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 العربيةممخص الدراسة بالمغة 

ؼلصد يمى اللعرؼ إلى الدراسة للط ينات ذر البصرنة االياقة ذجؼ اسلثدامات
جاللجاص منصا  جا تباياتالملحننة الصجالفالذكية في االالمايي أ أ اللط يناتمعرفة رز

مدػمجائملصالصـ.اللييسلثدمجنصا ج
الجصفية البحجث ضمف الدراسة  ذر الألي المسح منصج مسلثدمة مفج  يالمي 

أ جثاللذ ا يالـ  جسائأ امصجر مسح صحيفةسمجب أداة باسلثداـ ال يانات امع لـ
ياقةبصرنةإمبحج اممفلديصـ250االسلنصاش جلـاثلياريينةيتجائيةبسيطة مغقجامصا

 غزة الجسطى غزةتماؿ)غزةياـمفمحافظات17جازئية فجؽسفأسجاشكانتكمية
رفح(ثانيجنس حسب  مجزييفنس يا االالمايية آ  اللنمية لجزارة احصائية الفلرةثر ثالؿ

ـ.20/10/2017-20/8/2017الزمنيةمف
 وخمصت الدراسة الى مجموعة من النتائج أبرزىا:   
 %مفالمبحج يفيسلثدمجفلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.61.1 .1
اسلثداما فيالصجالفالذكيةلط يناتاللجاصأاالالماييأك رمفلط يقالفيس جؾ .2

 %.61.0 نسبةجالسأب ـ% 72.0 نسبةلط يقاليجليجب لالر%79.7 نسبة
قضاشجقتدافعأنصاملاحةجملجفرة  ـاالالمايياللجاصألط يناتأ ـدجافعاسلثداـ .3

 .الفراغجاللسمية
 . لال اإتباياتاللجاصأاالالماييا تباياتالملحننةأ ـإتباياتمراقبةال يئة .4
مةلط يناتش( يفدراةمجا0.05لجاديالقةذاتداللةإحصائيةيندمسلجػداللة) .5

 دراةاالسلفادة.االالماييي رالصجالفالذكيةجاللجاصأ
 أىم توصيات الدراسة:

ا .1 ا ياقة ذجؼ لجااذ اللي اللننية المتاكأ حأ يمى اسلثدامصـالعمأ يند لبصرنة
 لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.

لنميةالاجانباالالماييةجللط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةاسلغالؿ .2
 .ذجؼا ياقةالبصرنةالنفسيةلدػ

لع .3 مصممي  يف المتلرؾ اللعاجف زنز الذكيةلط ينات يمىالصجالف النائميف جبيف
ياقةالبصرنة.لننياتذجؼا 
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Abstract 

 This study aims at identifying the uses of social media applications on smart 

phones by people with visual impairment and the realized gratifications of these 

applications. The study also aims at determining top mobile applications used by 

these people, and to what extent such applications fit their needs. 

 The study is considered a descriptive one as it relied on media survey method 

through surveying audience and media types. Data was collected by newspaper 

survey tool. The Study sample was selected using simple random sampling, and 

consisted of (250) sampling units. The sampling units included people with 

visual impairment (partially or totally) who are above 17 years old and live in 

one of the Gaza Strip's governorates (Northern Gaza, Gaza, Alwosta, 

Khanyounis, Rafah). The sample was distributed according to the last statistic by 

the Ministry of Social Development for the period from 20/8/2017 to 20/10/2017. 

 The study concluded with a set of recommendations, the most important of 

which were as follows: 

1. A percentage of (61.1%) of the investigated sample use social media 

applications on smart phones. 

2. Facebook application is the most used one among other social media 

applications on smart phones representing (79.7%), followed by Youtube 

application (72 %), and then WhatsApp application (61%). 

3. The most underlying motives of using social media application are 

because they are firstly available and secondly entertaining in the free 

time. 

4. The gratifications of observing the environment are the most realized 

ones, followed by the gratifications of socializing. 

5. There is a statistically significant relationship at significance level of 

(0.05) in the degree between convenience and benefit of social media 

applications on smart phones.  

The most important recommendations of the study: 

1. Developing the services provided by social media applications on smart 

phones to serve the needs of people with visual impairment.  

2. Taking advantages of social media applications on smart phones to 

develop the social and psychological aspects of people with visual 

impairment. 

3. Promoting cooperation between the mobile application designers and 

those in charge of developing technologies for people with visual 

impairment 
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ْاء   ىد   ْاإل 



 الد رظالـفيجطرزلصا الص رأجراؽمفصنعلصا رسالةأداشفييمر انذرتمفإلى
كيفالجفاشجلعمـ العطاشيكجفكيفالعطاشلعمـرسالة كمأجرأفلجبال األمأسراجيمى

 جرسالةرسالة يفجتلاف الرسالة ذرأ دؼأميإليؾ الجفاشيكجف

 .بالصالحاتيمرؾفيجأمد..ثيرا هللاازاؾ

إالللـالالك يرةاأليماؿأفيممنيمفإلى يديذاألياـجتننت ا ينذالعرؽكمأمفإلى
جملعنيجالعافية الصحة جبجألبسذبناشر هللاأطاؿجالدؼإلى االصرارج جالعزنمةبالص ر

 .اميمذجرد  رر

 معا جحصدنارمعا  ذرنار  ثطجةثطجة الحمـنحجمعيسارتمفإلىدربالرفينةإلى
.ثيرا هللاازاؾزجاليالغالية هللا إذفمعا جسنبنى

.ااعمصـمفالذرنةالصالحة جاألطصارجثصاؿاألثيارصحبةارزقصـربيأ نائيإلى

صرارؼألنيحضفاجتاركيتتمعصـطفجللي جإلىمف  ـجبصـاسلمديزليجا 
اثجالي.جاثجلي

اللندير.لدربجزمالشالدراسة كأالحبجإلىاألصدقاشاأليزاشرفناشا

أن یجعل ذلك في میزان حسناتي,  إلیيم جميعًا أىدي ثمرة بحثي ىذا, راجيا من هللا عز وجل
 أن ینفع بو المسممین.و 
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 وتقدیرٌ شكٌر 

  نعمـ  لـ ما الذؼيممنا هلل ججالحمد جصالة آلذ دمحمجيمى يمىسيدنا صحبذالسالـ
أامعيف الحمدهللالذؼيسرليإنااز ذاالعمأالملجاضع.

.(1)يَْشُكُر ِلنَْفِسِه{َوَمن َشَكَر فَإِنََّما } جامل اال لنجؿهللالعالى:

أمین منصور فإنذيسعدنيأفألندـ ازنأالتكرججافراالملنافإلىمترفيالدكلجر:
فيوافي اصدا  يأُؿ جلـ لي  يجف ثير جكاف رساللي  ا تراؼيمى بن جؿ ترفني الذؼ  
جمساي اللجايصاتالسديدة جلنديـ دلي  أ رتالدراسة  اللي هللاينيالمالحظاتالنيمة فازار

ثيرالازاش.

جكذلؾالتكرمجصجؿإلىيضجؼلانةالمناقتة:

حفظذهللايبساـدمحمأ جحتيشالدكلجرالفاضأ/

حفظذهللايطمعتي دالحميدييسىالدكلجرالفاضأ/

بالاامعة جا يالـ الصحافة  ثالصالتكرجاللنديرإلىاميعمدرسيقسـ ألندـ كما
ا سالميةيمىما ذلجرمفاصدفيلدرنسطمبة رنامجمااسليرالصحافة.



العمأ ثجانيجزمالش كمماتالتكرجالداؼجزجاليجا  كأالتكرلمفاللكفيصـ جأثيرا 
كأمفسايدنيممفذكرلصـ جممفاليلسعيمىديمصـجلتايعصـالملجاصألي ججالدراسة 

التكرجيظيـاالملناف جازا ـهللاينيثيرالازاش.المناـلذكر ـألندـ ثالص

 الباحث                                                                        

 سامي عطاهللا أبو غولو

                                                           

.[ 04لنماف: ] (1)  
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( في3.21ادجؿ االالمايي لط يناتاللجاصأ اسلثداـ مف ا تباياتالملحننة يجضح :)

105........................................................................الصجالفالذكية
107...................حا تباياتالمثلمفةالملحننةلدػالمبحج يفض(:يج3:22ادجؿ)
( الصجالفالذكية3.23ادجؿ االالماييفي لط يناتاللجاصأ اياا ياتاسلثداـ يجضح :)

......................................................................................108
110(:يجضحسم ياتاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية3.24ادجؿ)
( االالماييي ر3.25ادجؿ للط يناتاللجاصأ المبحج يف اسلثداـ  يف العالقة يجضح :)

112................................................................الصجالفالذكيةجالانس



 ش

 

( االالماييي ر3.26ادجؿ للط يناتاللجاصأ المبحج يف اسلثداـ  يف العالقة يجضح :)
113.................................................................الصجالفالذكيةجالعمر

( االالماييي ر3.27ادجؿ للط يناتاللجاصأ المبحج يف اسلثداـ  يف العالقة يجضح :)
114........................................................الصجالفالذكيةجالمؤ أالعممي.

( االالماييي ر3.28ادجؿ للط يناتاللجاصأ المبحج يف اسلثداـ  يف العالقة يجضح :)
115..........................................................الصجالفالذكيةجمكافالسكف

( االالماييي ر3.29ادجؿ للط يناتاللجاصأ المبحج يف اسلثداـ  يف العالقة يجضح :)
116..........................................................الصجالفالذكيةجدراةا ياقة

المبحج يفللط يناتاللجاصأاالالمايي3:30ادجؿ) اسلثداـ  يفدراة يجضحالعالقة :)
117.........................................ي رالصجالفالذكيةجمدػا تباياتالملحننة

( اللجاصأ3.31ادجؿ للط ينات المبحج يف اسلثداـ دراة  يف  يف العالقة يجضح :)
118....................................االالماييي رالصجالفالذكيةجدراةال نةلديصـ.

( االالمايي3.32ادجؿ للط يناتاللجاصأ المبحج يف اسلفادة دراة  يف العالقة يجضح :)
119..................................................ي رالصجالفالذكيةجدراةال نةلديصـ

(:يجضحالعالقة يفدراةمجائمةلط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالف3.33ادجؿ)
120................................................................الذكيةجدراةاالسلفادة
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 : الدراسة مقدمة

ي االلصاالت جسائأ لطجر في  جرة العالـ جتصد أجاد المعمجمات  مفك يرا لكنجلجايا
الجسائأ الناسلصذر اسلثداـ ط يعة مف غيرت اللي بعضصـج اللننيات مع اللجاصأ كيفية

 م أ الحجاسيب ي ر اللجاصأ  رامج ظصرت حيث السكيب الماسنار"البعض  غرؼ 
الفيس"أالمسلمرلصذراللننياتظصرتتبكاتاللجاصأاالالماييم معاللطجرج."الدردتة

 ؾ ج لجلير  ك يرمف غير اجاالنسلاراـجالساب  لملجاصأمااال صافيالناسحيثجاد
 .اللرفيذج

ك ير يفانلتارجمكاناتجاسعةإمالحلجيذمفج المحمجلةاصزةالصجالفأكافللطجرج
 المسلثدميف في لحجؿ ننطة اللجاصأ جيممية اللفايأ الصجالف يف ظصجر يزز ا الناس 

اللجاصأاالالمايي حازتيمىا لماـالاميع.لط يناتمفلجفررماج الذكية

ليسبمعزؿيفج المالمعجاد أفراد جسيمةفيتبكاتاللجاصأاالالماييالمعاقجف
 رزأمف ـجةبصرنياقةالا ذججمف ؤالشجيسلطيعجفمفثاللصااللجاصأمعمالمعالصـ 

.الحسيفحيالصجنفسصاإلىلطجنرفئاتالمالمعالليلسعى

ف ا ياقة ذجؼ األفراد  مغ محافظاتغزة   حصائيات27468في اللنميةجفنا جزارة
.(1)مفذجؼا ياقةالبصرنة6187ـ منصـ2015االالماييةفيالعاـ

 ذرج أف فيذ تؾ ال مما ماسة بحااة االسلفادةالفئة اللجاصأإلى لط ينات مف
الصجالفالذكيةاالالمايي لكفالمالحعغالبا ي ر لاا مصـ  يلـ فيال مدافالناميةيندما

اليسرجلميز ذرالجسائأبالسصجلةيلـاللطرؽإلىالجاللكنجلجاية جلنديـالثدماتا يالمية
 ليلمكف االسلثداـ الا جذجفي ةبصرنياقة اللجاصأ  صـجمف المحيط المالمع مع اللفايأ

.المطمجبةلديصـاياتبا تلحنيقج

                                                           

 .ـ5402جزارةاللنميةاالالمايية لنرنرأيدادذجؼا ياقات ال(1)
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 لذا جاد ا ياقة ياـاألتثاصذجج بتكأاألتثاصج بتكأ البصرنة ا ياقة ذجج
ثدمات مف لجفرر جما الذكية الصجالف االسلثداـ ثاصفي في لملجاصأ جسصجلة جسيمة

جيززذلؾاالنلتارالجاسعلثدماتاالنلرنت جاللفايأاالالماييمعالمالمعالمحيط صـ 
كاف جقت أؼ في االنلرنت إلى الدثجؿ مف لمكنصـ اللي مفالالسمكية  العديد جاسلثداـ  

جمناطعلىالصجرإبا ضافة لبادؿالرسائأالصجليةجالكلابةمايي جلط يناتاللجاصأاالال
اللع ير جر ذراللط يناتمثلمفالنضايااللييلـطرحصاي الفيديج جاللعميقجالمتاركةفي

فكار ـجمتاكمصـ جكأاجانبالحياةاللييعيتجنصاجاليبصرجنصا.أصـجئنفسصـجآراأيف

اسلثداـ ط يعة يمى الضجش للسمط الدراسة  ذر ااشت الا ؼذجلذا ةبصرنياقة
اللط ي نات االالمايي فيللجاصأ الذكية  يلديصـالملحننةاياتبا تجالصجالف جما  

؟جالسم ياتاللييرجنصافيلمؾاللط يناتتجماأ ـا ياا يا؟المجاضيعاللييفضمجفملابعلصا
؟جمامدػمجاشملصالصـ
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 الفصل الول

 العام لمدراسة اإلطار

 : الدراسات السابقة :أوالً 

حاطة صامفاميعالاجانب لـا جمفالباحثيمىاللعمقفيمتكمةالبحثحرصا 
األ مف يديد يمى االطالع جبحاث مباتر بتكأ يالقة لصا اللي مباترجأالدراسات غير

لىالمحاجراآللية:إالدراسةلـلنسيـج ـالدراسات أاثلارالباحثجبمجضجعالدراسة 

:ا ياقةجذجؼالمحجراألجؿ:دراساتثاصةبا يالـ

 :الذكيةجلط يناتالصجالفاللجاصأاالالماييمجاقعلناجلتالمحجرال اني:دراسات

 :اإلعاقةوذوي اإلعالم بالمحور الول: دراسات خاصة 

  :(1)م(2016) قابميةمالدراسة  .1

 الدراسة إ دفت يمىلى لتبكاتاللعرؼ يماف سمطنة في المكفجفيف اسلثدامات
 جاسلثدـ الجصفية  جلعدالدراسةمفالدراسات الملحننةمنصاا تباياتجاللجاصأاالالمايي

أسمجب ثاللذ جمف المسح  منصج الباحث فيصا  أداة جكانت ا يالـ  جسائأ امصجر مسح اسلثدـ

لكجنتيينةالدراسةجا تبايات ج االسلثدامات نظرنلصاكانت فيما االسلنصاش  صحيفة الدراسة
ـ.2116ثالؿالعاـجلمت مبحجث111مف

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان

يمىتبكاتاللجاصأاالالمايي.ا حسابج%مفالمكفجفيفيملمكجفصفحةأ6443 .أ
جنجليجبجاجاأ مسلجنلر ـاسلثداما االالماييأك رتبكاتاللجاصأ جؾفيسال .ب

 جسكاي يجلينكدإفجسنابتاتجا نسلاراـ.

                                                           

 اسلثداماتالمكفجفيففيسمطنةيمافلتبكاتاللجاصأاالالماييجا تباياتالملحننةمنذ. مية االمن(1)

 



5 

 

.الصجالفالذكيةمفثالؿلتبكاتاللجاصأاالالماييبمفرد ـيفضمجفالدثجؿ%80 .ت
 لندـالدجافعالمنفعيةيمىالدجافعالطنجسيةلدػالمبحج يف. .ث

 :(1)م(2015)الرب وأبدراسة  .2

مدػاسلفادةاألتثاصذجؼا ياقةمفمجاقعاللجاصأ دفتالدراسةإلىاللعرؼيمى
السعجديةاالالم العربية الدراسةمفالدراسات اييفيالمممكة  فيصا جاسلثدـ الجصفية  جلعد

 الدراسة أداة جكانت ا يالـ  جسائأ امصجر مسح اسلثدـأسمجب ثاللذ جمف المسح  منصج الباحث

كانتجياقات نجاعا أمفمثلمفا معاق150سةمفلكجنتيينةالدراج االسلنصاش صحيفة
.ـ2015ياـلمتج يالـنظرنلصاااليلماديمىجسائأا 

:الدراسة نتائج أبرز من وكان

ياقةياقةالبصرنةأقأاسلفادةمفمجاقعاللجاصأاالالماييمنارنةمعذجؼا ا جذج .أ
للمؾالمجاقع.الحركية لعدـلجفرلننياتلديـجصجلصـجالسمعية

.فادةمفمجاقعاللجاصأاالالماييا ياقةالاامعييف ـاألك راسلجذج .ب
 ك راسلفادةمفمجاقعاللجاصأاالالمايي.سنة ـاأل35فرادلحتيمراأل .ت

 :Kristin (2014)(2)دراسة  .3
الدراسة ذجإلى دفت اسلثداـ يمى اللعرؼ اللجاصأا ؼ لجسائأ البصرنة ياقة

 جاالالمايي  معيناتذلؾ   ي البحجثالجصفيةجما مف الدراسة اسلثدمتمنصجج لعل ر
المسح  االسلبانةا اأدجمفثاللذأسمجبمسحامصجرجسائأا يالـ  كانتجلكلرجنية لصا
.ـ2014 جأارنتثالؿياـا فرد150يينلصا



                                                           

االالمايي. اللجاصأ مجاقع مف ا ياقة ذجؼ األتثاص اسلفادة الرب مدػجأ (1)

(5)  Fuglerud  "Use of Social Media by People with Visual Impairments: Usage Levels, 

Attitudes and Barriers",  
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 :الدراسة نتائج أبرز من وكان
الصالفالمحمجؿفيالدثجؿللط يناتاللجاصأالمبحج يفيسلثدمجفالكم يجلرج%99 .أ

االالمايي.
 %يجليجب.10%لجنلر 10%سكايب 65%يسلثدمجفالفيس جؾ 90 .ب
 رنف.ثأ ـدجافعاالسلثداـلدػالمبحج يف اللجاصأمعاآل .ت
 :(1)م(2007)الخميس, الصموي دراسة  .4

  الدراسة لىإ دفت لممعاقيف ا يالمية االحليااات جسائأجاللعرؼيمى إتباع مدػ
لصا ا يالـ السعجدؼ  المالمع جفي الدراساتالجصفية مف الدراسة اسلثدمتمنصججلعل ر

 االالمايي  جالمسح مف يينلصا ا 100لكجنت ذجؼ مف نصفصـ البصرنة مفردة ياقة
ج أاسلثدمت المعمجمات  لامع االسلبانة جداة االسلثدامات جتباياتا جنظرنلصا لمتياـ 

.ـ2006

:الدراسة نتائج أبرز من وكان
 يالـالمثلمفة.فرادالعينةيلعرضجفلجسائأا أ%مف98.8 .أ
ا 55.7 .ب ذجؼ مف % يناجنف يلابعجف البصرنة ثدمةأياقة ثالؿ مف الصحف ثبار

 النناؿ.االلصاؿيفبعد جاسطةالصالف
فلـللجفرج%يعل رجفاالنلرنتجسيمةمصمة52.5 .ت   رامجلمكنصـمفاللعامأمعصا.ا 
 :(2)م(2007)عون و أبدراسة  .5

الكتفيفج دفتالدراسةإلىلحديدالمصاراتالحاسجبيةاللييمكفإكسا صالممكفجفيف 
المعلمديمىحاسةالممسفيراججفعاليةاسلثداـ رناماي"إبصار"المعلمديمىحاسةالسمع

12لـلط يقالدراسةيمىيينةمفج االنلرنتلمطالبالمكفجفيفجفيإكسابمصارةالحاسجب

                                                           

مدػإتباعجسائأا يالـلصا"جالثميس الصمجؼ "احلياااتالمعاقيفا يالمية(1) 

االنلرنتلدػالطالبالمكفجفيفج"فيإكسابمصاراتاسلثداـالحاسجب"virgoجيجف فعاليةاسلثداـ رناماي"إبصار"جأ (2)
بالاامعةا سالمية.
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ا كفيفا طالب الاامعة طالب غزةمف في ا سالمية ملاانسليف مامجيليف اسلثدـجفي قد
.ـ2007 جكانتالدراسةياـالمالحظةأداةالباحث

:الدراسة نتائج أبرز من وكان
بعداسلثداـ رنامجإبصارلصالحالمامجيةججاجدفرجؽفيأداشالطالبالمكفجفيفق أ .أ

 اللياسلثدمتإبصار.
المامجيةلصالحجبعداسلثداـ رنامجفيراجأفرجؽفيأداشالطالبالمكفجفيفق جاجد .ب

 .جاللياسلثدمتفيرا

جاجدفرجؽفيأداشطالبالمامجيةاألجلىالمكفجفيفالذيفيسلثدمجف رنامجإبصار .ت
لصالحالمامجيةجأداشطالبالمامجيةال انيةالمكفجفيفالذيفيسلثدمجف رنامجفيراج

 األجلى.

                                                      : Ravenscroft (1) (2002)راسة د .6

قدجمفمجاقعاالنلرنتاألطفاؿالمعاقيفبصرنا حااات دفتالدراسةإلىاللعرؼيمى 
مفلالميذنادؼياما 15-7للراجحأيمار ـ يفا فرد37أارنتالدراسةيمىمامجيةمف
بصرنا  لممعاقيف اسكلمندا ج أطفاؿ لاميعقد مفلجحة الباحثأسئمة ال ياناتالملعمنةاسلثدـ

.ـ2002ة جلـلط يقالدراسةياـ صدؼالدراس

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان

.الممفاتالفيمميةجاللياللك رفيصاالصجرجاألطفاؿيفضمجفالمجاقعالبسيطة .أ

%يعلمدجفيمى18 ينما ا حنينيا %مفاألطفاؿيفضمجفالمجاقعالليلجفرصجل82 .ب
.اسلثداـقارغالتاتة

 .ال رندااللكلرجنيجرغبةفياسلثداـالدردتةلديصـ%مفاألطفاؿ90 .ت


                                                           

(1)Ravenscroft: "What do Visually Impaired Children Want From a Website? ,ICEVI 

Conference ,Leeuwenhorst Congress Centre Netherlands. 
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 :وتطبيقات اليواتف  الذكية التواصل االجتماعي مواقع تناولتالمحور الثاني: دراسات 

  :(1)م(2017المصري)دراسة  .7

الكتفيػفمػدػاسػلثداـا يالميػيفالفمسػطينييفلمصػالفالننػاؿفػيالدراسةإلىت دف  
فمػػفثػػالؿجفالفمسػػطينيججمعرفػػةاالسػػلثداماتاللػػييمارسػػصاا يالميػػ الػػدثجؿإلػػىا نلرنػػت

بيػػػػافمػػػػدػاسػػػػلثداـةمنػػػػذفػػػػيماػػػػاؿيممصػػػػـا يالمػػػػي جاسػػػػلثداـالاػػػػجاؿجأجاػػػػذاالسػػػػلفاد
جالكتػػػفيػػػفلط ينػػػاتالدردتػػػة ا يالميػػػةي ػػػرالاػػػجاؿا يالميػػػيفالفمسػػػطينييفلملط ينػػػات

جلنلمػػي ػػذرالدراسػػةإلػػىالبحػػجث األك ػػراسػػلثداما ي ػػرالاػػجاؿلػػدػا يالميػػيفالفمسػػطينييف
أداةلامػػعال يانػػاتيمػػىيينػػةمػػفا يالميػػيفةان جاالسػػلبجاسػػلثدمتمػػنصجالمسػػح الجصػػفية

 .ـ2016/2017فلرةالزمنية جلـثالؿالمفردة450الفمسطينييف مغت

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان

مف%84.7 .أ غير ا مف أك ر الذكي النجع مف الاجاؿ يسلثدمجف ا يالمييف مف
%.15.3الاجاالت فيحيفمفيسلثدمجفالاجاؿالعادؼ مغتنس لصـ

 آثػػرنلرنػػتأك ػػرمػػفأؼاصػػازا يالميػػجفيسػػلثدمجفالاػػجاؿينػػدالجلػػججإلػػىتػػبكةا  .ب
قائمػػػػػةلصػػػػػدرجاWhatsApp Facebook messenger Viberكمػػػػػاأفلط ينػػػػػات

لط يناتالدردتةاللييسلثدمصاا يالميجفي رالاجاؿ.
راسلفادةالمبحج يفمفجالمحاد ةجاللثاطبجاللجاصأمعالزمالشا يالمييفمفأك رجا .ت

 الصالفالمحمجؿفيمااؿيممصـا يالمي.

 :(2)م(2016رضوان )دراسة  .8
  الصالفإلىاللعرؼيمى دفتالدراسة التبابالفمسطينييمىصحافة مدػايلماد

االيلماد جساليبأجزمات جقتاأللألثبارالمحمجؿكمصدر لىإلنلميالدراسةجدجافع ذا
سمجبمسحامصجرجسائأأطاررإالذؼلـفي البحجثالجصفيةالليلسلثدـالمنصجالمسحي

                                                           
مسطينييفالصجالفالذكيةفيالمااؿا يالمي.المصرؼ اسلثداماتا يالمييفالف(1)

رضجاف ايلمادالتبابالفمسطينييمىصحافةالصالفالمحمجؿكمصدرلألثبارجقتاألزمات.(2)
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ا  جيالـ  االسلنصاش صحيفة بأداة ال يانات جامعت التثصية  يينةجالمنا مة مف لكجنت
( الفمسطيني383قجامصا التباب مف مفردة جسائأ( يمى االيلماد الدراسة نظرنة جكانت  
.ـ2016لمتالدراسةياـ جا يالـ

::الدراسة نتائج أبرز من وكان
79.4 .أ صحافة يمى يعلمدجف العينة في%مف ي ق  ينما األزمات  أجقات في المحمجؿ

%.72.2ي رصحافةالمحمجؿأجقاتاألزماتثباراأل
يميصا .ب الصالفالمحمجؿالليايلمد لصدرتلط يناتاللجاصأاالالماييأنجاعصحافة

% لالرملصفحات88.2التبابالفمسطينيفيملابعةأحداثانلفاضةالندس نسبة
اللط  ـ جمف فثدماتالمحمجؿ  جالمرئية  فاللط يناتالصجلية الرسائأ يناتا ثبارنة 
اللط يناتال رندية.را النصيةجالمصجرة جأثي

كمصدر .ت المحمجؿ صحافة يمى االيلماد يف النالاة الجادانية اللأ يرات نسبة  مغت
 الندس انلفاضة في %83.0لألثبار  نسبة المعرفية اللأ يرات يميصا  %78.2  ـ 

 .ـ2016 جلـثالؿالعاـ%66.4لأ يراتالسمجكية نسبةال
 :(1)م(2016زقوت)دراسة  .9

اللجاصأللط يناتالفمسطينييفالصحفييفاسلثداـمدػيمىاللعرؼإلىالدارسةت دف
الملحننة جا تباياتجدجافعذاالسلثداـ  ذاجأسبابالذكية الصجالفثالؿمفاالالمايي

لـإطاررجفيالمسحي المنصجفيصااسلثدـالليالجصفيةالبحجثإلىالدارسة ذرجلنلمي
االسلثداماتنظرنةالباحثاسلثدـكماا يالمية الممارسةأساليبمسحأسمجبلجظيف

لجزنعجلـالتثصية المنا مةجأداةاالسلنصاش صحيفةبأداةال ياناتامعجلـ تبايات جا
محافظاتفيالفمسطينييفالصحفييفمفمفردة(376)قجامصايتجائيةيينةيمىاالسلبانة
.ـ2016ثالؿالعاـجلمت  جكانتنظرنةالدراسةاالسلثداماتجا تباياتكافةالجطف




                                                           

زقجت اسلثداـالصحفييفالفمسطينييفللط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية"دراسةميدانية".(1)
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:الدراسة نتائج أبرز من وكان

%95.4الذكية جالصجالفثالؿمفاالالمايياللجاصألط يناتيسلثدمجف%98.9 .أ
لط يقحصأ ينما %92.6 نسبةأبالجالسلط يق ـ  جؾالفيسلط يقلثدمجفيس

 %.64.8نسبةيمىاليجليجب
ثالؿمفاالالمايياللجاصأللط يناتاسلثدامصـيزدادالمبحج يفمف%88.0 .ب

الدافعج األثبارلمنييعدالمبحج يفمف%94.3جاألزمات أجقاتفيالصجالفالذكية
  نسبةاألصدقاشمعالدردتةلميذاالالمايي اللجاصألط يناتالسلثدامصـاأل رز
68.3.% 

اللجاصأاالالماييلط يناتاسلثداـفيلصـجيائقمتكمة رزالمبحج يفأ%مف80.3 .ت
الصالفبطارنةنفادسريةلميصاالدقينة غيراألثبارانلتار يالذكيةالصجالفيمى
 %.63.7 نسبةالذكي

 :(1)مGunter Elareshi (2015) &دراسة .10

 اللعاجف مامس دجؿ في العربي التباب حصجؿكيفية يمى اللعرؼ إلى الدارسة  دفت
 أاصزلصـ  جاسطة مالمعالصـ حجؿ جالمعمجمات األثباريمىالثمياي الدراسةالمحمجؿ  جلعد

 أسمجب اسلثدـالباحث ثاللذ جمف المسح  منصج الباحث فيصا جاسلثدـ الجصفية  مفالدراسات
 كانتنظرنلصا فيما االسلنصاش  صحيفة الدراسة أداة جكانت ا يالـ  جسائأ امصجر مسح

 دجؿمامس في الاامعات طمبة يف يبارة كاف الدراسة جمالمع ا تبايات ج االسلثدامات
.ـ2015 جلمتياـمفردة (1221) قجامصا يينة يمى جطبنت الثمياي  اللعاجف

 برز نتائجيا :أكان من و 

%مف16.8%مفالذكجريلابعاألثبارالمحميةيمىالصجالفالمحمجلة فيحيف83.2 .أ
ا ناثفنط فمفيلابعاألثبارالمحميةي رالصجالفالمحمجلة.

                                                           

(1), Elareshi & Gunter, The Use of Mobile Phone and the Internet in Obtaining Local 

News in GCC Regions: University Students 
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لكلرجني %نترجاي رال رندا 90%مفالطالبنترجاأثبارا محميةيمىلجنلر 98 .ب
%نترجايمىالفيسبؾ.63

أنصـيلمنجفاألثبارمفمصادرمثلمفةيمىتبكةا نلرنتيمىمعظـالمبحج يفأكدجا .ت
 ي ر جالفصـالننالة.

 :(1)م(2014أبو صالح )دراسة  .11

اللجاصأ لتبكات الفمسطينية الاامعات طمبة اسلثدامات ىيم اللعرؼ لىإالدراسة  دفت 
 االالماييجمدػاللجاصأ تبكات السلثداـ صـدجافع  يجما  الملحننة ا تباياتج االالمايي

 جلندرجالدراسة  االالمايياللجاصأ تبكات مف لالسلفادة المنلرحات  ي جما  بمعمجمالصا ال نة
جسائأ امصجر مسح" المسحية الدراسات منصج الباحث جاسلثدـ  الجصفية الدراسات ضمف
ا يالـ  جالمنا مة المبحج يف  مف ال يانات لامعرئيسة كأداة االسلنصاش صحيفة اسلثدـكما
 الاامعات طمبة يمى مجزييف مفردة(390 (قجامصا يينة يمى الدراسة أارنت جقد   انجية كأداة

غزة بنطاع النظامية الفمسطينية االيلماد جلـ جكانتجا تبايات االسلثدامات نظرنة يمى   
.ـ2014ثالؿالفلرةالزمنية

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان
 أك رج   جؾ الفيسج االالمايي  اللجاصأ تبكات يسلثدمجف المبحج يف مف %90  . أ

%59.4  نسبة اليجليجب  ـ%95  نسبة ا  اسلثداـ االالمايي اللجاصأ تبكات   ـ 
 %.27.1 نسبة اللجنلر  ـ %28.8  نسبةس م اجاأ

االالمايي%70.75   . ب اللجاصأ تبكات  المجضجيات لال ا لملرفيذ يسلثدمجف
    %.61.4  نسبة ال نافية المجضجيات  ـ  %62  نسبة االالمايية

 االالمايي اللجاصأ تبكاتجأف  ياالالماي اللجاصأ بتبكات ملجسطة  دراة  نة ناؾ  . ت
 .األثرػ ا يالـ جسائأ ملابعة يمى أ رت

                                                           

الملحننة. ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (1) 
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 : (1)م(2014) الشيري  دراسة .12

 جؾالفيس مجقعي في االتلراؾ إلى لدفع اللي األسباب يمى اللعرؼإلى ةالدراس  دفت 
ا ياا ية اآل ار يف جالكتف المجاقع   ذر ي ر االالمايية العالقات ط يعة إلى جاللعرؼ جلجلر

المجاقع لمؾ اسلثداـ يف النالاة جالسم ية االالمايي المسح منصج يمى الدراسة جايلمدت 
اامعة مف طالبة (150الدراسةاللي مغت)مفيينة  ال يانات لامع االسلبانة أداة جاسلثدمت

 ينظرنةج نظرنة مف ك رأ الدراسة جاسلثدمت  يمدية بطرننة اثليار ف لـالعزنز ي د الممؾ
 الرمزنة ا جاللفايمية لجسائأ النجؼ اللأ ير نمجذج جيالـ االسلثدامات  تباياتا جنظرنة
 .ـ2014جكانتثالؿالعاـ

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان
 يف اللع ير سصجلة  ي جلجنلر  جؾالفيس إلىاسلثداـ الطالبات لدفع اللي األسباب أ ـ .أ

 مع جاللجاصأ ةدادي صداقاتيف جالبحث النديمة صداقالصف لعزنزج جالاا الصفآرائصف
.مكانيا  البعيديف أقاربصف

 جاللبادؿ الفكرؼاالنفلاح أ مصا ا ياا ية اآل ار مف يديد جلجنلر  جؾالفيس السلثداـ .ب
 .السم ية اآل ار أ ـ أحد األسرؼ اللفايأ قمة ااش فيما  ال نافي

 أسباب جبيف السايات يدد ملغير  يف مجابة ارلباطية يالقة جاجد الدراسة أ  ت .ت
 .جا ياا يات االالمايية العالقات ط يعة أبعاد جمعظـاالسلثداـ

 :(2)مMihailidis(2014)دراسة  .13

 التباب ميجؿ اكلتاؼ إلى سةارلدا  دفت  الحياة في المحمجلة الصجالف اسلثداـنحج
اسلثدـفيصاسةمفالدارساتالجصفيةاللياتباعحاالصـمفالمعمجمات جلعدالدرا اليجميةج

ال ياناتجطبنتيمىيينة لامع كأداة االسلنصاش جصحيفة المسحي  قجامصاالمنصج يمدية
مفطالب(293) ماانسية52يممكجفقارات3جدجؿ4اامعاتفي8مفردة أيمار ـ

.ـ2014لمتياـ جسنة23-18 يف

                                                           

".)نمجذاا  جلجنلر  جؾالفيس (االالمايية العالقات يمى االالمايي اللجاصأ تبكات اسلثداـ التصرؼ أ ر(1)

(2 ) Mihailidis, Exploring the role of mobile phones in the daily life of young people. 
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:الدراسة نتائج أبرز من وكان 

اسلثدـ%33جاليجمية الحياةفياالالماييةالتبكاتاسلثدـالطالبمف%27 .أ
.اللصفحاسلثدـ%74جال رندية اللط يناتاسلثدـ%71جالنصية الرسائأ

%19جبالنتر %20ج المحلجػبمتاركةالمحمجلةالصجالفمحلجػمعلفايأ%58 .ب
 .المحلجػيمىباللعميق

 ـجمفاالالمايي ابطرجالللملجاصأاألجلىبالدراةالمحمجلةالصجالفيمىااليلماد .ت
 .المعمجماتيمىالحصجؿ

 :(1)مWenhong(2014)دراسة  .14
لمجاطنيال نافيةالمتاركةيمىالمحمجلةالصجالفأ ريمىاللعرؼإلىالدارسةت دف 
يمىلعلمدجالليالمحمجلةالصجالففيالملاحةاللط يناتثالؿمفاألمرنكيةالملحدةالجاليات
ثاللذجمفالمسح منصجالباحثفيصاجاسلثدـالجصفية الدارساتمفالدارسةجلعد ا نلرنت
جمالمعاالسلنصاش صحيفةالدارسةأداةجكانتالعاـ الرأؼمسحأسمجبالباحثاسلثدـ
فيالدارسةيينةجلم متاألمرنكية الملحدةالجالياتسكافالتبابيفيبارةكافالدارسة
االسلثداماتنظرنلصاكانتفيما مفردة2260قجامصاجبمغالبسيطة العتجائيةالعينة

.ـ2014كانتثالؿالعاـ ججا تبايات

:الدراسة نتائج أبرز من وكان

ال نافيةالمتاركةلزندمفاللياللط يناتأك رمفالمصنيةجاللط يناتاللرفيصيةاللط ينات .أ
.الملحدةالجالياتفي

فيالسكاف يفالفاجةلضييقيمىالمحمجلةالصجالفيمىاللجاصألط يناتيممت .ب
.جالرنفالحضرمناطق

 .ا يالميةاألنتطةمفمامجية إاراشلممسلثدميفلسمحالمحمجلةالصجالف .ت

                                                           
(1)Wenhong, A Moveable Feast: Do Mobile Media Technologies Mobilize or Normalize 

Cultural Participation?. 
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 :(1)م(2014المصري) دراسة .15

النناؿ لمصالفالفمسطينيالامصجراسلثداـمدػيمىاللعرؼإلىالدارسة دفت 
لمثدماتالفمسطينيالامصجرق أمفجالمتاركةجاللفايأالنتاطمسلجػيفجالكتف
الصالفاسل ماريمىالفمسطينيالامصجرقدرةجمدػالنناؿ الصالفيندمصاالليا يالمية

لعدـالفمسطينيالامصجرأماـيائنا لنفاللياألسبابجلجضيحا نلرنت لتبكةالنناؿ
المنصججاسلثدمتالجصفية البحجثإلىالدارسة ذرجلنلميالاجاؿ ي را نلرنتاسلثداـ
 مغتالفمسطينيالامصجرمفيينةيمىال ياناتلامعكأداةاالسلنصاشجصحيفةالمسحي 

.ـ2014 حيثطبنتياـمفردة(412)

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان

.الذكيالنجعمفالمحمجؿالصالفأاصزةيملمؾالفمسطينيالامصجرمف%53.9 .أ
أك راسلثداماتج ا نلرنتإلىالدثجؿفييسلثدمجنذلماجاؿالمسلثدميفمف%56.8 .ب

.الاجاؿي را نلرنتثالؿمفاالالماييةالتبكاتإلىالدثجؿ
فياسلثداـرغبةلديصـالاجاؿي رلإلنلرنتالمسلثدميفغيرالمبحج يفمف%75.3 .ت

.الاجاؿي را نلرنت

 : (2)م(2013) جمعة دارسة .16

اللجاصألتبكاتالفمسطينيالتباباسلثداـدجافعيمىاللعرؼإلىالدارسة دفت 
مف فيالدارسة ذرجلندرجغزة بنطاعالفمسطينيةالاامعاتطمبةنظرجاصةاالالمايي

لامعكأداةاالسلنصاشجصحيفةالمسحي المنصججاسلثدمتالجصفية البحجثإطار
غزة بنطاعالفمسطينيةالاامعاتمفجطالبةا طالب(311)قجامصايتجائيةيينةمفالمعمجمات

.ـ2014لمتياـ جا تباياتجاالسلثداماتنظرنةإطارفي

                                                           

 .مدػإدراؾالامصجرالفمسطينيلمثدماتا يالميةاللييندمصاالصالفالنناؿ المصرؼ (1)

غزة. بمحافظات الفمسطينية الاامعات طمبة نظر جاصة مف االالمايي اللجاصأ لتبكات الفمسطيني التباب اسلثداـ دجافع (امعة 5(
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 :الدراسة نتائج أبرز من وكان
لتبكاتالاامعيالفمسطينيالتبابا اسلثدامجراشالرئيسالس باألكاديميةالدجافعكانت .أ

االقلصاديةالدجافع ـالدجافعالسياسية جلملصاالنفسية الدجافعيميصااالالمايي اللجاصأ
.األثيرةالمرلبةفي

الفمسطينيالتبابق أمفاسلثداـاالالمايياللجاصأتبكاتأك رمف جؾالفيس .ب
.%(72.3) مغتمئجية نسبةاألجلىالمرلبةيمىحصأحيثالاامعي 

اللجاصأاالالماييلتبكاتالاامعيالفمسطينيالتباباسلثداـدجافعفيفرجؽيجادال .ت
 .إلىالانسلعزػ

الاامعيلتبكاتالفمسطينيالتباباسلثداـدجافعفيإحصائيةداللةذاتفرجؽلجادال .ث
المعدؿاألكاديمي جالمسلجػالكمية )نجع:اللاليةإلىالملغيراتلعزػاالالمايياللجاصأ
 .السكف(جمكافاللراكمي 

 :(1)مOscar(2013) دراسة .17

لكجنفحصيمةالمعمجماتلدػ دفتالدارسةإلىمعرفةدجرأاصزةالصالفالمحمجؿفي 
المسلثدميف با ضافةإلىمنارنة ذاالدجر دجرالصحافةاللنميدية جمعرفةأيصمااللييعلمد

المسلثدـفيالحصجؿيمىالمعمجماتجلعمأيمىأفلكجفمراعا  لذ جلعدالدراسةيميصا
(498لعينةمكجنةمف)مفالدارساتالجصفية جاسلثدمتالمنصجالمسحي جأداةالمنا مة

باللط يقيمىنظرنةااليلمادممفيسلثدمجفالصجالفالمحمجلةالملصمةبا نلرنت  مبحج ا 
.ـ2013 جكانتالدراسةياـيمىجسائأا يالـ

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان 

بتكأك يريمىالصالفالمحمجؿفيالنراشة جنميصاالكم يجلرجمف ـفجالمبحج يعلمد .أ
اللمفزنجفجلميصاالصحفالمط جية.

 .ب اللنميدية فجالمبحج يسلثدـ الصحافة مف أك ر بتكأ األثبار للمني الصالفالمحمجؿ
جيعلمدجفبالدراةاألجلىيمىالمجاقعا لكلرجنيةاللابعةلمصحفللمنيالمعمجمات.

                                                           

(1)Oscar,  A Review and Model of Journalism in an Age of Mobile Media.  
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لعدالصحافةاللنميديةمصدرالمعمجماتلاميعاألثبارالمننجلةي رالصجالفالمحمجلة  .ت
 جبذلؾلكجفالصحافةالاديدةمكممةلمصحافةاللنميدية.

  :(1)م(Vansoon2010(دراسة  .18

 راسلثداـتبكاتاللجاصأاالالمايييمىالعالقاتأإلى دفتالدراسةالىاللعرؼ 
 جاالالمايية  )قد قجامصا  مغ يمىيينة تاب2311طبنتالدراسة مفمسلثدميتبكاتا (

يالمي جكانتأداةالدراسة اسلثدـالباحثمنصجالمسحا اللجاصأاالالماييفي رنطانيا
ـ.2010صحيفةاالسلنصاش جلمتياـ

 :الدراسة نتائج أبرز من وكان
لجنلرجأفأك رمفنصفاالتثاصالبالغيفالذيفيسلثدمجفمجاقعمف ينصاالفيس جؾ .أ

نلرنتمفذلؾالجقتالذؼينضجنذمعطجؿيمىتبكةا أنصـينضجفجقلا أفادجابأقد
سرلصـ.أفرادأمعجأصدقائصـأ
أ .ب أظصرتالنلائج المبحج يفيلحد جفبصجرة أف الصالف  اللمفزنجفاليتا دجفجقأي ر

نرسمجفكميةقميمةمفالرسائأ.جمفالعابالكم يجلر قميال ا نمع جفيدج ك يرا 
 المسحية  رسةلداا في تاركجا الذيف مف %51 .ت أنماط لغيير اللجاصأتبكات فإقالجا

حدمجاقعاللجاصأأيضاشفيأنلرنتفي رنطانيا ـفنصفمسلثدميا أج يالصـ ح
%.41الجالياتالملحدةج%11اليابافج%17بفرنسانةاالالماييمنار

 :(2)م(2010) الحمید دراسة .19

المحمجؿلمصالفالسعجدؼالمالمعاسلثداـدجافعيمىاللعرؼإلىالدارسة دفت
يمىجاللعرؼاالسلثداـ ذاجحاـجأتكالذ لذالسعجدؼالمالمعاسلثداـأنماطيمىجاللعرؼ
جالعجامأاالسلثداـ ذامفالملحنقا تباعمدػجمعرفةالمسلثدـ الامصجرثصائص

                                                           

(1 ( Vansoon, Facebook and the invasion of technological communistes. 

(الحميد اسلثداماتالصالفالاجاؿكجسيمةالصاليةفيالمالمعالسعجدؼا تباياتالملحننةمنذ:دارسةميدانية.5)
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جمفالمسح منصجالباح ةفيصاجاسلثدمتالجصفية الدارساتمفاسةرالدجلعد فيذالمؤ رة
االسلنصاش صحيفة يالدارسةةاأدجكانتالعاـ أؼرالمسحأسمجبالباح ةاسلثدمتثاللذ

فيما مفردة400الدارسةيينةقجاـجبمغبالسعجدية الرناضمدينةسكافكافالدارسةجمالمع
.ـ210 جطبنتالدراسةثالؿالعاـا تباياتجاالسلثداماتنظرنلصاكانت

  :الدراسة نتائج أبرز من وكان

ال انيةالمرلبةفييميصاالعينةاسلثداماتمندمةفيكافجالمرئيةالسمعيةالمجادلبادؿ .أ
 نسبالديجيةجالرسائأا ثبارنةالمناطعإرساؿااش ينماالطرنفة المناطعإرساؿ
.ضعيفة

يميصابالاجاؿالممحنةبالثدماتالثاصةاالسلثداماتمندمةفيالاجاؿكاميراكانت .ب
متا دةملدنيةجبنسبةاألثيرةالمرلبةفيجحأ يرؼ البالؾ ـجادجللصابالمجاييداللذكير
.اللمفزنجنيةالننجات

جملابعةالزمالشأثبارمعرفةيميذالمندمةفيااشجاألقارباأل أمعاللجاصأدافع .ت
 ناشجدافعالعامةاألثبارملابعةااش ينماالمنزؿ ثارجاللجاادينداألسرةملطمبات
العينةلادالليالدجافعمؤثرةجفيادا ملدنية نسبةاآلثرالانسمعياطفيةيالقات

 .لصاإتبايا يحنققدالاجاؿأف

 التعمیق عمى الدراسات السابقة:  

الحعالباحثمفثالؿاسلعراضالدراساتالسابنةأف ذرالدارسةللتابذمعبعضصا
 جنفصأذلؾفيمايألي:ثرػاألبعضالنناط جلثلمفمعبعضصافيبعضالنناطفي

 من حیث الموضوع : .1

:اسلثداماتج جلثلمفالدراسةيفالدراساتالسابنةمفحيثالمجضجعالليللناجلذ
الملحننة ا تباياتجياقةالبصرنةللط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةذجؼا 

 ذامالـلطرحذأؼدراسةمفالدراساتالسابنة.ج
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 المنيج المستخدم:و من حیث نوع الدراسة  .2

أنها تتفق الدراسة في  و الدارسة، هذه كما الوصفية ساتارللد تنتمي ساتاالدر جميع 

عدا السابقة الدارسات مع المسحي المنهج استخدمت ـ2113)النطاجؼ دراسة دراسةج( 
(فنداسلثدمتـ2007 يجفجا )دراسةج( ـ2014ي دالحميد )دراسةج( ـ2012 الرفايي)

.المنصجاللارن ي

 الدوات المستخدمة:من حیث  .3

( ـ2014 صػػػالحجكدراسػػػة)أ سػػػلثدـالباحػػػثفػػػيدارسػػػلذأداةصػػػحيفةاالسلنصػػػاش ا
( ـ2015 )زقػػػػػػػػػػػجتجدراسػػػػػػػػػػػة( ـ2017جدراسػػػػػػػػػػػة)المصػػػػػػػػػػػرؼ ـ( 2013 )امعػػػػػػػػػػػةجدراسػػػػػػػػػػػة

(2015Elareshi, ))2014Mihailids, )) 2014Wenhong,ـ2010( )الحميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد )
الدارسػػػػاتالسػػػػابنةيمػػػػىنفػػػػساألداة جبعضػػػػصايػػػػززأداةاالسلنصػػػػاشبػػػػأثرػايلمػػػػدتمعظػػػػـ

دراسػػػػػػػةج (ـ2016)زقػػػػػػػجت دراسػػػػػػػةج (ـ2016ضػػػػػػػجاف ركالمنا مػػػػػػػةالمعمنػػػػػػػةم ػػػػػػػأدراسػػػػػػػة)
(.ـ2012)يا د 

 من حیث النظرية المستخدمة : .4

مفصايدد جقدايلمدتيميا تباياتجسلثدـالباحثفيدارسلذنظرنةاالسلثداماتا
دراسػػػػػػػػػػػػةج (ـ2014صػػػػػػػػػػػػالح ج أ)دراسػػػػػػػػػػػػةج (ـ2016دراسػػػػػػػػػػػػة)زقػػػػػػػػػػػػجت الدراسػػػػػػػػػػػػاتم ػػػػػػػػػػػػأ:

 حػػيف ( فػػي,2015Ziani)دراسػػةج (ـ2014)ي ػػدالحميػػد دراسػػةج (ـ2013)امعػػة 
ماأ يالـنظرنةااليلماديمىجسائأا  (Oscar,2013)دراسةج (ـ2016دراسة)رضجاف 
نظرنلصاانلتارالم لكرات.(فكانتـ2014دراسة)التصرؼ 

 والعینة : الدارسة مجتمع حیث من .5

دراسةج (ـ2016دراسة)المنبالية  يجياقةالبصرنةيديدمفالدراساتذجؼا لناجلت
الحميد  (ـ2014)ي د دراسةج  (ـ2012)الرفايي  دراسةج  ج(ـ2007)الثميس  دراسة 

ج)ا  (ـ2007يجف  (,2003Craven)دراسةج  دراسةج  (2000Williamson,) دراسةج 
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(Ravenscroft,2002  ) دراسةج(Kristin,2014 لناجلتالدراساتاأل طمبةػثر(.فيما
 التبابجالاامعات )رضجاف فئة (ـ2016دراسة أما )زقجت   )ج(ـ2016دراسة دراسة
لناجلتمالمعالصحفييف.(ـ2017المصرؼ

 السابقة:االستفادة من الدراسات حدود  .6
 األدجاتالمسلثدمةفيإيدادالدراسات.جاللعرؼيمىالمنا ج .1
لجظيفصافيالدراسة.جليصاالدراساتالسابنةإاالسلفادةمفالنلائجالليلجصمت .2
.األ داؼجلحديدالمسايدةفيصياغةالمتكمةالبح ية .3
.الباحث بدراسة  الصلة ذات المتوفرة المراجع قائمة من االستفادة .4

 االستدالل  عمى المشكمة : :ثانياً 

 ثالؿ مف المتكمة يمى الباحث  انجيةذيمماسلدؿ مدرسة في اللدرنس مااؿ في
ال ذجؼا ذقليالج حيثبياقة المدرسةصرنة في لديذ يدرسجف بعضصـ إف كذلؾيالقلذج 

رالمبات مركز في  صـ المسايدةة ا اللننيات جسالميةبالاامعة ذجؼ ضمنصـ ا ياقةمف
بحاثذاتالعالقة.األجاالطالعيمىيددمفالدراساتج البصرنة

بالاامعةيمىاسلكتافيةدارسةالباحثأارػجلذلؾ  البصرنة ا ياقة ذجؼ الطالب
ا سالمية إلكلرجنيةاسلنصاشصحيفةلجزنعلـبسيطة يتجائيةيينةاثليارثالؿمف 

.20/1/2017-13/1/2017ذلؾفيالفلرةما يفج ا مبحج 11 حيثلـلع ئلصامفيميصـ

 ىم نتائج ىذه الدراسة كاآلتي :أكانت ج

.ذكية جالفيملمكجففرادالعينةأ%مف90 .أ
%لمجاكبةاللطجر63.3فيكأمكاف جصالسصجلةحمميفضمجفالصجالفالذكية%72.7 .ب

سريةاللتغيأ.ج%سصجلة9.1ج%السلثدامذفيالدراسة 54.5اللكنجلجاي ج
%يسلثدمجفلط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية.80 .ت
45.5 .ث اآلليسلثدمجنذ% مع ملجاصأ 18.2ثرنف  حيالصـ لمممارسة ط يعي%  بتكأ

%التلمالصايمىالصجت.9.1
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اليجليجبجااش %81.8 نسبةأبالجالسيميذ جؾ الفيسلط يقيسلثدمجف%90.9 .ج
%.9.1االنسلاراـ نسبةجالفاي رج %36.4 نسبة

ممف%36.4ج ياقةالازئيةالالماييمفذجؼا يسلثدمجفلط يناتاللجاصأا%63.6 .ح
 .ميةإياقةكلديصـ

لك يرالتاتةلملعامأمعجمسايدةم أقارغالتاتةيسلثدـذججا ياقةالبصرنةلط ينات .خ
 .الصجالفالذكية

 مشكمة الدراسة:: ثالثاً 

ياقةالبصرنةللط يناتاللجاصأمتكمةالدراسةفياللعرؼيمىاسلثداـذجؼا للم أ
فياالالمايي  يجالصجالفالذكية  الملحننةمفذلؾاالسلثداـ ا تباياتجحااالصـ ما

جسم ياتذلؾاالسلثداـ تإياا ياماج جما  يأ رزاللط يناتاللييسلثدمجنصا  مدػجما
لصـ.لصامجاشم

 ىمية الدراسة:رابعًا: أ

اللجاصأاالالمايي.لط يناتيمىاسلثداـ يرقباؿالكا  .1
األ .2  صا الليلضطمع تلىلط ينات مية في الحاضر الجقت في االالمايي اللجاصأ

فرادالمالمع.أمااالتالحياةلدػ
 ياقةالبصرنة.ا جذج ـجراسةفئةمصمةداثأالمالمعدللناجؿال .3
الصجالفالذكيةفيفيلط يناتاللجاصأاالالمايييمىياقةالبصرنةذجؼا ايلماد .4

 اللعمـ.جـياللعمجاللجاصأ
ياقةالبصرنةاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكيةمفق أذجؼا لط يناتاسلثداـ .5

 اللجاصأ التثصيفييممية اللجاصأ يمى الندرة جالبحثاالالماييفيحاؿيدـ  
 الدائـيفاالندماجفيالمالمع.
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 : ف الدراسةاأىدخامسًا: 

 عاقة البصرية لتطبيقات التواصل ذوي اإل اتاستخداملىاللعرؼيمىإلصدؼالدراسة
المتحققة من ذلك االستخدام اإلشباعاتو االجتماعي عبر اليواتف الذكية  نن  قيف ذاج 

اللساؤؿالرئيسيدةلساؤالتفريية:

1.  مفق أأنماطمعرفة لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية ذجؼاسلثداـ
 .فيمحافظاتغزةا ياقةالبصرنة

ذجاللعرؼيمىأ ـ .2 ا ياقةالبصرنةجلط يناتاللجاصأاالالمايياللييعلمديميصا
 .فيمحافظاتغزةفيالصجالفالذكية

ا ياقةجذجلفالذكيةاللييسلثدمصالط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجا رزأمعرفة .3
 .فيمحافظاتغزةالبصرنة

دجافعج .4 لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةمفق أفصـ أسباباسلثداـ
 .فيمحافظاتغزةذجؼا ياقةالبصرنة

فيالصجالفالذكيةيمىجسائأا يالـاللجاصأاالالماييلط يناتمعرفةأ راسلثداـ .5
 .فيمحافظاتغزةاألثرػ

رصددراةاسلفادةذجؼا ياقةالبصرنةمفلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالف .6
 .فيمحافظاتغزةالذكية

7.   نة مدػ يمى اللعرؼ البصرنة ا ياقة ذجؼ اللجاصأ لط ينات فياالالماييفي
 .محافظاتغزة

مجاش .8 مدػ يمى ا اللعرؼ لذجؼ االالمايي اللجاصأ لط ينات البصرنةمة فيياقة
 .محافظاتغزة

لط ينات .9 اسلثداـ مف البصرنة ا ياقة لذجؼ الملحننة ا تبايات أ ـ يمى اللعرؼ
 .فيمحافظاتغزةاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية

للط يناتاللجاصأاالالماييذجؼا ياقةالبصرنةسم ياتاسلثداـجياا ياتإمعرفة .10
 .فيمحافظاتغزة
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 سادسًا: تساؤالت الدراسة: 

 الدراسة  ذر السعى  إلى ما : اللالي الرئيس اللساؤؿ يمى ذجؼج اابة اسلثداـ
مفةالملحننا تباياتجذكيةياقةالبصرنةللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالا 

نندرجمف ذااللساؤؿيدةلساؤالتفريية:جذلؾ 

 الصجالففياللجاصأاالالماييللط يناتذجؼا ياقةالبصرنةاسلثداـأنماطما .1
؟فيمحافظاتغزةالذكية

 فيالصجالفاللجاصأاالالماييماأسبابيدـاسلثداـذجؼا ياقةالبصرنةللط ينات .2
؟فيمحافظاتغزةالذكية

ماأ زلط يناتاللجاصأاالالمايياللييعلمديميصاذجؼا ياقةالبصرنةفيالصجالف .3
 الذكية؟

نجعالنظاـالذؼيعلمديميذذجؼا ياقةالبصرنةفي جالفصـ .4 الذكيةفيمحافظاتما
 ؟غزة

5.  قارغما  جالفصـنجع في البصرنة ا ياقة ذجؼ يسلثدمذ الذؼ فيالتاتة الذكية
 ؟غزةمحافظات

اللجاصأللط يناتينداسلثدامصـا ياقةالبصرنةؼذجيلابعصاالمجضجياتالليأ ـما .6
 ؟فيمحافظاتغزةفيالصجالفالذكيةاالالمايي

 الصجالففياللجاصأاالالماييللط يناتا ياقةالبصرنةؼذجمادجافعاسلثداـ .7
 ؟فيمحافظاتغزةالذكية

فيالصجالفالذكيةاللجاصأاالالماييللط يناتا ياقةالبصرنةؼذجـااسلثددراةما .8
 ؟فيمحافظاتغزة

أ راسلثداـ .9 فيالصجالفالذكيةيمىجسائأا يالـاللجاصأاالالماييلط يناتما
 ؟فيمحافظاتغزةاألثرػ

10.  دراةما ؼذجاسلفادة البصرنة ا ياقة فياللجاصأاالالماييلط يناتمفاسلثداـ
 ؟فيمحافظاتغزةالصجالفالذكية
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11.  دراةما  نة البصرنة ا ياقة ذجؼ مضمجف االالماييلط يناتفي فياللجاصأ
 ؟فيمحافظاتغزةالصجالفالذكية

لذجؼا ياقةالبصرنةفيالصجالفالذكيةاللجاصأاالالماييلط يناتمةشمجادراةما .12
 ؟فيمحافظاتغزة

13.  ما أ ـ الملحننة ا تبايات البصرنة ا ياقة اسلثدالذجؼ اللجاصألط يناتـمف
 ؟فيمحافظاتغزةفيالصجالفالذكيةاالالمايي

مفجاصةنظرذجؼا ياقةالبصرنةاللجاصأاالالماييلط يناتاسلثداـإياا ياتما .14
 ؟فيمحافظاتغزة

مفجاصةنظرذجؼا ياقةالبصرنةاللجاصأاالالماييلط يناتاسلثداـسم ياتما .15
؟فيمحافظاتغزة

 الفروض :سابعاً 

جادل .1 داللة ذات )إيالقة داللة مسلجػ يند 0.05حصائية اسلثداـ( لأ يرات في
 اللجاصأ للط ينات االالماييالمبحج يف الذكية الصجالف الملغيراتي ر إلى يعزػ

 الدراسي دراةا ياقة(.التثصية)النجع العمر السكف المسلجػ
ل .2 )يالقةجاد داللة مسلجػ يند إحصائية داللة اسلثداـ0.05ذات دراة  يف )

الملحننة.ا تباياتجالمبحج يفللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية
ل .3 داللة ذات يالقة )إجاد داللة مسلجػ يند اسلثداـ0.05حصائية دراة  يف )

 .ي رالصجالفالذكيةجدراةال نةلديصـاالالماييتاللجاصأالمبحج يفللط ينا
االسلفادةمف( يفدراة0.05حصائيةيندمسلجػداللة)إيالقةذاتداللةلجاد .4

.فيمحلجا اجدراةال نةي رالصجالفالذكيةاالالماييللط يناتاللجاصأ
)لجاد .5 داللة مسلجػ يند إحصائية داللة ذات مجا(0.05يالقة دراة مةش يف

.مفلمؾاللط يناتالصجالفالذكيةجدراةاالسلفادةفيلط يناتاللجاصأاالالمايي
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  لمدراسة : اإلطار النظري : ثامناً 

 اإلشباعات :و نظرية االستخدامات 

بع يمى االطالع ا د نظرنات مف يديد  يفجيالـ العالقة ط يعة في لبحث اللي
ا  جسائأ الباحثالامصجر جاد أيالـ   ياالسلثداماتأف ألنصاا تباياتجنسبنظرنة
ماالذؼجيالـالمثلمفة فيمدػفعاليةالامصجريندلعرضصـلجسائأا لبحثبتكأرئيس
ذلؾ مف يحننجنذ كما أ  االسلثداـ  دجافع في لبحث  صذاجنصا المرلبطة النفسية العجامأ

.الملحننةمفجرائذا تباياتجاالسلثداـ 

نصالركزيمىنجييةمحددةمفالامصجرذاتأا تباياتبجكذلؾللميزنظرنةاالسلثداماتج
ياقةالبصرنة.ا ج ـذججفراديينةالدراسةأ ذامايلناسبمعجثصائصمعينة 

 فروض النظرية:

:ا تباياتجاالفلراضاتالليينجـيميصامدثأاالسلثدامات

 :(1)نشط ميورالج - أ

أفالامصجريتارؾ دراةياليةمفالنتاطفيا تباياتجيفلرضمدثأاالسلثدامات
 يفجسائأا جمحددجيمميةااللصاؿبمعنىأفسمجكذ ادؼ الليلحدد اجيالـنثلارما

جرغـذلؾفصناؾاثلالفاتفيدراةنتاطالامصجرنحجاحليااالذ جأ دافذجدجافعذالتثصية
يالـ.اسلثداـجسائأا 

 يشتمل نشاط الجميور عمى الجوانب التالية:و

ا االختيار: جسائأ  يف مف االثليار يمى الامصجر قدرة لعني المثلمفة  اثليارجيالـ
المضاميففيصا.

                                                           

ا تباياتالملحننةمنصا:دارسةميدانية.ج(رحمي اسلثداماتالمرأةالفمسطينيةلممجاقعا لكلرجنيةا ثبارنة0)
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ال لماماتالامصجرحيثيتبعجفمامجيةمفاالحلياااتأ ناشيلم أذلؾلاسيدا المنفعة:
يالـ.ا اللعرضلجسائأ

دراكيةنتطةمفإلصذااللعرنف ـالذيفينغمسجففييمميةإفالامصجرالنتطجفنا العمدية:
يالـ.الث راتفيجسائأا جاسلنباؿالمعمجمات

لركزيمميةالنتاطيمىالنيجداللييضعصاالامصجرلمنعجصجؿاللأ يرات:لمتأثیرالمقاومة 
غيرالمرغجبة.

يالميةزادتمتاركلصـفيصا.كمماكافالامصجرأك رملابعةلمجسيمةا المشاركة:

 السيكولوجية:و العوامل االجتماعية  - ب
يديدمفالعجامأفيسمجؾالامصجرااللصالي فعمىس يأالم اؿيلحددردفعألؤ ر

اشيمىثرػ نغير امفال رامجاألجأثبارالامصجرلاارالمعمجماتالمندمةفينتراتاأل
ميجلصـالنفسية.جظرجفصـاالالماييةجاثلالفالصـالفردية

 عالم:دوافع تعرض الجميور لوسائل اإل - ت
ا  لجسائأ لعرضالامصجر دجافع  يف ربط ضرجرة باأليرػ"بارج" اللفسيرنةيالـ طر

ج يمى أذلؾ ا أساس جسائأ مع الامصجر ث رات ف فعالة ث رات جيالـ يفلرضجلفسيرنة
يالـم أليذمفاللعرضلجسائأا إتيشيسعىجاللفسيرؼارلباطالامصجر صدؼأالغطاش

لمسعي يحدجر مما بااللصاؿ  النائـ الجسيمة  الصدؼإلىلحنيقالرسالة  يمكفاللعرضج ذا
 ىحيفيحكمذالسمجؾااليليادؼأؼبحكـاللعجد.ج دجفدافعفيحالةجاحدةفنط

لىفئليف:إاللعرض جاذياـلننسـدجافع
دوافع منفعية: الذات يمى اللعرؼ جلسلصدؼ المعرفة جاكلساب جالمعمجمات امعجالث رات

جسائأااليالـلمحصجؿيمىمعمجماتاسلثداـلىإتكاؿاللعمـ جاذياـ جفيصايسعىالفردأ
لفيدر.

االسلرثاشجيالـ صدؼلمضيةالجقتلىاللعرضالعرضيلجسائأا إلتيردوافع طقوسية:
الصرجبمفالمتكالت.جلفةمعالجسيمةاألجالصداقةج
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 ي:جة الثجظائفرئيسلمدجافعج
1.  بعد السمجؾ  ألحرنؾ نس ي اسلنرار حالة في يكجف الحاااتف بعض رضاش

ساسية.األ
ثر.لجايذالسمجؾفيالاارمعيفدجفاآل .2
.(1)مجؾمادامتالحااةمجاجدةالمحافظةيمىاسلدامةلنتيطالس .3

 :عالمشباعات وسائل اإلإ
اللميز يفا تباياتجا لمتدراساتاالسلثدامات الليا تباياتمنذالسبعيناتبضرجرة

يفرؽجالليللحنقبالفعأا تباياتجيالـيبحثينصاالامصجرمفثالؿاللعرضلجسائأا 
 ما:ا تباياتننز" يفنجييفمفج"لجرنس

لىنجييف:إلننسـجيالـتباياتالمحلجػ:لنلجيفاللعرضلمحلجػجسائأا إ
الحصجؿيمىالمعمجماتمنصا.جتباياتلجايصية:للم أفيمراقبةال يئةإ
يالقالذإ بتبكة الفرد يميصا يحصأ اللي المعمجمات ربط  صا ينصد االمايية: تبايات

االالمايية.
ا تبايات االلصاؿ يممية يف لنلج جالعممية: محددة  جسيمة مباترةجاالرلباط لرلبط ال

 لىنجييف:إلننسـج ثصائصالرسالة
الدفاعيفالذات.جحساسباللجلرتبذاللجايصية:للحنقمفثالؿا ا تبايات

رلزند ذجيالـتباياتتبذاالمايية:للحنقمفثالؿاللجحدمعتثصياتجسائأا ا 
حساسذبالعزلة.إزنادةجمفضعفيالقةالفرداالالماييةإتبايات

 :اإلشباعاتو ىداف نظرية االستخدامات أ

يالـ.كيفيةاسلثداـالفردلجسائأا اللعرؼيمى .1
 الكتفيفدجافعاسلثداـجسيمةمعينة. .2
نماطاللعرض.أجالكتفيفالعالقاتالملبادلة يفدجافعاالسلثداـ .3

                                                           

قيمصـالمالمعية:دارسةميدانية.ج(اسعد العالقة يفاسلثداـالتبابالمصرؼلمجاقعالتبكاتاالالمايية0)
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.(1)يمقلعمميةااللصاؿالاما يرؼالفصـاأل .4

 شباعات يعتمد عمى عدة فروض:اإلو زمالؤه أن منظور االستخدامات و يرى كاتز و 

1.  بالامصجر أفرادر ينصرا كافة الاما يرؼ جمتاركا فعاال يعل ر االلصاؿ يممية في
يسلثدـجسائأااللصاؿللحنيقأ داؼمنصجدة.

الحاااتاللييدركصاأيضاشالامصجرجفقيجامأيع راسلثداـجسائأااللصاؿيف .2
الفرجؽالفردية.

ج .3 حااالصـ  لتبع اللي ا يالمية المضاميف يثلارجف الذيف  ـ الامصجر فأأيضاش
جسائأااللصاؿللنافسمعمصادرأثرػفيلم ية ذرالحااات.

لم يلصالذاإلىفأفرادالامصجرلصـالندرةيمىلحديددجافعلعرضصـجحااالصـاللييسعج .4
فصـيثلارجفالجسائأالمناسبة تباع ذرالحااات.

لجسائأ .5 مفثالؿاسلثداماتالامصجر السائدة ال نافية يمكفاالسلدالؿيمىالمعايير
 .(2)ليسمفثالؿمحلجػالرسائأفنطجااللصاؿ 

 شباعات:اإلو فروض مدخل االستخدامات 

1.  الاما يرؼ  االلصاؿ فييممية بفايمية الامصجر االلصاؿجيتارؾ جسائأ يسلثدمجف
للحنيقأ داؼمنصجدةلم يلجقعالصـ.

باللالييثلارجفجاالالمايية( جدجافعصـ)النفسيةجيسلطيعأفرادالامصجرلحديدحااالصـ .2
الجسائأالليلتبعالحااات.

ا  .3 جسائأ  للنافس أثرػ جسائأ مع يكمأيالـ فالامصجر األفراد  حااات تباع
 تبعصاا يالـالاما يرنةمفثالؿجسائأأثرػ.ياحليااالذالليال

اسلثدامات .4 ثالؿ مف ما مالمع في السائدة ال نافية المعايير يمى االسلدالؿ يمكف
 ليسمفثالؿمحلجياتالرسائأفنط.جالامصجرلجسائأااللصاؿ 

                                                           

.585لأ ير صالاا اتالجي دالحميد نظرناتا يالـ(1)

.599(حااب نظرناتااللصاؿ ص5)
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نلحكـفيج لحاااتاللييدركصاأيضاشالامصجااللصاؿيفايعل راسلثداـجسائأ .5
 .(1)لنجعالحاااتباثلالؼاألفرادجاللفايأاالالمايي جذلؾالفرجؽالفردية 

ردااللزافالنفسيالذؼلم يةالدجافعضرجرةلدػالفردحلىيلحنقلمفجتباعالحاااتإيعل رج
ال يئةجىاسلمراراللجاصأمعالغيرميسايدي أج اللكيفمع يفسرسمجؾالفرد لىماإما

.(2)غيرمباترجأيتبعالحاااتاللييفلند امعلعاممذمعالغيربتكأمباتر

 توظیف النظرية في الدراسة:

ا تباياتمفأفضأالنظرناتالليللناسبمعمجضجعالبحثجلعدنظرنةاالسلثدامات
سلفادالباحثمفالنظرنةفيا ا تباياتالملرلبةيمىلمؾالدجافعجنصالصلـبالدجافعإحيث

لية:الاجانباآل

للط يناتاللجاصأاالالماييلبعا ذجؼا ياقةالبصرنةاللعرؼيمىدراةاسلثداـ .1
.جدراةا ياقة)كمية ازئية(لمملغيراتالديمغرافية

ثداـلمؾاللط ينات.المنفعيةمفاسلج ـالدجافعالطنجسيةأاللعرؼيمى .2
.اللجاصأاالالماييمفق أذجؼا ياقةالبصرنةاسلثداـاللط يناتسبابأمعرفة .3
ذجؼا ياقةالبصرنةللط يناتاللجاصأاسلثداماتلحديدا تباياتالملحننةمف .4

.االالماييفيالصجالفالذكية
.االالماييللط يناتاللجاصأةرضاالمبحج يفمفاسلثدامصـمعرفةدرا .5
 لحديداجانباسلفادةالمبحج يفمفاسلثدامصـللط يناتاللجاصأاالالمايي. .6



 

                                                           

(1)Dervin. (2005). Reaching for Phenomenological Depths in Uses and Gratifications.  
.578(دمحمي دالحميد مراعسا قص5)
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  اتيا:و أدو منيجيا و نوع الدراسة : تاسعاً 

 نوع الدراسة : .1

لنجيـثصائصجلحميأجلنلمي ذرالدراسةإلىالبحجثالجصفيةالليلسلصدؼلصجنر
"دراسةالحنائقالرا نةالملعمنةجاللحديد أمجقفمعيفيغمبيميذصفةجمامجيةمعينةأ
أ ظا رة الناسأجمجقفأجبط يعة مف األحداثأجمامجية مف مفجمامجية مامجية

 . (1)دقينةينصاجذلؾ صدؼالحصجؿيمىمعمجماتجافيةجاألجضاع 

للط يناتياقةالبصرنةبلط يقذلؾيمىالدراسةيمكفمعرفةمدػاسلثداـذجؼا ج
الملحننة.ا تباياتجالصجالفالذكيةفياالالمايياللجاصأ

 منيج الدراسة: .2

يسايدفيالحصجؿيمىمنظما يمميا لكجنذاصدا  يمسحالمنصجاللعلمدالدراسةيمى
.(2)عالدراسةجالثصائصالليللعمقبالظا رةمجضجالمعمجمات

لمعرفةمدػاسلثداـطمبةالاامعاتذجؼا يالـ سلثدـأسمجبمسحامصجرجسائأاج
يعل رالمنصجالمسحيجتباياتالملحننة ا جللط يناتاللجاصأاالالماييةبصرنياقةالا 
أنسبالمنا جلم أ ذرالدراساتالملعمنة امصجرجسائأا يالـ.ج 

 الدراسة: أداتا .3

لامعالمعمجماتمفيينةالدراسة رئيسةأداةصحيفةاالسلنصاشكأداةالباحثاسلثداـ
الث راشفيمااؿلط يناتجسلثدـالباحثالمنا مةالمنننةلامعالمعمجماتمفالباح يفاكما

.المعاقيفبصرنا جالصجالفالذكيةجاللجاصأاالالمايي





                                                           

(.030المبادغ)صج(حسيف بحجثا يالـاألسس0)

(.057حسيف مراعسا ق)ص(2)
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 صحيفة االستقصاء : .1

مباترةجساسيةأأجأجليةأساسيةالليلسلثدـفيامع يانات يأحداألساليباألج
أ المثلارة العينة البحثجمف مالمع مفردات اميع امعج (1)مف االسلبانة ثالؿ مف نلـ
ال ياناتمفذجؼا  ي رالصجالفاالالماييلط يناتاللجاصأياقةالبصرنةحجؿاسلثداـ

.الذكية

ياقةا ذلؾلامعالمعمجماتمفذجؼجمحاجرةربعألضمنتصحيفةاالسلنصاشج
 ي:جالبصرنةحجؿاسلثدامصـللط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية

العامة.السماتول:المحور ال 

ياداتاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.جأنماطالمحور الثاني:

دجافعاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.المحور الثالث:

ا تباياتالملحننةمفاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالمحور الرابع :
الذكية.

لحدياتاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفجمعيناتالمحور الخامس :
.الذكية

 حيثللناسبكأطرننةمعفئةسلنصاشمفثالؿ ال ةطرؽالباحثصحيفةاالجط ق
:معينةمفذجؼا ياقةالبصرنة

نظرا بانةبتكأمباترمفثالؿالباحث مبحج يفجلع ئةاالسلملالمنا مةالتثصية .1
الكلابة.جلعدـلمكنصـمفالنراشة

 جالفرقاـأبحج يف حيثحصأالباحثيمىمااللصاؿالصالفييمى جالفال .2
لع ئةاالسلبانة.جفمفثالؿالمؤسساتالليلترؼيميصـ يالمبحج 

                                                           

(.542المبادغ)صجحسيف بحجثا يالـاألسس(1)
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رساؿالرابطا ج" "Google driveمفثالؿمجقعلكلرجنيا إالباحثاالسلبانةصمـ .3
 .لمنيالردجدجالفيس جؾجأي رالاجاؿSMSحج يفمفثالؿرسائألممب

 : المقابمة المقننة .2

المنننةالباحثاسلثداـ جالمنا مة إاللييلـ أيداد محددة بطرننة لسلصدؼجسئملصا فنية
األسئمة لامعالمعمجماتمف (1)اللعرؼيمىآراشالمبحج يفججاصاتنظر ـمفثالؿ ذر

ة.بصرنياقةالذجؼا ج اصزةالذكيةاألجالث راشفيلط يناتاللجاصأاالالماييجالباح يف

 عینتيا :و ة مجتمع الدراس :اً عاشر 



 مجتمع الدراسة : .1
 في الدراسة مالمع ا يلم أ ذجؼ غزةبصرنةالياقة محافظات جفي يدد ـ  البالغ
.(2)ـ5402لعاـحصائيةجزارةاللنميةاالالماييةإذلؾحسبج فردا 6187



 عینة الدراسة : .2

اثلارالباحثيينةيتجائيةبسيطة بصرنةفجؽالياقةا مفذجؼمفردة250قجامصا
العينةجفقأحسبنسبةلجزنعمجزيةنس يا ا يام17 اللنميةاالالماييةإفراد حصائيةجزارة
 فكانتيينةاصالحيلصلعدـ27اسلبعدجاسلبانة 220يادمفاالسلباناتجـ 2015لعاـ

ا سلثدامك راأف ذرالفئة يفمافجؽألا يام17اثلارالباحثيينةجمفردة 193اللحميأ
للط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.


 

                                                           

(.544حسيف مراعسا ق)ص(1)

.5402حصائيةجزارةاللنميةاالالماييةإ(2)

 



32 

 

 یوضح السمات العامة لممبحوثین: (1:1) جدول

 % المجموع % ك التقسيم السمة

 النوع
 51.8 100ذكر

193 100.0 
 48.2 93ن ىأ

 العمر

 31.1 60 ايام 17-20

193100.0
 30.1 58 ياما 20-25

 21.2 41 ا يام36 أك ر

 17.6 34 ياما 26-35

 المستوى 

 التعميمي

 30.1 58  انجؼ

193100.0
 6.7 13د مـج

 58.0 112 بكالجرنجس

 5.2 10 دراساتيميا

 مكان

 السكن

 19.2 37 غزةتماؿ

193100.0

 34.7 67 غزة

 19.2 37 الجسطى

 19.7 38 ثافيجنس

 7.3 14 رفح

 العمل
19.2 37 نعـ

193100.0
 80.8 156ال

ياقةدراةا 
 54.4 105كمية

193100.0
 45.6 88 ازئية
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 الثبات :و إجراءات الصدق : عشر الحادي

 إجراءات الصدق: .1

االيُ فينذأبسلبانةعرؼصدؽ لدثأ أف ياب اللي العناصر لكأ االسلنصاش تمجؿ :
 ججضجحفنرالصا لكأمفجاللحميأمفناحية  بحيثلكجفمفصجمة  انية  مفناحية مفردالصا

ال ياناتمدػقدرلصاجنذاثلبارصدؽأداةالمعمجماتأيعرفذسميرحسيفبجكما  ,(1)يسلثدمصا
لسعىالدراسيمىأفلنيسم ا إلىقياسذ بحيثللطا قالمعمجماتاللييلـامعصافعال ة  

 المجضجيية  الحنائق مع ج جاسطصا الحنيني بالدراسةجلعكسالمعنى الجاردة لممفا يـ الفعمي
النياسالمسلثدـفيجصحةأداةالبحثأإلىلأكيد دراةكافية أؼأفاثلبارالصدؽيسعى

 ال يانجالدراسة امع في سجاش أصالحيلصا الكفاشةقجات مف يالية  دراة الملغيرات ياس
صدؽااللساؽجلـاللحنقمفصدؽأداةالدراسةبطرننليف ما:صدؽالمحكميف ج (2)الدقةج

الداثمي.

 الصدق الظاىري لألداة " صدق المحكمین": .1

يرضصايمىمامجيةجلـاللأكدمفصدؽاالسلمارةالظا رؼمفثالؿلحكيـاالسلمارة
المحكميف ا مف فيمااؿ الملثصصيف جياقة الصحافة ا جمااؿ ا جيالـ حصاش كذلؾ

ملصاشمعرفةمدػمالج داشالمالحظاتا جحيثطمبمفالمحكميفإ داشآرائصـفياالسلمارة
.()للساؤالتالدراسة

                                                           

 (.043أساليبذ )صجآثرجف البحثالعمميمفصجمذجادجالذجي يدات (1)

(.003حسيف مراعسا ق )ص(2)
 

ا  اديأسالذةالمحكميفلالسلبانةحسبلرليبالحرجؼاأل:

 غزة–سالميةد.أحمداللرؾأسلاذا يالـالمسايدبالاامعةا  .0

 غزة–سالميةيالـالمسايدبالاامعةا ننيرةأسلاذا د.أيمفا ج .5

غزة-سالميةا بالاامعةالمعاقيفثدمةمركزمنسقسرحاف صاشأ. .3
.بال محدير–اللننيةفمسطيفبكميةالمسايدا يالـأسلاذقجطة جأثالد.د .0
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األ بمالحظاتالمحكميفبعد يمأجثذ بعضا جاللعديالتالالزمة  الصياغات يادة
يمىالمبحج يف.بذعصانلىتكمصاالنصائيالذؼلـلجزإحلىجصمتاالسلبانة

 صدق االتساق الداخمي : .2

ينصدبصدؽااللساؽالداثميمدػالساؽكأفنرةمففنراتاالسلبانةمعالمااؿالذؼ
 الفنرة   ذر إلية لالسلبقدجلنلمي الداثمي االلساؽ حساب حسابجةانلـ ثالؿ مف ذلؾ

الدراةالكميةلالسلبانة جالنلائجمجضحةجمعامالتاالرلباط يفكأفنرةمففنراتاالسلبانة
مفثالؿالاداجؿاللالية:

 صدق المقياس: .1

 صدق االتساق الداخمي لمحاور الدراسة

 .صدق االتساق الداخمي لمحاور الدراسةیوضح  :(1:2) جدول

 عدد الفقرات المجاالت م
معامل 
 الداللة االرتباط

 دالة 0.703 11دراةاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالمايي1.1

 دالة 0.807 4أ راسلثداـلط يناتاللجاصأاالالمايي1.2

1.3
ا تباياتالملحننةمفاسلثداـلط يناتاللجاصأ

 االالمايي
 دالة 0.843 15

                                                                                                                                                                     
. غزة-االالمايياللجاصأتبكاتمااؿفيث يرصافيثالد.أ .2
.غزة–سالميةا بالاامعةالمتارؾيالـا أسلاذييسىطمعت.د .2
غزة.–مدرسا حصاشبالاامعةا سالميةإحصائي ربخدمحم.أ .7
. البصرنةياقةا ذجؼلننياتفيجملثصصالبصرنةياقةا ذجؼمفالديبما ر.أ .8
ال محدير–اللننيةفمسطيفبكميةالمسايدا يالـأسلاذالمصرؼنعيـ.د .9
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امػػاليالمحػػاجرجمحػػاجرالدراسػػة(معػػامالتاالرلبػػاط ػػيف1.2ي ػػيفاػػدجؿرقػػـ) جالػػذؼ ا 
حلماليػػةفالنيمػةاالإ( حيػث0.5.ي ػيفأفمعػامالتاالرلبػاطالم ينػةدالػةينػػدمسػلجػداللػة)

 .(0.5.لكأفنرةأقأمف)

 صدق االتساق الداخمي لفقرات االستبانة: .2

الػػذؼالبعػػدففنػػراتاالسػػلبانةمػػعينصػػدبصػػدؽااللسػػاؽالػػداثمي مػػدػالسػػاؽكػػأفنػػرةمػػ
لنلمػػيإليػػذ ػػذرالفنػػرة حيػػثلػػـحسػػابااللسػػاؽالػػداثميلفنػػراتاالسػػلبانةيمػػىيينػػةالدراسػػة

كػأفنػرةجالدراػةف(مفردة جذلؾبحسابمعامالتاالرلبػاط ػي.3االسلطالييةالبالغحامصا)
اللالي:جاللابعةلذيمىالنحلمبعدالكمية

لدرجة استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الياتف الداخمي  االتساق صدق 1.1
 .الذكي

 صدق االتساق الداخمي لدرجة استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي من خالل الياتف الذكي :(1:3) جدول

 الداللة معامل االرتباط المحاور م.

 0.001 0.356فيس جؾ.1

 0.001 0.414لجنلر.2

 0.001 0.612يجليجب.3

 0.001 0.445اجاأ مس.4

 0.001 0.501جالساب.5

 0.001 0.522فاي ر.6

 0.001 0.618ليمياراـ.7

 0.003 0.271لنكداف.8

 0.001 0.425سنابتات.9

 0.021 0.231انسلاراـ.10

 0.001 0.499فيس جؾمسنار.11
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كػػػأفنػػػراتدراػػػةاسػػػلثداـلط ينػػػات(معػػػامالتاالرلبػػػاط ػػػيف1.3اػػػدجؿرقػػػـ)ي ػػػيف
 جالذؼي يفأفمعامالتاالرلبػاطالم ينػةدالػةينػداللجاصأاالالماييمفثالؿالصالفالذكي

.(0.5.حلماليةلكأفنرةأقأمف)فالنيمةاالإ( حيث0.5.مسلجػداللة)

 خرى خدام تطبيقات التواصل عمى الوسائل الأثر است :الداخمي االتساق صدق 2.1
 خرى صدق االتساق الداخمي أثر استخدام تطبيقات التواصل عمى الوسائل ال :(1:4) جدول

 الداللة معامل االرتباط المحاور م.

1.
 أأ راسلثدامؾللط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية

جسائأا يالـاألثرػيمىملابعة
0.588 0.001 

2.
مامدػاسلفادلؾمفاسلثدامؾللط يناتاللجاصأاالالماييفي

الصجالفالذكية
0.583 0.001 

3.
 0.001 0.538مامدػ نلؾ لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية؟

4.
الذكيةمامدػمجاشمةلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالف

؟ ياقلؾالبصرنة
0.590 0.001 



( معامالتاالرلباط يف1.4ي يفادجؿرقـ لط يناتاللجاصأ( كأفنراتأ راسلثداـ
( 0.5. جالذؼي يفأفمعامالتاالرلباطالم ينةدالةيندمسلجػداللة)يمىالجسائأاألثرػ

.(0.5.حلماليةلكأفنرةأقأمف)فالنيمةاالإحيث

المتحققة من استخدام تطبيقات التواصل  اإلشباعات: الداخمي االتساق صدق 3.1
 . االجتماعي في اليواتف الذكية

المتحققة من استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في  اإلشباعاتصدق االتساق الداخمي:  :(1:5) جدول
 . اليواتف الذكية

 الداللة االرتباطمعامل  المحاور .م

 0.001 0.724اللثمصمفالممأتغأجقتالفراغج.1

 0.001 0.703االسلرثاشيندالتعجرباللعب.2
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 الداللة االرتباطمعامل  المحاور .م

 0.001 0.588التعجربالراحةاللسميةج.3

 0.001 0.393لعرضلصاأنسيافالمتاكأاللي.4

 1..0. 0.613االطمئنافلتعرنيبالراحةالنفسيةج.5

 1..0. 0.600ثرنفاللجاصأمعاآلباأللفةجتعرأ.6

 1..0. 0.732األصدقاشناقشمجضجياتمثلمفةمعأ.7

 1..0. 0.675اللعرؼيمىمعمجماتلفيدنيفيحيالي.8

 1..0. 0.633زنادةالمعرفةباألحداثالاارنة.9

 1..0. 0.629لىكـ ائأمفالمعمجماتبسريةإالجصجؿ..1

 1..0. 0.651بأننيم أاألتثاصالعادييفتعرأ.11

 1..0. 0.644تثاصلصـنفساال لماماتأجفرتلياللجاصأمع.12

 1..0. 0.473يززتمف نلي نفسي.13

 1..0. 0.714ك رأاعملنياالمايياجسصمتلياللجاصأ.14

 1..0. 0.695سريةالحصجؿيمىالمعمجمات.15

( معامالتاالرلباط يف1.5ي يفادجؿرقـ ) الملحننةمفا تباياتكأفنراتدراة
لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية جالذؼي يفأفمعامالتاالرلباطاسلثداـ  

.(0.5.حلماليةلكأفنرةأقأمف)فالنيمةاالإ( حيث0.5.الم ينةدالةيندمسلجػداللة)

 ثبات فقرات االستبانة: .3

االسلبانةنفسالنلياةلينصد لجزنعاالسلبانةج  باتاالسلبانةأفلعطي ذر لـإيادة
بعبارةأثرػيعنياالسلنرارفينلائجاالسلبانةجأك رمفمرةلحتنفسالظرجؼجالترجط أ

ل لـإيادةلجزنعصايمىاألفراديدةمراتثالؿفلراتزمنيةججيدـلغيير ابتكأك يرفيما
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 االسلطالييةمعينة  العينة يمى ال بات ثطجات أارنت الدراسة اسلبانة  بات مف جلملحنق
)اللازئةالنصفيةطرننةيمما بأفنفسصابطرننليف ما:اللازئةالنصفيةجمعامأألفاكرجنباخ.

Split-Half  Coefficient)

األسػػئمةالزجايػػةلػػـإياػػادمعامػػأارلبػػاط يرسػػجف ػػيفمعػػدؿاألسػػئمةالفرديػػةالرلبػػةجمعػػدؿ
جقػػػدلػػػـلصػػػحيحمعػػػامالتاالرلبػػػاطباسػػػلثداـمعامػػػأارلبػػػاطسػػػ يرماف ػػػراجف الرلبػػػةلكػػػأبعػػػد

(حسبالمعادلةاللالية:Spearman-Brown Coefficientلملصحيح)

ي يفأف108جقد يفادجؿرقـ) معامأاالرلباط(ر)حيثمعامأال بات= )
لفنراتاالسل ياف ناؾمعامأ باتك يرنس ي االسلبانة ا  يطمئفالباحثيمىاسلثداـ مما

طمأنينة. جبكأ  انكما كطرننة االسلبانة  بات لنياس كرجنباخ ألفا طرننة لنياساسلثدـ ية
يطمئفالباحثيمىاسلثداـاالسلبانةبكأجقد يف ال بات أفمعامالتال باتمرلفعةمما

طمأنينة.
 . یوضح معامل الثبات )طريقة التجزئة النصفية( وكرونباخ ألفا :(1:6) جدول

 عدد الفقرات المجاالت م
كرونباخ 
 ألفا

سبیرمان 
 براون 

 0.761 0.792 11دراةاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالمايي1.1

 0.786 0.832 4أ راسلثداـلط يناتاللجاصأاالالمايي1.2

1.3
ا تػػػػػباياتالملحننػػػػػةمػػػػػفاسػػػػػلثداـلط ينػػػػػاتاللجاصػػػػػأ

 االالمايي
15 0.811 0.719 

مػػػػفنلػػػػائجاثلبػػػػارؼالصػػػػدؽجال بػػػػاتأفأداةالدراسػػػػة)االسػػػػلبانة(يسػػػػلثمصالباحػػػػثج
صػػادقةفػػيقيػػاسمػػاجضػػعتلنياسػػذ كمػػاأنصػػا ا لػػة دراػػةياليػػةاػػدا  مػػايؤ مصػػاللكػػجفأداة
قيػػاسمناسػػػبةجفايمػػػةلصػػذرالدراسػػػةجيمكػػػفلط ينصػػا  نػػػة جبػػػذلؾلكػػجفاالسػػػلبانةفػػػيصػػػجرلصا

.النصائية

1

2

ر

ر
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 ت الدراسة:عشر: متغیرا الثاني

النجع:جلذمسلجياف"ذكر أن ى". .1
36 فئة35-26فئة 25-21فئة 21-17مسلجيات"فئةةالعمر:جلذأربع .2

فمافجؽ".
مسلجيات"أقأمف انجؼ د مجـ بكالجرنجس دراساتةالمسلجػاللعميمي:جلذأربع .3

يميا".
محافظةغزة محافظةغزة مكافالسكف:جلذثمسةمسلجيات:"محافظةتماؿ .4

محافظةرفح".الجسطي محافظةثانيجنس 
العمأ:جلذمسلجياف:"يعمأ اليعمأ". .5
ياقةالبصرنة:جلصامسلجياف"كمية ازئية".دراةا  .6

 عشر: حدود الدراسة: الثالث

لم متحدجدالدراسةالحاليةفيمايألي:

لامعال ياناتمفالمبحج يفجمعالالصاالحد الزمني: -أ جنعنيبذلحديدالجقتالذؼيمـز
ـ.21/11/2117-21/8/2117فيالمدةالمملدةمف

جنعنيبذالمكافأجال يئةالمحددةالليأارنتفيصاالدراسة جللم أفيالحد المكاني: -ب
طى محافظاتغزة جلتمأ:)محافظةتماؿغزة محافعغزة محافظةالجس

محافظةثانيجنس محافظةرفح(.

 اإلحصائية: عشر: المعالجة  الرابع

 Statistical(  SPSS)حصائيلحميأاالسلبانةمفثالؿ رنامجاللحميأا جلـلفرنغ

Package for the Social Sciences ,حصائيةاللالية:قدلـاسلثداـاألساليبا ج
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 الجزفالنس يجاالنحراؼالمعيارؼجاللكراراتجحصاشاتجصفيةمنصا:النسبةالمئجيةإ .1
يفيدالباحثجساسي صدؼمعرفةلكرارفئاتملغيرما أمربتكأيسلثدـ ذااألج

فيجصفملغيراتالدراسة.
(قياسصدؽفنراتPerson correlation coefficient)معامأارلباط يرسجف .2

لحنيقفرضيةالدراسة.جاالسلبانة 
(Spearman-Brown Coefficientرماف راجفلملصحيح)طس يمعامأارلبا .3

للصحيحمعامالتاالرلباطفياللازئةالنصفية.
 لمعرفة باتفنراتاالسلبانة.((Cronbachs Alphaمعامأألفاكرجنباخ .4

 :لمدراسة الساسية المفاىيمعشر:  الخامس

:اإلعاقة البصرية .1

فيأدائذاسلثداـحاسةالبصربفايميةبمايؤ رسمبا الةيفندالفردفيصاالمندرةيمىح
 .(1) جنمجر

 شبكات التواصل االجتماعي:  .2

مامجيةمفالتبكاتالعالميةالملصمةبمالييفاألاصزةحجؿالعالـ للتكأمامجيةمف
 الضثمة  المثلمفة جالتبكات العالـ دجؿ  يف فائنة بسرية الصائمة المعمجمات لننأ اللي

.(2)للضمفمعمجماتدائمةاللطجرج

 الياتف الذكي :  .3
نديـلط يناتاللصجنرجثدماتلننية نظاـلتغيأملعددالمصاـيمىيحلجؼاصازج 

.(3)االنلرنتجالثدماتالمكل يةجالتراشجال يعجالمتاركةج


                                                           

)مجقعإلكلرجني(..امعيةاالماراتلممعاقيفبصرنا لعرنفالمعاؽ (1) 

مسلاداتلكنجلجايااللعميـ )مجقعإلكلرجني(..جالتصراف الجسائأاللعميمية(2)

تبكاتاللجاصأاالالمايي )مجقعإلكلرجني(.التمرؼ (3) 
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 تطبيقات الياتف الذكي: .4
جغير امف الكم يجلرالمجحي  جأاصزةالصجالفالذكية مصمـليعمأيمى  رنامجكم يجلر 

 .(1)األاصزةالننالة
 :الدراسة تقسيم: عشر السادس

لننسـ إالدراسة جلى ا ج جاألجؿالفصأفصجؿ  الثمندمة : العاـبعنجاف طار
 جلمدراسة  لمدراسة لتمأجيحلجؼيمىا اراشاتالمنصاية االسلدالؿجالسابنة الدارساتأ ـ

ا طارملغيرالصا جج صافرجض صالساؤاللج صاأ دافج لصاأ ميجالدارسة متكمةج يمىالمتكمة
الصدؽإاراشاتحصائية ساليبا األججمالمعصاجيينلصا جأدجالصا جمنصاصاصانجيالنظرؼ 
.لنسيمصاج لمدارسةاألساسيةالمفا يـجال بات 

نننسـجاللجاصأاالالماييمجاقعجبصرنةا ياقةالجذجبعنجافجفصال انيالفصأأما
المؤسساتذاتجثصائصصـجلعرنفصـا ياقةالبصرنةجذجالمبحثاألجؿ:لى ال ةمباحثإ

 أاالثلصاص  أنلناجؿجاللجاصأاالالماييالمبحثال انيمجاقعما ثصائصصا أماجنجايصا
.الصجالفالذكيةالمبحثال الث

ال الث:الفصأأما الميدانية الدراسة اسلعرضنلائج ج فرجضصاجفند لى ال ةإنننسـ
ماالمبحثال انيفيتمأيمىاثلبارأنلائجالدراسةالميدانية مناقتةجؿالمبحثاأل.مباحث

 الدراسة  فيعرضجفرجض ال الث أ ـالمبحث نلائج لجصيالجالدراسة لثللـجمنلرحالصاجصا
المالحق.جبالمرااعالدراسة







                                                           

 .مجقعإلكلرجني(لط يناتالصالفالذكي. يكي يدياج(1)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC_%D9%83%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D8%B0%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8_%D9%84%D9%88%D8%AD%D9%8A
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 الفصل الثاني

ذوو اإلعاقة البصرية ومواقع التواصل 
 االجتماعي
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 الفصل الثاني

     تطبيقات التواصل االجتماعيو عاقة البصرية اإل وذو 

مباحث:ة ال  ذاالفصأيلناجؿ

 المبحث الول: 

 يلناجؿ المبحث ا مفصـج ذا الط ية النجاحي مف البصرنة جلصنيفاتاللربجية جياقة
 البصرنةياقةكمايلناجؿالثصائصالمثلمفةلذجؼا  صاصابة سبابا أجا ياقةالبصرنة 

ا أج لذجؼ ثدمات لندـ اللي المؤسسات  ـ جنثلـ البصرنة  ياقة يفالمبحث بالحديث
اللكنجلجايافيحياةذجؼا ياقةالبصرنة.

 المبحث الثاني:

لع المبحثيف جيلحدث ذا االالمايي  اللجاصأ  رنفمجاقع جأ ـأنجايصا المثلمفة 
االالمايي اللجاصأ  ثصائصمجاقع  ـ االالمايي  اللجاصأ لط ينات تبكةيلناجؿ ي ر

االنلرنتبأنجايصاالمثلمفة.

 المبحث الثالث:   

يلناجؿ ذاالمبحثالصجالفالذكية نتألصاجلطجر اجمفصجمصا  ـيلحدثيفأنظمة
اللننياتاللييسلثدمصاذججا ياقةالبصرنةفياللعامأكمايلناجؿأ ـ.لتغيأ ذرالصجالف

.الذكيةلط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفمع
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 المبحث الول

 اإلعاقة البصرية وذو 

 :تميید

البصردجريظيـ ا نسافلحاسة فيحياة اللييطأمفثاللصا  النافذة فصيبم ابة
 الثارايالمحيطبذ  جيمىالعالـ الحاسة ل ذر العالـ إلىجننأاجانب ذا المثلمفة معالمذ

 يحيطبذ  يليحلإلنسافلتكيأمراعياتيما أ ميةك يرةفييممياتجالعنأمما كذلؾلصا
بفنداف ذرالحاسةللغيريمميةج اللكيفمعال يئةالمحيطةجاللجاصأ يفاألفرادجااللصاؿ

ا  اللكيف يف محيطذجنساف   لديذ جلصبح مثلمفةجثصائصنفسية يمى االمايية لعمأ
صياغةالجاقعالمحيطبذ.

 أواًل: مفيوم اإلعاقة البصرية:

ركزيمىالاجانبايددمفاللعرنفاتالليلناجلتا ياقةالبصرنةمنصام ناؾ
ركزيمىالاجانباللربجية.امنصامجالنانجنية

 التعريف القانوني)الطبي(: .1

ذلؾالتثصجنظراألطباش ا ياقةالبصرنةمفجاصةؼجيتيرإلىأفالتثصذ
بصرر) حّدة لزند ال (Visual Acuityالذؼ أ20/200يف العينيف أحسف في حلىجقدـ

لفسيرذلؾأفالاسـالذؼيرارالتثصالعادؼفي ؤرةإبصارريمىمسافةجبالنظارةالط ية 
 ينربإلىمسافة يابأف ا قدم20قدـ  إياقة التثصالذؼيعانيمف بصرنةحلىيرار

.(1)حسب ذااللعرنف





                                                           
 (.08دمحم ا ياقةالبصرنة)صج(يامر0)
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 التعريف التربوي: .2

لذلؾج الذؼيسلطيعإدراؾالضجشفنطجالذؼفندبصرربالكامأأجا نسافالمكفجؼ 
الكلابةيفطرنقج ذاالتثصيلعمـالنراشةجفإفيميذااليلماديمىالحجاساألثرػلملعمـ.

.(1)يأا رلغة

 لإلعاقة البصرية:تعريف منظمة الصحة العالمية  .3

مسلجيات:ةياقةالبصرنةالىأربعينسـ ذااللعرنفا ج

مسلجػ .أ يمى البصرنة الجظائف فيصا التثص يؤدؼ حالة التديدة: البصرنة ا ياقة
محدجد.

ا نسافصعجبةبالغةفيلأديةالجظائف .ب ا ياقةالبصرنةالتديدةادا :حالةيادفيصا
البصرنةاألساسية.

راببصرؼاليعلمدفيصايمىالبصر.طالعمى:حالةاضتبذ .ت
.(2)العمى:فندافالندراتالبصرنة .ث

 ثانيًا: تصنيفات اإلعاقة البصرية:

ف:يلإلىفئليفرئيسيصنفالمعاقجفبصرنا 

1.  جBlind"المكفجفجف"فئة النانجني اللعرنف الفئة  ذر يمى لإلياقةجلنط ق اللربجؼ
البصرنة.

باسلثداـجسيمة ذرالفئةلسلطيعالنراشةجBartially sighted"ازئيا المبصرجف"فئة .2
قدـ200/20إلى70/20للراجححدةإبصار ذرالفئةما يفج نظارةط يةجلك يرأ

 .(3)فيالعيفاألقجػحلىمعاسلعماؿالنظارةالط ية

                                                           
(.027الثطيب المدثأإلىاللربيةالثاصة)صج(الحديدؼ0)
 (.58ي يد المبصرجفبآذانصـ)ص(5)

 (.80ي دالعزنز مندمةفياللربيةالثاصة)صج(كجفحة3)
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 ثالثًا: أسباب انتشار اإلعاقة البصرية:

أ ناشجق أالجالدةجالليلؤدؼإلىا ياقةالبصرنةمنصاما يديدمفاألسباب نالؾ
مابعدالجالدة.جالجالدة

 أسباب ما قبل الوالدة: .1
الحجاسبتكأياـ جالاصازالعص يالمركزؼجال يئيةالليلؤ ريمىنمجالعجامأالجرا ية .أ

منصايمىس يأالم اؿالعجامأالاينية.ج
سجشاللغذية. .ب
الحامألألتعةالسينية.لعرضاألـ .ت
األدجية.جالعناقير .ث
 .ج جاألمراضالمعدية األلمانية جالحصبة جالز رؼ   ذر لعل ر إحداثيجامأ في متلركة

 منصاا ياقةالبصرنة.جأتكاؿمثلمفةمفا ياقة
%مفحاالتا ياقةالبصرنة.35العجامأالجرا يةمسئجلةيفأك رمف .ح
 أسباب أثناء الوالدة: .2
ألكسايف.ننصا .أ
الجالدةالنيصرنة. .ب
 الجالدةال يلية. .ت
 أسباب ما بعد الوالدة: .3
زنادةنسبةاألكسايفالمعطىلمطفأالثداج. .أ
إصابةالطفأ بعضاألمراضالليلؤ ريمىالعيف. .ب
 .(1)ا صاباتالناامةيفالحجادث .ت

                                                           

 (.32(ي يد المراعالسا ق)ص0)
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 : رابعًا: خصائص ذوي اإلعاقة البصرية

فيالظرجؼال يئيةالمحيطةج مس بالصاجأنجايصاجدراةا ياقةالبصرنة ثلالؼالنظرا 
بصرنا  بالمعاؽ   األسرنة االلاا ات جم أ جاالالمايية اللربجية الثدمات اللأ يميةجط يعة

فإفمفالصعبأفنحددثصائصجاالالماييةج البصرنة  لذجؼا ياقة الليلندـ النفسية
ذلؾألنصـجدراالصـالمثلمفة جحلصااميعذجؼا ياقةالبصرنةبفئالصـمعينةيمكفأفيندرجل
ليسجامامجيةملاانسة.

 ي:جايلباراتيابمرايالصايندلحديدثصائصذجؼا ياقةالبصرنةة ناؾأربعج

 السمات:و الربط بین الخصائص  .1

ألفبيفمس باتا ياقةج يأفنربط يفا ياقةج ك يريمىالمعاؽنفسذ  رألصا
إياقةفم ال  لديذ يجلد كمف ليست إياقة إلى أدت معينة حاد ة يف النالاة ا ياقة

إياقةسمعية.جلصاحب ذرا ياقةأنجاعأثرػمفا ياقاتم أاللثمفالعنميأج

 تقنین االختبارات عمى عینات من ذوي اإلعاقة البصرية:و تكییف  .2
االثلبارات معظـ أإف التثصية  لنياس لسلثدـ أجاللي اللكيفي اللحصيأجالسمجؾ

أ االثلباراتقدجالدراسي  أفلكجف ذر الذكاشلذجؼا ياقةالبصرنةفإنذيابمراياة
.(1)قننتيمىييناتمفالمعاقيفبصرنا جكيفتجصممتأ

 أسالیب التعامل مع ذوي اإلعاقة البصرية:و الربط بین خصائص  .3
كيفلصذرجاألثذبعيفااليلبارمدػكفاشةالحجاسالملجفرةلدػذجؼا ياقةالبصرنة 

كيفينعكسذلؾيمىنفسيلذ.جاالالمايي ج مذلعمميةاللكيفاألسرؼؤالحجاسأفل
 الدراسات في مجال اإلعاقة البصرية:و شمولية البحوث   .4

لتمأجمفالبحجثك ير البصرنةيمىمثلمفالدراساتالليأارنتلـ ذجؼا ياقة
كاف ناؾلركيزيمىمفيدرسجفبالمدارسجاللعميمية جمسلجيالصـاالالماييةجأيمار ـ

                                                           
 (.23منا اصـ)صج(سيسالـ المعاقجفبصرناثصائصصـ0)



48 

 

لجااد ـ مثلمفأماكف يمى البصرنة ا ياقة ذجؼ دراسة يلـ جابأف لذلؾ الثاصة 
فئالصـ.ج

 الخصائص الجسمية: .1
 ننصالمعرفةبمكجناتال يئةج الحركةمحدجديةالذؼينلجيفجةيننصالث راتال يئ -أ
العالقاتالمكانيةاللييسلثدمصاالمبصرجف.جننصالمفا يـج
اللنميد.جيدـالندرةيمىالمحاكاة -ب
قمةالفرصالملاحةللدرنبالمصاراتالحركية. -ت
.(1)امفإدراؾاألتياشاألثرػصبيميلمايلرجدراةا بصار -ث
 الخصائص الحركية : .2

لىآثربس بإمتكالتفيالندرةيمىالحركةبأمافمفمكافالمعاقجفبصرنا يجااذ
اللييلننمجففيصا بال يئة معرفلصـ يعرؼبمصارج يدـ ما جذجيظصرج اللننأجتاللعرؼا ذا

الدجرافحجؿالمكافالمجاجدجمظا راسميةنمطيةم ألحرنؾاليديف أا ياقةالبصرنة
المعاؽ الفرد التعرأجأفيذ جتد مفالسمجكياتالنمطية. أفاألطفاؿالمعجغير ا فقيامع

إالأفالمتكالتفي الحركيلديصـجبصرنااليثلمفجفيفالعادييففيمايلعمق لطجرالنم
.(2)بصارلحدمفقدرلصـيمىالجصجؿإلىاألتياشألنصـاليعرفجف جاجد اا 
 الخصائص الكاديمية: .3

ك ير لذجؼ ناؾ الثصائصاألكاديمية ط يعة يمى لؤ ر منفردة أج مالمعة العجامأ مف
الثدماتالمثلمفة الذكاش جدراةا ياقة جزمفا ياقةجط يعة البصرنةم أدراة ا ياقة

المندمةلذجؼا ياقةالبصرنة.
 :من ىذه الخصائصو 

العادية.الكلابةجأيأابطشمعدؿسريةالنراشةسجاشبطرننة ر -أ
أثطاشفيالنراشةالاصرنة. -ب

                                                           
 (.050المعايطة سيكجلجايةاألطفاؿذجؼاالحلياااتالثاصة)صج(النمش0)

 (.94العزنز المراعالسا ق)صي دج(كجافحة5)
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انثفاضمسلجػاللحصيأالدراسي. -ت
.(1)اللجاصأجصعجباتفياللعمـ -ث
 االنفعالية:و الخصائص االجتماعية   .4

جفي ناش نلذ نفسذأك يرا ادجرا األتثاصالنرن يفمفالمعاؽبصرن لمعبالاا ات
ا  االالمايية فااللاا ات إياقلذ  مع نحلكيفذ بصرنا جياا ية لنديـجالمعاؽ يرافنصا اللي

 جالثدمات اليجمية  الحياة لنتاطات اللدرن ية اللعرؼجال رامج بمصارة يلعمق فيما ثصجصا
ج ال يئة في بصرنا جاللننأ المعاؽ  نة لعزنز يمى لعمأ الذالية. العناية دراةج نفسذ لنميأ

المعاقيفبصرنالملازبالرفضجاتاالالماييةنحايلمادريمىاآلثرنف أماإذاكانتااللاا 
لدنيفياليدـلنديـالثدماتلصـ فإفذلؾسيؤدؼإلىتعجرالمعاؽبصرنابجيدـالن جؿج

حساسذبالفتأجايلبارالذات .(2)ذلؾبس با ياقةجا حباطجا 
 يبالضرجرةتليسج االالماييج ربتكأمباتريمىالنمؤالبصرنةاللياقةإفا 

فرجؽاليعنيذلؾأنذاللجادأؼج ياقةالبصرنةمصمة يفذجؼا لثمقبتكأمباترفرجقا 
أفالفرجؽيندمالكفالمنصجدج المبصرنفمفالنجاحياالالماييةجياقةالبصرنة يفذجؼا 

ا  إلى لعزػ ال ذالصا لجاد بحد دينامجياقة يمى للركذ قد الذؼ لأل ر نما النما  جيكية
النم.االالمايي األتثاصجفعممية فيصا يتلرؾ لفايمية يممية بفعاليةجاالالمايي  األفراد

.(3)فينمجراالالماييبالغا لمعبدجرا بناشيمىذلؾفإفردجدفعأاآلثرنفلممعجؽبصرنا ج

 : مؤسسات تقدم الخدمات لذوي اإلعاقة البصرية:خامساً 

ياقةالبصرنةفيقطاعغزة المؤسساتالليلندـثدماتلذجؼا عديدمفال ناؾ
.لعميـ انجؼج ساسيأمنصامؤسساتلعميـ

                                                           

 (.22(سيسالـ المراعالسا ق)ص0)

 (.94ي دالعزنز المراعالسا ق)صج(كجافحة5)

 (.25(الحديدؼ مندمةفياللربيةالثاصة)ص3)
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 أكما  ناؾ ا قسامأف لصـ  الاامعي اللعميـ لندـ الاامعات مؤسساتجفي نجاد
.غير اجاصزةمسايدةأجمفالثدماتيمىتكأدجراتا  ميةلندـيديدأامعياتج

 المؤسسات:من ىذه و  

 عاقة بالجامعة اإلسالمية:مركز التقنيات المساعدة لذوي اإل .1

يندـالثدمةلمطمبةذجؼحيث ـ2000ياـاللننياتالمسايدةلذجؼا ياقةلأسسمركز
جذلؾمفثالؿإنلاجالمجادجالمنا جاللعميميةلمطالبسجاشبطرننة رايأأج البصرنةا ياقة

المك ر لحصيمصـ بالتكأ في لمسايدلصـ الاامعة في المثلمفة لثصصالصـ حسب جذلؾ
جيحلضف  رايأ.  ثط تصرنا  لصدر اللي الاامعة صجت صحيفة طباية جكذلؾ الدراسي 
المركزنتاطاتلرفيصيةلمطالبذجؼا ياقةالبصرنةم ألعميمصـيمىلجحةالتطرنججيند

المبارناتالثاصة ذلؾ.

كميا جازئيا يمىأاصزةالحاسجبذجؼا ياقةالبصرنةلطالبجالطالباتلدرنباكمايلـ
الحاسجب فياسلثداـ يالية ج ـيمىكفاشة يسلطيعبعضالطالبالمعاقيفج فيالمركز 

الحاسجبمباترةدجفالحااةإلىمسايدفيذلؾ.مفثالؿبصرنا لأديةاالثلباراتالاامعية

 كز:الخدمات التي يقدميا المر 

سجاش ياقةالبصرنةذجؼا مفالثدماتالملنجيةالليلثدـترنحةا يديدمركزالجيندـ
 جلنحصػر ػذرالثػدماتمفثالؿ رامجمتا صةجلمالمع أغير ـمفاجمفطالبالاامعةأ
فيالعناصراللالية:

 لنديـاالسلتاراتالالزمةفيمااؿاللننياتالثاصةلممكفجفيف. .1
جبراماذ .2 الكم يجلر )اسلثداـ المسايدة اللننيات اسلثداـ يمى اللدرن ية الثدمات لنديـ

 الثاصةبالمكفجفيف ال رندالصجلي ...إلخ(.
للزجندإ .3 كلب رايأ طباية  رايأجبتكأمك ر  المنا جبطرننة  رايأ)طباية نلاجمجاد

 مكلبات رايأ صا(.
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 طرننة رايأفيالنراشةجالكلابة ا رتادالحركي(.ينددجراتلدرن يةثاصة)اسلثداـ .4
ا ناميزنة  .5 لمغة الصجليات بالمكفجفيف  الثاصة ا تارات )اللرااـ  لعميمية مجاد إنلاج

 .(1)ثرائطالحركةالبارزة(

 وحدة التقنيات المساعدة بالكمية الجامعية: .2
ئأنت ياـ لذجؼ2010تالجحدة الثدماتالمثلمفة للنديـ المملحنيفا ـ البصرنة ياقة

الاامعية الاامعيبالكمية الطفأ الذيفيدرسجففيلثصصاتمثلمفةج باللعميـ م ألربية
النرجلربيةأساسيج الترنعةا سالمية.جفآيمـج

 الخدمات التي تقدميا: 
طبايةالكلبالاامعة مغة رايأ. -أ
لك يرالكلبلضعاؼالبصر. -ب
 ياقةالبصرنة. ذجؼا لجفيرمثل رحاسجبثاص -ت
لكنجلجاياالمعمجمات.جلنديـمساقاتيمميةلمطمبةم أمندمةفيالحاسباآللي -ث
االالماييلمطمبة.جلنديـالديـالنفسي -ج
لىالاامعةجاللجاصأمعالاصاتالدايمةللجفيرالمجاصالتلمطمبةمف -ح .(2)ا 
 :مركز النور لتأىیل المعاقین بصرياً  .3

المكفجفيفيعمألحتإدارةجسستاألجنرجامركزللأ يأضعاؼالبصرأ1962فيياـ
فتصدالمركزمفذلؾاللارنخحلىاآلجالثدماتاالالماييةاللابعةلألجنرجا ج رنامجا غا ة

ملطمباتالعصر.جيلالشـا ك يرا لطجنر
لأ يأذجؼا ياقةالبصرنةلالندماجفيالمالمع.رؤية المركز:

اللعميـ لمركز:رسالة ا مفثالؿ الكامنة إدراؾطاقالصـ يمى البصرنة ذجؼا ياقة مسايدة
الايدجاللجايذاالالماييجالنفسيجالثدماتالدايمةاألثرػ.

 أىداف المركز:

                                                           
 ـ(.5407جيجلي02غجلذ)ج( صاشسرحاف قا مذ:ساميأ 0)

 ـ(.5407جيجلي04غجلذ)ج(جليدالمجح قا مذ:ساميأ 5)
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لأ يميةلذجؼاالياقةالبصرنة.جلنديـثدماتلعميمية .1
لم يةاحلياااتالطالبمفثالؿ رامجالدمج. .2
نفسصـ.أيلماديمىياقةالبصرنةمفاالؿذجؼا مسايدةاألطفا .3
كيفيةلم يلصا.جصرنةبياقةالزنادةجيياألسرباحلياااتاألطفاؿذجؼا  .4
 .(1)البصرنةبمصفحرفيةا ياقةالفلياتمفذجؼجلزجندالتباب .5

 المل لممعاقین بصريا:و مدرسة النور  .4
السمطةالجطنيةالفمسطينيةجكامعيةثيرنةملجاضعة ـ1982المدرسةياـتئنتأ معقدـج

ياقةاللعميـكمؤسسةحكجميةلندـثدمالصالمطالبذجؼا جلبعتلجزارةاللربيةـ1994ياـ
ال انجيةمفكالالانسيف.جفيالمرحمةالملجسطةكافةالبصرنةمفانحاشقطاعغزة

 أىداف المدرسة:  - أ
.ـمكانيالصإياقةالبصرنةبمايلجافقمعاألكاديميةلذجؼا جميةلنديـالثدماتاللعمي .1
الجطنيةالسامية.جالرجحيةجثالقيةاألجالمبادغالدينيةجغرسالنيـ .2
ا  .3 ذجؼ إكساب سمجكية مصارات البصرنة ا جياقة مع ملناسبة االمايية ياقةث رات

فرادالمالمع.أللمكنذمفاللجاصأمع
 كفمفمجاكبةاللندـاللكنجلجاي.ملميزةليلمجاراتلكنجلجايةياليةصإكسابالطالبم .4
 الخدمات التي تقدميا المدرسة: - ب
مسايدةالطالبضعاؼاللحصيأمفجالسمجكيةجإكسابالطالبالمصاراتالمعرفية .1

ثالؿلنديـحصصلنجيةلصـ.
.بطرننة رايأالمنا جالدراسيةلمكفيفماانا جطبايةالكلب .2
 .(2)رالمنا جالدراسيةبصجرةمنطجقةمسمجيةللسصيأالعمميةالدراسيةلجفي .3



                                                           

 (مطجيةلعرنفيةبمركزلأ يأالمعاقيفبصرنا االجنرجا.0)

 .5402مطجيةلعرنفيةبمدرسةالنجرجاألمألممكفجفيف (5)
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 مكافحة العمى:و  جمعية العیون لتأىیل المعاقین بصرياً  .5
 ياـ الامعية 2005أسست االالمايي الديـ لنديـ  صدؼ االياقةجـ لذجؼ النفسي

 ثدماتلتثيصية لنديـ ثالؿ مف جالبصرنة  جيالاية حدي ة جلأ يمية ذاتاجدةجملطجرة
ديـفيالمتاركةإلىلصدؼالامعيةجكماج بمتاركةالمالمعجيالية جاسطةكجادرمؤ مة

العديدمفالامعيةياقةالبصرنة جلندـالحنجقيةالثاصة ذجؼا جلطجنراللترنعاتالنانجنيةج
منصا:ال رامج
ثدماتالرجضة. .1
 رنامجا رتادال يليجاللدثأالمبكر. .2
جحدةطبايةمجاد رايأ. .3
جحدةلنييـضعفا بصار. .4
جحدةلعميـالكم يجلر. .5
 رنامجالدمجفيالمدارس. .6
 ئياللعمـ.يال رنامجالثاص بط .7
 .(1)لعميـاألمصاتطرننة رايأ .8
 : رابطة الخريجین المعاقین بصرياً جمعية  .6

ثاصةالثرنايفجياقةالبصرنةـلال لماـبنضاياذجؼا 1996ياـالامعيةلأسست
 فرصاللتغيأ لجفير يمى لعمأ حيث ا جالل نيفجمنصـ ذجؼ مف لمثرنايف ياقةاللدرنب
لصدؼإلى: جالبصرنةكمالندـالمسايداتلممحلاايفمنصـ

لم يمصـأماـمثلمفالاصات.جياقةالبصرنةالدفاعيفحنجؽالثرنايفذجؼا  .1
2.  ذجؼ لمثرنايف فرصيمأ لجفير يمى األا العمأ البصرنة ياقة المصنييفجكاديمييف

باللنسيقمعالاصاتالمثلمفة.
ياقةالبصرنةبمايمزمصـمفثطمك ر(لمدذجؼا جنافرة/جإنتاشمكلبةمركزنة)ناطنة/ .3

مجاد نافية.

                                                           
 ـ(.5407جيجلي00غجلذ)ج(ا لساـمرزجؽ قا مصا:ساميأ 0)
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4.  الجقاية أنتطة لمارس لمعيجف ملكاممة ملثصصة ط ية ييادة جإقامة رتادا جالعالج
 الصحي.

 ياقةالبصرنة.فيرناضياالماييثاص ذجؼا  نافلحناد  .5
.(1)الدجليةللحنيقأ داؼالامعيةجاألنتطةالمحميةجالمتاركةالفايميةفيالمؤلمرات .6

 عاقة البصرية:: التكنولوجيا في حياة ذوي اإلسابعاً 

 البصرنةفيالمالمعالمحيط صـ  ننظرإليصـجكافمفالصعبانثراطذجؼاالياقة
يمى حلىياـ ياازجفيفأداشأؼيمأإالفيحاالتنادرة اثلرع 1821أنصـ يندما

 لمكلابة  رايأ( سميتباسمذ)لغة اللي المتصجرة المغة جلجيس رايأ اللييممتيمىجالنراشة
ياقةالبصرنةمعمايدجرحجلصـفيالمالمع.لفايأذجؼا 

لطجرتاللننياتاللكنجلجاية فأيجما  ياقةالبصرنةصبحبا مكافزنادةمتاركةذجؼا بعديـج
ؾجاللفايأمعالمحيطبتكأأك ر بمسايدةأدجاتلعينصـيمىا دراجفيالحياةالمالمعية 

األدجات لمؾ جمف  ذالصا لننياتمسلنمة يف يمىجيبارة لنزنمصا يلـ  رامج يف يبارة منصا
. لسصيأممارسةالحياةاليجميةيةالثاصةبعضلط يناتالصجالفالذكأثيرا جالحجاسيب 

 :من خالل الحواسیب التقنيات المعینة لدخول الويب .1
 :(Screen Readers)قارئات الشاشة - أ
التاتةج محلجيات قراشة إلى يصدؼ لط يني  رنامج يف يبارة ثالؿج  ي مف ذلؾ

يعرضيمىالتاتة جمالحظةما الفأرة AT)يعلمديمىلننيةجملابعةحركة )Assistive 
technology ا ج ذجؼ احليااات مع للناسب لننيات يمى لحلجؼ البصرنة اللي ياقة

مفأتصرقارئاتجنلرنت تبكةا جسا متبتكأك يرفيلسصيأيمميةاسلثداـالحاسجبج
التاتة:
 :(Ibsar)برنامج إبصار .1

                                                           
 ـ.5402 نترةلعرنفيةامعيةرابطةالثرنايفالمعاقيفبصرنا(0)



55 

 

بالمغةالعربيةجا ناميزنة أجؿ رنامجملكامأناطقج رنامجإبصارمفتركةصثر 
اآللي الحاسب اسلثداـ مف البصر جضعاؼ المكفجفيف ُيمكِّف جمصارة  ذاجيحجؿباحػػلراؼ

 ال رنامجكأمايظصريمىالتاتةإلىصجتليسمعذالمسلثدـجذلؾباسلثداـلننيةصػػثر
TTS جمحلجياتالنجائـجنجافػذالليلـلطجنر افيتركةصثربمافيذلؾاألينجناتالعربية

الكػػفيفأ ال رنامج ُيمكِّف كما المفلػػجحة  تػبكةضعيفجاللط ينات في ا  ػحار مف البصر
ا نلرنتجلصفحصا جبذلؾيفلح رنامػجإبصارطرنقالمعمجماتأمامصـلكييلمكنجامفإ بات

 .(1)كأؼتثصيادؼقػػدرالصـجمصارلصـ
 ( :jawsبرنامج جوز) .2
مفأتصرال رامجالليج ج"job Access With Speech" يكممةمثلصرةلعنيج

ذجؼا  يسلثدمصا مع ظصرفي دايالذ البصرنة قادريمىقراشةج جWindows 95ياقة
صفحاتاالنلرنتجاالكسسجاالكسأجاللعامأمعلط يناتالكم يجلرم أالججردجالنصجص

.(2)لذيدةإصداراتبالمغةالعربيةجإذاكانتمصممةجفققجايدمعينة
 :(Windows-Eyes )برنامج وندوز أي .3
ياقةالبصرنةمفلالسلماعلمالعرضذيمكفذجؼا جأحد رامجقارئاتالتاتةالملجفرة

التاتة محلجياتكبنية مف  التاتة سصمة  االنلرنتبصجرة لصفح يمكنذ قراشةجكما يمكف
.(3)الفالشالليلجادبمجاقعاالنلرنتممفاتجممفاتاألكرجبات

 : ((Halبرنامج ىال .4
تركة ال رنطانيةإنلاج جدجلفيف لملكنجلجايا الناطق مف  المنلج إصدارات  داية كانت

العاممة دجلفيف تركة  ـ  رنطانيا  ال رنامجيربتفي الناطق إصدار تركة لارنخ جيعجد
 األجلىإلىياـ العربية 2001النسثة   سجاشلطجنرلـ كنارغلمتاتة ليعمأ  رنامج اؿ

النصأ نطق آلية ا لكلرجنيجباسلثداـ السطر يمى منرجش  رايأ النصإلى مع لحجنأ  
 أربعةأصجاتمثلمفة:ليمىجسممىجمصدؼج يذرمعإمكانيةإضافةأصجاتإضافيةبالنطق

                                                           
 بصارلممكفجفيف )مجقعالكلرجني(.إ(صثرالثميجللننيةالمعمجمات  رنامج0)

جاسلثدامصافيالمكلبات.ي در  رماياتالمعاقيفبصرنا (5)

(3)  Wikipedia, Windows-Eyes, ( web site) . 

https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia
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 معنجكما جندجزلعامأ  يئة في العاممة اللط ينية ال رامج ا نلرنتجكافة تبكة في ا بحار
ك ير بسصجلة أؼقجة  دؼ جال ي األكرجبات ممفات باجرجPDFراشة ل رنامج ملكامأ ديـ

.Power Point جننت
يلجفر رنامجالصاؿيمىقمـذاكرةمفنجعيج.أس. يبحيثيسلطيعالمسلثدـالكفيف

دجفسا قجلحجنمذإلىاصازناطقفجرا محمجؿجإيصاؿالنمـبأؼاصازحاسجبمكل يأ
أ لنصيبجلحميأ م أج  العربية جالمجسجيات النجاميس قراشة  ثاصية ال رنامج ننفرد

.(1)المجسجياتالط يةجال نافيةجالدينيةجالعمميةجاألد ية
 :(Talking Browsre)المتصفحات الناطقة - ب

مفثجضغمارياقةالبصرنةذجؼا لننيةالملصفحاتالناطنةالحدي ةانطمنتللمكف
تراشقارغالتاتةإلىفعالةدجفالحااةفيأغمبالملصفحاتجيالـاالنلرنتبطرننةسصمة

مكمف.لتبذفييممصاقارئاتالتاتةحيثإنصالحجؿالنصالمحفجظفيالمسلندإلكلرجني
لحلجيذالصفحةيسايدإلىكالـمسمجع (TTSثالؿلننية)ذلؾمفجفياللعرؼيمىما

Text to   speech  ذرألكفمفالضرجرؼج  لثدـ بطرننة فلكجفالملصفحاتمعدة
مف ذرالملصفحات:جالثاصية 

 :(Home Page Reader IBM)متصفح  .1
فص بعمأالملصفحاتالناطنة  منطجقةجينـج للصفحالجنببطرننة سرنعة يجفرلننية

طاراتا جيمكنذنطقالنصجصجفيذاتالجقتسرنعة كمايلميز جااصةسصمةاالسلثداـج
ج الصجر االلكلرجني جرجابط ال رند قراشة يمكنذ كما أيمدة  تكأ يمى النصجصالمجاجدة

.(2)االيطاليةيداالمغةالعربيةجاالسبانيةجالفرنسيةجملجفربعدةلغاتمنصااالناميزنة




                                                           

 الناطقاللكنجلجاي  رنامج اؿ )مجقعالكلرجني(.(0)

 داثأ جلنةالجنب )مجقعالكلرجني(.ارندةالرناض المعاقجفبصرنا (2)
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 :((WebbIEمتصفح  .2
قارغالتاتات  نلميزبسصجلةجيعمأيمىلحجنأمجاقعاالنلرنتإلىممفاتنصيةبمسايدة

.RSS(1)ملابعةاألثبارفيالمجاقع كماجنديـثاصيةجاالسلماعإلىالممفاتالصجلية
 :((Firefoxمتصفح  .3

الليدتنتلننية)أ الملصفحاتالمتصجرة يفطرنقإضافةTTSحد إلىملصفحصا )
 جSpeak itلننية صحيحة لعمأيمأباقيالملصفحاتمفقراشة لننية لمنصج ذر ثطية

.(2)بدائأالصجرجالرجابطجالمكلجب
 :( (WEB Any Whereمتصفح الويب في أي مكان .4

االنلرنتمفينذيممؾثاصيةلاعأمسلثدمإملصفحجنبيعمأبتكأذاليحيث
المعرجضةدجفالحااةإلىجياقةالبصرنةيسلمعجفإلىمحلجياتالصفحةااللكلرجنيةذجؼا 

يميصـلحميأأؼنجعمفال رامجالناطنة فما فيأؼاصازكم يجلر  اسلثدامذ يمكنصـ كما
االنطالؽإلىالمجقعالمرادجWEB Any Whereسجػفلحصفحةالجنبمفثالؿمجقع

.(3)إلىمحلجيالذاالسلماعاألجلجماليكيج
 التقنيات المساعدة في التعامل مع اليواتف الذكية:   .2
 البرامج الناطقة: - أ

 ( :Talk Backالتوك باك) .1

ثدماتإمكانيةالجصجؿالليلسايدالمسلثدميفالمكفجفيفأحد Talk Back ُيعدلط يق
أاصزلصـ مع اللفايأ يمى البصر جضعاؼ ثالؿ  مف  Talk Back للـ لعميناتإضافة

مسبن ا Talk Back جنلـل  يتلط يق الصالفالذكيطجقةجمسمجيةجا لزازاتإلىاصازمن
.Android(4) يمىمعظـأاصزة

                                                           

 لصنيعصجلي )مجقعالكلرجني(.بجن(1)

(5)  Firefox add-ons, speak it( web site) .  
(3)  WEB Any Where, ( web site) .     
(4)  (Talk Back ) play. Google ( web site) .     
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 :Voice Over)) الفويس اوفر .2

الػج   لممكفجفيف يسايد ـفيلصّفحاألاصزة سصجلة م مصـ ذكيةناطٌقصجليٌّ بكأِّ
لمام ا المبصرنَف م ُأ   جينجـَفأصبحاآلحيُث ا نلرنت  أفيلصفََّح لمبصِر فاقد  ُكأِّ  إمكاِف

.(1)بالعمأأالنراشِةجالكلابِة فمايمىالكفيِفإاّللفعيِمِذفنط جسجَؼي دباآللي:

 (Shine Plus) :شاین بمص  .3

  Shineيملاز جمجاكبا لملطجرالمسلمر قارغتاتةلألندرجند سرنعاللحدي اتج 
Plus يفtalkback   ضافةالمميزات  لحدي الذالمسلمرةجلااجبالمطجر صالحالمتاكأجا 

 إلى با ضافة ادا إليذ  ك يرة مميزات يمى يحلجؼ جأنذ أغ  مع الصجالفمنلجافق انجاع ب
.(2)الذكية

 البرامج المكبرة: - ب
 : مكبرةالشاشة ال .1

الممحقالثاصبالصجالف فيلجسيعجلك يرالصجرالمعرجضةيمىسايديالذكية ذا
ضعاؼحامصاالعادؼ.ممايضمفقراشةالكلبااللكلرجنيةألى ال ةإللصأتاتةالصالف

االنلرنت األجأجلصفح متا دة الفيديج.جأفالـ الجمناطع  ذر محلجياتلنجـ  لك ير تاتة
جاضحةجحادةا الذؼيندـصجرمرالمحلجيات األجأدجفلنسيـبكسأالصجرتاتةالصالف

.(3)جذاتلفاصيأدقينة

 يماءات التكبیر :إ .2

الميزة   ذر ةكافإلىأك رمف ال مصمامعرجضيمىالتاتةجلسمح لك يرما
مكانيةالجصجؿ ـالرؤية ـإلىالضبط ـإأضعاؼ جنلـلفعيمصابسصجلةيفطرننةالدثجؿ

.(4)يماشاتاللك يرإجتاراتأإ

                                                           

)مجقعالكلرجني(. تبكة مدؼ.كيفيسلثدـالكفيفالصجالفالذكية؟  (1)

)مجقعالكلرجني(. تبكةدمحم.Shine Plusقارغالتاتة  (2)

)مجقعالكلرجني(.تاتةمك رة للكنجلجاياالمعمجماتجحجح  (3)

)مجقعالكلرجني(.ايماشاتاللك ير المعمجماتللكنجلجاياجحجح  (4)
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الميز يمى ذر ةجيعلمد بنايا لديصـ جمف محلجياتتاتةإبصار رؤية يسلطيعجف ال
أضعاؼة ال لىضعفيفأجإ يرمحلجياتالتاتةالصالفالذكي فلعمأ ذرالميزةيمىلك

حسبدراةا ياقةلدػالمسلثدـ.
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 المبحث الثاني

 تطبيقاتياو مواقع التواصل االجتماعي 

 :تميید

مع العالـ  في حدث الذؼ الك ير اللكنجلجاي اللجاصأجاللطجر مجاقع لكف لـ اللي
 ينذ بمعزؿ يعرؼلزامنا جاالالمايي ما ظصر الصجالفالذكية  الحادثألاصزة اللطجر مع

 الصجالفالذكية  االالماييي ر المالمعاتللسلحجج لط يناتاللجاصأ أفراد ذانلترت يف
حيثيمىك ي ا لمامالصـ  مف بالصجتإر ألاحتاللجاصأ لحظةجنصا يمىالصجرة  محظة

األجقات.جاثلالؼالمسافات

 االجتماعي:تعريف مواقع التواصل أواًل: 

جتجلعل رالركيزةاألساسيةلإليالـالاديدأالكلرجنيةاالماييةيمىاالنلرن يمجاقع
.(1)اللجاصأفيما ينصـي ر ذاالفضاشاالفلراضيالاماياتجال ديأ الليلليحلألفراد

تبكاتاالماييةلفايميةلليحاللجاصألمسلثدميصافيأؼجقتنصاأصايمىلعرفيمكفج
تمنذسنجاتجلمكنصـأيضامففالعالـ ظصرتيمىتبكةاالنلرنفيأؼمكافمججفؤيتا

ا مكاناتالليلجطدالعالقةاالالماييةغير امفجالصجليجلبادؿالصجرجاللجاصأالمرئي
.(2) ينصـ

بأنصاأيضا لعرؼج لملجاصأ الناسيسلثدمصاا نلرنتتبكةيمىمجاجدةلننيات:
البعضبعضصـمعجاللفايأ النرفثالؿالمجاجدةا لكلرجنياللجاصأأدجاتكأجيتمأ 
.(3)جالعترنفالحادؼ

                                                           

 (.508اللط ينات)صجالجسائأج(صادؽ ا يالـالاديدالمفا يـ0)

(.083الصحافةااللكلرجنية)صج(الدليمي ا يالـالاديد5)

(3) http://www.lahaonline.com, ( web site). 

http://www.lahaonline.com/
http://www.lahaonline.com/
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 تطورىا:و ثانيًا: نشأة مواقع التواصل االجتماعي 

)كالس اللسعيناتم أ أجاثر في الظصجر في االالمايية المجاقع مف  دأتمامجية
 ياـ 1995ميلس( الدراسة  زمالش  يف )جلمربط دارنزسمجقع ياـ حيثركز1997(

يمىفكرةبسيطةيطمقسا كانتلنجـفكرلذأساجالمجقعيمىالرجابطالمباترة يفاألتثاص 
 لممسلثدميف-الدرااتالستلالنفصاؿ–يميصا الممفاتالتثصية المجاقع لمؾ جظصرتفي

ج مفاألصدقاش  لمامجية إرساؿالرسائأالثاصة أثرػم أظصرأيضا جثدمة مجاقع يدة
تيميذ رزماركزأكافج 1999مجقع"كايججرلد"الذؼأنتئفيكجرناسنةج"اليفاجرناؿ"

.(1)الثاصةباألصدقاشجمجاقعاللجاصأاالالماييفي دايلصاثدمةالرسائأالنصيرة

2002)ياـ دايةمع لـجقد friendster.comاالالمايياللجاصأمجقعانطمق(
جقد العالميالمالمعفئاتمثلمف يفالملعددةجالصداقاتلملعارؼجسيمةليكجفلصميمذ

فرنسافيظصرالعاـنفسمفال انيالنصفجفىالفلرة لمؾفيك يرة تصرة المجقع ذاناؿ
معاالماييلجاصأتبكةإلىذلؾبعدلحجؿ ـلملدجنف كمنصةskyrock.comمجقع
.لمجنبال انيالايألننياتظصجر

2003)ياـ دايةجفى Myspace.comالتصيراالالمايياللجاصأمجقعظصر(
ظصرتكماالعالـ مسلجػيمىتصرةجأك ر االمفلجحةاالالمايياللجاصأمجاقعأجائأمفجج 

فيرسميا انطمنتالليجlinkedin.comم أاالالمايياللجاصأمجاقعمفالعديدباللجازؼ
 نصايةمتلرؾمميجف(250)إلىمسلثدميذيددجصأالذؼج؛(2003)ياـجمايمفالثامس
بانطالؽاالالمايياللجاصأتبكاتيالـفيالك يرةالننمةكانت ـ (2012)ديسم رتصر
فيرسميا انطمقحيث؛Facebook.com جؾالفيسالتصيراالالمايياللجاصأمجقع
تبكاتمعالمجازؼاالنلتارفيأيضا المجقع ذا دأجقد (2004)ياـف رايرمفالرابع

 (2006)ياـالدجليةإلىالمحميةمف جؾالفيسلطجرحلىالساحةيمىاألثرػاللجاصأ
زنادةإلىأدػماجج لممطجرنف؛اللط يناتلكجنف (2007)ياـفي جؾالفيسإلاحةجكذلؾ

                                                           

المكلبة )مجقعالكلرجني(.جلأ ير ايمىاالثصائيج(التبكاتاالالمايية0)
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اللجاصأمجاقعيرشيمى جؾالفيسلربعحلىك ير  بتكأ  جؾالفيسمسلثدميأيداد
بصفةا نلرنتجمجاقع أ االالمايياللجاصألمجاقعالمسلثدميفيددحيثمفاالالمايي

.العالـمسلجػيمىيامة

اللجاصأمجقعبظصجرالصغيرةلممدجناتاالالمايياللجاصأمجاقعفكرةجانلترت
2006)ياـأجائأفيالمجقع ذاظصرحيث؛Twitterلجنلراالالمايي لطجنركمترجع(

رسميا التركةأطمنلذذلؾجبعدفرانسيسكج سافمدينةفياألميركيةOdeoتركةأارلذبح ي
لملجاصأاديدةكثدمةاالنلتارفيالمجقع دأجقد (2006)أكلجبرفيياـبتكأِلممسلثدميف
2007)ياـفيالساحةيمىاالالمايي جقامتالمصغرة اللدجنناتللنديـ(

ديسم رمف دشا TwitterباسـاديدةتركةجلكجنفالتركةيفالثدمةبفصأOdeoتركة
(2009)(1)

.

الرئيسج الصدؼ أف المالحع  مف االالمايي اللجاصأ االلصاؿجلمجاقع إحداث
ج األفراد مثلمف  يف الملبادؿ نجييةجاللفايأ لحديد دجف العالـ أنحاش تلى في األصدقاش

أ فيذجالمسلثدميف يلحاجرجف ما مسلجػيمىالمسلثدميفلاميعيامةمجاقعصيف ط يعة
بفئاتالمعنيةاالالمايياللجاصأمجاقعمفيديدظصرتذلؾمفالرغـجيمىالعالـ 

مجاقعمفيديدانلتارإلىأدػماجج غير ا دجفمجضجياتجمناقتةمحددة جلثصصات
.محددمااؿفيالملثصصةاللجاصأ

 االجتماعي التواصل مواقع أنواعثالثًا: 

لنسػػػػػػػػػػـحسػػػػػػػػػػبالثدمػػػػػػػػػػةجاالالمػػػػػػػػػػايياللجاصػػػػػػػػػػأمجاقػػػػػػػػػػعأنػػػػػػػػػػجاعمػػػػػػػػػػفك يػػػػػػػػػػريجاػػػػػػػػػػد
:ج ي حسباألفرادالذيفيرلادجنصاجالليلندمصاأ

یجاد تبادل في تختص مواقع .1  :أمثمتيا ومن االتصاالت, وفي المعمومات, وا 

. مجكسجالمدجناتالازئية المدجنات -أ

                                                           

(0) http://kenanaonline.com,( web site).  
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.الجيكيمجقعأم ملصاجمفالل ريات جامعالمصّمة النضايافيلثلصمجاقع -ب
.Meetupجمجقع رلجنلمجقعم اؿالفعاليات مجاقع -ت
جمػػػػػػػػػػفاألصػػػػػػػػػػدقاش يػػػػػػػػػػفجالبحػػػػػػػػػػثالمسػػػػػػػػػػلثدميف  ػػػػػػػػػػيفالمباتػػػػػػػػػػراللجاصػػػػػػػػػػأمجاقػػػػػػػػػػع -ث

.فايف اؼجمجقع جؾ الفيسمجقع:أم ملصا
.المعمجماتلاميعمجاقع -ج
.Good Reads(1)مجقع:أم ملصاجمفاال لمامات متاركةمجاقع -ح
 :أمثمتيا ومن والتعاون, العمل, فرق  بناء مواقع .2

.Wazeمجقع:م اؿاالالمايية المالحةمجقع -أ
.جأصدقائذبالفردثاصمجقعجج الجيكي مجقع -ب
.New svine:م اؿاالالمايية األثبارمجاقع -ت
متاركةيمكنؾبؾ الثاصالمجقعجحفعا نلرنتلصفحقياـفعندالمراعيات مجاقع -ث

.اآلثرنف
دارةلحرنرمجاقع -ج  .(2)دجكسجاجاأ جكس مجقع:م اؿالنصجص جا 
 :أمثمتيا ومن المتعددة, الوسائط مواقع .3

.تارنؾجفيدي:م اؿالفيديج جمتاركةالحي ال ثمجاقع -أ
.Flickrمجقعم أجاللصجنر الففمجاقع -ب
.الصجليةجالمناطعالمجسينى متاركةمجاقع -ت
.اليجليجبمجقع:م اؿجاللثزنف الفيديج  ثمجاقع -ث
 :أمثمتيا ومن والرأي, االستعراض مواقع .4

.االالماييةاألاجبةج األسئمةمجاقع .1
.السمعاسلعراضمجاقع -أ

                                                           

manafalsolamiblog.wordpress.com ( web site)(0)  

)مجقعالكلرجني(تبكاتاللجاصأاالالمايي مجضجع(2)



64 

 

 :أمثمتيا ومن والترفیيية, االجتماعية مواقعال .5

.االالماييةاأللعابمتاركةمجاقع -أ
 .(1)االفلراضيالعالـمجاقع -ب

 االجتماعي:مواقع التواصل خصائص  رابعًا:

 ایجابيات مواقع التواصل االجتماعي: .1

.المسافاتجلنرنبالتعجب نافاتجمعرفةاآلراشجلبادؿالثارايالعالـمعاللجاصأ -أ
 .اآلثرنفمعجاللجاصأاللنربيمىلسايداللياألنتطةمفيديدممارسة -ب
 رثصال مف.جسصجلةاالسلثداـ -ت
المالمعجلسايداأل داؼلحنقالليجالمتارنعا  داياتإطالؽمفلمكفأ جابا لفلح -ث

.(2)النمجيمى
 سمبيات مواقع التواصل االجتماعي: .2

األمف.جمثاجؼملعمنةبالثصجصية -أ
لجاذ.بس بيدـالمجااصةجاصا سجشالفصـأحيانا  -ب
غيرمرغجبفيذ.جاللعرضلمحلجػغيرمالئـ -ت
يمى ذرالمجاقع.يدـجاجدصداقةحنينيةأحيانا  -ث
 .(3)اللجاصأجمتاكأااللصاؿ -ج

 : تطبيقات التواصل االجتماعي:خامساً 

اللييمكفاسلثدامصامفثالؿاألاصزةج لعددتأتكاؿلط يناتاللجاصأاالالمايي
أننانلحدثثصجصا ج يلمؾاللييجفر االصالفالذكي أك ر اانلتارا جلكفأ مصاجالحدي ة 

                                                           

 )مجقعالكلرجني(.تبكاتاللجاصأاالالمايي مجضجع(0)

 سم ياتتبكاتاللجاصأ.)مجقعالكلرجني(.ج(مجقعصجتاللكنجلجايا إياا يات2)

 (ا را يـ جاقعاسلثداـتبكاتاللجاصأاالالماييفيالعمميةاللعميمية اامعاتصعيدمصر.3)
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 اليجمية فيحيالنا أصبحتضرجرة اللط يناتكجنصا اليمكفاالسلغناشينصاجاآلفيف ذر
ثرمفحيثلكأمف ذراللط يناتمايميز ايفاآلجثدمات جبس بماجفرتمفمميزات

سصجلةاالسلثداـ.جاألمافجمعاييرالاجدة

 تعريف تطبيقات التواصل االجتماعي: .1

بعضصـمعجاللفايألملجاصأ الناس يسلثدمصاا نلرنتتبكةيمىمجاجدةلننيات
االالمايياللجاصأمجاقع"مصطمحلطجرجقدالبعض  كأجيتمأك يرة ضاةليحدث"
األتثاصبعضجيسلثدـجالعترنف الحادؼالنرفثالؿالمجاجدةا لكلرجنياللجاصأأدجات
الليال نافيةالظجا رأنجاعاميعلجصف أجسعنطاؽيمىاالالماييا يالـجسائأيبارة
فحسباللجاصألننياتجليساللجاصأ يمىلنطجؼ س يأيمىاألحياف مفك يرففي.
 user-generatedاؿلجصفاالالماييا يالـجسائأكممةاألتثاصيسلثدـالم اؿ 

contentالمسلثدمجفينجـالذؼالمحلجػج جالمسلثدميف ق أمفالمندـالمحلجػأج
.ا لكلرجنيالنترأدجاتباسلثداـجمتاركلذجنترربكلا لذ 

لممسلثدميفجلسمحإلكلرجنية االالمايي اللجاصأمجاقعأتكاؿمعظـأفإلىا تارةجلادر
.(1)جا نلرنتالذكيةالصجالفم يجلر الكأاصزةباسلثداـالبعضبعضصـمعجاللفايأباللجاصأ

 :عمى اليواتف الذكية االجتماعي التواصل تطبيقات .2

يمكفلنسيـلط يناتاللجاصأاالالماييحسبآلياتاسلثدامصاي رالصجالفالذكية
:إلىقسميفأساسييف

 نترنت :تطبيقات شبكات التواصل االجتماعي عبر شبكة اإل  - أ

:Face Book))بوك الفيس .1

                                                           
 .)مجقعالكلرجني(. لصاأفاليف مجاقعاللجاصأاالالماييمجقع(0)
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الفيس االالمايعل ر االلصاؿ إحدػجسائأ ربط جؾ سايدتيمى اللي الحدي ة يي
مجقعإلكلرجني لممكذججأجقالصـجأيمالصـ ج جأماكنصـيديدمفالناسمصمااثلمفتمجاقعصـ

 جؾفيالجقتالحاليللعددالاصاتالليلسلثدـالفيسج جؾالمسا مةالعامة.تركةالفيس
جاالماييةأجأسياسيةجلعميميةأ جؾألغراضجللعدداألغراضأيضا  فنديسلثدـالفيس

لملاارةجالديايةجألمعالقاتاالالماييةجألغراضلرفيصيةأجأمالمعيةلجييةلنيادةحمالت
.جا يالف

الفيسج االالمايي اللجاصأ تبكة يفلليح بعضصـ اللعرؼيمى لممسلثدميف   جؾ
مايدجرفيالثاطرمف تجنترقربأك ريفطرنقنترالصجرالمملنطةلصـفيالمناسبا

ينتريفطرنقجأفكارجلليحلصـنترمناطعالفيدي كماجيسلطيعالمسلثدـاللفايأمعما
المنتجرإيادةنتررجأاألينجناتالملاحةم أأينجنة"أيا ني"كماجيسلطيعمتا دالصجرة

.(1)أصدقائذأفيتا دجامالـنترريمىصفحلذالثاصةبذليليحلمف ـفيقائمة

 :(Twitter) رتالتوي .2

"اللغرندات"بكلابةلمسلثدميذيسمحيالميًّا االالماييلملجاصأمجقعأتصر اني ج
500مفأك رجيضـ 2006ياـالمجقعُأطِمققصيرة.اللغرندات ذرأفّإالّجقراشلصا.
ـ يمىملابعيصـ بناشيسلثدمجنذالذيفجالسياسيجفالمتا يرجمنصـمسلثدـ مميجف بآثريم
األك رلمكمماترمزج ج)#(الصاتلاغإطالؽيفمسؤجؿالمجقع ذا جنتاطالصـأثبار ـ
.(2)لداجال 

280لىإا حرف140لجنلريفزنادةمساحةاللغرندي ر امفرةقصيرةأيمنتلمنذفج
ض.رمعاجملباينةلدػالمسلثدميف يفمؤندا  ممالرؾردجدا حرف

 :G00gle Plus))جوجل بمس .3

                                                           

)مجقعالكلرجني(.لعرنفالفيس جؾ مجضجعمجقع((1

 )مجقعالكلرجني(.لجنلر النصارمجقع(2)
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يكفلـجلكف2011رسميا إطالقصاجلـاجاأتركة جاسطةإنتاؤ الـاالماييةتبكة
بعدذلؾاللارن ي الطجرفيالثدمةجاجدبس بفنطالديجات جاسطةإالمسمجحا اللسايأ

أؼمفديجةألؼالحااة دجفلملسايأفجؽفما18سفمفتثصألؼ مساجاأُفلح
م أاديدةثدمات مساجاأجأجادآثر تثص مكالمات Circlesالدجائر:
جالمنلدياتHuddlesالاماييةجالمحاد اتSparksاال لمامات Hangoutsالفيديج

.(1)جغير اجالصفحات
 : (You tube) الیوتیوب .4

جيسمحالمااالت تّلىفيملنّجيةفيديج اتيعرضإلكلرجنيمجقعيفيبارةاليجليجب
لحميأإلىالحااةجدجفمباتر بتكأيعرضصاالليلمفيديج اتحّيةمتا دةمفلمسلثدميذ
يفبالفيديجرأيصـيفاللع يرفرصةمتا ديذجيمنحكمالممتا دة حسابإنتاشأجلمفيديج 
يتا دجنذ الذؼالفيديجيمىلعمينصـإضافةطرنقيفأجيدمذ أجبذإياا صـإ داشطرنق

اليجليجب يمىقناةإنتاشأجفيديج اترفعم أماانية أثرػثدماتلنديمذإلىبا ضافة
.(2)لالسلفادةمفالثدماتاللييندمصااليجليجبيمىحسابإنتاشلسلمـزالثدمات ذرجلكف

 المحادثة الفورية:تطبيقات  - ب

نتاشحساباتلصاإنلـجصممتلط يناتالمحاد ةالفجرنةلمعمأيمىالصجالفالذكية 
الصالف جاتلراؾثاصجأمفثالؿرقـ لبادؿالمحاد اتالكلا ية مفثاللصا الكالميةجنلـ

 : ذراللط يناتمفأ رزجاللعميقيمىالمنتجرات جالممفاتجلبادؿالصجرج
 : (Whats App)الواتس أب .1

أحداللط يناتالليُيمكفلحميمصايمىاألاصزةالذكية)الصجالفالننالة( جنليحلبادؿج 
التثص يكجف أف اللط يقترنطة  صذا المتلركيف المسلثدميفاآلثرنف مع الفجرنة الرسائأ
يمى يمأاللط يقيعلمد م دأ األسماشيمى الفؾ. فيالئحة أفلراسمذمجاجدا  الذؼلرند

                                                           
 )مجقعالكلرجني(.اجاأ مس مجقعلسعة (0)

 )مجقعالكلرجني(. اليجليجبمجضجع(5)
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با  جالصجر ربطذ النصّية  الرسائأ جاسلنباؿ إرساؿ لممسلثدميف ذلؾ بعد لُيمكف نلرنت
جالفيديج جالمجقعالاغرافي ججسائطالصجت.

 إلىأك رمف2016جصأيددمسلثدمياللط يقفيياـ مميجفمسلثدـ 990ـ
كةجالسآبفيأيمفمؤّسسترحيثج ذاماَياعمذأك راللط يناتتصرة جتع ّية فيالعالـ.

الحأ التصراألّجؿمفالعاـالحاليجقفرسـاالتلراؾالذؼقدرردجالرجاحد؛إذيسعى ذا
الحجااز إلىإزالة ائلمافكافة الليلنفبطرنقبعضالمسلثدميفالذيفاليملمكجفبطاقة
.(1)لدفع مفالثدمة

 :(Viber )الفایبر .2

 يرؼ بالؾ iosاندرجند )المنصاتملعددالذكيةالصجالفيمىيعمألط يق ج
جنجكياجماؾ جنندجز 40سيرنزسيم ياف فجف جنندجز الفجرنةالمراسمةلممسلثدميفيليح(
اراش رساؿماانية الفيةمكالماتجا  إلىماانيبتكأ(صجتفيديج صجر نصية )رسائأجا 
الايأتبكاتيمىيعمأميديافاي رتركةلطجنرمفج جال رنامج  ذالديذتثصأؼ

 ينصامفلغات10 ػال رنامجيلجفر.سجاشحديمىWiFiالالسمكيةجالتبكات3Gال الث
.(2)العربيةالمغة

 :Telegram))تیمیجرام .3

بأنذفائقالسريةكمايلميزبالثصجصيةج جيلميزمراسمة رنامجج ليمياراـلط يق
الجقتنفسفيبؾالثاصةاألاصزةاميعيمىليمياراـاسلثداـلسلطيع ماانيجبسيط

بؾالثاصةالصجالفمفأؼي ربسالسةللزامفرسائمؾ  جااللا متالاجاؿ أاصزةي ر 
إلىنجعاؼمفجالممفاتججالفيديجالصجرالرسائأرساؿإيمكنؾليمياراـ باسلثداـالحجاسب

مامجياتإنتاشكذلؾيمكنؾج.ليمياراـجلديصـااللصاؿقائمةفيلديؾالمجاجديفتثاصاأل
اـدباسلثاألتثاصجلادبؾالثاصةااللصاؿاصاتلراسأفأجأ.تثص200إلىلصأ

                                                           
 )مجقعالكلرجني(.الجالسأب (مجضجع0)

 )مجقعالكلرجني(. الفاي رمنلدػيدالت(5)
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معرفالصـ  اميعجيفيمدمجليكلرجنيإجبرندقصيرةرسائأ رنامجم أيعل رليمياراـ.
.(1)اللاارنةجكذلؾالتثصيةالمراسالتملطمبات

 :(Face Book Messenger) فيس بوك ماسنجر .4

لراسألط يقأؼيجفر االليالمميزاتماسنار جؾفيسفيذيجفردردتةلط يق ج
ا يمجاي"ججالممفاتالصجرلبادؿأجنصيااللراسأإمكانيةم أآثرفجرؼ جالرسائأ"

مالييفيعرؼالربمااللياألثرػالمزايامفالعديدلمسلثدميذاللط يقجنليحالصجلية 
ماسنارلط يقاسلثداـ ج جؾفيسلحسابالحااةدجفماسناراسلثداـم أالمسلثدميف

مكانية جالمكلبسطحأاصزةثالؿمف الصجليةالمكالماتاراش جا الاغرافيالمجقعمتاركةا 
نتاش جمااناالفيديججمكالمات .لمدردتةمامجياتا 

جصجؿلـ جؾفيسمسنارلط يقأف2016فيالتثصيبحسا صاةالتركأيمنتقدج
سنة دايةفيكافبعدمامسلثدـ ميجفإلىمسلثدميذ بعددلحلفأينايربتصر2016

.(2)الثياليالرقـ ذاإلىجصمتفنطأتصر6فػثالؿمميجف200 ػلصاالمسلثدميف













                                                           
 )مجقعالكلرجني(.(مجقعاللمياراـ اللمياراـ0)

)مجقعالكلرجني(. فيس جؾمسنارمجقعصدػاللننية(5)
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 المبحث الثالث

 الياتف الذكي 

  :      تميید

قطعةبم ابةأصبحتحلىالذكية الصجالفيالـفي جرةاللكنجلجاياللطجرأحدث
جلمسةزر فبضغطةجالتباب المرا نيفأجساطفيثاصةينصا غنىاليدكأفيأساسية
جأجبينذ  ينؾالمسافاتكانتمصماتثصأؼمعاللجاصأ إمكانؾباتتاتة يمى

جالصجرةبالصجتمباترةالعالـمفآثراانبفييحدثمايمىاالطالع ذجج  يكف جلـ
مفاألمجرا ك يرفندسصمتالصجالفالذكيةيميصـا ياقةالبصرنةبمعزؿيف ذراالسلفادة 

الحياليةلصـ.

 المفيوم:   و التطور و أوال: الياتف الذكي : النشأة 

 تاريخ اليواتف الذكية: 

ثدماتلنديـ يفيمزجملطجرلتغيأنظاـجفقيعمأمحمجؿاصازالذكيالصالف
المعمجماتلمنيلمسلثدمذلليحاحلرافيةبطرننةالتثصيةجالحجاسباللنميديةالصجالف
ناازالناسمعجاللجاصأ .(1)المثلمفةالمصماتجا 

نتأ لارنخ ةيراع الذكيالصالف العاـ األمرنكية1947إلى الملحدة الجاليات في ـ
أتتركةلجستلكنجلجا يزاللااربيمىصنايةاجؿديندما باللحديدفيجالية يلرارسيج

مرنكيمارلفكجبرالباحثفيتركةمجلجراللاللصاالتفي الفمحمجؿ ااشبعدذلؾاأل
جؿمكالمةي رالصالفالمحمجؿ.أـ1973ياـأارػحيثجتيكاغ

ج اك ر  بتكأ المحمجلة الصجالف لظصر  دأت ال مانينات  داية ك يرةلكنجفي كانت صا
 جالحاـ الجزف  ج نيمة ففيياـ فياللطجر للابعتالصجالفالمحمجلة أطمنت1984مف ـ

                                                           

الصجالفالذكية.)مجقعالكلرجني(.لارنخمجقعالازنرة (0)
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لعددتجمربتكأك يرلطجراألاللسعيناتفيجتركةنجكياأجؿ الفسيارةنناؿفيالعالـ 
 المحمجلة  الصجالف أجاسلثدامات إضيفت المزايا مف يديد الصجتجليصا حيث المجاصفات

ال مجلجثج  ـ الصجرة ج  المحمجلة الصجالف لطجر الذكيةأجاسلمر بالصجالف لعرؼ صبحت
لط يناتاللجاصأاالالماييبتكأأالليWi-Fiثدماتجا نلرنتبلربطصا لاحتاسلثداـ

ك يرلسصجلةالحصجؿيمىاالنلرنتفيأؼمكاف.

 :كاآلتي الذكي الياتف تاريخ يمكن ترتیب مراحلو

ينلصرجلـ IBMتركةإنلاجمفSimonسايمجفباسـذكي الفأجؿظصر1992ياـ .1
جدفلرالعالميجاللجقيتالزمنيةالاداجؿجضعأدجاررمفكاففند المكالماتلمنييمىدجرر

.(1)ا لكلرجنيجال رندجالمفكرةالعناجنف
 ذر دأتاأليماؿ لرااؿالمجاصةالصجالفمفمامجيةنجكياأطمنت1996ياـفي .2

 ـ PDAالرقميجالمسايدالصالف يفا ثميطكافجالذؼ 9000نجكيا اصازالمامجية
مفلجحةاللتغيأنظـلسلثدـالليالصجالفأجلىجكافمف9210نجكيااصازذلؾالل

.(2)المصدر
تركةمفPenelope ينمجبجنديىذكي الفأجؿالجاقعفيكاف1997ياـفيج .3

جقتفيR380اصازللطجنرارنكسجفلتركةالطرننةمصدحيث Ericssonارنكسجف
 .(3)الحق

كأجؿلسجينذليلـ R380اصازجأطمنت ينمجب الفارنكسجفتركةطجرت2000ياـج .4
 الممستاتةجاسلثداـالرقميالمسايدججظائفالصجليااللصاؿ يفيامعذكي الف
.Symbian iOSسيم يافاللتغيأنظاـيمىيعمأجكاف

                                                           

)مجقعالكلرجني(.(الصجالفالذكية0)

 )مجقعالكلرجني(.لارنخالصجالفالذكيةاللطجراللارنثيلمصجالفالذكية (5)

 الكلرجني(.)مجقعلارنخالصجالفالذكية(3)
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تركةمف جبالملرناصازظصرحيث الذكيةلمصجالفمزدحما  ياما 2002ياـكافج .5
الميزاتمفا يديدP800ضاؼأج يرؼبالؾمعحدي ااندماتالليإرنكسجف سجني
.(1)ممجنةلمسجتاتةMP3متغأذلؾفيبماالذكية الصجالفلسجؽالاديدة

لـلسجينذفياميعارااشجNأطمنتتركةسجنياركسجف الفصاالذكي2005فيياـج .6
يماؿ.غمبمسلثدميذمفرااؿاألكافأجالعالـ 

ضاةأحدثالذؼ Apple iPhoneأ أتركةمففجفآؼزاصاظصر2007ياـفي .7
اللاارنةسجاشالمحدجدةغيرجالملنجيةللط ينالذملارلنتئأ أتركةاعأمما العالـفي
.(2)بالمالييفجيندرجفيلزايدجففجفاالؼجمسلثدمجأصبحالماانية جأ

مفجمديـجالمصدرمفلجحكمنلججضعجقدAndroidاالندرجندجصجؿياـ2008ياـج .8
Google HTCق أ  Intelُيصفكماالمؤ رة األثرػالتركاتمفجيددAndroid

اللتغيأنظاــسلثدي الفأجؿجكافالذكي اللتغيأألنظمةبالمسلن أ
 صذايعمأملاحيقلط 70000مفأك ربالفعأ ناؾأفجيعلندHTCج الاديد
.(3)النظاـ

تبكةيمى صاالثاصةاللط يناتمثازف إنتاشالتركاتمفيديدقامت2009ياـفي .9
  يرؼجالبالؾالصجالفلط يناتلتراشجنندجزجملارنجكيا مفOviملارجمنصااالنلرنت 
.G3(4)ال الثالايألىإجصمتحلىااللصاالتأاياؿالعاـ ذافيجلطجر

جظصرتملار ا مفلحميأمميار3لىإجصجلصايفأ أتركةأيمنت2010ياـجفي .10
.(5)الرابعصدارا لىإجصأحلىااليفجفاصازمفيديدةإصدارات

ك رػ ياياؿ سيليالش سجني سامسجنج ا أللنافستركات2015فيياـج .11
الليالتركاتمفك يرجالـعالحجؿالذكيةالصجالفجلصنيع إنلاجالملثصصةالتركات

                                                           
 (اللطجراللارنثيالصجالفالذكية)مجقعالكلرجني(.0)

 )مجقعالكلرجني(.اللطجراللارنثيلمصجالفالذكيةاللطجراللارنثيلمصجالفالذكية (5)

 لارنخالصجالفالذكية)مجقعالكلرجني(.لطجراللارنثيلمصجالفالذكية ال(3)

 (اللطجراللارنثيلمصجالفالذكية)مجقعالكلرجني(.0)

(اللطجراللارنثيلمصجالفالذكية)مجقعالكلرجني(.2)
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 العالـحجؿالمسلثدميف إقباؿللحظىياليةلننياتذات جالفنلاجإفيافسنلل
.(1)الذؼاحدثيميصاجاللطجرجالتكأاللننيةمكانيالصاإحسبالاديدةالصجالفجلصنف

 .2016بداية عام و  2015مبيعات شركات اليواتف الذكية لعامي : (2:1) جدول















(2)المصدر

 ـSamsungفيالعالـ يمفنجعك رالصجالفم يعا أفأ(2.1)يلضحمفالادجؿ
. Lenovo اصزةأ ـ Huaweiاصزةأفيالمرلبةال ال ةج Appleاصزةأ

 تعريف الياتف الذكي: 

سيم ياففجف جنندجز:اللاليةاللتغيأأنظمةأحديمىيعمأالذؼالاجاؿج 
 يرؼجبالؾمتلنالذجألينجكسمتلنالذ جأ الحجاسيبيفلثلمفالالذكّيةالصجالفج.

مفللكجفالذكّيةاألاِصزةكأف يشتَفيآثراصاز أؼجأ"التثصّيةالحجاسيب"المحمجلة 
Softwareالػلمُسذ الُممكفالفيزنائيالازشجج Hardwareالػج مالبعضصـمكمميفُازَئيف

.Hardware(3)الػينجدالذؼ(اللتغيأنظاـ)لماصازالُمتغأال رمايالازشجج 

                                                           
)مجقعالكلرجني(.5402 جالف ياالفضألعاـ 9  المرساؿ(0)

(5)http://www.icinsights.com( web site) 
 )مجقعالكلرجني(.مجقعمجضجع الصالفالذكي(3)



http://www.icinsights.com/
http://www.icinsights.com/
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لعرنفج إنصاحيثلتغيأ  نظاـلعمأالليالصجالفاأنصيمىالذكيةالصجالفيمكف
جاسلثداـاللط ينات أنجاعمثلمفاسلثداـمفمسلثدميصاجلمّكفالصغير الكم يجلرلتبذ

سا ـمماجالكاميرا جااللصاؿ النصيرة كالرسائأالصالفية الثدماتإلىبا ضافةا نلرنت 
أّنصاالذكية الصجالفمزاياجمف ينصا اللجاصأيمىالندرةجزنادةالناس حاااتلم يةفي

مسئجلةجذاكرةجمعالج اللننية الصالفمميزاتاسلغالؿيمىقادرلتغيأنظاـيمىلحلجؼ
با ضافةيادية تاتةجألمس تاتةلكجفقدالليجالتاتةجال يانات المعمجماتحفعيف
.(1)الاصازيمىجالم ّ لةالملار يمىالمجاجدةاللط يناتإلى

نديـجالاصازالذؼيحجؼثدماتلننية نظاـلتغيأملعددالمصاـجيعرفذالتمرؼ: ج
.(2)االنلرنتجالثدماتالمكل يةجالتراشجال يعجالمتاركةجلط يناتاللصجنر

ج المحمجلة األاصزة لمؾ  ي الذكية الصجالف أف الباحث أنظمةجنرػ جفق لعمأ اللي
اللجاصأمفجيديدمفالثدماتالليلليحسصجلةلصفحاالنلرنتنجاد صاج لتغيأحدي ة
جفر اتركاتمفاللط يناتالليلا يديدلسلثدـجالكلا ية جالمحاد اتالصجليةجثالؿال رند

نلـلنزنمصامفملاارلمؾالتركات.جمثلصةفي ذاالمااؿ 

 : أنظمة تشغیل اليواتف الذكية: ثانياً 

اللتغيأالليلعلمد ناؾ أنظمة الصجالفالذكيةفييديدمف يديدمفناازإيميصا
 المثلمفة  التركات لطرحصا اللي المثلمفة اللط ينات ثالؿ مفجالعممياتمف لنزنمصا يمكف

ثالؿالملار.

 برز تمك  النظمة:أو 

1. Android : 

                                                           
  الذكية مجضجع )مجقعالكلرجني(. الصجالف معنى (ما1)
 (.ملاارالجنبج–(التمرؼ مسلاداتاللعميـااللكلرجني)لط يناتالصجالفالذكية5)
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لديررتركةاجاأالليانظاـماانيجمفلجح لنكس  لرلذمفتالمصدرم نييمىنجاة
 سنة في األساسييف  2005المطجرنف اُصّمـلينكسنجاةيمىم نيـ ذاتلألاصزةأساس 

المجحيةجالحجاسبالذكيةكالصجالفالممستاتات كاليفجرنيالأسسحيث أللج  بالج في
الملحدة  االمرنكية األندبالجاليات يمكفيلميز ج معذ  للجافق اللي الك يرة باللط ينات رجند

اللط يناتمفثالؿالملار األاصزةإلىبا ضافةالتصير (Google Play)لحميأ ذر
لمسيارات أجلججأندرجنداللمفزنجفألاصزةTVأندرجنداجاأطجرتبالممس لعمأاللي

أيضاأندرجندمفأنجاعجلسلثدـ.ثاصةمسلثدـجااصةمعكأٌ جاليدلساياتجنرجأندرجند
ا لكلرجنيةجاألاصزةالرقمية جالكاميراتاأللعاب جأاصزةالمحمجلة الكم يجلرأاصزةيمى

 .(1)األثرػ
2. IOS: 

فيلسميلذأييد ـ(OS)األصأفييميذأطمقا أتركذمفلمصجالفلتغيأنظاـج 
 iPhone , iPad , iPodم أا أتركذأاصزرلمعظـمتغأحاليا جج iosإلي2009ياـ

touch.اؿنظاـيلميزالحدي ةاللتغيأانظمذمفجكغيررIOSالمسلثدـجااصةباسلثداـ
مفجالكي جردالماجسم أالمدثالتاسلثداـيفيبارةج ي“GUI“بىلسمماجأالرسجمية

.(2)الممسثالؿمفيلـاللط يناتلتغيأجكذلؾالممسطرنقيفنفسذالنظاـداثأ
3. Windows Phone : 

 جيبارةيفسمسمةمفأنظمةلتغيأالصجالفالمحمجلةالليطجرلصامايكرجسجفتجقدلـ
جقدأصدرت2011 معإيالنصافيآسيابعدذلؾفي2010إطالقصاألجؿمرةفيأكلجبر

جؿأألنذالذػكافيجادبذالك يرمفالعيجبنظرا 7التركةأجؿاصدارلصا نظاـجنندجزفجف
 الصجالف  يمى فجف لمجنندجز إنظاـ فأال ذلؾ جبعد ينذ النظاـ2012ياـ طجرتالتركة

إصدارجقدكافأحدث2014جاثرأيف8.1لىجنندجزفجفإ ـ8ليعمأ نظاـجنندجزفجف
2جاثرتصرأفيرسميا رصدارإالذػلـ10مفنظاـاللتغيأجنندجزفجف ججنندجزفجف

العاـ ـ217مف إ  ا أال رغـ اللنذ الك يرة ألأيمكانيات  صا فلى الجنندجز بعضإاصزة ف

                                                           
)مجقعالكلرجني(. Android مجقع اؿلمكم يجلر(0)

 ال جابةالعربيةلألثباراللننية )مجقعالكلرجني(.iosنظاـجما (2)

https://play.google.com/store/apps
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فالنظاـألمكانياتنظرا ا راصزةجنندجزفجفلـيسلفيدجامف ذأالمسلثدميفالذيفيملمكجف
مفالمسلثدميفيلركجاالنظاـجنلحجلجاا ايااممااعأك ير1قأمفأالاديداليديـالرامات

.(1)ندرجندالىنظاـاأل

 ناؾأنظمةأثرػجلعل راألنظمةال الثالسابنةأتصرأنظمةلتغيأالصجالفالذكية
  يرؼ بالؾ BlackBerryم أ سيم يافجRIMلتركةالمممجؾ المممجؾSymbianنظاـ

مفاألنظمةالسابنة.ا قأانلتارألكنصاج جكيانلتركة

 : 2016عام و  2015: مبيعات أنظمة تشغیل اليواتف الذكية نياية عام  (2:2) جدول

Period Android iOS Windows Phone Others 
2015Q479.6%18.7%1.2%0.5% 
2016Q183.5%15.4%0.8%0.4% 
2016Q287.6%11.7%0.4%0.3% 
2016Q386.8%12.5%0.3%0.4% 

Source: IDC, Nov 2016(2)

  اليواتف الذكية: : خصائصثالثاً 

 اليواتف الذكية: تیجابياإ .1
اللننأ.جسصجلةالحمأ -أ
 .الاصدجلجفيرالجقت -ب
لجفيرالماؿمفثالؿإاراشمكالماتماانية. -ت
 اآلثرنف.يسصأمفثاللصااللجاصأمعجإمكانيةلكجنفمامجياتلألفراد -ث
األفػراداللجاصأاالالماييمفثالؿلط ينػاتاللجاصػأاالالمػاييالمثلمفػة ثصجصػا  -ج

 الذيف ينصـمسافاتبعيدة.
 إمكانيةلنفيذاألجامريفطرنقالصجت. -ح

                                                           

 )مجقعالكلرجني(. Windows Phone يالـالكم يجلر(0)

(5)  https://www.idc.com (web site). 
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 سمبيات اليواتف الذكية: .2
نلياةاالسلثداـلساياتطجنمة.اللعرضلبعضاألمراضالصحية -أ
األصدقاش.جاألسرنة يفأفراداألسرةلفكؾالعالقات -ب
 اللعرضلحجادثسيرالسلثدامصاأ ناشقيادةالسيارة. -ت
 مفالعزلةلدػبعضاألتثاص.ا ثنجيدلح -ث

 عاقة البصرية لميواتف الذكية:رابعًا: استخدام ذوي اإل

يمىلمسالتاتةجسماعكأةالفالذكيجالصصـفياسلثدامياقةالبصرنةا جذجيعلمد
مايممسذيميصا يفطرنقثاصيةقارغالتاتةالملجفرفيالصجالفجاألاصزةالمجحيةالذكية 

ذفاقدؼالبصرينداسلثدامصـلماصازجنطقلجاماةلأليمعنظاـاللتغيأ ج يثدمةمد
ماُيممسيمىالتاتة.

 Talk”جAppleألاصزة”Voice over“لجفرالصجالفالذكيةقارغالتاتةالناطقج
Back”ألاصزةAndroid ياقةلسصيأاسلثداـذجؼا جساسيلصذراللننيات الصدؼاألج

ثرػللك يرمحلجياتالتاتة.أنجاد رامججالبصرنةلمصجالفالذكية كما

لاحلذمفمميزاتأماجحدثيمىالصجالفالذكيةاللطجراللكنجلجايالك يرالذؼأدػ
صبحتبم ابةالعيفأياقةالبصرنةيعلمدجفيميصابتكأك ير حيثثدماتاعمتذجؼا ج

ذلؾجقضاشحجائاصـاليجمية جسصمتاللعامأجاللييرجفمفثاللصاكأمايدجرحجلصـ كما
الصجالفالذكية.يديدمفاللط يناتاللييلـلحميمصايمىمفثالؿ

ياقةالبصرنةللسصيأحيالصـاليجمية:ا جيسلثدمصاذجالليلط يناتالجمف ذر

 :(VizWiz)تطبیق  .1

المكفجف فياللناطـيمىرؤيةمحيطصيفيصدؼاللط يقإلىمسايدة جللمثصفكرلذ  
اسلصالكيفيأحدالملاار منلججالكفيفصجرةبكاميرا الفذلمتصدقرنب كالفلةفيالتارعأ

 ـإرسالصاباسلثداـاللط يقي را نلرنتللصأإلىتبكةمفالملطجييف يعمأالملطجيجف
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حجلذ جنرػما الكفيفإليصا أثرػليسلمع مرة إرسالصا  ـ فيالصجرة يرجنذ يمىجصفما
.(1)لطجييفبعيجفاآلثرنف جللجقفسريةجصجؿالردإلىالمسلثدـيمىاسلاابةالم

         :VisionHunt))تطبیق .2
اللط يقيسلطيعالكفيفمعرفةاأللجاف مفثالؿلصجنرأؼتيشقرنب  جاسطة  ذا
اباللناطالضجشفيالمكافلمسايدةالكفيفيمىا اللط يقلجنليعطي مباترة.جنلميزأيض 

 .(2)معرفةماإذاكاف ناؾضجشفيالمحيطأـال
  :(SwiftBraille)لوحة المفاتيح   تطبیق .3

يبارةيفلجحةجيجفراللط يقإمكانيةالكلابة مغة رنأبالمغليفالعربيةجا ناميزنة ج 
معالرقـجأالرمزجمفاليحثاصةألاصزةآندرجند جللـ لجصيأالنناطيمىالتاتةبالحرؼأ

.(3)مايم مذفيلغة رنأ

:((LookTel Money Readerقارئ العمالت  .4

اللط يق ذامعالعمـأف.بالصجتمباترالعممةقيمةجيعطيؾالعمالتاللط يقيصجر
.(4)اآلفحلىيربيةيممةأؼيديـال

 :(Google Talkback )قارئ جوجل .5

لرتدلن يصيةجكالميةزازنةلجا صجليةإضافاتالذكيالصالفإلىلط يقاليضيف
حلىجأالنراشةإلىالحااةدجفالمطمجبةجالمعمجماتال ياناتلذجلجفر المطمجبإلىحاممذ

.(5) الفذتاتةيمى يماالمكفجؼيعمـالمعينةأماكفلمسإلىاالضطرار

                                                           

(0) https://goo.gl/h ( website )   

(5)  https://goo.gl/DA8EjA   (website)   

(3) https://goo.gl/gC3yyE   (website) 

(0) https://goo.gl/gC3yyE   (website) 

 (2)  https://play.google.com  (website) 

https://goo.gl/h
https://goo.gl/h
https://goo.gl/DA8EjA
https://goo.gl/gC3yyE
https://goo.gl/gC3yyE
https://goo.gl/gC3yyE
https://goo.gl/gC3yyE
https://play.google.com/
https://play.google.com/
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 الفصل الثالث

 فروضياو نتائج الدراسة المیدانية 
 ومناقشتيا
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 الفصل الثالث

 نتائج الدراسة المیدانية

  تميید  

الفصأنلائجالدراسةالميدانيةاللي ياقةيمىيينةمفذجؼا ارنتأيسلعرض ذا
مفردة قاـالباحث امعال يانات251قد مغإاماليالمبحج يفج فيمحافظاتغزةلبصرنةا

ـ.21/11/2117-21/8/2117منصـباسلثداـأداةاالسلبانةثالؿالفلرةالزمنيةمف

ج الفصأ جانناقش الدراسة  نلائج البصرنةأ ـ ا ياقة ذجؼ اسلثداـ يمى للعرؼ
جما االسلثداـ  ذلؾ دجافع  ي جما الذكية  الصجالف ي ر االالمايي اللجاصأ للط ينات

جسم ياتذلؾاالسلثداـ.تاللعرؼيمىإياا ياالملحننة جا تبايات

ج صعيدكما يمى سجاش الباحث جضعصا اللي فرجضالدراسة اثلبار نلائج نناقش
مسلجػا تباياتالملحننةجمةشالمجاجال نةجالعالقة يفاالسلثداـجأالملغيراتالديمجغرافية
اراش ذااالسلثداـ.
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 ولالمبحث ال 

 مناقشة نتائج الدراسة المیدانية

 :محك التحمیل اإلحصائي لمدراسة

الادجؿاللالييجضحذلؾ:اسيلنياساسلااباتاالسلبانةجاسلثدـالباحثمنياسليكرتالثم

 : یوضح مقياس ليكرت الخماسي(3:1)جدول

 جداً  منخفضة منخفضة متوسطة عالية جداً  عالية الدرجة

5 4 3 2 1 

الجزف
النس ي

80.0%-
فأك ر

80.0%-
60.0%

40.0%-
60.0%

20.0%-
40.0%

20.0%-
فأقأ



 : أنماط وعادات استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةأواًل: 

 :ستخدم تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةا .1

 اليواتف الذكيةتطبيقات التواصل االجتماعي في المبحوثین لیوضح استخدم  :(3.2جدول )

 النسبة ك االستخدام

 61.1 118نعـ

 38.9 75ال

 100.0 193 المجموع

%مفالمبحج يفيسلثدمجفلط ينات61.1لتيرنلائجالادجؿالسا قأفمانس لذ
  ينما الصجالفالذكية في االالمايي الصجالف38.9اللجاصأ ثالؿ مف  يسلثدمجنصا %ال

الحاسجبالمجحيج%6.6ثرػم أالحاسجبالمحمجؿ نسبةألكفمفثالؿجسائأجالذكية 
  نسبة نسبةج% 6.6"أيباد" %اليسلثدمجفلط يناتاللجاصأاالالمايي25.7نبنىما
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 جألظرجؼصحية جأاالمايية يف السؤاؿ ثالؿ مف يل يف سجؼ كما مادية يدـس ب
.(3.3فينلائجادجؿرقـ)االسلثداـ

جلعل ر ذرنسبةمرلفعةفياسلثداـذجؼا ياقةالبصرنةللط يناتاللجاصأاالالماييفي
جأنصـ البصرنة  ا ياقة ذجؼ حياة في الصجالف  ذر أ مية يمى يدلأ مما الذكية  الصجالف

.يعلمدجفيميصافيالك يرمفممارسالصـاليجمية

النلياةلدؿيمىفأنرػالباحثج البصرنةيسلثدمجفةمرلفعمفذجؼا نسب ذر ياقة
فرادالعادييف ج ذايدؿلط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية م مصـم أاأل

 األأيمى  ؤالش ف الكفاشة لديصـ السلثداـجفراد المناسبة الظرجؼ لصـ لجفرت ما اذا المصارة
 الذكية جالصجالف لأثصجصا لجفر الصجالف  ذر الف لمف االسلثداـ يمى لسايد ط ينات

مفاللط يناتالليا ك يرف ناؾإاصازاسلتعارلصـحيثلكجفبم ابةجيسلطيعجفاالبصار 
غير ا.جالننجدجلجافاألجأماكفاألجألثدمصـم أقراشةالصجر

%مفيينةالدراسة6443فأاللي ينتـ(2016)المنا مية معدراسةىذه النتیجة تتفقو  
معظـي جيمىتبكاتاللجاصأاالالمايا حسابجيملمكجفصفحةأذجؼا ياقةالبصرنةمف

الصجالفمفثالؿتبكاتاللجاصأاالالماييبمفرد ـلالدثجؿأفرادالعينةالمدرجسةيفضمجف
(1)الذكية

.

%مفذجؼ55.7فإ(حيث2007معدراسة)الثميسجالصمجؼوتتشابو ىذه النتیجة
األا  يناجنف يلابعجف البصرنة بعدفيثبارياقة يف االلصاؿ ثدمة ثالؿ الصحفمف

.(2) جاسطةالصالفالنناؿ



 

                                                           
 جا تباياتالملحننةمنذ.اسلثداماتالمكفجفيففيسمطنةيمافلتبكاتاللجاصأاالالمايي المنبالية(1) 

 

مدػإتباعجسائأا يالـلصا"جالثميس الصمجؼ "احلياااتالمعاقيفا يالمية(2) 
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 :تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةالمبحوثین لأسباب عدم استخدام  .2
 تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةالمبحوثین لیوضح أسباب عدم استخدام  :(3.3جدول )

 النسبة ك السباب عدم االستخدام

 4864.0 ليسلدؼالمصاراتالكافيةالسلثداـ ذراللط ينات

 60.0 45ا ذكيا الأملمؾ الف

3648.0ظرجفيالصحيةلحجؿدجفاسلثدامصا

1520.0لط يناتمسايدةليالأيرؼ جاجد

1317.3ادجا اغيرمنلنعبأ ميلصاج

 1216.0 ليسلدؼالجقتالكافي

اراشاتاألمافقمقحجؿالثصجصيةج  14.7 11ا 

 14.7 11أثتىمفاللحدثمعاآلثرنف

912.0الللناجؿمجاضيعمصمةلي

56.6سلثدـالحاسجبالمحمجؿأ

56.6"أيباد"سلثدـالحاسجبالمجحيأ

  75ن* 

السا ق الادجؿ نلائج إلىلتير 64.0أف قالجا المبحج يف لديصـصـنإ%مف ليس
اللط ينات  ذر السلثداـ الكافية المصارات  ذر  اسلثداـ دجف لحجؿ الصحية الظرجؼ يميذ

 المئجية كافالس باللاليلعدـاالسلثداـ48.0اللط يناتحيث مغتالنسبة  ينما يدـ% 
ا  ذجؼ فئة لثدـ لط ينات  جاجد المعرفة  نسبة البصرنة 20ياقة ج%  %مف17.3نرػ

فرادالعينةيدـاسلثدامصـأبنسبملناربةيراعج مفيدةلصـتف ذراللط يناتليسأالمبحج يف
 يليسلديصـجقتكاؼ جسبابألىيدةإللط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية

ج الثصجصية حجؿ اسلثداـأجقمنيف نسبة  مغت  ينما لصـ  مصمة مجاضيع للناجؿ ال نصا
 االالمايي اللجاصأ للط ينات الجلجج في المحمجؿ 6.6الحاسجب النسبةج% %6.6بنفس

اسلثداـالحاسجبالمجحي"أيباد".
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فالذكيفيفرادالعينةاليسلثدمجفالصالأفنسبةك يرةمفأمفالمالحعلصذرالنلائج
 ذايرلبطبتكأرئيسبعدـج لمكنصـمفاالسلثداـالجلججللط يناتاللجاصأاالالماييلعدـ

كيفيمكفجلمكنصـمفاالسلفادةمفلمؾاللط يناتفيحيالصـاليجميةجاملالكصـلصالفذكي
اصزةلمؾاألندربصـيمىاسلثداـجلىمفيعممصـإ ـيحلااجفجم أ تكأاألاللصـاسلغاللصاب

.االسلفادةمنصاجم ألكييلمكنجامفاللعامأمعصابالتكأاأل
 :ميواتف الذكيةل المبحوثین امتالكأسباب  .3

 ميواتف الذكيةالمبحوثین لامتالك یوضح أسباب  :(3.4) جدول

 النسبة ك السباب

 8370.3 مجاكبةاللكنجلجاياالحدي ة

7765.2حياليبتكأط يعيم أاآلثرنفممارسة

 7664.4 سصجلةحممذفيكأمكاف

 57.6 68مذفيالدراسةااسلثد

6857.6يحلجؼيمى رنامجناطق

 48.3 57المميزاتالمجاجدةبذاالسلفادةمفالثصائصج

4336.4إمكانيةلك يرمحلجياتالتاتة

  118ن*    

 السا قلتير الادجؿ إلىنلائج 70.3أف س ب يراعجف المبحج يف صـاملالك%مف
ممارسةحياليبتكأط يعيم أاآلثرنفيميصامجاكبةاللكنجلجاياالحدي ةكافالصجالفالذكية

حيث مغتالنسبةالمئجيةسصجلةحممذفيكأمكاف% ينماكافالس بال الث65.2 نسبة
64.4 الدراسة في اسلثدامذ بس ب كاف  ينما % 57.6 نسبة السابنةج%  النسبة بنفس
الثدماتج%لالسلفادةمفالمميزات48.3بنسبةجيحلجؼيمى رنامجناطق ألنذ57.6%

%.36.4 نسبةإمكانيةلك يرمحلجياتالتاتةبس بجالمجاجدةفيالصالفالذكي 

 السا ق الادجؿ مف الرئيسالمأنالحع الس ب لف أالؾ لصالفذكي العينة مجاكبةج فراد
 الحدي ة  تيشط يعيحيثأنرػالباحثجاللكنجلجايا صبحتالصجالفالذكيةمصمةأف ذا
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 ألكأ المالمع جفراد ذجؼاالحلياااتالثاصة  جمفضمنصـ يحاجؿ  ذرأالاميع فيسلثدـ
اللكنجلجاياالحدي ة.

لحدأك يرجفياقةاللييلصجرلإلا تثاصلحديفلدػ ؤالشاألأنرػالباحثج نصا
حيالصـبتكأط يعيم أممارسةإلىنصـيسعجفأاصزةالذكيةكمامفاسلثدامصـلم أ ذراأل

ع.فرادالمالمأباقي
 ايمىلننياتلعمأاؤاحلجسلثداـالصجالفالذكيةإلىابحج يفسبابالليلدفعالممفاألج

جلصجتلممسلثدـكأما اتالتاتةالليللراـبائيمىمسايدلصـفياالسلثداـ م أقار
يسصأيمىذجؼا  مما الصالفالذكي  مجاجديمىتاتة اللعامأمعصا البصرنة  ذرجياقة

مفلديصـضعفك يرفييمميةجياقةبصرنةبتكأكمي إالثاصيةيسلفيدمنصامفلديصـ
محلجياتالتاتةمالك يرمحلجياتالتاتةمفثالؿ رامجمعينةلعمأيمىلك يرأبصار ا 

.(3.5) كماسجؼيظصرفيالادجؿللسصأيمميةاالسلثداـ
العينةالمدرجسة(حيثإف2016)المنا مية مع  دراسةوتتفق ىذه النتیجة أفراد معظـ

(.1)الصجالفالذكيةمفثالؿيفضمجفالدثجؿلتبكاتاللجاصأاالالماييبمفرد ـ

 :ةالذكي واتفيالفي التعامل مع عمیيا المبحوثین عتمد ي ات التيتطبيقال .4

 في التعامل مع اليواتف الذكيةالمبحوثین یوضح التطبيقات التي يعتمد عمیيا  :(3.5جدول )

 النسبة ك التطبيقات

 64.4 76اتالتاتةقارئ

 22.0 26لك يرالتاتة

 13.6 16 فمعا ااال ن

 100.0 118 المجموع

  118ن*   

                                                           

 اسلثداماتالمكفجفيففيسمطنةيمافلتبكاتاللجاصأاالالماييجا تباياتالملحننةمنذ. المنبالية(1)
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السا ق الادجؿ نلائج إلىلتير نس لذ ما يسلثدمجف64.4أف المبحج يف مف %
قار جئلط ينات التاتة  22.0ات  ينما التاتة لك ير لط ينات يسلثدمجف %13.6%

يسلثدمجفاال نيفمعا .
ياقةك رمفالمبحج يفكانتمفذجؼا فالنسبةاألألىإالباحث ذرالنلياةجيعزج
ئلىقارإ ـيحلااجفج الكميةالبصرنة رؤيةازئيةجأبصارإاتالتاتة أمامفلديصـبنايا

فيبعضالظرجؼيندماجتياش األةمفمعرفاجنليلمكفصـيسلثدمجفلط يناتلك يرالتاتة
اتالتاتة.ئلىقارإيلعذريميـاسلثداـلك يرالتاتةيمائجف

جمنصاما جمف ذرال رامجمايأليمعالصجالفالذكيةمفثالؿالتركاتالمصنعة ج
اصزةحسبرغبةالمسلثدـيبارةيفلط يناتيمكفلنزنمصامفثالؿالملاريمىأؼمفاأل

قارج نظاـ حيثلكأ الصالف  يميذ الذؼيعمأ االندرجند ئحسبنظاـ يدساتجأاتتاتة
م لك يرللناسبمعذ  took backأاللجؾباؾ) spielس يأ)ج( ج(  shinتايف مس)

plus)ج(فجيساجفرvoice over.)
 :الذكي ياتفالفي  المبحوثین يستخدمو النظام الذي .5

 في الياتف الذكيالمبحوثین  وستخدميیوضح توزيع النظام الذي  :(3.6جدول )
 النسبة ك النظمة

Android 88 74.6 

Windows Phone 13 11.0 

IOS10 8.5 

Symbian 7 5.9 

 100.0 118 المجموع

  118ن* 

السا ق الادجؿ نلائج إلىلتير نظاـ74.6أف يسلثدمجف المبحج يف مف %
Android  نظاـ Windows Phoneيميذ 11.0 نسبة نظاـ  ـ  %IOS % 8.5نسبة

%.5.9األقأاسلثداما  نسبةSymbian ينماكافنظاـ

لفالذكيةاللييسلثدمصانظمةالصجاأك رأفنظاـاالندرجندأمفالنلياةالسابنةجي د
 جالفصـالمبحج ج في ج ف يراع إ ذا األى نظاـ الف انلتارا أندرجند حسبجك ر ذلؾ
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العالمية االحصائيات يكما لضح رقـمف 2.2)الادجؿ ) إحيث يناربمف ما %86.8ف
فنظاـاالندرجندأكماسصجلةاسلثدامذجذلؾللحدي الذالمسلمرةجيسلثدمجفنظاـاالندرجند 

ياقةالبصرنة.يلجافقمعمعظـاللط يناتالليلثدـذجؼا 

(حيثكافنظاـ2016معالنلائجاللىلجصمتلصادراسة)زقجت تتشابو ىذه النتیجةو 
.(1)%لدػالمبحج يف64.9 نسبةاسلثداما ةنظمك راألأاالندرجند

 :في اليواتف الذكية نوع قارئ الشاشة المستخدم لدى المبحوثین .6
 أنواع قارئ الشاشة الذي يستخدمو المبحوثینیوضح  :(3.7جدول )

 النسبة ك النوع

 54.2 64لجؾباؾ

 27.1 32 يدسةلك ير

 6.8 8س يأ

 5.1 6تايف مس

 43.4 فجيسأجفر

3.4 4 يماشاتاللك يرإ

 100.0 118المامجع

  118ن*     

 نس لذ ما السا قأف الادجؿ نلائج لط يق54.2لتير المبحج يفيسلثدمجف %مف
 ينما باؾ اللك ير27.1اللجؾ يدسة في%يسلثدمجف نس لذ لط يق6.8ما %يسلثدمجف

%.3.4إيماشاتاللك ير نسبةجالتاتة كافأقأاللط يناتلنراشةجس يأ

ياقةما يفمفحيثدراةا ف ذرالنلياةلرلبطمعنجييةالمبحج يفأيرػالباحث
(took backاتاللجؾباؾ)ئياقةكميةيعلمدجفيمىقارإفمفلديصـإ حيثةازئيجأةكمي

                                                           

زقجت اسلثداـالصحفييفالفمسطينييفللط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية"دراسةميدانية".(1)
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)ج spielس يأ ج(  مس) shin plusتايف )ج( لديصـvoice overفجيساجفر مف  ينما  )
يماشاتاللك ير.ا جياقةازنةفيعلمدجفيمىيدسةاللك يرإ

جيعزج النلياة ذجألىإالباحث ذر الصالفالذكيالذؼيسلثدمذ ياقةا جفنجيية
الذؼيعمأاالندرجندج فحسبنجعالصالفاتالتاتةئالبصرنةيلجافقمعنجييةمعينةمفقار

.الناطقالمناسبلصالفذيثلارنجييةجالمسلثدـيميذ

 ( ك يرمع جtook backفالصجالفمفنجعسامسججللجافقبتكأ أنصا(  ثصجصا
 فلسلثدـ Ipad Iphoneم أ((IOSلعمأ نظاـاألندرجند أماالصجالفالليلعمأ نظاـ

(.voice over)( أجshin plusفيصاقارئات)

ثاصةجغمبالصجالفالذكيةألجافقمعي(took backباؾ)اللجؾمفالمالحعأفقارغج
سامسجن نجع األجمف  ي نظرا ج غزة قطاع في انلتار ا جالك ر أسعار ا سصجلةنثفاض

اسلثدامصا.

 :الذكي ياتفال فيتطبيقات التواصل االجتماعي المبحوثین ل المدة الزمنية الستخدام .7

 الهاتف الذكي في تطبيقات التواصل االجتماعيالمبحوثين لالمدة الزمنية الستخدام  :(3.8جدول )

 النسبة ك المدة الزمنية

 4538.1سنجات3لىأقأمفإمفسنة

25.4 30أقأمفسنة

 19.5 23 سنجات5لىأقأمفإ3مف

 16.9 20سنجاتفأك ر5

 100.0 118 المجموع

  118ن*   

 نلائج السا قلتير إلىالادجؿ 38.1أف مف لط ينات% يسلثدمجف المبحج يف
ال الفلرة الصالفالذكيفي االالماييمفثالؿ اللجاصأ سنة مف  الثإزمنية مف أقأ لى
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نسبةالذيفيسلثدمجنذج%25.4نسبةالذيفيسلثدمجفمنذأقأمفسنة مغت ينماسنجات 
%.16.9سنجاتفأك ر5منذ

الباحثجيعزج النلياة إ ذر ألى انلترت الذكية الصجالف ا ف ذجؼ فئة ياقةلدػ
ذلؾجةثيرلىانلتارالصجالفالذكيةفيال الثسنجاتاألإ ذايراعجالبصرنةمنذجقتقرنب 

فرادالعادييفداثأالمالمع.األملناجؿصبحتفيأجسعار اأالنثفاضنظرا 

ج الباحث فأنرػ في أالزنادة الذكيةيداد لمصجالف المسلثدميف ا لماـإيراع لى
يمىك يرمفاللط يناتاتلمالصاكذلؾجالصجالفالذكية نفسصـللعمـاسلثداـ ذرأالمبحج يف

با  المبحج يففيتلىمااالتالحياة  الليلثدـ الرئيضافة الجلججج جسإلىاسلثدامصـ
للط يناتاللجاصأاالالمايي.

يفىذه النتیجة تختمفو  )النلائجالليلجصمتلصا دراسة حيث2016زقجت  فماإ(
ك رألىلط يناتاللجاصأاالالماييمنذإ%يسلثدمجفالصجالفالذكيةلمدثجؿ67.2نس لذ
.(1)ربعسنجاتأمف

 ذاط يعيمبصرجف جا نراعاالثلالؼ يفالدراسليفإلىأفدراسةزقجتلناجلتأفرادج
 الذيف ـ البصرنة أك رمفذجؼا ياقة لمصجالفالذكية حدي جأفلكجفسنجاتاسلثدامصـ

العصدباسلثداـالصجالفالذكيةإذاماقجرنجابالمبصرنف.

دراسةزقجتلناجلتفئةالصحفييف ج ـيعلمدجفيمىالصجالفالذكيةفيػمفناحيةأثرج
يممصـبتكأك ير.







                                                           

                زقجت اسلثداـالصحفييفالفمسطينييفللط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية"دراسةميدانية".(1)
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  :تطبيقات التواصل االجتماعيالمبحوثین یوميا عمى  یياقضيت التي الساعا   .8

 االجتماعي عمى تطبيقات التواصل یومياً ن المبحوثو يقضیيا الساعات التي(: 3.9جدول )

 النسبة ك ساعات االستخدام

 5.9 7أقأمفسايةجاحدة

 22.0 26 لىأقأمفسايليفإمفساية

 25.5 30لىأقأمف الثساياتإمفسايليف

 18.6 22 الثساياتفأك ر

 100.0 118 المجموع

  118ن*   

لىإالمبحج يفينضجفمفسايليف%مف25.5أفإلىلتيرنلائجالادجؿالسا ق
بمغتنسبةجأقأمف الثساياتيمىلط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصالفالذكي

 الذيف  الثساياتفأك ر قضائصـ مدة فلرة18.6لزند الذيفينضجف  مغتنسبة  ينما  %
%.5.9زمنيةأقأمفسايةيمىاللط ينات

الدجافعجةلديصـنفسالنتاطفرادالعينأفأممايدؿيمىيعل ر ذااالسلثداـمرلفعا ج
م لط يناتاللجاصأاالالماييسلثداـال م مصـ أباقيفئاتالمالمع ي رالصجالفالذكية
مفا تباياتالمثلمفة.ا ف ذااالسلثداـيحنقلصـك يرأجلديصـقدرةياليةيمىاالسلثداـج

أ مع دراسةىذه النتیجة تتفق و  ج) الليثمصتإلىأف2014صالح  %مف57(
.(1)سايات3مسلثدميتبكاتاللجاصأاالالماييينضجفثالؿاليجـمايزنديف







                                                           

الملحننة. ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (1)
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  :ياتف الذكيال فيفيو تطبيقات التواصل االجتماعي ن المبحوثوستخدم يالمكان الذي  .9

 الهاتف الذكي فيتطبيقات التواصل االجتماعي لالمبحوثين مكان استخدام يوضح  :(3.01جدول )

 النسبة ك المكان

 90.9 86المنزؿ

 45.4 59العمأجمكافالدراسةأ

 30.2 47 األماكفالعامة

 11.5 17أماكفملعددة

  118ن*   

 السا ق الادجؿ نلائج لتير إلى نس لذ ما يسلثدمجف90.9أف المبحج يف مف %
يميذفيمكافالدراسةأ % 5.45العمأ نسبةجلط يناتاللجاصأاالالماييفيالمنزؿ 

األ في الذكية الصجالف يسلثدمجف مف نسبة  مغ  ينما العامة ج%30.2ماكف مف  نسبة
%.11.5يسلثدمجففيأماكفملعددة

 السابنة النلائج مف  أيلضح المنزؿ األك أجف المبحج ر فيذ يفضأ اللي فجماكف
الدثجؿلتبكاتاللجصأاالالمايي.

 ناشاننطاعأغمبالمنازؿيلجفر صااالنلرنتحلىأفألىإالباحث ذرالنلياةجيعزج
 لتغيأ يلـ حيث الكصربائي  كصربائيةأالليار بطارنات طرنق يف االسلنباؿ)الراجلر( اصزة

.12Vلىإ220Vمحجالتالطاقةمفج

تتفق ىذه النتیجةو  دراسة 2014 صالحجأ )مع لتبكات( يدثأ مف نسبة  مغت حيث
.%94.8اللجاصأاالالماييفيالمنزؿ
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 التواصل االجتماعي في الياتف الذكيدرجة استخدام تطبيقات  .10
 یوضح  درجة استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي في الياتف الذكي :(3.11جدول )

منخفضة   التطبیق
 جداً 

الوزن  عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة
 النسبي

 الترتیب

 فيس بوك
 49 28 25 9 7 ك

 الول 77.4
% 5.9 7.6 21.2 23.7 41.5 

 یوتیوب
 33 38 27 12 8 ك

 الثاني 72.8
% 6.8 10.2 22.9 32.2 28.0 

 فيس بوك مسنجر
 30 27 33 16 12 ك

 الثالث 68.0
% 10.2 13.6 28.0 22.9 25.4 

 واتس اب
 30 30 27 9 22 ك

 الرابع 66.2
% 18.6 7.6 22.9 25.4 25.4 

 جوجل بمس
 23 17 59 7 12 ك

 الخامس 65.4
% 10.2 5.9 50.0 14.4 19.5 

 تويتر
 14 18 29 21 36 ك

 السادس 52.0
% 30.5 17.8 24.6 15.3 11.9 

 فایبر
 11 6 36 34 31 ك

 السابع 48.4
% 26.3 28.8 30.5 5.1 9.3 

 انستجرام
 4 14 22 42 36 ك

 الثامن 44.4
% 30.5 35.6 18.6 11.9 3.4 

 تیمیجرام
 4 3 29 49 33 ك

 التاسع 42.4
% 28.0 41.5 24.6 2.5 3.4 

 سناب شات
 3 3 10 65 37 ك

 العاشر 38.0
% 31.4 55.1 8.5 2.5 2.5 

 لنكد ان
 0 0 11 46 61 ك

31.6 
الحادي 
 0.0 0.0 9.3 39.0 51.7 % عشر

  118ن*  
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إلىلتيرنلائجالادجؿالسا ق لط يقالفيس جؾكانتأفالجزفالنس يالسلثداـ
األجلى77.4 فيالمرلبة مرلفعة %حيثااش النسبة جلعل ر ذر ال انية  فيالمرلبة جااش

 نس ي اليجليجب جزف مرلفعة ج% 72.8لط يق نسبة لعل ر فجكذاؾ ال ال ةااش المرلبة ي
ماس  جؾ الفيس نس ي  جزف ج %68.0نار  جزف إف لنكد األثيرة المرلبة في نس يااش

.لعل رنسبةمنثفضةج31.6%

ك يرلط يناتاللجاصأاالالماييأفالفيس جؾألىإنراعالباحثالنلياةالسابنةج
مفمميزاتللم أفيسصجلةاسلثداما  لذ لما الصجالفالذكية المبحج يفمفثالؿ ق أ مف

ئاحلجاجاالسلثداـ  الفجرنة المحاد ةجلحميأالممفاتجذيمىك يرمفالمميزاتم أالمراسمة
مفالثصائصجضمفمامجية غير ا فالفيس جؾيعمأبتكأمسلمريمىلطجنرأ كما

.لحديثمميزالذج

(2016 زقجت)منصادراسةارنت أمعيديدمفالدراساتالليتتفق ىذه النتائجو 
.(1)المثلمفةيمى يفلط يناتاللجاصأفنسبةاسلثداـالفيس جؾ ياألألىإتارتأحيث

ج أ)مع دراسة يضاً أتتفق و  حيثحصأالفيس جؾيمىالمركز2014صالح   )
.(2)ثرػجؿ يفجلط يناتاللجاصأاالالمايياألاأل

جؿ يف(حيثحصأالفيس جؾيمىالمركزاأل2014)امعة كما تتفق مع دراسة
.(3)ثرػجلط يناتاللجاصأاالالمايياأل





                                                           

زقجت اسلثداـالصحفييفالفمسطينييفللط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية"دراسةميدانية".(1)

الملحننة. ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (2)

غزة بمحافظات الفمسطينية الاامعات طمبة نظر جاصة مف االالمايي اللجاصأ لتبكات الفمسطيني التباب اسلثداـ دجافع (امعة (3
.
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 :   عبر مواقع التواصل االجتماعي ن والمبحوث التي یتابعيا الموضوعاتىم أ .11
  عبر مواقع التواصل االجتماعين والمبحوث یتابعياالتي  أىم الموضوعات :(3.12)جدول

 النسبة ك المواد

 67.8 80اللعميمية

 63.6 75 اللسميةجاللرفيذ

 56.8 67 الدينية

 55.0 65االالمايية

 50.8 60 ا ثبارنة

 50.8 60 التبا ية

 48.3 57الصحية

 44.1 52السياسية

 36.4 43الفنية

 33.9 40االقلصادية

 31.4 37الرناضية

  30.5  36المعاقيفقضايا

.20 24النسجية

  4.2 5أثرػ

 118ن=*          

 النلائج لىإلتير يلابعصاالمجضجياتأ ـ جالمبحج اللي مف اسلثدامف صـثالؿ
%67.8اللعميمية نسبةالمجضجياتكانتةالذكيالصجالفللط يناتاللجاصأاالالماييفي
األجلى المرلبة في حيثااشتفي مجضجياتجااش ال انية جاللرفيذالمرلبة  نسبةاللسمية

ال ال ة63.6 جااشفيالمرلبة  نسبةالمجضجيات%كما االالمايية56.8الدينية يميصا  %
بنفسالنسبةالمجادالتبا ية  ـج% 50.8ثبارنة نسبةا المجضجيات%يميصا55.0 نسبة

  نسبة 48.3الصحية  نسبة ااشتالسياسية  ينما  %44.1  نسبة الفنية  ـ  %36.4 %
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% 31.4لرناضية نسبةاضجيات%  ينماااشتالمج33.9االقلصادية نسبةضجياتالمجج
جالمجضجيات  نسبة الثاصة االحليااات  ذجؼ لصلـ 30.5اللي النسجية%  جالمجضجيات

%.20.3 نسبة

ج الباحث أنرػ المبحج يف ا لماـ األبالمجضجياتف المرلبة في ااش ألاللعميمية فجلى
أ الملعمميف فئة مف الدراسةجأغم صـ مرحمة في  ـ ممف يلاذ لذلؾ لم  مجاضيعا لمامصـ

اللعميمية.

ا لماماتج  يف مف ملأثرة مرلبة ااشتفي المعاقيف بنضايا اال لماـ أف المالحع مف
نما المعاقيفأنفسصـ جقديراعس بذلؾإلىأفالمعاقيفيرجفيدـادجػمفذلؾالطرح جا 

للـبتكأسطحيجالللناجؿقضايااج رنة.

تاللسميةجاللرفيذيمىالمرلبةال انية إلىأفالمبحج يفجيعزجالباحثحصجؿمجضجيا
نصـفيإجادجافيتبكاتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكيةجسيمةلملسميةجاللرفيذحيث

ك يرمفاألحيافاليلمكنجفمفالمتاركةفيالك يرمفالفعالياتالليلرجحيفالنفس.

(حيثكانتملابعةالمجاداألكاديميةفي2013اسة)امعةمعدروتتشابو ىذه النتیجة
.(1)%73.8المرلبةاألجلى نسبة

)وتتقارب ىذه النتیجة  دراسة اسلثداـwenhong2014مع أف إلى لجصمت اللي )
 مف االالمايي اللجاصأ لدفعألط ينات اللي األتياش أك ر مف كانت جاللرفيذ اللسمية اأ

.(2)لممؾاللط يناتالمبحج يفالسلثداـ



                                                           

)1)
غزة بمحافظات الفمسطينية الاامعات طمبة نظر جاصة مف االالمايي اللجاصأ لتبكات الفمسطيني التباب اسلثداـ دجافع امعة 

(2)Wenhong,  Moveable: Do Mobile Media Technologies Mobilize or Normalize Cultural 

Participation?. 
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  :تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةالمبحوثین لدوافع استخدام : ثانياً 

 :الدوافع الطقوسية .1
 الستخدام تطبيقات التواصل االجتماعيالطقوسية المبحوثین دوافع  یوضح :(3.13جدول )

 النسبة ك الدوافع الطقوسية

 70.3 83ملجفرةملاحةجألنصا

 62.7 74اللسميةقضاشجقتالفراغج

 59.3 70اللطجرمسايرةالحدا ةج

 55.9 66للثمصمفالعزلةا

 45.8 54 التعجربالثصجصيةينداالسلثداـ

 41.5 49اللط يناتجاكلتاؼمحلجيات ذرالفضجؿ

 118ن=*

الدجافعالطنجسيةكافدافعألنصاملاحةجملجفرةحيثااشتفيمفإلىأفلتيرالنلائج
  نسبة األجلى 70.3المرلبة ال انية المرلبة في جااش جاللسمية%  الفراغ جقت  نسبةقضاش

%. ينماااشفي59.3 نسبةمسايرةالحدا ةجاللطجر%كماجااشفيالمرلبةال ال ة62.7
فيالمرلبةالثامسةالتعجربالثصجصيةج%55.9 نسبةالمرلبةالرابعةاللثمصمفالعزلة

%.41.5 نسبةالفضجؿجكيفيةاالسلثداـفيالمرلبةاألثيرةج%45.8ينداالسلثداـ نسبة

لىتبكةاالنلرنتمفثالؿالصجالفالذكيةيفإفلجفرالجصجؿأنرػالباحثج
دفعتالمسلثدميفبمwi-fiطرنقتبكاتااللصاؿالصجائي فيصـ أا العينة إلىااللصاؿفراد

نتطة.االسلفادةمنصافيمثلمفاألجالدائـ لط يناتاللجاصأاالالمايي

 ا أكما ذجؼ لدفع اللي الدجافع مندمة في كاف الفراغ جقت قضاش دافع ياقةف
لىالبحثيفطرننةلناسبحاللصـالصحيةفيقضاشجقتالفراغ فكانتلط يناتإالبصرنة

ينضجفجفيادجامايلسمجفبذأمفثاللصايسلطيعجفجالملنفسلصـجاللجاصأاالالمايي 
جقتفراغصـ
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ججيعز الحدا ة مسايرة لناربنسبدجافع جالباحث العزلة التعجرجاللثمصمف
نصـليستأج باتجاجد ـداثأالمالمعإةفيرفلدؼافرادالعينةدافعيةك يأبالثصجصية 

حصائياتيمكفاللحدثينصا جقاـرأمارد ثرنففياللكيفمعالحياةلكفم مصـم أاآلجا 
اصأك رمفلط يناتاللجأمسايدلصـفياالسلفادةبتكأجلىاال لماـ صذرالفئةإ ذايديجج

.االالماييفيالصجالفالذكية

.(1)(فيدجافعالتعجربالثصجصيةينداالسلثداـ2016المنا مية )تتشابو مع دراسةو  

 :الدوافع المنفعية .2
 یوضح توزيع الدوافع المنفعية حسب المبحوثین  :(3.14جدول )

 النسبة ك الدوافع المنفعية

 79.7 94لفصـالجاقعحجلي

 62.7 74سلثدمصالملجاصأمعاآلثرنفأ

 61.9 73االطالعيمى نافاتاثرػ.

 61.0 72المتاركةفياالنتطةالمثلمفة

 61.0 72لالطالعيمىقضايالصـذجؼاالحلياااتالثاصة.

سلفادةمفالمعمجماتالليلثصذجؼاالحلياااتاال
 الثاصة

63 53.4 

 118ن=*          

الدجافعالمنفعيةالسلثداـالمبحج يفللط يناتاللجاصألندـإلىفيالادجؿالنلائجلتير
% 79.7االالماييفيالصجالفالذكيةحيثكافدافعفصـالجاقعفيالمرلبةاألجلى نسبة

بنسبملناربةكانت ج%62.7 نسبةجااشفيالمرلبةال انيةاسلثدامصالملجاصأمعاآلثرنف
لصـقضايايمىالطالعاجالمثلمفةنتطةاألفيالمتاركةجثرػأ نافاتيمىاالطالعدجافع

                                                           

 اسلثداماتالمكفجفيففيسمطنةيمافلتبكاتاللجاصأاالالماييجا تباياتالملحننةمنذ. مية االمن(1)
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الثاصةاالحلياااتذجؼ دافع األثيرة فيالمرلبة ااش  ينما المعمجماتاللي  مف االسلفادة
%.53.4 نسبةلثصذجؼاالحلياااتالثاصة

دافعجثرنف(فيدجافعاللجاصأمعاآل2010معدراسة)الحميد تتفق ىذه النتیجةو  
جملابعةملطمباتالزمالشأثبارمعرفةيميذالمندمةفيااشحيث جاألقارباأل أمعاللجاصأ
ياطفية ناشيالقاتجدافعالعامةاألثبارملابعةااش ينماالمنزؿ ثارجاللجاادينداألسرة
يحنققدالاجاؿالعينةأفلادالليالدجافعمؤثرةجفيادا ملدنية نسبةاآلثرالانسمع

.(1)لصاإتبايا 

2014صالح ج)ا تتفق مع دراسةو كما  ) اللجاصأ دجافع ااشت يجحيث فالبحث
.(2)المعمجماتفيالمندمة

 المنفعية :و مجموع الدوافع الطقوسية    .3
 المنفعيةو یوضح مجموع الدوافع الطقوسية  :(3.15جدول )

 % ك الدوافع

44853.8المنفعية

39646.2الطنجسية

844100المامجع

ااشتمفثالؿالنلائجالمجضحةفيالادجؿأيالرل يفبأفإاماليالدجافعالمنفعية
مف أك ر لدػالمبحج يف الطنجسية الدجافع جإامالي نس لذ 53.8ذلؾما ماج%لممنفعية 

%لمطنجسية.46.2نس لذ

ذجؼاالياقةالبصرنةجادجافيلط يناتفإنرػالباحثبأف ذرالنلياةمنطنيةحيثج
حيافالنصـفيك يرمفاألإاللجاصأاالالماييجسيمةلمكنصـمفاللجاصأمعغير ـحيث

                                                           

المعالسعجدؼا تباياتالملحننةمنذ:دارسةميدانية.(الحميد اسلثداماتالصالفالاجاؿكجسيمةالصاليةفيالم0)

الملحننة. ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (2)
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المعارؼالليلمكنصـمفاللكيفجك يرمفالمعمجماتلمد ـبجيسلطيعجفاللجاصأالجاا ي 
نلبادلجفجتثاصلديصـنفساال لماماتأاللعرؼيمىجلجاقعالذؼيعيتجنذ ياا يمعاا 

المعمجماتالمثلمفةمعبعضصـالعض.

أ تتشابو ىذه النتائجو  الدجافعالمنفعية2014صالح جمعدراسة) الليااشتفيصا )
.(1)%33.4% أماالدجافعالطنجسية نسبة66.6ملندمة نسبة

 :تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةالمبحوثین ل أسباب استخدام .4
 تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةالمبحوثین ل أسباب استخدامیوضح  :(3.16جدول )

أسباب استخدامك لتطبيقات التواصل االجتماعي في 
 النسبة ك اليواتف الذكية

 79.7 94جاألحداثسريةننمصالممعمجمات

 75.4 89الذكيجاللننأبالصالفسصجلةالحمأ

 74.6 88 سصجلةاالسلثداـ

 70.3 83ارؼمفثاللصامكالمات الفيةأ

 68.6 81المتاركةفيمثلمفالنضايالمكننيمفاللعميقج

 66.9 79يجفرصجتأ ناشاالسلثداـ

 55.1 65االياقةالبصرنةطرحقضايالصـذجؼ

 50.8 60لبادؿالث راتمعاآلثرنف

 50.0 59لغنييفااللصاؿالجاا ي

 39.0 46مزندمفاألتثاصاللعرؼيمى

 3.4 4 أثرػ

 118ن=*          

                                                           

الملحننة. ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (1)
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للط يناتاللجاصأذجؼاالياقةالبصرنةسلثداـالرئيسالبس لتيرالنلائجالىأفال
ااشتفيالمرلبةاألجلى نسبةسريةننمصالممعمجماتجاألحداثاالالماييفيالصجالفالذكية

 ينما %75.4 نسبةسصجلةالحمأجاللننأبالصالفالذكي% جااشفيالمرلبةال انية79.7
 %.39.0 نسبةاللعرؼيمىالمزندمفاألتثاصااشفيالمرلبةاألثيرة

نج الباحث أرػ حيث ط يعية نلياة  ذر لملازإف االالمايي اللجاصأ لط ينات ف
 جقجيصا  لحظة لألحداث ننمصا الرئيسةجبسرية الجسيمة االالمايي اللجاصأ لط ينات لعل ر

حداثلحظةجقجيصا.لصحافةالمجاطفالذؼينجـ نتراأل

سبابالليلدفعصـ ـاألأكماكافس باحلجاشالصجالفالذكيةيمى رامجناطنةمف
ياقةبصرنةإ ذاتيشط يعيبالنسبةألفرادالعينةممفلديصـجالصجالفالذكية إلىاسلثداـ

ليلمكفمفاالسلفادةمفالثدماتالليلندمصا.

لغنييفااللصاؿالجاا يلذنسبةأفس بأمفالمالحعمفالنلائجالسابنةج نصا
فرادأمفالمبحج يفاليلمكنجفمفااللصاؿالجاا يمعباقياك ير فأ ذايدؿيمىجةمرلفع

لىلط يناتاللجاصأاالالماييل ناش ذرالعالقات.إجفؤلذلؾيماجالمالمع

يعلمدجفيمىالعالـاالفلراضيياقةالبصرنةمفذجؼا ا فك يرجلتيرالنلائجإلىأ
فيحيالصـمصما ئا صبحتتيأفلط يناتاللجاصأاالالماييأجفيك يرمفمناحيحيالصـ 

الصديق.جنصابم ابةالرفيقإحيث

جيعزجالباحث ذرالنلائجالىسصجلةاسلثداـالصجالفالذكيةبالنسبةلألفرادالعادييف
أفضأ.جكذلؾافرادالعينةحيثانصـيسلثدمجف رامجمسايدة لمكنصـمفاالسلثداـبتكأ

(حيثإفالس باألجؿ جالرغبة2016دراسة)رضجاف معىذه النتیجة تتشابوو 
.(1)المسلمرةفيملابعةاألحداث جكذلؾكافالس باللالي جسصجلةالحمأجاالسلثداـ

.(2)(فيس بسصجلةاسلثداـلمؾاللط ينات2016)زقجت وتتفق مع دراسة

                                                           

رضجاف ايلمادالتبابالفمسطينييمىصحافةالصالفالمحمجؿكمصدرلألثبارجقتاألزمات.(1)

زقجت اسلثداـالصحفييفالفمسطينييفللط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية"دراسةميدانية".(2)
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  :الخرى اإلعالم عمى وسائل االجتماعي تطبيقات التواصل المبحوثین لاستخدام  ثرأ .5

 الخرى  اإلعالم تطبيقات التواصل عمى وسائلالمبحوثین لاستخدام ثر أیوضح   :(3.17جدول )

  العبارة
منخفضة 

 عالية متوسطة منخفضة جداً 
عالية 
 جداً 

الوزن 
 النسبي

اسلثدامؾللط يناتمامدػلأ ير
اللجاصأاالالماييفيالصجالف
الذكيةيمىملابعةجسائأا يالـ

؟ثرػاأل

 48 23.0 32 8 7 ك
76.4 

 % 5.9 6.8 27.1 19.5 40.7 

إلىألتيرنلائجالادجؿالسا ق نس لذ مفالذيف40.7فما  راسلثدامصـأ% ـ
%27.1ج يالـاألثرػ دراةياليةادا ا سائأجللط يقاللجاصأاالالمايييمىملابعة

%6.8فأ رتيميصـ دراةيالية فيحيفأ%19.5 رتيميصـ دراةملجسط  ينماأمف
 ج%76.4بجزفنس يياـج% دراةمنثفضةادا  5.9ج رتيميصـ دراةمنثفضة أ

ج مرلفعة  النلياة  ذر للط يناتاللجاصلعل ر أف ذلؾ مف نسلدؿ الصجالفأ االالماييفي
يمىملابعةجسائأا يالـاألثرػ.ك ير رالذكيةأ

لط ينات اسلثداـ نحج العاـ االلاار حيثإف ط يعية النلياة  ذر جنرػالباحثأف
اللجاصأاالالماييجالعزجؼيفاسلثداـجسائأا يالـاألثرػلماللميزبذ ذراللط ينات

الليمفسريةننألألحداثجاللجاصأالملبادؿ جلجافرالجسائطالملعددةكالصجتجالمؤ رات
لثدـذجؼا ياقةالبصرنة.

حيث2010Vansoon)معدراسةتتفق ىذه النتیجةو  فالمبحج يفالأظصرتأ(
اسلثدامصـلمفيس جؾاراشاللمفزنجفك يرايتا دجف

(1).

بتكأك يرفجالمبحج يعلمدحيث(Oscar 2013معدراسة)كما تتفق ىذه النتیجة
.(2)اللمفزنجفجلميصاالصحفالمط جية ـ الكم يجلر ـيمىالصالفالمحمجؿفيالنراشة 

                                                           

(1(Vansoon, Facebook and the invasion of technological communistes. 

(2)Oscar,  A Review and Model of Journalism in an Age of Mobile Media.  
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)تختمف ىذه النتیجةو  دراسة 2014صالح ج أمع حيث لط يناتأ( اسلثداـ  ر
% دراةك يرة ينما ناااشت23.7يالـاالثرػاللجاصأاالالمايييمىملابعةجسائأا 

.(1)%40.7 نسبةياليةادا 


 من تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية:المبحوثین استفادة  درجة .6

 من تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةالمبحوثین استفادة  درجةیوضح  :(3.18جدول )

منخفضة   العبارة
عالية  عالية متوسطة منخفضة جداً 

 جداً 
الوزن 
 النسبي

لط يناتاسلثداـمفاسلفادلؾمدػما
؟اللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية

 78.4 42 39.0 27 6 4 ك

 % 3.4 5.1 22.9 33.1 35.6 

 الادجؿ مف أيلضح نس لذ ما أف دراة35.6يالر أف يعل رجف المبحج يف مف %
 ـ33.1مانس لذج االالماييفيالصجالفالذكيةياليةادا اسلفادلصـمفلط يناتاللجاصأ

ة% ـمفالذيفيعل رجفأفدرا22.9مانس لذجمفالذيفيعل رجفأفدراةاسلفادلصـيالية 
 كانتملجسطة  نس لذجاسلفادلصـ كانت5.1ما اسلفادلصـ مفالذيفيعل رجفأفدراة % ـ

.فدراةاسلفادلصـكانتمنثفضةادا ألذيفيعل رجف ـمفا%3.4مانس لذجمنثفضة 

فدراةاالسلفادةمفلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةأنرػالباحثج
 لصا النس ي الجزف  مغ حيث 78.4مرلفع ج%  يمى يدؿ يمىأ ذا الندرة لديصـ المبحج يف ف

يحنقلصـجنثلارجفمايم ياحليااالصـج االسلفادةمنصابتكأايدجاللعامأمعلمؾاللط ينات
.االسلفادة

ج الممكف ا أمف دراة لرلفع ف المبحج يف لدػ اللط ينات لمؾ مف لـإفادة ما ذا
لجفيراللط يناتالمسايدةلصـيمىذلؾ.جفضأأيمىكيفيةاللعامأبتكأصـلعميم



                                                           

 ة.الملحنن ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (1)
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 االجتماعي في اليواتف الذكية:تطبيقات التواصل ما تقدمو فيالمبحوثین  ثقةدرجة  .7

 تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية المبحوثین في ثقة درجةیوضح :(3.19جدول )

  العبارة
منخفضة 

 عالية متوسطة منخفضة جداً 
عالية 
 جداً 

الوزن 
 النسبي

 نلؾ لط يناتاللجاصأمدػما
؟االالماييفيالصجالفالذكية

 ك
2 22.0 35 36.0 23 69.4 

 % 1.7 18.6 29.7 30.5 19.5 

 السا ق الادجؿ مف أيلضح نس لذ ما لندمذ30.5ف بما ي نجف المبحج يف مف %
 يالية   دراة الذكية الصجالف في االالمايي اللجاصأ جلط ينات نس لذ مف29.7ما %

 ةادا ي%مذمفالذيفي نجف دراةيال19.5مانس لذجي نجف دراةملجسطة المبحج يف
ج نس لذ 18.6ما منثفضة   دراة ي نجف الذيف ج%مف نس لذ ي نجف1.7ما الذيف %مف

 دراةمنثفضةادا.
فالمبحج يفي نجففيلط يناتاللجاصأاالالماييي رأيلضحمفالنلائجالسابنة
.%69.4نس يالجزفالمرلفعةحيث مغجالفالذكية دراةالص

ياقةالبصرنةلديصـالندرةيمىاللمييزينداسلثداـلط يناتفذجؼا أنرػالباحثج
اللط ينات نفسجاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية  لندمذ ذر اليلعاممجفمعكأما

.شالردؼجنمايميزف يفالايدا جدراةال نة 
حيثاا2016)رضجاف تتفق ىذه النتیجة مع دراسةو    يندمذش( بما ال نة تدراة

.(1)%72.2ثبار جزفنس يمنداررأالصالفالمحمجؿمف
ج)أ تتشابو مع دراسةو كما  لدػالمبحج يف جزف2014صالح  ال نة حيثااشتنسبة )

.(2)%62.6نس يمندارر


                                                           

رضجاف ايلمادالتبابالفمسطينييمىصحافةالصالفالمحمجؿكمصدرلألثبارجقتاألزمات.(1)

الملحننة. ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (2)
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 :لممبحوثین التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةتطبيقات  مةءموا درجة .8
 لممبحوثین تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية مةءموا درجةیوضح  :(3.20جدول )

  العبارة
منخفضة 

 عالية متوسطة منخفضة جداً 
عالية 
 جداً 

الوزن 
 النسبي

مجاشمػػػةلط ينػػػاتاللجاصػػػأمػػػدػمػػػا
االالمػػػػػػػاييفػػػػػػػػيالصجالػػػػػػػفالذكيػػػػػػػػة

؟ ياقلؾالبصرنة

 ك
5 20.0 41 30.0 22 

67.4 

 % 4.2 16.9 34.7 25.4 18.6 

 الادجؿ مف أيلضح نس لذ ما أف دراة34.7يالر أف يعل رجف المبحج يف مف %
 كانت لصـ الذكية الصجالف في االالمايي اللجاصأ لط ينات ملجسطةمجاشمة نس لذج  ما

25.4% أفدراة يعل رجف الذيف مف المجاشمة ـ جيالية  نس لذ الذيف18.6ما مف % ـ
ياليةادا كانتالمجاشمةيعل رجفأفدراذ نس لذج  مفالذيفيعل رجفأف16.9ما % ـ

المجاشمةدراة جكانتمنثفضة  نس لذ مفالذيفيعل رجف%4.2ما أ ـ المجاشمةفدراة
ادا ك منثفضة انت الصجالف  في االالمايي اللجاصأ لط ينات مجاشمة لعل ر ياـ جبتكأ

%.67.4 جزفنس يمنداررالذكيةلذجؼا ياقةالبصرنةمرلفعةحيثااشت

النلياةجيعزج صبحتسصمةاالسلثداـمفق أأفالصجالفالذكيةألىإالباحث ذر
الميسجرجياقةالبصرنةلجاجديديدمفاللط يناتالليلسايديمىاالسلثداـالسصأذجؼا 

 المثلمفة بأنجايصا التاتة قارئات لط ينات م أ جلصا مع للناسب الذكيةأاللي الصجالف نجاع
ياقةازئية.إنظمةاللتغيأالليلعمأيميصا كذلؾلط يناتلك يرالتاتةلمفلديصـأج

اليلمكنجفمفج ناشاالسلثداـألكف ناؾيديدمفالمتاكأالليلجااذالمبحج يفج
 لجقفقارغالتاتة م أ يميصا ك يرمفا جأالسيطرة كـ زيتلركيالناتالليلتلجاجد

يدـالسيطرةيمىاللعامأالصحيحمعالصالف.جالمسلثدميف
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 .ات التواصل االجتماعي استخدام تطبيقمن  اإلشباعات المتحققة: اً لثثا

 :اإلشباعات المتحققة من استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية .1

 یوضح اإلشباعات المتحققة من استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية :(3.21جدول )

 شباعاإل
الوزن  قمیمة جدا قمیمة متوسطة كبیرة كبیرة جدا

 % ك % ك % ك % ك % ك النسبي

 شباعاتإ
 التسمية

تغأجقتالفراغ
اللثمصمفالممأج

43 36.4 31 26.3 25 21.2 16 13.6 3 2.5 76.2 

التعجرجاللسمية
بالراحة

29 24.6 41 34.7 30 25.4 17 14.4 1 0.8 73.6 

االسلرثاشيند
التعجرباللعب

24 20.3 36 30.5 40 33.9 16 13.6 2 1.7 70.8 

نسيافالمتاكأاللي
لعرضلصاأ

22 18.6 30 25.4 34 28.8 22 18.6 10 8.5 65.4 

 71.5 13.5 16 60.2 71 109.3 129 116.9 138 99.9 118المامجع

 شباعاتإ
 المشاركة

ناقشمجضجياتأ
صدقاشمثلمفةمعاأل

45 38.1 37 31.4 24 20.3 12 10.2 0 0.0 79.4 

اتعرباأللفة
اللجاصأمعج

ثرنفاآل
43 36.4 36 30.5 26 22 10 8.5 3 2.5 72.2 

لتعرنيبالراحة
االطمئنافجالنفسية

33 28 40 33.9 20 16.9 16 13.6 9 7.6 72.2 

.102 121المامجع
5 113 95.8 70 59.2 38 32.3 12 10.1 74.6 

 شباعاتإ
 مراقبة البیئة

سريةالحصجؿيمى
المعمجمات

67 56.8 28 23.7 16 13.6 4 3.4 3 2.5 85.8 

اللعرؼيمىمعمجمات
فيحياليلفيدني

47 39.8 42 35.6 24 20.3 4 3.4 1 0.8 82.0 

زنادةالمعرفةباألحداث
الاارنة

39 33.1 51 43.2 20 16.9 7 5.9 1 0.8 80.4 

لىكـ ائأإالجصجؿ
مفالمعمجماتبسرية

47 39.8 35 29.7 27 22.9 7 5.9 2 1.7 80.0 

 82.0 5 6 28.8 34 94 111 139 164 133 157المامجع



116 

 

 شباعاإل
 الوزن  جدا قمیمة قمیمة متوسطة كبیرة جدا كبیرة

 % ك % ك % ك % ك % ك النسبي

 اشباعات
التواصل
 االجتماعي

تعربأننيم أأ
األتثاصالعادييف

52 44.1 38 32.2 22 18.6 4 3.4 2 1.7 82.8 

جفرتلياللجاصأ
تثاصلصـأمع

نفساال لمامات
49 41.5 37 31.4 15 12.7 14 11.9 3 2.5 79.4 

سصمتلياللجاصأ
اعملنياالمايياج

ك رأ
46 39 28 23.7 29 24.6 10 8.5 5 4.2 77.0 

يززتمف نلي
 نفسي

45 38.1 32 27.1 23 19.5 9 7.6 9 7.6 76.2 

 78.8 16 19 31.4 37 75.4 89 114.4 135  162 192المامجع

 118ن=* 

أفمفأ ـا تباياتالملحننةمفاسلثداـلط يناتاللجاصأإلىلتيرنلائجالادجؿالسا ق
 جزفنس ي الحصجؿيمىالمعمجمة كانتسرية الجزف85.5االالماييفيالصجالفالذكية %

األجلى المرلبة في ااش حيث  النس ي ال انية المرلبة في ااش األتثاصأجقد م أ بأنني تعر
نسبةمرلفعة % 82.8العادييف جزفنس ي جلعل ر ذر ال ال ةاللعرؼيمى ـ ااشفيالمرلبة

ااشفيالمرلبةاألثيرةججلعل ر ذرنسبةمرلفعة%82.0فيحيالي جزفنس يمفيدةمعمجمات
. جلعل ر ذرنسبةمرلفعة%65.4فنس يلعرضلصا جزأنسيافالمتاكأاللي

ك را تباياتالملحننةلدػالمبحج يفحيث مغجزنصاأتباياتمراقبةال يئةإبتكأياـكانتج
تباياتاللجاصأاالالمايي جزفنس يمنداررإلال العل ر ذرنسبةمرلفعة  %82.0النس ي
تباياتإ%  ـ74.6المتاركة جزفنس يمنداررتباياتإ ـجلعل ر ذرنسبةمرلفعة% 78.8

%.71.5اللسمية جزفنس يمندارر

فيفلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةلصادجرمصـادا أنرػالباحثج
لتبعلديصـالرغبةفيالحصجؿيمىالمعمجماتإياقةالبصرنةحيثحياةذجؼا  معرفةماجنصا

لىمايرندجفمفمعمجمات.إلمكنصـمفالجصجؿجحداث أيدجرحجلصـمف
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نصالجفرإحيثفللط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةدجرمصـادا أجكما
جلممبحج يف االالماييمع فياللجاصأ الرغبة لديصـ ألتبع نفسجأتثاصيادييف لديصـ ممف
كذلؾيممت ذراللط يناتججياتثاصة صـ ذلؾمفثالؿمامجياقةنفسا جأاال لمامات

.تثاصالعادييفنصـم أاألأنصـيتعرجفبإحيثبأنفسصـيمىزنادة نةالمبحج يف
 :المتحققة لدى المبحوثین مقارنة بین اإلشباعات المختمفة .2

 ح اإلشباعات المختمفة المتحققة لدى المبحوثینض( : یو 3:22) جدول

 الوزن النسبي اإلشباع
82.0إتباياتمراقبةال يئة

78.8إتباياتاللجاصأاالالمايي

74.6إتباياتالمتاركة

71.5إتباياتاللسمية

أفأ ـا تباياتالملحننةمفاسلثداـلط يناتاللجاصأإلىلتيرنلائجالادجؿالسا ق
  ـااش%82.0مراقبةال يئة جزفنس يمنداررإتباياتكانت االالماييفيالصجالفالذكية

 مندارر نس ي  جزف االالمايي اللجاصأ إتبايات ال انية المرلبة إتبايات%78.8في لال ا  
 مندارر نس ي  جزف اللسمية%74.2المتاركة إتبايات األثيرة المرلبة جفي مندارر  نس ي  جزف

71.5%.

ح ط يعية  نلياة  ذر أف الباحث ال يئةجنرػ أثبار ملابعة إلى إنساف أؼ يسعى يث
جلحديدا  فمسطيف  في يعيتجف البصرنة ا ياقة ذجؼ مف المبحج يف أف جثاصة بذ  المحيطة

.األحداثالسياسيةجاالقلصاديةجاالمنيةةمحافظاتغزةدائم

 ـااشتبعدذلؾإتباياتاللجاصأاالالمايي ج جأمرط يعيحيثيسعىكأإنساف
ملجاصأمعمفحجلذ جمفثاللذيلـلبادؿالث راتجاللفايأاالالمايي.ل

ألت ذلؾإتباياتالمتاركة ـ النفسيةجحيثيسعىا نسافإلىا بعد لتعجربالراحة
صدقاشجالمعارؼ.االالمايية جمناقتةمجاضيعمثلمفةمعاأل
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المر بلجفي األثيرة  ذرإتباياتااشتة ثالؿ مف الفرد يسعى حيث جاللرفيذ اللسمية
يسعىإلىاالسلرثاشجنسيافالمتاكأجا تباياتإلىتغأجقتالفراغ اللثمصمفالممأ كما

اللييلعرضلصا جاالسلغراؽفيالعالـاالفلراضي.

 سمبيات استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي:و یجابيات إ:  رابعاً 
صل االجتماعي في اليواتف الذكيةتطبيقات التوا یجابياتإبرز أ .1

 تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية یجابيات استخدامإ یوضح :(3.23جدول )

 النسبة ك یجابيات استخدامك تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةإ

 86.4 102المعرفةجلزجدالتثصبالمعمجمات

 76.2 90ثرنفيمىاآلك رانفلاحا ألاعأالفرد

 68.6 81نافذةمطمةيمىالعالـ

 64.4 76لليحمناقتةقضايالصـذجؼاالحلياااتالثاصة

 63.6 75 ال نةبالنفسجفرصةللعزنزالذات

 62.7 74العزلةاالالماييةجالثرججمفالجحدة

 62.7 74المتاكأاالسلفادةمفث راتاالثرنففيحأ

 52.5 62اسلثداـالجسائطالملعددةجاللفايمية

 40.7 48جسيمةاقلصاديةقميمةاللكمفة

 3.3 4 أثرػ

 118ن=*   

 النلائج إلتير الصجالفاسلثداـياا ياتإز رأأفلى في االالمايي لط يناتاللجاصأ
% 86.4ااشتفي نسبةالمعرفةبالمعمجماتجنصالزجد ـأنظرالمبحج يفةمفجاصالذكية

ااشتنافذةمطمةيمىالعالـثرنفيمىاآلانفلاحا أك رلاعأالفرد%76.2بنسبةج  ينما  
 68.6 نسبة ااشت  ينما اللكمفة%  قميمة اقلصادية جسيمة األج  المرلبة  نسبةفي ثيرة
40.7.%
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ثبارأملابعةمايحدثفيالعالـمفجاللزجدبالمعرفة جكافالحصجؿيمىالمعمجماتذا إ
أج مف ذجأحداث لمسصا اللي االياا يات ا ج رز لط ينات في البصرنة اللجاصأياقة

لدػا مصما فلصذراللط يناتدجرأكماجليصامفثالؿالصجالفالذكية إاالالمايياللييدثمجف
فرص لعطيصـ انصا حيث ا المبحج يف ذجالصـ الجللحنيق زنادة بالنفس  العزلةج نة مف الثرجج

نتطةالمالمعية.فياألةمتاركجا اعمصـاك رانفلاحجالمالمعية

فيلنميةالاجانبالمثلمفةلتثصيةالفردادا ا مصما فلصذراللط يناتدجرأنرػالباحثج
االماييةجأانتنفسيةنصالعمأيمىلنميةالاجانبالمثلمفةلمتثصيةسجاشكإالكفيف حيث

فرادذجؼاالحلياااتالثاصةاألفلسلغأ ذراللط يناتفييمميةدمجألذلؾيابفكرنة جأ
لمكينصـمفممارسةجثرااصـمفالعزلةاالالماييةإالعمأمفثاللصايمىجداثأمالمعالصـ 

حيالصـبتكأط يعي.

ياباال لماـباسلثداـالجسائطالملعدد مكانيةإالليلجفرلصـجاتفيلمؾاللط ينةكما
بتكأ أالملابعة مفذجؼا أثصجصا جفضأ  الفئة ك يريمف ذر يعلمدجفبتكأ ىياقة
 ذايةقميمةاللكمفةااشتملأثرة جأنصاجسيمةاقلصادةمفالمالحعأفإياا يجحاسةالسمع 

الصجالفالذكيةمرلفعةاليسلطيعجفتراشضعاالقلصادؼلصذرالفئةملدنيجيدؿيمىأفالج
ال مف.

الحصجؿيمى( حيث2016معالنلائجالليلجصمتلصادراسة)زقجت تتفق ىذه النتائج 
األثبارجالمعمجماتمفأ رزإياا ياتلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية نسبة

.(1)%84.8مندار ا

.(2)%76.8 نسبةاألثباريمىالحصجؿفي(2014أ جصالح )سةدرا مع ربوتتقا


                                                           

زقجت اسلثداـالصحفييفالفمسطينييفللط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية"دراسةميدانية".(1)

الملحننة. ا تباياتج اللجاصأاالالمايي تبكات الفمسطينية الاامعات طمبة صالح اسلثداماتجأ (2)
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. صل االجتماعي في اليواتف الذكيةتطبيقات التوا استخدام سمبيات .2

 تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية استخدام : یوضح سمبيات(3.24) جدول

 النسبة ك سمبيات استخدامك تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية

 72.0 85اثلراؽالثصجصية

 66.9 79يالناتمفثالؿاللط يناتك رةا 

 58.4 69ضعفا لمامصابنضاياذجؼاالحلياااتالثاصة

 56.7 67الثطجطجلجافاليمكننيلمييزاأل

 48.3 57لنمأمفمصاراتاللجاصأالتثصي

 48.3 57يدـال نة لط يناتاللجاصأاالالمايي

 45.8 54 معرفةمحلجػالصجريدـ

 37.2 44باحيةغيرالئنةإيرضمجاد

 3.3 4 أثرػ

 118ن=*   

لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةاسلثداـمفسم ياتلتيرالنلائجإلىأف
% 72.0جؿاثلراؽالثصجصية نسبةنظرالمبحج يف حيثااشفياللرليباألةجفقجاص

%  ينماااشضعف66.9 نسبةيالناتمفثالؿاللط يناتك رةا جااشفيالمرلبةال انية
ذجؼاالحلياااتالثاصة نسبة لمييزاأل %58.4اال لماـبنضايا لجاففيحيفااشيدـ

شفيالمرلبةاألثيرة ينمااا% 45.8يدـمعرفةمحلجػالصجرةج% 56.7الثطجط نسبةج
%.37.2 نسبةباحيةغيرالئنةإيرضمجاد

ي الادجؿ مف ألضح يددأيالر  ناؾ ا ف اللي السم يات ينديجاصصامف المبحج يف
اللي بالمجاد يالقة لذ ما منصا لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية  اسلثدامصـ

العينة.بأفرادلننيةلثلصجمنصامايلعمق اجانبفنيةجلجادفي ذراللط ينات 

فعمىصعيدالمجاداللييلـنتر اي رلط يناتاللجاصأاالالمايي فصناؾضعففي
كمايممسذلؾ ياقةالبصرنةبتكأثاصبذجؼا جقةبتكأياـاينترمجادللعمق ذجؼا 
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ا أ صحاب أياقة نفسصـ  أكما يرجف أنصـ  ناؾ ا يديدف مناسب غير المجاد  ثالقيا أمف
ياقةلممسلثدميفمفذجؼا يضا أيالناتالليلجادي رلمؾاللط يناتسمبا لتكأك رةا ج

. حيثلعمأيمىلتليتلركيز ـالبصرنة

 يثلصبالاجانباللننيةأما دـلمييز ـأ رزالسم ياتلدػالمبحج يفيالفنيةفكانتجما
ةمحلجياتالصجرالمجاجدجفزيميحيافالأنصـفيبعضاأللجافالليلجاد كمااألجلمثطجط

ميسجر.جبتكأسصأ
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 الثاني المبحث

 .المیدانية  الدراسة فروض اختبار

 الفرض الرئيس الول:

المبحوثین  في استخدام( 0.05حصائية عند مستوى داللة )إیوجد عالقة ذات داللة  
لى المتغیرات الشخصية )النوع, إيعزى عبر اليواتف الذكية  االجتماعيلتطبيقات التواصل 

 .عاقة(العمر, السكن, المستوى الدراسي, درجة اإل

 الفرض الفرعي الول:

المبحوثین  استخدامفي ( 0.05حصائية عند مستوى داللة )إیوجد عالقة ذات داللة  
 .يعزى لمجنساليواتف الذكية  في عياالجتمالتطبيقات التواصل 

 .لجنسوااليواتف الذكية  فياستخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي اختبار العالقة بین 

 اليواتف الذكية والجنس فياستخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي  یوضح العالقة بین :(3.25جدول )

 االستخدام      
 النوع

منخفضة 
 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة جداً 

 ذكر
1 4 15 21 24 

1.8870.757 

25.0% 66.7% 55.6% 53.8% 57.1% 

 أنثى
3 2 12 18 18 

75.0% 33.3% 44.4% 46.2% 42.9% 

 المجموع
4 6 27 39 42 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 يفإلتيرنلائجالادجؿالسا ق إحصائية ذاتداللة ارلباطية لىأنذاليجاديالقة
حيثللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكيةجالانسياقةالبصرنةذجؼا اسلثداـ

.0.05 يأك رمفج0.757قيمةالداللةا حصائيةج(1.887كانتقيمة)مربعكاؼ()
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فالحااةالىاسلثداـلط يناتاللجاصأاالالماييألىإالباحث ذرالنلياةجيعزج
.ناثا جأفرادالمالمع سجاشكانجامفالذكجرألدػاميعمطمجبا ا ئيصبحتتأ

 الفرض الفرعي الثاني:

المبحوثین  في استخدام( 0.05حصائية عند مستوى داللة )إیوجد عالقة ذات داللة 
 .عمرإلى اليعزى عبر اليواتف الذكية  االجتماعيلتطبيقات التواصل 

 .والعمراستخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي عبر اليواتف الذكية اختبار العالقة بین 

 استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي عبر اليواتف الذكية والعمر یوضح العالقة بین :(3.26جدول )

 استخدام       
 العمر

منخفضة 
 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة جداً 

17-20 
0 3 9 8 20 

22.5280.032 

0.0% 50.0% 33.3% 20.5% 47.6% 

20-25 
3 1 9 23 10 

75.0% 16.7% 33.3% 59.0% 23.8% 

26-35 
1 0 7 6 8 

25.0% 0.0% 25.9% 15.4% 19.0% 

 سنةفأك ر 36
0 2 2 2 4 

0.0% 33.3% 7.4% 5.1% 9.5% 

المامجع
4 6 27 39 42 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

ذجؼاسلثداـلىأنذيجاديالقةذاتداللةإحصائية يفإلتيرنلائجالادجؿالسا ق
جالعمرحيثكانتقيمة)للط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكيةياقةالبصرنةا 

.0.05 يأقأمف0.032قيمةالداللةا حصائيةج(22.528مربعكاؼ()

 يفيلضحمفالادجؿالسا ق ياـ ـاألك ر25ياـإلى20أفالفئةالعمرنةما
20-17 ينماالفئةالعمرنةمفصأاالالماييي رالصجالفالذكية اللجااسلثداما للط ينات
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في مرلفعة  نسبة للصف اللي التباب فئة مف يعل رجف ج ـ ال انية  المرلبة في يألجف
اسلثدامصـللط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.

ج حيث منطنية النلياة  ذر أف الباحث إنرػ مف االغم ية لط يناتف مسلثدمي
الطالبسجاشفيفئة ـمفأج اللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية ـمففئةالتباب

المرحمةال انجيةأجالمرحمةالاامعية.

 الفرض الفرعي الثالث:

المبحوثین  في استخدام( 0.05حصائية عند مستوى داللة )إوجد عالقة ذات داللة ت
 .مؤىل العمميإلى اليعزى عبر اليواتف الذكية  ياالجتماعلتطبيقات التواصل 

 .والمؤىل العممياليواتف الذكية  فياستخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي اختبار العالقة بین 
اليواتف الذكية والمؤىل  فيیوضح العالقة بین استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي  :(3.27جدول )

 .العممي

             
 االستخدام

 المؤىل العممي
 

منخفضة 
 جداً 

 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة

 ثانوية فأقل
1 2 5 9 12 

4.8460.963 

25.0% 33.3% 18.5% 23.1% 28.6% 

 دبموم متوسط
0 0 0 1 2 

0.0% 0.0%0.0% 2.6% 4.8% 

 بكالوريوس
3 4 20 26 27 

75.0% 66.7% 74.1% 66.7% 64.3% 

 دراسات عميا
0 0 2 3 1 

0.0% 0.0% 7.4% 7.7% 2.4% 

 المجموع
4 6 27 39 42 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

لتيرنلائجالادجؿالسا قإلىأنذاليجاديالقةارلباطيةذاتداللةإحصائية يف
 الصجالفالذكية المبحج يفللط يناتاللجاصأاالالماييي ر جالمؤ أالعمميحيثاسلثداـ

 .0.05 يأك رمف0.963قيمةالداللةا حصائيةج(4.846كانتقيمة)مربعكاؼ()
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اسلثداـيالقةارلباطيةذاتداللةإحصائية يفيلضحمفالادجؿأيالرأنذاليجاد
فاميعإ حيثجالمؤ أالعمميالمبحج يفللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية

أفرادالمالمعيمىاثلالؼمسلجيالصـاللعميميةيسلثدمجفلط يناتاللجاصأاالالماييي ر
لدؼاميعأفرادالمالمع.ساسيا أصبحتتيئا أ جالصجالفالذكية


 ع:الفرض الفرعي الراب

المبحوثین  في استخدام( 0.05حصائية عند مستوى داللة )إوجد عالقة ذات داللة ت
 .مكان السكنإلى يعزى عبر اليواتف الذكية  االجتماعيلتطبيقات التواصل 

اليواتف  فياستخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي اختبار العالقة بین 
 ومكان السكن .الذكية 
ومكان اليواتف الذكية  فيالعالقة بین استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي یوضح  :(3.28) جدول

 السكن

 االستخدام         
 مكان السكن

منخفضة 
 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة جداً 

 التماؿ
0 2 3 7 11 

11.897 0.751 

0.0% 33.3% 11.1% 17.9% 26.2% 

 غزة
2 2 10 17 17 

50.0% 33.3% 37.0% 43.6% 40.5% 

 الجسطى
0 1 8 5 6 

0.0% 16.7% 29.6% 12.8% 14.3% 

 ثافيجنس
2 1 5 7 5 

50.0% 16.7% 18.5% 17.9% 11.9% 

رفح
0 0 1 3 3 

0.0% 0.0% 3.7% 7.7% 7.1% 

 المجموع
4 6 27 39 42 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

  يف إحصائية ذاتداللة يالقة يجاد ال أنذ إلى السا ق الادجؿ نلائج اسلثداـلتير
حيثكانتقيمة)جمكافالسكفالمبحج يفللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية

.0.05مف يأك ر0.751قيمةالداللةا حصائيةج(11.897مربعكاؼ()
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اسلثداـالمبحج يفاليجاديالقةذاتداللةإحصائية يفيلضحمفالادجؿالسا قأنذ
جمكافالسكف فلنرنباالنسبملتا صة يفللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية

المحافظاتالمثلمفةلنطاعغزة.

ط يعي االماييةا شقطاعغزةيعيتجفظرجففاميعأ ناإحيثجنرػالباحثأف ذا
ضالنظريفمكافالسكف.غجاقلصاديةملتا صةجملناربةب

 الفرض الفرعي الخامس:

المبحوثین  في استخدام( 0.05حصائية عند مستوى داللة )إوجد عالقة ذات داللة ت
 .درجة اإلعاقةإلى يعزى اليواتف الذكية  في االجتماعيلتطبيقات التواصل 

اليواتف  فياستخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي اختبار العالقة بین 
 .ودرجة اإلعاقةالذكية 

ودرجة اليواتف الذكية  فيالعالقة بین استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي یوضح  :(3.29) جدول
 اإلعاقة

 االستخدام        
 اإلعاقةدرجة 

منخفضة 
 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة جداً 

 كمية
2 0 10 11 20 

7.1700.127 

50.0% 0.0% 37.0% 28.2% 47.6% 

 جزئية
2 6 17 28 22 

50.0% 100.0% 63.0% 71.8% 52.4% 

 المجموع
4 6 27 39 42 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

اسلثداـلىأنذاليجاديالقةذاتداللةإحصائية يفإلتيرنلائجالادجؿالسا ق
جدراةا ياقةحيثكانتقيمةالمبحج يفللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية

.0.05ج يأك رمف0.127قيمةالداللةا حصائيةج(7.170)مربعكاؼ()
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أن إلى النلائج لتير ذ  يف إحصائية داللة ذات يالقة يجاد المبحج يفال اسلثداـ
.جدراةا ياقةللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية

ياقلذإا ياقةالبصرنةكالحسبدراةؼجنرػالباحثأفالس بفيذلؾاسلثداـذج
فالذيفلديصـاياقةازئيةي الذكسجاشكانتكميةأجازئيةلننياتلعينذيمىاسلثداـالصالف

التاتة.غ أمامفلديصـاياقةكاممةفيسلثدمجفقاريسلثدمجفلط يقايماشاتاللك ير

 الفرض الرئيس الثاني:

( بین درجة استخدام 0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) عالقةوجد ت
 المتحققة. اإلشباعاتمدى و ية المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي عبر اليواتف الذك

اليواتف الذكية  في االجتماعيدرجة استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل اختبار العالقة بین 
 . المتحققة اإلشباعاتمدى و 

مدى و اليواتف الذكية  فيالعالقة بین درجة استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي یوضح  :(3:30) جدول
 المتحققة اإلشباعات

 االستخدام
 االستفادة

منخفضة 
 جداً 

 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة

 منخفضة جدا
0 2 2 0 0 

22.584 0.031 

0.0% 22.2% 3.1% 0.0% 0.0% 

 منخفضة
0 1 2 3 0 

0.0% 11.1% 3.1% 7.0% 0.0% 

 متوسطة
0 4 17 6 0 

0.0% 44.4% 26.2% 14.0% 0.0% 

 مرتفعة
0 1 23 14 1 

22.584 0.031 

0.0% 11.1% 35.4% 32.6% 100.0% 

 مرتفعة جداً 
0 1 21 20 0 

0.0% 11.1% 32.3% 46.5% 0.0% 

 المجموع
0 9 65 43 1 

00.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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دراةلىأنذيجاديالقةارلباطيةذاتداللةإحصائية يفإلتيرنلائجالادجؿالسا ق
 ا اسلثداـ البصرنةذجؼ ياقة الذكية الصجالف ي ر االالمايي اللجاصأ ػمدجللط ينات
)ا تبايات كاؼ( مربع ( قيمة كانت حيث اللط ينات  ذر مف 22.584الملحننة قيمةج(

الباحثذلؾألفمسلثدميلط يناتيعزج 0.05 يأقأمفج0.031الداللةا حصائية
اللجاصأاالالمايي ـامصجرنتطجلديذلجقعاتمفاسلثداـلمؾاللط ينات تباعرغبالذ 
مماياعأيالقةاياا ية ينصما ج ذايلفقمعفرضيةنظرنةاالسلثداماتأفالامصجريدرؾ

يفئةجاييةلمالسلثدـ.جامصجر ذرالفئةمفذجؼا ياقةالبصرنة  مايحنقحااالذ

 الفرض الرئيس الثالث:

( بین درجة استخدام 0.05حصائية عند مستوى داللة )إوجد عالقة ذات داللة ت  
 .  درجة الثقة لدیيمو اليواتف الذكية  في االجتماعيالمبحوثین لتطبيقات التواصل 

اليواتف الذكية  في االجتماعيبین درجة استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل  اختبار العالقة 
 . درجة الثقة لدیيمو 

 درجة الثقة لدیيم .و اليواتف الذكية  فيیوضح العالقة بین بین درجة استخدام المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي  :(3.31جدول )

 االستخدام
 االستفادة

 الداللة X2 جداً عالية  عالية متوسطة منخفضة منخفضة جداً 

 منخفضة جداً 
0 0 1 3 0 

30.215 0.017 

0.0% 0.0% 2.4% 10.0% 0.0% 

 منخفضة
0 0 3 0 3 

0.0% 0.0% 7.3% 0.0% 13.6% 

 متوسطة
3 10 6 3 5 

60.0% 50.0% 14.6% 10.0% 22.7% 

 مرتفعة
1 6 13 14 5 

20.0% 30.0% 31.7% 46.7% 22.7% 

 مرتفعة جداً 
1 4 18 10 9 

20.0% 20.0% 43.9% 33.3% 40.9% 

 المجموع
5 20 41 30 22 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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ذجؼلتيرنلائجالادجؿالسا قإلىأنذيجاديالقةذاتداللةإحصائية يفاسلثداـ
البصرنةا  ياقة الذكية الصجالف ي ر االالمايي اللجاصأ  ذرللط ينات مف ال نة جدراة

 يج0.017قيمةالداللةا حصائيةج(30.215اللط يناتحيثكانتقيمة)مربعكاؼ()
نذكممازادت نةذجؼا ياقةالبصرنةفيإلعل ر ذرالنلياةمنطنيةحيث 0.05أقأمف

ي رالصجالفالذكيةزادتنسبةاسلثدامصـلصذراللط ينات.لط يناتاللجاصأاالالمايي

 الفرض الرئيس الرابع:

 االستفادة من( بین درجة 0.05حصائية عند مستوى داللة )إعالقة ذات داللة  توجد  
 درجة الثقة.و  اليواتف الذكية في االجتماعيلتطبيقات التواصل 

 درجة الثقة. و اليواتف الذكية  في االجتماعيالمبحوثین لتطبيقات التواصل  استفادةدرجة اختبار العالقة بین 
درجة و اليواتف الذكية  فياستفادة المبحوثین لتطبيقات التواصل االجتماعي یوضح العالقة بین درجة  :(3.32جدول )

 الثقة لدیيم

 الثقة
 االستفادة

منخفضة 
 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة جداً 

 منخفضة جداً 
0 1 2 2 0 

6.217 0.905 

0.0% 11.1% 3.1% 4.7% 0.0% 

 منخفضة
0 2 13 5 0 

0.0% 22.2% 20.0% 11.6% 0.0% 

 متوسطة
0 2 23 16 0 

0.0% 22.2% 35.4% 37.2% 0.0% 

 مرتفعة
0 2 15 12 1 

0.0% 22.2% 23.1% 27.9% 100.0% 

 مرتفعة جداً 
0 2 12 8 0 

0.0% 22.2% 18.5% 18.6% 0.0% 

 المجموع
0 9 65 43 1 

0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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 يف إحصائية ذاتداللة ارلباطية لتيرنلائجالادجؿالسا قإلىأنذاليجاديالقة
للط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكيةجدراةياقةالبصرنةذجؼا االسلفادةدراة
)ال نة ) كاؼ مربع ( قيمة كانت حيث اللط ينات 6.217 صذر ا حصائيةج( الداللة قيمة

0.05 يأك رمفج0.905 ذاتيلضحمفالادجؿالسا قأنذ  ارلباطية اليجاديالقة
للط يناتاللجاصأاالالماييي رلبصرنةياقةاذجؼا االسلفادةدراةداللةإحصائية يف

اللط يناتالصجالفالذكيةجدراةال نة النلياةإلىأفاسلثداـلط ينات  صذر جقدلراع ذر
مرلبطا  ليس الذكية الصجالف ي ر االالمايي االلجاصأ  ذربط يعة لندمذ الذؼ لمحلجػ

 البصرجاللط ينات  الباحثذلؾإلىأفذجؼا ياقة يسلثدمجفيعزج اللط يناتمفنة  ذر
لمضيةالجقت.أاأاللسميةج

 :الخامسالفرض الرئيس 
( بین درجة موائمة من 0.05عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) توجد  

 .درجة االستفادةو تطبيقات التواصل االجتماعي عبر اليواتف الذكية 

درجة و اليواتف الذكية  فيمة تطبيقات التواصل االجتماعي ءبین درجة موااختبار العالقة بین 
 .االستفادة
درجة و اليواتف الذكية  فيمة تطبيقات التواصل االجتماعيءیوضح العالقة بین درجة موا :(3.33جدول )

 االستفادة

 الموائمة
 االستفادة

منخفضة 
 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة جداً 

 منخفضة جدا
1 0 0 0 3 

41.230 0.001 

50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.0% 

 منخفضة
0 1 2 3 0 

0.0% 4.5% 5.7% 8.3% 0.0% 

 متوسطة
1 9 6 11 0 

50.0% 40.9% 17.1% 30.6% 0.0% 

 مرتفعة
0 4 14 13 8 

0.0% 18.2% 40.0% 36.1% 34.8% 
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منخفضة  االستفادة
 الداللة X2 عالية جداً  عالية متوسطة منخفضة جداً 

 مرتفعة جداً 
0 8 13 9 12 

41.230 0.001 
0.0% 36.4% 37.1% 25.0% 52.2% 

 المجموع
2 22 35 36 23 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

دراةلتيرنلائجالادجؿالسا قإلىأنذيجاديالقةارلباطيةذاتداللةإحصائية يف
حيثكانتقيمةدراةاالسلفادةجمجائمةمفلط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية

.0.05 يأقأمفج0.001قيمةالداللةا حصائيةج(41.230)مربعكاؼ()

النلياةمنطنيةحيثأنرػالباحثج صأاالالماييفيمةلط يناتاللجاشفمجاإف ذر
ا  لذجؼ لمؾالصجالف مف االسلفادة دراة في مصـ دجر لذ ازئية( كمية  ( البصرنة ياقة

اللط ينات.

ياقةصجالفالذكيةللجافقمعط يعةا فكمماكانتلط يناتاللجاصأاالالماييفيال
لط يناتلك يرجثالؿمالليحمفلط يناتمسايدةم أاللط يناتالناطنةذلؾمفجالبصرنة

ك ر.أتثاصمحلجياتالتاتة كانتاسلفادة ؤالشاأل

م ألصذرياقةالبصرنةيمىكيفيةاالسلثداـاأل ذايحلاجإلىلجفيردجراتللعميـذجؼا ج
لصـ.ذلؾمفثالؿالمراكزالليلندـالثدمةجاللط ينات

الدراسةحيثج الفرضمامجيةمفالنلائجالليلجصمتلصا فيامأإيعززصحة ذا
 لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية يمىاسلثداـ الندرة سبابيدـأ رزأيدـ

اسلثدامصا.
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 الثالث المبحث

 خالصة نتائج الدراسة وتوصياتيا

 أواًل: خالصة نتائج الدراسة: 

 معالدراساتالسابنة جبعدمناقتةنلائجالدراسة  ثذرأؼبعضالمثلصيففيأجربطصا
المااؿ يسلعرضالباحثثالصةأل ـالنلائجالليثمصتإليصاالدراسةالميدانية مفج ذا

أ ـنلائجالدراسة:
 النتائج العامة لمدراسة: - أ
%مفالمبحج يفيسلثدمجفلط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية ينما61.1 .1

%اليسلثدمجنصامفثالؿالصجالفالذكية.38.9
2.  اسلثداـ لعدـ األجؿ الذكيةالس ب الصجالف في االالمايي اللجاصأ لدػلط ينات

يدـاملالكصـ الفذكي%يميصا64.0المبحج يفيدـاملالكصـالمصاراتالكافية نسبة
 %60.0 نسبة  نسبة  اللط ينات  ذر اسلثداـ دجف لحجؿ الصحية الظرجؼ يميذ
48.0.%

يملم70.3 .3  % الذكيةؾ الحدي ةلالصجالف اللكنجلجايا مجاكبة  ينما ل65.2  ممارسة%
 .بتكأط يعيم أاآلثرنفصـحيال

الحلجائص57.6 .4 الصجالفالذكية يفضمجف المبحج يف %مف ناطق   رنامج يمى بنسبةجا
 .مكانيةلك يرمحلجياتالتاتة% 36.4

5.  كاف المبحج يف لدػ اسلثداما  األنظمة Androidأك ر لط يق74.6 نسبة يميذ %
Windows Phoneينماكافنظاـ11.0 نسبة %Symbianاألقأاسلثداما  نسبة

5.9.% 
6.  نس لذ 64.4ما يسلثدمجف المبحج يف مف قار% جئلط ينات التاتة  %22.0ات

 %يسلثدمجفاال نيفمعا .13.6يسلثدمجفلط يناتلك يرالتاتة ينما
7.  نس لذ ما 54.2أف  ينما باؾ اللجؾ لط يق يسلثدمجف المبحج يف مف %27.1%

 يسلثدمجفيدسةاللك ير.
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فالذكينسبةالمبحج يفالذيفيسلثدمجفلط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصال .8
 %.38.1لىأقأمف الثسنجاتقد مغتإزمنيةمفسنةفيالفلرةال

9.  نسبة %مفالمبحج يفينضجفمفسايليفالىأقأمف الثساياتيمى25.5ما
 .لط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصالفالذكييجميا 

لط يناتاللجاصأ%مفالمبحج يفيسلثدمجف72.9أفمانس لذإلىالدراسةلتيرنلائج .10
%.50.4العمأ نسبةجاالالماييفيالمنزؿ يميذفيمكافالدراسةأ

 %79.7 نسبةأك رلط يناتاللجاصأاالالمايياسلثداما مفلط يقالفيس جؾااش .11
 %.61.0 نسبة ـجالسأب% 72.0 نسبةلط يقاليجليجبلالر

12.   جؾ الفيس لط يق السلثداـ النس ي الجزف أف المرلبة77.4كانت في ااش حيث %
% ااشفيالمرلبة72.8األجلىجقدااشفيالمرلبةال انيةلط يقاليجليجب جزفنس ي

 %.68.0ال ال ةالفيس جؾماسينار جزفنس ي
%  ـالمجادالدينية67.8فكانتالمجاداللعميمية نسبةجيلابعصاالمبحج المجادالليأ ـ .13

 %.56.8 نسبةللسميةجاللرفيذا ج%63.6 نسبة
قضاشجقتالفراغ% يميذدافع70.3حلأدافعألنصاملاحةجملجفرةالمرلبةاألجلى نسبةا .14

 %.62.7 نسبةجاللسمية
للط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكيةأسباباسلثداـأجضحتالدراسةأفأ ـ .15

 %.79.7 نسبةسريةننمصالممعمجماتجاألحداث
 .%78.4ااشتدراةاالسلفادةمفلط يناتاللجاصأاالالماييياليةادا  نسبة .16
دراةيالية يمىالجسائأاألثرػلط يناتاللجاصأاالالماييلأ راسلثدامصـ40.7% .17

 ادا .
 .%69.4تدراةياليةقد مغ لط يناتاللجاصأاالالماييففيجي قالمبحج  .18
19.  دراة ااشت االالماييلمجاشمة اللجاصأ ا ط ينات لذجؼ الذكية الصجالف ياقةفي

 .%67.4 نسبةملجسطةالبصرنة
20.  الصجالفالذكيةأ ـ االالماييفي لط يناتاللجاصأ اسلثداـ مف ا تباياتالملحننة

 %.85.5كانتسريةالحصجؿيمىالمعمجمة جزفنس ي
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اسلثداـياا ياتإزأ ر .21 اللجاصأ الذكيةلط ينات الصجالف في االالمايي لزجدأنصا
 .83.1جذلؾ نسبةالمعرفةالتثصبالمعمجماتج

الذكيةاسلثداـسم ياتزأ ر .22 الصجالف في االالمايي اللجاصأ اثلراؽلط ينات
%.67.8ذلؾ نسبةجالثصجصية

 نتائج اختبار فروض الدراسة: - ب
1.  داللة ذات يالقة يجاد )إال داللة مسلجػ يند 0.05حصائية اسلثداـ( لأ يرات في

.لانسإلىايعزػي رالصجالفالذكيةاالالماييالمبحج يفللط يناتاللجاصأ
2.  داللة ذات يالقة )إيجاد داللة مسلجػ يند 0.05حصائية اسلثداـ( لأ يرات في

.لعمرإلىايعزػي رالصجالفالذكيةاالالماييالمبحج يفللط يناتاللجاصأ
3.  داللة ذات يالقة يجاد )إال داللة مسلجػ يند 0.05حصائية اسلثداـ( لأ يرات في

.لمؤ أالعمميإلىايعزػي رالصجالفالذكيةاالالماييالمبحج يفللط يناتاللجاصأ
4.  داللة ذات يالقة يجاد )إال داللة مسلجػ يند 0.05حصائية اسلثداـ( لأ يرات في

.مكافالسكفإلىيعزػي رالصجالفالذكيةاالالماييناتاللجاصأالمبحج يفللط ي
5.  داللة ذات يالقة يجاد )إال داللة مسلجػ يند 0.05حصائية اسلثداـ( لأ يرات في

.دراةا ياقةإلىيعزػي رالصجالفالذكيةاالالماييالمبحج يفللط يناتاللجاصأ
6.  داللة ذات يالقة يجاد مسلإال يند )حصائية داللة اسلثداـ0.05جػ دراة  يف )

 .ي رالصجالفالذكيةجدراةال نةلديصـاالالماييالمبحج يفللط يناتاللجاصأ
( يفدراةاسلثداـالمبحج يف0.05يجاديالقةذاتداللةإحصائيةيندمسلجػداللة) .7

الملحننة.مسلجػالمعرفةجللط يناتاللجاصأاالالماييي رالصجالفالذكية
8. ( داللة مسلجػ يند إحصائية داللة ذات يالقة 0.05يجاد ال نة دراة  يف مسلجػج(

 المعرفةالملحننة.
0.05)داللةمسلجػيندإحصائيةداللةذاتيالقةلجاد .9 مفمةشمجادراة يف(

.االسلفادةدراةجالذكيةالصجالفي راالالمايياللجاصألط ينات
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 مقترحاتيا:و : توصيات الدراسة ثانياً 

اممةمفاللجصيات فإفالباحثيجرد الميدانية  الدراسة لجصمتإليذ فيضجشما
ج ا جالمنلرحات ذجؼ اسلثداـ مف لعزز  دجر ا اللجاصأاللي لط ينات مف البصرنة ياقة

اللالي:جذلؾيمىالنحجاالالماييفيالصجالفالذكية 
 توصيات الدراسة: - أ
صرنةينداسلثدامصـلط يناتبالمتاكأاللننيةالليلجااذذجؼا ياقةالحأمىالعمأي .1

 اللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.
 .pdfياادلط يناتلعمأيمىقراشةالصجر جممفاتإ .2
ماتالليلندمصالط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكيةضرجرةلطجنرالثد .3

 .ياقةالبصرنةذجؼا للم يحاااتفئة
4.  الذكية الصجالف في االالمايي اللجاصأ لط ينات االالماييةللنميلجظيف الاجانب

 لاحةالمتاركةالفايمةلصـ.إالنفسيةلدػ ذرالفئةمفثالؿج
اآلاأل .5 االيلبار بعيف ثذ الصحية اللجاصأج ار لط ينات اسلثداـ يلركصا اللي الاسمية

 صجالفالذكيةيمىالمسلثدميف.االالماييمفثالؿال
ياقةذجؼا جياقةبتكأياـاراشمزندمفالدراساتالليللناجؿاسلثداـذجؼا ضرجرةإ .6

 البصرنةبتكأثاصللط يناتاللجاصأاالالماييمفثالؿالصجالفالذكية.
ا  .7 لذجؼ لدرن ية دجرات يند يمى لسايد ـ البصرنة ياقة المميزاتاالسلفادة مف

 الثصائصالملجفرةفيالصجالفالذكية.ج
 مقترحات الدراسة: - ب
ياقةالبصرنةيلـمفثاللصالدربيصـيمىكيفيةاسلثداـينددجراتلدرن يةلذجؼا  .1

لط يناتاللجاصأاالالماييفيالصجالفالذكية.
ا  .2 ا ناشلدرنبذجؼ لجااصصـ اللي المتكالت مع اللعامأ كيفية يمى البصرنة ياقة

لثداـ.االس
لع .3 مصممي  يف المتلرؾ اللعاجف زنز الذكيةلط ينات يمىجالصجالف النائميف بيف

 ياقةالبصرنة.لننياتذجؼا 
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 المصادر والمراجع

 القران الكريم

 المراجع العربية :أواًل:  

مميةاللجاصأاالالماييفيالعجاقعاسلثداـتبكاتـ(.2014).ثدياةي دالعزنز ا را يـ
اللربجية.اللعميمية اامعاتصعيدمصر .23-22(3)2.العمـج

.االالمايي اللجاصأ مجاقع مف ا ياقة ذجؼ األتثاص اسلفادة مدػـ(.2015)أ جالرب دمحم.
اللربجيةجالنفسيةالعربيةالمامة .55-54(1)16 العمـج

صالحصالح جأ  ( ـ2014. اللجاصألتبكاتالفمسطينيةالاامعاتطمبةاسلثدامات(.
ا سالمية الاامعة(.منتجرةغيرمااسليررسالة.)الملحننةجاالتباياتاالالمايي

.غزة

)جا  دمحم. ـ2007يجف   "إبصار"ج(.  رناماي اسلثداـ مصارات"virgoفعالية إكساب في "
)رسالة.المكفجفيفبالاامعةا سالميةبغزةاسلثداـالحاسجبجاالنلرنتلدػالطالب

غزة. (.الاامعةا سالميةغيرمنتجرةمااسلير

)اسعد  التبابالمصرؼلمجاقعالتبكاتاالالماييةـ(.2011يمرج.  يفاسلثداـ العالقة
المالمعية جقيمصـ جالفيس جؾدارسة اليجليجب مجقعي غير.يمى دكلجرار رسالة (

اامعةالنا رة مصر..منتجرة(

بصرنا االجنرجا المعاقيف لأ يأ بمركز لعرنفية مطجية   ا غا ة لثدماتاج رنامج
.ـ2010االالمايي 

أمادامعة  ف راير(12-13ـ 2013). لتبكاتالفمسطينيالتباباسلثداـدجافع.
دارسة غزةبمحافظاتالفمسطينيةالاامعاتطمبةنظرجاصةمفاللجاصأاالالمايي

 .ا سالميةالاامعة:غزة "جاآلماؿالجاقع"الاامعاتمؤلمرطمبةإلىمندمة
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ـ 2017ف راير10:االطالعلارنخ لعرنفالمعاؽ)د.ت( امعيةاالماراتلممعاقيفبصرنا  
.(https://www.eavi.ae)المجقع:

مارس10االطالع:لارنخ لنرنراالياقة ـ(2014)لإلحصاشالفمسطينيالاصازالمركزؼ
.2017(www.pcbs.gov.ps)ـ المجقع:2017

اللجزنع.ج.النا رة:دارالفارلمنتر1ط.نظرناتااللصاؿ(.ـ2010)حااب دمحممنير.

 .النا رة:يمـالكلاب.1.طبحجثا يالـاألسسجالمبادغ(.ـ2006).حسيف سمير

ـ 2017يناير5االطالع:لارنخ اماشاتاللك ير ـ(2015)حجحجللكنجلجاياالمعمجمات
.)post_21.html-http://www.igli5.com/2017/11/blog( المجقع:

ـ 2017يناير5االطالع:لارنخ تاتةمك رة ـ(2015)حجحجللكنجلجاياالمعمجمات
.)post_21.html-http://www.igli5.com/2017/11/blog( المجقع:

االالمايياللجاصأتبكاتيمىالفمسطينيةالاامعاتطمبةايلماد.ـ(2015).لرنيـثاطر 
العدجاف .منتجرة(غيرمااسلير)رسالة.ـ2014ياـغزةيمىا سرائيميأ ناش

.غزةالاامعةا سالمية 

مكلبة:الكجنت.2ط.الثاصةاللربيةالىالمدثأ(.ـ2115.)منىالحديدؼ جاماؿ الثطيب 
.اللجزنعجلمنترالفالح

 جحمجد الثميس  ( الحافع. ي د ـ2007صمجؼ   6-8 المعاقيفمارس(. احليااات
لصا ا يالـ جسائأ إتباع جمدػ لمامعيةا يالمية السابع لممملنى مندمة دراسة  

الثميايةلإلياقة مممكةالبحرنف:المؤسسةالجطنيةلثدماتالمعاقيف.

دار:يماف.2ط.االلكلرجنيةجالصحافةالاديدااليالـ(.ـ2111.)دمحمؽالرازي دالدليمي 
.جاللجزنعلمنترجائأ

https://www.eavi.ae/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.igli5.com/2017/11/blog-post_21.html
http://www.igli5.com/2017/11/blog-post_21.html
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ي يرالرحباني  ـ(2016). الجرقيةالصحفيمىجانعكاسالذالاديدا يالـاسلثدامات.
في منتجرة(غيردكلجرة)رسالة.-المجبايأصحافة-األردفاليجمية الزييـاامعة.
.الحكجمية الثرطـجاألز رؼ

)رحمي  ا ثبارنةـ(.2017أتجاؽ. ا لكلرجنية لممجاقع الفمسطينية المرأة اسلثدامات
.غزةا سالمية الاامعة(.منتجرةغيرمااسليررسالة).جا تباياتالملحننةمنصا

"ايلمادالتبابالفمسطينييمىصحافةالصالفالمحمجؿكمصدر(.ـ2016)رضجاف سائد.
.غزةا سالمية الاامعة(.منتجرةغيرمااسليررسالة.)ألثبارجقتاألزماتل

االالماييمفاللجاصأللط يناتالفمسطينييفالصحفييف(.اسلثداــ2016زقجت  تاـ.)
.غزةا سالمية الاامعة(.منتجرةغيرمااسليررسالة)الذكية.الصجالفثالؿ

(  صاش. 2017جيجلي15سرحاف   غزة: الباحث. المنا مة أارػ اللننياتـ(. مركز منسق
.المسايدةبالاامعةاالسالمية

الدار:النا رة.1ط.جمنا اصـثصائصصـ:بصرناالمعاقجف(.ـ1997.)سالـكماؿسيسالـ 
.الم نانيةالمصرنة

يناير10لارنخاالطالع: كيفيسلثدـالكفيفالصجالفالذكية؟ ـ(5402)تبكة مدؼ
.)https://www.enabbaladi.net/archives/66927(ـ المجقع:2017

ـ المجقع:2017ف راير5لارنخاالطالع Plus Shineقارغالتاتة ـ(2017)تبكةدمحم
((https://mohdhmud.wordpress.com.

جملاار–مسلاداتاللعميـااللكلرجني)لط يناتالصجالفالذكية.ـ(2015)التمرؼ فيصأ  
الجنب( . االطالع: 5لارنخ  ـ2017مايج المجقع:

(http://library.nauss.edu.sa/cgi).

 ناير2لارنخاالطالع:جملاارالجنب –لط يناتالصجالفالذكيةـ( 5400)التمرؼ
. )www.mu.edu.sa)ـ المجقع:5407

https://www.enabbaladi.net/archives/66927
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 جالتصراف  اللعميمية اللعمالجسائأ لكنجلجايا الرناض2.طيـمسلادات الحمصي. مطابع .
.(اماؿي دالعزنز 

( حناف. ـ2014التصرؼ  العالقاتيمىا لكلرجنيةاللجاصأتبكاتاسلثداـأ ر(.
اامعةالممؾ.منتجرة(غيرمااسلير)رسالة."نمجذااجلجنلر جؾالفيس"االالمايية

 .الرناضسعجد 

)مصطفىيباسصادؽ  ـ2118. جاللط يناتجالجسائأالمفا يـالاديدااليالـ(. .1ط.
.جاللجزنعلمنترالترجؽدار:يماف

يالـالكلب.:النا رة.3.طنظرناتا يالـجالاا اتاللأ ير(.ـ2010).ي دالحميد دمحم

الثاصةاللربيةفيمندمة(.ـ2111.)مفمحليسيرجكجافحة فجاز يمرالعزنز ي د .2ط.
.جالطبايةجاللجزنعلمنترالمسيرةدار:يماف

 ي در  ( دمحم. الز راش 2006فاطمة المكلباتـ(. في جاسلثدامصا . رماياتالمعاقيفبصرنا
.مامةس رنز

.جاللجزنعلمنترصفاشدار:يماف.1ط.بآذانصـالمبصرجف(.ـ2111.)السيدماادةي يد 

)الرحمفي دثميأجالمعايطة نجرؼ مصطفىالنمش  ـ2111. االطفاؿذجؼ(. سيكجلجاية
.جالطبايةجاللجزنعلمنترالمسيرةدار:يماف.2ط.االحلياااتالثاصة

منسقجحدةاللننياتالمسايدةـ(.أارػالمنا مةالباحث.غزة:2017جيجلي10المجح جليد.)
.بالكميةالاامعة

ـ2117.)طارؽجيامر ي دالرؤجؼ دمحم  البصرنةا ياقة(. 1ط. طيبةمؤسسة:النا رة.
.جاللجزنعلمنتر

لامعيةالمديراللنفيذؼـ(.أارػالمنا مةالباحث.غزة:2017جيجلي14مرزجؽ ا لساـ.)
.ناصرالعيجفللأ يأالمعاقيفب
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ـ.2016مدرسةالنجرجاألمألممعاقيفبصرنا مطجيةلعرنفية 

نعيـ.المصرؼ   اللي2014) ا يالمية لمثدمات الفمسطيني الامصجر اسلثداـ مدػ ـ(.
يندمصا النناؿ. جالدارساتالصالف لألبحاث فمسطيف اامعة العددمامة اامعة 7 

 .فمسطيف.غزة

 نعيـ. 2017(المصرؼ  المااؿـ(. في الذكية الصجالف الفمسطينييف ا يالمييف اسلثدامات
ا نسانيةمامسالنترالعمميا يالمي اامعةالكجنت. .المامةالعربيةلمعمـج

مطجيةلعرنفيةامعيةرابطةالثرنايفـ( 205)امعيةرابطةالثرنايفالمعاقيفبصرنا
 .غزة المعاقيفبصرنا

( حميمة. 2016المنبالية  اللجاصأ(. لتبكات يماف سمطنة في المكفجفيف اسلثدامات
منذ )رسالةاالالماييجا تباياتالملحننة السمطاف.منتجرة(غيردكلجرة  اامعة

مسنط.قا جس 

ـ المجقع:2017يجنيج5لارنخاالطالع: لارنخالصالفالذكي)ت.د(  الازنرةمجقع
(aljazeera.net/encyclopedia/economy .)

ـ 2017يجليج5لارنخاالطالع: مجاقعاللجاصاالالمايي ـ(2016)اليفأفلصامجقع
.( http://www.lahaonline.com/articles/view)المجقع:

يجنيج10لارنخاالطالع: IOSما جنظاـ ـ(2015)اللننيةلألثبارمجقعال جابةالعربية
.(https://aitnews.com)ـ المجقع:2017

اغسطس5لارنخاالطالع: الصجالفالذكية ـ(2014)الذكية-لمصجالف-اللارنثي-مجقعاللطجر
.(ttps://edu577.wordpress.comـ المجقع:2017

المجقع: ـ2017يجنيج8لارنخاالطالع:  رنامج اؿ ـ(2015)مجقعالناطقاللكنجلجاي
http://www.nattiq.com)/.)

http://www.lahaonline.com/articles/view
https://aitnews.com/
http://www.nattiq.com)/
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 يمىالرابطـ2017يجليج5لارنخاالطالع:  مساجاأ ـ(2015)لسعةمجقع
(ts3a.com  http://www.(.

ـ المجقع:2017س لم ر5لارنخاالطالع: الليمياراـ جماـ( 2015)مجقعليمياراـ
(https://telegram.org/faq/ar#1).

يجليج5لارنخاالطالع: المعاقجفبصرناداثأ جلنةالجنب ـ(2014)مجقعارندةالرناض
.(http://www.alriyadh.com/426201)ـ المجقع:2017

المجقع:  رنامجابصارلممكفجفيف ـ(2015)مجقعصثرالثميجللننيةالمعمجمات
)ts/show/27http://sakhrgulf.com/index.php/produc(.

ـ المجقع:2017يجليج5لارنخاالطالع: الفيس جؾماسنار ـ(2015)مجقعصدػاللننية
(echo.com-http://techguide-features-messenger-facebook ).

14لارنخاالطالع: إياا ياتجسم ياتتبكاتاللجاصأ ـ(2014)مجقعصجتاللكنجلجايا
.https://www.ultrasawt.comـ المجقع:2017يجليج

ـ 2017يجنيج20لارنخاالطالع: تبكةاللجاصأاالالمايي ـ(2014)مجقعلصاافال ف
(.http://arab afli.org/main/index.php)المجقع:

8لارنخاالطالع: 2015 جالف ياالفضألعاـ 9ـ( 2015)مرساؿمجقع
(.https://www.almrsal.com/post/198130)ـ المجقع:2017اغسطس

ـ المجقع:2017يجليج5لارنخاالطالع: الفاي ر ـ(2015)مجقعمنلدػيدالت
(https://vb.3dlat.net/showthread.php?).

ـ 2017غسطسأ8لارنخاالطالع: تبكاتاللجاصأاالالماييـ( 2014)مجقعمجضجع
(./http://mawdoo3.comع)المجق

https://telegram.org/faq/ar#1
http://www.alriyadh.com/426201
http://sakhrgulf.com/index.php/products/show/27
http://tech-echo.com/
https://www.ultrasawt.com/
https://www.almrsal.com/post/198130
https://vb.3dlat.net/showthread.php?
https://vb.3dlat.net/showthread.php?
https://vb.3dlat.net/showthread.php?
http://mawdoo3.com/
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 استقصاء بعنوان: استبانة

لتطبيقات التواصل االجتماعي في  ذوي االعاقة البصريةاستخدامات      
 المتحققة شباعاتاإلو اتف الذكية و الي

 ,,, الكريمة أختي... الكريم أخي

 وبركاتو هللا ورحمة عميكم السالم

 تحية طیبة وبعد :

 إاراشينجـ لتطبيقات  ذوي االعاقة البصريةاستخدامات "  بعنجافدارسةالباحث
الحصجؿملطمباتمفكازش "المتحققة اإلشباعاتو اتف الذكية و التواصل االجتماعي في الي

أسئمةيمىبا اابةاللكـرجأرابالاامعةا سالمية الصحافةقسـفيالمااسليردراةيمى
يمما  االسلبانة  يمىللعمقالليالمعمجماتاميعبأف ذر فنطسلسلثدـاألسئمةبا اابة

.العمميالبحثألغراض

 جاللنديرالتكرازنأجلكـ

غجلذجسامييطاهللاأ :الباحث

  0599848742 

The Islamic University–Gaza 

Deanship of Research and Graduate Studies  

Faculty of Arts 

Master  of Journalism 

 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــامعـالج

 العلمي والدراساث العليا عمادة البحث

 اآلدابت ليــــــك

 ماجستير الصحافت
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       أنثى    ذكر      : االجتماعي النوع
 العمر : .................. .1
 العمل :................... .2
 :المؤىل العممي .3

 انجؼفأقأ ملجسط  دراساتيميابكالجرنجسد مـج
 :السكن مكان .4

غزة   محافظة شمالغزة محافظةالوسطى   محافظةيونس       خان محافظة 

رفح محافظة 

 جزئية كمية                 : درجة االعاقة .5
 

 

 ىل تستخدم تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية ؟ .6

(3السؤاؿرقـ)انلنأإلى"نعم"أابيفالسؤاؿاللالي ـلجقفمتكجرا "ال"
يمكن اختبار أكثر من "؟ اليواتف الذكية فيتطبيقات التواصل االجتماعي أسباب عدم استخدام ما  .7

 إجابة"
.الأملمؾ الفذكيليسلدؼالمصاراتالكافيةالسلثداـ ذراللط ينات. 
.ليسلدؼالجقتالكافياراشاتاألمافجقمقحجؿالثصجصية  .ا 
.أثتىمفاللحدثمعاآلثرنفادجا اجغيرمنلنعبأ ميلصا .
.الللناجؿمجاضيعمصمةلي.ظرجفيالصحيةلحجؿدجفاسلثدامصا
.الأيرؼ جاجدلط يناتمسايدةلييراىأسبابأثرػ

ذكر ا:...........................

 . )يمكفاثليارأك رمفإاابة(امتالكك لياتف ذكي؟  سببما  .8

.مجاكبةاللكنجلجاياالحدي ة.اسلثدمذفيالدراسة.إمكانيةلك يرمحلجياتالتاتة

.يحلجؼيمى رنامجناطقم أاآلثرنف.ممارسةحياليبتكأط يعي

 عادات استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكيةو : أنماط الثانيالمحور 

 المعمومات العامة :الولالمحور 
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سصجلةحممذفيكأمكافالمميزاتالمجاجدةبذ.جاالسلفادةمفالثصائص

.........................أثرػيراىذكر ا

 عمى أي تطبیق تعتمد في التعامل مع ىاتفك الذكي ؟ .9
شاتالتاتةقارلط يقلك يرالتاتةلط يقمعااال نيف 

 ىاتفك الذكي؟ النظام الذي تستخدمو فيو ىما  .10

Android  IOS     Windows Phone         Symbian  
 ..………أثرؼ/حدد

 قارئ الشاشة الذي تستخدمو؟و ما ى .11
        توك باك         سبیل           شاین بمس    عدسة التكبیر إيماءات التكبیر
   فويس اوفر           الويندوز    موبیل سكیل تمكس أخري/ حدد……….. 

 ؟ الذكي ىاتفك خالل منمنذ متى تستخدم تطبيقات التواصل االجتماعي  .12

.أقأمفسنة.مفسنةإلىاقأمف الثسنجات

.مف الثإلىاقأمفثمسسنجات.ثمسسنجاتفأك ر
 خالل الساعات التي تقضیيا یوميا عمى تطبيقات التواصل االجتماعي من ما إجمالي .13

 الذكي ؟ ىاتفك
أقأمفسايةجاحدةمفسايةالىاقأمفسايليف
مفسايليفالىاقأمف الثسايات..الثساياتفاك ر 

) يمكن ؟ الذكي ىاتفك خالل تطبيقات التواصل االجتماعي منما المكان الذي تستخدم فيو  .14

 اختيار أكثر من إجابة(

المنزؿاألماكفالعامةالعمأجمكافالدراسةأأماكفأثرػ يراى
ذكر ا...............
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 )يمكنك .؟الذكي ىاتفك خالل من تستخدميا التي االجتماعي التواصل تطبيقات ما أىم .15

 )إجابة من اختيار أكثر
فيس جؾلجنلريجليجباجاأ مسجالسابفاي ر
لنكداف

ليمياراـفيس جؾمسنارسنابتاتانسلاراـأثرػ يراى
................ ا:ذكر
 ؟تطبيقات التواصل االجتماعي في ىاتفك الذكيما درجة استخدامك ل .16

نسبة                     
 االستخدام

 التطبیق     

 منخفضة جداً  منخفضة متوسطة عالية عالية جداً 

      فيس بوك    

      تويتر

      یوتیوب 

      جوجل بمس

      واتس اب    

      فایبر

      تیمیجرام

      لنكد ان

      سناب شات  

      انستجرام   

      مسنجرفيس بوك 

      أخرى, أذكر..........

 )يمكنكما أىم الحاجات التي تدفعك الى استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية ؟ .17

  )إجابة من اختيار أكثر

 للجاصأمعاالثرنفاؼلبادؿالرأجالحجار 
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 مسايداتجحصجؿيمىثدماتال اللسمية.جقضاشجقتالفراغ

 لنميةمصاراتاللجاصأاالالمايي.يرضنتاطاليالمثلمفة 

 لصـذجؼاالياقةالبصرنة.الليالمتاركةفيالنضاياأثرؼ/اذكر ا
.........:........ 

التواصل االجتماعي في تفاعل معيا خالل استخدامك لتطبيقات و ما المواد التي تتابعيا مع اآلخرين  .18
 )إجابة من اختيار أكثر )يمكنك ىاتفك الذكي؟

ةياسيالسا ثبارنةذيجاللرفةياللسم يةالتبا

ةينيالدةياالقلصادةياضنالر        ةيالصح
ةيمياللعمةيالفنةياالالمايالنسجية
ذجؼاالحلياااتالثاصةايقضا .....أثرؼ يراىذكر ا...............




 .)يمكنكدوافع استخدامي لتطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية في تتمثل .19
 )إجابة من اختيار أكثر

 ب. دوافع منفعية أ. دوافع طقوسية

 ملجفرة.جألنصاملاحة 

 كيفيةاالسلثداـ.ج دافعالفضجؿ 
 لملثمصمفالعزلة . 

 اللسمية.جقضاشجقتالفراغ 

 اللطجر.جمسايرةالحدا ة 
 .التعجربالثصجصيةينداالسلثداـ 

اسلثدمصالملجاصأمعاآلثرنف 

 .المتاركةفياالنتطةالمثلمفة 
 .لالطالعيمىقضايالصـذجؼاالحلياااتالثاصة 

 .لفصـالجاقعحجلي 

 .االطالعيمى نافاتاثرػ 
لثصذجؼاالحلياااتالثاصة.االسلفادةمفالمعمجماتاللي 

اختيار  )يمكنكما أسباب استخدامك  لتطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية ؟ .20
 )إجابة من أكثر

بالصالفالذكي.اللننأجسصجلةالحمأ            يجفرصجتأ ناشاالسلثداـ  . 
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 األحداث.جسريةننمصالممعمجمات مفثاللصامكالمات الفيةاارؼ. 

 النضايا.المتاركةفيمثلمفجلمكننيمفاللعميقسصجلةاالسلثداـ       . 

 .طرحقضايالصـذجؼاالياقةالبصرنةلغنييفااللصاؿالجاا ي

ادؿالث راتمعاآلثرنف.لب.اللعرؼيمىالمزندمفاألتثاص

.............:أثرػ/حدد ا.......
 مدي االستفادة ودرجة الثقةو  خري اثر االستخدام تطبيقات التواصل عمى الوسائل اال .21
 المواءمة.و 

 العبارة م
 عالية
 منخفضة منخفضة متوسطة عالية جدا

 جدا

فياالالمايياللجاصأللط يناتاسلثدامؾ أأ ر1
؟االثرػا يالـجسائأملابعةيمىالذكيةالصجالف

     

اللجاصأللط يناتاسلثدامؾمفاسلفادلؾمدػما2
؟الذكيةالصجالففياالالمايي



مامدػ نلؾ لط يناتاللجاصأاالالماييفي3
الصجالفالذكية؟



فياالالمايياللجاصألط يناتمجاشمةمدػما4
؟البصرنة ياقلؾالذكيةالصجالف
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استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف ما درجة اإلشباعات المتحققة من  .22

 ؟الذكية
كبیرة  العبارة م

 جدا
 قمیمة جدا قمیمة متوسطة كبیرة

     اللثمصمفالممأجتغأجقتالفراغ 1

     االسلرثاشيندالتعجرباللعب 2

     التعجربالراحةجاللسمية 3

     نسيافالمتاكأالليالعرضلصا 4

     االطمئنافجلتعرنيبالراحةالنفسية 5

     اللجاصأمعاالثرنفجاتعرباأللفة 6

     مثلمفةمعاالصدقاشاناقشمجضجيات 7

     اللعرؼيمىمعمجماتلفيدنيفيحيالي 8

     زنادةالمعرفةباألحداثالاارنة 9

     الجصجؿالىكـ ائأمفالمعمجماتبسرية 10

     اتعربأننيم أاألتثاصالعادييف 11

     جفرتلياللجاصأمعاتثاصلصـنفساال لمامات 12

     مف نلي نفسييززت 13

     اعملنياالماييااك رجسصمتلياللجاصأ 14

     سريةالحصجؿيمىالمعمجمات 15
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اختيار  )يمكنكما ابرز ایجابيات استخدامك تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية؟ 

 . )إجابة من أكثر

المعرفة.جلزجدالتثصبالمعمجمات.نافذةمطمةيمىالعالـ

ال نةبالنفس.جفرصةللعزنزالذاتالعزلةاالالمايية.جمفالجحدةالثرجج

لاعأالفرداك رانفلاحايمىاالثرنف.ذجؼاالحلياااتمناقتةقضايالصـلليح
.الثاصة

.االسلفادةمفث راتاالثرنففيحأالمتاكأاسلثداـالجسائطجاللفايمية
الملعددة.

.جسيمةاقلصاديةقميمةاللكمفةذكر ا:./اأثرؼ................


 )يمكنك ما ابرز سمبيات استخدامك تطبيقات التواصل االجتماعي في اليواتف الذكية ؟ .23

 . )إجابة من اختيار أكثر

.لنمأمفمصاراتاللجاصأالتثصي الثطجطجاليمكننيلمييزااللجاف . 

 يدـال نة لط يناتاللجاصأاالالمايي . اثلراؽالثصجصية . 

 جيدـمعرفةمحلجػالص ذجؼاالحلياااتضعفا لمامصابنضايا
 .الثاصة

 .ك رةااليالناتمفثالؿاللط ينات غيرالئنةاباحيةيرضمجاد  .      
 اذكر ا:........أثرؼ/.................... 



 شكرا لحسن تعاونكم
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