق 

 CFI 0.945المطابقة المقارن مؤشر 

 RMSEA 0.031مؤشر الجذر التربيعي لمتوسح مربع خطأ التقدير 

 RMR 0.0027مؤشر الجذر التربيعي للبواقي 

 R2 0.83معامل التحديد                        

 SE  0.149الخطأ المعياري 

 beta 0.912معامل المسار 

 P 0.000ألفا 

مجموعة من و من الجدول السابق تتضمن جودة التوافق الكلية للنموذ  المقترم 

 المعايير التالية 

 CMIN/DF:المعياري  2مؤشر كا -1

،و 3-2إلة درجات الحرية، و حهد القبهول لههذا المؤشهر مهن 2و هي عبارة عن نسبة كا

 .هكذا يعكس هذا المؤشر قبول النموذ  ، و 2.252بالنظر إلة الجدول سنج أن قيمتها 

 :: GFIمؤشر جودة التوافق  -2

تتههراوم قيمتههه بههين صههفر و الواحههد التههام ت و حههد القبههول لهههذا المؤشههر أكبههر أو يسههاوي 

أن  د، و كلمهها زادت قيمتههه  دل علههة التوافههق ، و بههالنظر إلههة بيانههات الجههدول نجهه0.80

 علة توافق أفضل . ، مما يدل  0.953قيمة مؤشر جودة التوافق =

و هو كمؤشر آخر لجودة التوافق و تتراوم درجة  :CFIمؤشر المطابقة المقار   -3

قبول المؤشر من صفر إلة الواحد التهام  ، و بهالنظر إلهة بيانهات الجهدول نجهد أن قيمهة 

 ، مما يدل علي توافق أفضل .  0.945مؤشر المطابقة المقارن 

 :RMSEAربع خطأ التقدير مؤشر الجذر التربيعي لمتوسط م -4

،و كلمةةا صةةغرت  يمةةة المؤشةةر كلمةةا دل علةةى 0.8يعتبةةر حةةد القبةةول لهةةذا المؤشةةر 

  (0.031التوافق , و بالنظر إلى بيانات الجدول نجد أ   يمة المؤشر بلغت و

 : RMRمؤشر الجذر التربيعي للبوا ي  -7

علةى التوافةق، و ال يوجد حد معين لقبول المؤشر ، و لكن كلما  لةت  يمتةه كةا  دليةل 

بالنظر إلى بيانات الجدول نجةد أ   يمةة مؤشةر الجةذر التربيعةي لمتوسةط مربةع خطةأ 

 0.0027 التقدير كا 
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 : R2معامل التحديد  -8

و الذي يمكن أن يفسر 0.83بالنظر إلة بيانات الجدول نجد أن قيمة معامل التحديد   

)وفقا لمعامل التحديد 0.83أن حوالي  R2 تابع تغيرات في المتغير الفي النموذ  من ال 

( ترجع إلة عوامل أخرف لم 0.17، وأن النسبة المتبقية )0.83)اإلشباعات( بنسبة 

 يشملها النموذ  

bita  (0.912 )أخيرا : هناك تأثير ذو داللة إحصائية للهدوافع علهة اإلشهباعات بقيمهة 

ي يههتم ، و بالتههال R2=0.83، و قيمههة CR =6.329، حيهه  كانههت  0.000عنههد ألفهها =

 . للدوافع علة اإلشباعات  اكبير ااستنتا  أن هناك تأثير

ن النمهوذ  الهيكلهي المقتهرم بنهاء علهة مؤشهرات بناء علهة مها سهبق نسهتطيع القهول إو

( ( )اإلشهباعات)الهدوافعجودة التوافق الكلية ، مما يفسر عالقات التأثير بين المتغيرات 

 ا . بدرجة إيجابية عالية يمكن االعتماد عليه

بعههد ثبههوت كفههاءة النمههوذ  المقتههرم لتقيههيم فههروه النمههوذ  لمعرفههة درجههة المعنويههة 

يواضح الجدول التهالي اختبهار مهدف وجهود عالقهات تهأثير بهين متغيهرات و اإلحصائية ،

 الدراسة )الدوافع ( )اإلشباعات ( بعد اختبار معامالت النموذ  

 ( 16جدول )

 المعيارية و معنويتها بالنموذ  المقترممعدالت المسارات المعيارية و غير 

القيمة غيهر  اإلشباعات  المسار  الدوافع

 المعايرة 

الخطههههههههههههأ 

  المعياري

القيمههههههههههة 

 الحرجة 

مسهههههههتوف 

 المعنوية 

القيمهههههههههة 

 المعايرة 

الهههههههههههههدوافع 

  المعرفية 

 0.121 0.03 2.174 0.058 0.125 إشباعات التسلية 

 الهههههههههههههدوافع

  الوجدانية
 0.542 0.000 10.168 0.057 0.578 إشباعات التسلية 

الهههههههههههههدوافع 

  االجتماعية 
 0.012 0.799 0.225 0.043 0.011 إشباعات التسلية 

الهههههههههههههدوافع 

  المعرفية 
إشههههههههههههههههههههباعات 

 المشاركة 

0.433 0.063 6.845 0.000 0.4 

الهههههههههههههدوافع 

  الوجدانية 
إشههههههههههههههههههههباعات 

 المشاركة 

0.288 0.063 4.658 0.000 5.259 

الهههههههههههههدوافع 

  االجتماعية 
إشههههههههههههههههههههباعات 

 المشاركة 

0.075 0.047 1.599 0.11 0.082 

الهههههههههههههدوافع 

  المعرفية 
إشباعات مراقبهة 

 البي ة 

0.336 0.062 5.444 0.000 0.332 

الهههههههههههههدوافع 

  الوجدانية 
إشباعات مراقبهة 

 البي ة 

0.236 

 

0.061 3.87 0.000 0.226 

الهههههههههههههدوافع 

  االجتماعية 
إشباعات مراقبهة 

 البي ة 

-0.07 0.064 -1.529 0.126 -0.082 
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الهههههههههههههدوافع 

  المعرفية 
إشههههههههههههههههههههباعات 

التواصهههههههههههههههههههههل 

 االجتماعي 

0.347 0.064 5.436 0.000 0.326 

الهههههههههههههدوافع 

  الوجدانية 
إشههههههههههههههههههههباعات 

التواصهههههههههههههههههههههل 

 االجتماعي 

0.264 0.063 4.187 0.000 0.241 

الهههههههههههههدوافع 

  االجتماعية 
إشههههههههههههههههههههباعات 

التواصهههههههههههههههههههههل 

 االجتماعي 

0.155 0.047 3.298 0.000 0.173 

دوافةةع اسةةتخدام و بالتهالي تبهه  صههحة الفههره القائههل بأنههه توجههد عالقههة ارتباطيههه بههين 

 .الجمهور المصري لتطبيقات الهواتف الذكية واإلشباعات المتحققة منها 

ئية بةين اسةتخدام الجمهةور لتطبيقةات توجةد عال ةة ىات داللةه إحصةا:  لثةانياالفرض 

 االيجابية (. –الهواتف الذكية واآلثار النفسية واالجتماعية و السلبية 

 (17جدول و

الجمهور لتطبيقات الهواتف المحمولة و اآلثار  استخداممعامالت االرتباط بين 

 السلبية ( –النفسية و االجتماعية واإليجابية 

 تطبيقات الهواتف المحمولة استخدامات الجمهور ل المتغيرات

 مستوف الداللة  معامل ارتباط بيرسون 

 0.000 0.445 اآلثار النفسية اإليجابية

 0.000 0.318 النفسية السلبية اآلثار

 0.000 0.472 اآلثار االجتماعية اإليجابية

 0.000 0.303 االجتماعية السلبية اآلثار

بهين اسهتخدام الجمههور  هة ارتباطيهعهن وجهود عالقه كشفت نتائج الجهدول السهابق

،  حيهه  تبهه  وجههود عالقههة   ولههة و اآلثههار النفسههية اإليجابيههة لتطبيقههات الهواتههف المحم

طرديههة  بههين اسههتخدامات الجمهههور لتطبيقههات الهواتههف المحمولههة و اآلثههار  ارتباطيههه

 حيه  (0.000اإليجابية باستخدام معامل ارتباط بيرسون عند مستوف معنوية ) النفسية

أن اآلثهههار النفسهههية اإليجابيهههة تهههرتبح بدرجهههة اسهههتخدام المبحهههوثين لتطبيقهههات الهواتهههف 

الخههرو  مههن الوحههدة و العزلههة  –و التههي تتمثههل فههي تعزيههز الثقههة بههالنفس المحمولههة 

 التخفيف من اضغوط الحياة اليومية. –االجتماعية 

) عينهة كما ثبت أيضا وجود عالقة ارتباطيه طرديهة بهين اسهتخدامات المبحهوثين 

الدراسههة ( و اآلثههار النفسههية السههلبية باسههتخدام معامههل ارتبههاط بيرسههون عنههد مسههتوف 

( حيهه  أن اسههتخدام المبحههوثين لتطبيقههات الهواتههف المحمولههة لفتههرات 0.000معنويههة )
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الوحههدة و  –و التههي تتمثههل فههي )التههوتر العصههبي  طويلههة يههرتبح باآلثههار النفسههية السههلبية

 المزا  (  تغير –العزلة االجتماعية 

( تخدامات المبحوثين )عينهة الدراسهةكما ثبت أيضا وجود عالقة ارتباطيه بين اس

باسهتخدام معامهل ارتبهاط بيرسهون عنهد مسهتوف معنويهة  واآلثار االجتماعيهة اإليجابيهة 

و بالتههالي فههإن اآلثههار االجتماعيههة اإليجابيههة الناتجههة عههن اسههتخدام المبحههوثين ( 0.000)

االستفادة من خبرات اآلخهرين فهي  –المحمولة تتمثل في)) التفاعلية لتطبيقات الهواتف 

 حل المشكالت ( 

كما ثبت أيضا وجود عالقهة ارتباطيهه بهين اسهتخدامات المبحهوثين عينهة الدراسهة  

عنهههد مسهههتوف معنويهههة  لتطبيقهههات الهواتهههف المحمولهههة و اآلثهههار االجتماعيهههة السهههلبية  

 –لسلبية في ) عدم الرغبة في محادثات جماعيهة ( و تتمثل اآلثار االجتماعية ا0.000)

 التمرد علة قيم المجتمع ( 

و بالتههالي ، تبههت صههحة الفههره القائههل ، بأنههه توجههد عالقههة ارتباطيههه بههين درجههة 

اسهههتخدام الجمههههور لتطبيقهههات الهواتهههف المحمولهههة و اآلثهههار النفسهههية و االجتماعيهههة 

 السلبية (  –)اإليجابية 

 و  ىات داللةةةه إحصةةةائية بةةةين المبحةةةوثين فةةةي نوعيةةةةتوجةةةد فةةةر الفةةةرض الثالةةةث :

 المتغيرات الديموجرافية . اتطبيقات الهواتف الذكية وفقل المضامين 

 (18جدول رقم )

المبحوثين و نوعية المضامين لتطبيقات الهواتف المحمولة وفقا  داللة الفرو  بين 

 لمتغيراتهم الديموجرافية 

نوعية مضامين الهواتف 

 المحمولة 

   متغيرات الديموجرافيةال

االنحراف  المتوسح 

 المعياري 

 مؤشرات إحصائية 

 مستوي المعنوية  االختبار 

 غير دال  0.091 1.69ت= 0.361 2.22 ذكور  النوع 

 0.377 2.16 إناث 

 دال Ab2.18 0.36  = 4.762 0.003 18-12 العمر 

19- 35 B2.10 0.352 

36- 45 A2.31 0.417 

46-65 Ab2.24 0.322 

الحالة 

 التعليمية 

 غيردال  0.102 2.08 =   0.54 2.4 متوسح 

 0.347 2.28 فو  المتوسح 

 0.368 2.17 جامعي 

 0.344 2.22 فو  الجامعي 
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أنه ال توجد فرو  دالة إحصائيا بين المبحوثين   t- testكشفت نتائج اختبار 

يقات الهواتف المحمولة وفقا لنوعهم ، حي  بلغت قيمة عينة الدراسة و  نوعية تطب

 ( . 0.091عند مستوف معنوية ) 1.69)ت(

ليل التبهاين أنهه توجهد فهرو  ذات داللهة إحصهائية بهين كما كشفت نتائج اختبار تح

المبحوثين عينة الدراسة ونوعيهة تطبيقهات الهواتهف المحمولهة وفقها ألعمهارهم ، حيه  

،و كانهت الفهرو  معنويهة بهين   0.03د مسهتوف معنويهة عنه 4.762بلغت قيمهة ) ( =

توجد  ال (،  كما كشفت نتائج تحليل التباين أنه45-36()35-19الف ات العمرية التالية )

تطبيقات الهواتهف المحمولهة المبحوثين عينة الدراسة و فرو  ذات داللة  إحصائيا بين 

، و 0.102ند مسهتوف معنويهة ع 2.08=وفقا لحالتهم التعليمية ، حي  بلغت قيمة ) ( 

ومتوسةط و فةو  المتوسةط و فةو  الجةامعي (، و يتضح من الجدول أن الفهرو  معنويهة بهين  الف هات 

 كانت أكثر تأثيرا على تلك الفئات . نوعية مضامين الهواتف المحمولة بالتالي فإ  

ثبهت صههحة الفههره جزئيها ، حيهه  توجههد عالقههة بهين الف ههات العمريههة للمبحههوثين 

 الدراسة وفقا لنوعية المضامين الخاصة بتطبيقات الهواتف المحمولة  عينة

دام  اسةتخ درجةة توجد فرو  ىات دالله إحصائية بين المبحةوثين فةي  الفرض الرابع:

 المتغيرات الديموجرافية . تطبيقات الهواتف الذكية وفق

 (19جدول رقم)
الهواتف المحمولة وفقا لمتغيراته  داللة الفرو  بين المبحوثين و درجة استخدامه  لتطبيقات 

 الديموجرافية 

 تطبيقات الهواتف المحمولة 

   المتغيرات الديموجرافية

االنحراف  المتوسح 

 المعياري 

 مؤشرات إحصائية 

 مستوي المعنوية  االختبار 

 النوع
 0.3624 2.218 ذكور

 غير دال0.197 1.293ت=

 0.34 2.212 إناث

 العمر

12-18 2.23 0.314 

 دال0.014 3.58 = 
19- 35 2.167 0.399 

36- 45 2.35 0.359 

46-65 2.21 0.317 

الحالة 

 التعليمية

 a2.61 0.346 متوسح

 دال0.002 4.89 =
 b2.23 0.406 فو  المتوسح

 ab2.21 0.336 جامعي

 b2.26 0.384 فو  الجامعي
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وجد فرو  دالة إحصائيا بين المبحوثين أنه ال ت  t- testكشفت نتائج اختبار 

عينة الدراسة و  درجة استخدام  تطبيقات الهواتف المحمولة وفقا لنوعهم ، حي  

 ( . 0.197عند مستوف معنوية ) 1.293بلغت قيمة )ت(

كما كشفت نتائج اختبار تخليل التبهاين أنهه توجهد فهرو  ذات داللهة إحصهائية بهين 

ة استخدام  تطبيقات الهواتف المحمولة وفقها ألعمهارهم و درج المبحوثين عينة الدراسة

،و كانهت الفهرو  معنويهة   0.14عند مستوف معنويهة  3.58، حي  بلغت قيمة ) ( =

(،  كمهها كشههفت نتههائج تحليههل التبههاين أنههه 45-36()35-19بههين الف ههات العمريههة التاليههة )

تطبيقههات الهواتههف توجههد فههرو  ذات داللههة  إحصههائيا بههين المبحههوثين عينههة الدراسههة و 

عنهد مسهتوف معنويهة  4.89المحمولة وفقا لحالتهم التعليمية ، حيه  بلغهت قيمهة ) ( =

معنويهة بهين  الف هات )متوسهح و فهو   كانهت  ، و يتضح من الجدول أن الفرو 0.002

المتوسح و فو  الجامعي (، و بالتالي فإن درجة استخدام تطبيقهات الهواتهف المحمولهة  

 ا انت أكثر تأثيرك

ثبت صهحة الفهره جزئيها ، حيه  توجهد فهرو  ذات داللهة إحصهائيا بهين الف هات 

 وفقا لدرجة استخدامهم لتطبيقات الهواتف المحمولة العمرية و الحالة التعليمية 
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