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 للصحف اإلخبارية للتطبيقات املصري الشباب تبىن

 الذكية اهلواتف عرب اإللكترونية

 *الحفناوى حسن أحمد إبراهيم محمدد. 

 مقدمة:

ت Mobile  application  usabilityأضحت تطبيقاح  تتهواتهطحلتهووتوتوح تت

ومتأحدىتهوتانق  تهوتديث تهوتىتأحدث تنالح تنتيقح ت حىتعحن ي تهو يح ستماتفحقو ت حىتيح 

متغقحح ت قححفتطححد  تمححلومتولو لتمحح  تتت اححدتأعححيت تلحح هتطتهقايحح  تيلححىتهوتبيقاحح  ت

هقاي  ي تتيي تهواتهطلتهولكق تأم هًتش ئعتيلىتنتتتمتزهيدت ىتهووجتوعتهوو  ع ست حىت

أىتملحح تمأىتمنحح بتست قسحح تمفححاتو تست ححدمبتطنل حح تم وقحح تستموحح تتم  يلححىتهووسححت د تت

تهوتل تمهوجادتمهو ن تت.

بيقا  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تييح تهواتهطحلتهولكقح تدم هًتماوح ًتطؤديتهوت

 ىتطوقننتمست دمقا تهوشحي  تمحنتهوتححتلتيلحىتم لتمح  تمم ح  ةت ت يح تمي  لح ت

 قس تمفاتوفتت  لتامتيلىتد هيح تميلحمت وح تيتحدلتححتوامتمتلقح ًتستمي  قح ًتستمدموقح ًستتت

ستمطحدموا ت قوح ت قناوح تستتمنشح و   تكو تهط حح تتولشحي  تهووشح  ك تت حىتعحن ي ته ايح

ستمأححدهلت5122ينح ي تت52م   ع ت ىتتهوبته ىتتمه زمح  تمثلوح تححدلت حىتثحت طت

 ستمهواجت تهووسلحتيلىتهونو ئنتهووتت كح تمهوث  تح تولجحقاتمهوشح   ت5120يتنقتتت01

تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتمنتليمتهوجو ي  تهقفالمق تهووتشددط.تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

مأط حتط ددتهوتبيقا  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تييح تهواتهطحلتهولكقح تطنحت ت

 د تهوو لتم  تستمو ت  متمست دمقا تيلىت امتمد هف تمهفتق   تونحمتمح تيتحدلتمح

ححححتوامتستم  حححمتوحححديامتثححح هتتم   قححح ًستكوححح تناحححمتمسحححت دمقا تتمحححنتدم تهووتلاحححىت وحححىتمنححح لاتت

تممت م توديفتتهواد طتيلىت  حته فئل تتهوت سق تمهوتتلقمتتمهوت نقدتمهوتنيؤت   حدهلتهوا دم .

لوق ت وىتأبتهوشي  تومته كثح تهفحت دهم تولتبيقاح  تهقاي  يح تمطشق تهود هف  تهو 

ولحتلتيي تهواتهطلتهولكق ًتتوا تستتوإل ال تأكي تيلحىتهوو لتمح  تمه ايح  تهوجديحدطتت

ممت   تا تأماًت حوملتستمناح تهوسق فحق تستمهالتحح دي تستمه منقح تستمهوثا  قح ت...تمونحلهست

 قح لته كيح تفحن ًستم  حمت قحنامتتأ ضحق تمشحت ك تمو ت تحتمج لتهوتته ت قنامتم قنته 

تف يد تيلىتهوتتهعمت قنته  ق لتستمللل تمنتهواتهتتهوو   ق تمهوثا  ق تت قو ت قنامت.ت

مونحح ستفححو  ت  لحح تهوشححي  تأكثحح تهو ئحح  تليححتاًت ححىتطينححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح ت

  تهوتحىتطححلامتييح تهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمنا تسمقزطتهوتتنمت ىتنت ته ايح

هوتبيقا  تهوو تل  تهوتيتطتقحتوامتأبتي ت  مهتم تي يدمبتمت   ت تأمتل هتط تأمتمشح ودطفت

                                                           
 ك  تهوشقخ  م  تت-هاده كلق تهت-هايال تمد ست اسمت *
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منتكمته اي  تهونيق تهولىتيحمتيتمقح ًست  وشحي  تيايحمتيلحىتهوتننتوت قح تهوتحىتطتحقحتوحفت

تح ي تهفت دهما تستمهنتا تتهووض مقنتهوتىتطتته  تمعتهوتو م طفت.

قا  تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيلىتمفح ئمتهقيحال تهوتالقديح تملدتأث  تهوتبي

ي  لح تممت   تاح توت ح ت لت ح ستتأايح  س توقزو ت وجوتي تمحنتهوسحو  تمثحمستنشح و ت

منش ت قديتو  تلحق طتمف ي  تووجوتي تمنته اي  ته نق تستمهوت  يلق تمحعته ايح  ت

مهفحت ده تهوتفح ئاتهووت حددطتستت  ووش  ك تمهوت لق تموح تيتاح ت  حعتهوححدىتهو حت يتس

تمهونصتمهونصتهو  ئ ست  متودىتهوشي  تث هتتم   ى.

مححح متمحوحححلىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تت

ستوت هيحححىتهو ئحححح  تهو و يححح تمهووسححححتتىتتهافحححت ده يلحححىتهويسححح   تمهوقسحححح تمهوسحححاتو ت ححححىت

تي  تسوتساقمتليتوا تمطينقا تح وق ًتممستاياًل.تمهوت لقوي.تمهالتح دىتمها تو يىتولش

طينححىتهوشحي  تهووحح يتولتبيقاح  تهقاي  يح تولحححتلتتوتتنح ملمطحوطىتهود هفح تهوت وقح ت

تهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تسمأ  تهافت  دطتستمهوث تتهوو   ىتهووتتا تمنا .

 مشكلة الدراسة: 

هوجقحمتهوتح وىتمحنتهوشحي  توحتتهوجقحمتتطؤكدتهود هف  تهو لوق تمهوتج   تهودموق تأب

هقونت منىتهووتوعت  وتبيقا  تهوتديث تمهووتبت طت ىتمج لتهاطحح ا تستيلحىتهيتيح  ت

أبتهوشي  تلدتهفت  ضت ىتهوتتهعحمت قوح ت قحنامت تلحتتهوتبيقاح  تيحنتشحين  تهاطحح لت

 عححدتهوش حححىتهووي شحح تأمتحتححىتمفحح ئمتهقيححال تهوتالقديحح تستمطاححتمتهود هفحح تهوت وقحح ت 

ملق ستطينىتهوشي  تهووح ىتولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تييح تهواتهطحلت

هولكقحح تستمكوححتتمححنتاححاللتليحح ستهووتغقحح ه تهوتححىتطححد عتهوشححي  تهووححح ىتووت   حح تطلححتت

هوتبيقا  ت ادةتهوتحتلتيلىتهوو لتم  تيحنتهواضح ي تهوواوح ت حىتمحح ت ضحالتيحنت

هووتغقح ه تهوتفحقب تهوتحىتطحؤث ت حىتيولقح تطلتتهوتىتط صتهوشي  تست ضالتيحنتلقح ست

طينىتهوشحي  توتلحتتهوتبيقاح  تستهوتحىتطتوثحمت حىتهوتحح ئصتهوديوت  ه قح تولويتحتثقنت تت

تهونت تستهو ئ تهو و ي تستمهوت لقمستمهودامت(

 أهمية الدراسة :

طنيححححعتأووقحححح توححححلهتتهود هفحححح تمححححنتهاتي  وحححح تو حححح مضتتمنوححححتك تليححححتلتهوتانقحححح ت-2

Technology AcceptanceتModelستمن  يحح تهوثحح هتتهوو   ححىتسحقحح تط ححدت

ولهتهونوتك تمولطتهون  يح تكهتأووقح تحقح تي سح هبتدمه حعتطينحيته  ح هدتولتبحت ه ت

هوتننتوت ق تمهن ن فح  تكوحتتيلحيتفحلتكق طامتمط سحق و تمتم ووقتاوح ت حيتم  وجح ت

 تمتضت تهود هف ت و تيسامت يتطتلقمتهو  و طتمهوتلحتةتيلحىتأفحي  ا تمهووتغقح ه

تهووؤث طت قا .
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طلاىتهود هفح تهوضحتتتيلحىتطبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقكت منقح تييح تهواتهطحلت-5

هولكق تستمهوتىت  ل تمنا تأدهطت يالمق تمتن مل تتستموقستمجح دتمفحقل تولتتحدلتمحعت

تهآلا ينتينت  دت.

كوحح تطنيححعتأووقحح تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح ت ححىتأناحح تأفححتب ي تأبتطححت  ت يالمحح ًت ححديالًت-0

AIternative Media فحح يعته نتشح  تيسححت د ت قسحح تمفححاتو ت ححىتأىتمنحح بتت

مزم بتسمل د تيلىتهوت  يمتمحعتمسحت دمقا ستموحتتمح تينحت تينحفتيديحدهًتمحنتهووزهيح ت

تهووت لا ت  وس ي تتمهونل  تمهوت  يمتم دتهو  متتما  ن ت تف ئمتهاطح لتهوتالقدي ت

ت منقح تييح تهواح طلتهوحلكىتتكتننتوت قح تهقاي  يح تتهوححت ق تتهقون أووق تطبيقاح  -4

حديث ت حيتطبحت تطانحيتمسحتو ستمهنتشح  تمتتهعحمتمفح يعتوقح تمسحيتإتمتوحلهت ح بت

هقاي  يحح تت هود هفحح تهوت وقحح تلححدتطسحح يدت ححيتطتديححدتمهضحححت   حح دتم اححت تطبيقاحح  

هوحت ق تتهقونت منق تيي تهوا طلتهولكىتكتف ئمت ديدطتح ق ت  وتو  تمتزهيحدتمحنت

ت  تطزهيدت حت طتمستو طتمعتهنتش  تهفت ده تهانت ن تمهواتهطلتهولكق تت.تليمتهوشي

حقتيحح تهوو حلحح تهو و يحح تهوتححيتطتن مواحح تهود هفحح تمهوتححيتط تيحح ته كثحح ت ليحح اًتيلححىتت-2

هفححت ده تشححين تهقنت نحح ت ت ححفتيحح  تمهووتهلححلتهقاي  يحح ت ت ححفتاحح متأاتموححيت

  حح اًت ححيتهووجتوححعتموححيتأكثحح تم حلحح تهوشححي  تهوتححيتطوثححمتشحح يت تماوحح تملب يحح ًت

هو ئ  ت لي اًتيلىتكحمت ديحدتمه كثح تطحوث هًت وح تيتحدلتحتواح ت حيتهووجتوحعتمه كثح ت

تلد طتيلىتال تح و تمنتهافتا ه ت قف.

 أهداف الدراسة : 

 وحيتطتاقح توحدةت ئقسحيتيتوثحمت حيتهوت ح ةتيلحيتمحدىتطينحيتتهود هفح طادةتطلتت

قونت منقح تييح تهواتهطحلتهولكقح تستميت ح  تمحنتهوشي  تولتبيقا  تهقاي  ي تولححتلته

تولهتتهوادةتهو ئقستمجوتي تمنته ودهةتهو  يق تمهوتيتيتوثمتأووا ت يتهآلطيتت:

هوت حح ةتيلححىتمححدىتطينححيتهويشحح  تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح ت-2

تهواتهطلتهولكق .

 يح تولححتلتهقونت منقح تهوت  ةتيلىتأوحمتدمه حعتمت   ح تهوشحي  تولتبيقاح  تهقاي -5

تيي هواتهطلتهولكق .

هونشلتينتأومتهووتضتي  تهوتىتي ضمتهوشي  تمت   تا تينحدتهفحت ده تهوتبيقاح  تت-0

تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي هواتهطلتهولكق .

هوت  ةتيلىتأكثح تهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تيي هواتهطحلتهولكقح تت-4

 ي  تتيقن تهود هف ت.هفت دهم تمنتليمتهوش

 عدتد   تثا تهوشي  ت يتهوتبيقا  تهقاي  ي تولححتلتهقونت منقح تيي هواتهطحلت-2

تهولكق .



 إلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكيةتبنى الشباب المصري للتطبيقات ا

 734 الجزء الثاني عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

هوت  ةتيلحىتأوحمتهوو ح يق تهوش ححق تولشحي  تهووحؤث طت حىتطينحىتهوشحي  تولتبيقاح  ت-6

تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي هواتهطلتهولكق .

نىتتهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تهونشلتينتنق تهوشي  تنتتتمدىتطيت-7

تيي هواتهطلتهولكق تمستايالً.

 عحححدتأم ححح تهافحححت  دطتمهوسحححاتلت حححىتهفحححت ده تهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتت-8

تهقونت منق تيي هواتهطلتهولكق .

هوت حح ةتيلححىتتد  حح تهوثحح هتتهوو   ححىتهووتتاحح تمححنتهفححت ده تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح ت-9

تق تيي هواتهطلتهولكق .ولحتلتهقونت من

 الدراسات السابقة:

محنتاححاللت عححدتهوي حح تولتحح هلتهو لوححىتوليتحتلتمهود هفحح  تهولوت لاحح ت تبيقاحح  تمحنتاححاللت عححدتهوي حح تولتحح هلتهو لوححىتوليتحتلتمهود هفحح  تهولوت لاحح ت تبيقاحح  ت

هواتهطححلتهولكقحح تطتعححمتهوي ححح ت وححىتد هفحح  تم طيبحح ت  فححت ده تطبيقاحح  تهواتهطححلتهواتهطححلتهولكقحح تطتعححمتهوي ححح ت وححىتد هفحح  تم طيبحح ت  فححت ده تطبيقاحح  تهواتهطححلت

تتهولكق ت ىتهوحتلتمنامته اي  تمهوو لتم  .تهولكق ت ىتهوحتلتمنامته اي  تمهوو لتم  .ت

تتين:ين:مطمتطاسقمتهود هف  تهوس  ا ت وىتمتت مطمتطاسقمتهود هف  تهوس  ا ت وىتمتت 

  المحور األول: دراسات متعلقة بالتطبيقات اإلخبارية للهواتف الذكية:المحور األول: دراسات متعلقة بالتطبيقات اإلخبارية للهواتف الذكية:

وحد  تهود هفح تهوت ح ةتيلحيتتتتت((22  (.(.51285128د هف تندي تييدتهونييتمتوحدتهوا ضحي د هف تندي تييدتهونييتمتوحدتهوا ضحي   --22

مدىتطينيتهوا ئمت  اطح لت يتهوحتلتهاونت منقح تهووحح ي توتبيقاح  تهوت هفحمت

هئفتهووانيمتميالل تكوتتيي تهوا طلتهولكيتمتمهن ن ستكوتتيلىتأد(IM)هو ت يت

 ي ضتهونو ك تمهون  ي  تهقيالمق ست عدتأومتأفي  تطينيتهوا ئمت  اطح لت حيت

هوحححتلتهقونت منقحح تهووححح ي تيقنحح تهود هفحح توتبيقاحح  تهوت هفححمتهو ححت يتييحح ت

هوا طلتهولكيتتسمتهوت  ةتيلحىتمحدىتهيتوح دتهوويتحتثقنتيلحىتطبيقاح  تهوت هفحمت

يتيولاحمتتست عحدتأكثح تطبيقاح  تهوت هفحمتهو حت يتهو ت يتيي تهوا طلتهوحلكيت ح

يي تهوا طلتهولكيتهفت دهم تمنتليمتهوا ئوقنت  اطح لت يتهوححتلتهقونت منقح تت

هووححح ي تستمتهوت حح ةتيلححىتهوو حح يق تهوش حححق تولاحح ئمت  اطححح لت ححيتهوحححتلت

هقونت منقحح تتهووححح ي تهوو طيبحح ت تينححيتطبيقاحح  تهوت هفححمتهو ححت يتييحح تهواحح طلت

ستهفت دم تهود هف تهوونا تهووستىتسهيتوحد توحلهتهود هفح تيلحىتهفحت ده تهولكي

  ضتهون  ي  تمهونوح ك تهو لوقح تهوتحيتطح طيات  وتننتوت قح تمطينقاح تمهنتشح  و تمت

 Theory حق تهفتند ت وىتيدطتمدهامتن  ي تأف فق تويتن  ي تهو  متهوويح  

of  Reasoned Action (TRA)وو لتمح  تسمتستمتنوحتك تطايحمتطننتوت قح ته

 Social Construction ofن  يحححح تهوينحححح تتها توحححح ييتولتننتوت قحححح ت

Technology م ححح دطتمحححنتهواححح ئوقنت411ستم ياححح تهود هفححح تيلحححىتيقنححح تلتهماححح

  اطح لت يتمتهلحعتهوححتلتهووحح ي ستممحنتأوحمتنتح ئ تهود هفح تهفحت  دطتهواح ئمت

 تنتح ئ تهوددهفح تت  اطح لتمنتطبيقا  تهوت هفمتهو ت يتك ن تم ط   تستمطتعحل

 وىتط ددتأم حفتهفحت  دطتهواح ئمت  اطحح لت حيتهوححتلتهاونت منقح تهووحح ي تمحنت
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هفحت ده توححلهتهوتبيقاحح  ت ححيتيولحفتممححنتأوواحح :تطححت  تهونثقح تمححنتهوتلحح تمهوجاححدت

ممطوننتمنتهنج زتيوليت س ي تمدل توق تطالقدي تمتتمطوننتمنتمت    تطبحت ه ت

همفتهوتبيقا  تي قحدت حيتهوت ح ةتيلحيتمح تياحد ته حدهلتوت  ت لت  تمتمأبتهفت د

 ححيتهووجوتيحح  تهقاي  يحح تهوو تل حح متمأناحح تطونححنتهواحح ئمت  اطححح لتمححنتهفححتنو لت

هوو لتم  ت س ي تحتلتهوتدلتهوليتيات ت تغبقتحفمتموسح ي تهون ح كت وحىته ايح  ت

تتمهوو لتم  تمنتاالوا .

  ((55(ت (ت 55128128(ت (ت ..SSaakksshhii  GGooeell,,eett  aallد هف تف كشىتت تيمتمآا مبتت د هف تف كشىتت تيمتمآا مبتت --55

 Mobile هفتاد  تهود هف تهوتتعمت وىتم  يق تيس تهفت ده تطبيقا  تهووتوتلت

application ىتم تللتهوت حح  تحق تط تللتهوو  يق ت  اتالةتهوغح ضتمحنتت 

هوتبيق تستحق تف  تهود هف ت وىتهوت ح ةتيلحىتيسح تهفحت ده تهوتبيقاح  تهقاي  يح تست

بيقاححح  ته و ححح  تستمهوتبيقاححح  تها تو يقححح تستمهوتبيقاححح  تهوتجححح  طتهقونت منقححح تستمط

مهوتبيقا  تهويننق تستمطبيقا  تهونتبتمهوو ه حعت.مهيتوحد تهود هفح تيلحىتيحدطتمنح و ت

وتحنقلتم  يق تيس تمهافت ده تحسبتط حصتكمتطبيقح تمطتوثحمت حىتهط ح كتهواح ه ت

ت ددطتهوسو  تااللتم  يق تمت ددطتستمهو ولق تهوا مق تهوتتلقلق تستمن  ي تهوون   تمتمن

ستمهونول ححح تهواقنلقححح تهوت سحححق ي تستمأفحححلت توتن حححقمتهوت ضحححقال تيحححنت ححح إتهوتشححح   ت

ولتعتلتوتمتمث وىتستمم ومتهوتتاققمتمطج   تمعنعتهوا ه تستمتنوتك تيس تمهوساتو ت

سممححنتأوححمتهونتحح ئ تهوتححيتطتعححل ت وقاحح تهود هفحح تأنححفتمححنتأوححمتم حح يق تيسحح تمهفححت ده ت

طتمطتوثحححمت حححىت تهوسححح ي تهوت  يلقححح تستطجححح مزته ابححح تتستطبيقاححح  تهووتوحححتلتهووت حححدد

هفتاالستف  تهوت زينتألمتستفاتو تهافت ده تستهطس ما ت  ون  تطتمهو   وقح تمهوجو وقح  ت

(تمكلوتتمنتم  يق تهفت ده تهوتبيقا  تهقاي  ي تمطتوثحمت حىت تفحاتو تهواح هتطتهو  وقح ت

ديتتستهوتتدي تهوس يعتستهط حح تيلىتن   تطشغقمتستم تدتاق  ه تو  ضتهوحت تمهو ق

تهااي  ت نمتهولغ  تستفالف تهق ت  سمهطس  تمه ا تهووست د تهو فتمق ت  وت  يلق ت(ت.

تت  KKyyoonngg  EEuunn  OOhh,,aanndd    RRoonngg  TTaannggد هف تكقتن تأمبتأمهتم منح تطح ن ت تد هف تكقتن تأمبتأمهتم منح تطح ن ت ت--3

تت((00( ( 51285128(ت (ت 

هفحححتاد  تهود هفححح تم   ححح ت وحححىتأىتمحححدىتأبته نشحححب تهووت حححددطتوو  وجححح تأايححح  ت

توححتلتمححنتاححاللتهفححت ده تطبيقاحح  تهواتهطححلتهولكقحح تمهووتوثلحح تت ححىتطلاححىته ايحح  تهوو

مل هتهطا تمهو ثت تيلقا تممش  كتا تمح  ا تستط تللتمنتحقح تم حدلتطن ه وح تممحنت

هووسحت دم ت (تتMobile appsحق تأنته تهوتف ئاته ف فحق تمهوتبيقاح  تهووتوتوح ت 

هون  تطتتهولهطق تولويتتثقنت ىتطوديتا تستم وحىتت ىتهواق  ت ا تستم وىتأىتمدىتط تللتنت ئ 

أىتمدىتط تلحلتنتح ئ تهو ضح تهوحلهطىتولوشح  كقنتيناح تست  هقضح   ت لتم   ح ت وحىتأىت

ت60مدىتطسامتطننتوت ق تهوا طلتهووتوتلتطودطقا ستمطمت   هتتد هف تهفحتباليق تيلحى

نتحقححح ت  ويححح تمحححنتمحححنتمسحححت دمىتطبيقاححح  تهواتهطحححلتهولكقححح تستمطنتيححح تهو قنححح تمححح

هووتغقححح ه تهوديوت  ه قححح ت هونحححت تسته عحححمتهو  لحححىتستهوت لحححقمستهوت ححححصتهو لوحححى(ت

مهيتود تل ود هف تيلىتهوونا تهوتع ىتستمهفت دم تن  يح تهافحت ده تمهاشحي ي  ت

ستممنتأومتنت ئ تهود هف تستأبتمست دمىتهوتبيقا  تهولكق تهوحلينتيت  ضحتبتواح ت شحنمت
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هوو لتمححح  تم اواححح تتمنالاححح تمأ شححح تا س قنو تتدهئحححمتأكثححح تلحححد طتيلحححىتهوتححححتلتيلحححى

هووسححت دمقنتهوححلينتيت  ضححتبت شححنمتنحح د هًتينت ححتبت ا هئتاحح ت ااسكوحح تأ احح  تنتحح ئ ت

هود هفحح تأنححته تتهوتبيقاحح  تهوتححىتهفححت دما تهوبححال ت ححىتهوتحححتلتيلححىته ايحح  تس ححتمت

اححىتهايتوحح دتيلححىتطبيقاحح  تمتهلححعتهوتتهعححمتها توحح يىتمثححمتهو ححقست ححتستمطححتطق توتل

مهوتبيقاححح  تتCNNكتبيقححح تتت News appsه ايححح  ستتمهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تت

تستمهوتبيقا  تهوو هفل تهو ت ي تستأمتهونحق تت.ت Yahoo Newsهووت حح تمثمتت

تت(تت(تت44(ت (ت 51285128د هف تهوونح تهقيالمق تهووت حح  د هف تهوونح تهقيالمق تهووت حح  --4

ف  تهود هف ت وىت عدتطوثق تهووتتتىتهقونت منىتمطبيقا  تهوا طلتهوحلكىتيلحىت

 (تمهيتود تهود هف تيلىتهوونا تهووسحتستمهفحت دم ت5128مف ئمتهقيال تهوتالقدي ت 

آاةتمشح  ستت21ن  ي تهافت دهم  تمهوتوثق ه تستم يا تهود هف تيلىتيقن تطشحومت

دموح تححتلتهو ح ومستمكح بتمحنتأ ح زتنتح ئ تهود هفح تتت24منتيقن  تم تل  ت يتأكث تمحنت

ياححح أمبتمفححح ئمتهقيحححال تهوتالقديححح تم   عححح تمحححنتهووشححح  كقنتاتت%06أبتمححح تنسحححيتفت

يتح   تبتوحلهتت%6يت   تنا ت شحنمتمتابحعستمت%46هوحتلتهووبيتي ستمأبتم تنسيتفت

هوحت   تم طتمهحدطتأفيتيق ًست قو ت لغ تش يت تهووت   قنتولحتلتهووبيتي تم شحنمت

مححنتهوويتحتثقنتيقنحح تت%45ستمأمضححت تهود هفح تأبتمحح تنسحيفت.%25يحتميتمحح تنسحيتفت

هف تتي ضلتبتهوتحتلتيلىته اي  تهو  ووق تيي تمف ئمتهوتتهعمتهق تو ييت يتهود 

منامتهووتهلعتهقاي  ي تهقونت منق تطلقا تهووتبح  تهوتل زيتنقح ت نسحي تت%54حقنتيت  عت

مهقكهيح  تت%4ممنتثمتهوحتلت نسحي تت%8مطبيقا  تهوا طلتهووتوتلت نسي تت51%

د هف تتي ضلتبتمت    تما ا تهوح أيتييح تمنتهوويتتثقنتيقن تهو %54 س.%5 نسي ت

ت%04مف ئمتهوتتهعمتهق تو ييت يتحقنتيت   ا تيي تهووتهلعتهقاي  ي تهقونت منقح ت

محححنامت احححاتي ضحححلتبتمت   تاححح تييححح تهوححححتلستكوححح تيحححزز تنتححح ئ تت%25ماتيحححزهلت

هافححتيق بتمححنتمسححتايمتطبيقاحح  تهواتهطححلتهولكقحح سمهوتيتفححجل تنوححتهًتملتت حح ًتيلححىت

ت.دتهو  وويتمكون  ستلتيت يت ده طتمطاديمتهووتتتىت و تللتأنتهيفهوح ق

تت((22(ت (ت 51275127د هف تالتدت ن تاوقست نتييدهللا د هف تالتدت ن تاوقست نتييدهللا تت--5

هفتاد  تطتلقمتهو ح ئصتهووت لا ت  وشنمتمهووضوتبتوتبيقا  تهواتهطحلتهولكقح ت

ولحتلتمهووجال تهو و نق ستممحنتأوحمتنتح ئ تهود هفح تيحد تهفحتثو  تمه اح تهووسحت د ت

بتطبيقا  تهواتهطلتهولكق تولححتلتمهووجحال ت حيتهوسحلبن تمحنتن حقح تهوشحنمت يتأول

مهووتتححتىستمه تاحح دتهوته احح تو ن عحح ت ححل تهووسححت د ستمطشححق تهونتحح ئ تأيضحح ت وححىتأبت

طححوقمتطبيقاح  تهواتهطححلتهولكقح تولحححتلتمهووجحال تهوتحيتطن موتاحح تهود هفح تاتيتاحح ت

عح ت  تيلحىتهووسحت د ستميتحتلتكوحتتفاتو تهوتنامتدهامتهوتبيق ؛ته م تهوحليتيشحنمت

دمبت ا ئححفت تحح طتزمنقحح ت تيلحح ت ححيتهوتبيقحح ستكوحح تطتعححل تنتحح ئ تهود هفحح ت وححىت وححىتأبت

ستيسحت دم بتلتهوحبت نقح ت ديحدطت حيتيح ضت(WhatsNews)طبيقا ت"مهطستيلحت "تم

متتتهووحح تهقايحح  يستكوحح تأبتهوتبيقاححقنتي حححح بتمتتححتىتا عحح ت حح وتبيق تمم تل حح ت

ق تمهووتلعتهقونت منيتولحتق تقن.تأم ت  ونسي توي ليتطبيقا  تهو قنح ستينتهونس  تهوت ل
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  فحت دم تلتهوحبتعححت ق تطالقديح ت حيتيحح ضتهووتتحتىتهوحليتوححمتي تلحلتيحنتهونسحح  ت

هوت لق توا ؛تمكوتت سيبته تا دتهوتبيقا  ت وىتم حتدت  يح تمت ححصتقيحدهدتمتتحتىت

هولححلينت "WhatsNews"  ايحح  يتولتبيقحح تيلححىتينححستطبيقاححيت"مهطححستيلححت "تم

يُ حححح بت  ياحح توححلوت.تكوحح تكشحح  تهود هفحح تيححد تهوتوحح  تطبيقاحح  تهو قنحح ت تتححدي ت

متتتهوححح تهقايححح  يت شحححنمتمسحححتو تاحححاللتهوقحححت ت  فحححتثن تتطبيقاحححيت"مهطحححستيلحححت "ت

ستمأكححد تنتحح ئ تهوتتلقححمتأيضحح تمتدمديحح تطت قححلتهوت  يلقحح تمححنتليححمت(whatsNew)م

ت(Usability)  طبيقا  تهو قن ستمض لتفاتو تهافت ده

تت((66( ( 51265126د هف تف  طتشتلىتييدهوست  تهوواد  د هف تف  طتشتلىتييدهوست  تهوواد  تت--66

هفتاد  تهود هف ت عدتأنو  تهفت ده تطبيقا  تهواتهطلتهو لتي ت حىتناحمته ايح  ت

مهوو لتمحح  ت حححقنتمسحححت دمىتهواتهطححلتهولكقححح ت حححىتمحححح تست ضححالًتيحححنتلقححح ستطحححوثق ت

  وتننتوت ق تهوتديث تتمتغق ه تهووستتيقنتها تو يىتمهوت لقوىتمهوسنتمهونت تمهواتس

 ىتولهته نو  تمنتهفت دهم  تهواتهطلتهولكق تهو لتي تستكوح تط عحدتهود هفح تمسحتتىت

محدهلق تطلتتهوتبيقا  تودىتمست دمقا تسمطمت   هتتهود هف تيلىتيقنح تمت حح تلتهماح ت

م  دطتستمهيتود تهود هف ت ىت    و تهون ح ىتيلحىتن  يتحىتنشح تهووسحتتدث  تت577

ا تو يقح تستكوح تهيتوحد تيلحىتهووحنا تهووسحتىتمهوتج ييحىتستمهفحت دم تمهوشين  ته

أدهطقنتوجوعتهويق ن  توو ت تهوقتمق  تستمهفتو  طتهافتيق بتستممحنتأوحمتنتح ئ تهود هفح ست

ي تيح تأكثحح تمححنتنححلتمسححت دمىتهواتهطححلتهو لتيحح تأبتطبيقاح  تهواحح طلتهو لححتىتوححىت

تالةتهطج وحح طامتوبايحح  تهوتححىتهووحححد ته ملت ححىتهوتحححتلتيلححىته ايحح  تستمححعتهاحح

طحححلامتستكشحح  تنتحح ئ تهود هفحح تأنححفتكلوحح تزهدتهاطجحح هتهقيجحح  ىتنتححتتطبيقاحح  تهواحح طلت

هو لتىتمهووتوثمت ىتهوت  ممتما تمفاتو تهفت دهما ت  نفتيزيدتهفت دهما تستمأمضحت ت

نت ئ تهود هفح تأنحفتكلوح تكح بتهووسحت د تعحغق تهوسحنتتزهدتمحنتهوتححتلتيلحىته ايح  ت

 تطبيقاحح  تهواحح طلتهو لححتىتستمكشحح ن تنتحح ئ تهود هفحح تأبتهوححلكت تأكثحح تهفححت دهم تييحح

وتبيقا  تهوا طلتهو لتىت ىتهوتحتلتيلىته اي  تستكو تكش ن تنتح ئ تهود هفح تيلحىت

ينححستهووتتلححعتأنححفتكلوحح تلححمتهووسححتتىتهوت لقوححىتزهدتهفححت ده تهوتبيقاحح  تهواحح طلتهو لححتىت ححىت

د هفحح تأنحفتكلوحح تزهدتفحح ي  تل فحت ده تهواحح طلتهو لححتىتهوتححتلتيلححىته ايح  تسكووشحح   تهو

تتت ىتهوقت تزهدتهيتو دتهووست د تيلىتطبيقا  تهوا طلتهو لتىت ىتهوتحتلتيلىته اي  .

  JJuulliiaannaa  NNuunneeww  aanndd  QQaarreessmmaa))د هف ت توق ن تنتنقزتمم نت التكته يسو تد هف ت توق ن تنتنقزتمم نت التكته يسو ت--7

AAnnuueellaa))تت((77( ( 51225122  تت

ت   Habits consumptionف  تهود هف ت وىتهوت ح ةتيلحىتيح ده تهفحتاالست

مسحححت دمىتطبيقاححح  تهوححححتلتهقونت منقححح تيلحححىتهواتهطحححلتهولكقححح تمهطحححح وامت  و ححح ومت

م ؤيتامتوقسح تهفحت دهما تمط ضحقالطامت  حتعحا تتمهوثاح ت قاح تستمهيتوحد تهود هفح ت

يلىتهوونا تهوتع ىتستمل م تهود هفح ت تتلقحمتأ   ح تطبيقاح  توححتق تىت تنقتيحت ست

هفت دمتدىتف مت  وتوتتهوي هزيلقل ت(ت و دلتطبيقاحقنتونحمتعحتق  تتط يوزته م ينق ت(تم 
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كو تل مح تهود هفح ت  فحت ده تت iosم وق ا تما ع ت و ازطتأىت تبتهوتىتط ومت ن   ت

مست د تولحتلتهو لوقح تمهوت لقح تستمطحمتطبيقح ت حزتتت92هافتيق بتوجوعت ق ن  تمنت

منحفتييح تهقنت نح تستمطححمتتمحنتهافحتيق بتمحنتاحاللتهاطحح لتهوش حححىتمهوجزته اح 

طتلقمتهويق ن  تمنتااللته ف وقبتهقححح ئق تستممحنتأوحمتنتح ئ تهود هفح تستأبتهوشحي  ت

عغق تهوسنتأكث تهيتوح دهتيلحىتهوححتلتهو لوقح تمحنتكيح  تهوسحنتهوحلينتيت   تناح ت وحىتت

  نبتهوحتلتهوت لق تتكو تي ىتكي  تهوسنت تإتهو وسقنتأنفتمنتهوسامتهو ثت تيلحىت

  ت ىتهوحتلتوت لق تما  ن ت تبيقاح  تهواتهطحلتهووتوتوح تستكوح تأشح   تنتح ئ ته اي

هود هفححح ت وحححىتأبتهووسحححت دمتبتي تيححح مبتطاسحححقمتمتتحححتىتهوتبيقححح ت وحححىتهو ديحححدتمحححنت

هووتضححتي  تيج ححمتهوتبيقحح تأكثحح هًتيسحح هًت بتهوتاسححقمتيسحح يدومت ححىتهو ثححت تيلححىتمحح ت

ت the NYT now هفح تيحوبتطبيقح تيتت  تنفتمأبتي اوحتهتمح تيجدمنحفتستكوح تأ اح  تهود

  ط حفتت نقفتمهضت ت ىتطن قمتي ضته اي  تمنتااللتطاحديوا ت حىتكتحمتطتضحونته ايح  ت

مه حدهلتتستكو تهوي  زطتأبتهووست د تيندم تيناىتطحح حتأححدلته ايح  تستييحدأت حىتطحح حت

ت.تهواديمتمنا ت وبتهوتبيق تي فمتوفت ف و تطاقدتكوت

تت((88(ت (ت 51225122  تتد هف تويفتمتودت تتىد هف تويفتمتودت تتىتت--8

ف  تهود هف ت وىتهوتتعمت وىتكق ق تطتاقح تط  يحمت شحنمت يجح  ىتمحعتهوتبيقاح  تت

هوت  يلقحح تهو لوقحح تهو  عحح ت حح   ازطتهووتوتوحح تستمكوححتتمححنتاححاللتد هفحح تطحححوقوا تست

مهيتود تهود هف تيلىتهوونا تهافتا هئىت ىت وعتهوو لتمح  ت حىتهوج نحبتهون ح ىتست

تج ييححىتولتوكححدتمححنت حح مضتهويتحح تستممححنتأوححمتنتحح ئ تمهووححنا تهوتعحح ىتمهووححنا تهو

هود هفحح تمححنتأوححمتيتهمححمتنتحح  تهوتبيقحح تي مححمتهووت حح تمهقثحح  طتمهويسحح   تمفححاتو ت

هافححت ده تستهوتت قححلتهونحح  حتو ن عحح تمأفححستهوتحححوقمت ححىتمه احح تهوتبيقحح تمهوتوثقححمت

مححعتهويححح ىتهونحح  حتيححؤث تيلححىتشحح ت تهووسححت د ت  ووت حح تمهو هححح تأثنحح تتمهوت  يححمت

هوتبيقحح تسمطحححوقمتمه احح تهوتبيقحح ت  وب ياحح تهوتححىتطسحح يدتهووسححت د تمهووؤفسحح تيلححىت

طتا ته ودهةستا دتمنتم هي طتهويس   ت ىتطحوقمتهوتبيق تتا عح تطبيقاح  تهواح طلت

هووتوتلتتمطج يدطتمنتأىتياي  تطته فتهووست د تأثن تتهوت  يمتم ح تونحىتيتن فحبتمحعت

كح تمحنتاححاللتش شح  تعحغق طتهوتجححمت حىت حمتيححد ت يق ح تهواح طلتهوجحتهلتأثنحح تتهوت 

طته  تهوتل تهون  ىتودىتهووست د تستيلحىتهووحححمتأبتيضحعتلتهيحدتوو  وجح تهونتسحق ت

مه ا تهوتبيق ت ىت وقعتع ت طفتمأ زهئحفت تتاقح تفحاتو تهفحت د تهوتبيقح تمهوشح ت ت

سحت د تهووست د ت  و هح ستات دتمنتيتا تهوتسلسمتهوا مىت ىتهوتحوقمتمو تيتضححتولو

هاووق تهونسيق تول ن ع تهوو  مض تمهو الل  ت قنا تولاق دطتيحقنتهووسحت د ت وح تيسح يدت

تيلىتطتاق تأوده فتمنتهوتبيق تيساتوفتمف ي تم  يلق .

تت    GGeerr  JJooyyccee  ,,  aanndd  MMaarriiaannaa  LLiilllleeyy))د هفح ت ق  حتيستمم  ي نح توقلحىت د هفح ت ق  حتيستمم  ي نح توقلحىت --99

تت((99( ( 51245124  
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ت ده تطبيقاحح  تهواتهطححلتهفححتاد  تهود هفحح تهوت حح ةتطجوقححعتهفححتداا تيسحح تهفحح

 Onlineهولكقحح ستمطححمتطاقححقمتهوو حح يق تهوت وقحح تمححنتاححاللتهفححتبال تييحح تهقنت نحح تت

survey منتهو ي هتت ىتمج لتط  يحمتهقنسح بتمحعتهوت فحبتهآلوحىتت61طمت  ف و ت وىتت

HCI experts محنتهويح حثقنت ضحالتيحنتت46دموح تييح تهو ح ومتمحنامتت28مكوحتت حىتت

ىتهووجحح لتمطتعححلتهت وححىتهافححتداا تهو  عحح ت قسحح تهفححت ده تهو حح ملقنتمهوو لوححقنت حح

طبيقاحح  تهواتهطححلتهولكقحح ت  ححدتطتديححدتأم حح تتهواحححت تمهوححناصت ححىتن ق طاحح تهواديوحح ت

مك نحح تأ  زوحح ت:تطاححديمتهقشحح   ه تيلححىتنتححتت ححت ىتوتتضححقحتهوتضححعتهوححلىتيلقححفت

مه اح  تولتبيقح تستطححوقمتت themeهوتبيق تست ط ح ت من نق تي ضتأكث تمحنتم اح ت

 له حح ت ححح ي تستهوسححو حت  فححت ده تهونحح مق هتمهووقن م ححتبتمأ اححزطتهافتشحح   تينححدت

هوض م طتولت  قلتمحنتيحبتتيوحمتهووسحت دمقنتستهوسحو حت تشحغقمتهوتبيقاح  تم اح ًتول ح مةت

تتتهويقئق تهوو تل  تم ىتأىتمل تم ىتأىتمن بتست دا لتهووتتتي  تأكث تفاتو تموق و .

تت((2121(ت (ت 51205120نىتأ تتهونج ت نىتأ تتهونج ت د هف تمنىتمتوتدتحسد هف تمنىتمتوتدتحستت--2121

هفححتاد  تهود هفحح تهوتتعححمت وححىتهووتبليحح  تهوالزمحح توإليححدهدتنسحح  تمتوتوحح تمححنت
متهلعتهوونتي  تهووح ي تمطتعل تهونت ئ ت وىتأنفتيجبتأبتينحتبتهواح طلتهوزكحيتوديحفت
 من نق  تطايمتطبيقاح  تهوتيحبتمضح م طتطسحاقمتهق تح  تييح تطلحتتهووتهلحعتهووتوتوح ت

ووتتتىتمهفحت ده تهو نح مينتمهو نح مينتهو  يقح تأمتهواحتهئمتوت طقحبتينت  ي تي ضته
 متتتي  تهوح ت ستمهفت ده تش ياتها ت  تيتعمتهووست د ت ومتمتتتي  تهووتلحعت

ستمشول تأ  زتهووتبليح  تيلحىتمسحتتىت اح ه تممتتحتىتهوحح ت ت  يحدهدتهوحح ت  ت
 يححح تستميحححد ت ب ياححح تميسحححب تسمم تحححح طتستميححح ضتهو ن عححح تهوا مححح توتجنحححبتهوتو

هايتوحح دتيلححىته وححتهبتوتوققححزت  ححضتهوو لتمحح  ت  وححح ت  تسأمن نقحح تط ححححتهووتلححعت
  ولتبتهو م دىتستمطح تفت ىتضتتتهونا  ستميد تهفت ده تهولحتبته ز إتمهوين سحجىت
 ححىتكت  حح تهونحححتمتموق وحح (تكوحح تأشحح   تيينحح تهود هفحح ت وححىتضحح م طتطاححديمتهويححديمت

ه تهوحت تممل   تهو قديتتوتع ا ت دل تهو ومتيلحىتهونحىتول ن ع تهوسو ق تيلىتو 
 طتاق تفاتو ت دا لتهويق ن  تمنتااللتطجنبتنو ك تهقدا ا تهونحق تهوو تتح ت.

تت((2222(ت (ت 51205120د هف تم  وقنتم هدتأنقس د هف تم  وقنتم هدتأنقس تت--2222
هفتاد  تهود هف تم    تهودمه عتهو  م تافت ده تهوتلق تبتهووتوتلتستمم    ت وحىت

هووتوحتلتيلحىتهوت ح ضتوتفح ئمتهقيحال تهوتلاقديح تمهوتديثح تستتأىتحدتهفت ده تهوتلق تب
مهيتود تهود هف تيلىتمنا تهووسحتستكو تهيتود تهدمه ت وعتهويق نح  تيلحىتكحمتمحنت
يلىتهافتيق بتممجوتي  تهونا شتهوو كزطتستمهفت دم ت ىت    وح تهون ح ىتن  يح ت

اقح تأوحدهةتهود هفح تهافت دهم  تمهاشي ي  تستمن  ي تهوتضت تها توح يىتستموتت
م  دطتمنتهوا و طتهونيح ىتست  اضح   تت211طمتطتزيعتهفتيق بتيلىتيقن تمت ح تلتهما ت

 وىت وحىت  ح هتتأ  حعتمجوتيح  تمن لشح تم كحزطتست تقح تكحمتمجوتيح تطوثحمتمسحتتىت
يو ىتم تللتميددو تيت همحتمنتثو نق ت وىتيشح طتأ ح هدتستممحنتأوحمتنتح ئ تهود هفح ت

هوتىتيست دما ته   هدتيي طلق تن طامت حىتكحمتمحنت طحح حتهوي يحدت  ت تأكث تهو دم  ت
هقونت منىتستهاشحت هست حىتهو حدم  تهوي يديح تستهافحتو  ت وحىتهقكهيح تستهوحداتلت وحىت
متلححعتهوتتهعححمتها توحح يىتستهووشحح  ك ت حح و أىت ححىتهوانححته تهو ضحح ئق تييحح تهو فحح ئمت

مهووش  ك ت حىتهووسح  ا  تهووادمح تتهونحق تهواحق طستهونت   تيلىتهووجتن تستهود دش تس
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يي تهواح طلتهووتوحتلتستطنزيحمت ح هم تستهاطح هست حىتادمح تهونحتلتنحتب(تكوح تأشح   ت
هود هفحح ت وححىتيححد تم ححتدتياللحح ت ححقنتهونححت تمهفححت ده تهوتلق ححتبتهووتوححتلت قوحح تيت لحح ت
  اشححت هست ححىتهو ححدم  تهقاي   حح تستيحح ىتهوغ ويقحح تمححنتهوويتححتثقنتمتححمتهود هفحح تتأبت

لق حححتبتهووتحححتلتفحححتةتينحححتبت حححديالًتيحححنتهونويقحححتط ت حححىتهوتححححتلتيلحححىته ايححح  تهوت
ه كثح تت02ألحمتمحنت-52مهوو   ةتحتلته حدهلتهوج  ي تستم  ت تهو ئ تهو و ي تمحنت

تهفت دهم تولتبيقا  تيي تهواتهطلتهولكق .

تت((2525( ( 51255125  تت    LLeeii  ZZhhaanngg))د هف توىتطش ن ت د هف توىتطش ن ت --2525

 دي توتحححوقمتطبيقاحح  تهوحححتلتيلححىتهفححتاد  تهود هفحح تهفححتني  تهو بححت تهق شحح
أ ازطتهونويقتط تهولتحق تموثل ت ىتأ ازطتأىت  دت و تيس ومت حىتطتسحقنتطجح   تلح هتطت
هوحتلتهقونت منق تيلىتطلتته  ازطتستموتتاق تولهتهوادةتل مح تهود هفح ت و ه  ح ت
ته د قح  تهووت لاحح ت تحححوقمتهوحححتلتهوت لقحح تممتهلححعتهوتيححبتمطبيقاحح  تأ اححزطتأىت حح دت
ميس تهفت دهماو تولت  ةتيلحىتلتهيحدتطححوقمتهوححتلتهقونت منقح تمهوت لقح ت احدةت
هوت  ي ت قناو ت ضالًتينتهوت  ةتيلحىتم ح يق تطاقحقمتطبيقاح  تهوححتلتمتحمتهود هفح ت
.مطمت  ح هتتهفحتيق بتييح تهقنت نح تولت ح ةتيلحىتهطج وح  ته شح  متنتحتتهوححتلت

  اححزطتهووتوتوحح تم  اضحح   ت وححىتهوت لقحح تمهوتححىتطشححومتمتهلححعتهوتيححبتمطبيقاحح  ته
هوحتلتهووبيتي تستملق ستهو الل ت قنتهو ح ئصتهوسن نق تو قنح تهود هفح تم    ح طامت

ميتتثحح ًت.مطححمتطتلقححمتطحححوقمتثالثحح تطبيقاحح  تت265يلححىتأفححئل تهافححتيق بتمشحح  ست قححفت
وحتلت نقتيت ستط يوزتستيتت ست يفتطتدهىتستمو  قنجتتبت تفح ت(تمما  نح ت تححوقمت

عتهوتيحبتهو  عح ت اح تيلحىتأ احزطتأىت ح دتم كحز ت حىتهوتتلقحمتيلحىتلقح ستيسح تمتهل
هفحت ده تهوتبيقاح  تهوثالثحح تولت ح ةتيلحىتمزهيحح تميقحت تطححوقوا تستممححنتأوحمتهونتحح ئحت

 حىت  حضتطبيقاح  تت Clarity of  navigationون ستأم فتلحت تمت لا تهووالح ت
ححح ت ححىتعحح ت تهواححح تستعححتلتهود هفحح تمطتوثححمتأم حح تهواحححت ت ححىت هات حح تتهووال

عحح ت  تطتديححدتهووالححح تهو ئقسححق تحقحح تيضححب تهووسححت دمتبتوليتحح تيححنتهووالححح تست
ميد تطسوق ته زمه تيلىتنتتتمهضح(تتيناصتطبيقاحىتنقحتي مستطح يوزتستميحت ست يحفت
طتدهىت يب تتهوا هتتهواد طتيلىتهوتحتلتيلىتهمت تي م تك  قح تيحنتمتتتيح  تألسح  ت

 ئقسحق ت سححيبتيح ضتأوحمته ايحح  ت حىتكححمتلسحمتمهاكت حح تتهوححتق  ت حىتعحح تتقاو تهو
 حىتهوتبيقاح  تت Iatwst newsأمتأحدلته ايح  تت Top news   ضتأومته اي  ت

أمتتاي تمهحدتمنتكمتلسمتستكوح تأشح   تهود هفح تم اح ًتونتح ئ ته فحتيق بت  نحفتا حدتمحنت
وح تيونحنامتمحنتطته  تهوتبيقا  تم ح ئلتمتنتيح تولوسحت دمقنتطتاح تط  يحمتهووتتحتىت 

هو ثت تيلىتهوو لتم  تهوواتوقنت اح تيلحىتوح ه ت ط حح تم ق ح تهويتح تستمحعتضح م طت
تاي  تكه تهوحل ت نمتلح ت اي  ي . ط ح ت مه اته 

  WWoooosseeoobb  JJeeoonngg  ,,  aanndd    HHyyee))د هفح تميسحقبت قحن تموح ىتيحتن توح بتتد هفح تميسحقبت قحن تموح ىتيحتن توح بتت--2020

JJuunngg  HHaannتت      ((2020( ( 51255125  تت

وح تولححتلتهقم ينقح تمكوحتت قوح تف  تهود هف ت وحىتطتلقحمتمتهلحعتهوتيحبتهووتوت

يت ل ت ته ا تهووست د تماتفقو تهفحتغاللتهووسح ح توحح وحتهووتتحتىتهوو قحدتمهووتوثحمت

 ححىتينحح مينتهووححتهدتهقاي  يحح تمنحتعححا ت ححداًتمححنتمضححعتمتتتيحح  توقحح تماوحح ت ححىت

مسحح ح تش شحح تطتسححمت  وحححغ تهوشححديدتحقحح تل محح تهود هفحح ت  فححت ده تطتعححق  تيسحح ت
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 ت لوتتولتتا تمنتمدىتلي  تهووتهلعتهووتوتو تمتمتهود هفح ت تبيقااح ته فت ده تهو  ع

متلحعتمتوحتلتعحت ىتت772منتيدمفتستمطمت   هتتهود هف تيلىتهوح ت تهو ئقسحق توح ت

 م ينىتمهفت دم تهود هف تهوونا تهوتعح ىتستمن  يح تطايحمتطننتوت قح تها تو يقح تست

ود هفح توحمتي هيحىت اتألحمتمحنت  حعتمنوتك تهوقس تمهوساتو ستممنتأومتنت ئ تهود هف ته

متهلعتهود هف ت ط حفتهقيالن  ت  ووس ح  تهوتىتأمضحتتا تهو بحت تهق شح دي تمهوتحىت

منتمس ح تهوح ت تو د تهوتوثق تيلىتهووسح ح تهوو ححح تت%21اتيجبتأبتطزيدتينت

ت%07.0متل ححح ًت نسحححي تت595ولوضحححوتبتستكوححح تأشححح   تنتححح ئ تهود هفححح ت وحححىتأبتهوحححتمت

هوو لتمح  تهووت لاح تت%26متل  ًت اات نسحي تت254 تهووت لا ت  وباستست قنو ت  وو لتم 

  وتلح تمهوتحح  يختهوتحح وققنتسمأشح   تو ويقحح تفححاتو تهانتاح لت ححقنته ايحح  تمهوححح ت  ت

  ط ححح تت%41.2متل حح ًتت نسحي تت024 ح ووتهلعتمتحمتهود هفحح تستمطتعحل تهود هفحح ت وحىت

م تللمتهووس ح تهوو ححح تولوتتحتىتتطتلق تنش تكمتمتضت ت اي  ىتيلىتحدهتموت

تهقاي  ىتهووام.

  ((  BBeenncckkeerrtt  VVaann  DDee    BBooeell  ,,  AAnnnnaaد هفح ت  ننقح ت ح بت تيحمتآنح ت د هفح ت  ننقح ت ح بت تيحمتآنح ت --2424

تت((2424( ( 51225122  

هفتاد  تهود هف تهوت  ةتيلىتهوتحوقمتهوون فبتوتبيقا  تهوححتلتيلحىتأ احزطت

IPAD وحح تيتسححنتطج  حح تلحح هتطته ايحح  تمححنتاالواحح تميج ححمتهووتتححتىتهوو ضححمتت 

 Overviewمحنتاحاللتووتح تي مح تت  accessibleوست دمقنتفامتهوتعتلت وق تول

محنته  ح هدتت21ينفتمهيتود تيلحىتهووحنا تهووسححتستمطحمت  ح هتتد هفح تمقدهنقح تيلحىت

هويحح وغقنتتستموححىتك نحح ت وث  حح تم  يشحح توححتهل امتو عححدتكق قحح تط حح يلامتمححعتهوتبيقاحح  ت

ميح دهطامت حىتلح هتطته ايح  تيلقاح تستهقاي  ي تتمنتااللتتوحلطتهونتيقح تمحنته  احزطت

مكلوتت عدتفحلتكق  تأ  ح وامتيلحىتنتحتت ضح  ىتفحتهتتمن ح دينتأمتمحعتأ ح ئامتأثنح تت

حقح تطحمتمبح ويتامت  فحت ده ته  احزطتيلحىتن حستهونتحتتهوحلىتتIPADهفت ده تأ احزطت

يست دمتنا ت ىتهوقت تهوس   تولتج   تستموتتمنتيت تمحنتأيح  ته فحيت تهو  ديح تمهو وحمت

يلىتهافحت  دطتمحنتنتح ئ تهود هفح ت حىت نشح تتطبيقح تماتح حتوححتق  تي هيحىتطححوقوفت

وجوحعتهويق نح  ست متبلي  تهووست دمقنتمهيتود تهود هف تيلىتهوواح  ال تمهافحتيق ن  

ممحنتأوححمتهونتحح ئ تتهيتوححدتطحححوقمتهوتبيقحح تهوحلىتهلت حتححفتهود هفحح تم احح ًتونتحح ئ تهود هفحح ت

طبيقح تهوححتق  تتم اح ًت لسح  تستميحتمتهوتناحمت قوح ت قناح تهووقدهنق تيلحىتطاسحقمتمتتتيح  ت

م ىتكمتلسمتيتمتي ضتووت تف ي  تينتأوحمته ايح  ت حفتتمحنتاحاللتمضحعتهو نح مينتت

headlines هوحت تهووتت ك تتmoving  images مي ضتمل صتلححق تونحمتتت

يلححىتايحح تمححعت من نقحح تهافححتو  ت وححىته ايحح  تعححتطق ًت وحح تيسححامت واحح تتن حح طتفحح ي  تت

هووتتححتىتمفححاتو تهوتعححتلت وححىتهوو وححت تمنححفتميححد ت ححللتمجاححتدت ححىتكوححتتموححتتكحح ت

ين فبتهوا هتطتهوسبتق تمعت من نق تح ظته ايح  توا هتطاح ت  وت ححقمت حىتملح تاتحح ت

محعت ط ححفتاقح  تهواح هتطتتت voice commandفحتهتت ح ونا تأمت  يبح تتأمح تعحتطى

وتتو هويحىتهواح هتطت  وح ستمأشح   تنتح ئ تتولنا تيلقفتوا هتطتط  عقمتهو ي ت  ون ممتمك
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هود هفح ت وحىتأبتهووسححت دمتبتاتيبح و تبتهاايح  تييحح تهوتبيقاح  ت ح ووتهلعتهوحححت ق ت

هقونت منق ت ىت قئفتيولامت نفتيشحت تهنتيح ومتمينحتبت  حدتهو حتدطتمحنتهو وحمت حىتملح ت

نقح ت حىتهوححي حتهو  هغتستميب و تبته اي  تيي تهوتبيقا  ت  ووتهلعتهوحت ق تهقونت م

توو    تم تيدم تحتوامت ن  طتف ي  .

الدراسات التي تناولت عالقة الشباب بالهاتف المحمول : المحور الثاني

 :وتطبيقاته المختلفة

تهوتيت(: 55()1155دراسة هناء السيد ) -55 ود  تهود هف ت عدتمطتلقمتهوب يا 

 زطفتمهوون  عتهوونتسي تمنتيست د ت ا ته   هدتهوا طلتهووتوتلتمدمه  امتمنتم هتتحق

تم هتتولهتهوتق زطتمنتيق تهو ف ئمتهووتي دو ت قنته   هدتمم تطتولفتمنتم   ةتملقم.

ت نسي ت تمام تهووتوتل تهوا طل تأب تهووح ي تهوشي   تمن تهو  وى تهوغ ويق  ط ى

(ت ااتمو تيشق ت وىتمن ن تهوتلق تبتهووتوتلت%7.00(تموق تمامت نسي ت 69.04% 

تيلىته ومتودىتهوشي  تهوو تمها وئن ب تهووح وح ت قنتلض ت تأووقتف ح يتحق تطت همح

تمه عدل تستمطت ق تن ا  تهوس  تمهانتا لستمفاتو تهوتومتمهافت  ن ت فتمل تهوبته ئ.

ط ا تهويق ن  تأبتط طقبتمط ضقال تهوشي  تهووح يتوتف ئمتهاطح لتهوو تل  تأبتت-

ت من نق تهافتغن تتتهوا طلتهووتوتلتيوطيتيلىت أستهوا ئو تيلقف هوتلق زيتبت ومتيد 

تمأيض ت ته  ضيس تمهوتلق تب تهوث و س تهوو كز ت ي تهووي ش  تهاطح ل تثم تأيض ًس ينف

تهو  مستمأاق هًت تهوو كز تهوحتلت ي تثم تهو ه عس تهوو كز ت ي تينف يح بتهافتغن ت

ت يتكيمتهوت طقب تأبتهونويقتط ستمشين تهقنت ن ت  ته ستمك ن تهو هديتستمهوال  تولن  تون 

تمنتهوتف ئمتهوتيتيوننتهافتغن تتينا تما  ن ت  ووتوتلتمهوتلق زيتبتمهاطح لتهوش حي.

ت وىتهوت كقزتيلىت26 (1151دراسة آن صوفي إكسلسن ) - 51 تود  تهود هف  :)

تااللت تمن تمكوت تهووتوتو  ت  واتهطل تميالل طام تهوستيدي تهوشي   تمهطج و   ي ده 

ت  تفن تمن تهوو هواقن تيلى تمنت54ت-ت28هوت كقز ت وجوتي  تمما  نتام تفن  )

تمستق ت تيلىت   هته تد هف  تهيتود تهود هف  تهوسن. تمهوني   تهوحغ   هووست دمقن

منتااللتمسحت  وي يدتممسحت  قنت ن ستمطيقنتمنتهود هف تأبته عغ تفن ًتيست قدمبت

منتهوت  ئلتهووتنتي تولا طلتهووتوتلتينته كي تفن ًتيست دمتبتهوا طلتهووتوتلت

ًتحتهويتت%41 ب يا تطشيفتهوتلق تن  تهوث  ت ستمأبتحتهويت منتهوو هواقنتيتلانتيتمق 

منتهوو هواقنتياتمتبت   ف لت ف ئمتطت همحتيددو تت%01أ    تمن وو  ستمحتهويت

منت ف و تمهحدطت وىتأ    ت ف ئمتااللتهوقت تهوتهحدستمم دتأبتيندتلق  تهوو هواقنت

ته تمدط تطنتب ت  وتهودين تطالقمت  اطح ل تي يدمب تهوتهودين ت ب تمكوت تم تح ط وون وو 

تمعت تهوون وو  تن ا   تطالقم ته  ن ت تينسى ته ا ى تهون حق  تميلى تهوون وو  س طنل  

ه عدل تتمطبتلتمدطتهوون وو تمعته عدل تستمطيقنتلق  تهوو هواقنت   ف لتمهفتاي لت

ت تمن تيا   تم  تمأب تهوتف ئاس تمت ددط تهوشي ت%61هوحت  تهوي وغقن تهفت دمتهتمن  

(ت46ت-ت41منتفنت ت%80.4هو ف ئمتهونحق تهواحق طتولت يق تينتمش ي ته و  تمنامت
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ت يتحقنتأبت29ت-ت21منتفنت ت%50.0مت منتهوي وغقنتهوشي  تهفت دمتهتت%00(س

ت يت تهووتوتل تهوا طل ت تهئد تم  ت  تهووشت طس توبلب تهواحق ط تهونحق  هو ف ئم

تأي ت ي ت ام ته ش  متمهاطح ل تيلى تهوتق طتتهوتحتل تمطنسق  تمن بس تمأي مل 

تمفقل ت تهووتوتل تهوتلق تب تمأب تهووتوتلس تهوتلق تب تاالل تمن تهوو   ة تمع هوقتمق 

ش حق ت دهًستمأبتهو  ئل تطنتبتأكث ته وئن ن ًتيندم تيتومتأ  هدو تهوا طلتهووتوتلست

ت يت تهفت دهمف تهووتوتلت ج ت تيند تهوتلق تب ت يتهفت ده  تهوتح    تهوسقئ  تين أم 

تقنو تمهووس حتمأثن تتهواق دطتيلىتمتنتهواب  .هوس

مود  تهود هف ت وىتم    تومتت(:57()1151دراسة بارك نامسو وآخرون ) - 57

ون ستيالل ت قنتهوش حق تم دم بتهفت ده تهوا طلتهووتوتلستطمت   هتتهود هف تيلىت

تهو قن ت تهوجنت ق تمك بتحجم ت يتكت ي  تمهو لق  تهووده ستهووتتفب    دطستمت511 لي 

تطالقدت ت ي تهو وي  تهقنت ن تم قن ت دم ب ت قن ت يج  ق  تيالل  تم تد تهود هف  تمن مطيقن

تهوو هواتبت تهفت ده  ت قن تيالل  تم تد تها تو ييس تمهوال  تهوسقب ط تم ادهب ه ل هب

تم تدت تيد  تطيقن تأنف تمن ت  و وم تهوا طلتهووتوتل تم دم ب تهواحق ط تهونحق  ول ف ئم

تم دم بتهوا طلتهووتوتل.تيالل ت قنتهوون وو  تهوحتطق 

تهود هف تولىتتKathleen Sara Alpiza (2010)(51:)دراسة  -51 طادةتوله

هونشلتينتهفت دهم  تهوو هواقنتوتف ئاتهاطح لتهوجديدطستمطنتويتولهتهود هف ت وىت

تو قن تمنتهوو هواقنت يت هود هف  تهوتع ق تهوتيتهيتود تيلىتمنا تهووسحت  و قن س

ت تهوث نتي  ت هوو حل  ت قن ت26طت همحتأيو  وم تيلىتت28: تهيتود تهود هف  تملد فن (س

تتهووا  ل تمهافتيق بتكودهطتوجوعتهويق ن  ستملدتا   تهود هف ت نت ئ تيديدطتأوو تم تيلي:

كش  تهود هف تينته ط   تهفت ده تهوو هواقنتوتف ئمتهقيال تهوجديدطتمهوقتمق ت يتت-

ت اتست يتحق طامتهوقتمق .

تهفت دهت- تهواتهطلتهووتوتو تكث ط تم   ع  تها تو يق  تهقيال  توتف ئم تهوو هواقن  

(ستمات%92مهو ف ئمتهو ت ي ستحق تيست د تهوو هواقنتهوشين  تها تو يق ت نسي ت 

طت دت  مإت قنتهوجنسقنت يت يق  تهافت ده ستمولهت نامتيش  مبت وبتولهتهوتف ئمت

تم يت تمأكث ت  يلق .

تأبت- تهقيال  تمهوتل تهوليتياضقفتت دأ تمف ئم تهوتالقدي  تهقيال  تمف ئم تمتم طتم

ت يت تهوقتمق  تحق طام ت ي تهوجديدط تهقيال  تمف ئا تدم  تحق  تأف ومس تمع هوو هواتب

تأف طفت تأ  هد تمن تيدد تمع تهوو هو  تيتاللى تا ت اد تمه عدل تس تهو  ئل  تممع هوود ف 

تهقنت ن .تمهفتغن ئفت  وون وو  تهوحتطق تمهو ف ئمتهونحق تفتهتتهوا طلتأم

تأعيت تت- تثم تهوحتطق  تهوون وو   تق  هت تم ط ت مل تهووتوتو  تهواتهطل هفت دم 

تم و هضت تط لقوق  تأو هض ت ي تهفت دهما  تحق  تهونويقتط  تافت دهم   م هد  

ت  ت نسي  تهونحق  تهو ف ئم تحق تيتي دوتب تميج مبت%06هوتسلق س تأل هنامس تمع تيتمق  )

ت(.%09 ت هوون وو  تهوحتطق تمعتأعدل ئامت نسي
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تد هف تت(:51()1151دراسة عبير محمد مسرور ) - 51 ت وىتطاديم ود  تهود هف 

ت يت  نبت ت فت ي ( تهودمم ني تهووجتوع تثا    ت ي ت"هوجتهل" تأحدثف تيو  أنث م توت ق 

ت وىت تهوا طلتهووتوتل تشين  تداتل تهوشي  تليم تهوشي  تمهوت  ةتيلىتيالل  يالل 

ت-ككت (تم  ن لتت- ن ل(تم ككت تت- ت ككت تمدين تدمم تمهوت  ةتيلىتيالل تهوشي 

 ن ل(ت  دتداتلتشين تهوا طلتهووتوتلت وىتمدين تدمم ستمم تأحدثتفتمنت تهو ت ديدطت

تومتطننتمت تدطمنتليم.

تمعت تهوش حق  تمهووا  ال  ت  ووالح   تمست قن  تهوتتلقليس تهوتع ي تهوونا  ط تود

تهودمم  تهووجتوع ت وى تينتوتب تهولين تهوشي   تمن تهوا طلتهوجتهلتمجوتي  تمياتنتب نيس

ت ديدطت تثا    تهوجتهل تأم د تمهوونزلتمهووتهعال . ت يتهوش   تمهوج م   ميست ولتنف

نسوقا ت"ثا   تهوجتهل"ستأ  ز ت ول تمنتهووحبلت  تومتطننتمت تدطتمنتليمتمثم:ت

معمتت-متا ت ن ن ك ًتت"SMS" "SIM" "MMS""أ فليتمس "ت"شغمت لتطتل"ت

تهان ال ت تحد ً تت-أحق ن  ت ككت  تهو الل  تميس تت- يتثن ئق  ته ف ي س تهو ل    تمن  ن ل(

تأوغىتهوي دت تيززتمسوو تهو ته إتهالتح دي ت قنتهوشي  س ت قنام. يولق تهوتتهعمت قو 

ت ي من بتمنتياتنقفتأبتيتحمت ونت هوزمنيتمهوون نيت يتيولق تهوتتهعمت قنتهوشي  س

ستم سحتهووج لتووش ي تهوتدتأبتي يدتممل تي يدست التيت ت حدتمت فيتفتيلىتكوت

تهووش كمت ت توم تهوجتهل تفوح تهوتبس تأ  تهوحدهل  تأ  ته اتط تيالل  ت ي تفتهًت طزدهد

تهو ق ن ت تكشل ت ي تأفام تأنف تكو  تهوونزلس تحدمد تا    ت وى تهوزم قن ت قن ه ف ي 

تآا تولو  كس  ت قنتهوشي  ت هولكت ت تأم دتشنالً هقن ل(ستت-هوزم ق تونالتهوب  قن.

تم ت جتهلت يداً تأعيت تهوو  كس  تطوطيتينت  ي تهاطح ل تهوو  كس  تهوش اق  ن

تهقن ل(.ت-هوب ةتهآلا ست المتهووس   تهوزمنق تو ولق تهوت   ةت قنت هولكت ت

طادةتولهتهود هف ت وىتهونشلتتNilson Syndigate (1111()11:)دراسة:  - 11

تمطنتوي تهووتوتو س تولاتهطل تهووح يقن تهوشي   تهفت دهم   ت وىتتين تهود هف  وله

هود هف  تهوتع ق تهوتيتهفت دم تمنا تهووسحت  و قن تو قن تمنتهوشي  تمهوو هواقنت

فن (تملدتهيتود تهود هف تيلىتهووا  ال تكودهطتوجوعتت59:ت26طت همحتأيو  ومت قنت 

م تتم(تطمتفتيا تمنتأ    تمن   تت2511هوو لتم  تطمتطبيقاا تيلىتيقن تلتهما ت 

ت هوا و تهلتح دي ت ئقسق  تمستتي   تمن تهودوت (س تمح س تع قد تهقفنند ي س  طس

أومتدمه عتش هتتمهفت ده تت-مه تو يق تم تل  ستا   تهود هف ت نت ئ تيديدطتأووا :ت

هوشي  تهووح يتولا طلتهووتوتلتويتطت ق تطانق تهويلتطتلتمهون مق هتملد ه تهو قديتت

ت.MP3ممشغمته و نيت

مود  تهود هف تتLetizia Caronia(1111()15:)دراسة ليتيزيا كارونيا  - 15

 وىتم    تهولغ تهوتيتهفت دما تهوو هواتبتهقيب وقتبت يتهاطح لت ي ضامتهوي ضتمنتااللت

تهو ف ئمتهونحق تهواحق ط.تهيتود تولهتهود هف تيلىت ق ن  تمنتهويتتلتهاثنتو ه ق .
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متهونحق تهواحق طتأعيت تممنتأومتهونت ئ تهوتيتطتعل ت وقا تهود هف تأبتوغ تهو ف ئ

ت يت تيضتيتام تطؤكد تهو ف ئم توغ  تمأعيت  تهوو هواقنس توتي  تطتدد تموقزط يالم 

توغ ت مجتو   تثا  ق ت  قنا تمطي دومتينتي ومتهوني  ستحق تأعيت تولهتهوتننتوت ق 

م قن ت أدهطتمنتأدمه تهو مزي (تمنتاالوا تطؤكدتهوو هواقنتش ت ومتهولهطيتمهنتو تومت

تهونوقو ستووجتوعته  تهول  يت هوتتدلس توتتاق ته دهت تهو ف ئمتهواحق ط تطست د  ل هبس

هووغ زو (تهوتيتويتنوتك ق ت يتحق طامتهوقتمق ستكو تأعيت تادم تهو ف ئمتهونحق ت

تهوشي  تمن   قنت يتهفت ده ت تأعيح تكو  تطت كيتهووت دث  تهوش تي س تأدهط هواحق ط

ت اي.هو ف ئمتهونحق تهواحق طتكيديمتوالطح لتهوش

تولهتتLip Soon Wong (1111()11:)دراسة ليب سوون ونج  - 11 ف  

تهوشي  ت تهوتلق تبتهووتوتلت يتحق ط ت وىت تصتهودم تها تو ييتهوليتيل يف هود هف 

ت يت تهو اق  تهوشي   تمع تما  ال  ت   هت تيلى تهود هف  تمهيتود ت نجالدياس ت ي هو اق 

تمنته  تأبتكمتمجوتي  تهود هف  تمهطضحتمن تهوشي  تمن  ضيت نجالدياس تمن   هد

تونمت  د(ست ت يت  تميتمتيومت دملتونمتمنام تمهحدهًس تيتش  كتبت ا زهً تهوو دي  هوت و 

تهو اق ت تهوشي   تأب تكو  تهووتوتلس تهوتلق تب تهفت ده  تهوي ضتكق ق  ت  ضام مي لوتب

تولتلق تبت تأبتهفت دهمام تمهطضحتمنتهود هف  تولت   تيلىتهوناتدس تف ي  ي  ةتش  ط

متيلىتزي دطتيددتأعدل ئامستكو تأ ا  تد هف تهوت و تهو   إتهوش فعتهووتوتلتيو

 قنتهووو  ف تها تو يق ت يتهودملتهون مق تمهودملتهووتادم ستكو تطتعل تهود هف ت وىت

تهوت نق ت تموي تمت  دط ت  و ط ت وى تأدى تهووتوتل تيي  توالطح ل تهوجو يق  هووو  ف 

ت تااللت ت طتهوتتحقمتهود هفي.هوجو ييتكنتقج تااتالةتهووجوتي  ت قو ت قنا

ت وىتتLouis Leung (1117()13:)دراسة لويس ليونج  - 13 تهود هف  مف  

م    تأي هضتهقدم بتهوو طيب ت  فت ده تهوا طلتهووتوتلتمد هف تهو تهممتهون سق ت

تهيتود تهود هف تيلىت   هتتهفتاح تتو ط يت تهوتلق تبتهووتوتل. هوو طيب ت  فت ده 

ت ت قنتيلىتهت654ي   تم  تطت همحتأيو  وم تمحدد تهود هف ت58ت-ت24وشي  تهولين س

هافتنش  ق تأ    تيتهممتم طيب ت  فت ده تهوتلق نتهووتوتلتمويت ادتهوسقب طتمطلايت

هوشن مىتمهوال تمهوشغبتمهانست  تمهوا م تماس  طتهقنت  ق ستمطيقنتمنتهود هف ت

 تبتهووتوتلستيلىتهو نستمنتهوش صتأبتهوش صتهوليتيش  ت  وولمتدهئو ًتوتتمدمنتولتلق

تهوليتيوتلتتهحت ه تهوله تمهوسقب طتمهواقون ت اتتألمت دم ن ًتولتلق تبتهووتوتل.

ود  تهود هف ت وىتهوت  ةتيلىتكث   تت(:14()1117دراسة هند أحمد البداري ) -14

هوت  ضتونمتمفقل تمنتمف ئمتهاطح لتهووستتدث تممنا تهوا طلتهووتوتلستمي ده ت

ت وىتهو تمهوتتعم ت يالمي تووضوتب تهوجوات  تط ضقم تمأفي   تمدمه  فس ت  ضس

تمهووبيتي ت يت تهووستتدث س تيلىتنج حتمف ئمتهاطح لتهاونت منق  هو تهممتهووؤث ط

تهوتيت تهوتع ق س تهود هف   ت وى تهود هف  توله تطنتوي تيلقا س توإللي ل تهوجوات   ل 

(تم  دطت211ىتيقن تلتهما ت هيتود تيلىتمنا تهووسحت  و قن ستم يا تهود هف تيل

تمهوحتلست تهوتديث س تهاطح ل تلنته  تمست دمي تمن تمهوا و ط تأفقت  تمت   تي من
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تنت ئ ت ت وى تهود هف  تطتعل  تملد تهوو لتم  س توجوع تكودهط تهافتيق ب تيلى مهيتود 

تأووا :ت تهاطح ا تهوتلق تنق ستت-يديدط هفت دهم  تهوا طلتهووتوتلت  تتيلىت أفا 

تهو ف ئم ته يو لتمطي دل ت نج ز تكونيفس تهفت دهمف تهافتو  تولوتفقاىتمه و نيس تثم س

ت ده طت تمكآو تح في س تمه و   س تهوتسلق س تاوتا  تهوحت تمطي دوا س تمكو ن ط ينت  دس

تهفت دهمفت تمأاق هً تمهو قديتس تمهوتسجقمت  ون مق ه تهافتو  تول هديتس تثم شئتبته ف طس

تاي  تمولد دش .ولداتلتيلىتشين تهقنت ن توو    ته 

طنتي ت تهئدتهفت ده تهوا طلتهووتوتلت تق ت  تتطت ق تهوتل تمهوجادت يتهوو طي تت-

ت  قحس ست ت  وتسلق س تهون سي ته م ب تمن ت اد  ت  وش ت  تهوت ك س تفاتو  تيلقف ه موىس

تمهوو لتم  ست ته اي   تأوم ت وت     تمتبت طس تأ ازط تافت ده  تها تو يق    وون ن 

تن تتينتأ ازطتأا ىتك وونيفتمهون مق هتمهوو ن ط.مأاق هًتهافتغ

يست د تأولبتهوشي  تهووح يتهوا طلتهووتوتلتيتمق ًتيلقامتمنتيست دمتنفتحسبتت-

تم ه تأفيتيق ً.ت0هو  مةتثمت

مود  تولهتهود هف تتLee Humphreys (1114()15:)دراسة لي هامفريز  -15

تهوتلق تما ع  تهوجقدط تهقيال  تمف ئم تأب تطتضقح ت اتهيدت وى تمت    تهووتوتل  تب

تهولينت ته   هد تمالح   تيلى تهود هف  توله تهيتود  تمم ضال . تش ئ   ه تو يق 

يست دمتبتهوا طلتهووتوتلت يته م كنتهو  م تمثمتهون  قا  تمهووس  حتمهوونتزو  ت

تهافت ده ت تين تهود هف  توله تمكش   تمهوشته  س تهواب  ه  تممتب   مهووب  ه 

هووستتىتهوسلتكيستمطثق تهود هف تيددهًتمنتهوتدمدتهووستايلق تتهووتن ميتولوتوتلتيلى

هوتيتطتت  تود هف  تل دم تمثمتد هف تهفت ده تهوو ن طتهوقتمق توو    ت  دتآا تمنت

تهووتوتلت تهوا طل تطننتوتنجق  تأب تطيقن تكو  تهووتوتلس تهوتلق تب تهفت ده  أ   د

تي تطؤث  تأب تهووونن تمن تهووح حي  تهوتيتمهوتننتوت ق  تهوجديدط تهواتهطلتهوتالقدي  لى

ط ومت ن   ت  ف لتمهفتاي لتهوون وو  ستمثي ت  ود هف تأبتهوجوات تيست ومتهوا طلت

تهووتوتلت يتم  مض تمسئتوق طامتها تو يق تمعتش ك ئامتهوت  يلققن.

 التحليل النقدى للدراسات :

محعتهود هفح  تتمتلعتهود هفح تهوت وقح تتمحنتهود هفح  تهوسح  ا تتحقح تطتشح   توحلهتهود هفح 

تهوس  ا ت ىت زئق  تم قن تستمط تللتينا ت ىت زئق  تآا ىتن حمتكوتت قو تيلىت:

تموضوع الدراسة :ت-2

 ت(ت وتضححت ت:تطحححوثق ت5128هن حح د تد هفحح تهوونححح تهقيالمقحح تهووت حححح تت 

هووتتححتىتهقونت منححىتمطبيقاحح  تهواحح طلتهوححلكىتيلححىتمفحح ئمتهقيححال تهوتالقديحح ست قنوحح ت

 ت(ت وتضت ت:تاحح ئصتطبيقاح  ت5127 تالتدت ن تاوقست نتييدهللا هن  د تد هف

هواتهطلتهولكق تولححتلتمهووجحال ت حيتفحلبن تيوح بست حىتححقنتأن ح د تد هفح تويحفت

 ت(ت وتضت ت:تطحوقمتهوتبيقا  تهوت  يلق تهو لوق تكتفقل ت يالنقح ت5122متودت تتى 
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وتضححت تت:تطححح حت ت(ت 5120ست قنوحح ت حح ت تد هفحح تمنححىتمتوححتدتحسححنىتأ ححتتهونجحح  

متهلعتهوتيبتيي ه  ازطتهووتوتو ت:تد هف تمقدهنق تطتلقل تاتفحتني  تمتبليح  تمتهلحعتت

 ت(ت وتضحت ت:ت5120هوونتي  تهووح ي تست قنو تتأن  د تد هف تتمح  وقنتمح هدتأنحقس 

هفت ده تهوجوات تهووح ىتولتلق تبتهووتوتلتمياللت ت  وت  يمتها توح يىتستمد هفح تت

 ت(ت وتضت :تطينيتهوا ئمت  اطح لت يتهوححتلت5128نييتمتودتهوا ضيت ندي تييدتهو

هقونت منق تهووح ي توتبيقا  تهوت هفمتهو ت يتييح تهواح طلتهوحلكيست حىتححقنت ح ت ت

 ت(ت وتضحت ت:طححوقمتمفح ئمتهقيحال ت5125 تت  Lei Zhang)د هفح توحىتطشح ن ت 

 ت حح ت تد هفحح  تكححالًتمححنتهقاي  يحح ت:تد هفحح تما  نحح توتنسححق تهوتبيقحح تهو لوححىست قنوحح

 ت(تمد هفححح ت5128 ت.Sakshi Goel,et alد هفححح تف كشحححىتت تيحححمتمآاححح مبت 

 (تGer Joyce , and Mariana Lilley  5124) ق  حتيستمم  ي نح توقلحىت 

 وتضت تم  يق تهفت ده تطبيقاح  تهووتوحتلتهواتهطحلتهوحلكىتست قنوح ت ح ت تد هفح  ت

 Kyong Eun Oh,and  Rong تكالًمحنتد هفح تكقحتن تأمبتأمهتم منح تطح ن ت

Tang تمد هفحح ت5126 (تتمتد هفحح تفحح  طتشححتلىتييدهوسححت  تهوواححد تت 5128  (تت) 

 anuelaتJuliana Nunew , and  m توق ن تنتنقزتمم نت التكته يسو ت 

Qaresma ت وتضححت تهفححت ده تهوجواححت تولتبيقاحح  تييحح تهواتهطححلت5122  (تت) 

ت  تممستتىتمحدهلقتا تودىتهوجوات .هولكق تولتحتلتيلىته اي  تمهوو لتم

:ت اححدت حح ت ت وتضححتي  تتفيمااا يتعلاار بدراسااات اسااتخدا  الشااباب للهواتااف الذكيااة

 (ت وتضححت تياللحح ت5122متنتيحح تتت:ت اححدت حح ت تد هفحح  تونحح تتهوسححقدتمتوححدتيلححىت ت

 فح ئمتهوتلق حتبتتهووتوحتلت  وونح قتهواقوحيتمهوو   حيت ح ووجتوعتهووحح يتستت حىتحححقنت

 ت(ت وتضححت تهفححت دهم  تهوشححي  ت5121 تAnn-Sofie Axelsson ح ت تد هفحح ت

مكيحح  تهوسححنتولاتهطححلتهووتوتوحح تمهاشححي ي  تهووتتااححفتوححديامتست قنوحح ت حح ت تد هفحح ت

Pork , Namsu, Hwang , and Others تمتد هفح ت5121 ت) Leisure 

Boredom  Sensation تت وتضحت تآدمح بتهوشحي  تولاتهطحلتهولكقح تست5117 ت) 

 ت(ت وتضححت ت5121 ت Kathleen Sora Alpiza  حح ت تد هفحح ت ححىتحححقنت

هفت دهم  تهوو هواقنتوتف ئاتهقيال تهوجديدتست ىتهووا  مت ح ت تد هفح تييقح تمتوحدت

 ت(ت وتضت تهوجتهلتمطوثق هت ىتيالل تهوشي  ت ىت يلتتدمش تستت حىت5121ف م ت 

وحح يقنت ت(ت وتضت تهفت ده تهوNilson Syndlgate  5119حقنت  ت تتد هف ت

 ت(ت5119 ت Letizia Caronalaولاتهطححلتهولكقحح تست ححىتهووا  ححمت حح ت تد هفحح ت

  وتضحت تتولاتهطحلتهولكقح تتييح تهو فح ئمتهونححق تهواححق طتست قنوح تت ح ت تد هفح تت

Lip Soon Wong ت(ت وتضحت تدم تها توح يىتولتل حتبتهووتوحتلت حىت5118 تت 

 ت(ت وتضحت تت5117دتأحودتهويده ىت حق طتهوشي  تهو اق تست ىتهووا  مت  ت تد هف تون

هفت ده تهوجوات تهووح ىتوتف ئمتهاطح لتهقونت منق تهووستتدث تمياللتاح ت تفح ئمت

 ت(ت وتضت ت5114 تتت Lee Humpreysهقيال تهووبيتي تست قنو ت  ت تتد هف ت

تأ   دتهفت ده تهوتلق تبتهووتوتلتمطوث طتيلىتفلتسته   هد.
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 هدف الدراسة : -1

ود هفححح تهوت وقححح تت وحححىت عحححدتطينحححىتهوشحححي  تولتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتوحححد  ته

هقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق ست قنو تهفتادةتد هف تهوونح تهقيالمق تهووت ححح ت

 ت(ت عححدتطححوثق تهووتتححتىتهقونت منححىتمطبيقاحح  تهواحح طلتهوححلكىتيلححىتمفحح ئمت5128 

 ت(ت5127نحح تاوححقست ححنتييححدهللا هقيحال تهوتالقديحح ت قنوحح تد هفحح تفحح  تد هفح تتالححتدت 

وتتلقححمتهو ححح ئصتهووت لاحح ت  وشححنمتمهووضححوتبتوتبيقاحح  تهواتهطححلتهولكقحح تولحححتلت

 ت(تهوتتعحمت5122مهووجال تهو و نق ستم ىتحقنتتهفتاد  تتد هف تويحفتمتوحدت تتحى 

 وحححىتكق قححح تطتاقححح تط  يحححمت شحححنمت يجححح  ىتمحححعتهوتبيقاححح  تهوت  يلقححح تهو لوقححح تهو  عححح ت

 (تت وحىت5120و ست قنو تف  تتتد هف تمنىتمتوتدتحسحنىتأ حتتهونجح ت     ازطتهووتوت

هوتتعمت وىتهووتبلي  تهوالزم توإليدهدتنس  تمتوتوح تمحنتمتهلحعتهوونتيح  تهووحح ي ت

مححنتمتهلححعتهوونتيحح  تهووححح ي تمكوححتتمححنتاححاللتهاتيحح  تعحح ت  تهوتيححبتهووتوححتلت

  فحت ده ت ح هم تهووت كح طتهووح ي تمهقم كق تمكوتتم ا ً فلت تهااتي  ه تهوونتيق ت

 (تهفحتاد  تهوت ح ةت5128مهوتوثقمتتستت قنو تد هف تتندي تييحدتهونيحيتمتوحدتهوا ضحيت 

يليتمدىتطينيتهوا ئمت  اطح لت يتهوححتلتهاونت منقح تهووحح ي توتبيقاح  تهوت هفحمت

يي تهوا طلتهولكيتمتمهن ن ستكوتتيلىتأدهئحفتهووانحيتست حىتححقنتفح  ت(IM)هو ت يت

 (ت وححىتم   حح تهوححدمه عتهو  محح تافححت ده تهوتلق ححتبت5120وقنتمحح هدتأنححقست د هفحح تمحح  

هووتوححتلتستمم   حح ت وححىتأىتحححدتهفححت ده تهوتلق ححتبتهووتوححتلتيلححىتهوت حح ضتوتفحح ئمت

هقيال تهوتلاقدي تمهوتديث ست ىتحق تهفحتاد  تد هفح تميسحقبت قحن تموح ىتيحتن توح بتت

(Wooseob Jeong , and  Hye Jung 5125تطتلقمتمت) هلعتهوتيحبتهووتوتوح ت

ولحححتلتهقم ينقحح تمكوححتت قوحح تيت لحح ت ته احح تهووسححت د تماتفححقو تهفححتغاللتهووسحح ح ت

وححح وحتهووتتححتىتهوو قححدتمهووتوثححمت ححىتينحح مينتهووححتهدتهقاي  يحح تمنحتعححا ت ححداًتمححنت

 Benckertمضعتمتتتي  توق تماو ست قنو تود  تد هف ت  ننقح ت ح بت تيحمتآنح ت تت

Van De  Boel , Anna تتم    تهوتحوقمتهوون فبتوتبيقاح  تهوححتلت5122(ت) 

 وح تيتسحنتطج  ح تلح هتطته ايح  تمحنتاالواح تميج حمتهووتتحتىتت IPADيلحىتأ احزطت

محححنتاحححاللتووتححح تي مححح تتaccessibleهوو ضحححمتولوسحححت دمقنتفحححامتهوتعحححتلت وقححح ت

Overview  ينححفست قنوحح تهفححتاد  تد هفحح تف كشححىتت تيححمتمآاحح مبتSakshi 

Goel,et al. ت(تمد هف ت ق  تيستمم  ي ن توقلىت 5128(ت (Ger Joyce , and 

Mariana Lilley  ت(تمد هفح توحىتطشح ن ت 5124 ت (Lei Zhang  ت5125 ت) 

هوت ححححححححح ةتيلحححححححححىتيسححححححححح تهفت             ححححححححح ده تهوتبيقا         ححححححححح   تهقاي  يححححححححح تست

            حح  تمهوت                 حح  ةتيلححىتم         حح دىت ضحح تهووسححت دمقنتيححنتمفاتو    

هوتع           حح تلتووتتتي طا           حح  ستمكححلوتتهفتاد           حح  تد هفت             حح ىتكححالًت

 ت(تتمتد هفح ت توق نح تنحتنقزتممح نت الت5126منتد هف تف  طتشتلىتييدهوست  تهوواد  

 (ت5122(ت ت anuela QaresmaتJuliana Nunew , and  mكته يسو تتت 

هفت ده تطبيقاح  تهواتهطحلتهو لتيح ت حىتناحمته ايح  تمهوو لتمح  ستمهوثاح ت عدتأنو  ت

ت قا .
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 اححدتطنتيحح ته وححدهةت ححىتت:فيمااا يتعلاار بدراسااات اسااتخدا  الشااباب للهواتااف الذكيااة

هود هف  تهوتىتطن مو تهفت ده تهوشي  تولاتهطلتهولكق تت:تت ادتفح  تد هفح  تكحالًتمحنت

  ت(تمد هفح ت5121 ت Kathleen Sora Alpiza  ت(تمد هفح ت5122ون تتهوسحقدت 

Nilson Syndlgate  5119 ت(تمد هفحححح ت5117 ت(متونححححدتأحوححححدت Lee 

Humpreys ت(تت وحىتت عحدتأفححي  تهفحت ده تهوشحي  تولتلق حتبتهووتوححتلت5114 تتت 

 تت Lip Soon Wong مه شححي ي  تهووتتااححفتوححديامت.ت ححىتهفححتاد  تتد هفحح تتت

هووتوححتلت ححىتحقحح طتهوشححي  تهو اقحح تست قنوحح تتتهوت حح ةتتيلححىتدم تهوتلق ححتب  ت(ت5118

 Letizia ت(تمد هفح تت5121 تAnn-Sofie Axelssonهفتاد  تد هف تكالًتمحنتت

Caronaia ت(تطوثق ت دمح بتهوشحي  تولوتحتلتمطحوثق هتيلحىتفحلتكامتتست قنوح ت5119 ت 

 ت(ت عححدتطحوثق تهوتلق ححتبتهووتوحتلتيلححىت5121هفحتاد  تد هفحح تييقح تمتوححدتفح م ت 

ت Letizia Caronalaوشححي  ت ححىتهووجتوححعتهوسححت ىتست ححىتحححقنتتهفححتاد  تد هفحح تثا  ح ته

ت ت(تم    تهولغ تهوتىتيست دما تهوو هواقنت ىتهوتح لت ي ضامتيي تهو ف ئم5119 

 نوع الدراسة ومنهجها :-3

هفت دم تهود هف تهوت هوق تهووحنا تهوتعح ىتتملحدتهفحت دمتفتم  حمتهود هفح  تهوسح  ا تت

ويتتلتهوتع ق تم تيتته  تمعتمنا تولهتهود هفح تستتمح تيحدهتد هفح تمهوتىتتطاعتضونته

 (تتمهوتحححىتهيتوحححد تيلحححىتمحححنا تهوتعححح ىت5126فححح  طتشحححتلىتييدهوسحححت  تهوواحححد ت 

 (تهوتعحح ىتمهوتج  قححىت5122مهوتج  قححىتست ححىتهن حح د تد هفحح تويححفتمتوححدت تتححىت 

 تت5125 ت  Lei Zhang)مهافتا هئىتست قنو تهفت دم تهيتود تد هف توىتطشح ن ت 

 Sakshi(هووححنا تهوواحح  بتست قنوحح تتهفححت دم تد هفحح تف كشححىتت تيححمتمآاحح مبت 

Goel,et al. تيحححدطتمنححح و توتححححنقلتم ححح يق تيسححح تمهافحححت ده تحسحححبتت5128(ت) 

ط حححصتكححمتطبيقحح تمطتوثححمت ححىتهط حح كتهواحح ه تمححنتاححاللتم حح يق تمت ححددطتستمهو ولقحح ت

  تستمهونول ح تهواقنلقح تهوت سحق ي تستهوا مق تهوتتلقلقلح تستمن  يح تهوون  ح تمت حددطتهوسحو

مأفلت توتن قمتهوت ضقال تيحنت ح إتهوتشح   تولتعحتلتوتحمتمثح وىتستمم وحمتهوتتاقحقمت

مطج  حح تمعححنعتهواحح ه تستمتنوححتك تيسحح تمهوسححاتو ست ححىتحححقنتهفححت دم تد هفحح تونحح تت

ت ت(تمدامتهو الل  تها طي  ق ت ج نبتهوونا تهوتع ىت.5122هوسقدت 

 :أدوات الدراسة  -4

م  متهود هف  تهفت دم تأدهطتهافتي نفتتوتتم تيتش   تمعتهود هف تهوت وق تمثمتد هفح ت

 (تت Kyong Eun Oh,and  Rong Tangكقحتن تأمبتأمهتم منح تطح ن تت ت

 ت(تمد هفح تفح  طت5128 (تمتد هف تد هف تهوونحح تهقيالمقح تهووت ححح ت 5128 

نحححتنقزتممححح نت التكته يسحححو تت ت(تمد هفححح ت توق نححح 5126شحححتلىتييدهوسحححت  تهوواحححد ت 

 Juliana Nunew , and  mتanuela Qaresma تمد هفح تت5122(ت ت) 

 (ت5124 تت  Ger Joyce , and Mariana Lilley) ق  تيستمم  ي ن توقلحىتت 

ت5120 (تمد هفح تمح  وقنتمح هدتأنحقست 5120متد هف تمنىتمتوتدتحسنىتأ تتهونج ت 
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 (تمد هفح ت  ننقح ت ح بت تيحمتآنح ت تت5125 ت  Lei Zhang) (تمد هفح توحىتطشح ن ت 

Benckert Van De  Boel , Anna )  5122تهفت دمتهتأدطتهافتي ن تستت قنوح ت) 

 (تيلحىتأدمه ت وحعتهويق نح  ت5120د هف تهفحت دم تمنحىتمتوحتدتحسحنىتأ حتتهونجح ت 

 هويت ت حىتهانتح  تهو لوحىتستهويتح ت حىتشحين تهوتيحبتستل ئوح تهوو ه حعتستهووالح ح تست

وا  لح ست قنوح تهيتوححدتد هف                  ح   تكحالًتمححنتد هف            ح  تف كشحىتت تيححمتمهو

 (تمد هفحح تال        حح تدت ن            حح  تت5128(ت .Sakshi Goel,et alمآاحح مبت 

 ت(تمتد هف         ح  ت توق ن        ح  تنتنق            ح زتممح نت الت5127اوقست نتييدهللاتتت 

 ت (تت Juliana Nunew , and  m anuela Qaresmaو تتت كته يس

 (متد هفح ت5120 (تمد هف                          تمن    ىتمتوحتدتحسحنىتأ حتتهونجح  5122

 (يلىتمعتق  تطتلقمتتهووضوتبتولت  ةتيلحىت5125 تت  Lei Zhang)وىتطش ن ت 

 ق تييحح تهواتهطححلتهو بححت تهافتشحح دي تهوتححىتطقسحح تمطسححامتهفححت ده تهوتبيقاحح  تهوحححت

تهولكق .

 مجتمع الدراسة والعينة : -5 

طتححددتمجتوححعتتهود هفحح تهوت وقحح تتهوشححي  تهووححح ىت وتحح   تيتهواحح و طتمهوجقححزطتمححنت

يح ً تستت02ي ً تحتحىت28مست دمىتهوتبيقا  تيي تهواتهطلتهولكق ت ىتهو ئ تهو و ي تمنت

يححدهو  قمتمتوححدت ححىتحححقنتطتححددتمجتوححعتد هفحح تتكححالًتمححنتد هفحح تكحح يمتمتوححدتيحح دلتي

 (تمد هفحح تفحح  طتشححتلىتييدهوسححت  ت5120 (تمتد هفحح تمحح  وقنتمحح هدتأنححقست 5129 

 ت5122 ت(تتمد هفح تونح تتهوسحقدت 5122 ت(تمد هف تويفتمتودت تتحىت 5126هوواد ت 

 Nilson(تهوجوات هووحححح ىت حححىتهواححح و طتهونيححح ىست قتوححح تطتحححددتمجتوحححعتد هفححح ت

Syndigate  5119طتتمه فححنند ي تستعحح قدتمححح تست ت(ت ححىتهوشححي  ت ححىتهواحح و 

 ت(تهوجوات تهو ح  ت حىت5117 ىتحقنت  تتمجتوعتد هف توندتأحودتهويده ىت تتمهودوت تس

مت   حح تهواحح و طتتمأفححقت ست قنوحح تطتححددتمجتوححعتد هفحح تمنححىتمتوححتدتحسححنىتأ ححتتهونجحح تت

 (تهوبال تهوج م ققنت نلق تهآلده ت  م  تيقنتشوستست ىتحقنتطتحددتمجتوحعتت5120 

 Kyong Eun Oh,and  Rong تد هفح تكقحتن تأمبتأمهتم منح تطح ن تت تد هفح

Tang تهوبال تهوج م قنت  وحقنت  وج م   تهوتبيقاقح تمهون  يح ست قنوح تت5128( تت) 

 ت(ت5128طتحححححددتمجتوحححححعتتتد هفححححح تهوونحححححح تهقيالمقححححح تهووت ححححححح ت  نحححححتهبت:تت 

 تيستمم  ي ن توقلحىتتتتتدمو تم تل  تست ىتحقنتطتددتمجتوعتتت ق ت24هوجوات هو   تتمنت

 (Ger Joyce , and Mariana Lilley  تهفحتبال تييح تهقنت نح تت5124 ت)

Online survey مححنتهو يحح هتت ححىتمجحح لتط  يححمتهقنسحح بتمححعتهوت فححبتهآلوححىتتت61ت

HCI experts دمو تيي تهو  ومتس قنوح تطتحددتمجتوحعتتتد هفح ت توق نح تت28مكوتت ىتت

 Juliana Nunew , and  m anuelaنتنقزتمم نت التكته يسو تتت 

Qaresma تمد هف تميسقبت قحن تموح ىتيحتن توح بتت5122 تت (تت) (Wooseob 

Jeong , and  Hye Jung Hanتمتد هفح ت  ننقح ت ح بت تيحمتآنح ت تت5125 ت (ت)

Benckert Van De  Boel , Anna  5122تهوجواحت تهو ح  تت حىتهوتايح  ت) 



 إلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكيةتبنى الشباب المصري للتطبيقات ا

 774 الجزء الثاني عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 ت(تتهوشحي  تتمكيح  تهوسحنت حىتAnn –Sofie Axelsson  5121هووتتدطتستمد هف ت

هوسححتيدتتمكت يحح تهوجنت قحح تستمفححتي تتم ححنجالدياتست ححىتحححقنتطتححددتمجتوححعتهود هفحح ت

ت ىتهوو هواقنت  يب وق .ت ت(5119 ت Letizia Caronaiaود هف ت

م حح دطتمححنتهوشححي  تت وتحح   تيتهواحح و طتت411 ياحح توححلطتهود هفحح تيلححىتيقنحح تلتهماحح ت

ناجق تفلقو تمطتقحتط وحقمتهونتح ئ تتستكوح تأ  يح تنديح تييحدتهونيحيتمهوجقزطتستوىتيقن تم

ميتحتلتمححنتهواح ئوقنت  اطححح لت ححيتت411 (تيلحىتيقنحح تلتهماحح ت5128متوحدتهوا ضححي 

 ت(تيلححىتيقنحح ت5122متهلححعتهوحححتلتهووححح ي تس قنوحح تأ  يحح تد هفحح تونحح تتهوسححقدت 

 pork' Nansu ,Hwang andميتحتلتست حىتححقنتأ  يح تد هفح تت011لتهماح ت

Others  5121ح ت تد هفح تفح  طتميتتلتست حىتححقنتت511 ت(تيلىتيقن تلتهما ت 

ت577 (تيلحححىتيقن                ححح  تلتهما              ححح  ت5126شحححتلىتييدهوسحححت  تهوواحححد ت 

ت265 (تيلحىتيقن   ح  تلتهماح ت5125 تت  Lei Zhang)ميتتلستمد هف توىتطشح ن ت 

 Juliana Nunew , andالتكته يسحو تتت ميتتلتستمد هف ت توق ن تنتنقزتممح نت 

 m anuela Qaresma ت92 (تيلحىتيقن        ح  تلتهماح تت5122  (تت

 Ger Joyce , and Mariana)ميتتلتسمد هف ت ق  حتيستمم  ي نح توقلحىتتتتت 

Lilley  م ح دطتمحنتهو يح هتتمهو ح ملقنتستمد هفح تت92 (تيلحىتيقنح تلتهماح تت5124 ت

ميتححتلتسمتمد هفحح تت01 (تيلححىتيقنحح تلتهماحح تت5120 ت منححىتمتوححتدتحسححنىتأ ححتتهونجحح

 (تتت5122  ت ( Benckert Van De  Boel , Anna  ننقح ت ح بت تيحمتآنح ت تت

ميتتلتسمي دتكوتتابوتمناجىتاتيتقحتط وققمتنتح ئ تهود هفح  ستت01يلىتيقن تلتهما ت

ت ناحح توقححح تم يححح تيححنتمجتوحححعتهود هفححح تست قنوححح تأ  يحح تد هفححح تهوونحححح تهقيالمقححح 

ميتححتلستمد هفحح تت21111 ت(تيلحىتتيلححىتيقنحح تلتهماح ت5128هووت ححح ت  نححتهبتت 

 ت(تتيلححىتيقنحح ت5117(تتمد هفحح تونححدتأحوححدتهويححده ىت ت5120محح  وقنتمحح هدتأنححقست 

ت2511يلححىتيقنحح تلتهماحح تت ت(Syndlgate  5119 ميتححتلستتمد هفحح ت211لتهماحح ت

تميتححتلتس654(تيلحىتيقنحح تلتهماح تLouis  Leung  5117مد هفح تتتميتحتإتست

تممنتموقزه تأبتزي دطتحجمتهو قن تتزي دطتهووحدلق تمهوثا ت ىتهونت ئ تمط وقوا .ت

 اإلطار النظرى  : -7

هفححت دم تهود هفحح تتهوت وقحح تن  يحح تطايححمتهوتننتوت قحح تمن  يحح تهوثحح هتتهوو   ححىتستمنوححتك ت

 Wooseob)هوقس تمهوساتوفتست قنوح تهفحت دم تد هفح تميسحقبت قحن تموح ىتيحتن توح بتت

Jeong , and  Hye Jung Hanتن  يح تطايحمتطننتوت قح تتها تو يقح تستت5125 تت) 

منوححتك تيسحح تمهوسححاتو ست قنوحح تهفححت دم تد هفحح  تكححالًتمححنتد هفحح تالححتدت نحح تاوححقست ححنت

 ت(تمد هفح تمنحىتمتوحتدتحسحنىتأ حتت5122 ت(تمد هف تويفتمتودت تتحىت 5127ييدهللاتتت 

(تمد هفح تف كشحىتت تيحمت5125 ت  Lei Zhang) (تمد هف توىتطش ن ت ت5120هونج ت:ت 

 (تنوحححتك تهوقسححح تمهوسحححاتوفتست حححىتححححقنت5128(ت .Sakshi Goel,et alمآاححح مبت 

 Kyong Eun Oh,and  Rongهفحت دم تد هفح تكقحتن تأمبتأمهتم منح تطح ن تت ت

Tang تمد هف ت  ننق ت  بت تيحمتآنح ت تتت5128  (تت) Benckert Van De  Boel , 
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Annaتمد هفحح ت تت5122 تتت) Ann-Sofie Axelssonت(تمد هفحح تتت5121 ت   

Kathleen Sora Alpiza ت(تمد هفح تت5121 ت Nilson Syndlgate  5119ت(ت 

 ت(تت5118 ت Lip Soon Wong ت(تمد هفح ت5119 ت Letizia Caronala مد هفح ت

 ت(ت5114 تتت Lee Humpreys ت(تتمد هفحح تLouis Leung 5117ت(مد هفحح ت

يحححح تهافححححت ده تمهاشححححي ي  ست قنوحححح تهفححححت دم تد هفحححح تمحححح  وقنتمحححح هدتهفححححت دمتهتتن  

ن  يححح تهافحححت ده تت ت(5114 تتت Lee Humpreys (تمد هفححح تت5120أنق        ححح ستت 

مهاشحححي ي  تستمن  يححح تهوتضحححت تها توححح يىتست حححىتهووا  حححمتهفحححت دم تد هفححح تهوونحححح ت

بيقاحح  تهواحح طلتهوححلكىت (ت:تطححوثق تهووتتححتىتهقونت منححىتمط5128هقيالمقحح تهووت حححح ت 

يلحىتمفح ئمتهقيحال تهوتالقديح تتتهافححت دهم  تمهوتحوثق ه ستست حىتهووا  حمتهفحت دم تد هفحح ت

 (تن  يتححححىتنشحححح تهووسححححتتدث  تمهوشححححين  ت5126فحححح  طتشححححتلىتييدهوسححححت  تهوواححححد ت:ت 

 Julianaها تو يق تست ىتححقنتهفحت دم تد هفح ت توق نح تنحتنقزتممح نت التكته يسحو تتت 

Nunew , and  m anuela Qaresmaتن  يححح تهايتوححح دتستت5122  (ت) 

ت5120منوتك تهوساتوفتمهوقس ستت قنو تتهفحت دم تد هفح تمنحىتمتوحتدتحسحنىتأ حتتهونجح تت 

 (تأفحححلت تهااتيححح  ه تهوونتيقححح ت  فحححت ده ت ححح هم تهووت كححح طتمهوتوثقحححمتتست قنوححح تهفحححت دم ت

  يحح تأف فححق توححيتن  يحح ت (تيححدطتمححدهامتن5128د هفحح تنديحح تييححدتهونيححيتمتوححدتهوا ضححيت 

ستمتنوحتك تطايحمتطننتوت قح تTheory of  Reasoned Action (TRA) هو  متهوويح  

 Social Construction ofهوو لتمحح  تسمتن  يحح تهوينحح تتها توحح ييتولتننتوت قحح ت

Technologyتن  يحح ته  حح تهو ي يحح تست5122ستت قنوحح تهفححت دم تد هفحح تونحح تتهوسححقدت ت)

 (تتمد هفحح تونححدتأحوححدتهويححده ىتت5121ييقحح تمتوححدتمسحح مم ت ت ححىتحححقنتهفححت دم تد هفحح 

ت ت(ن  ي تهافت دهم  تمهوتوثق ه ت.5117 

 أهم النتائج :  - 1

 (تمد هف تد هف ت توق ن تنحتنقزت5126طتعل تد هف تف  طتشتلىتييدهوست  تهوواد ت 

 Juliana Nunew , and  m anuelaمم نت التكته يسو تتت 

Qaresma أنححفتكلوحح تزهدتهاطجحح هتهقيجحح  ىتنتححتتطبيقاحح  تهواحح طلتتت (تت5122  (تت

هو لتىتمهووتوثمت ىتهوت  ممتما تمفاتو تهفت دهما ت  نحفتيزيحدتهفحت دهما تستأنحفتتكلوح ت

ك بتهووسحت د تتتعحغق تهوسحنتتزهدتمحنتهوتححتلتيلحىته ايح  تييح تطبيقاح  تهواح طلت

أبتهوتبيقاحح  تت (5128هو لححتىست ححىتحححقنتطتعححل تنديحح تييححدتهونيححيتمتوححدتهوا ضححي 

هقاي  ي تطت  تهوتل تمهوجاحدست قنوح تطتعحل تد هفح تهوونحح تهقيالمقح تهووت ححح تت

منتهوويتتثقنتيقن تهود هفح تتي ضحلتبتهوتححتلتيلحىتت%45 ت(ت وىتتأبتنسيفت5128 

ه اي  تهو  ووق تييح تطبيقاح  تتمفح ئمتهوتتهعحمتهق توح ييتتست قنوح تطتعحل تد هفح ت

تWooseob Jeong , and  Hye Jung Han) بتتميسقبت قحن تموح ىتيحتن توح

(ت وححىتمجححىتتأايحح  تهوباححست ححىتعححده طتدمه ححعتهفححت ده تهوويتححتثقنت5125 ت    (

ولتبيقاحح  تهواتهطححلتهولكقحح تولحححتلتهقكت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تست قنوحح تهن حح د ت

ت  ( Benckert Van De  Boel , Annaد هفح تد هفح ت  ننقح ت ح بت تيحمتآنح ت تت
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 (تأبتهووسححت دمتبتاتيبحح و تبتهاايحح  تييحح تهوتبيقاحح  ت حح ووتهلعتهوحححت ق تت5122 

هقونت منق ت ىت قئفتيولامت نفتيشحت تهنتيح ومتمينحتبت  حدتهو حتدطتمحنتهو وحمت حىتملح ت

 Ger Joyce , and)هو  هغتست ىتحقنتطتعل تد هفح ت ق  حتيستمم  ي نح توقلحىت 

Mariana Lilley  ت ىتهوتبيقا  تييح تهواتهطحلت (ت وىتأومتأم فتهواحتت5124 ت 

هولكق تمطتوثمتطاديمتهقش   ه تيلىتنتتت ت ىتوتتضقحتهوتضعتهولىتيلقحفتهوتبيقح تست

ولتبيق .مكحلوتتأشح  ه تد هفح توحىتت theme ط حح ت من نقح تيح ضتأكثح تمحنتم اح ت

 (ت وحححىتأبتونححح ستأم حححفتلححححت تمت لاححح تهووالحححح تت5125 تLei Zhang)طشححح ن ت 

Clarity of  navigation حىت  حضتطبيقاح  تعحتلتهود هفح تمطتوثحمتأم ح تت 

هواحححت ت ححىت هات حح تتهووالححح ت ححىتعحح ت تهواححح تستعحح ت  تطتديححدتهووالححح تهو ئقسححق ت

حقحح تيضححب تهووسححت دمتبتوليتحح تيححنتهووالححح تستميححد تطسححوق ته زمه تيلححىتنتححتت

 Kyong Eunمهضححح(ت قنوحح تطتعححل تد هفحح تكقححتن تأمبتأمهتم منحح تطحح ن تت ت

Oh,and  Rong Tang تتأبتمست دمىتهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتت5128 ت) 

يي تهواتهطلتهولكق تتهولينتيت  ضتبتواح ت شحنمتدهئحمتأكثح تلحد طتيلحىتهوتححتلتيلحىت

هوو لتم  تم اوا تتمنالاح تمأ شح تا س قنو تهووسحت دمقنتهوحلينت ت  ضحتبت شحنمتنح د هًت

 (تتت5120أ حتتهونجح تت ينت تبت ا هئتا ت ااست قنو تكشح  تتد هفح تتمنحىتمتوحتدتحسحنىت

يجبتأبتينتبتهوا طلتهولكىتيتوتعت  من نق  تطتايمتطبيقا  تهوتيبتستمض م طتطساقمت

هق ت  تيي تطلتتهووتهلعتهووتوتو تينت  يح تيح ضتهووتتحتىتستمهفحت ده تهو نح مينت

مهو ن مينتهو  يق تستأمتهواتهئمتوت طقحبست حىتححقنتتهن ح د تد هفح تمح  وقنتمح هدتأنحقستت

(تت نتقج تماو تت اتموىت:تيد تم حتدتياللح ت حقنتهونحت تمهفحت ده تهوتلق حتبت تت5120 

تهووتوتلت قون تيت ل ت  اشت هست ىتهو دم  تهقاي    .

ست اححدتهن حح د تد هفحح تونحح تتهوسححقدتتوفيمااا يتعلاار باسااتخدا  الشااباب للهواتااف الذكيااة- 

ه طتمفحح ئمت ت(تت نتقجحح تماوحح تت اتموححىت:تمجححىتتهوتلق ححتبتهووتوححتلت ححىتعححد5122 

تAnn-Sofie Axelssonهاطححح لتهوتححىتي ضححلامتهوشححي  تست قنوحح تطتعححل تد هفحح ت

 ت(ت نتقجحح تماوححح تت اتموحححى:تت ؤهئحححدت5117 ت(تمد هفحح تونحححدتأحوحححدتهويحححده ىت 5121 

هوتلق تبتهووتوحتلتيتوثحمت حىتهاطحح لت حقنتهوبشح  مت حىتأىتملح تستمطنسحق تهوتقح طت

 , Porkتلحح تت ححىتحححقنتهن حح د تد هفحح تهوقتمقحح تمححعتهوو حح  ةتستمطت ق هوجاححدتتهو

Namsu, Hwang , and Others ت نتقجح تماوح تت اتموحى:تتم حتدت5121 ت) 

ياللحح تهيج  قحح ت ححقنت دمحح بتهوتلق ححتبتم ححقنتهو ويحح ت ححىتطالقححدتهآلاحح ينتست قنوحح تطتعححل ت

 ت(تموىت:تاتيت حدت ح مإت حىتهفحت ده ت5121 ت Kathleen Sora Alpizaد هف ت

هوجنسقنتت ىت يق  تهافت ده تست نا تمف ئمتم يت تمأكثح ت  يلقح تتهواتهطلتهولكق ت قن

 ت(ت وحىتأبتهوتلق حتبتهووتوحتلتيحززت5121ست ىتطتعحل تد هفح ت قح تمتوحدتمسح م ت 

مسحححوو تهو حححته إتهالتحححح دي تهوشحححي  تستمأوغحححىتهوي حححدتهوزمنحححىتتمهوونححح نىت حححىتيولقححح ت

ونالًتمحنتهوبح  قنتست حيتححقنتهوتتهعمت قنتهوشي  تستكو تأنفتأفامت ىتهو ق ن تهوزم ق ت

 ت(ت وححىتأبتدمه ححعتشحح هتتم لتنحح تتNilson Syndlgate  5119 طتعحل تمد هفحح ت

هواتهطححلتهولكقحح ت ححقنتهوشححي  تهووححح ىتوححتتطححت ق تطانقحح تهويلتطححتلتملححد ه تهو قححديتت
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 ت(ت5119 ت Letizia Caronalaست قنوح تهن ح د تد هفح تتتتmp3ممشحغمته وح نىت

هو ف ئمتهونحق تطوثمتيالم تموقحزطتولوح هواقنتستمأعحيت تت نتقج تماو ت اتموى:تتأب

وغ تهو ف ئمتطؤكدتيضتيتامت ىتمجتو   تثا  ق ت  قنا تمطي دومتينتي ومتهونيح  تست حىت

 وىتأبتهوشحي  تمن  ضحىتهوحدامت  ت(ت5118 تت Lip Soon Wongطتعل تد هف تت

يوححمتيلححىتتيتشحح  كتبت ححىت ححىت احح زتمتوححتلتمهحححدتستمهفححت دهمامتولتلق ححتبتهووتوححتل

 ت Leisure Boredom  Sensationزي دطتيحددتأعحدل ئامت قنوح تتهن ح د تد هفح ت

 ت(ت نتقج تماو تت اتموى:تتأبتهوش صتهولىتيش  ت  وولمتوتتمحدمنتهوتلق حتبتست5117

يلىتهو نستهوشح صتهوحلىتيوتلحتتهحتح ه تهوحله تمهوسحقب طتمهواقوقنح ت احتتألحمت دم نح ًت

 ت(تيسحت ومتها ح هدت5114 تتت Lee Humpreysل تولتلق تبتهووتوتلتست قنو تطتعح

تهوا طلتهووتوتلتواض تتهحتق   طامتستمهوت  يمتمعتهه عدل تتمهوش ك ت.

 حدود االستفادة من الدراسات السابقة :

هوت  ةتيلىتهق   تهون  ىتولد هف تمهووتوثمت ىتن  يح تن  يح تطايحمتهوتننتوت قح ت-2

وسححاتو تستمأوححمتها ت هضحح  تهوتححىتيونححنتستمهوثحح هتتهوو   ححىستمنوححتك تهوقسحح تمه

تطبيقاا ت ىتهود هف ت.

طتديدتمشنل تهود هف تطتديدهًتدلقا ًتمضحق يتا ت شحنمتمهضححتموح تفح يدتيلحىت-5

تهفت  ه تأودهةتولهتهود هف تمأووقتا ت.

تهوت  ةت وىتأومتهوون و تهووست دم ت ىتهود هف  تهوس  ا ت.-0

وىتيتاح ته وحدهةتهوتحىتطسح ىتعق و ت  مضتمطس ؤا تهود هف ت شنمتيل-4

ت وقا تهود هف ت.

مهوت ح ةتيلحىتأوحمته فحئل تته  ال تيلىتهفتو  ه ت  حضتهود هفح  تهوسح  ا -2

مح تيتن فححبتمناح تمحعت يق حح تمتضحت توحلطتهود هفحح تستم ضح   تمحح تتتمعحق و 

تيتته  تمعتولهتهود هف ت.

عححق و تهووشححنل تسته فححت  دطتمححنتهونتحح ئ تهوتححىتطتعححل ت وقاحح تهود هفحح  تهوسحح  ا ت ححىت-6

مطتديحححدته وحححدهةستمهوتسححح ؤا تمهو ححح مضتهو لوقححح تستمهووا  نححح ت حححقنتنتححح ئ توحححلهت

تهود هف تست و تيضونتط سق تهونت ئ ت شنمتأيو ت

م   حح تهوجتهنححبتهوتححىتينيغححىتهوت كقححزتيلقاحح تممن لشححتا تستمم   حح تهوجتهنححبتهوتححىتت-7

هفح تأبتطاحد تمح وتت ديحدتو ل تينتم  وجتا تهود هف  تهوس  ا تحتحىتطسحتبقعتوحلهتهود 

يححنت حح لىتهود هفحح  تهوتححىتطن موحح تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تتولحححتلتهقونت منقحح تييحح ت

تهواتهطلتهولكق تستمو تيس ومت ىت ن تتهوت هكمتهو لوىت ىتمج لتهقيال ت.

ت

ت
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 اإلطار النظري للدراسة  :  

ن  يححح تثححح هتتهوتفحححقل تتمنوحححتك تطايحححمتطننتوت قححح تتيلحححىوحححلهتهود هفححح تتهيتوحححد 

تكو تيلىتت:تTechnology Acceptance Model (TAM)هوو لتم  ت

    Media Richness Theoryأوالً : نظرية ثراء الوسيلة :

  حح حق و تم حح حبلحت Lengel & Daftل حح   ت٤٨٩١م٤٨٩١  حح قنتي حح  ميت

مهوحليتيشحق ت وحىتلح د طتهوتفح قل تهقيالمقح  تتMedia Richness""ث   هتتهوتف ح قل 

 مهوغو  حححح تض Uncertainty مت تالقحححح متيحححح د تهوتوكحححح دتيلحححح ىتطتحححح سقنتو احححح

Ambiguity أيتهوو   ححح  ده تأمتهقح  ححح دهلتهوت  ححح يتطتو  ححح متم نق  ححح قنسته م  ححح  ت

هوحح ليتيحح س يدتمنحح ت تهو فحح  و تيلحح ىتهفحح ت ده تهوتفحح قل تهووالئوحح  تولوتلحح لتهاطحح ح ويت

ت(تت56م   تد    توو تضتهووتضت  

ت:ث تهيتي  ه ت ئقسق تمويملدتهنبلا تهون  ي تمنتثالت

أما:تأبتهوو لتم  تيتمتحولا تيي تأن و تهطح وق ت  مزي  تموغتي  (تطح ست د توت ح سق ت

هووتهل لتمهوتن متيل ىتهو سلتسستحق  ت بتماو  تطي  دلتهوو لتمح   تط ح دتمح نتهوواح   ت

يححنتته ف فحح ق تهوتحح يتطحح س يدتيلحح ىتط سححق تهويقئحح تهووتقبحح ت حح    هدتمطنححتينتم حح وقم

 هواض ي تهوس ئدطت يتولهتهويقئ تها تو يق .

ث نق حح  ً:تأبتهون  حح   تها تو حح  ييتم ا حح دت  حح شنمتكيق حح  تميت  حح دت دهال حح فتكثق حح  تم حح نت

هوا  ض ي توق   تهوو اتم   تمهوو ضج طست  قض    ت و ىتم  تدتمتهل لتيديح دطتنوبقح  ت

ا  دتم نتطب تي تآوق   تهوت  م متمح عتممت ش  ا ستمول ت لصتم نتو لهتهويقئ  تهوغ م ض ت

هوو لتمحح   تونحح يتطحح ستبقعتهوانحح ته تهاطحح ح وق تأبتتط لحح تمجحح اتمشححت ك تول اححمت ححقنت

 أيض تتولهتهون   تها تو ييت.

ث وث ً:تيتوثمت يتأبتأومتمالمحتهون   تهوو لتم طيتهوون وحيتوحتتهوشح هك ستحقح تيتح  ملت

 تمشت ستولو ح نيتمهآل هتت شحوبتهواح ض ي تهوح س ئدطتأ   هدتهوون و  ًتتدهئو تهوتعتلتون  

دهاحح متهوون وحح  ست  وتعحح تلت و حح ىتو حح لهتهوو  حح  نيستف حح تهتت  حح قنتأي حح ض تتهوون و حح  ت

   حح ضامتهو حح ي ضتأمت  حح قنتأي حح ض تتهوون و حح  تمعحح ن  تهواحح  ه ت احح  ستيحح س يدتيلحح ىت

هوتعحح تلت وق حح فتم حح نتا حح اللتهط حح  كتهواحح  ه ت  وحح شنمته مثحح مستكوحح تت بتهواحح  ه تيحح تمت

ط  آولتهآل هتتهوو تل  ح  ستمون ح  تيي ح  زتدم تهون  ح   تهوو لتم ح  طيت  ح يت زهو ح  تح و ح  تت

ت. *((57هوغوتضتمط بيتح ا تهو الةت يتهو أي 

 :فروض النظرية

طاححت تن  يحح تثحح هتتهوتفححقل تيلححىت  ضححق تأف فححق تم  دوحح :تأنححفتكلوحح تزهد تد  حح  ت 

هوواو   تهاط  ح وق تك   بتم ح نته   ح ضمتهف ح ت ده تمف ح قل تأكث ح  توو تضتمهوتي  ست
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ن  يتاوح تححتلتت Lengel&Daft(ت58ل ح د تك ح متم ح ن ٤٨٩١ث   هتستم  ح يتي ح   ت

 :ث هتتهوتفقل تحق ته ت ض ت

أبتوتفحح ئمتهاطححح لتلححد ه تهفححتق   ق تم تل حح تافحح تجالتتهوغوحح تضتمطحح ساقمت- ٤

ت.اطح وق هوت   ومت  قنته    هةته

أبتهونحح  ستدهئوحح  تي ويحح تبت حح يتهوتغلحح بتيلحح ىتيحح د تهوتوكحح دتمهوغوحح تضتهووتحح قات- ٢

  و ولقحح   تهاطحح ح وق ت قوحح  ت قحح نامستموحح لوتت احح متيحح ست دمتبتأدمه تهطحح ح وق تم قنحح  ت

ت )59 .ي تي منا  تأ  ضمتم نتوق و  ت  يتأدهتتماو  تمتددط

ال تط تل لت  يتل د طا تيلح ىتطغققح  ت اح متي ت  ضتنوتك تهوث  هتتأبتمف  ئمتهقي 

(تست كتي تمتهاتق    تمف   ئمتطتوت  عت ث   هتتيوننا   تم  نت زهو ح  تهوغو ح تضت01هووتلا ي 

هو  ليتيت  قات  و ولق   تهاط  ح وق ستم   تيج   متهيتا  دتهو   دت و دىتمالئوح  تهوتفح قل ت

هايتيحح   ه تهووت لاحح  ت ودهئاحح  تهو  لحح ي.تميحح تمتأكثحح  تطحح وثق هتمحح نتهوتاقحح قمتهو  لحح يتواحح  تم

ط حنقلتهوتف قل تيل ىتأنا  ته كث  تثح  هتتم ح  تلح د طا تيلح ىتطح ت ق ت  ح عتهوح حدىت

هو حح ت يتمطححته  تأشحح ن لتم تل حح  تو  حح عتهوحح حدىتأمتطبحح تي تهو فحح  و تمط حح ديلا ت وحح  ت

ستهو  عححح ت  واححح ئمت(تستهووشححح ي تمه ح فحححق02يتن فححح بتمححح عتمتلححح  ت  قنححح فتأمتناححح م 

م  وت  ويتطا ت تهون  يح  تيلح ىتثالثح  تمح حبلت  ت ئقح سق توح ي:ت هوثح  هتت .  اطح لت

هووح  طيات  وتفح قل ستميح د تهوتوك ح دستمهوغو ح تض(تهوو طيب ح  بت وتض ح ت تهاط حح ح لت

تمهول  لهبتط   دت زهوتاو   تهوا  دةتهو ئق  سيتولواو   تهاطح وق 

هوتف   قل تمحنته ح زتهون  ي  ح   تهوتحيتطححلتهااتال ح  ت حقنتتمط دتن  ي    تث هت

مفحح ئمتهايححال تستمهااتال حح  تهو ئقسححق ت ححقنتمفحح ئمتهايححال تو  حح تتطن  حح ت تهوا  حح د طت

يل   ىتهااتالةستهو ئق   ست يا    تطوثق   متهوو لتم     تهوغنق    تمهونس   بت حيتطل  ح تت

طتن  حح ت ت ححيتلححد طا ت ححىتهوتحححتلتيلححىت  ححعتتهااتال حح  تتستهبتمف  حح  ئمتهايححال ت

هوحدىتستميددته دمه تهووست دم ت ىتهو ولق تهاطحح وق تتمهوش ححن تستمي نحىت  حعت

هوحدىتهو ت ىتأبتهوش صتل د يلىتهافتج   ت شنمت ت ىتستميت دت ح إتوتتعحقمت

هو ف و تمنا تهوحت تمهو قديتتمهاطح لتوقح تهول  حىتمد  ح تهوش ححن تطتبيح تيلحىت

ت نق تطت  تهووتلتاىت ىتهو ف و تهاطح وق ت.همن

 تطبير نظرية ثراء الوسيلة على تكنولوجيا االتصال:

 Valacich, Parankaستمكحححلوتت)05 ٤٨٨٤ (Sproull  ا حح دتأش ححح   

&Nunamaker ٤٨٨١ 2990تست وححىتأبتهوتبححت ت ححيتمفحح ئمتهاطحح ح لست00( ت)

 بتمض عتم ح  يق ت ضح   ق توثح  هتتمهو ليتو متين نتمت  تدهت    بتمض عتهون  ي  تيتبل

مف قل تطتج  مزتماو  ت زهوح  تيح د تهوتوكح دتمهوغوح تضستحقح  تمضح  تهتثالثح  تم ح يق ت

تت  : ض  ق ستوي
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مي نح يتلح د طتهوتفح قل تيلح ىتناح مت: addressability Multipleهوتت حفتهووت ح دد-

تمتزهمنت كث تمنتمست د ت. هوو لتم   ت  شنم

مي ن  ح يتط  ح ت ق ت من نق  ح  ت: recordable Externally ح    يهوت   ح سجقمتهو   -

ط  ححح سجقمتهو ولق  ححح  هاطح وق ستأيت من نقححح تأ شححح  تهوو لتمححح  تمهو فححح ئمستمطت ل ححح  ت

ت Computer processable memory: تن   قمتمهده ط

هاطححح لتهقونت منححيتيلححىتوحح ه ت ط ححح تهويتحح ت ححيت  م  وج حح  تح ف حح ت ق تكهك حح  ط-

ت .تم  تهوو زن هوو ل

ميشحق ت وحىتهوت  يح متمح عتأكثح  تمح نتمح ست د ت ح يتآبتمهحح دست: Concurrency هوتحزهمن-

يحح نتهوتت حح فتهووت حح ددت حح يتطج مزوحح  تمجحح  دتناحح متهوو لتمحح   تمحح نتمحح حد ت موحح تتي تلحح ل

ت كث  تم نتش  صت  يتع ت طتمتزهمن ست وىتهواق  ت لوتت شنمت ت يتمط  يلي.

م ح  يق تواقح  ست) ٢٠٠١ (Al. et, Qin Jialum. ستمضح عيل ىتع  قدتمت حم

ث  هتتهووتهلح عتهقونت منقح تمحنتمنبلح تط  يحلتوثح هتتهوتفحقل تيح ىتأنح فتي نح يتك ح  تطت

متهلحح عتهوتيحح بت حح يتهفحح ت ده تهوتفحح  ئاتهووت حح ددطت مثحح متهوحح  مه اتهو  ئاحح  ستهوحح حت ست

دمقنستمحح ضق  ت وقاحح  تكوقحح  تهوحح حت ستهو قحح ديت...(ت حح يتطتعحح قمتهوو لتمحح   تولوحح ست 

هوو لتمحح   تهووناتوحح  ستممتحح ددهتأ   حح  تمؤشحح  ه تولثحح  هتتوحح ي:تهوحح  مه اتهو  ئاحح  ست

تهوا  ل تولتتوقمستهوحت ستمل   تهوحت تمهو قديت. (04هوول     

مطتوقزتهوتبيقا  تهااي  ي تولحتلتتكوحدتهوتانق  تهقيالمق تهوويتنح طتمهوتديثح تتت

طوقزوح تكتفحقل تهيالمقح تث يح تمو  ح يتهو ت ي  ح  تمه نقح ت حيتهونش  ح  ت  ددتمنتهووزهي ت

مهوت  يلقحح تمف  حح  ي تهوتحححتلتيلححىت  ححعتهوحححدىتمهف  حح ت و لتهونحححتمتهو  ئاحح ت

مهفححت ده تهوتفحح ئاتهووت ححددطتمتطوثححمتوححلهتهوسححو  تهمتهو ححح ئصتهم ححفتمت ححددطتولثحح هتت

احح ىتتموحح ت  ححمتهو ديححدتمححنتهايالمححىتتمهوححليتيوقزوحح تيححنتهوتف  حح  ئمتهقيالميحح تهآل

هووس   ت دمقنتيايل   تبتيل   ىتهف   ت دهما توتته  و    تيل  ح ىتوحلهتهوس  ح و  تمهوت  ح يت

ت(.02طلي   يتهحتق   طا   متهاطح وق  

 تطبير نظرية الثراء الدراسة الحالية :

 حيتن  يح تثح  هتتهوتفح قل تمهوتح يتعح ن  ت Lengel & Daft  ن تتيلىتم تكك ه

ئمتهاط ح لت وىتمفح ئمتهطحح لتم ط  ح تهوثح هتتممفح ئمتهطحح لتمن  ضح تهوثح هتتمف  

م حح يتضحح تتتمتضحح ت تهود هفحح  تمأوحح ده ا تيونحح نت .مكوححتتم احح توووقزهطاحح تهاطححح وق 

طتديحح دتأم حح فتهافحح ت  دطتمحح نتن  يحح  تثحح  هتتمفحح  ئمتهقيححال ت ححيتأ حح هتتوححلهتهود هفحح ت

اي  يحح تولحححتلتييحح تهواتهطححلتهولكقحح تستمححنتطتديححدتم حح يق تمأ  حح دتثحح هتتهوتبيقاحح  تهق

و عدتد    تمستتىتهوث هتتهوو   ىتهووتتا تمنتط ح ضتهوشحي  تااللت ن تتماق ست

ولتبيقا  تهقاي  ي تييح تهواتهطحلتهولكقح ستمهاتيح  تكث  ح تهفحت ده تهوشحي  تولتبيقاح  ت

تام.هقاي  ي تهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمهوث هتتهوو   ىتهووتتا تودي
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 Technology Acceptance Model   (TAM)  نموذج تقبل تكنولوجيا المعلومات 

 Technology تت(TAM)ي تيححح تنوحححتك تطايحححمتطننتوت قححح تهوو لتمححح  تتت

Acceptance Modelمنتهونوح ك تهواتيح ت حىتطننلت قح تهوو لتمح  تستمطايحمتفحلتستت

ةتيلحىتهو تهمحمتهووحؤث طتطننتوت ق تهوو لتم  تستكو تأنفتيشنمتأف فح ًتماوح ت حىتهوت ح 

يلىتطايمتطننتوت ق تهوو لتم  تستملحدتفح يدت قوح ت  حدتيلحىتم احت تهون  يح تهووتححدطت

وححتتتت(Davis Fred)ستتمي ححدتهو حح ومتده قححزتتUTAUTوتايححمتمهفححت ده تهوتننتوت قحح ت

 تستمي تيح توحلهتهونوحتك تطبحتي ت2986هووؤفستهوتاقاىتونوتك تليتلتهوو لتم  تي  ت

ستهوتحيتط تح ضتأبتونح ستتTheory of reasoned actionsوويح  ون  يح تهو  حمته

مجوتيححح تمحححنتهووتغقححح ه تهو    قححح تتطحححؤث تيلحححىتهاطج وححح  تنتحححتتطايحححمتطننتوت قححح ت

متPerceived Usefulnessهوو لتمححح  تمطتوثحححمت حححيتأووقححح تهافحححت ده تهوود كححح ت

(متمينوحنتهااحتالةت06 تPerceived Ease Of Useم د هستفحاتو تهافحت ده ت

ن  ي تهو  متهووسحيبتمنوحتك تطايحمتطننتوت قح تهوو لتمح  ت حيتكحتبته اقح تيتحددتت قن

هونتهيحح تهوسححلتكق ت  طجحح هتهوشحح صتنتححتتهافححت ده ستهوححليتيتشححنمتمححنت د هستهوش حح صت

ت ووق تهافت ده ستممنت د هكفتوساتو تهفت ده تهون   .

متونححح ستمجوتيححح تمحححنتهووتغقححح ه تهو    قححح تتطحححؤث تيلحححىتهاطج وححح  تنتحححتتطايححح

متPerceived Usefulnessطننتوت ق تهوو لتم  تمطتوثمت يتأووق تهوون   تهوود ك ت

متمينوححنتهااححتالةت ححقنتPerceived Ease Of Useم د هستفححاتو تهافححت ده ت

ن  ي تهو  متهووسيبتمنوتك تطايمتطننتوت ق تهوو لتم  ت يتكتبته اقح تيتحددتهونتهيح ت

هوححليتيتشححنمتمححنت د هستهوش حح صت ووقحح تهوسححلتكق ت  طجحح هتهوشحح صتنتححتتهافححت ده ست

ت(.07هافت ده ستممنت د هكفتوساتو تهفت ده تهون    

 افتراضية نموذج قبول التكنولوجيا:

يات تنوتك تليحتلتهوتانقح تيلحيت  ضحق ت ئقسحق تموحيتأبتهو  ئدط هوون  ح (تهووتتل ح ت

perceived usefulness (PU)مفاتو تهافت ده تهوود ك تتPerceived Ease 

of Use (PEOU)نتيحح بتمححنتهووتححدده ته ف فححق توتينححيتهوتانقحح  تهوتننتوت قحح تت

 Behavioral Intention Toهوجديحدطتمطحؤث هبتيلحيتهووقحمتهوسحلتكيتوالفحت ده ت

Useستكوحح تأبتكححالتمححنتهوون  حح تهووتتل حح تمفححاتو تهافححت ده تهووتتل حح تط ضححعتوتححوثق ت

ده تطتححوث ت شححنمتمي شحح ت  وون  حح تهووتغقحح ه تهو    قحح ستمكححلهتهونقحح تهوسححلتكق توالفححت 

ت(08هوود ك تمطتتفاتهو الل ت قنتهاطج هتوالفت ده تمهافت ده تهو  لي 

نوحححتك تطايحححمتهوتننلت قححح تتمات حححح ًتأبتهوون  ححح تت(Davis Fred)2990ملحححدتطبحححت تيححح  ت

هووتتل  تلدتينتبتوا تطحوثق تمي شح تيلحىته فحت ده تهو  لحىتولتننتوت قح ت شحنمتمي شح ت حىتمتلحلت

وسححت د تستحقحح تطضححونتهونقحح تهوسححلتكق توالفححت ده تكوتغقحح ت ديححدتيححتث ت ححىتهوون  حح تهووتتل حح تستهو

ت.تتت*(09مينتياتهووتللتطج طتهافت ده تستمهافت ده تهو  لىتولن   تهوتننتوت ى 

 تطبير نموذج قبول التقنية التكنولوجيا في الدراسة الحالية:
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ق ت نفتي س تدمه حعتهوشحي  تنتحتتطينحيتملدتطمتهاتق  تولهتهونوتك ت يتهود هف تهوت و

طبيقا  تهوت هفمتهو ت يتيي تهواح طلتهووتوحتلتهوحلكيمتتمياللتاح ت  افحت ده تهو  لحيت

واححلهتهوتبيقاحح  تمححنتاححاللتطححوثق تيحح ملقنت ئقسححققنتووحح :تهوون  حح تهوود كحح تمفححاتو ت

هافححححت ده تهوود كحححح ستتمهاتيحححح  تفححححاتو تهفححححت ده تهوتبيقاحححح  تهااي  يحححح تولحححححتلت

تنت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمنق تهافتو ه ت ىتهفت دهما تستمأ  ته فت  دطتمنا .هقو

 تساؤالت الدراسة : 

تطادةتهود هف توإل    تيلىتيدطتطس ؤا تمنتأووا :ت

محح تمححدىتطينححيتهوشححي  تهووححح يتولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتتهقونت منقحح تتييحح ت-2

تهوا طلتهولكيت؟

حححح حت قاححح تهوشحححي  تهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتتمححح ته مححح كنتهوتحححىتي ضحححمتط-5

تهقونت منق تتيي تهوا طلتهولكيت؟

محح تأفححي  تطينححيتهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تت-0

تهوا طلتهولكيت؟

محح تأكثحح تهوتبيقاححح  تهقاي  يحح تولححححتلتهقونت منقحح تييححح تهواحح طلتهوحححلكيتت-4

تهفت دهم ًتمنتهوشي  تيقن تهود هف ؟

محح تهووتضححتي  تهوتححىتي ضححمتهوشححي  تمت   تاحح تينححدتهوت حح ضتولتبيقاحح  تت-2

تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تتيي تهوا طلتهولكي؟

 وىتأيتمدىتي تودتهوشحي  تيلحىتهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تت-6

تيي تهوا طلتهولكيت يتمت    ته اي  ؟

 تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تمحح تمححدىتثاحح تهوشححي  ت ححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح-7

تهوا طلتهولكي؟

محح تهوو حح يق تهوش حححق تهووححؤث طت ححىتطينححىتهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتت-8

تهقونت منق تيي تهوا طلتهولكي؟

م تنق تهوشي  تتنتتتهفحتو ه تطينحفتولتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تييح تت-9

تهوا طلتهولكيت؟

 تمحنتطينقحفتولبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تييح تم تأم فتهفت  دطتهوشي -21

 هوا طلتهولكي؟

م د  ححح تهوثححح هتتهوو   حححىتهووتتاححح تمحححنتهفحححت ده تهوشحححي  تولتبيقاححح  تهقاي  يححح ت-22

تولحتلتهقونت منق تتيي تهوا طلتهولكي؟

 فروض الدراسة:  

تيوننتطتديدت  مضتهود هف ت قو تيلي:
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 الفرض األول : 

كه تدهوحح تهحححح ئق ت ححقنتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  تتقحح ه طي  طت ححدتياللحح ت

تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  توا ت.ت

 الفرض الثانى :

طت دتياللح ته طي  قح تكه تداوح ت ححح ئق ت حقنتكث  ح تهفحت ده تهوشحي  تولتبيقاح  ت

تمطينقامتوا تم ا تولوتغق ه تهوت وق تتتهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق 

تد   تهوثا ت ىتهااي  تهوتىتيتحمتيلقا تهوشي  تمنتهوتبيقا  تهااي  ي تت.ت-2

تهووتغق ه تهوديوت  ه ق ت.ت-5

 الفرض الثالث :

طت دت  مإتكه تداو تهحح ئق ت حيتطينحىتهوشحي  تولتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتتت

تو ح ئحامتهوديوت  ه ق ت.تم ا تهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق 

 الفرض الرابع :

طت حححدتياللححح ته طي  قححح تكه تداوححح ت ححححح ئق ت حححقنتفحححاتو تهفحححت ده تهوويتحححتثقنت

تمنا ت.تتتهافت  طولتبيقا  تهااي  ي تولحتلتتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمأم  ت

 الفرض الخامس:

وشححي  تيقنحح تهود هفححح تداوحح ت حححقنتفححاتو تهفححت ده تهتكه طت ححدتياللحح ته طي  قحح ت

ولتبيقا  تهااي  ي تولحتلتهقكت منقح تييح تهواتهطحلتهولكقح تمهونقح تنتحتتهافحتو ه ت

ت ىتهفت دهما ت.

 الفرض السادس :

طت ححدتياللحح ته طي  قحح تكه تدهوحح تهحححح ئق ت ححقنتدمه ححعتهفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  تت

هوتيتيتحمتيلقا تمحنتتهااي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتمهوثا ت ىتهااي  

تولهتهوتبيقا  ت.

 الفرض السابع  :

دهوحح تهحححح ئق ت ححقنتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  تتكه طت ححدتياللحح ته طي  قحح ت

تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمهوث هتتهوو   ىتهووتتا توديام.

 المفاهيم اإلجرائية للدراسة:

ي محح ًتموححىتهو و يحح تت02ي محح ًت لححمتمححنت28يحح تمححنتفححنتموححىتهو ئحح تهو و تالشااباب :-5

هواحح د طتيلححىتهو وححمستمهونشححقب ت ححىتهفححت ده تهوتانقحح  تهوويتنحح طتهوتديثحح تمموححديا ت

تلن ي  ت تيىتمليتلتهوتننتوت ق تهوتديث ت.
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 هوتشحغقم أن وح  يلحى احقحح تول وحم عحوو  :تموحىت ح هم التطبيقات اإلخبارياة-1

 متجح    ي  ين هووست د  ليم طنزيلا تيدمي تمن ميتم هولكق س   واتهطل هو  ع 

طسحت د توحداتلتيلحىتمتهلحعت  طبيقاح   هواتهطحلمتموحي وحله يلحى مت حتد ا م

هوحححتلتتمهووتهلححعتهقاي  يحح تهقونت منقحح تولتحححتلتهوو لتمحح  تهو ت يحح ت قسحح ت

ستطبيقح تهوقحت ت مفاتو ت ىتأىتزم بتمأىتمن بستمنتااللتهواتهطلتهولكقح تتمثحم

تق ت ته  تهوش مإتستطبيق تنيضتستمطبيق تهوحت   تهووح ي ت.تهوس  عت تطبي

:تطتينىتهود هفح تهو هونح تم اتمح تتOnline Journalismتالصحيفة اإللكترونية:- 3

يليتأناح تهوححتق  تهوتحيتيحتمتت-فتهتتأك ن ت  يدطتأمتمجل ت-ولحتق  تهقونت منق 

ححتلتهوت لقح ست عده و تمنش و تيي تشين تهقنت ن تك عحده ه ت ونت منقح تول

تأمتكحتلت ونت منق تا وح توقس توا ت عده ه تم لق .ت

 نوع الدراسة:    

طنتويتولهتهود هف ت وىتهويتتلتهوتع ق تمهوتيتتاتطالتيندتم حل ت وحعتهويق نح  ت

 متطوتدت وحىتطححنق ا تمطتلقلاح تمط سحق و ستمهفحت المتنتح ئ تمداا تم قحدطتولت ح ةت

اي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تتيلححىتطينححيتهوشححي  تولتبيقاحح  تهق

ولتحححتلتيلححىتأايحح  ت ت يحح تسمم   حح تهو تهمححمتهووححؤث طتيلقاحح تمأيضحح ًتهوت حح ةتيلححىت

تهو الل ت قنتهاطج هتنتتتولهتهوتبيقا  تمهونق تافت دهما تمأم  ته فت  دطتمنا ت.

 منهج الدراسة :

تDescriptive Researchطنتوحيتهود هفح ت وحىتهود هفح  تمهويتحتلتهوتعح ق تت

(ت41حقحح تهيتوححد تهود هفحح تيلححىتمححنا تهووسحححت  و قنحح ت  يتيحح  هت اححدهًتيلوقحح ًتمن وحح ً 

ولتحححتلتيلححىتهويق نحح  تمهوو لتمحح  تمأمعحح ةتول حح و طستموححتتمححنتأكثحح تهوونحح و ت

هووسححت دم ت ححيت تححتلتهقيححال تما عحح تهود هفحح  تهوتعحح ق تهوتححيتطنححد  تطتتاحح توححلهت

ولشححي  تهووححح يتمححنتمسححت دميتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تتهود هفحح تمهوتححيتطسححت د تمسححح

ولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق ستممنتثحمت احتتي تيح ته نسحبتوتتاقح تأوحدهةت

تهود هف تمهاتي  ت  مضا تهو لوق .

 مجتمع الدراسة  :  

طتححددتمجتوححعتهود هفحح ت ححىتهوشححي  تهووسححت دمقنتولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلت

اتهطلتهولكق تو دطتأفي  تأنامتهوش يت تهونشب ت حىتهفحت ده تمفح ئمتهقونت منق تيي تهو

هقيححال تهوتديثحح تولتحححتلتيلححىتم لتمحح  ت ت يحح ت قسحح تمفححاتو تتستممتهكيحح تهوتبححت ت

هوتانححىتستمولشحح ت ت حح وتوقزتيححنتهآلاحح ينتستمث نقحح ت:ت بتهوتبيقاحح  تهقاي  ي ولحححتلت

:تهوتغبقحح تهوحححت ق تهو ت يحح تهقونت منقحح تتطتوقححزت  ححددتمححنتهوسححو  تمهو ححح ئصستمناحح 

هوتق ستمهووت وا ستمهوت  يلق ؛تمهوتغبق تهو لوق تمنتعحت تم ق نح  تم فحت ؛تمهوتغبقح ت

تهووت ددطتهوتف ئاتمنتعت ستمعت طستمأوتهبستمط  يلق تستم  عتعدىت.
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 عينة الدراسة :

 تطحمتفحتبت  ونسي تو قن تهود هف تهو  ع ت  وشي  تهووح يتمنتمتح   تىتهواح و طتمهوجقحزطتستحقح

م حح دطتحقحح تطححمتطت قححفتهافححتو  طتت411مححنتهوشححي  تحجواحح تت Available Sampleيقنحح تمت ححح تت

ولحححلينتيوتلنحححتبتأ احححزطتوتهطحححلتككقححح تميسحححت دمتبتهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتهقونت منقححح ت  حححيت

تم  دطتمنتأحق تتمت    تهوا و طتيلىتهونتتتهوت ويت:ت511مت    تهوا و طتطمتفتبت

 م  دط67هوجديدطتممدين تنح تموثل توبحق تتهو هلق تأحق تتمح ت -2

 م  دطت66محىتهوزيتتبتموثمتوبحق تتهووتتفب تستت -5

 م  دطت67مأحق تتهووب ي تمهوسقدطتزينبتموثل توبحق تتهوش يق تستت -0

 م  دطتمنتمت    تهوجقزطتمنته حق تتهوت وق ت:ت511ث نق ً:تطمتفتبتيقن ت

تم  دط.ت67لق تستمهوجقزطتحيتهوواندفقنتموثل توبحق تتهو ه -2

 م  دط.ت66حيت قحمتموثل توبحق تتهووتتفب ت. -5

 م  دط.ت67أحق تت تاإتهودك م تم مي   تموثالًتوبحق تتهوش يق ت-0تتتتتتتت

مط تيحح تهو قنحح تهووت ححح تمححنتأكثحح تأفحح وقبتفححتبتهو قنحح  تهووسححت دم ت ححيتهويتححتلتهقيالمقحح ت

يلححىتهو قنحح تهووت ححح توضحح  م تحجححمتمجتوححعتهود هفحح تميبلحح تيلقاحح تهو قنحح تهووقسحح طتمطححمتهايتوحح دت

موتتهووجتوعتهووح يتمع ت  تطتديحدت  ح  تولو  ينح ت ت حفتيح  تميتوقحزتوحلهتهونحت تمحنتهو قنح  ت

ت ساتو تهو قن تمهن   ضتطنل تا تمنتهوو لتمهوجادتمهوتل تمف ي تهوتعتلتولو  ده تهو قن .

 (5جدول رقم )

 باب خصائص عينة الدرسة المسحية على الش

ت%تستهووتغق ه 

تهونت 

ت21 511  تكك ت2

ت21 511  تهنثىت5

ت211 411 ها و وى

تهو ئ  تهو و ي 

ت01.8 250 فن ت52المتمنتت28 تمنتت2

ت06.7 247تفن ت01المتمنتت52 تمنتت5

ت05.2 201تفن ت41المتمنتت01 تمنتت0

ت211 411 ها و وى

تهووستتىتهوت لقوى

ت44.0 277تمتتفا  تت2

ت42.2 285ت ت  م ىت5

ت21.5 42  تد ف  تيلق ت0

ت211 411تها و وى

هووستتىتهالتح دىت

تها تو يى

ت05 258  تمستتىتهلتح دىته تو يىتمن  ضت2

ت42.0 282  تمستتىتهلتح دىته تو يىتمتتفات5

ت55.7 92  تمستتىتهلتح دىته تو يىتم ط عت0

ت211ت411تها و وى
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ت:د ف تهووستق تيلىتهوشي  تكو تيلىلتهوس   ت وىتهبتاح ئصتيقن تهوطشق ت ق ن  تهوجدم

ونحمتمناوح تستتت%21  ونسي تووتغق تهونت ت:تطسح مىتيقنح تهوحلكت تمهقنح لتت نسحي -

 حتىتطتقحتهووا  نفت قو ت قنامت.

أم ت  ونسي تووتغق تهو ئ  تهو و ي تست ادت ح تتهوشحي  تمحنتيقنح تهود هفح ت حيتهو ئح ت-

ستمي  حعتكوحتت%06.7ي مح ًت حيتعحده طتهوت طقحبت نسحي تت01 لمتمنتت52هو و ي تمنت

 وىتأنا تهو ئ تهو و ي تهونشحب ت حىتهفحت ده تهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح ت

يي تهواتهطلتهولكق تولتحتلتيلىتمن  عتم   ق تم اتفق تستطالو ت حيتهوو طيح تهوث نقح ت

ست%05.2ي مح ًت نسحي تت41المتمحنتت01نتهوشي  تمنتيقن تهود هف ت يتهو ئ تهو و ي تم

الحمتت28طالو ت يتهوت طقبتهوث و تهوشي  تمنتيقن تهود هف ت حيتهو ئح تهو و يح تمحنتمحنت

ت.تت%01.8ي م ًت نسي تت52منت

أمححح ت  ونسحححي تولوسحححتتىتهوت لقوحححىتهووسحححتتىتهوت لقوحححيت احححدت ححح تتت"تهوجححح م ىت حححىت-

ستت%44.0يت"هووتتفحاتت"ت نسحي تمطالو ت يتهوت طقبتهوثح نتت%42.2هوحده طتت"ت نسي ت

 .%21.5مطالو ت يتهوت طقبتهوث و ت"تهود هف  تهو لق ت"ت نسي ت

أمحح ت  ونسححي تووتغقحح تداححمته فحح طتهوشححا يتست حح تتهووسححتتىتهلتححح دىته توحح يىت-

ستمطالوححح ت حححىتهوت طقحححبتهوثححح نىتهووسحححتتىت%42.0متتفحححات حححىتهوت طقحححبته ملت نسحححي ت

ستمأاق هًت  تتهووستتىتهلتح دىته توح يىتت%05هلتح دىته تو يىتهوون اضت نسي ت

ت.%55.7هوو ط عت نسي ت

مطشق ت ق ن  تهود هف تهوت وق تته ط عتنسي تتوشحي  تأعحت  تهووسحتتىتهالتحح دىت

مي  ححعتكوححتت وححىتأبتت%77.0مها توحح يىتهووححن  ضتمهووتتفححات نسححي تكلقحح ت لغحح ت

تهووجاتد.هوتبيقا  تهقاي  ي تمج نق تاتطنل امتستمطت  توقامتهوتل تم

 أدوات جمع بيانات الدراسة: 

 استمارة االستقصاء : 

طححمتهفححت ده توححلهته دهطتوجوححعتهويق نحح  تهوتححيتطاححقسته   حح دتمهووتغقحح ه تهوو تل حح ت

ولد هفحح ستمكوححتت ححيتضححتتتهووشححنل تهويتثقحح ستمأوححده ا ست ضححالًتيححنت حح مضتهود هفحح ت

هوححت تهووتضحتيق تتمطس ؤاطا ستملدتطمتط حديمتعحق و تهافحتو  طت احدةتهوتتاح تمحن

مهووناجق ت دهطتهويت ستمطمت   هتتكمتهوت ديال تهوالزم توضو بت احمتهوويتحتثقنت قحدهت

ت فئل تهافتو  طت.

 الصدق والثبات :

لححح  تهوي حححح ت  اتيححح  تعحححدإتعحححتق  تهافتاحححح تتمحححنتاحححاللتي ضحححا تيلحححىت

ئامستطحمتااتي  تمدىتعحالحقتا توتتاقح تأوحدهةتهويتح تستم  حدته احلت حآ ه *(هووتنوقن
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ط ححديمتهافححتو  طت اححدةتهوتتاحح تمححنتهوحححت تهووتضححتيق تمهووناجقحح ت دهطتهويتحح تست

م ح دطت تهلحعتت41مهيتود تهوي حث ت يتلق ستهوثي  تيلىت ي دطتهااتي  تمعتن سا تيلىت

تمنتحجمتهو قن تستمحاا ت ي دطتهااتي  تنسي تهطس إتي وق ت.ت21%

 المعالجة اإلحصائية للبيانات :

 وحىتهوت فحبتت-  دتط مقزو -تا تتمنت وعت ق ن  تهود هف ستطمت دا وا ت  دتهان 

هآلوححيستثححمت حح  تم  وجتاحح تمطتلقلاحح تمهفححت  ه تهونتحح ئ تهقحححح ئق ت  فححت ده ت  نحح م ت

هاتحححح  هًتوححح :تتSPSS"هوتزمححح تهقححححح ئق تول لحححت تها تو يقححح "تمهوو ححح مةت  فحححمت

Statistical Package for the Social Sciencesوححتت حح ولجتتت وححىتستمكت

تهوو  مال تمهااتي  ه تمهوو  وج  تهقحح ئق تهوت وق ت:

 هوتن ه ه تهويسقب تمهونسبتهوو  ت  -5

تهووتتفاتهوتس  يتمهانت هةتهوو ق  ي -5

 هود   تهو  وىتول ي  ط(ت÷ت211تxهوتزبتهوو  حت=ت هووتتفاتهوتس  يت -0

هفح ت(تود Pearson Correlation Coefficientم  محمته طيح  ت ق فحتبت  -4

شححدطتمهطجحح هتهو اللحح تها طي  قحح ت ححقنتمتغقحح ينتمححنتمسححتتىتهووسحح   تأمتهونسححي ت

 Interval Or Ratioتملدتهيتي  تهو الل تض ق  ت كهتك نح تلقوح تهوو  محمت.)

 .ت1.71ستملتي ت كهتزهد تينتت1.71-1.01ستممتتفب تم ت قنتت1.01ألمتمنت

(تIndependent-Sample  T-Testهاتيحح  ت  (تولوجوتيحح  تهووسححتال ت  -2

ود هف تهوداو تهقحح ئق تول  مإت قنتمتتفبقنتحسح  ققنتووجوحتيتقنتمسحتالتقنت

محححنتهوتححح ا تهوود مفححح ت حححيتأححححدتهووتغقححح ه تمحححنتنحححت تهووسححح   تأمتهونسحححي ت

 Interval Or Ratio.ت(ت

(تOneway Analysis of Varianceطتلقححمتهوتيحح ينتكمتهوي ححدتهوتهحححدت  -6

هفحح تهوداوحح تهقحححح ئق تول حح مإت ححقنتود تANOVAهوو حح مةتهاتححح  هًت  فححمت

هووتتفححب  تهوتسحح  ق ت كثحح تمححنتمجوححتيتقنتمححنتهوتحح ا تهوود مفحح ت ححيتأحححدت

ت(ت.Interval Or Ratioهووتغق ه تمنتنت تهووس   تأمتهونسي ت 

 :LSD(ت ب ياح تألحمت ح إتم نحتيت Post Hoc Testsهااتيح  ه تهوي ديح ت  -7

Least Significance Differenceححححد تهوتيححح ينتم  ححح هتت(توو   ححح تم

م ححتدت حح مإتدهوحح تتANOVAهووا  نحح  تهوثن ئقحح ت ححقنتهووجوتيحح  تهوتححيتيثيحح ت

ت حح ئق ًت قنا ت..

 حوكث تستأيتت%92   تتملدتطمتليتلتنت ئ تهااتيح  ه تهقححح ئق تينحدتد  ح تثاح ت -8

  ولم.ت1.12يندتمستتىتم نتي ت

ت

ت

ت

ت

ت
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 النتائج العامة للدراسة :

 (1جدول رقم )

 باب للتطبيقات األخبارية للصحف اإلكترونية عبر الهواتف الذكيةمدى تبني الش

 التكرار و النسبة

 مدى التبني
 ذ% ك

 55 111 دائما

 31.1 513 احيانا

 54.1 57 نادرا

 511 411 االجمالى

طشق تنت ئ تتهوجدملتهوس   ت وحىتأبتتهوشحي  ت  قنح تهود هفح تيسحت دمتبتهوتبيقاح  ت

مونحنت نسحبتمت  مطح تحقح ت لغح تق تييح تهواتهطحلتهولكقح تهقاي  ي تولحتلتهقكت من

ستحق تيسح ىتهوشحي  تولتححتلتيلحىتأكيح ت%22 نسي تتتنسي تمنتيست دمتنا ت  نت   

محنتطينحىتهوتبيقاح  تهقاي  يح تولحححتلتتperceived usefulness (PU)من  ح تت

أىتيي تهواتهطلتهولكق ت تحتوامتتم لتم  ت ت ي تمف ي  تحتلتم تيت تححتوامت حىت

 Perceived Ease of Useمن بتمأىتزم بست  قض   تمفاتو تهافت ده تهوود ك 

 وىتولتبيقا  تهقاي  ي تيسامتهوت  ممتم  وح تمينوحىتماح  ه تهوت  محمتمحعتهوتبيقاح  تت

مححنتيقنحح تهود هفحح تيسححت دمتبتهوتبيقاحح  تت%01.8هوتديثحح تمهووسححتجدطستميلقححفتنسححي ت

تهطلتهولكق تأحق ن ست ىتحقنتهن  ض تنسي تمحنتهقاي  ي تولحتلتهقكت منق تيي تهوا

يسححت دمتبتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقكت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح ت شححنمت

ت.%24.5ي ضىت وىت

مطت حح توححلهتهونتحح ئ تمححعتمحح تاح ححفتهوي ححح تمححنته ط حح  تتم ححدا تهافححت ده ت

هونتقجح ت حيتهووتزهيدطتولتبيقا  تهقاي  ي تتمنتليمتهوشي  تمتميونحنتط سحق توحلهت

ضتتتنوتك تليتلتهوتانق ت نلو تك نح تهاطج وح  ت يج  قح تزهدتهفحت ده تهوتفح ئمت

هوتننتوت ق تهوتديث ستمولهتيديمت  ضق طا تهو ئقسحق ستمكحلهت ح بتمتهلحلته  ح هدت

طجحح هتفححلتستمحح تينبححتيتيلححيتهيتاحح دتهو حح دتأبتوححلهتهوسححلتستفححتةتيتاحح ت  ححضت

هونتحح ئ ستمي ححزمتكوححتتتوتلححتاقححقمتهو حح دتهو تهئحدتمهونتحح ئ تموححلهتيتتلححلتيلححيتمححديتط

ايتاحح دتهو حح دتأبتنتقجحح تفححلتكفتفححتنتبتم قححدطستموححلهتيحححيحتأكثحح تهطج وحح ًتنتححتت

مطشححق تنتحح ئ تهود هفح تهوت وقحح تأبتهوشححي  تهووححح ىتتهواقح  ت سححلتستمحح تمطن قحلهت.ت

وديحح تهوتوحح  ت تنيححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تتتمهوتححىتأحححدث تنالحح تنتيقحح ت وت   حح ت

تحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق .مل هتطتهو

ت

ت
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 (3جدول رقم ) 

 مدة استخدا   الشباب للتطبيقات االخبارية للصحف االلكترونية عبر الهواتف الذكية

 التكرار و النسبة

 مدة االستخدا 
 % ك

 35 514 اقل من سنه

 41.5 511 من سنة الى اقل من عامين 

 51 71 سنوات  4من عامين الى اقل من 

 1.5 31 كثر من اربعة سنوات ا

 511 411 االجمالى

مححنتهوشححي  ت  قنحح تهود هفحح تت%41.2طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتأبتنسححي ت

يست دمتبتهوتبيقا  تهقاي  ي تولححتلتييح تهواتهطحلتهولكقح تتمحنتفحن تهوحىتألحمتمحنت

هفحت دهما تي مقنستحق تزهدتهنتش  تولهتهوتبيقا  ت يتهآلمن ته اقح طتموح تأديتوزيح دطت

تهوشحي  مطزهيدتيددتمسحت دمقا تست  وتبيقاح  تهقاي  يح تمحنتهووسحتتدث  تهوتحىتي  اح ت

هووح ىت ىتهوسنته تهوالقلح تهوو ضحق تتهوتحىتيبلح تيلقاح ت"ثحت طتهوتبيقاح  تهقاي  يح ت

 يتهكيحتب هوشحي   أب  وى هونت ئ  ولحتلتهقونت منق تيي تهوا طلتهولكىت"تمطشق توله

محنتهوشحي  ت  قنح تهود هفح تيسحت دمتبتت%02يست قنوح ت ح ت تنسحي تهوتننتوحت  هوتبت 

ت%29ست حىتأبتنسحي تأقال مان سانه هوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكقح ت

منامتيست دمتبتهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتييح تهواتهطحلتهولكقح ست قنوح تهن  ضح ت

هواتهطححلتهولكقحح ت وححىتتنسححي تهوشححي  تهوححلينتيتينححتبتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتييحح 

ت.9.2%

 ( 4جدول رقم )

المعدل اليومي لدخول الشباب لتصفح التطبيقات اإلخبارية للصحف االلكترونية عبر 

 الهواتف الذكية

 التكرار و النسبة

 المعدل اليومي
 % ك

 35.5 511 مرة فى اليو  

 31 511 مرتان يوميا

 31.5 554 اكثر من ثالثة مرات يوميا

 511 411 االجمالى

مححنتهوشححي  ت  قنحح تهود هفحح تت%08.2طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتأبتنسححي ت

يتححح تتبتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتييحح تهواتهطححلتهولكقحح ت

أكث تمنتثالث تم ه تيتمق ستمي  عتكوحتت وحىتأبتهوتبيقاح  تهقاي  يح تطتوقحزت  وسح ي ت
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ط حتدتهوشحي  تهوحداتلتيلحىتهوتبيقاح  ته اي  يح تستمكحلوتت مهوو لتمح  هو يح  نشح   حي

ووت   حح تطبححت ه ته حححدهلتأملت ححوملتمثححمته حححدهلت:"هوسق فححق تمهو سححن ي تمه منقحح ت

مهوحتق تمهوثا  ق تمهوت لقوق تمهو ي ضحق ت...تمونحلهست   ضح   ت وحىتهوتسحلق تمهوت  قح تست

دالتبتوتححح حتمححنتهوشححي  ت  قنحح تهود هفحح تيححت%02.2مطوضححق تهوتلحح ستت قنوحح تنسححي ت

هوتبيقا  تهقاي  ي تهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكق تم طت حىتهوقحت ست

محححنتهوشحححي  ت  قنححح تهود هفححح تيحححدالتبتوتحححح حتهوتبيقاححح  تت%01 حححىتححححقنتأبتنسحححي ت

تهقاي  ي تهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكق تم ط بتيتمق .

محنتهوشحي  ت  قنح تهود هفح تتيحدالتبتوتحح حتتت%71طشق تهونتح ئ تهونلقح تأبتنسحي تت

هوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتييحح تهواتهطححلتهولكقحح تأكثحح تمححنتثالثحح تمحح ه تيتمقحح تست

ميتمل ًتستموىتنسي تم ط   تتطشحق ت وحىتأبتهوشحي  تهووحح ىتوديح تماح  ه تطوننحفتمحنتت

أايح  تتتطينىتهوتبيقا  تهقاي  ي تهوتديث تولحتلتيي تهواتهطلتهولكق تولتححتلتيلحى

مم لتم  تحتلتهواضق ي تهوتىتطاو تستطونن تمنتهوتته تمهونا شتمحعته  ح هدتهووتبحقنت

هوونححت متمهووسححتو تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تتيوننححفتمححنتفححاتوفتميسحح تتمه فححت ده حتوححفتس

هوححححداتلتيلححححىتهوحححح مه اتستمه  شححححقلستماححححدم  تهوتفحححح ئاتهونحححححق تمهووحححححت طست

تبححت ت شححنمتدهئححمتوتتن فححبتمححعتأحتق  حح  تهوشححي  تمهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تتطننتوت قحح تط

هوليتيدمنتهوتانق ستأعيت تهوتننتوت ق ت زتهتمحنتحق طنح تهوقتمقح ست  اتق  نح تأمت دمنحفست

تنتنتنست قدتمنتهوتننتوت ق ت يتكّمتمن ب.

 (5جدول رقم )

عدد الساعات التي يقضيها الشباب في تصفح التطبيقات االخبارية للصحف 

 الهواتف الذكيةااللكترونية عبر 

 التكرار و النسبة

 عدد الساعات
 % ك

 45.1 513 أقل من ساعه

 35.4 511 من ساعة ألقل من ساعتين

 11.1 15 أكثر من ثالثة ساعات

 511 411 االجمالى

طشق ت ق ن  تهوجحدملتهوسح   ت وحىتأبتنسحي تمحنتياضحىتألحمتمحنتفح يفتت حىتطحح حت

ميونحنتت%42.8هولكقح ت لغح تتهواتهطحليي تهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهاونت منق ت

ط سق ت يتضتتتضق تهوتل تستمهانشغ لت  و ومتأمتهود هف تمضغت تهوتقح طتهوقتمقح ست

م طمتهوتق طتهوس يعتستمو تد عتهوشي  تهووح ىت وىتهوداتلتيلىتهوتبيقاح  تهقاي  يح ت

سححق تولتحححتلتيلححىتمن  حح تفحح ي  توو   حح تمسححتجده ته حححدهلت احح هتطتهو نحح مينتهو ئق

هوواو ستأمتل هتطت  ضتأ زهتتهونحتمتهوواوح تستأمتنشح تم لتمح  تأمتهوت لقح تيلحىت

  ضتهووتضتي  ت  دهتتهو أىت قا ت...تمونلهستوقنحتبتيلحىتيلحمت وح تيتحدلتحتوحفتمت
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ستممحنتياضحىتأكثح تمحنتثالثح ت%02.4منتياضىتمحنتفح ي ت لحمتمحنتفح يتقنت لغح ت

ت.ت%2 تف ي  ت لغ تستممنتياضىتأكث تمنتثالثت%55.8ف ي  ت لغ ت

 (1جدول رقم ) 

األماكن التى يفضلها الشباب لتصفح التطبيقات اإلخبارية للصحف اإللكترونية عبر  

 الهواتف الذكية 

 التكرار و النسبة

 األماكن
 % ك

 11.3 313 فى المنزل

 15.1 113 المواصالت

 35.5 541 العمل

 51 71 الجامعة

 53.1 55 النادى

 411 جمله من سئلوا

طنحت ته مح كنتهوتحىتي ضحلا تهوشحي  توتحح حتت وحىطشق ت ق ن  ت وىتهوجحدملتهوسح   ت

تهوتبيقا  تهقاي  ي تيي تهواتهطلتهولكق تكو يلىت:

 جحح تتهوونححزلت ححىتعححده ته محح كنتهوتححىتياضححلا تهوشححي  توتححح حتولتبيقاحح  تت

محححعتمححح تتهونتقجححح مطت ححح توحححلطتتت%98.0هقاي  يححح تييححح تهواتهطحححلتهولكقححح ت نسحححي ت

  Benckert Van Deعححل ت وقحح تنتحح ئ تد هفحح ت  ننقحح ت حح بت تيححمتآنحح ت طت

Boel , Annaتأبتهووسححت دمتبتاتيبحح و تبتهاايحح  تييحح ت42 ( ت5122 ت)

هوتبيقاحح  ت حح ووتهلعتهوحححت ق تهقونت منقحح ت ححىت قئححفتيولاححمت نححفتيشححت تهنتيحح ومت

تميبحح و تبته ايحح  تييحح تت مينححتبت  ححدتهو ححتدطتمححنتهو وححمت ححىتملحح تهو حح هغتس

هوتبيقاحح  ت حح ووتهلعتهوحححت ق تهقونت منقحح ت ححىتهوحححي حتوو   حح تمحح تيححدم تحححتوامت

 ن حح طتفحح ي  ستحقحح تيجححدتهوشححي  تيقنحح تهود هفحح تهوتلحح تهونحح  ىتولتحححتلتيلححىت

م لتمحح  تمححنتم تلححلتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تيححنتهووتضححت تهوتهحححدتموحح تيزيححدطت

وثحح  طتييحح تثحح هتتم   ححىتستيوننححفتمححنت اححمتمهفححتق   تهووتضححت تأمتهواضححق تهو

هوتبيقاحح  تهقاي  يحح ت قزيححدتوديححفتهوونحح  عتهوو   قحح تهوتححىتطوننححفتمححنتهواححد طتيلححىت

هوتتلقمتمهوت سحق تم  حاته ححدهلتمهفحتنت  ته فحي  تمهواحتىتهو  يلح ت حىتهوتحدلت

أمتهواضححق تسمطتلححعتهوسححن  يتو  تهووسححتايلق تواحح تست قد  حح تكوححتتوتينححىتهوتبيقاحح  ت

هواتهطححلتهولكقحح تولتحححتلتيلححىتأكيحح ت ؤهئححدتم   قحح تهقاي  يحح تولحححتلتييحح ت

مي  حححعتكوحححتت وحححىتفحححاتو تت%62.8م اتفحححق تموننححح ستطلقححح تهووتهعحححال ت نسحححي ت

ستتيلقححفت%02.2هفححت ده تهوتبيقاحح  ت ححىتأىتمنحح بتمأىتزمحح بستيلقاحح تهو وححمت نسححي ت

ت.ت%20.8ستمأاق هًتهون دىت نسي تت%28هوج م  ت

ت
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 (7جدول رقم ) 

 لشباب لتصفح التطبيقات اإلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكيةاألوقات التى يقضلها ا 

 التكرار و النسبة

 األوقات
 % ك

 54 45 فى الصباح

 11.1 13 بعد الظهر

 15.1 115 فى المساء

 511 411 االجمالى

مححنتهوشححي  ت  قنحح تهود هفحح تياضححلتبتطححح حتت%62.5طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتأبتنسححي ت

بيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح ت ححىتهووسحح تتستت سححيبتهنشححغ لتهوشححي  تهوت

 تهلتهوقت ت ىتهود هف تأمتهو ومتستم ىتهووسح تتينحتبتوديح تملح تكح  ىتوالفحت ا تتمتطحح حتهوتباقيح  ت

نمتهقاي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكقح تولتححتلتيلحىتم لتمح  ت ت يح تححتلتمح تيتحدلتححتوامت شح

هووضح مقنتهوتحيتطشحيعتهحتق  ح طامتمط حتدتيلحقامت ح ون عتستتهنتا تط حقلىتت ا هتطتهووتضتي  تك مل تستأمت

 نامتيلىتميىت  حتق   طامتمل د ينتيلحىتطتديحدتهوتو مح طامتمدمه  احمتت ون سحامتستوحلهتياح لتأبتهوشحي  ت

ضح   تهوتححتلتيلحىتهوتسحلق توتتهوليتيست د تهوتفقل تموقس تهوتفحقل توحيتهوتحيتطسحت د تهوشحي  تست  ق

ت%51.8مهوت  ق تستمهوت لصتمنت دطحمتم غحت تهوتقح طستملضح تتملح تهو ح هغتستيلقحفت  حدتهو اح ت نسحي ت

 اححدةتهوتحححتلتيلححىتم لتمحح  ت ت يحح تمفحح ي  تتوقنححتبتيلححىتيلححمتت%24مأاقحح هًت ححىتهوحححي حت نسححي ت

ت.يتدلتحتواممد هي ت و ت

 (1جدول )

 خبارية للصحف االلكترونية عبر الهواتف الذكيةدوافع متابعة الشباب للتطبيقات اال

 درجة الموافقة

تالعبارة

المتوسط  معارض محايد موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 11.1 1.51 1.71 5 11 55.1 47 13.1 333 الحصول على االخبار من مصادر متعددة

 15.1 1.51 1.74 3.1 55 51 71 77.1 311 مصدر مهم وواسع للمعلومات

االلما  بالموضوعات و القضايا وتكوين 

 راى بشانها
111 71 11 14.5 11 5.5 1.15 1.51 11.1 

 17.4 1.11 1.11 51 41 57.7 75 71.3 111 توفر وقت وجهد

 17.1 1.15 1.11 1 31 11.5 11 71.5 111 متابعة تطورات االحداث اوال باول

اقضية فى تصفح  اتحكم فى الوقت الذى

 التطبيقات
113 73.1 51 54.1 41 51 1.15 1.11 17.5 

 15.7 1.51 1.57 3.5 54 31 544 11.5 141 يمكن استخدامها فى اى وقت وفى اى مكان

 15.1 1.17 1.51 51 41 14.5 11 15.5 111 سهولة الحصول على المعلومات 

 11.1 1.75 1.41 55.1 15 15.1 17 13 151 الفضول وحب االستطالع

 11.5 1.74 1.41 54.1 51 13 11 11.1 141 تعودت الدخول على التطبيقات االخبارية

 11.5 1.71 1.41 53.1 55 11.1 515 11 141 معظم التطبيقات مجانية 

تعرض اخبار التى التقدمها وسائل االعال  

 التقليدية
133 51.1 555 11.1 51 53 1.45 1.75 15.1 

 11.1 1.71 1.43 51.7 75 11 11 15.3 145 بار بالمشاركة و التعليرالتفاعلية مع االخ

 71.1 1.15 1.11 15.7 513 11 11 54.3 157 الشعور بالتميزعن االخرين

  411 جملة من اجابوا
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 ق ن  تهوجدملتهوس   ت وىتتطنت تدمه عتمت   ح تهوشحي  تولتبيقاح  تهااي  يح ت طشق 

تولكق تكو تيلىت:ولحتلتهاونت منق تيي تهواتهطلته

  تت"هوتحتلتيلحىتهاايح  تمحنتمحح د تمت حددط"تت حىتعحده طتتدمه حعت

مت   حح تهوشححي  تولتبيقاحح  تهااي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلت

ستهط اح تتمحعتمح تطتعحل ت وقح تتنتح ئ تد هفح  ت95.8هولكق ت حتزبتنسحييت لح ت

مد هفحح تت(45 ت( 5126كححالًتمححنتد هفحح تفحح  طتشححتلىتييدهوسححت  تهوواححد ت 

(تمد هفحح تمحح  وقنتمحح هدتأنححقست:ت40د هفحح تالححتدت نحح تاوححقست ححنتييححدهللا 

(تمجححححىتتهوتحححححتلتيلححححىتأايحححح  تمم لتمحححح  ت ت يحححح ت ححححىت44 ( تت5120 

عده طتدمه عتهفت ده تهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلستكوح تطتحقحتتهوتبيقاح  ت

هقاي  يحح تولحححتلتولشححي  تهوتحححتلتيلححىتهاايحح  تمححنتمححح د تمت ححددطت

 ي تمتحمتهوتوح مامتستميت   حتبتيلحىتهوح أىتمهوح أىتهآلاح تححتلتحتلتهواض

ه ححححدهلتمهواضححح ي تهووب محححح ت  وتبيقاححح  تهقاي  يححح ستموححح تيزيحححدتهوثححح هتت

مهوتنححت تهوو   ححىتوححديامتستيونححنامتمححنتهوتتلقححمتمهوت سححق تتمهوناحح شتمهوتححته ت

قجح تمعته   هدتهووتبقنت امستمي تدتيلقمت  و  ئدطتهوو   قح تستمطت ح تطلحتتهونت

 perceivedمعته ت هضتنوتك تليتلتهوتانقح تأبتهو  ئدط هوون  ح (تهووتتل ح ت

usefulness (PU)مفححاتو تهافححت ده تهوود كحح تتPerceived Ease 

of Use (PEOU)ستميلقحح ت"تمحححد تماححمتمهفححعتولو لتمحح  تت"ت ححتزبتت

ستمي  حححعتكوحححتت وحححىتهزديححح دتمهنتشححح  تمطنحححت تهوتبيقاححح  ت92.5نسحححييت لححح ت

موسححت دهما تطاقنقحح  تطسححامتمطقسحح تهوتحححتلتيلححىتهوو لتمحح  تتهقاي  يحح تست

 ىتأيتمن بتم يتأيتمل تمتمكو تطس ومت ىتححتلتهوشحي  تيلحىتم لتمح  ت

متنتي تحتلتهواض ي تهوتحىتطاوح تمثحمت"تمن  تح تمحح توإل وح  تست  وحداتلت

يلىتهوتبيقا  تهقاي  يح تولححتلتهووتلقح تمهو   قح تمه م م قح تمه  نيقح ت

ي  تهوت حح ةتيلححىتهوسق فحح  تهوتححىتطتين وحح ت ححىتمن لشحح تمم  وجحح تستطونححنتهوشحح

طلتتهواضق ستطلقا تت"تهاوو  ت  ووتضتي  تمتهواضح ي تمطنحتينت هىت شح نا "ت

ستطلقاححح ت"تطحححت  تملححح تم احححدت حححتزبتنسحححيىت لححح تت%88.5 حححتزبتنسحححيىت لححح ت

ستيلق ت"تمت    تطبت ه تهاحدهلتهمات  مل"ت حقوننتمت   ح تمح تيجح ىت87.4

ت%87.5لتمنتطبت ه تحتلته حدهلتمهواض ي تتس حتزبتنسحيىت لح تأملت وم

ستيلقفت"تتهطجنمت ىتهوتلح تهوحلىتهلضحق ت حىتطحح حتهوتبيقاح  "ت حتزبتنسحيىت

ستيلقحح ت"تيونححنتهفححت دهما ت ححىتهىتملحح تم ححىتهىتمنحح بت"ت ححتزبت87.2 لحح ت

ست قوننتهفت ده تهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتت حىتهو وحمت82.7نسيىت ل تت

 تمهونححح دىتمهووتهعحححال تستمهووااحححىت...تمونحححلهستيلقحححفت"تفحححاتو ت حححىتهوج م ححح

ستيلقح ت"تهو ضحتلتمححبتت82.5هوتحتلتيلىتهوو لتمح  "ت حتزبتنسحيىت لح ت

ستيلقح ت"تط حتد تهوحداتلتيلحىتهوتبيقاح  ت85.6هافتبال "ت تزبتنسيىت ل ت

ستيلقحح ت"تتتتم  ححمتهوتبيقاحح  تمج نقحح ت"ت85.2هااي  يحح ت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ستيلقح ت"تط ح ضتهايح  تهوتحىتاطاحدما تمفح ئمتهايحال ت85.2 ل تت تزبتنسيى
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هوتالقديحح تت"تمي  ححعتكوححتت وححىتهوت يحح تهوتححىتطتوتححعت احح ت ححىتنشحح تهوو لتمحح  ت

ستتتتيلقححح ت"تتهوت  يلقححح تمحححعتت82.8وجحححليتهنتيححح هتهواححح  ىتتس حححتزبتنسحححيىت لححح ت

ستمأاقحح هًت"تهوشحح ت ت81.8هاايحح  ت  ووشحح  ك تمتهوت لقحح ت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ت.76.5  وتوقزينتهاا ينت"ت تزبتنسيىت ل ت

 (1 جدول رقم )

أهم التطبيقات اإلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكية التى يحرص  

 الشباب على تصفحها

 الترتيب

 

أهم التطبيقات 

 اإلخبارية

الترتيب 

 االول

الترتيب 

 الثانى

الترتيب 

 الثالث

الترتيب 

 الرابع

 

الترتيب 

 الخامس

 

رتيب الت

 السادس

 الوزن المرجح

 النقاط
الوزن 

 المرجح
بالترتي  

 5 51.3 5115 53 51 55 75 45 571 تطبير اليو  السابع

 1 55.1 5117 14 54 553 41 51 11 تطبير بوابة الشروق

 3 55.5 111 11 511 44 75 41 51 تطبير المصرى اليو 

 4 51.7 131 11 31 51 31 31 17 تطبير اخبارك

 5 1.5 714 13 51 15 54 11 31 تطبير نبض

تطبير اخبار مصر 

 العاجلة
55 15 71 41 43 55 711 1.3 1 

 7 7.7 174 34 31 43 51 43 11 تطبير اخبار مصر

تطبير الصحافة 

 المصرية
13 35 11 45 41 51 155 7.5 1 

 1 5.7 415 51 37 55 51 54 54 تطبير خبر عاجل

 51 3.4 115 35 51 55 5 7 11 تطبير يالكورة

 55 3.1 113 11 37 1 57 53 1 تطبير سبورت نيوز

 51 1.3 113 31 51 1 7 7 53 تطبير فى الجول

  511 1711  مجموع االوزان

طشحححق ت ق نححح  تهوجحححدملتهوسححح   ت وحححىتتطنحححت تهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتييححح ت

تهواتهطلتهولكق تهوتىتيت متهوشي  تيلىتطح تا تكو تيلىت:

متمي  حعتتت%29.0بيق تهوقت تهوس  عت ىتهوت طقبته ملت تزبتمح  حت لح تت  تتط

كوتت وىتهوووقزه تمهوسو  تهوتيتيتسمت ا تطبيق ت"هوقت تهوس  ع"تمس ح  تمآوق تأ ضحمت

 ححيتيحح ضتأ ضححمتوبايحح  تمهوحححت تمهووتضححتي  تهوو تل حح ست وحح تيتاحح تفححاتو ت ححىت

ت د تمححنتهوتعححتلتهوسحح يعتهوتححح حستمديتمحح تطانقحح  تكىتك حح تطتي وقحح ستطونححنتهووسحح

وباي  تهوتىتي يدو ستمتم تدتا عق تهوتنيقا  توباي  تهوجديدطتمهو   لح ست ضحالًتيحنت

 ط ححححح ت من نقحححح تهوت لقحححح تيلححححىته ايحححح  ست ضححححالًتيححححنتهيتوحححح دتآوقحححح تأكثحححح تفححححاتو ت

 يي تهوتبيقا  ته ا ىستمثمت قست تستمطتيت تممهطحستآ ت..تمونحلهتست"Share"ول 

مي  حعتكوحتتت22.6هوثح نىتطبيقح ت ته ح تهوشح مإت حتزبتمح  حت لح تم  تت ىتهوت طقحبت

ستمفحامتهوحداتلت  وىتأنفتياد ت اي  ي تي  ل توت ح ت لت ح تستمدلح ته ايح  تمحق ديتاح 
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يلقفتستميتحمت  و ديحدتمحنتهوح مه استممجح نىت حدمبتطنل ح ستم ح تت حىتهوت طقحبتهوث وح ت

مته ايحح  تمححنتكححمتستياححد توححتتكحح%22.2طبيقحح تهووححح ىتهوقححت ت ححتزبتمحح  حت لحح ت

هوتبيقح تأححدلت هووح د ت يتكمتهووج ا ت ت تحدمثا ت يتمن بتمهحدستكوح تيحت  توحت

ستتت%21.7هو قححديتو  تستم حح تت ححىتهوت طقححبتهو ه ححعتطبيقحح تهايحح  ست ححتزبتمحح  حت لحح 

ميتن  تن ستهونوتك تهوس   تتم  تت ىتهوت طقبتهو  مستطبيق تنيضت تزبتنسيىت لح ت

اي  تهووتلق تمتهو  ووق تمتهوسق فحق تمتهو ي ضحق تمتهونسح ئق تمتستياد توتتآا ته ت9.2%

هوتانيقحح تمتأايحح  تهوسححق  ه تمححنتمححح د ستهوو تحح  طستمححعتا عححق تهوتنيقاحح  توبايحح  ت

هو   ل تسكو تيتقحتمش  ك تأيتاي تمعتمف ئمتهقيال ستمفحاتو تطحح ت تمثحمتطحتيت تمت

هوت طقححبتهوسحح دستطبيقحح تتستتم ح تت ححىSMS قسحيتستمتهقيوقححمتمت فحح ئمتهق تو يقحح ت

يححت  تتمجوتيحح تمححنتتمححنتهاايحح  ت  ست%8.0هايح  تمححح تهو   لحح ت ححتزبتمحح  حت لحح ت

هو   ل تمنتم تللتهووتهلعتهااي  يح تهو هئحدطتمهووتثاح سم ا تطانقح  تحديثح تتطونحنتمحنت

هوتتعحححمت حححوا تهاايححح  ت حححيتأيتملححح ت  اضححح   تس وحححىتطاحححديمتهووتضحححتي  تهوجديحححدطت

ت%7.7هوت طقحبتهوسحح  عتطبيقحح تهايحح  تمحح ت ححتزبتمحح  حت لحح تم حح تت ححىتت.  فحتو ه س

يتقحتوتتهوتعتلتمتهوت  ةتيلىته اي  تمته حدهلتهوج  يح ت حىتمحح تمحنتهوححتلت

هقوقنت منق تمثمتهووح ىتهوقت تمتهوقت تهوس  عتمتهوت نتمته وح ه تمته ايح  تمتهوت حدت

ق وحح تمححنتهوحححتلتمتعححدىتهويلححدتمتميتححدأتمتهوتت يحح تمتهودفححتت تمتعححت ته محح تمتو

مهووتهلعسكو تيتقحتوتتمت    ته اي  تمنتمح تمتهوت نتهو   ىتمتكحمتمح تيجح ىتأملت

 وملت سحاتو تمت سح   تستم ح تت حىتهوت طقحبتهوثح منتطبيقح تهوححت   تهووحح ي ت حتزبت

ستم حح تت ححىتهوت طقححبتهوت فححعتطبيقحح تايحح تي  ححمت ححتزبتمحح  حت لحح ت%7.2محح  حت لحح ت

م ح تت حىتت%0.4طبيق تيالكحت طت حتزبتنسحيىت لح تتستم  تت ىتهوت طقبتهو  ش 2.7%

هوت طقححبتهوتحح دىتيشحح تطبيقحح تفححيت  تنقححتزت ححتزبتمحح  حت لحح تستم حح تت ححىتهوت طقححبت

ت.%5.0هوث نىتيش تمه اق تطبيق ت ىتهوجتلت تزبتم  حت ل 

 (51جدول رقم )

الموضوعات التى يحرص الشباب على تصفحها بالتطبيقات اإلخبارية بالصحف 

 بر الهواتف الذكية اإللكترونية ع

 التكرار و النسبة

 الموضوعات
 % ك

 11.3 315 السياسية الموضوعات

 11 311 الموضوعات االمنية 

 77.5 351 الموضوعات االقتصادية

 17.5 171 الموضوعات االجتماعية 

 11.3 145 الموضوعات الدينية 

 41 511 الموضوعات الثقافية 

 41.1 517 الموضوعات الفنية 

 45.1 513 لموضوعات الرياضية ا

 31 551 الموضوعات العلمية 

 411 جملة من اجابوا
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طشق ت ق ن  تهوجدملتهوسح   ت وحىتتطنحت تهووتضحتي  تهوتحىتيتح متهوشحي  تيلحىت

تطح تا ت  وتبيقا  تهقاي  ي ت  وحتلتيي تهواتهطلتهولكق تكو تيلىت:

ت متهوشي  تيلحىت  ت تهووتضتي  تهوسق فق ت ىتعده طتهووتضتي  تهوتىتي

مي  حعتت%91.0طح تا ت  وتبيقا  تهقاي  ي ت  وحتلتييح تهواتهطحلتهولكقح ت نسحي ت

كوححتت وححىتححح متهوشححي  تيلححىتمت   حح تم يتححدلت ححىتمححح تتمححنتطتححتلتديوا ه ححىتست

م عالحتفق فىتمهوتىتطضعت حىتأموتي طاح تمشح  ك تهوشحي  ت حىتهو ولقح تهوسق فحق تمحنت

متمن عحححبتلق ديححح ت ححح وتزه ه تمهووتلقححح  تستتاحححاللتطته حححدومت وجلحححستهونحححته تمطحححتوقا

ممش  ك تهوشي  تت ىته حزه ت ىتهوتق طتهوسق فق تستتمطشق تأد قح  تهقيحال تهوسق فحىت

 نابح ت The Context of Crisis  بتهقعحالحتهوسق فحىتتيحتمت حيت ح مةته زمح 

مححنتتهانبححالإتوححيته زمحح تهوتححيتطوثححمتابحح هًتأمتطتححدي ًتولن حح  تهواحح ئمستم  وتحح ويتا ححد

هوتححديتواححلهته زمح ت  ط حح كتلح ه ه تح فححو تم  ح هتت عححالح  ت ل يح ستملححدتطنححتبت

ه زم تدهالق تأمتا   قح تطاحددتأهمحنتمهفحتا ه تأمتكقح بتهوحدملستتمهقعحالحتهوسق فحىت

يتفحقعتل يحدطتهووشح  ك تت Reform from Above هوحلىتياحت ت حفتهون يح تهوت كوح 

ولقححح تهقعحححالحتستأيتالححح ت ياححح تهوسق فحححق ستمالححح تين عححح تم ئححح  تطسحححت قدتمحححنتي

وإلعححالحست نلوحح تهطسحح  تل يححدطتهووشحح  ك ت ححيتيولقحح تهقعححالحتكلوحح تزهد تشحح يق ت

هقعححالح  ست  قعححالحتهوححليتيححتمتمححنتأ ححمتح يحح  تهونحح ستممححح وتامتممححنته ححمت

مسححتايلامستاتشححتتفححتةتيححد  امت وححىتهوتوسححتت ححفتمحو يتححفتموحح تيتحح موتبتي للتححفتأمت

مي  حعتيلحىتحح متهوشحي  تتت%85ضحتي  تهامنقح ت نسحي تهقف تطت وقحفستميلقح تهووت

يلححىتتتمت   حح ته ايحح  تهو ت يحح تمهو   لحح تيححنتهو ولقحح  تهق و  قحح تهوتححىتطسححتادةتنشحح ت

هولي ت قنتهووته نقنتتزي ي تهافحتا ه تمه ضح ه ت ح  منتهو ح  تستم احدهبتهوثاح ت حىت

وتشحددطتطوتواح تدملتمؤفستىتهوجقاتمهوش   تستمهوتحىتطن حلو تهوجو يح  تهقفحالمق تهو

وا تأ نده تفق فق ست ن بتمحنتأموتيح  تمؤفسح تهو ئ فح تمن  تح تهق وح  ت نح بتنتح  ت

ستواض تتيلىتهوجو يح  تهوتن ق يح تهووتشحددطتمطباقح تت5128كوتتيولق تفقن تتهوش مل ت

فححقن تتستمطححومقنتهوتححدمدتهووححح ي تمححعتدملتهوجححته توونححعتهاتحح هإتمطسححلمتهوححدمهيات

ستولاقححح  ت  ولقححح  ت  و  قححح ستيلقاححح تهووتضحححتي  تهالتحححح دي تهو  ئحححدينتمحححنتفحححت ي ت

مي  عتكوتتوت متهوشحي  تيلحىتمت   ح ته ايح  تمهوتاح  ي تمهوواح ا تت%77.2 نسي 

مهوتتاقاحح  تيححنته عححالح  تهالتححح دي تهوتححىتطاتدوحح تمؤفسحح تهو ئ فحح تمححنتأيبحح تت

لححح مضتولشحححي  تقل مححح تمشححح مي  تعحححغق طتستمطحححت ق ت ححح متيوحححمت حححىتهوونححح   ت

ستيلقاحح تت%67.2هوحححن يق تهوجديححدطت...تمونححلهتستيلقاحح تهووتضححتي  تها تو يقحح تونسححي ت

ستيلقاحح تت%48يلقاحح تهووتضححتي  تهوثا  قحح ت نسححي ت%61.0هووتضححتي  تهودينقحح ت نسححي ت

ت%42.6ستيلقاححح تهووتضحححتي  تهو ي ضحححق ت نسحححي ت%46.8هووتضحححتي  تهو نقححح ت نسحححي 

ت.ت%09مأاق هًتهووتضتي  تهو لوق ت نسي ت

ت

ت

ت
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 (55دول رقم )ج

درجة اعتماد الشباب على التطبيقات اإلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف 

 الذكية 

 التكرار و النسبة

 درجة االعتماد
 % ك

 51.1 117 اعتمد بدرجة كبيرة

 33.4 534 اعتمدة بدرجة متوسطة

 1.1 31 اعتمد بدرجة قليلة

 511 411 االجمالى

مححنتهوشححي  ت  قنحح تهود هفحح تت%26.8 ت وححىتأبتنسححي تطشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح  

ي توححدمبتيلححىتيلححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح ت

(ت42 ( تت5120 د   تكيقح طتستمطت ح تطلحتتهونتقجح تمحعتد هفح تمح  وقنتمح هدتأنحقست:ت 

 تيلحححىتكلوححح تزهدتفححح ي  تل فحححت ده تهواححح طلتهو لحححتىت حححىتهوقحححت تزهدتهيتوححح دتهووسحححت د

طبيقاححح  تهواححح طلتهو لحححتىت حححىتهوتححححتلتيلحححىته ايححح  تستتكوححح تطتححح متهوتبيقاححح  ت

هقاي  ي تتيلىتتطاديمتم لتم  ت ت ي تووست دمقا تووتهكي ته حدهلتهووتلقح تمهو   قح ت

 تجوقححححعته ايحححح  تهوواوحححح تمححححنتمححححح د تم تل حححح ستهوسق فححححق ت مهو  ووقحححح تستتمط ححححتص

وح تطتحقحت من نقح تهويتح تيحنته ايح  تهووت لاحح تمهالتحح دي تمها تو يقح ت...تمونحلهتستك

 اضق تم تأمتمتضحت تمتحددستميونحنتطحح تا ت حىتأىتمنح بتمأىتزمح بتستيلقحفت نسحي ت

منتهوشي  ت  قن تهود هف تي تودمبتيلحىتيلحىتهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتت00.4%

نح تمحنتهوشحي  ت  قت%9.8هقونت منق تيي تهواتهطلتهولكقح ت د  ح تمتتفحب تستمأاقح هًت

هود هف تي تودمبتيلىتيلحىتهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلتهقونت منقح تييح تهواتهطحلت

تهولكق ت د   تللقل .

 (51جدول رقم )

مستوى ثقة الشباب  فى األخبار  الواردة بالتطبيقاتت االخبارية للصحف االلكترونية 

 عبر الهواتف الذكية.

 التكرار و النسبة

 مستوى الثقة
 % ك

 57 111 رةاثر بدرجة كبي

 33 531 اثر الى حد ما

 51 41 الاثر

 511 411 االجمالى

محنتهوشحي  ت  قنح تهود هفح تيثاحتبت حىتت%27طشق ت ق ن  تهوجدملتهوس   تأبتنسحي ت

ه اي  تهوته دطت  وتبيقا  تهقاي  ي تيي تهواتهطلتهولكق تود   تكيق طتستمي  حعتكوحتت

محنتأححدهلت حيتمحح تمهوحدملتهو   قح ت وىتأنا تطس يدتهوشي  تيلحىتمت   ح تمح تيجح ىت

مه  نيقححح تتستوت ححح ت لت ححح تستمطتسحححمتت  وتضحححتحتمهودلححح تمهووتضحححتيق تستكوححح تطتسحححمت
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  وت ي ت ىتهوتن ملتهقايح  ىتت  قحدهًتيحنتهوضحغت تهوتنتمقح ت  اضح   ت وحىتأناح تطاحد ت

مححنتهوشححي  ت  قنحح تتت%00م لتمحح  تاتطاححدما تمفحح ئمتهقيححال تهوتالقديحح تسيلقاحح تنسححي ت

د هف تيثاتبت ىته اي  تهوحته دطت  وتبيقاح  تهقاي  يح تييح تهواتهطحلتهولكقح ت د  ح تهو

منتهوشي  ت  قن تهود هفح تايثاحتبت حىته ايح  تت%21متتفب تست ىتحقنت  ت تنسي ت

هوححته دطت  وتبيقاحح  تهقاي  يحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تستمي  ححعتكوححتت وححىتونحح ست  ححضت

 تتط حد تأ نحده تدملت  قناح تضح  ت ح  منتهو ح  تسته اي  تهوته دطت  وتبيقا  تهوحت ق

تماتطتو شىتمعتهوسق ف تهو  م تولدمو تستماتمعتثا   تهووجتوعتملقو .ت

 (53جدول )

درجة مصداقية الشباب فى  المضامين الواردة التطبيقات اإلخبارية للصحف 

 اإللكترونية عبر الهواتف الذكية

 درجة الموافقة

تالعبارة

المتوسط  ارضمع محايد موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 11.5 1.71 1.51 51.5 51 51.1 17 71.7 113 تقد  معلومات دقيقة

تعتمد على مصادر موثوق بها 

 كالمصادر الحكومية
175 11.1 75 51.7 51 51.5 1.51 1.75 15.4 

تستخد  وسائط متعددة تدعم 

 المعلوماتمصاقية االخبار و 
111 71.5 45 55.3 73 51.1 1.51 1.71 14.5 

تعتمد على االحصائيات 

 الدقيقة و الرسمية 
115 11.3 74 51.4 15 55.3 1.55 1.75 13.7 

تهتم بعرض التقادرير 

الموثوق بها و نتائج 

 الدراسات العلمية 

141 11 514 11 41 51 1.51 1.71 13.3 

يتم تحديث المعلومات التى 

 اتقدمه
144 15 14 13.5 11 55.5 1.41 1.75 15.1 

تقد  معلومات معروفة 

 المصدر
151 54 551 11 71 51 1.31 1.77 71.7 

 75.1 1.11 1.53 33.1 533 11.5 11 41.3 515 تقد  معلومات محرفة

 11.5 1.11 1.14 37.5 551 11.1 13 45.7 517 تقد  فيديوهات مفبركة

   جملة من اجابوا

 تهوجدملتهوس   ت وحىتد  ح تمححدهلق تهوشحي  ت حىتتهووضح مقنتهوحته دطتطشق ت ق ن 

ت  وتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تكو تيلىت:

 ححح تتهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتهقونت منقححح تييححح تهواتهطحححلتهولكقححح ت"طاحححد ت

تتمحنتم اح تستم  وح تي  حعتكوح86.2م لتم  تدلقا "تت حىتهوححده طت حتزبتنسحيىت لح ت

ن  ومت وىتأنا تطاد تم لتم  ت ت ي تمآنقح تمدلقاح تمتثاح ت  وححت تمهوححت طتمديوح ت

    ل  تمه حح ئق  تمنت ئ تهود هفح  تهو لوقح تسيلقاح ت"تط توحدتيلحىتمحح د تمتثحتإت

ست ت توحدتهوححتلتهقونت منقح تييح ت82.4 ا تك ووح د تهوتنتمق ت"ت حتزبتنسحيىت لح ت

ه ايح  تهووت لاح ت تحح يت  تهووحح د تهوتنتمقح تهو فحوق تهواتهطلتهولكقح تيلحىتنشح ت
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هوو ي طتينتفق ف تهودمو تمطت ا طا تستمي ندتنشح تأىتم لتمح  تمغلت ح تممضحللفتمحنت

شونا ت ليلح ت نح تهوشحي  تهووحح ىتمطشتيشحفتستموح تيزيحدتمحنتمححدلقتا تمد  ح تهوثاح ت

و لتمح  "تت حتزبت قا ستثحمت ح ت تطسحت د تمفح ئاتمت حددطتطحديمتمححدهلق تهاايح  تمهو

ستيلقا ت"تط تودتيلىتهاحح ئق  تهودلقا تمتهو فحوق "ت حتزبتنسحيىت لح ت84.2نسيىت ل ت

ستيلقا ت"تطاتمت   ضتهوتا د ي تهووتثتإت اح تمتنتح ئ تهود هفح  تهو لوقح ت"ت حتزبت80.7

ست82.8ستيلقا ت"تتيتمتطتدي تهوو لتم  تهوتىتطادما ت"ت تزبتنسحيىت لح ت80.0نسيىت ل ت

ستيلقاححح "تتطاحححد ت78.7طاحححد تم لتمححح  تم  م ححح تهووححححد ت"ت حححتزبتنسحححيىت لححح تتيلقاحح ت"ت

ستمأاقحح هًتطاححد ت قححديتو  تم ي كحح ت ححتزبت72.1م لتمحح  تمت  حح ت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ت.تت68.2نسيىت

مطشق تنت ئ تهود هف  تهوت وقح تيلحىتشحي تهط ح إت حقنتتهوشحي  تيقنح تهود هفح تتيلحىت

  وتبيقاح  تهقاي  يح ت  وححتلتهقونت منقح تهووحدهلق تتمهوثا ت ىتهووضح مقنتهوحته دطت

ييححح تهواتهطحححلتهولكقححح تستموححح تيزيحححدتمحححنتهفحححت ده تهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تتولححححتلت

هقونت منق تيي تهواتهطلتهولكقح ستتميونحنتط سحق توحلهتهونتقجح ت حيتضحتتتنوحتك تليحتلت

تث هوتانق ت نلو تك ن تهووحدهلق تمهوثا تزهدتهفت ده تهوتف ئمتهوتننتوت ق تهوتدي

 (54جدول رقم )

االشباعات المتحققة لدى الشباب من استخدا  التطبيقات اإلخبارية للصحف 

 اإللكترونية عبر الهواتف الذكية 

 درجة الموافقة

تالعبارة

المتوسط  معارض محايد موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

تحقر نوعا من 

االسترخاء والشعور 

 تعةبالم

114 75 11 11 31 1 1.11 1.15 17.3 

تمدنى بالمعلومات 

 الفورية 
111 75.5 71 51 31 1.5 1.11 1.15 17.3 

ذودتنى بالمعلومات 

 عما يحيط حولى 
111 71 15 11.3 31 1.7 1.11 1.11 11.1 

ذودتنى بالروابط عن 

 محتلف الموضوعات
114 75 73 51.1 43 51.1 1.11 1.11 11.1 

الراء عرفتنى با

 المختلفة
114 73.5 55 51.1 55 53.7 1.11 1.71 11.1 

 15.1 1.11 1.51 55.1 47 51.7 75 11.5 171 وسيلة للمتعة والتسلية 

جعلتنى اتفاعل مع 

 االخرين 
171 17.5 11 11.5 41 51 1.51 1.71 15.1 

 15.1 1.71 1.55 53.5 54 51 71 11.5 174 تشعرنى بعد  الوحدة

واكبة ساعدتنى على م

المستحدثات فى 

 المجاالت المختلفة

155 13.1 514 11 45 51.1 1.54 1.17 14.5 
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 درجة الموافقة

تالعبارة

المتوسط  معارض محايد موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

عودتنى ابداء الرى  النسبى

حول القضايا والتعلير 

 عليها 

111 17.1 71 51 55 53.1 1.54 1.71 14.5 

تساعدنى على شغل 

 وقت الفراغ 
151 14.7 11 11.3 51 53 1.51 1.75 13.1 

ساعدتنى  على التعرف 

 تطبيقات جديدةعلى ال
115 15.1 71 51.5 15 55.3 1.51 1.75 13.3 

ساعدتنى  على الما   

 بالقضايا التى تهمنى 
115 11.3 11 57 17 51.7 1.51 1.77 13.1 

أوجدت مساحة للتعبير 

 عن رأى بحرية
155 13.1 11 11 15 51.1 1.41 1.71 11.5 

  411 جملة من اجابوا

ىتطنت تهاشحي ي  تهوتحىتيتححمتيلقاح تهوشحي  تمحنتطشق ت ق ن  تهوجدملتهوس   ت و

تهفت ده تهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تكو تيلىت:

ست87.0  تت"تطتاح تنتيح تمحنتهافحت ا تتمهوشح ت ت  ووت ح "ت حىتهوححده طت حتزبتنسحيىت لح ت

طححلتهولكقحح توالفححت ا تتميتححح حتهوشححي  تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواته

مهافت ا تتميندتهوشح ت ت  وت حبتستمطغقح ت دطحمتهوتقح طستمهوحت لصت مهوا م تمنتضغت تهوتق طس

يلقححح ت"تطوحححدنىت هو ححح دت  وتححححدطتمهاكتئححح  تمهوالححح تمهوتحححتط تمهو زوححح تها تو يقححح  محححنتتشححح ت 

 تولحححتلتستمي  ححعتكوححتت وححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح87.0  وو لتمحح  تهو ت يحح ت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ييالتهواتهطلتهولكق تطودتمست دمقا ت و لتم  ت ت ي تححتلته ححدهلتهوج  يح تيلحىتمحده ته    ح ت

ميشحح ينتفحح ي تستمطاححد ت تتححدي تأاي  وحح ستموحح تيج ححمتهوشححي  تملححمت جوقححعته حححدهلتتمهو   وقحح  ت

ميتعحلتتهوتيتطتدلتمتلق ًتم للقوق تمدموق ًستمو تيزيحدتمحنتثا  تحفتم د هكحفتححتلتمح تيتحدلتحتوحفتس

يايحمتيلحىتتهفحت ده تهوتننتوت قح تهوتديثح توتتاقح تم   قح تط حتدتيلقحفتت Active وات ت ونفتتنشات

  ون عتستميتس مىتت"تكمدطنىت  وو لتم  تيو تيتحقاتححتوىت"تتمت"تتكمدطنحىت ح و مه اتيحنتمتتلحلت

ىت لحح تستيلقاوحح ت"تي  تنحىت حح ا هتتهوو تل حح تت"تت حتزبتنسححي86.8هووتضحتي  تت"ت ححتز تنسحيىت لحح ت

ستيلقحح ت"تت  لتنححىتهط  يححمتمححعت82.9ستيلقححفت"تتمفححقل تولوت حح تمهوتسححلق "تت ححتزبتنسححيىت لحح ت86.6

ستتت82.1سيلقحح ت"تتطشحح  نىت  ححد تهوتحححدطت"تتت ححتزبتنسححيىت لحح ت82.5هااحح ينت"تت ححتزبتنسححيىت لحح ت

مطسحح مىت"تتتفحح يدطنىتيلححىتمتهكيحح تهووسححتتدث  ت ححىتهووجحح ا تهوو تل حح تت"تمتت"تتيححتدطنىته ححدهتت

ستيلقحح ت"تفحح يدطنىتتيلححىتهوت حح ةت84.2هوحح ىتحححتلتهواضحح ي تمهوت لقحح تيلقاحح ت"تتت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ستميلقح ت"تتفحح يدطنىتتيلحىتهووحح  تت  واضح ي تهوتححىت80.0يلحىتهوتبيقاحح  ت ديحدطت"ت ححتزبتنسحيىت لحح تت

ستمأاقحح هًت"تأم ححد تمسحح ح تولت يقحح تيححنت أىت ت يحح ت"تت ححتزبت80.5طاونححىت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ت.85.2تنسيىت ل 

مطشححق تنتحح ئ تهود هفحح تهوت وقحح تأبتهفححت ده تتهوشححي  تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تت

ولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكقح توتتاقح ت تهئحد ت شحي ي  ت(تتم   قح ت

م اتفق تستميسح يدومتفحاتو تميسح ته فحت ده تست نلوح تزهدتهافحت ده تزهد ت
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ونوحتك تطايحمتهوتننتوت قح تتتهو تهئدتستتمطت ح تطلحتتهونتقجح تمحعتهو ح ضتهو ئقسحى

تperceived usefulness (PU)موحححيتأبتهو  ئدط هوون  ححح (تهووتتل ححح ت

تPerceived Ease of Use (PEOU)مفححاتو تهافححت ده تهوود كحح ت

تنتي بتمنتهووتدده ته ف فق توتينيتهوتانق  تهوتننتوت ق تهوجديدطت.

متهلححعتنسحت لصتمححنتهو ح ضتهوسحح   تولجححدملتأنحفت ححيت ححمتطنح ميتطانقحح  ت

هوحتلتهقونت منق تييح تهواتهطحلتهوزكقح تنحت تينحفتثح هتتم   حيتكيقح تحاح ت

 حححدم هت شحححي ي  توحححدىتمسحححت دمقا تمكوحححتتوسحححاتو تهفحححت دهما تمهوتناحححمت حححقنت

هوتبيقا  تهوحت ق تهقونت منق ت قس تموح تأدىت وحىتطنحت تهووضحوتبتهوححت يت

يتححححتلتهواضحححق تهوتهححححدطتممحححنتثحححمتأعحححيحتوحححدىتمسحححت دميتهووتهلحححعتهوححححت 

منح  ت يالمق تيستبقعتمنتاالوا تأبتيتححمتيلحىتهوو لتمح  تهوتحيتي يحدو ت

  ت يحححح تميا  ناحححح ت  وو لتمحححح  تهوونشححححت طت ححححيتطلححححتتهوتبيقاحححح  تهوحححححت ق ت

هقونت منقحححح ستمكححححلوتت حححح مه اتهووتضححححتي  تهووت لاحححح ت شححححونا تموحححح تيتاحححح ت

ولوسححت د ت شححي ي  تم   قححفتطسحح يدهتيلححىتطنححتينت أيتمسححتنق تم شححقدتيوننححفت

تهوتته تمهونا شتمعتهآلا ين.منت

 (55جدول رقم )

العوامل الشخصية المؤثرة على تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف 

 اإللكترونية عبر الهواتف الذكية

 درجة الموافقة

تالعبارة
 موافر

موافر الى حد 

 ما
المتوسط  غير موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبى
 % ك % ك % ك

زمالئى يعتقدون ان هذة 

 التطبيقات جيدة
177 11.3 511 15 13 5.7 1.14 1.51 17.1 

افضل زمالئى الذين يستخدمون 

 التطبيقات 
177 11.3 13 11.7 41 51 1.51 1.17 11.4 

لدى فضول لتجربة استخدا  

 تطبيقات مثل زمالئى 
171 11 71 51 51 53 1.55 1.75 15.1 

ة لى االفراد المقربين بالنسب

 ينصحونى باستخدا  التطبيقات 
131 51.5 551 11.7 43 51.1 1.41 1.11 11.1 

تاثرت بتجارب البعض عند 

 استخدامهم لتلك التطبيقات
144 15 11 11 11 57 1.44 1.77 15.3 

انصح المقربين منى باستخدا  

 هذة التطبيقات
113 55.1 511 31 41 51.1 1.44 1.71 15.1 

فيما يتلعر  اقتنع براى زمالئى

 باستخدا  التطبيقات
151 54.1 555 17.7 71 57.5 1.37 1.71 71.5 

لم اسعى الستخدا  التطبيقات 

 لوال استخدا  من حولى
514 41.5 14 13.5 551 11 1.15 1.15 73.5 

  411 جملة من اجابوا
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تطشححق ت ق نححح  تهوجحححدملتهوسححح   ت وحححىتطنحححت تهو تهمحححمتهوش ححححق تهووحححؤث طتيلحححىتطينحححىتهوشحححي  

تولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكق تكو تيلىت:

ستمهاتل ح تمحعتتت%87.8  تت"تزمالئىتي تاحدمبتهبتوحلطتهوتبيقاح  ت قحدطت"ت حتزبتنسحيىت لح ت

(تحقح ت ح تتأ ضحمتهو وحمت46 ( 5128طتعل ت وق تنتقج تد هف تنديح تييحدهونيىتمتوحدتهوا ضحيت 

 طتهو تهمححمتهوش حححق تتهووححؤث طتيلححىتطينححىتمححعتزمالئححيتهوححلينتيسححت دمتبتهوتبيقاحح  ت ححىتعححده

هوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تتستتمطاححد تتهوتبيقاحح  ت

هقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تم لتمحح  ت ت يحح تيلححىته حححدهلتهوج  يحح ت

زمح بتستكوح تأناح تطاحد تم لتمح  تححتلتتمتلق ًتمي  ق ًتمدموق ًستميونحنتهفحت دما ت حىتأىتمنح بتمأى

هووتضححت تهوتهحححدتمححنتأكثحح تمححنتعححتق  تهقكت منقحح تممتلححعت ايحح  يتستط بقححتتطنيقاحح  ت   ايحح  ت

ستمي  ححعتت86.4هوجديحدطتسيلقححفت"ته ضححمتزمالئححىتهوححلينتيسححت دمتبتهوتبيقاحح  تت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

تلتوتج  حح تهفححت ده تطبيقاحح  تكوحتت وححىتأبتونحح ستهوتو محح  تمشححت ك ت قوحح ت قحنامتستيلقحح ت"توححدىت ضحح

هافتنشحح ةت ستمي  ححعتكوححتتوتححبتهوو   ح تمهو ضححتلتمحححب82.1مثحمتزمالئححى"ت ححتزبتنسححيىت لح ت

مهوت  ضتونوات يالميت ديدستيلقح ت"تطح ث  ت تجح   تهوحي ضتينحدتهفحت دهمامتوتلحتتهوتبيقاح  ت"ت

ي سحح توححلهتست حح و  دتيتححوث ت ححآ هتتمم تاححده تمححنتحتوححفتحححتلتهوسححلتستمتم85.9 ححتزبتنسححيىت لحح تت

هوسححلتست ححيتضححتتتهوححدهئ طتها تو يقحح تهوتححيتي ححقات قاحح متميححن نستكوححتتيلححيتفححلتكفتست  وشححي  ت

طحححوث مهت و تاحححده تزمالئاحححمتمهوواححح  قنتمحححنامتتححححتلتفحححلتكق  تهفحححت دهمامتوتبيقاححح  تهقاي  يححح ت

تتولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تسيلق ت"تهنحححتهوواح  قنتمنحىت  فحت ده توحلطتهوتبيقاح  "

ستيلقح ت"هلتنحعت ح أىتزمالئحىت قوح تيت لح ت  فحت ده تهوتبيقاح  "ت حتزبتنسحيىت82.5 تزبتنسيىت لح ت

ستمأاقحح هًت"توححمتهفحح ىتافححت ده تهوتبيقاحح  توححتاتهفححت ده تمححنتحححتوى"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت79.2 لحح ت

ت.70.2

 (51جدول رقم )

 واتف الذكية نية الشباب  نحو تبنى التطبيقات اإلخبارية للصحف اإللكترونية عبر اله

 درجة الموافقة

تالعبارة
 موافر

موافر الى حد 

 ما
المتوسط  غير موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبى
 % ك % ك % ك

 17.1 1.15 1.15 1 31 15 14 71 111 اتوقع ان استخدا  التطبيقات فى المستقبل

 11.5 1.11 1.11 55.1 47 57 11 75.1 115 سوف اخبر من حولى عن هذة التطبيقات

 11.1 1.15 1.51 1.1 35 14 11 17.1 111 ساستمر فى استخدا  التطبيقات

سانصح االخرين ممن حولى باستخدا  هذة 

 التطبيقات
115 11.1 11 13 43 51.1 1.51 1.11 15.1 

اخطط الستخدامها فى حياتى كلها واداء 

 اعمالى
157 14.1 514 11 31 1.1 1.55 1.17 14.1 

وف اظل استخد  هذة التطبيقات حتى لو س

 ظهرات وسائل آخرى
113 55.7 513 15.1 74 51.5 1.37 1.71 71.5 

  411 جملة من اجابوا
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طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتنقحح تهوشححي  تتنتححتتطينححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح ت

تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تحق تك ن تك وت وي:

تلححعتهبتهفححت ده تهوتبيقاحح  ت ححىتهووسححتايم"ت ححىتهوحححده طت ححتزبت حح ت تييحح  طت"تهط

ستتتمط تلححلتوححلهتهونتقجحح تمححعتمح تطتعححل ت وقححفتنتقجحح تنديحح تييححدتهونيححيتت87.1نسحيىت لحح ت

 حىتهوححده طت (تحق ت  تتفوفتو ت يتهفت ده تهوتبيقا  ت47( 5128متودتهوا ضيتت 

يلححىتهوشحي  تمححنتطينححىتتتست  اضح   ت وححىتهفححت ده تهوتبيقاح  ت ححىتهووسححتايمتي حتدت تهئححد

هوتبيقاحح  تهقاي  يحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تتمححنتهوتحححتلتيلححىتم لتمحح  تآنقحح تحححتلت

ه حدهلتمهووتضتي  تهوواو ست ىتأىتملح تمأىتزمح بتست  قضح   تهوقسح تمهوسحاتو ت

ه فت ده تهولىتيتحقحتطينحىتأكثح تمحنتطبيققح تولتححتلتيلحىتهوو لتمح  تححتلتم تلحلت

ا تهوث هتتهوو   ىتتمتتيلقا تييح  طتفحتةتهايح تمحنتححتوىتيحنتهواض ي تهوواو تمو تيت

ستيلقاح تييح  طت"تف فحتو ت حىتهفحت ده تهوتبيقاح  "ت86.2ولطتهوتبيقا  ت تزبتنسيىت ل 

ستميلقاححح ت"تف نحححححتهااححح ينتموحححنتححححتوىت  فحححت ده توحححلطت86.5 حححتزبتنسحححيىت لححح 

حقح طىتكلاح تتستيلقاح تييح  طت"هابحاتافحت دهما ت حى82.5هوتبيق   "ت تزبتنسحيىت لح ت

ستمأاق هًتيي  طت"تفتةته متهفت د تولطتهوتبيقاح  ت84.8مهدهتتهيو وىت تزبتنسييت"

ت.79.2حتىتوتت ا ه تمف ئمتها ىت تزبتنسييت"

مطشق تولهتهونتقج ت وىتأبتهوشي  تهووح ىتيتهكيتبتهوتبحت تهوتننتوحت ىتتمحنتثحمت

ت منقحح تييحح تهواتهطححلتوححديامتنقحح تهيج  قحح تنتححتتطينححىتطبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقون

(تمهوتحىتطشحق تتم وحىتأبت(TAMهولكق تستميت  تكوتت  ضق تتنوتك تطايمتهوتننتوت قح ت

طينححححىتهووسححححت د توححححن متم حححح لتم  ت حححح ديدطتيتححححددهتنقحححح تهووسححححت د تطجحححح هتهفححححت ده ت

ستمهوححليت ححدم هتيتتححددت ححيت  حح  تت (Behavior Intention to Use)هون حح  

ستمم اححح تواحححلهتهونوحححتك ت ححح بتكحححمتمحححنتهو  ئحححدطتهووتتل ححح تم  تا ححح ده تهووست ححح د تححححتلتهون ححح  ت

تمفاتو تهافت  ده تهوود ك ت بتوو تمتددهبت ئقسق بتوتينىته   هدتهفت ده تهوتننتوت ق .

مطشححق تنتحح ئ تهود هفحح تهوت وقحح ت وححىتونحح ستهط حح إت ححقنتهوشححي  توتينححىتهوتبيقاحح  تت

 ححتدت  و تهئححدتمهوونحح  عتهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تستحقحح تط

ستتمطاديمتم لحصت طغبق ته اي  تهو   ل تهووتدث ت  ودلقا تيتمق  هوو   ق تميلىت أفا ت

هقاي  يحح ت RSS  ايحح  يتيححتميستمهو نحح مينتهو ئقسححق تهوو حححح تمححنتاالعحح  

هوو ضل تمهووا ا تمهووتهضتي  ته كث تشا طتسم قديتو  ت اي  ي تفح ي  تطتضحونت

 تتمهو   ق تمهودموق تمهوت  قاقح تستمطيح دلتهوول ح  ت حقنتهوشحي  تتستكوح تسه اي  تتهووتلق

تأنا تطت  تهوو لتمهوجادتمهوتل ت.

ت

ت

ت



 إلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكيةتبنى الشباب المصري للتطبيقات ا

 744 الجزء الثاني عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

 (57جدول رقم ) 

 درجة استفادة الشباب من التطبيقات اإلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكية  

 التكرار و النسبة

 % ك مدى االستفادة

 14.3 157 استفدت بدرجة كبيرة

 11.5 554 استفدت الى حد ما

 7.3 11 غير مفيدة على االطالق

   االجمالى

طشق ت ق ن  تهوجدملتهوس   ت وحىتهوسح   ت وحىتد  ح تهفحت  دتهوشحي  تمحنتهوتبيقاح  ت

محنتت%64.0هقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تحقح تطيحقنتأبتتنسحي ت

مححنتهوشححي  تت%58.2  حح تكيقح طستكوحح تيحح ىتتنسحي تهوشحي  ت  قنحح تهود هفح تهفححت  دمهت د

مححنتهوشححي  ت  قنحح تت%7.0  قنحح تهود هفحح تهفححت  دمهت د  حح تمتتفححب ستمأاقحح هًتنسححي ت

تهود هف تومتيست قدمه.

مطشححق تنتحح ئ تهود هفحح تهوت وقحح ت وححىتأنححفتكلوحح تزهدتهفححت  دطتهوشححي  تمححنتهفححت ده تهوتبيقاحح  تت

ولكقحح تستزهدتمححنتمسححتتىتهفححت دهم تواحح تسميت حح تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلته

كوححتتمححعت  ضححق تنوححتك تطايححمتهوتننتوت قحح تأبتتهو  ئححدطت هوون  حح (تهوود كحح :تحقحح تط تيحح تهووتنيحح ت

هو ئقسححيتافححت ده تطننتوت قحح تهوو لتمحح  متمط نححيتهووححدىتهوححليتي تاححدتينححدهته  حح هدتأبتهفححت ده ت

ت إتهوتن قوي.طننتوت ق ت ديدطتفتةتي ززتأدهتتماوتامتضونتهوسق

 (51جدول رقم )

 أوجة استفادة الشباب من استخدا   التطبيقات االخبارية للصحف االلكترونية عبر الهاتف الذكى
 درجة الموافقة

تالعبارة
المتوسط  غير موافر موافر الى حد ما موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 % ك % ك % ك النسبى

 توفر لى الكثير من الوقت

 و الجهد
311 11 15 51.1 55 3.1 1.71 1.55 11.5 

استخدا  التطبيقات 

تفيدنى فى التعرف على 

مايقد  فى مجموعاتها 

 المختلفة

115 71.7 11 11 15 5.3 1.11 1.57 11.1 

تمكننى من الحصول على 

األخبار بسرعة ودقة غير 

 تقليدية 

171 11.1 515 15.1 11 5 1.15 1.57 11.3 

ات االحداث متابعة تطور

 لحظة بلحظة 
115 71.3 11 14 13 5.7 1.15 1.51 11.1 

الوصول الى مصادر 

 متعددة بسرعة
171 17.5 514 11 11 1.5 1.15 1.15 17.1 

السرعة فى النفاذ الى 

 االخبار و المعلومات 
171 11 13 11.7 45 51.3 1.51 1.17 11.3 

التطبيقات توفر عناء 

البحث والجهد للحصول 

 لمعلومات على ا

115 75.3 51 54.7 51 54 1.57 1.73 15.1 

  411 جملة من اجابوا
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طشحححق ت ق نححح  تهوجحححدملتهوسححح   ت وحححىتطنحححت تأم ححح تهفحححت  دطتهوشحححي  تمحححنتهفحححت ده تت

تهوتبيقا  تهااي  ي تولحتلتهاونت منق تيي تهوا طلتهولكىتكو تيلىت:

 حىتهوححده طت حتزبتت  تتهفت ده تهوتبيقا  تطحت  توحىتهونثقح تمحنتهوتلح تمتهوجاحدت

ستمهط ا تمعتم تطتعل ت وق تد هف تندي تييحدتهونيحيتمتوحدتهوا ضحيتت%95.2نسيىت ل ت

مط تلححلتمححعتمحح تطتعححل ت وقحح تنتحح ئ تد هفحح  تد هفحح تكقححتن تأمبتأمهتتت(48 ( 5128 

(تحقح ت49 ( ت5128 ت Kyong Eun Oh,and  Rong Tangم منح تطح ن تت ت

 تتمنالاحح تمأ شحح تا ت ححىتعححده طتأم حح ت حح تتتيلححىتهوتحححتلتيلححىتهوو لتمحح  تم اواحح

هفت  دطتهوشحي  تمحنتهفحت ده تتهوتبيقاح  تهااي  يح تولححتلتهاونت منقح تييح تهواح طلت

هوححلكىتستكوحح تطتوقححزتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تت سححاتوفتهافححت ده ت ححىتأىتمنحح بتمزمحح بتست

لححىتمطاححد تأايحح  ت ت يحح تستم ححدمبتطنل حح سثمت"هفححت ده تهوتبيقاحح  تط قححدنىت ححىتهوت حح ةتي

ستمي  عتكوتت وىتأبتهافحت ده ت89.5م ياد ت ىتمجوتي طا تهوو تل  "ت تزبتنسيىت ل ت

هووسححتو تولتبيقاحح  تي حح ةتهووسححت د تيلححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهوو تل حح ت

مهوتبيقا  تهوتديث ستثمت"تطونننىتمنتهوتحتلتيلقا ت س ي تمدل توق تطالقدي "ت حتزبت

أناحح تطتهكححبته حححدهلتوت حح ت لت حح تمتثاحح تمححنتستي  ححعتكوححتت وححىت88.0نسححيىت لحح ت

مح د و تهو فوق تستمشاتدتهو قح بتستم  وححت تمهوححتطتتثحمت"طونننحىتمحنتهوتححتلت

ستثححم"تمت   حح تطبححت ه ت88.5يلقاحح ت سحح ي تمدلحح توقحح تطالقديحح "تست ححتزبتنسححيىت لحح ت

ستثححمت"تتهوتعححتلتهوححىتمححح د تمت ححددطت88.5هاحححدهلتوت حح ت لت حح "ت ححتزبتنسححيىت لحح 

ستثحمت"تهوسح ي ت حىتهون ح كتهوحىتهاايح  تمتهوو لتمح  ت"ت87.1 تزبتنسيىت ل  س ي ت"ت

ستمأاقح هً"تهوتبيقاح  تطحت  تينح تتهويتح تمهوجاحدتولتححتلتيلحىت86.0 تزبتنسيىت ل 

ت.82.8هوو لتم  ت"ت تزبتنسيىت ل 

 (51جدول رقم )
 ف الذكىمدى سهول استخدا  الشباب للتتطبيقات االخبارية للصحف االلكترونية عبر الهات

 التكرار و النسبة

 مدى السهولة
 % ك

 15 111 سهلة االستخدا  الى حد كبير

 14 11 سهلة االستخدا  الى حد ما

 55 44 صعبة االستخدا 

 511 411 االجمالى

طشحححق ت ق نححح  تهوجحححدملتهوسححح   ت وحححىتمحححدىتفحححاتلتهفحححت ده تهوشحححي  تولتتبيقاححح  ت

منتهوشحي  تت%62كىستحق تي ىتنسي تهااي  ي تولحتلتهاونت منق تيي تهوا طلتهول

مححنتت%54  قنحح تهود هفحح تأبتوححلهتهوتبيقاحح  تفححال تهافححت ده ت وححىتحححدتكيقحح ستمنسححي ت

ت%22هوشي  ت  قن تهود هف تتي مبتتأنا تفال تهافت ده ت وىتحدتم ست قنوح تأشح  تنسحي ت

بتمحنتهوشححي  ت  قنح تهود هفحح تتيحح مبتتأناح تعحح ي تهافحت ده ت.تموححلهتيؤكححدتأنحفتكلوحح تكحح 

 د هستهو  دتوساتو تهفت ده تهوتبيقا  تيحزدهدتمسحتتيتهفحت دهمفتواح ت.مطنبيح تهونتقجح ت
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مهوحليتتTechnology Acceptance Modelأيض ًتمحعتنوحتك تليحتلتهوتننتوت قح ت

أكححدتيلححىتأبتفححاتو تهافححت ده تطُ تيحح تمحححنتأوححمتماتمحح  تطينححيتهوتننتوت قحح تهوتديثححح ت

 .تمكوحتتمح تأكدطحفتهو ديحدتمحنتهود هفح  ت حيتمهفت دهما تمليتوا تمهوش ت ت  و ض تينا

تمج لتهوتننتوت ق ت شنمتي  تمهوتلق تبتهووتوتلت شنمتا م

 (11جدول رقم )

أوجه سهولة استخدا  التطبيقات االخبارية للصحف االلكترونية عبر الهاتف الذكى 

 من وجهة نظر الشباب

 درجة الموافقة

تالعبارة
 موافر

موافر الى 

 حد ما
توسط الم غير موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبى
 % ك % ك % ك

اداء التطبيقات سلس 

 وسهل
111 71.1 15 11.1 11 5 1.17 1.57 11.5 

اتاحة استخدامها فى 

 اى وقت وفى اى مكان
117 74.1 71 57.5 33 1.3 1.11 1.11 11.7 

 11.3 1.11 1.15 7.7 35 51.1 71 71.5 111 اعدادها بسيط وسهل

اسرع فى رفع 

 المعلومات على الموقع
111 71.5 17 15.7 35 7.1 1.13 1.11 17.1 

التطبير الواحد يجمع 

 وظائف وادوار عديده
175 17.1 15 11.1 41 51 1.51 1.71 15.3 

استطيع التنقل بين 

 التطبيقات بسهولة 
113 15.1 11 13 45 55.1 1.55 1.11 14.1 

ان التطبيقات تتسم 

 الجيد بالتنظيم
151 14.5 11 14.7 43 51.1 1.54 1.11 14.1 

تحميل الصور و 

استعراضها يتسم 

 بالسرعة و السهولة

155 13.1 11 14.1 41 55.4 1.51 1.11 14.5 

ايقونات وازرار 

التطبير يسهل فهم 

الغرض منها بمجرد 

 النظر اليها

141 11 511 17.1 43 51.1 1.55 1.11 13.1 

م الن فتح التطبير يتس

 بالسرعة
141 11 511 31.5 31 1.5 1.55 1.11 13.5 

صفحات التطبير يتم 

 تحمليها سريعا
133 51.1 514 35 43 51.1 1.41 1.11 11.5 

  411 جملة من اجابوا

طشق ت ق نح  تهوجحدملتهوسح   ت وحىتأبتتونح ستفحاتو تهفحت ده تهوتبيقاح  تهااي  يح ت

 تن ح تهوشحي  تمطوثلح تأم حفتفحاتو تولحتلتهاونت منق تيي تهوا طلتهولكىتمنتم ا

تهافت ده ت يتم تيلي:



 إلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكيةتبنى الشباب المصري للتطبيقات ا

 744 الجزء الثاني عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

ستمطت ح ت89.2  تت"تأدهتتهوتبيقا  تفلستمفحام"ت حىتهوححده طت حتزبتنسحيىت لح ت

(ت21( 5128طلحتتهونتقجح تمحعتمح تطتعحل ت وقح تد هفح تنديح تييحدهونيىتمتوحدتهوا ضحىت 

تJuliana Nunew , and  mمد هف ت توق ن تنتنقزتمم نت التكته يسو تتت 

anuela Qaresmaتمهاتلحححلتمحححعتمححح تطتعحححل ت وحححىتد هفححح ت22 ( 5122(ت ت)

ت5124 ت  Ger Joyce , and Mariana Lilley) ق  حتيستمم  ي نح توقلحىت 

(تحق ت  تتفاتو تهفت ده تهوتبيقا  ت حىتهوححده طتتسثحمت"هط حح تهفحت دهما ت حىت25 ( 

فحامت"ت حتزبتستثحمت"تهيحدهدو ت سحقاتم88.7هىتمل تم ىتهىتمن ب"ت تزبتنسحيىت لح ت

ست87.6ستثمت"تهف  ت ىت  عتهوو لتم  تيلىتهووتلعت"ت تزبتنسيىت لح 88.0نسيىت ل ت

ستثححمت"ت82.0ثححمت"تهوتبيقحح تهوتهحححدتيجوححعتم حح ئلتمهدمه تيديححده"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

سثحمت"تتهبتهوتبيقاح  ت84.8هفتبقعتهوتناحمت حقنتهوتبيقاح  ت سحاتو تتت"ت حتزبتنسحيىت لح ت

"تثمت"تطتوقمتهوحت تمتهفت  هضا تيتسحمتت84.6زبتنسيىت ل تطتسمت  وتن قمتهوجقدت"ت ت

ستثححمت"تهياتنحح  تمهز ه تهوتبيقحح تيسححامت84.2  وسحح ي تمتهوسححاتو ت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ستثحمت"تابت حتحتهوتبيقح ت80.8 امتهوغ ضتمنا ت وج دتهون  تهوقحفتت"ت حتزبتنسحيىت لح 

بيقحح تيححتمتطتولقاحح تستمأاقحح هً"تعحح ت  تهوت80.2يتسححمت  وسحح ي ت"تت ححتزبتنسححيىت لحح تت

ت.85.2ف ي  ت"ت تزبتنسيىت ل ت

مطت  تولطتهونتجق تمعتنوتك تطايمتهوتننتوت قح ت حىتأنحفتكلوح تهوتانقح  تمهوويتنح ه تت

تهوتديث تتفال تكلو تك بتطيقنا تأف  تمنتليمتمست دمقا ت

 (15جدول رقم )

للصحف أنماط السلوك التي يقو  بها الشباب بعد استخدامهم لتطبيقات اإلخبارية 

 اإللكترونية عبر الهاتف الذكى.

 درجة الموافقة

تالعبارة
 موافر

موافر الى 

 حد ما
المتوسط  غير موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبى
 % ك % ك % ك

اتصفح ما فى 

 التطبيقات بسرعة
114 73.5 77 51.1 11 7.3 1.11 1.15 11.1 

اتجاهل بعض 

الموضوعات فى 

 اتطبيقات

175 11.7 55 53.1 71 57.5 1.55 1.71 13.1 

 13.1 1.75 1.51 55.5 11 51.5 71 15 111 نسخ النص واستخدامة

احرص على قراءة كل 

 مافى التطبيقات
141 15.5 514 11 51 51.5 1.41 1.75 13.1 

تحميل الصور و 

الفيديوهات 

 واستعراضها

111 55 545 31.1 35 1.1 1.41 1.15 11.5 

  411 جابواجملة من ا



 إلخبارية للصحف اإللكترونية عبر الهواتف الذكيةتبنى الشباب المصري للتطبيقات ا

 744 الجزء الثاني عشر الرابعالعدد  –المجلة العلمية لبحوث الصحافة 

طشق ت ق ن  تهوجدملت وىتط ددتأنو  تهوسلتستهوتيتيات ت ا تهوشي  ت  حدتهفحت دهمامتت

توتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهاونت منق تيي تهوا طلتهولكىتكو تيلىت:

  تتتأبتهوشي  تتيت متيلىت"تطح حتمح ت حىتهوتبيقاح  ت سح ي ت حىتهوححده طت"ت

ميس تهافت ده تستمكلوتتطحت  تهوتبيقاح  تتستمي  عت وىتفاتو ت88.8 تزبتنسيىت ل ت

ه اي  تهو ت ي تهو   ل تستمو تيج متهووتح حتيلىتيلمتمده ي ت و تيتدلتحتوحفتستيلقحفت

ستميلقح ت"تنسحخت80.8"تهطج ومت  ضتهووتضتي  ت حىتهطبيقاح  تت"ت حتزبتنسحيىت لح ت

ستيلقحح ت"تهححح متيلححىتلحح هتطتكححمتمحح  ىت80.5هوححنصتمهفححت دهم ت"ت ححتزبتنسححيىت لحح ت

ستمأاقحححح هً"تتطتوقححححمتهوحححححت تمتهو قححححديتو  تت80.1وتبيقاحححح  ت"ت ححححتزبتنسححححيىت لحححح ته

ت.85.2مهفت  هضا ت"ت تزبتنسيىت ل ت

مي  ححعتهاححتالةتمط ححددتأنوحح  تهوسححلتستهوتححيتياححت ت احح تهوشححي  ت  ححدتهفححت دهمامت

وتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواحح طلتهوححلكىست وححىتأبتنوححاتهوسححلتست

دتهفحت دهمفتولتبيقاح  تيتتلحلتيلحيتمح تطادمحفتوحفتوحلهتهوتبيقاح  تمحنتهو  ليتولشي  ت  ح

تهحتق    تم تهئدتممن  عتتطس يدومتيلىتم    تم تيتقاتحتوامت قس تمفاتو .

 (11جدول رقم )

درجة الثراء المعرفى المتحقر من تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف 

 اإللكترونية عبر الهاتف الذكى

 درجة الموافقة

تلعبارةا
 موافر

موافر الى 

 حد ما
المتوسط  غير موافر

 الحسابى

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبى
 % ك % ك % ك

ذودتنى بالعديد من 

 الروابط
171 17.5 514 11 11 1.5 1.15 1.15 17.1 

تنوعت لدى مصادر 

 المعلومات
115 75.1 51 54.1 51 54 1.57 1.73 15.1 

اصبح لدى ثراء 

ل التطبيقات معرفى حو

 االخبارية الحديثة

114 75 54 53.5 11 55.5 1.51 1.75 15.1 

أصبح لدى ثراء  

معرفى حول القضايا 

 التى تهمنى

155 13.7 11 14.1 41 55.5 1.51 1.11 14.5 

أصبح لدى ثراء 

معرفى يمكنى من 

النقاش والحوار مع 

 االخرين

111 55 545 31.1 35 1.1 1.41 1.15 11.5 

  411 اجابواجملة من 

طشق ت ق ن  تهوجدملتهوس   ت وىتد   تهوث هتتهوو   حىتهووتتاح تمحنتطينحىتهوشحي  ت

تولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تيي تهوا طلتهولكىتكو تيلىت:

ست87.1 حح ت ت"تكمدطنححىت  و ديححدتمححنتهوحح مه ا"ت ححىتهوحححده طت ححتزبتنسححيىت لحح ت
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 تتتت  Lei Zhang) هفح توحىتطشح ن ت هاتل  تمعتم تطتعل ت وق تد هفح  تكحالًتمحنتد

 Benckert Van De  Boel(تمد هف تد هف ت  ننق ت  بت تيمتآن ت تت20 ( 5125

, Annaتمد هف ت توق ن تنتنقزتمم نت التكته يسو تتت 24 ( ت5122 تتتت)Juliana 

Nunew , and  mتanuela Qaresma تحقحححح ت22 ( 5122(تت ت)

 هتتهوو   حىتمحنتهفحت ده تهوتبيقاح  تهقاي  يح ت  ت تهوت  يلقح ت حىتعحده طتأم ح تهوثح

ولحتلتيي تهواتهطلتهولكق تستميتقحتط حددتهوح مه اتتووسحت دمىتهوتبيقاح  تهقاي  يح ت

ولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تهوتححتلتيلحىتتم لتمح  تمتنتيح تتم ت يح ت

 ح وت لق تحتلتهووتضتي  تمتمتهوتو م مامتستمهوت  يمتمعتهووتتتىتهقاي  ىتفحتهتت

هونت  ىتأمتهوحتطىتأمتهو قديتتتتمطتاق تهوت  يلق تينت  ي تت     عتع   دىت   ح ت يت

ممي ش    حتلته اي  تهوونشت طتتمم    تم ا     تن  تهوا    هتتمط اقي طا   مت   ح ت ت

هونش    تستتمهوت  يلق تحتو تهووتلاىت وىتمش  ست ىتهو ولق تهاطح وق تستت  اض   ت وحىت

هووضححوتبتهوححلىتينتجحح تهوشححي  تستممت   حح ته ايحح  تماحح  عتهو قححديتتمهوول   حح   تتتنشحح 

هوحتطق تمهوحت تهوث  ت  ح  تستموح تيتاح تهوثح هتتهوو   حىتولشحي  تهووسحت د تولتبيقاح  ت

هقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح ستيلقاحح ت"تتطنتيحح توححدىتمححح د تهوو لتمحح  ت"تت ححتزبت

هتتم   ىتحتلتهوتبيقا  تهااي  ي تهوتديثح تت"تتستيلقا ت"تهعيحتودىتث 82.8نسيىت ل ت

ستيلقا ت"تأعيحتودىتثح هتتم   حىتححتلتهواضح ي تهوتحىتطاونحىتت"ت82.5 تزبتنسيىت ل ت

ستمأاق هًت"تتأعيحتودىتث هتتم   حىتيوننحىتمحنتهوناح شتمهوتحته ت84.2 تبتنسيىت ل ت

ت.85.2معتهاا ينت"تت تزبتنسيىت ل ت

يلحىتهط ح إتهوشحي  ت  قنح تهود هفح تيلحىتهوتبيقاح  تمطشق تنتح ئ تهود هفح تهوت وقح تت

هوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواحح طلتهوححلكىتحااحح تثحح هتت

م   حىتشحنمتهطج وح طامتمم حح   امتنتحتتهووتضحتي  تهووب ححح تم  حمتلح د ينتيلححىت

تطنتينت أىتمستنق ت.

 ثانيا : نتائج اختبارات فروض الدراسة

 الفرض األول :

دتياللح ته طي  قح تكه تداوح تهححح ئق ت حقنتكث  ح تهفحت ده تهوشحي  تولتبيقاح  تطت 

ت  هقاي  ي تولحتلتهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  توا ت.ت

 (13 جدول رقم )

االرتباط الخطى بين كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية الصحفية 

 نى الشباب لهاااللكترونية عبر الهواتف الذكية وتب

 كثافة االستخدا 

 

 تبنى الشباب للتطبيقات االخبارية

كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية 

 االلكترونية عبر الهواتف الذكية

 قيمة بيرسون

 ** 1.115 اخطط الستخدمها  فى حياتى كلها وأداء  اعمالى

 ** 1.311تأتوقع أن استخد  التطبيقات فى المستقبل

  % 11ودرجة ثقة  1.15** دال احصائيا عند مستوى معنوية   تتتتتتتتتتتتتتتتتت
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طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتم ححتدتياللحح ته طي  قححفتمتتفححب ت ححقنتكث  حح تهفححت ده تت

هوشححححي  تولتبيقاحححح  تهقاي  يحححح تهوحححححت ق تهقونت منقحححح تييحححح تهواتهطححححلتهولكقحححح تستمهوت بححححقات

 ق فحتبتت ىتحق طىتكلا تمأدهتتأيو وىتحق ت لغح تلقوح تها طيح  تهو بحىتوو  محمتتافت دهما 

ت.ت%99ستمد   تثا تت1.12ستموىتلقو تدهوفت حح ئق تيندتمستتىتم نتي تت1.592

كو تطشق تطشق ت ق ن  تهوجحدملتهوسح   ت وحىتم حتدتياللح ته طي  قحفتمتتفحب ت حقنتت

ستهقونت منق تيي تهواتهطحلتهولكقح تحت ق كث   تهفت ده تهوشي  تولتبيقا  تهقاي  ي تهو

مأطتلعتأبتهفت د تهوتبيقا  ت ىتهووستايمتسحقح ت لغح تلقوح تها طيح  تهو بحىتوو  محمت ق فحتبتت

تتت.ت%99ستمد   تثا تت1.12ستموىتلقو تدهوفت حح ئق ًتيندتمستتىتم نتي تت1.015

ده تهوشحي  تميوننتط سق تكوتت ىتضتتتنوحتك تطايحمتهوتننتوت قح ت نلوح ت هكتهفحت ت

ولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهقونت منق تكلوح تزهدتهوون  ح تمناح تست  اضح   تهمحتالكامتت

وواح  ه تهوت  مححمتمححعتهوتننتوت قحح تهوتديثحح تفح يدومتيلححىتطبححتي تلححد هطامت ححىتهوححداتلت

يلححىتم تلححلتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تهوحححت ق تهقونت منقحح تتستمطينححىتهوتبيقاحح  تهوتديثحح ت

مكلوتتمستتىتهووا  ه تهوتننتوت ق تي تي تمؤش هتو م ت حيتهوسحقب طتت قس تمفاتو تس

يلىتهوو دلتهوت هكويتول وحمتهووانحىتكنحمتميحؤديتولنجح حت حيتفحتإتهو وحمتمحنتاحاللت

تما  ه تهفت ده تهوتانق  تهوتديث ت يتهو وم.

توجاد  ضوء النتائج الحالية فقد تم التحقر من صاحة الفارض األول والقائال :فى 

اطية ذات دالة احصاائية باين كثافاة اساتخدا  الشاباب للتطبيقاات اإلخبارياة عالقة ارتب

 الصحفية االلكترونية عبر الهواتف الذكية وتبنى الشباب لها

 الفرض الثانى :

طتوث تهو الل تها طي  ق ت قنتكث   تهفحت ده تهوشحي  تولتبيقاح  تهقاي  يح تولححتلت

ت توا ت  ووتغق ه تهوت وق تت:ت  تهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي 

تد   تهوثا ت ىتهااي  تهوتىتيتحمتيلقا تهوشي  تمنتهوتبيقا  تهااي  ي تت.ت-2

 .تهووتغق ه تهوديوت  ه ق ت-5

 (14جدول  رقم )
االرتباط الجزئى  بين كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف االلكترونية عبر 

شباب الشباب للتطبيقات االخبارية ـ  اخطط الستخدمها  فى حياتى الهواتف الذكية وتبنى ال

كلها وأداء  اعمالى ،وتأثير  درجة الثقة فى االخبار التى يحصل عليها الشباب من 

 التطبيقات االخبارية  ، المتغيرات الديموجرافية

ت
 ) المتغيرات  الوسيطة (

 نية عبر الهواتف الذكيةكثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية االلكترو
تاخطط الستخدمها  فى حياتى كلها وأداء  اعمالى تتتتبنى الشباب للتطبيقات االخبارية

معامل ارتباط بيرسون قبل 
 استبعاد المتغير الوسيط

معامل االرتياط الجزئى بعد ضبط المتغير 
 مستوى المعنوية الوسيط

درجة الثقة فى االخبار التى يحصل عليها 
 اب من التطبيقات االخباريةالشب

1.115 ** 

االرتباط هنا اثر سلبيا   اى اثر سلبيا  1.554
 دال احصائيا 1.111 فى قوة العالقة االرتباطية بين المتغيرين

 المتغيرات
الديموجرا

 فية

االرتباط هنا اثر ايجابيا وزاد من قوة  1.111 النوع
 العالقة االرتباطية بين المتغيرين

 ائيادال احص 1.15

 دال احصائيا 1.15 1.315 الفئات العمرية
 دال احصائيا 1.15 1.113 المستوى التعليمى

 دال احصائيا 1.15 1.173 المستوى االقتصادى االجتماعى

 % 11ودرجة ثقة  1.15** دال احصائيا عند مستوى معنوية   تتتت
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"توداوحح تهو اللحح تميتضحححتمححنتاححاللتهفححت ده تم  مححمتها طيحح  تهوجزئححىتويق فححتبت

ها طي  قححح ت حححقنتمتغقححح ىتكث  ححح تهفحححت ده تهوشحححي  تولتبيقاححح  تهقاي  يححح تتولححححتلت

هاونت منقححح تييححح تهواتهطحححلتهولكقححح تمطينحححىتهوشحححي  تولتبيقاححح  تهااي  يححح تستهابحححات

افححت دما تت ححىتحقحح طىتكلاحح تمأدهتتتهيوحح وىستمطححوثق تتد  حح تهوثاحح ت ححىتهاايحح  تهوتححىت

تتبيقا  تهااي  ي تتستهووتغق ه تهوديوت  ه ق تم تيلىت:يتحمتيلقا تهوشي  تمنتهو

يححد تم ححتدتياللحح ته طي  قحح تدهوحح ت حححح ئق ًت ححقنتمتغقحح ىتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  ت-

ولتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتهاونت منقححح تييححح تهواتهطحححلتهولكقححح تمطينحححىتهوشحححي  ت

بيقاح  تهااي  يح ستوا س توثق تد   تهوثا ت ىتهااي  تهوتىتيتحمتيلقا تهوشي  تمحنتهوت

ينححدتمسححتتىتم نتيحح تت1.224حقحح ت لغحح تلقوحح تم  مححمتها طيحح  تهوجزئححىتويق فححتبت

دهلتهحح ئق ستمو تي نىتأبتد   تهوثا ت ىتهااي  تهوتىتيتححمتيلقاح تهوشحي  تت1.115

مححنتهوتبيقاحح  تهااي  يحح توححمتيححؤث ت ححىتُمجوححمتهو اللحح تها طي  قحح ت ححقنتكث  حح تهفححت ده ت

قاي  ي تولحتلتهاونت منقح تييح تهواتهطحلتهولكقح تمطينحىتهوشحي  تهوشي  تولتبيقا  ته

وا ستمي  عتكوتت وىتأبتأولبتهوشي  تلدتيست دمتبتمتهلحعت اي  يح تأاح ىتمثحمتمتهلحعتهوانحته ت

تهقاي  ي ستهووتهلعتهقاي  ي توتك ا ته ني تت...تمونلهتولتحتلتيلىتمن  عتم   ق ت.

 ًت حححقنتمتغقححح ىتكث  ححح تهفحححت ده تهوشحححي  تم حححتدتياللححح ته طي  قححح تدهوححح ت ححححح ئقت-

ولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهاونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمطينححىتهوشححي  تواحح ست

ينحدتت1.595 توثق تهو ئ  تهو و ي ستحق ت لغ تلقو تم  ممتها طي  تهوجزئىتويق فتبت

وثق تدهلتهحححح ئق تستموحح تي نححىتأبتهو ئحح  تهو و يحح تكحح بتواحح تطححت1.112مسححتتىتم نتيحح ت

 تو ىت ىتُمجومتهو الل تها طي  ق ت قنتكث   تهفت ده تهوشحي  تولتبيقاح  تهقاي  يح ت

ولحتلتهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  توا ستمي  حعتكوحتت وحىتهوشحي  ت

مححنتأوححمتهو ئحح  تهو و يحح تهووسححت دمقنتوتننتوت قحح تهوتديثحح تميلححىت أفححا تهوتبيقاحح  ت

يلىتم لتم  ت ت ي تيوح تيتحقات احمتستكوح تيحد  امتححبتهقاي  ي تولحتلتولتحتلت

هوو    تمهو ضتلتم   ح تكحمتم وت ديحدتممسحتتدلتولتححتلتيلحىت ؤهئحدست نلوح تزهدت

تهفت ده تهوتبيقا  تهقاي  ي تمطينقا تزهدتهو تهئدتمنا .ت

م حححتدتياللححح ته طي  قححح تدهوححح ت ححححح ئق ًت حححقنتمتغقححح ىتكث  ححح تهفحححت ده تهوشحححي  ت-

يحح تولحححتلتهاونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمطينححىتهوشححي  تواحح ستولتبيقاحح  تهقاي  

ت1.012 توثق تهووستتىتهوت لقوىتستحق ت لغ تلقو تم  ممتها طي  تهوجزئحىتويق فحتبت

دهلتهحححح ئق ستموح تي نحىتأبتهووسححتتىتهوت لقوحىتكح بتواحح تت1.112ينحدتمسحتتىتم نتيح ت

هفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  تتطححوثق ت ححتو ىت ححىتُمجوححمتهو اللحح تها طي  قحح ت ححقنتكث  حح 

هقاي  ي تولحتلتهاونت منق تييح تهواتهطحلتهولكقح تمطينحىتهوشحي  تواح ستمي  حعتكوحتت

 وىتأبتينتسيتبتما  ه تهوت  ممتمعتهوتبيقا  تهقاي  ي ت قس تمفاتوفتموح تيسح يدومت

تيلىتطينىتهوتبيقا  تهقاي  ي تولتحتلتمن  عتمطس يدومت ىتأدهتتيولامت.
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 ته طي  قححح تدهوححح ت ححححح ئق ًت حححقنتمتغقححح ىتكث  ححح تهفحححت ده تهوشحححي  تم حححتدتياللحححت-

ولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهاونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمطينححىتهوشححي  تواحح ست

 تححوثق تهووسححتتىتهالتححح دىتها توحح يىتستحقحح ت لغحح تلقوحح تم  مححمتها طيحح  تهوجزئححىت

وحح تي نححىتأبتهووسححتتىتدهلتهحححح ئق ستمت1.112ينححدتمسححتتىتم نتيحح تت1.570ويق فححتبت

هالتح دىتها تو يىتك بتوا تطوثق ت تو ىت ىتُمجومتهو الل تها طي  قح ت حقنتكث  ح ت

هفت ده تهوشي  تولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهاونت منق تييح تهواتهطحلتهولكقح تمطينحىت

هوشححي  تواحح ستمي  ححعتكوححتت وححىتأبتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتييحح تهواححته تهولكقحح ت

تمطتسمت  وقس تمهوساتلت ىتهافت ده .تمج نق تس

 (15جدول رقم 

االرتباط الجزئى  بين كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف 

االلكترونية عبر الهواتف الذكية وتبنى الشباب الشباب للتطبيقات االخبارية ـ  اخطط 

 الديموجرافية الستخدمها  فى حياتى كلها وأداء  اعمالى ،وتأثير   ، المتغيرات

ت

 ) المتغيرات  الوسيطة (

كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية االلكترونية عبر الهواتف 

 الذكية

أتوقع أن استخد  التطبيقات فى  تتتتبنى الشباب للتطبيقات االخبارية

تالمستقبل

معامل ارتباط 

بيرسون قبل 

استبعاد المتغير 

 الوسيط

معامل االرتياط 

بعد ضبط  الجزئى

 المتغير الوسيط

 مستوى المعنوية

درجة الثقة فى االخبار التى يحصل 

عليها الشباب من التطبيقات 

 االخبارية

 **ت1.015

1.141 
غير دال 1.311

 احصائيا

 المتغيرات

 الديموجرافية

 دال احصائيا 1.15 1.357 النوع

 دال احصائيا 1.15 1.314 الفئات العمرية

 دال احصائيا 1.15ت1.002 ىالمستوى التعليم

المستوى 

االقتصادى 

 االجتماعى

 دال احصائيا 1.15ت1.599

  % 11ودرجة ثقة  1.15** دال احصائيا عند مستوى معنوية   تتتت

ميتضححححتمحححنتاحححاللتهفحححت ده تم  محححمتها طيححح  تهوجزئحححىتويق فحححتبت"توداوححح تهو اللححح ت

يقاح  تهقاي  يح تتولححتلتهاونت منقح تها طي  ق ت قنتمتغق ىتكث   تهفحت ده تهوشحي  تولتب

يي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  تهوشحي  تولتبيقاح  تهااي  يح تستتهابحاتافحت دما تت حىت

ت:تحق طىتكلا تمأدهتتتهيو وىستمطوثق تهووتغق ه تهوديوت  ه ق تم تيلى
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يححد تم ححتدتياللحح ته طي  قحح تضحح ق  تدهوحح ت حححح ئق ًت ححقنتمتغقحح ىتكث  حح تهفححت ده ت

ولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهاونت منقح تييح تهواتهطحلتهولكقح تمطينحىتهوشحي  تتهوشي  

وا س توثق تد   تهوثا ت ىتهااي  تهوتىتيتحمتيلقا تهوشي  تمحنتهوتبيقاح  تهااي  يح ست

ت065يندتمسحتتىتم نتيح ت.ت1.146حق ت لغ تلقو تم  ممتها طي  تهوجزئىتويق فتبت

 تهوثاح ت حىتهاايح  تهوتحىتيتححمتيلقاح تهوشحي  توق تدهلتهحح ئق تستمو تي نىتأبتد  ح

مححنتهوتبيقاحح  تهااي  يحح توححمتيححؤث ت ححىتُمجوححمتهو اللحح تها طي  قحح ت ححقنتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  ت

تولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  توا .

ده تهوشحي  تولتبيقاح  تم تدتيالل ته طي  ق تدهو ت حح ئق ًت قنتمتغق ىتكث   تهفت 

هقاي  ي تولحتلتهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكقح تمطينحىتهوشحي  تواح ست تحوثق تهو ئح  ت

ينححدتمسححتتىتت1.027هو و يحح ستحقحح ت لغحح تلقوحح تم  مححمتها طيحح  تهوجزئححىتويق فححتبت

دهلتهحح ئق تستمو تي نىتأبتهو ئ  تهو و ي تك بتوا تطوثق ت حتو ىت حىتت1.112م نتي ت

لحح تها طي  قحح ت ححقنتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتُمجوححمتهو ال

تهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  توا .

م تدتيالل ته طي  ق تدهو ت حح ئق ًت قنتمتغق ىتكث   تهفت ده تهوشحي  تولتبيقاح  ت

 تحححوثق تهقاي  يححح تولححححتلتهاونت منقححح تييححح تهواتهطحححلتهولكقححح تمطينحححىتهوشحححي  تواححح ست

ينحدت1.002هووستتىتهوت لقوحىتستحقح ت لغح تلقوح تم  محمتها طيح  تهوجزئحىتويق فحتبت

دهلتهحح ئق ستموح تي نحىتأبتهووسحتتىتهوت لقوحىتكح بتواح تطحوثق تت1.112مستتىتم نتي ت

 تو ىت ىتُمجومتهو الل تها طي  ق ت قنتكث   تهفت ده تهوشحي  تولتبيقاح  تهقاي  يح ت

تواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  توا .ولحتلتهاونت منق تيي ته

م ححتدتياللحح ته طي  قحح تدهوحح ت حححح ئق ًت ححقنتمتغقحح ىتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  ت

هقاي  يحح تولحححتلتهاونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمطينححىتهوشححي  تواحح ست تححوثق تهووسححتتىت

ينحدتت1.599هالتح دىتها تو يىتستحق ت لغح تلقوح تم  محمتها طيح  تهوجزئحىتويق فحتبت

دهلتهححح ئق ستموح تي نحىتأبتهووسحتتىتهالتحح دىتها توح يىتكح بتت1.112مستتىتم نتي ت

واحح تطححوثق ت ححتو ىت ححىتُمجوححمتهو اللحح تها طي  قحح ت ححقنتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  ت

تهقاي  ي تولحتلتهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمطينىتهوشي  توا 

التحقر من صحة الفرض الثانى ) جزئياً( والقائل  ضوء النتائج الحالية فقد تمفى 

:تتأثر العالقة االرتباطية بين كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف 

 االلكترونية عبر الهواتف الذكية وتبنى الشباب لها بالمتغيرات التالية  : ــ 

 ت االخبارية  .درجة الثقة فى االخبار التى يحصل عليها الشباب من التطبيقا -5

 المتغيرات الديموجرافية. -1

 الفرض الثالث : 

طت ححححدت حححح مإتكه تداوحححح تهحححححح ئق ت ححححيتطينححححىتهوشححححي  تولتبيقاحححح  تهقاي  يحححح تت

تهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تم ا تو ح ئحامتهوديوت  ه ق ت.
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 (11( جدول رقم 

بر الهواتف الفروق في تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف  االلكترونية ع

 الذكية باختالف النوع 

 العدد المجموعات المتغيرات
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

 قيمة

 ت
 د.ح

مستوى 

 المعنوية

اخطط 

الستخدمها  

فى حياتى 

كلها وأداء  

 اعمالى

 1.15 1.11 1.43 511 ذكر

1.171 311 

1.114 

دال 

 احصائيا

 1.15 1.15 1.11 511 انثى

أتوقع أن 

استخد  

التطبيقات فى 

 المستقبل

 1.14 1.15 1.13 511 ذكر

1.753 317 

غير 1.471

دال 

 احصائيا
 1.15 1.15 1.11 511 انثى

طشحق ت ق نح  تهوجحدملتهوسح   ت وححىتهبت وحىتم حتدت ح مإتكه تدهوح ت حححح ئق ت

هو  مإت حقنتكحمتمحنتهوحلكت تت1.99دهلتتمد   تثا ت1.112يندتمستتىتم نتي ت

مهقنحح لت ححىتتطينححىتهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهاونت منقحح تييحح ت

هواتهطلتهولكق تستمهاباتافحت دما تت حىتحقح طىتكلاح تمأدهتتتستمك نح تهو ح مإت

ولححلكت تستمي نححىتكوححتتأبتهقنحح لتت5.40ما  ححمتت5.65وححح وحتهقنحح لت وتتفححات

هواحح د تتموححتتت  Active – Userينبيحح تيلححقامتم اححت تهووسححت د تهونشححقاتت

هفت ده تممحد ست ووحيتطينحىتت تهوتبيقاح  تهقاي  يح تولححتل(ت حىتهوتححتلت

د هفح تفح  طتد هفح تفح  طتتتمكش ن تنت ئ تهود هفح هوون  عتتستمهاتل  تطلتتهونتقج تمعتد هف ت

أبتهوححلكت تأكثحح تهفححت دهم توتبيقاحح  تت((2626 ت(  ت( 51265126شححتلىتييدهوسححت  تهوواححد ت شححتلىتييدهوسححت  تهوواححد ت 

تهوا طلتهو لتىت ىتهوتحتلتيلىته اي  

شححح   تنتححح ئ تهود هفححح تهوت وقححح ت وحححىتيحححد تتم حححتدت ححح مإتكه تدهوححح ت قنوححح تأ

هو ح مإت حقنتكحمتت1.92دهلتتمد  ح تثاح ت1.112 حح ئق تينحدتمسحتتىتم نتيح ت

مححنتهوححلكت تمهقنحح لت ححىتتطينححىتهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تهاونت منقحح تييحح ت

وححىتهواتهطححلتهولكقحح تستأطتلححعتأبتهفححت د تهوتبيقاحح  ت ححىتهووسححتايمستمي  ححعتكوححتت 

طج نستهو قن تمنتحق تهط  لامتيلىتهفت ده تهوتبيقاح  تهقاي  يح ت حىتهووسحتايمت

م لتمححح  ت ت يححح تستمشححح ت ومت ححح وتوقزتيحححنتوقححح ومتستممتهكيححح تتولتححححتلتيلحححى

تهووستتدث  تهوتديث ت.

ت

ت

ت

ت
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 (17( جدول رقم 

الفروق بين تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف  االلكترونية عبر الهواتف 

 ة باختالف الفئات العمرية الذكي

 العدد الفئات العمرية المتغيرات
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

  درجة الحرية

قيمة 

 ف

 

مستوى 

 المعنوية
بين 

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

اخطط 

الستخدمها  

فى حياتى 

كلها وأداء  

 اعمالى

القل من  51ـ من  5

 1.15 1.57 1.14 513 سنة 15

1 317 3.751 

1.115 

دال 

 احصائيا

القل من  15ـ من  1

 1.11 1.73 1.41 547 سنة 31

القل من  31ـ من  3

 1.11 1.11 1.53 531 سنة 41

أتوقع أن 

استخد  

التطبيقات 

فى 

 المستقبل

القل من  51ـ من  5

 1.11 1.11 1.11 513 سنة 15

1 317 1.417 

غير 1.155

دال 

 يااحصائ

القل من  15ـ من  1

 1.11 1.11 1.15 547 سنة 31

القل من  31ـ من  3

 1.15 1.51 1.17 531 سنة 41

طشحححق ت ق نححح  تهوجحححدملتهوسححح   ت وحححىتم حححتدت ححح مإتكه تدهوححح ت ححححح ئق تت حححقنتمتتفحححبىت

د  حح  تهو ئحح  تهو و يحح تمتطينححىتهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتتهاونت منقحح تييحح ت

طلتهولكق تمهوت بقاتافت دما تت حىتحقح طىتكلاح تمأدهتتتهيوح وىتحقح تك نح تلقوح ت ة(تهواته

ت.%99ستمد   تثا تت1.12موىت  مإتدهو ت حح ئق تيندتمستتىتم نتي تت0.725

مي زمىتهوي ح ت وىتأبتكمت ئ تيو ي تط باتافت ده تهوتبيقا  تهقاي  ي تيلىت

ت28فحيقمتهووثح لتهو ئح تهو و يح تتمحنت محنتحسبتأووق تهوون  عتهوتىتيسل قدتمناح ست  لحىت

ي م ً(تط باتافت دهما ت ىتهوتحتلتيلىتم لتم  ت ت ي تيلىتم   ح تت52المتمنت

م تيدم تحتوامتيلىتهووستتىتهوسق فىتمه منىتمهالتح دىتمهو ي ضىتمهوت لقوحىت...ت

 تي مح ً(تافحت دهت41الحمتمحنتت01مونلهتست حىتححقنتط بحاتتتهو ئح تهو و يح تمحنت محنت

تهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلت ىتهوتحتلتم لتم  تمحا ئ تستم ىتأدهتتيلوام.ت

 ىتحقنتأش   تنت ئ تهوجدملت وىتيد ت  مإتكه تدهوح ت ححح ئق تت حقنتمتتفحبىتت

د    تهو ئ  تهو و ي تمتطينىتهوشي  تولتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتتهاونت منق تييح ت

قاحح  ت ححىتهووسححتايمتسحقحح تك نحح تلقوحح ت ة(تهواتهطححلتهولكقحح تمأطتلححعتأبتهفححت د تهوتبي

ستمد  حححح تثاحححح تت1.12موححححىت حححح مإتدهوحححح ت حححححح ئق تينححححدتمسححححتتىتم نتيحححح تت0.725

.مي  ححعتكوححتت وححىتهط حح إتهوشححي  تيلححىتأووقحح تهفححت ده تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح ت ححىت99%

تهووستايمت نا تطت  تهوتل تمهوجادتمهوو لت.

ت
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 (11 جدول رقم )

للتطبيقات  اإلخبارية للصحف  االلكترونية عبر مصدر الفروق بين تبنى الشباب 

 الهواتف الذكية باختالف الفئات العمرية 

 الفئة المقارنة الفئات العمرية
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

تسنة 31القل من  15ـ من  1
 دال احصائيا 1.117 * - 1.11155 سنة 15القل من  51ـ من  5

 دال احصائياغير  - 1.51111 سنة 41القل من  31ـ من  3

طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتأبتم ححتدتهوسحح   تم ححتدت حح مإتكه تداوحح ت حححح ئق ت ححقنت

ي مح ًتوحح وحتتهو ئح  تهو و يح تمحنتمحنتت41الحمتمحنتت01ي م ًتستممحنتمحنت52 لمتمنتت-28هو ئ  ت

.ت%99 تمد  ححح تثاحححت1.112ي مححح ًتموحححتتدهلتأححححح ئق تينحححدتمسحححتتىتم نتيححح تت52الحححمتمحححنتت28

ي محح ً(ت ئحح تنشححب تيححد  ا تهو ضححتلت52 لححمتمححنتت-28مي ُححزىتهوي ححح ت وححىتأبتهو ئحح تهو و يحح تمححنت 

محبتمهوو    ت وىتتطينىتتهووستتدث  تهوجديدطتك وتبيقاح  تهقاي  يح تهوححت ق تهقونت منقح تييح ت

 تهواتهطححلتهولكقحح تتست  اضحح   ت وححىتأناححمت ححىتم حلحح تطنححتينتهوش حححق تستم ت  حح ت وححىتم لتمحح 

طس يدومتيلىتهوناح شتمهوتضحت تهق توح يىت حقنته  ح هدتهووتقبحقنت.تميونحنتط سحق توحلهتهونتقجح ت

 يتضتتتن  ي تهنتش  تهووستتدث  تمتمهوتحيتأشح   ت وحىتأبته كثح تطينقح ًتولتننتوت قح تهوتديثح توحمت

ه عححغ تفححن ًتمهوححلكت تمه يلححىت ححيتهووسححتتىتها توحح ييتمهالتححح ديتمهوت لقوححيستمطت حح تطلححتت

Juliana Nunew , and  mكته يسو تتت هونتقج تمعتم طتعل ت وق تد هف ت توق ن تنتنقزتمم نت الت

 anuela Qaresma تأبت28 ( تت5120متد هفححح تمححح  وقنتمححح هدتأنحححقست:ت ت(27 ( 5122  (ت)

تهوشي  تعغق تهوسنتأكث تهيتو دهتيلىتطبيقا  تتهوحتلتهو لوق تمنتكي  تهوسنت.

 (11( جدول رقم 

بين تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف  االلكترونية عبر الهواتف الفروق 

 الذكية باختالف المستوى التعليمى

 المتغيرات
المستوى 

 التعليمى .
 العدد

 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

  درجة الحرية

قيمة 

 ف

 

مستوى 

ةالمعنوي  
بين 

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

اخطط 

الستخدمها  

فى حياتى 

كلها وأداء  

 اعمالى

 ـ  5

 1.11 1.11 1.33 577 متوسط

1 317 5.151 

1.111 

دال 

 1.15 1.11 1.55 511 ـ جامعى 1 احصائيا

ـ درسات  3

 1.51 1.13 1.15 45 عليا

أتوقع أن 

استخد  

 التطبيقات

بلفى المستق  

 ـ  5

 1.11 1.11 1.33 577 متوسط

1 317 4.313 

1.153 

دال 

 1.15 1.11 1.55 511 ـ جامعى 1 احصائيا

ـ درسات  3

 1.51 1.13 1.15 45 عليا
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طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتم ححتدت حح مإتكه تدهوحح ت حححح ئق تت ححقنت

متتفحححبىتد  ححح  تهووسحححتتىتهوت لقوحححىتتمتطينحححىتهوشحححي  تولتبيقاححح  تهقاي  يححح ت

هولكقحح تمهوت بححقاتافححت دما تت ححىتحقحح طىتولحححتلتتهاونت منقحح تييحح تهواتهطححلت

موححىت حح مإتدهوحح ت حححح ئق تت2.526كلاحح تمأدهتتتهيوحح وىتحقحح تك نحح تلقوحح ت ة(ت

ت.%99ستمد   تثا تت1.12يندتمستتىتم نتي ت

كو تطشق ت ق ن  تهوجدملتهوسح   ت وحىتم حتدت ح مإتكه تدهوح ت ححح ئق تت حقنتت

يقاححح  تهقاي  يححح تمتتفحححبىتد  ححح  تهووسحححتتىتهوت لقوحححىتتمتطينحححىتهوشحححي  تولتب

ولحححتلتتهاونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمتأطتلححعتأبتهفححت د تهوتبيقاحح  ت ححىت

موىت ح مإتدهوح ت ححح ئق تينحدتمسحتتىتت4.080هووستايمستحق تك ن تلقو ت ة(ت

.مي ُزىتهوي حح تكوحتت وحىتأبتهوشحي  تمحنتكمىت%99ستمد   تثا تت1.12م نتي ت

وووقححح تطينحححىتهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تهووسحححتتي  تهوت لقوقححح تأعحححيحتوحححديامتلن يححح ت 

ولحححتلتييحح تهواتهطححلتهولكقحح تكتانقحح ت ديححدطتطشححت د ت ححىتأىتملحح تمأىتزمحح بتست

ت قس تمفاتو .

 (31 جدول رقم )

مصدر الفروق بين تبنى الشباب للتطبيقات  اإلخبارية للصحف  االلكترونية عبر 

 الهواتف الذكية باختالف مستوى التعليم

 ئة المقارنةالف المستوى التعليمى .
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 متوسط ـ  5
 دال احصائيا 1.114 * - 1.11711 ـ جامعى 1

 دال احصائيا 1.117 * - 1.11117 ـ درسات عليا 3

طشحححق ت ق نححح  تهوجحححدملتهوسححح   ت وحححىتأبتم حححتدتهوسححح   تم حححتدت ححح مإتكه تداوححح ت

لقحح ستوححح وحتهوشححي  تمححنتكمىت حححح ئق ت ححقنتكمىتهووؤوححمتهوجحح م ىتتستمتد فحح  تي

مد  حح تثاحح تت1.112هوت لححقمت ححتإتهوجحح م ىتستموححتتدهلتأحححح ئق تينححدتمسححتتىتم نتيحح ت

.تمي ُزىتهوي ح ت وىتأبتهوشي  تمنتكمىتهوت لقمت تإتهوجح م ىتوحديامتلحد طتيلحىت99%

هوت  ممتمعتهوتانق  تهوتديث ت قس تمفاتوفتستولتحتلتيلىتأايح  تمم لتمح  ت ت يح تست

ت ىتأدهتتيولامت.مطس يدومت

 (35 جدول رقم )

مصدر الفروق بين تبنى الشباب للتطبيقات  اإلخبارية للصحف  االلكترونية عبر 

 الهواتف الذكية باختالف الفئات العمرية

 القنة المقارنة المستوى التعليمى .
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

تـ درسات عليا 3
 دال احصائيا 1.114 * - 1.35451 متوسط ـ  5

 دال احصائيا 1.145 *  - 1.15713 ـ جامعى 1
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 ق نححح  تهوجحححدملتهوسححح   تطشحححق ت وحححىتأبتم حححتدتهوسححح   تم حححتدت ححح مإتكه تداوححح ت

 حح ئق ت قنتكمىتهووؤومتهووتتفاتتستمتكمىتهووؤومتهوجح م ىتتسوحح وحتهوشحي  تمحنت

د  ح تثاح تمت1.112كمىتهووؤومتهوج م ىتتستموتتدهلتأححح ئق تينحدتمسحتتىتم نتيح ت

.تمي ُزىتهوي ح تفاتو تميس تهافت ده تستممج نقح تهوتبيقاح  ت احىتوقح تمنل ح ت99%

م دي ًست  اض   تحبتهوتوقزتمطالقدتهوش هئحتهوت لقوق تهقيلىتستهاتل  تتطلتتهونتقجح تمحعت

(تكشح ن تنتح ئ تهود هفح ت29 ( تت5120م تم طتعل ت وىتد هف تم  وقنتم هدتأنقست:ت 

أنححفتكلوحح تلححمتهووسححتتىتهوت لقوححىتزهدتهفححت ده تهوتبيقاحح  تهواحح طلتتيلححىتينححستهووتتلححع

تهو لتىت ىتهوتحتلتيلىته اي  .

 المستوى االقتصادى االجتماعى . ( 4)      

 (31( جدول رقم 

الفروق بين تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف  االلكترونية عبر الهواتف 

 تماعى الذكية باختالف المستوى االقتصادى االج

 المتغيرات

المستوى 

ى االقتصاد

 االجتماعى

 العدد
 المتوسط

 الحسابى

 االنحراف

 المعيارى

الخطا 

 المعيارى

  درجة الحرية

 قيمة ف

 

مستوى 

بين  المعنوية

 المجموعات

داخل 

 المجموعات

اخطط 

ا الستخدمه

ى فى حيات 

كلها وأداء 

اعمالى   

مستوى 

اقتصادى 

اجتماعى 

 1.11 1.71 1.41 511 منخفض

1 317 4.113 
دال  1.117

 احصائيا

مستوى 

اقتصادى 

اجتماعى 

 1.15 1.17 1.45 515 متوسط

مستوى 

اقتصادى 

اجتماعى 

 1.11 1.54 1.75 15 مرتفع

أتوقع أن 

استخد  

ت التطبيقا

فى 

لالمستقب  

مستوى 

اقتصادى 

اجتماعى 

 1.17 1.75 1.57 511 منخفض

1 317 5.111 

غير 1.511

دال 

 احصائيا

مستوى 

اقتصادى 

اجتماعى 

 1.14 1.57 1.17 515 متوسط

مستوى 

اقتصادى 

اجتماعى 

 1.11 1.51 1.73 15 مرتفع
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طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتم ححتدت حح مإتكه تدهوحح ت حححح ئق تت ححقنت

متتفحبىتد  ح  تهووسحتتىتهالتححح دىتها توح يىتمتطينحىتهوشحي  تولتبيقاحح  ت

لتتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمهوت بححقاتافححت دما تتهقاي  يحح تولحححت

موحىت ح مإتدهوح تت4.960 ىتحق طىتكلا تمأدهتتتهيو وىتحقح تك نح تلقوح ت ة(ت

.تميونححنتط سححق توححلهت%99ستمد  حح تثاحح تت1.12 حححح ئق تينححدتمسححتتىتم نتيحح ت

 Socialهونتقجححححح ت حححححيتضحححححتتتن  يححححح تهوينححححح تتها توححححح ييتولتننتوت قححححح ت

Construction of Technologyمتحقحح تطشححق تهون  يحح ت وححىتأبتم حح يق تت

مأفي  تليتلتأمت  ضتهوتننتوت قح تي تلحلتم اح ًتااحتالةته  ح هدتمهوجو يح  ت

تمهو ئ  تدهامتهووجتوعتهوتهحدت يتمستتي طامتهوت لقوق تمها تو يق 

كو تطشق ت ق ن  تهوجحدملتهوسح   ت وحىتيحد تم حتدت ح مإتكه تدهوح ت ححح ئق تت حقنت

  تهووسحححتتىتهالتححححح دىتها توحححح يىتمتطينحححىتهوشححححي  تولتبيقاحححح  تمتتفحححبىتد  حححح

هقاي  ي تولحتلتتهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمأطتلعتأبتهفحت د تهوتبيقاح  ت حىت

موىت  مإتتوق دهوح ت ححح ئق تينحدتمسحتتىتت2.816هووستايمتستحق تك ن تلقو ت ة(ت

ت.%92ستمد   تثا تت1.12م نتي ت

 (33 جدول رقم )

لفروق  فى تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية للصحف  االلكترونية عبر مصدر ا 

 الهواتف الذكية باختالف المستوى االقتصادى االجتماعى 

 القنة المقارنة المستوى االقتصادى االجتماعى
الفروق بين 

 المتوسطات
 مستوى المعنوية

 ـ مستوى اقتصادى اجتماعى 5

 منخفض

ـ مستوى اقتصادى اجتماعى  1

 توسطم
1.13155 

دال غير 1.111

 احصائيا

ـ مستوى اقتصادى اجتماعى  3

 مرتفع
1.11151 - * 

 دال احصائيا 1.155

 ـ مستوى اقتصادى اجتماعى 1

 متوسط

ـ مستوى اقتصادى اجتماعى  5

 منخفض
1.13155 - 

دال غير 1.111

 احصائيا

ـ مستوى اقتصادى اجتماعى  3

 مرتفع
1.11515 - * 

 ادال احصائي 1.111

طشق ت ق ن  تهوجدملتهوسح   تم حتدت ح مإتكه تداوح ت ححح ئق ت حقنتكمىتمسحتتىت

هلتح دىته تو يىتمتتفاتستمتمستتىتهلتح دىته تو يىتم ط عتسوح وحتهوشي  تمحنت

ت1.112مستتىتهلتح دىته توح يىتم ط حعتستموحتتدهلتأححح ئق تينحدتمسحتتىتم نتيح ت

ت.تت%99مد   تثا ت

م ححتدت حح مإتكه تداوحح ت حححح ئق ت ححقنتكمىتتكوحح تطشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   

مستتىتهلتح دىته تو يىتمحن  ضتستمتمسحتتىتهلتحح دىته توح يىتم ط حعتسوحح وحت

هوشححي  تمححنتمسححتتىتهلتححح دىته توحح يىتم ط ححعتستموححتتدهلتأحححح ئق تينححدتمسححتتىت

ت.%99مد   تثا تت1.112م نتي ت
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تحححح دىتمأشححح   تنتححح ئ تهود هفححح تهوت وقححح تأبتهوشحححي  تمحححنتأعحححت  تهووسحححتتىتهل

ه توحح يىتم ط ححعتستوححمته لححد تيلححىتهفححت ده تمتطينححىتهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتست

مي  عتكوتتواد هطامتتيلىتيلىتش هتتوتهطلتككق تطسبقعتهوت  ممت قسح تمفحاتو تمحعت

تهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلت.

: فى ضوء النتائج الحالية فقد تم التحقر من صحة الفرض الثالث ) جزئياً( والقائل -

توجد فروق ذات دالة احصائية بين تبنى الشباب للتطبيقات اإلخبارية االلكترونية 

 كية وفقا لخصائصهم الديموجرافية.عبر الهواتف الذ

 الفرض الرابع :  

طت حححدتياللححح ته طي  قححح تكه تدهوححح ت حححقنتفحححاتو تهفحححت ده تهوويتحححتثقنتولتبيقاححح  ت

تمأم  تهافت  طتمنا ت.تتهااي  ي تولحتلتتهقونت منق تيي تهواتهطلتهولكق ت

 (34 جدول رقم )

االرتباط الخطى بين سهولة االخبارية استخدا  التطبيقات للصحف  اإللكترونية عبر 

 الهواتف الذكية وأوجة االستفاة منها

 اوجة االستفادة

 

 

 سهولة االستخدا 

اوجة االستفادة من التطبيقات االخبارية 

 للصحف االلكترونية عبر الهاتف الذكى

 قيمة بيرسون

سهولة استخدا  التطبيقات االخبارية للصحف االلكترونية عبر 

 الهاتف الذكى
1.775 ** 

تتتتتتتتتتت
 داال احصائيا        % 11ودرجة ثقة  1.15ة ** دال احصائيا عند مستوى معنوي  تتتتتتتت

ت ده تطشق ت ق ن  تهوجدملتهوس   ت وىتم تدتيالل ته طي  قفتلتيح تت حقنتفحاتو تهفح

هوتبيقا  تهقاي  ي تتولحتلتهقونت منقح تييح تهواتهطحلتهولكقح تمأم ح تهافحت  طتمناح ت

ستموىتلقو تدهوفت حح ئق تت1.772سحق ت لغ تلقو تها طي  تهو بىتوو  ممت ق فتبتت

ستمي نحىتكوحتتكلوح تزهدتماح  ه تط لحمتت%99ستمد  ح تثاح تت1.12يندتمستتىتم نتيح ت

تي تولحتلتزهد تهافت  دطتمنا ت.مهفت ده تهوتبيقا  تهقاي  

فى ضاوء النتاائج الحالياة فقاد تام التحقار مان صاحة الفارض الراباع والقائال : توجاد 

عالقااة ارتباطيااة ذات دالااة بااين سااهولة اسااتخدا  التطبيقااات االخباريااة للصااحف عباار 

 الهواتف الذكية وأوجة االستفاة منها.

 الفرض الخامس:

نتفاتو تهفت ده تهوتبيقاح  تهااي  يح تولححتلتطت دتيالل ته طي  ق تكه تدهو ت ق

تهقكت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمنق تهافتو ه ت ىتهفت دهما ت.
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 (35 جدول رقم )

االرتباط الخطى بين سهولة استخدا  التطبيقات االخبارية للصحف اإللكترونية عبر 

 الهواتف الذكية ونية االستمرار فى استخدامها 

تخدا  التطبيقاتنيتة االستمرار فى اس  

 سهولة االستخدا 

االستمرار فى استخد  هذة التطبيقات 

 حتى لو ظهرت وسائل أخرى

 قيمة بيرسون

سهولة استخدا  التطبيقات االخبارية للصحف االلكترونية عبر 

 الهاتف الذكى
1.541 ** 

  % 11ودرجة ثقة  1.15** دال احصائيا عند مستوى معنوية   تتتتتتتتتتتتتتتتتت

طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتم ححتدتياللحح ته طي  قححفتمتتفححب تت ححقنتفححاتو ت

هفت ده تهوويتتثقنتولتبيقا  تهااي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكق تمنقح تهافحتو ه ت

ستموححىتت1.245 حىتهفححت دهما تسحقحح ت لغحح تلقوحح تها طيحح  تهو بححىتوو  مححمت ق فححتبتت

ستأيتكلوحح تزهدتتت%99ستمد  حح تثاحح تت1.12لقوحح تدهوححفت حححح ئق تينححدتمسححتتىتم نتيحح ت

 د هستهو  دتوساتو تهفت ده تولتبيقا  تهقاي  يح تتولححتلتزهدت تهافحت  دطتهوود كح ت

مناحح ستمياححد تنوححتك تطايححمتطننتوت قحح تهوو لتمحح  تياححد ت  حح  هًتيونححنتمححنتاالوححفتط سححق ت

تفححلتستمحح ت  ححدتهوتينححيتوتننتوت قحح تهوو لتمحح  تمهونقحح توالفححتو ه ت ححيتهافححت ده ت ححى

هووسححتايمستحقحح تيححؤث تهايتاحح دت سححاتو تهافححت ده ت يج  قحح ًتيلححىتهايتاحح دت  افححت  دطت

هوود كحح تميلححىتهفححتو ه تهونقحح توالفححت ده تهووتنحح  سمت و نححىتتكلوحح تكحح بتطاقححقمتمسححت د تتوتجححمت

هوون  عتهووتتاا تمحنتهفحت ده تهوتبيقاح  تهااي  يح تولححتلتزهد تهونقح تهوسحلتكق توحديامتنتحتت

تتت تولهتهوتبيقا  تستمطت  تولهتهونتقج تمعت  مضتنوتك تليتلتهوتانق .طينيتهفت ده

فى ضاوء النتاائج الحالياة فقاد تام التحقار مان صاحة الفارض الخاامس والقائال : 

توجااد عالقااة ارتباطيااة ذات دالااة بااين سااهولة اسااتخدا  التطبيقااات االخباريااة عباار 

ت.تالهواتف الذكية ونية االستمرار فى استخدامها

 السادس :الفرض  

طت دتيالل ته طي  قح تكه تدهوح تهححح ئق ت حقنتدمه حعتهفحت ده تهوشحي  تولتبيقاح  تهااي  يح تت

تولحتلتهقونت منق تيي تهواتهطلتمهوثا ت ىتهااي  تهوتيتيتحمتيلقا تمنتولهتهوتبيقا  ت.

 (31 جدول رقم )

ية األرتباط الخطى بين دوافع استخدا  الشباب للتطبيقات االخبارية الصحف 

 اإللكترونية عبر الهواتف والثقة فى االخبار منها

 دوافع االستحدا 

 

 

 الثقة فى االخبارمدى 

دوافع استخدا  الشباب للتطبيقات 

 االخبارية عبر الهواتف

 قيمة بيرسون

مدى الثقه فى االخبار التى تحصل عليها من التطبيقاتت 

 االخبارية للصحف االلكترونية عبر الهواتف الذكية
1.511 ** 

                  % 11ودرجة ثقة  1.15** دال احصائيا عند مستوى معنوية   تتتتتتتتتتتتتتتتتت
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طشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتم ححتدتياللحح ته طي  قححفتمتتفححب تت ححقنتدمه ححعت

هفت ده تهوشي  تولتبيقا  تهااي  ي تهقونت منق تيي تهواتهطلتمهوثا ت ىتهاايح  تمناح ت

ستموىتلقو تدهوفت حح ئق تت1.259سحق ت لغ تلقو تها طي  تهو بىتوو  ممت ق فتبتت

ستمطتحح متهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تتت%99ستمد  حح تثاحح تت1.12ينححدتمسححتتىتم نتيحح ت

ولحححتلتيلححىتطاححديمتهودلحح تمهووتضححتيق تمهوتق ديحح ت ححىتنشحح ته ايحح  تمححنتمححح د ت

 نح  تمه ححح ئق  تستتم  وححت تمتنتي تستمتثا ت  ووح د تهوتنتمق تستممديو ت  ويق

مهوحت طتتوتديمتهووححدهلق تت حىته ححدهلتمهوتلح ئعتتستمتطاحديمتهوح أىتمهوح أىتهآلاح ست

مطن ححح دت نشححح تم لتمححح  تاتطاحححدما تمفححح ئمتهقيحححال تهوتالقديححح تستمحححنتأ حححمتكسحححبتثاححح ت

تهووست د تستوالفتو ه ت ىتطنيقا تمستايالً.

تصاحة الفارض الساادس والقائال : فى ضاوء النتاائج الحالياة فقاد تام التحقار مان

توجااد عالقااة ارتباطيااة ذات دالااة احصااائية بااين دوافااع اسااتخدا  الشااباب للتطبيقااات 

 االخبارية عبر الهواتف والثقة فى االخبار منها.

 الفرض السابع  :

طت ححدتياللحح ته طي  قحح تكه تدهوحح تهحححح ئق ت ححقنتكث  حح تهفححت ده تهوشححي  تولتبيقاحح  ت

تت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمهوث هتتهوو   ىتهووتتا توديام.هقاي  ي تولحتلتهاون

 (37 جدول رقم )

االرتباط الخطى بين كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات اإلخبارية االلكترونية عبر  

 الهواتف الذكية والثراء المعرفى المتحقر لديهم

 كثافة االستخدا 

 

 الثراء المعرفى

اإلخبارية  كثافة استخدا  الشباب للتطبيقات

 االلكترونية عبر الهواتف الذكية

 قيمة بيرسون

الثراء المعرفى المتحقر من تبنى التطبيقات االخبارية 

 بالصحف االكترونية
1.353 ** 

  % 11ودرجة ثقة  1.15** دال احصائيا عند مستوى معنوية   تتتتتتتتتتتتتتتتتت

قححفتمتتفححب تت ححقنتكث  حح تطشححق ت ق نحح  تهوجححدملتهوسحح   ت وححىتم ححتدتياللحح ته طي  

هفحححت ده تهوشحححي  تولتبيقاححح  تهقاي  يححح تهاونت منقححح تييححح تهواتهطحححلتهولكقححح تمهوثححح هتت

ستت1.020هوو   ىتهووتتا توديامتسحق ت لغ تلقو تها طي  تهو بىتوو  محمت ق فحتبتت

سمي  حعتكوحتتتت%99ستمد   تثا تت1.12موىتلقو تدهوفت حح ئق تيندتمستتىتم نتي ت

هقاي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكقح تستطتح متيلحىتكشحلتهوتاح ئ ت وىتهوتبيقا  ت

ححححتلتهواضححح ي تهوتحححىتطاحححمتتهوشحححي  تمأزهوححح تهوغوحححتضتهووتحححقات اححح تست  محححدهدتمسحححت د ت

هوتبيقا  تمست دمقا تت وح د تم لتم  تمتنتي  و لتم  تمت ددطتهووح د تستمطت ق ت

قحح تمهفححت ده تهوتفحح ئاته شححقلتهاونت منححيتوبيححدهدتهوسحح  ا تمححنتهوحححتق  ستمهوت  يل
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هووت ححددطتمهفححت ده تهونحححتمتهو  ئاحح تمش حححن تهووتتححتىتهايالمححيتمهو ت يحح ت ححيت

هوتحححتلتيلححىت  ححعتهوحححدىتول فحح ئمتهايالمقحح تستتمهووشحح  ك ت ححىتعححن ي تهو يحح ت"ت

 Participation تموحح تيتاحح تثحح هتتم   ححىتوححديامتستحقحح تط نحح ضتن  يحح تهوثحح هتت"

طشححومتنحححتمتمعححت ت هوتححي قحح تهوغنقحح تيلححىت ناحح تطلححتهقيالم وتهلححعهقيالمححىتهو

طتتحتىت هوتحي قح تهو اقح طتوحىتطلحتهقيالم وتهلحعهو طنحتب  قنوح تكلقحبس  قحديتمأعته تم

تيلىتنحتمت اا.ت

فى ضوء النتائج الحالية فقد تم التحقر من صحة الفرض السابع والقائل : توجد 

عالقة ارتباطية ذات دالة احصاائية باين كثافاة اساتخدا  الشاباب للتطبيقاات اإلخبارياة 

 االلكترونية عبر الهواتف الذكية والثراء المعرفى المتحقر لديهم.

   -الخالصــــــــــــة :

 تهود هفحح تهوت وقحح تهوت حح ةتيلححيتمححدىتطينححيتهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تح موحح

ولحححتلتهقونت منقحح تييحح تتهواحح طلتهوححلكيتستمهوت حح ةتيلححىتنقحح تهوشححي  ت ححىتهفححت ده ت

هوشحي  تمهوت بحقاتواحح ت حىتهووسححتايمتستم عحدتأم حح تهافحت  دطتمناحح تمهوثح هتتهوو   ححىت

 يحح  تهقيالمقحح تستملححدتهفححتند تهووتتاحح تمناحح تمتمياللحح تكوححتت ححي ضتهونوحح ك تمهون 

هود هفحح ت ححيت    وحح تهون حح يت وححىتن  يحح تهوثحح هتتهوو   ححىتستتتنوححتك تليححتلتهوتانقحح تمتت

هووحح طياتت تينححىتهوتننتوت قحح تمطينقاحح تسمهيتوححد تهود هفحح تيلححىتمححنا تهووسحححت  فححت ده ت

ت411أفححلت تهووسحححت  و قنحح ستحقحح ت ياحح تهفححتو  طتهفححتيق بتيلححىتيقنحح تمنتنحح تمححنت

شحححي  تمحححنتمتححح   تىتهواححح و طتمهوجقححزطتستهوحححلىتيوتلنحححتبتهواتهطحححلتهولكقححح تميتححتلتهو

تميست دمتبتهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتت.

ملدتأكد تنت ئ تهود هف تيلىتهووسحتتىتهو ح  تيلحىتهفحت  دطتهوشحي  تمحنتهوتبيقاح  ت

هقاي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولكق تتك ن تم ط  ح تستم حىتوحلهتهوححددتطشحق تنتح ئ ت

 وىتط ددتأم فتهفت  دطتهفت  دطتهوشي  تمنتهوتبيقا  تهقاي  يح تولححتلتييح تتهود هف 

هواتهطلتهولكق تممنتأووا :تطت  توىتهونثق تمحنتهوتلح تمتهوجاحدتتستهفحت ده تهوتبيقاح  ت

ط قدنىت ىتهوت  ةتيلىتم ياد ت ىتمجوتي طا تهوو تل ح تستطونننحىتمحنتهوتححتلتيلقاح ت

طبححت ه تهاحححدهلتوت حح ت لت حح ستهوتعححتلتهوححىتت سحح ي تمدلحح توقحح تطالقديحح تستمت   حح 

مح د تمت ددطت س ي ستهوس ي ت ىتهون  كتهوىتهاايح  تمتهوو لتمح  ستهوتبيقاح  تطحت  ت

تين تتهويت تمهوجادتولتحتلتيلىتهوو لتم  .

 حح تت"هوتحححتلتيلححىتهاايحح  تمححنتمححح د تمت ححددط"تت ححىتعححده طتتدمه ححعتمت   حح ت

ونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تستثححمتمحححد تهوشححي  تولتبيقاحح  تهااي  يحح تولحححتلتهق

ماححمتممهفححعتولو لتمحح  ستثححمتهاووحح  ت  ووتضححتي  تمتهواضحح ي تمطنححتينت هىت شحح نا سثمت

طححت  تملحح تم اححدسثمتمت   حح تطبححت ه تهاحححدهلتهمات حح ملستهطتنححمت ححىتهوتلحح تهوححلىت

هلضق ت ىتطح حتهوتبيقاح  سيوننتهفحت دهما ت حىتهىتملح تم حىتهىتمنح بستثحمتفحاتو ت

تحححتلتيلححىتهوو لتمحح  ستثححمتهو ضححتلتمحححبتهافححتبال ستثححمتط ححتد تهوححداتلتيلححىتهو

https://w.mdar.co/cat-141142.html
https://w.mdar.co/cat-141142.html
https://w.mdar.co/cat-140991.html
https://w.mdar.co/cat-140991.html
https://w.mdar.co/cat-139201.html
https://w.mdar.co/cat-139201.html
https://w.mdar.co/cat-140048.html
https://w.mdar.co/cat-140048.html
https://w.mdar.co/cat-139823.html
https://w.mdar.co/cat-139823.html
https://w.mdar.co/cat-141142.html
https://w.mdar.co/cat-141142.html
https://w.mdar.co/cat-140991.html
https://w.mdar.co/cat-140991.html
https://w.mdar.co/cat-139201.html
https://w.mdar.co/cat-139201.html
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هوتبيقا  تهااي  ي ثمتم  متهوتبيقا  تمج نق ستثمتط  ضتهاي  تهوتىتاطاحدما تمفح ئمت

هايححال تهوتالقديحح ستثححمتهوت  يلقحح تمححعتهاايحح  ت  ووشحح  ك تمتهوت لقحح ستهوشحح ت ت حح وتوقزينت

تهاا ين

 ححىت ححىتمادمحح تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تهوتححىتي توححدتيلقاحح ت حح تتطبيقحح تهوقححت تهوسحح  عت

هوشحححي  ت حححىتهوتححححتلتيلحححىتهوو لتمححح  ستتثحححمتطبيقححح ت ته ححح تهوشححح مإتستيلقححح تطبيقححح ت

هووح ىتهوقت تستثمتطبيق تطبيقح تهايح  سستثحمتطبيقح تنحيضستثحمتطبيقح تهايح  تمحح ت

ي  حمستهو   ل ستثمتطبيق تهاي  تمح ستثمتطبيق تهوحت   تهووح ي ستثحمتطبيقح تايح ت

تطبيق تيالكت طستطبيق تفيت  تنقتزستثمتطبيق ت ىتهوجتل.

ت تهوت بقاتوتينىتتاتوقع ان استخدا  التطبيقات فى المستقبلم  ت  ىت ىتمادم 

ستسوف اخبر من حولى عن هذة التطبيقاتهوتبيقا  تهقاي  ي تولحتلتمستايالًستثمت

تثمتساستمر فى استخدا  التطبيقاتثمت ولى باستخدا  هذة سانصح االخرين ممن حس

تالتطبيقات تثم تاخطط الستخدامها فى حياتى كلها واداء اعمالىس تثم سوف اظل س

ت.استخد  هذة التطبيقات حتى لو ظهرات وسائل آخرى

اتفقت نتائج الدراسة مع افتراضات نظرية الثراء المعرفى , ونموذج قبول  -

توذلك كاآلتي :تالتكنولوجيا

 ت حححقنتكث  ححح تهفحححت ده تهوشحححي  تولتبيقاححح  تثيححح تم حححتدتياللححح ته طي  قحححفتمتتفحححب

هقاي  يحح تهوحححت ق تهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تستمهوت بححقاتافححت دهما ت ححىت

حقحح طىتكلاحح تمأدهتتأيوحح وىستكوحح تثيحح تيححد تم ححتدتياللحح ته طي  قحح تدهوحح ت حححح ئق ًت ححقنت

متغقححح ىتكث  ححح تهفحححت ده تهوشحححي  تولتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتهاونت منقححح تييححح ت

هواتهطلتهولكقح تمطينحىتهوشحي  توا س تحوثق تد  ح تهوثاح ت حىتهاايح  تهوتحىتيتححمتيلقاح ت

تهوشي  تمنتهوتبيقا  تهااي  ي .

مأشحححح   تنتحححح ئ تهود هفحححح تهوت وقحححح ت وححححىتم ححححتدتطححححوثق تدهلتوححححي ضتهووتغقحححح ه ت

هوديوت  ه قحح ت ححقنتمتغقحح ىتتطينححىتهوشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهاونت منقحح ت

لتهولكق تسمأابحاتافحت دما ت حىتحقح طىتكلاح تمأدهتتأيوح وىتتمهووتغقح ه تيي تهواتهط

هوديت  ه ق ت تهوسنتستهوت لقوىتستهووستتىتهالتحح دىتمها توح يى(تحقح تثيح تم حتدت

 ححح مإتدهوححح ت ححححح ئق ًتت  ونسحححي تولسحححنتمهووسحححتتىتهوت لوحححيتمهووسحححتتىتهالتحححح دىت

وشححي  تولتبيقاحح  تهقاي  يحح تمها توحح يىتستموححمتيثيحح تم ححتدت حح مإتت  ونسححي تطينححىته

تهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تستأطتلعتأبتهفت د تهوتبيقا  ت ىتهووستايم.

 ححىتهوسححق إتن سححفتثيحح تم ححتدتطححوثق تدهلتوححي ضتهووتغقحح ه تهوديوت  ه قحح ت ححقنتتت

متغقححح ىتكث  ححح تهفحححت ده تهوشحححي  تولتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلتهاونت منقححح تييححح ت

هوشححي  تواحح ستمهووتغقحح ه تهوديت  ه قحح ت تهوسححنتستهوت لقوححىتستتهواتهطححلتهولكقحح تمطينححى

هووسححتتىتهالتححح دىتمها توحح يى(تحقحح تثيحح ت  ونسححي تولسححنتمهووسححتتىتهوت لقوححىتست
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مهووستتىتهالتح ديتها تو ييستمومتيثي تم تدتطحوثق تدهلت  ونسحي تتد  ح تهوثاح ت حىت

ت تت.هااي  تهوتىتيتحمتيلقا تهوشي  تمنتهوتبيقا  تهااي  ي

ثيحح تمححنتنتحح ئ تهود هفحح تهوت وقحح ت وححىتم ححتدتياللحح ته طي  قححفتمتتفححب تت ححقنتفححاتو تهفححت ده ت

هوتبيقاحح  تهااي  يحح تولحححتلتييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمنقحح تهافححتو ه ت ححىتهفححت دهما ستمتهوو حح يق ت

تهوش حق تهوو طيب ت  وسلتستط تي تمنتهووتدده تهو ئقسق تولنق تنتتتهواق  ت سلتستم .تت

هونتحح ئ تهود هفحح تهوت وقحح تتثوحح ته طي  حح  تهيج  قحح تكه تداوحح ت حححح ئق ت ححقنتمأكححد ت

فححاتو تهفححت ده تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تتولحححتلتتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح ت

مأم  تهافت  طتمنا ستموحلهتي نحيتأبتمتغقح تفحاتو تهافحت ده تاتيسحي تمتغقح تهوون  ح ت

تتتتمأبتطوثق هتألتيتيليتهافت ده تهو  لي.

م قنحح تهونتحح ئ تهود هفحح تهوت وقحح تتيلححىتم ححتدتياللحح ت ححقنتفححاتو تهفححت ده تفححاتو ت

هفححت ده تهوتبيقاحح  تهقاي  يحح تتولحححتلتتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تمأم حح ت

هافت  طتمنا ستتمكلوتتم تدتيالل ته طي  قفتمتتفب تت قنتفحاتو تهفحت ده تهوتبيقاح  ت

تق تمنق تهافتو ه ت ىتهفت دهما .هااي  ي تولحتلتيي تهواتهطلتهولك

مأش   تهونت ئ تهوت وق ت وىتم حتدتياللح ته طي  قحفتمتتفحب تت حقنتدمه حعتهفحت ده ت

هوشححي  تولتبيقاحح  تهااي  يحح تهقونت منقحح تتييحح تهواتهطححلتمهوثاحح ت ححىته هايحح  تمناحح ست

 تمطت حح تطلححتتهونتقجحح ت  ضححق تنوححتك تطايححمتهوتننتوت قحح ت ححىتأبتهو  ئححدطتهوود كحح تمفححاتو

تهافت ده تهو  ليستوىتدمه عتهفت ده تهوتانق  تهوتديث ت.ت

 ىتهوسق إتن سفتثي تم تدتيالل ته طي  قفتمتتفب تت قنتكث  ح تهفحت ده تهوشحي  تت

ولتبيقا  تهقاي  ي تهاونت منق تيي تهواتهطلتهولكق تمهوث هتتهوو   ىتهووتتاح توحديامست

ث هتتهوو   حىتأنحفتكلوح تزهدتهوت ح ضتمطت  تطلتتهونتقج تمعتهو  ضتهو ئقسىتون  ي تهو

ولتفححح ئمتهقيحححال تهوتديثححح تكلوححح تكشحححلتهوغوحححتضتححححتلتهواضححح ي تهووثححح  طتستمهكتسحححبت

تم لتم  ت ديدطتمتنتي تهووح د تستمديو ت  وتف ئاتمهونحتمتهو  ئ  ت.ت

م لوتتأثيت تهود هف تهوت وق تمنتااللت  مضا تعت ت  ضق  تهوودهامتهون  يح ت

حقحح تأمنححنتط سححق تنتحح ئ توححلهتهود هفحح ت ححيتضححتتتن حح يتهوثحح هتتهوتححيتهيتوححد تيلقاحح مت

هوو   ىتتمنوتك تليتلتهوتانق متمهوليتأمننتمحنتاالواحمتطتضحقحتأفحي  تطينحيتهوشحي  ت

ولتبيقاحح  تهقاي  يحح تولحححتلتهقونت منقحح تييحح تهواتهطححلتهولكقحح تتمتمهوتححيتطتوثححمت ححيت

 تهافححت ده تهو  لححيتمتهاطج وحح  تمهو تهمححمتتهوش حححق تمكححلهتهو  ئححدطتهوود كحح تمفححاتو

مهونقححح تنتحححتتطينحححىتهوتبيقاححح  تهقاي  يححح تولححححتلت حححىتهووسحححتايمتستمأم ححح ته فحححت  دطتت

مفححاتو ته فححت ده تمتمهوتححيتطححؤث ت ححدم و تيلححيتهافححت ده تهو  لححيتوتلححتتهوتبيقاحح  ست

تمهوث هتتهوو   ىتهووتتا تمنا ت.
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