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 لتطبيقات السعودية العربية باململكة اإلعالم طالب استخدام

 والتدريبية العلمية قدراهتم تنمية يف املحمول اهلاتف

 *د. عبد الحفيظ عبدالجواد درويش

 المستخلص:

التعرف على مدى توظيف طالب اإلعالم بالجامعات السعودية استهدفت الدراسة 

فيما يحقق لهم التقدم في الناحية العلمية لتطبيقات الهاتف الجوال وإفادتهم منها 

والتدريبية، لتكون هذه التطبيقات إحدى اآلليات التي يمكن من خاللها االرتقاء 

 .بالمستوى العلمي والتدريبي للطالب، وتنمية وتطوير هذه الجوانب لديه

، على مدخل االستخدامات واإلشباعاتاعتمدت الدراسة في إطارها النظري 

ام منهج المسح بالعينة لمستخدمي تطبيقات الهاتف المحمول من فئة وذلك باستخد

طالب اإلعالم  بالجامعات السعودية، وذلك باسلوب العينة الحصصية من طالب 

( مبحوثًا من طالب اإلعالم من جامعة "طيبة" 300اإلعالم حيث بلغ حجم العينة )

 وجامعة "الملك فيصل".

« شبكات التواصل االجتماعي»يستخدمون  أن المبحوثينوتوصلت الدراسة إلى  

في حين ، في المرتبة الثانية« تطبيقات ترفيهية»في المرتبة األولى، بينما جاءت 

 في المرتبة الثالثة.« تطبيقات تعليمية»جاءت الـ 

التعليمية التي يستخدمها طالب اإلعالم في عملية التعليم  للمنصاتوبالنسبة 

بينما جاء ، في المرتبة األولى« Blackboard برنامج» والتعلم، فقد جاء في مقدمتها

 تطبيق»فيما جاء  في المرتبة الثانية،« google classroom جوجل كالس روم»

Zoom »في المرتبة الثالثة. 

أما فيما يتعلق بالمجاالت التي فيها استخدام تطبيقات الهاتف في عالقة طالب 

استقبال المقترحات »جاء في المرتبة األولى اإلعالم مع أساتذة المواد الدراسية، فقد 

للمجاالت التي أما بالنسبة ، «والتوصيات من قبل أساتذة المواد التي أدرسها في الكلية

، يستخدم فيها المبحوثون تطبيقات الهاتف في عالقتهم مع زمالئهم في الفرق الدراسية

ة وما هو جديد في تزويد زمالئي بتوجيهات األساتذ»جاء في المرتبة األولى فقد 

في المرتبة « تبادل الرسائل التعليمية بين زمالئي»، بينما جاء «العملية التعليمية

في المرتبة « تقويه العالقات اإلنسانية واالجتماعية مع زمالئي»الثانية، فيما جاء 

 الثالثة.

                                                           
 جامعة طيبة -  مساعد بقسم الصحافةأستاذ   *
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The uses of media students in the Kingdom of Saudi 

Arabia of Mobile Apps in developing their scientific and 

training capabilities 

Abstract: 

This study focused on the extent to which media students in Saudi 

universities use Mobile Apps. And the extent to which students 

benefit from these apps in advancing in the scientific and training 

aspect, so that these applications are one of the tools through which 

students can upgrade the scientific and training level and develop 

these aspects for them. 

The study relied on the introduction of uses and gratifications, 

using the sample survey method for users of Mobile Apps from the 

class of media students in Saudi universities, in the manner of the 

quota sample of media students, where the sample size reached (300) 

research from media students from Taibah University and King Faisal 

University. " 

The study found that the respondents use "Social media" in the 

first place, while "Entertainment apps" came in the second place, 

while the "Educational apps" came in the third place. 

As for the educational platforms used by media students in the 

teaching and learning process, "Blackboard" came first, while Google 

Classroom came in second, while Zoom app came in third. 

As for the fields in which the use of mobile apps in the 

relationship of media students with the professors of courses, it came 

in the first place "receiving proposals and recommendations from the 

professors of courses I study in the college", as for the areas in which 

the respondents use mobile apps in their relationship with their 

colleagues In the study teams, “Providing my colleagues with the 

guidance of professors and what is new in the educational process” 

came first, while “exchanging educational messages between my 

colleagues” came in second place, while “strengthening human and 

social relations with my colleagues” came in third. 
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 مقدمة:

في ظل التطورات التكنولوجية التي تشهدها األلفية الثالثة والتي تتمثل في تعدد 

عن قفزه  وتنوع األجهزة والمنصات اإللكترونية، يأتي الهاتف المحمول ليعبر

 ىي، فبعد أن كان أقصجتماعالمستويين الوظيفي واال علىتكنولوجية متعددة األبعاد 

االتصال عن بعد عبر أداة ال ترتبط بحدود الزمان والمكان،  هوالتطلعات البشرية 

التي تحقق االتصال والتواصل عبر  اأصبح الهاتف المحمول الوسيلة األكثر شيوعً 

  .آليات مختلفة

الوسائل  أهموإنما أصبح من ، بين األفراد فقط لم يعد الهاتف أداة للتواصلبل و

معرفة بشكل عام، بل وأصبح الهاتف لبناء وتشكيل عالقات الفرد بالعالم المحيط وبال

من خالل ما  اإلنترنتكافة الخدمات التي تقدمها شبكة ستخدام الوسائل ال أهممن 

يتيحه الهاتف من تطبيقات تفاعلية، ومنها تطبيقات التواصل والتطبيقات التعليمية التي 

في تحصيله  ة في تقديم العلم والمعرفة وتنمية المهارات المختلفةتسهم بدرجة كبير

 .وتعليمه لألخرين

ولم يعد التطور التكنولوجي الذى يشهده العالم في مجال الهواتف المحمولة 

ات الشخصية للهاتف باعتباره أحدى أدوات التواصل ستخداما فقط على االمقتصرً 

في اتساع نطاق الهاتف  اجذريً  ليشمل تحواًل الشخصي بين البشر، وإنما امتد األمر 

على ذات  تطبيقات تعليميةوامتد األمر ليشمل ليصبح وسيلة إعالمية متنوعة، 

 بيئة التعليمالوسيلة، والتي قد تكون يومية من أجل البقاء في حالة التواصل الدائم مع 

ي مع كل ماعجتوأحداثه مما يشكل بالتبعية انخراط الشخص في حالة من التفاعل اال

تطبيقات متعددة األغراض في  الهاتف بل وتضمنمن مجتمعيه األصغر واألكبر، 

 كافة النواح التعليمية والتدريبية والتنمية البشرية، وغيرها. 

ً لوسائل     ً قويا وقد وصل المحمول إلى مراكز متقدمة وأصبح منافسا

االتصال المختلفة حيث أمكن استقبال األخبار واألحداث العالمية، وإرسال واستقبال 

الصور الثابتة والمتحركة، وإجراء محادثات مع أشخاص مختلفين في أماكن مختلفة، 

، وهذه الخدمة Teleconferencingوفي نفس الوقت، وإجراء المؤتمرات عن بعد 

التي كانت متوفرة فقط على مستوى رجال األعمال، أصبحت متاحة لجميع مستخدمي 

 اإلنترنت.

ويشهد الهاتف المحمول كوسيلة إعالمية تعدد وتنوع التطبيقات التي تبث 

الخدمات التعليمية في عدة صور لمتابعيها، وذلك وفقا للتسلسل التاريخي لظهور 

 لى الهاتف المحمول، والتي تتشكل في )المواقع اإلخبارية اإللكترونيةالتطبيقات ع

((News Websites)( خدمة الرسائل اإلخبارية ،NEWS SMS التطبيقات ،)

(، الصفحات اإلخبارية على مواقع التواصل News Applicationsاإلخبارية )

ي المتابعة االجتماعي )فيسبوك وتويتر(، التي أصبحت أكثر المنافذ استخداما ف
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 (1)اإلخبارية وذلك وفـقا ألحدث الدراسات العلمية التي نشرها مركز بيو لألبحاث

Pew Research Center) والتي أفادت بتصاعد استخدام المبحوثين من المجتمع )

األمريكي لمواقع التواصل االجتماعي الفيس بوك وتويتر وذلك في الفترة بين عامي 

مصدرين لألخبار على شبكة اإلنترنت، خاصة وانهما باعتبارهما أهم  2015،2013

يوفران للمستخدم األخبار عن األحداث والقضايا في اطار االطالع عن أخبار األهل 

واألصدقاء، ويبقى الفارق بين التطبيقين ليس في معدالت المتابعة ولكن في طبيعة 

 الموضوعات والمجاالت اإلخبارية التي تطرحها كل منها.

اإلصدارات األولى للهواتف الذكية تمكنت هذه األجهزة من تفعيل  بدًءا من 

إمكاناتها التكنولوجية، وخاصة التي يتوافر بها سعات التصفح الرئيسة، حتى المستوى 

( مثل اآليفون، والتي Powerful Smart Phonesالمتقدم من الهواتف الذكية القوية)

( التي تعمل على تلقى Sensorsبعد ) تتميز بالنماذج المختلفة ألجهزة االستشعار عن

 (2)( Fi Signals-Wiشارات الالسلكية الخاصة بشبكة اإلنترنت)اإل

تتسم تطبيقات الهاتف المحمول بمجموعة من الخصاص التي ارتبطت بشكل و

مباشر بطبيعة الوسيلة اإلعالمية )الهاتف المحمول( التي تضم تلك المنصات، والتي 

 يمكن تحديدها فيما يلي:

تسبب تزايد استخدام وسائل اإلعالم (: Interactivityالتفاعلية ) -1

االجتماعية في إجبار المصادر اإلخبارية إلى تبنى أشكال جديدة من التفاعلية التي 

( والتي My Pageنمت بشكل متسارع، إذ سعى الناشرون إلى تصميم ما يسمى بـ )

مواقع التواصل االجتماعي تسمح للمستخدمين بتجميع الصفحات المفضلة على 

وإضافتها إلى قائمة المفضالت للقراءة الحقا أو اطالع زوار الصفحة على تلك 

 (3) المفضالت اإلخبارية

المختلفة في  ويعنى تزامن تطبيقات الهاتف: (4) (Synchronismالتزامن ) -2

 عرض األحداث وذلك وفقا لآللية التنفيذية لكل منصة.

: ويقصد بها المجال التكنولوجي الذي نمارس فيه Digitality)لرقمية )ا -3

التقنية الرقمية تَمكن المنصة من عرض األخبار على كافة حيث إن ، (5) الصحافة

 أشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية

تعتمد كافة المؤسسات الصحفية الحالية (: Automationالتشغيل اآللي ) -4

 Marketing Automationمن أجل التسويقعلى برمجة التشغيل اآللي 

Software (6)  للمحتوى اإلخباري حيث تقوم هذه البرمجة بتوفير حالة من السهولة

واليسر في استهالك األخبار عبر المنصات المختلفة، حيث ال يبذل المتلقي جهدا في 

 الحصول على الخبر وإنما تأتى األخبار إليه دون جهد منه في البحث عنها.
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ويقصد بذلك قراءة األخبار بشكل فورى وقت  (:Immediacyالفورية ) -5

 (7) وصولها، أينما تواجد ووقتما تواجد المتلقي

على كافة اشكالها  تتسم تطبيقات الهاتفEase Of Use) يسر االستخدام) -6

بالسهولة المرونة من حيث االستخدام والتعرض لمحتواها بدًءا من الرسالة اإلخبارية 

News SMS  التي ال تتطلب سوى الضغط على أيقونة الرسائل وحتى التطبيق

اإلخباري الذى يوفر محتواه في شكل عنوان مختصر مصحوبا برابط يتم الضغط 

عليه لمتابعة التفاصيل، مرورا باألخبار التي يتم التعرض لها عبر تصفح مواقع 

 للطالب الستخدام التطبيقاتالشيكات االجتماعية، مما يسهم في تحقيق الفرص الكاملة 

 في العملية التعليمية أو التدريبية.

اإلفادة من اإلمكانات التقنية التي  إلىية والصحفية اإلعالموقد سعت المؤسسات 

عن خصائصه الشكلية التي جعلته  يوفرها الهاتف المحمول كوسيلة إعالمية فضاًل 

استوجب على تلك المؤسسات ية األخرى، مما اإلعالمعن غيره من الوسائل  امتفردً 

بلورة الخدمات اإلخبارية المقدمة والتي تتالءم مع امكانات الوسيلة وطبيعة المستخدم 

 الجديد.

وتغيرت معها مالمح ، يةاإلعالمدوار األ من اكثيرً يؤدي الهاتف المحمول لذا 

لكافة ية جتماعالسلوك االتصالي وما ينبثق عنه من نتائج على مستوى الديناميكية اال

 ،على مستوى العالم العربي اإلعالملطالب وبخاصة بالنسبة  ،يفئات المجتمع السعود

في المجال  دراستهم الذين يعتمدون عليه في تحقيق أهداف عدة تتعلق بطبيعة

لألحداث اليومية والخدمات  اإلخباريةتلك األهداف المتابعة  أهمومن  ،ياإلعالم

والتي يقصد بها طبيقات المتعددة عبر تلك الوسيلة، التمن خالل  والتدريبيةالتعليمية 

البرامج والتطبيقات التي تقدم المحتوى التعليمي بكافة أشكاله المرئية والمسموعة 

المقررات التعليمية لطالب اختالف طبيعة فوالمقروءة عبر الهاتف المحمول، 

استدعت أن ، اإلعالم، والمهارات الضرورية التي ينبغي تحققها في طالب اإلعالم

وفي مقدمتها الوسائل التي  طالب من كافة الوسائل التكنولوجية المتاحةيتعامل ال

 .الهاتف المحمول يتيحها

 المشكلة البحثية:

 اإلعالمتختلف مجاالت توظيف التطبيقات التعليمية والتدريبية عبر وسائل   

 اإلعالمطالب  إلىوبالنظر  ،المختلفة، باختالف خصائص جمهور المتابعين

والتي قد  ،باعتبارهم شريحة خاصة من الجمهور تتسم ببعض الخصائص المحددة

ية األكثر اإلعالمتنعكس على خصائص عملية توظيف التطبيقات لديهم عبر الوسيلة 

 إلىكالهاتف المحمول من خالل تطبيقاته المتعددة، تسعى هذه الدراسة  احداثة وانتشارً 

لدى جمهور  مجاالت توظيف التطبيقات التعليمية والتدريبيةأدوات والكشف عن 

 ،على الهاتف المحمول بالمملكة العربية السعودية اإلعالمالمستخدمين من فئة طالب 
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تطبيقات التقاط الصور تعليمية، التطبيقات ال)والتي قد تتشكل في تطبيقات عدة مثل 

، تطبيقات طبيقات تسجيل الصوتت، تطبيقات الفيديو والمونتاج، تحريرهامعالجتها وو

 (ي مثل فيسبوك، تويترجتماعاتصالية على مواقع التواصل اال

عكس بشكل تنية وتعليمية وتدريبية اجتماع حيث تتسم فئة طالب اإلعالم بسمات

هذه الدراسة  إشكالية وعليه تكمنالهاتف المحمول لديهم، استخدام مباشر على طبيعة 

بالجامعات السعودية  اإلعالمضرورة الكشف والتعرف على مدى توظيف طالب  في

وإفادتهم منها فيما يحقق لهم التقدم في الناحية العلمية  الجوال لتطبيقات الهاتف

والتدريبية، لتكون هذه التطبيقات إحدى اآلليات التي يمكن من خاللها االرتقاء 

 ية وتطوير هذه الجوانب لديه.بالمستوى العلمي والتدريبي للطالب، وتنم

 أهمية الدراسة:

 تستمد هذه الدراسة أهميتها مما يأتي:

أهمية إجادة استخدام التطبيقات اإلعالمية التي تدعم خريجي التخصصات  -1

اإلعالمية في دخول معترك العمل اإلعالمي بقوة وبكفاءة عالية، وتأهيله لسوق 

 العمل.

ة وقدرتها النواحي التعليمية والتدريبية المتميزفي  تكنولوجياتوظيف الأهمية   -2

يطوع التكنولوجيا لخدمة  ،طالب ناجح إلىمن طالب تقليدي  اإلعالمطالب  حويلفي ت

، المصور المحرر الصحفي، كما بقوم بدور فيقوم بدور ،ية فيما بعداإلعالمرسالته 

 وفني اإلضاءة، إذ يصبح متعدد المهارات. ر،والمونتي ،وفني الصوت

تتناول الدارسة موضوًعا مرتبًطا بعملية جودة التعليم، وتتطرق لمدى  -3

العلمية ي ة في النواحثالطالب للتعلم الذاتي، وإفادته من التطبيقات الحدي استعداد

 .ي بصفة خاصةاإلعالمفي التعليم بصفة عامة والتعليم في المجال  والتدريبية

 أهداف الدراسة:

العديد من األهداف التي تسهم في توفير رؤية تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق 

معرفية شاملة لالستخدام األمثل للتطبيقات التعليمية والتدريبية لدى طالب اإلعالم 

 ويمكن تلخيص أهداف الدارسة فيما يلي:  ،عبر منصات الهاتف المحمول

رصد أسباب استخدام طالب اإلعالم في الجامعات السعودية للتطبيقات  -1

 والتدريبية على الهاتف المحمول.التعليمية 

الكشف عن أهم التطبيقات المفضلة لدى طالب اإلعالم في الجامعات  -2

 السعودية.

رصد المجال التعليمي والذي يستخدم فيه الهاتف من قبل طالب اإلعالم في   -3

 السعودية.
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التعرف على أسباب اعتماد طالب اإلعالم السعوديين على تطبيقات بعينها   -4

 دون غيرها.

 رصد أهم مجاالت توظيف طالب اإلعالم لتطبيقات الهاتف.  -5

التعريف باآلثار اإليجابية التي انعكست على طالب اإلعالم من استخدام   -6

 تطبيقات الهاتف.

 :الدراسات السابقة

 تناولت الهاتف المحمول: التيية اإلعالمالدراسات  :األولالمحور 

بعنوان  (8) (2019) الاله دراسة فاطمة الزهراء محمود نعمان عبد -1

 ية لديهم"تجتماعالمراهقين للهواتف الذكية وعالقتها بالعزلة االاستخدام "

 18المراهقين من عمر )استخدام هذه الدراسة التعرف على مدى تأثير استهدفت 

كما  ،عام( للهواتف الذكية على الروابط األسرية والعائلية وكذلك األصدقاء 21 إلى

مدى تأثيرها على التحصيل الدراسي والجوانب النفسية والعاطفية  استهدفت رصد

ية والدور المؤثر األكبر إلحداث هذه العزلة جتماعوالفكرية وعالقتها بالعزلة اال

( مفردة 335مكونة من )الاعتمدت الدراسة على منهج المسح بالعينة وقد  ،يةجتماعاال

ولى تجارى( وكذلك المرحلة األمن طالب الصف الثالث الثانوي )عام، صناعي، 

 الجامعية من محافظتي القاهرة.

أن معظم المراهقين يستخدمون الهواتف الذكية لقضاء  إلىوتوصلت الدراسة 

إال أنه  ،واتخاذ أصدقاء جدد ،وقت الفراغ والمتعة والترفيه عن النفس مع األصدقاء

مع هذه اإليجابيات، غاب دور الوالدين واألسرة والمدرسة عن التفاعل مع المراهقين 

سلبيات منها أن المجتمع االفتراضي وأبطال األلعاب  إلىلوجه مما أدى  اوجهً 

 .يةجتماعالعزلة اال إلى اإللكترونية هم القدوة والمثل األعلى مما أدى

من المبحوثين يقومون باالنطواء  %69 أن أكثر من اتضح من نتائج الدراسة

ألكثر  يةجتماعاالأن الهاتف الذكي يغنى في أداء الواجبات و بسبب الهاتف الذكي.

 .يةجتماعفي التواصل المجتمعي ويعزز العزلة اال امما يؤثر سلبً  %65من

بعنوان "تطبيقات الهواتف الذكية  (9)م( 2019دراسة كريم محمد عادل ) -2

مواقع الصحف اإللكترونية  إلىوأتجهزة الكمبيوتر اللوحية وعالقتها بالوصول 

 ها"استخدامويسر  اإلخباريةوالمواقع 

استهدفت الدراسة التعرف على تصميم تطبيقات المواقع الصحفية   

تعمل  التيالمصرية المخصصة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية  اإلخباريةو

والتعرف  ،التطبيقات األجنبية المناظرة فيبنظام تشغيل أندرويد ومقارنته بنظيره 

ها وسهولة استخدامتلك التطبيقات يسر  يعلى إذا ما كان التصميم يتيح لمستخدم
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جراء دراسة تحليلية لرصد بنية إوذلك من خالل  ،الوصول لمحتواها من عدمه

جراء دراسة ميدانية إ إلى إضافةساليب التجول بها وتصميم واجهاتها، أمعلوماتها و

ها وسهولة الوصول استخدامه عن يسر اعلى الجمهور للتعرف على مدى رض

 .لمحتوياتها

تنوع درجة موافقة هذه الدراسة هو  إليهاتوصلت  التيالنتائج  أهمومن 

تطبيقات مواقع الصحف والمواقع استخدام تقيس يسر  التيالمبحوثين على العبارات 

سبق وأن تصفحوها المتعلقة بالتفاعلية الواجهية ما بين مرتفعة بدرجة  التي اإلخبارية

 .أقلكبيرة ومرتفعة على نحو 

بعنوان "االتصال التفاعلي عبر  (10)م( 2018دراسة شيماء محمد ) -3

 دراسة لعينة من تجمهور المستخدمين"–الهواتف الذكية 

اسة التعرف على أنماط االتصال التفاعلي التي يستخدمها الشباب درالاستهدفت 

ية والفردية التي يقوم جتماعالتعرف على األنشطة االوالمصري عبر الهواتف الذكية، 

التعرف على مدى قدرة الهواتف الذكية على تعزيز وبها مستخدمو الهواتف الذكية، 

راسة على منهج ووتدعيم أنشطة المستخدم المختلفة،  ، وتمثلت عينة المسحاعتمدت الد ِّ

راسة الميدانية في)  .( مفردة من الشباب المصري400الد ِّ

راسة إليهاالنتائج التي توصلت  أهمومن  وجود عدة جوانب لالستفادة من  الد ِّ

ذكية بشكل عام تمثلت في )تحقيق قدر كبير من المعرفة عن أي شيء وفي الهواتف ال

أي وقت تريده( و)معرفة المزيد من المعلومات واألخبار والمتابعة اللحظية لما يحدث 

ية جديدة(، و)التواصل السريع مع اآلخرين في اجتماعفي العالم( و)بناء عالقات 

المذكرات اليومية(، استخدام ن طريق الوقت الذي تريده(، و)ترتيب مواعيد العمل ع

راسة الجامعية من خالل معرفة االمتحانات والتكليفات وكل ما  اإلفادةو) في مجال الد ِّ

راسة(  .يتعلق بأمور الد ِّ

ية لصحافة اإلعالم، بعنوان "التطبيقات (11)م(2017دراسة نشوى فتحي ) -4

 الجارية" األحداثالهواتف الذكية وعالقتها بمستوى معرفة الشباب الجامعي ب

ية اإلعالمالتطبيقات استخدام بالجمهور اهتمام  استهدفت الدراسة رصد وتحليل

الجارية  األحداثلصحافة الهواتف الذكية في الحصول على المعلومات الفورية عن 

حيث تلخص  ،واالهتمام بمتابعها على مدار اليوم وخاصة لدى الشباب ،لحظة حدوثها

ية لصحافة الهواتف اإلعالمالهدف الرئيس في التعرف على العالقة بين التطبيقات 

 .الذكية ومستوى معرفة الشباب الجامعي باألحداث الجارية

توجد عالقة ” الدراسة الي ثبوت صحة الفرض الرئيس للدراسة القائل وتوصلت

لصحافة الهواتف الذكية ية اإلعالمارتباطية ذات داللة إحصائية بين التطبيقات 

 .عينة الدراسة الجامعيالجارية لدى الشباب  األحداثومستوى المعرفة ب
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تقييم خبرات بعنوان " (12)(2016دراسة انجي كاظم مصطفي،) -5

 المستخدمين من كبار السن لتكنولوتجيا االتصال"

تكنولوجيا االتصال بين كبار السن استخدام الكشف عن طبيعة استهدفت الدراسة 

، فضال عن رصد المتغيرات اإلنترنتو والمتمثلة في الهواتف المحمولة والكمبيوتر

الشخصية والبيئية المتنوعة التي يمكن أن تقوم بدور مهم في تشكيل تفضيالت كبار 

بمنهج المسح  الدراسةالسن لمحتوى تكنولوجيا االتصال، وفي إطار ذلك استعانت 

حيث استخدمت أسلوب المسح بالعينة، حيث استخدمت المالحظة الميدانية، 

 .والمقابالت الفردية، ومناقشات المجموعة المركزة

 تطبيقه يمكن التكنولوجيا تطويع مدخل أن الكيفية الدراسة نتائج وقد كشفت -

 ،منها احتياجاته وتحديد التكنولوجيا مع المستخدم تجربة وفهم لوصف تحليلية كأداة

ً  إطاراً  بتوفير المدخل قام هذا حيث  تقنيات مع المسنين المستخدمين لخبرة نظريا

 المستخدمين هؤالء حياة في التقنيات تلك مسار تتبع خالل من محل الدراسة االتصال

 ،االندماج ،الموضوعيةاالعتماد التخصيص  :للمدخل األربعة أساس األبعاد على

 .التحويل والتكيف

الشباب استخدام بعنوان " (13)( 2014دراسة نورة حمدي أبوسنة) -6

 المتحققة منها" شباعاتالسعودي للهواتف الذكية واإل

الشباب السعودي للهواتف استخدام استهدفت هذه الدراسة التعرف على معدل 

هم لها، ومدى إفادتهم منها، وتم إجراء هذه الدراسة من خالل استخدامالذكية، ودوافع 

من الشباب السعودي المقيم بمدينة الطائف بالمملكة العربية  امبحوثً  200استبيان ل 

 .السعودية

الشباب استخدام أن توفير الوقت والجهد كان أكثر دوافع  إلىوتوصلت الدراسة 

 شباعاتالسعودي للهاتف المحمول، وكان اكتساب المعلومات الجديد هو أكثر اإل

كما بينت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائيًا  ،ستخدامالمتحققة من هذا اال

، ستخدامالهواتف الذكية ومستوى االشباع المتحقق من هذا االاستخدام بين دوافع 

هم استخداموبينت أيًضا تأثير المتغيرات الديمغرافية للشباب السعودي في كثافة 

 للهواتف الذكية.

ات عينة استخدام(، بعنوان 14م( )2012دراسة سمر عبد الرؤوف النادي ) -7

 المتحققة منه" شباعاتمن الشباب المراهقين للبلوتوث في الهاتف المحمول واإل

استهدفت الدراسة التعرف على مدى اهتمام المراهقين بالبلوتوث، والوقوف   

ه، ورصد مدى وجود تأثير للمتغيرات استخدامعلى الفروق بين الذكور واإلناث في 

. وتم إجراء هذه الدراسة من خالل ستخداماألخرى للمبحوثين في هذا االالديموجرافية 
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مفردة من  400استبيان رأي عينة من المراهقين بمحافظتي القاهرة والمنوفية بلغت 

 .المراهقين

من أفراد العينة من المراهقين  %31،9نتائج هذه الدراسة أن نسبة  ومن  

عام للهاتف المحمول، وتبين وجود فروق هم الاستخداميستخدمون البلوتوث في إطار 

ذات داللة بين الذكور واإلناث وذلك لصالح اإلناث، كما تبين وجود تأثير لبعض 

المراهقين عينة الدراسة للبلوتوث عبر استخدام المتغيرات الديموجرافية األخرى في 

 هواتفهم المحمولة 

استخدام ( بعنوان "دوافع 15م( )2011دراسة محمد رضا سليمان) -8

 ي" تجتماعالجمهور للتطبيقات التكنولوتجية للموبايل وعالتها بأنماط التواصل اال

الجمهور العام استخدام استهدفت هذه الدراسة التعرف على كثافة ومجاالت 

ي، وتم جتماععلى السلوك االستخدام للتطبيقات التكنولوجية للموبايل، وتأثير ذلك اال

 .امبحوثً  300تبيان رأي عينة مكونة من إجراء هذه الدراسة من خالل اس

أفراد العينة للتطبيقات التكنولوجية استخدام ارتفاع كثافة  إلىلدراسة وتوصلت ا 

للموبايل، فضال عن وجود تأثيرات متباينة على السلوك االتصالي لمستخدمي 

 أهمها أن غالبية المبحوثين يعتبرون الموبايل وسيلة تساعد على التواصل الموبايل

المبحوثين للتطبيقات التكنولوجية استخدام ي، وأنه كلما ارتفعت معدالت جتماعاال

موافقة  إلىي لديهم، كما أشارت النتائج جتماعللموبايل كلما ارتفع معدل التواصل اال

 الموبايل يدعم االحتفاظ بالصداقة.استخدام العينة على أن 

( بعنوان "عالقة التليفون المحمول 16م( )2012دراسة هناء السيد ) -9

 بالمناخ القيمي في المجتمع المصري" 

الهاتف المحمول في مصر، استخدام استهدفت هذه الدراسة الكشف عن دوافع 

ونوعية الرسائل التي يتم تبادلها من خالله، وما تحمله هذه الرسائل من قيم ومعارف. 

 300رأي عينة من المراهقين بلغت  وتم إجراء هذه الدراسة من خالل تطبيق استبيان

الهاتف المحمول ما بين توفير استخدام مراهقُا. ومن نتائج هذه الدراسة تنوع دوافع 

نفقات السفر واالنتقال، وسهولة الحمل واالستعانة به وقت الطوارئ. وبينت نتائج 

وال الدراسة أيًضا قضاء المصالح واالطمئنان على األهل واألصدقاء هي األكثر تدا

عبر الهاتف المحمول لدى العينة، كما تبين تنوع وتعدد المعارف التي يتم تداولها عبر 

 هذه الوسائل.

بعنوان "ادراك الجمهور  ،(17)م( 2009دراسه صفاء محمود عثمان ) -10

 عبر الهاتف المحمول"  المقدمة يةاإلعالمالقائم باالتصال الخدمات 

الجمهور والقائم باالتصال استخدام التعرف على دوافع  الدراسةاستهدفت هذه 

منه، والكشف عن مدى تبنيهم لهذه  ةالمتحقق شباعاتواإللخدمات الهاتف المحمول 
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بين الجمهور والهاتف المحمول، وتم تطبيق هذه  التفاعليةالخدمات، ومدى تحقق 

عشر مبحوثًا  ةان مع ستتاثن ة،من خالل إجراء ثالث مجموعات نقاشيه مركز الدراسة

 .من القائمين باالتصال ةفراد الجمهور العام، والثالثة مع ستأمن 

من  المتحققةاشتراك القائم باالتصال في الدوافع  الدراسةومن نتائج هذه  

متابعه  مثل ،عبر الهاتف المحمول المقدمة يةاإلعالمهم الكثيف للخدمات استخدام

، كما اشارت النتائج اإلخباريةوتصفح البريد االلكتروني، واالشتراك في الخدمات 

من الجمهور  العينةفراد أمن  األكبر ةارتفاع مستوى تبني هذه الخدمات لدى النسب إلى

 والقائمين باالتصال نظًرا لما تحققه من تفاعليه.

بعنوان "اتجاهات الجمهور نحو  (18)( 2009داليا محمد عبد هللا) دراسة -11

  عالنات عبر الهاتف المحمول"اإل

على االتجاه نحو اعالنات الهاتف المحمول،  المؤثرةاستهدفت تحديد العوامل 

بين النية الستقبال هذه االعالنات والسلوك نحوها، وتم اجراء  العالقةوالتعرف على 

من خالل استبيان راي عينة حصصية من مستخدمي الهاتف المحمول  الدراسةهذه 

 مستخدما. 405في مصر، بلغت 

ألي عالن عبر الهاتف المحمول عدم تحقيق اإل الدراسة،نتائج هذه  أهمومن  

نحو  ةكانت اتجاهاتهم محايد العينةأكثر من نصف افراد حيث اتضح أن فاعلية، ت عادبأ

ما  منفعةعالن ن يتضمن اإلأ ةأهمي إلى الدراسةهذه االعالنات، كما اشارت نتائج 

وجود  إلى، وكذلك هيل االتجاه نحوفي تشك المؤثرةأكثر العوامل  ألنها للمستهلك

عبرهم  المقدمةعالنات بين نية مستخدمي الهاتف المحمول الستقبال اإل ةعالق

 عالنات.والسلوك نحو هذه اإل

 :اإلنترنتتناولت التعليم اإللكتروني عبر  التيالدراسات  الثاني:المحور 

وتأثيره  اإلنترنتاستخدام بعنوان " (19)(2018دراسة نادية سعد المرسى ) -1

 على العملية التعليمية" 

 في لإلنترنت الثانوية المرحلة طالباستخدام  واقع على استهدفت التعرف

 على التعرف إلى إضافة المنوفية، بمحافظة التجريبية بالمدارس التعليمية العملية

 من الطالب استفادة دون تحول التي والمشكالت وأشكاله ومجاالتهستخدام اال أسباب

 الدراسة استخدمت، وخارجها أو المدرسة سواء داخل وفعال، مناسب بشكل اإلنترنت

والمقابالت الشخصية،  المراجعة قائمةو االستبيان على واعتمدت ،منهج المسح

 .وطالبة اطالبً  (٤٤٥) في الدراسة وتمثلت عينة

 فيجاء  يجتماعاال التواصل لمواقع الطالباستخدام أن  إلى الدراسة وتوصلت 

، كما % ١٧،٦٥ بنسبة التسلية والترفيه مواقع يليها ،%٢٢،٨٠ بنسبة األولى المرتبة
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لشبكة  والطالبات الطالباستخدام  أسباب أكثر من غالفرا وقضاء وقت التسليةجاءت 

 .اإلنترنت

 ،Kurucova، Zuzana; Medováتناولت دراسة  -2

Tirpakova Janka;،Anna  (2018) (20)  تأثير أوضاع التعليم المختلفة عبر

اإلنترنت على تعلم اللغة اإلنجليزية لطالب الدراسات اإلعالمية، وقد ركزت التجربة 

التي أجريت في هذه الدراسة على كفاءة أساليب التعلم اإللكتروني والتعلم المختلط من 

اإلنترنت  خالل إنشاء ثالث مجموعات من الطالب مع أنماط متنوعة من التعليم عبر

 المستخدمة في كل مجموعة. 

توصلت الدراسة إلى أن وضع التعلم المختلط هو األكثر كفاءة من بين     

أنواع التعليم األخرى، كما أن مقارنة نتائج االختبارات السابقة لالختبارات الالحقة 

 مكنت الدراسة من تحديد المهارات اللغوية التي تم تحسينها في مجموعات االختبار

الثالثة. كما زاد عدد الطالب في جميع المجاالت األربعة التي تم التحقيق فيها )أي 

القراءة والتحدث واالستماع والمفردات( زيادة كبيرة في مجموعة التعلم المختلط. كما 

كانت المفردات هي أفضل مهارة لغوية لوحظت في كلتا المجموعتين، مما يعني أن 

 ة الكالسيكية كانت األفضل. التعلم اإللكتروني والمجموع

 Sakina Bashir & Khalid & Farzana Shafiquدراسة  -3

حول استخدام اإلنترنت بين طالب الجامعة: دراسة استقصائية في  (21) (2018)

 .جامعة البنجاب بالهور حيث استعرض الباحث نتائج استطالع الرأي للطالب

ليا جامعة البنجاب الهور بالهند الجامعيين وطالب البكالوريوس وطالب الدراسات الع

وأظهرت النتائج أن معظم من يستخدمون هذه التقنية من أجل احتياجات   

القراءة والبحث ذات الصلة، فالطالب يستخدمون هذه التقنية من أجل وحدة 

المختبرات الرقمية التابعة لمكتبة الجامعة، وكذلك في إدارتهم ومنازلهم وتعلم عدد 

مون اإلنترنت بأنفسهم أو عن طريق االعتماد على المساعدة من كبير منهم يستخد

األصدقاء دون حضور أي برنامج تدريب رسمي، وتعتبر سهولة العمل وتوفير الوقت 

هي أسباب استخدام اإلنترنت بين طالب الجامعة، ويعتبر محرك البحث جوجل 

ارة الجامعة بعقد وخدمة البريد اإللكتروني أكثر شعبية بين الطالب ويوصي البحث إد

 دورات تدريبية للطالب على استخدام اإلنترنت.

اتجاهات طلبة الجامعات بعنوان " ،(22) (2017عرفات )دراسة سمية متولى  -4

  والتعلم التقليدي" اإللكترونين لإلعالم نحو كل من التعلم ارسيالد

الوقوف على مزايا تطبيق التعلم اإللكتروني بالجامعات  الدراسة استهدفت

تواجه التعلم  التيوتحديد الصعوبات والتحديات  ،في إطار النظرية البنائية المصرية

من دراسة مقررات  اإلفادةومعرفة تأثير مدى  ،بالجامعات المصرية اإللكتروني

 الكترونية على اتجاهات طالب الجامعات نحو التعلم.

https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-4432-3528
https://eric.ed.gov/?redir=http%3a%2f%2forcid.org%2f0000-0002-4432-3528
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ي، واستعانت بأداة صحيفة استقصاء، اإلعالماستخدمت الدراسة منهج المسح  

 .اإلعالممفردة من طالب  300قوامها  اإلعالمأجريت الدراسة على عينة من طالب 

 أومن دراستهم لمقرر الكتروني  تاستفادأن أفراد العينة  إلىتوصلت الدراسة و

وتؤكد هذه النتيجة على أهمية  ،حد ما إلىاستفادوا  %36مقابل  %64أكثر بنسبة 

 يفضلونذكر معظم أفراد العينة أنهم و ،التعلم اإللكتروني من وجهة نظر الطالب

أن هناك عالقة بين شعور  كما تبين ،أكثر أوالتعلم أثناء دراستهم لمقرر الكتروني 

 .إليهاينتمون  التيالمبحوثين ومتعة التعلم وبين الجامعة 

بعنوان "اتجاهات طلبة تجامعة اليرموك  (23) (2016)دراسة عماد يامين  -5

 ي في دعم العملية التعليمية"تجتماعشبكات التواصل االاستخدام نحو 

استخدام  نحو اليرموك طلبة جامعة اتجاهات معرفة إلىهذه الدراسة  هدفت

 الجنس راتذلك بمتغي وعالقة التعليمية العملية دعم في يجتماعالتواصل اال شبكات

طالبات و طلبة على توزيعها تم استبانة 100 الدراسة من عينة تكونتو ة،والكلي

 ة.عشوائي بطريقة اليرموك جامعة

 من اً استخدام ياجتماع تواصل شبكات أكثر ثالث أن إلى الدراسة نتائج أشارتو

بلس  جوجل ب،آ واتس ،الترتيب فيسبوك على هي اليرموك جامعة وطالبات قبل طلبة

 أكثر من كانا الوقت وإضاعة ،يجتماعاال التواصل شبكاتاستخدام  إدمان وأن ،)

 هو ما وكل األخبارمعرفة  أن حين في ،يجتماعاال التواصل شبكاتاستخدام  سلبيات

قبل  من يجتماعاال التواصل شبكاتاستخدام  أكثر غايات هما للتسلية إضافة ،جديد

 أعضاء وقدرة اإلنترنت لشبكةالتحتية  البنية أن إلى إضافة ،اليرموك جامعة طلبة

 تطبيق العقبات نحو أكبر من كانتا التكنولوجيا مع التعاطي التدريسية على الهيئة

 اليرموك. جامعة في التعليم ي فيجتماعاال التواصل شبكاتاستخدام 

 األولاتجاهات طلبة الصف  بعنوان " (24)( 2016) حجازيفريال دراسة  -6

 " في العملية التعليمية اإلنترنتاستخدام ثانوي في مدارس عمان نحو ال

فال إلىهدفت الدراسة   الثانوي باألردن  األولاتجاهات طلبة الصف  على تعر 

 .في العملية التعليمية اإلنترنتاستخدام نحو 

في العملية  اإلنترنتاستخدام وكانت أبرز نتائجها أنَّ اتجاهات الطلبة نحو   

في اتجاهات  اوأنَّه ال يوجد نتائج دالة إحصائيً  ،التعليمية كانت بشكل عام متوسطة

وبالمقابل  ،الجنس إلىعزى ت في العملية التعليمي ة اإلنترنتاستخدام الطلبة نحو 

ً دالة إحصائي اأظهرت النتائج أنَّ هناك فروقً  استخدام في اتجاهات الطلبة نحو  ا

. اإلنترنتمستوى الخبرة في التعامل مع  إلىفي العملية التعليمية تعزى  اإلنترنت

داخل  اإلنترنتاستخدام فيما يتعلق بالصعوبات التي تواجه عملية ربط التعليم بو

مواكبة التطور السريع لتقنيات  ُصعوبات وجود اثبتت الدراسة المدارس فقد
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على مواقع  اإلنترنتوشمول  ،نتاإلنتراستخدام وضعف قدرة المعلَّم على  ،الحاسوب

ارتقاء مستوى التعليم وتقد مه بسبب كثرة  إلىغير أخالقية. وأشارت النتائج 

 المعلومات التي تدعم المنهاج المدرسي.

تأثير استخدام  Levant Cetinkaya (2017) (25)تناولت دراسة  -7

What's App  في عملية التعليم بأنقرة، كما استهدفت الدراسة استكشاف آثار

في العملية التعليمية، اعتمد الباحث في دراسته على  What's Appاستخدام 

األساليب النوعية والكمية، كما اعتمد على المنهج شبه التجريبي وأعتمد الباحث على 

ه، وأوضحت نتائج الدراسة تحليل التباين للحصول على المعامالت اإلحصائية لدراست

إلى أن بيئتي التعلم لها تأثيرات مختلفة على نجاح الطالب، وأن دعم البيئة أكثر 

، كما أوضحت نتائج الدراسة أن التعلم يمكن أن What's Appفاعلية لزيادة نجاح 

يحدث دون وعى متعمد من أفراد العينة، وأن الرسائل التي تحتوى على صور يمكن 

يمكن أن  What's Appر فاعلية في تعلمهم، وتصور أفراد العينة أن أن تكون أكث

 يكون داعًما للعملية التعليمية.

المدارس  طالب اتجاه ( معرفة26)Long Gwo Chen (2016 )هدفت  -8

 الدراسة واعتمدت الدراسية، الفصول في استخدام اإلنترنت نحو والمعلمين الثانوية

  البيانات. لجمع والمقابلة االستبيان معتمدة على المسحي على المنهج

الطالب  من كل الدراسة: أظهر هذه إليها توصلت التي النتائج أهم ومن  

على  تعتمد التي الحديثة، التقنيات على الطلب زيادة نحو إيجابية مواقف والمعلمين

 استخدام نحو والطالب المعلم جانب من متردد موقف هناك يزال ال الكمبيوتر، كما أنه

  .للتعلم كأداة التعليمية العملية اإلنترنت في

إفادة الطالبات من معامل  بعنوان "(27)( 2015) المتبوليهبة  دراسة -9

 "محافظة الغربية فيالمدارس الثانوية للبنات  في اإلنترنت

 اإلنترنتلمعامل  الثانوية المرحلة طالباتاستخدام  واقع معرفةاستهدفت الدراسة 

 ،طريق العينة عن الميداني المسح منهج الباحثة استخدمت وقد، امنه إفادتهن ومدى

 العام من الثانوي التعليم مراحل من مدرسة 36 قوامهاة عمدي عينة اختيار تم حيث

 ،االستبيان الباحثة واستخدمت ،الغربية بمحافظة التعليمية واإلدارات المراكز مختلف

 الدراسة مجتمع عن العلمية المادة لجمع ،والمقابالت الشخصية، المراجعة وقائمة

 بالمجان اإلنترنت خدمة تقدم هي الدراسة إليها توصلت التي النتائج أهم ومن

 في غالبًا يكون المدارس داخل اإلنترنتاستخدام و ،الدراسة عينة المدارس داخل

 طريق عن واألقارب االتصال بالزميالت وجاء ،% 44.1 بنسبة المدرسية الفسحة

 بنسبة اإلنترنت لشبكة الطالباتاستخدام  وأغراض دوافع أهم من اإللكتروني البريد

36.75 %. 



289 

طالب المدارس استخدام " بعنوان (28) (2015العزيز ) عبد هند دراسة -10

 "محافظة أسيوط في اإلنترنتالثانوية لشبكة 

 الثانوية المدارس وطالبات طالبستخدام ال الفعلي الواقع معرفةهدفت الدراسة 

 تواجه التي والمعوقات الصعوبات والتعرف على أسيوط محافظة في اإلنترنت لشبكة

  .وكيفية حلها أسيوط محافظة في الثانوية المدارس طالب

 رئيسية كأداة االستبيان واستخدمت أداة ،الوصفي المنهج على الدراسةاعتمدت 

 عينة اختيار تم قدو، الشخصية والمقابالت المراجعة قائمة إلى إضافة ،لجمع البيانات

 .وطالبة اطالبً  400 بلغت فقد والطالبات الطالب عينة أما ،مدرسة 28 عمدية قوامها

 لشبكة دراسية حصة وجود دمع هو ةالدراس إليها توصلت التي النتائج أهمومن  

 شبكة مستخدمي من األكبر العدد وأن ،بالمدارس الدراسية داخل المناهج اإلنترنت

 محرك وجاء ،اإلداريين ثم المعلمين ثم الطالب من المدارس الثانوية في اإلنترنت

ً استخدام أعلى المحركات من ياهو البحث  قمة على التعليمية المواقع جاءت كما ،ا

 بنسبة اإللكتروني للبريد الطالب وامتالك ،الطالب زيارتها يكثر التي المواقع

 اإلنترنتاستخدام  نحو الطالب دوافع أهممن  والترفيه التسلية وجاءت ،47.8%

 .% .73.8 بنسبة

( الوقوف على تأثير 29) Armend Bwzzella (2015)هدفت دراسة  -11

على التفاعل بينهم بشأن المحتوى Twitterاستخدام طالب الجامعات لتطبيق 

تم إرسالها من جانب  Tweetsالتعليمي، ولذا سعت الدراسة إلى تحليل عدة تغريدات 

أساتذة أحد المقررات إلى طالبه، إضافة إلى تصميم استبيان يحوى مقياًسا لالتجاه تم 

توزيعه على الطالب، وأوضحت النتائج أن استخدام تطبيق تويتر كأداة هو استخدام 

فعال لمساعدة الطالب على استيعاب المفاهيم األساسية في المقرر، ولكن أبدوا 

قل التفاعل بينهم وبين األستاذ من التويتر إلى داخل الفصول التقليدية، رغبتهم في ن

بمعنى وجود تكامل بين الوسائل التقليدية والحديثة في العملية التعليمية من خالل 

 مناقشة موضوعات التويتر بداخل الفصول.

( تصورات 30) R،Arteags ،Sanchez  (2014)تناولت دراسة  -12

راض التعليمية حيث يعد الفيسبوك أكثر مواقع الشبكة الطالب للفيسبوك في األغ

االجتماعية جماهيرية وانتشاًرا على مستوى الطلبة في التعليم العام والجامعي، إال أنه 

لم يحقق نجاًحا كبيًرا في استخدامه في الفصول الدراسية حتى اآلن، استهدفت الدراسة 

موقع الفيس بوك واستغالله من قبل  أيًضا معرفة ما اذا كان هناك إمكانية من استفادة

طالبًا  214الهيئة التدريسية لألغراض التعليمية، أجريت الدراسة على عينة قوامها 

، كما تم تطبيق نموذج المعادلة الهيكلية المصمم تجامعة هويلفا في أسبانياوطالبة في 

قع لتحديد العوامل التي قد تحفز هؤالء الطالب على استخدام الفيس بوك وموا

الشبكات االجتماعية لألغراض التعليمية، أوضحت النتائج أن التأثير االجتماعي 
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للفيس بوك هو العامل األكثر أهمية وحيوية في إقامة العالقات االجتماعية بين 

األفراد، أما استخدام الفيس بوك بهدف األغراض التعليمية فيجب أن يتم بشكل غير 

 مباشر وغير مخطط له.

( اإلفادة من 31) Kim & Evern& Rogan (2014) تناولت دراسة -13

نظام مخصص لتحسين التعلم الذاتي في البيئات التعليمية عبر اإلنترنت وأكدت 

الدراسة أن الطالب الذين يشاركون في الدورات التدريبية عبر اإلنترنت يعانون حالة 

رأت العينة احباط وفشل ألنهم غير مستعدين لتجربة التعلم الصعبة والمعزولة، كما 

أن التعليم الموجه يمكن أن يساعد في انشاء ميزات لنظام شخصي ويساعد الطالب 

على تحسين قدراتهم على إدارة أنشطتهم التعليمية الشاملة ومراقبة إدارتهم، إضافة 

إلى ذلك يَمكن النظام االليكتروني من التعاون والتفاعل والتغذية المرتدة والدعم الذى 

ات الملحة للمدرسين واقرانهم، كما أوضحت نتائج الدراسة أن يعد من الضروري

قدرات الطالب يمكن أن تتحسن عندما تستخدم نظاما تعليميا شخصيا تعاونيا يمكن 

 الطالب أن يكونوا أكثر تشاًطا في تخطيط أنشطة الدورة التدريبية وتنظمها وتراقبها. 

إلى الوقوف على أثر Niamboue Bado (2014( )32 )وهدفت دراسة  -14

تصميم ألعاب الفيديو جيم واستخداماتها في العملية التعليمية خاصة في تعلم اللغات، 

مفردة من طالب التعليم  111ولذا قام الباحث بإجراء دراسة تجريبية على عينة من 

أسابيع ومن  3وتم تعريضهم على فيديوهات تعليمية لمدة  بدولة بوركينافاسوالثانوي 

لمناقشة إدراكاتهم  Focus Group Interviewsجراء مقابالت متعمقة معهم خالل إ

واتجاهاتهم اإليجابية نحو تجربة التعلم من خالل ألعاب الفيديو جيم. وأوضحت نتائج 

الدراسة أن عوامل الثقة والرضا وجذب االنتباه التي شعر بها هؤالء الطالب أثناء 

تجاهات اإليجابية نحو تعميم تلك األلعاب التجربة كانت وراء وجود الدافعية واال

 واستخدامها في العملية التعليمية.

اتجاهات الطالب السعوديين  "بعنوان (33) (2014دراسة محمد الحربي ) -15

 " هستخدامفي التعلم وحاتجاتهم التدريبية الالزمة ال اإلنترنتاستخدام المبتعثين نحو 

استخدام نحو  السعوديين المبتعثينالتعرف على اتجاهات الطالب هدفت الدراسة 

الدراسة  واستخدمته. ستخدامفي تعلمهم وحاجاتهم التدريبية الالزمة ال اإلنترنت

من الطالب  ةوطالب ا( طالبً 105وتكونت عينتها من ) ،المنهج الوصفي المسحي

اتجاهات في أن نتائج الدراسة  تلخصتوقد  West Virginia المبتعثين بجامعة

 ،إيجابيةجاءت في تعلمهم  اإلنترنتاستخدام الطالب السعوديين المبتعثين نحو 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط كما أثبتت الدراسة أنه  ،وبدرجة عالية

في تعلمهم تعزى  اإلنترنتاستخدام اتجاهات الطالب السعوديين المبتعثين نحو 

 ،والجنس، والدورات التدريبية ،والعمر ،لتخصصوا ،لمتغيرات )المؤهل الدراسي

بين اتجاهات  ادالة إحصائيً  ةال توجد عالقة ارتباطيكما  ،ومكان الدراسة الحالي(
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في تعلمهم وحاجاتهم التدريبية  اإلنترنتاستخدام الطالب السعوديين المبتعثين نحو 

 ه. ستخدامالالزمة ال

لكتروني فاعلية نموذج للتعلم اإل "بعنوان (34) (2014دراسة حاتم عاطف ) -16

 " اإلنترنتالوسائط المتعددة على استخدام إلخراج تجريدة الكترونية ب اإلعالملطالب 

إلخراج  اإلعالماختبار فاعلية نموذج التعلم اإللكتروني لطالب هدفت الدراسة 

ومشاركة  ،اإلنترنتالوسائط المتعددة على استخدام جريدة االلكترونية لألطفال ب

 اختارت الدراسة ،اللكتروني عن بعد عبر شبكة تويترنظام التعلم ا في اإلعالمطالب 

 30عينة عمدية من طالب الفرقة الرابعة إعالم بكلية اآلداب جامعة المنوفية بواقع 

 ا وطالبة.طالبً 

 اإلعالممعرفة طالب  ازدياد :عدد من النتائج أهمها إلىتوصلت الدراسة 

م عن بُعد يوفاعلية التعل ،لكترونية وإكسابهم المهارات الالزمةبموضوع الصحف اإل

 .النموذج التعليمياستخدام اكساب المهارات عند  في

 التعليق على الدراسات السابقة:

 ة،الوصفي الدراسات إلى السابقة غالبية الدراسات تنتميمن حيث المنهج:  -

المنهج  استخدمت بشقيه التحليلي والميداني، كذلكمنهج المسح استخدام  في وتتنوع

بحوث هذا  فيولكن لم تظهر  ،التحليلي والوصفي ،التجريبي وشبه التجريبي

 .المقارن أوالمحور دراسات تناولت المنهج التاريخي 

ن ما بين اعتمد عليها الباحثو التيالبحثية  األدواتتنوعت : األدوات من حيث -

 ،المقابلة العلمية ،استمارة تحليل مضمون ،بطاقة مالحظة ،الورقياستمارة االستبيان 

نحو الفصول  مقياس لالتجاه إلىاضافة ، هذا واالختبارات التحصيلية القبلية والبعدية

داة أكثر من أ، كما تميزت الدراسات األجنبية بالتنوع والتجديد والجمع بين االفتراضية

د بعض الدراسات على ادوات بحثية لمنهج اعتما إلى إضافة ،الدراسة الواحدة في

استخدام  فيذات الوقت مع ادوات بحثية لمنهج تجريبي هذا التنوع  فيوصفي 

البحثية بما  األدواتالبحثية تعكس خبرات الباحثين وقدرتهم على تطويع  األدوات

 يخدم اهدافهم البحثية

 فياعتمدت عليها الدراسات الميدانية  التيتنوعت العينات العينات:  من حيث -

 إضافةالدراسات العربية ما بين عينات من طالب المدارس الثانوية وطالب الجامعة 

عينات  إلىعينات ميدانية  إلى إضافة الخاصة،عينة من االطفال ذوى االحتياجات  إلى

 العالي.مختلفة ما بين طالب المرحلة الثانوية وطالب التعليم 

تم  التيعلى الموضوعات الطابع التحليلي غلب  النظرية: األطر من حيث -

مجمل  فيمن النظريات البحثية  أيلذا لم تظهر  ،األولالمحور  في لهاالتعرض 

النظريات العلمية المفسرة للقضايا استخدام  فيهناك ضعف و ،الموضوعات البحثية
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النظرية سوى نموذج قبول  األطرالدراسات العربية حيث لم ترصد نتائج  فيالبحثية 

ما بقية الدراسات خلت تماما أ دراسة واحدة فقط ونظرية تقرير الذات فيالتكنولوجيا 

 النظرية األطرمن 

الدراسات العربية  فيتنوعت القضايا البحثية  :شكاليات البحثيةمن حيث اإل -

على ساسي أبعاد القضية مع التركيز بشكل ألتشمل تقريبا كل التخصصات وكل 

حتى العملية التعليمية فتنوعت القضايا واإلشكاليات  في اإلنترنتاستخدام الطالب و

عداد االختبارات اإلنترنت مثل إعاقة من خالل التابلت وطفال ذوى اإلتعليم األ شملت

 ،الشبكات االجتماعيةاستخدام تنمية مهارات و ،من خالل برنامج الوسائط المتعددة

 ،مواقع التواصل ودعم عملية التعليمو ،الجامعات فيلكتروني مزايا تطبيق التعلم اإلو

 ير الذات.تأثير دافعية التعلم وتقدو اإلعالم،اختبار فاعلية نموذج التعلم لطلبة و

 تعتمد عليه الدراسة: الذيالمدخل النظري 

وقد نشأ هذا  واإلشباعات،ات ستخداممدخل اال تعتمد الدراسة الحالية على  

ويعتبر هذا  اإلعالم،المدخل في فترة سيطرة االعتقاد في التأثيرات المتوسطة لوسائل 

من ماذا  الرئيسيحيث تحول التساؤل  اإلعالمالمدخل نقطة تحول هامة في دراسات 

ويقوم  اإلعالم؟ماذا يفعل الجمهور بوسائل  إلىبالجمهور؟  اإلعالمتفعل وسائل 

عالمية معينة أو رسائل إالمدخل على مقولة رئيسية وهى: أن الجمهور يختار وسيلة 

  .(35)أو حاجات معينة لديه حاجة إلشباعمعينة  إعالمية

ات واإلشباعات أن األفراد ليسوا ضحايا تأثيرات وسائل ستخداموترى نظرية اال

 ،هااستخدامالتي يريدون  اإلعالموإنما هم قادرون على تحديد أي وسائل  ،اإلعالم

إلشباع حاجات معينة لديهم، ويفترض  ،وأي المضامين التي يريدون التعرض لها

ات واإلشباعات أن قيم الناس واهتماماتهم وأدوارهم االجتماعية لها ستخداممدخل اال

أو يشاهدونه  يقرؤونهالقدرة المسبقة في صياغة واختيار ما يؤمنون به من خالل ما 

 .(36) اإلعالمأو يسمعونه من وسائل 

دراسة  الجماهيريبدراسة االتصال واإلشباعات ات ستخداموتهتم نظرية اال

الطاغية،  اإلعالموظيفية منظمة، حيث جاء هذا النموذج كرد فعل لمفهوم قوة وسائل 

سلبي لرسائل وسائل  لال تعد الجماهير مجرد مستقبستخدام فمن خالل منظور اال

بل يصبح األفراد في ظل هذه النظرية مشاركين فعالين  االتصال الجماهيرية،

 .(37)يجابيين في عملية االتصال إو

مدخل  EKatz &J.G Blumler" -ويعرف " الياهو كاتز وبلوملر 

ات واإلشباعات بأنه " استراتيجية بحثية يمكنها أن تمدنا ببناء أو هيكل ستخداماال

ض متنوعة حول ظاهرة اتصالية معينة، ويعد المدخل أرضية خصبة القتراحات لفرو

الفروض المتعلقة بتوجيهات الجمهور التي تنشأ عن أكثر من نظرية سيكولوجية 

 .(38)وسوسيولوجية "
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 ات واإلشاعات:ستخدامفروض مدخل اال 

ات واإلشاعات يعتمد على بعض الحقائق السيكولوجية، وهي ستخدامإن مدخل اال

أن كل فرد لديه بناء خاص لالهتمامات واالحتياجات والقيم التي تلعب دورا في 

، وعلى هذا فإن شخصا ما لديه اهتمامات اإلعالمتشكيل اختياراته من وسائل 

إشباع هذه االحتياجات من خالل التعرض  إلىربما يسعى  ،واحتياجات معينة

للمضمون الرياضي أو الموسيقى أو الدرامي، بينما يشبع شخص آخر حاجات مختلفة 

 االقتصادي.عن هذه االحتياجات من خالل التعرض للمضمون األدبي أو السياسي أو 

(39) 

ات ستخدامويركز هذا المدخل على مجموعة من االفتراضات تشكل مدخل اال

                          :(40) عات هيواإلشا

جمهور وسائل االتصال ايجابي فهو يختار وينتقي من وسائل االتصال  –1

 يفضله وما يتفق مع قيمه واهتماماته الخاصة. ورسائلها ما

الفروق الفردية لألفراد هي التي تتحكم في حاجاتهم واختياراتهم لوسائل  –2

 ورسائلها. اإلعالم

التأكيد على أن الجمهور هو الذي يختار الرسائل والمضمون الذي يشبع  –3

حاجاته فاألفراد هم الذين يستخدمون وسائل االتصال وليست وسائل االتصال هي 

 التي تستخدم األفراد . 

يستطيع أفراد الجمهور دائما تحديد حاجاتهم ودوافعهم وبالتالي يختارون  –4

 اجات . الوسائل التي تشبع تلك الح

ات الجمهور استخداميمكن االستدالل على المعايير الثقافية السائدة من خالل  –5

 فقط.لوسائل االتصال وليس من خالل محتوى الرسائل 

الفروق الفردية لألفراد هي التي تتحكم في حاجاتهم واختياراتهم لوسائل  -6

 ورسائلها. اإلعالم

 تطبيق النظرية في موضوع الدراسة:

 هما:ات واإلشباعات باإلجابة على سؤالين أساسيين ستخداميسمح لنا مدخل اال   

كيف ولماذا يستخدم طالب الجامعة تطبيقات الهاتف المحمول؟ وبمعنى آخر ما 

الدوافع التي تجعل هؤالء الطالب يستخدمون تطبيقات الهاتف المحمول؟ وما هي 

ا هي طبيعة هذه اإلشباعات؟ فهذا ؟ ومستخداماإلشباعات التي تتحقق لهم من هذا اال

إلشباع حاجاتهم  اإلعالمالجمهور لوسائل استخدام المدخل يعد محاولة لشرح كيفية 

 ..(41) المدخلوتحقيق أهدافهم ومن ثم فان الجمهور يحظى بأهمية كبيرة في هذا 
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توفير رؤية معرفية شاملة عن عملية التطبيقات التعليمية وألن الدراسة تهدف  

، وبذلك فإن الطالب عبر منصات الهاتف المحمول اإلعالموالتدريبية لدى طالب 

 إلىفهم يسعون  التطبيقات التعليمية والتدريبية على الهاتف المحمولحينما يستخدمون 

ثم سوف يعتمد الباحث  تلبية احتياجات معينة واشباعها من خالل هذا التعرض، ومن

 اإلعالمطالب استخدام ات واإلشباعات للتعرف على ستخدامعلى مدخل اال

بالجامعات السعودية لتطبيقات الهاتف المحمول في تنمية قدراتهم العلمية والتدريبية 

 واإلشباعات المتحققة منها.

 اإلطار المنهجي واإلتجرائي للدراسة:

 تساؤالت الدراسة:

 ؟السعوديين اإلعالمما نوعية التطبيقات المفضلة لدى طالب  -أ

 ما أسباب اعتماد عينة الدراسة على الهاتف المحمول كوسيلة تعليمية؟  -ب

ما طبيعة التطبيقات التعليمية التي يعتمد عليها المبحوثون في عملية التعليم على  -ج

 الهاتف المحمول؟ 

 دون غيرها؟ المبحوثين لتطبيقات بعينهااستخدام ما دوافع  -د

أساتذة بفي عالقتهم  هواتفهم النقالةالمبحوثون  فيها ما المجاالت التي يستخدم -ه

 المواد الدراسية، وزمالئهم؟

لتطبيقات الهواتف المحمول في  السعوديين اإلعالمطالب استخدام ما أسباب  -و

 النواحي التدريبية؟

 نواحي التدريبية؟في ال بالسعودية اإلعالمما التطبيقات التي يستخدمها طالب   -ز

 فروض الدراسة:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى  الفرض األول:

هم لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم أو التدريب تبعا للخصائص استخدام

متوسط  -مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –الديموغرافية )النوع 

 الدخل(.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى  الفرض الثاني:

هم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا للخصائص الديموغرافية استخدام

 متوسط الدخل(.-مكان السكن-التخصص الدراسي –الجامعة  –)النوع 

هم استخدامتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى  :الفرض الثالث

 –للمنصات التعليمية في مجاالت التعليم أو التدريب تبعا للخصائص الديموغرافية )النوع 

 متوسط الدخل(.-مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة 
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المبحوثين استخدام مدة ذات داللة إحصائية بين ارتباطية توجد عالقة  :الفرض الرابع

الدردشة، والمنصات التعليمية في هم لتطبيقات استخدامللهاتف المحمول ومدى 

 .العملية الدراسية

المبحوثين استخدام ذات داللة إحصائية بين ارتباطية توجد عالقة : الفرض الخامس

 للتطبيقات التعليمية على الهاتف ومدى إفادتهم في النواحي التعليمية

حوثين المباستخدام ذات داللة إحصائية بين ارتباطية توجد عالقة  :الفرض السادس

 للتطبيقات التدريبية على الهاتف ومدى إفادتهم في مجاالت التدريب

 نوع الدراسة: -ا 

 توضيحوصف وإلى حيث تسعى الدراسة  ،إلى الدراسات الوصفيةالدراسة  هذه تنتمي

للتطبيقات التعليمية والتدريبية  بالمملكة العربية السعودية اإلعالمطالب  توظيف واقع

أسباب اعتمادهم عليها في النواحي العلمية والتدريبية،  دصر في دراستهم، وكذلك

الجديد، والذي يمثل إحدى الطفرات التكنولوجية في  اإلعالمباعتبارها إحدى أشكال 

 مجال الصحافة الرقمية لهذه الفئة العمرية تحديدا.

 منهج الدراسة:-ب

فقد استقر الباحث بعد مراجعة الدراسات السابقة وكذلك أهداف الدراسة الحالية، 

ً  اً على توظيف منهج المسح بشقيه الوصفي والتحليلي باعتباره جهدً  ً منظمً  علميا  ا

للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظاهرات 

 موضوع البحث، وذلك بهدف تكوين قاعدة أساسية من البيانات والمعلومات المطلوبة.

الهاتف المحمول  تطبيقاتمنهج المسح بالعينة لمستخدمي استخدام وقد استقر الباحث على 

باإلحساء، واكتفى  فيصل"الملك  و" بالمدينة المنورة بجامعتي "طيبة" اإلعالممن فئة طالب 

ومن ثم  ،ستهدفجميع أفراد الجمهور الم إلى الوصوللصعوبة  الباحث بجامعتين اثنتين فقط

 اإلعالمطالب هذا المنهج للتعرف على خصائص عينة الدراسة من استخدام  إلىسعى الباحث 

في العملية  الستخدام تطبيقات الهاتفوماهية األسباب التي دفعتهم  ،بجامعتي "طيبة" و"فيصل"

تعلق بالمتغيرات ت، فضال عن الحصول على بيانات كمية التعليمية اثناء دراستهم الجامعية

 المختلفة الخاصة بالدراسة.

 :عينة الدراسة-ج

 ومنها الدراسات السابقة إلى أن الدراسات تشير أحدث الدراسات األجنبية

في البحوث التي عنيت  محدوديةبال تتسم اإلعالمالخاصة بالجمهور من فئة طالب 

، وبعد مراجعة الباحث لمتوسط حجم العينات التي تضمنتها الدراسات السابقة بهم

 اإلعالم( مبحوثًا من طالب 300وبناًء على ذلك حدد الباحث حجم عينة الدراسة بـ )

، الذين يستخدمون التطبيقات المختلفة "الملك فيصل"وجامعة  "طيبة"من جامعة 

اجراء الدراسة وتوزيع  ، حيث تمتدريبيةللهاتف المحمول في العملية التعليمية وال

م، ومن سمات هذه الفترة أنها كانت فترة حظر كلي 2020االستبيان خالل شهر ابريل 
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، 19بالمملكة العربية السعودية بسبب مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 

تخدام الهاتف واقتصار العملية التعليمية على التعليم اإلليكتروني فقط، مما عزز من اس

في العملية التدريب واالنتظام في العملية التعليمية، وهذا مما يعتقد أنه سيؤثر بشكل ما 

 .يأتي في نتائج الدراسة الميدانيةعلى نتائج هذه الدراسة كما س

 نوع العينة وأسلوب سحبها:

 اإلعالممن طالب  العينة الحصصيةاعتمد الباحث في اختيار عينة الدراسة على 

والذين أبدوا  ،المختلفة على الهاتف المحمول يتبعون ويستخدمون التطبيقاتالذين 

استعدادًا للمشاركة في البحث، في محاولة لتقديم رؤية عميقة عن واقع وطبيعة مجال 

 التطبيقات التعليمية والتدريبية.

هي أكثر العينات  Samples Nonprobabilityوتعد العينات غير االحتمالية 

 Quota Sample، وقد كانت العينة الحصصية (42) االستكشافيةمة للدراسات مالئ

إحدى العينات غير االحتمالية التي تم تفعيلها الختيار عينة الدراسة، حيث يتم من 

 ،فئات ويُختار من كل فئة مجموعة من األفراد ممثلة له إلىخاللها تقسيم المجتمع 

 .مطلق وهنا يتم االختيار حسب ما يراه الباحث مناسبًا وليس بشكل عشوائي

 (1تجدول رقم )

 خصائص عينة الدراسة

 العدد المتغير
النسبة 

 المئوية

المتوسط 

 الحسابي
 المجموع

النسبة 

 المئوية

 النوع
 39.7 119 ذكر

1.6033 300 100% 
 60.3 181 انثي

 الجامعة
 50.0 150 طيبة

1.5000 300 100% 
 50.0 150 فيصل

 لغة الدراسة

 97.3 292 العربية

 1.7 5 االنجليزية 100% 300 1.0433

 1.0 3 أخرى

 التخصص

 75.3 226 صحافة ونشر

1.4200 300 100% 

 17.0 51 عالقات عامة

 4.3 13 إذاعة وتليفزيون

 2.3 7 فيديو ووسائط متعددة

 1.0 3 أخرى

 مكان اإلقامة
 8.3 25 قرية

1.9167 300 100% 
 91.7 275 مدينة

الدخل الشهري 

 لألسرة

 5000 إلى 1000من 

 لاير شهريا
102 34.0 

أقل من  إلى 5000من  100% 300 2.0367

 لاير شهريا 10000
85 28.3 

 37.7 113 آالف فأكثر 10000من 
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اإلناث على نسبة الذكور في عينة الدراسة، يتضح من الجدول السابق تفوق نسبة   

ويرجع السبب  ( للذكور،%39.7(، مقابل نسبة )%60.3حيث بلغت نسبة اإلناث )

في زيادة نسبة اإلناث في عينة البحث هو ارتفاع عدد الطالبات في جامعة طيبة 

 الطالببنسبة مقارنة  %60طالبات قسم اإلعالم  بصفة خاصة، حيث تمثل نسبة

فقط، وهذا ما يؤكد صدق توزي وتمثيل العينة للمجتمع الكلي  %40غت التي بل

 %22نسبة طالب تخصص اإلعالم بجامعة الملك فيصل كما بلغت  للدراسة.

 للطابات تخصص اإلعالم بنفس الجامعة. %78مقابل 

نسبة جامعة الملك فيصل مع نسبة جامعة  يتساويتضح من الجدول السابق  كما 

جاءت اللغة العربية في  ،كل منهما، وفيما يتعلق بلغة الدراسة( ل%50طيبة بواقع )

(، في حين جاءت اللغة االنجليزية في المرتبة %97.3المرتبة األولى بنسبة )

(، أما بالنسبة %1.0(، وأخرى في المرتبة الثالثة بنسبة )%1.7الثانية بنسبة )

وذلك في للتخصص فقد غلب على عينة الدراسة تخصص الصحافة والنشر 

(، ثم جاء تخصص العالقات العامة في المرتبة %75.3المرتبة األولى بنسبة )

(، ثم جاء تخصص اإلذاعة والتليفزيون في المرتبة الثالثة %17.0الثانية بنسبة )

(، ثم تخصص فيديو ووسائط متعددة في المرتبة الرابعة بنسبة %4.3بنسبة )

(2.3%.) 

تخصص الصحافة عن غيره من تخصصات ويرجع السبب الرتفاع نسبة طالب 

لعدم وجود برامج إعالمية أخرى غير برنامج الصحافة  في عينة الدراسة اإلعالم

عالم وأقدمها اإلجامعة طيبة، كما أنه من أهم تخصصات ب بقسم االتصال واإلعالم

، حيث يرتفع عدد طالب تخصص الصحافة والنشر اإلليكتروني بجامعة الملك فيصل

طالب برنامجي اإلذاعة والتلفزيون، واالتصال االستراتيجي، يؤكد نفس  بها عن عدد

قسام اإلعالم أتخصص الصحافة من التخصصات العريقة في كليات والنتيجة كون 

 .على مستوى العالم العربي

(، من الطالب عينة الدراسة يقيمون في %91.7أما بالنسبة لمكان اإلقامة فإن ) 

 . القرىلطالب عينة الدراسة يقيمون في (، من ا%8.3، مقابل )المدن

وبالنسبة للدخل الشهري لألسرة عكست عينة الدراسة متوسطات الدخل المختلفة،  

في المرتبة األولى بنسبة « آالف فأكثر 10000من »تقدم الدخل المرتفع  حيث

فقد جاء في « لاير شهريا 5000 إلى 1000من »(، أما الدخل المنخفض 37.7%)

 إلى 5000من »(، في حين جاء الدخل المتوسط %34.0المرتبة الثانية بنسبة )

 (.%28.3في المرتبة الثالثة بنسبة )« لاير شهريا 10000أقل من 
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 تجمع البيانات: ةأدا

 اعتمدتأهداف الدراسة، المشكلة البحثية وسعي الباحث لتحقيق من خالل     

باعتبارها أداة بحثية مناسبة لجمع البيانات من  ،على صحيفة االستقصاء هذه الدراسة

لهاتف المحمول من فئة طالب ا مستخدمي تطبيقاتمفردات عينة الدراسة المتمثلة في 

 .اإلعالم

 اختبارا الصدق والثبات:

: اختبار الصدق   أوالا

على أنها تقيس الموضوع  ويعنى أن األداة )المقياس أو االختبار( تبدو بوضوح 

الذي صممت لقياسه، وأن مضمون األداة يبدو أنه يتفق تماًما مع الغرض منه، وقد تم 

 قياس صدق األداة من خالل ما يأتي:

  فحص بالغ الدقة ألداة جمع البيانات من حيث المحتوى والصياغة اللغوية، بحيث

ومحتواها واالستجابات عليها تبدو أنها تقيس الموضوع  -أسئلة- تكون لغة البنود

 ، وتكون مقبولة وواضحة للمبحوثين.بدقة دون لبس المراد قياسه

  عرض االستمارة على عدد من المحكمين المتخصصين من ذوي الصلة

للتأكد من أن أسئلة االستبيان تحقق أهداف  ،بالمشكلة البحثية من أساتذة الجامعات

 ا تقيس ما أعدت لقياسه بالفعل، والتأكد من صدقها وصالحيتها.الدراسة، وأنه

تم تعديل بعض األسئلة من حيث الحذف واإلضافة طبقًا آلراء بعض السادة 

المحكمين، ثم صياغة استمارة االستبيان في صورتها النهائية، وقام الباحث بإجراء 

التعديالت والتغييرات الالزمة تبعًا لمالحظاتهم لتكون االستمارة قابلة للتطبيق، 

 البيانات. وبالتالي تحقق الصدق الظاهري ألداة جمع

 (.(Reliabilityثانياا: اختبار الثبات 

معامالت إحصائية للتأكد من صالحية مقاييس االستبيان، من حيث استخدام تم 

)Cronbach’  )االتساق الداخلي والثبات، ولذلك تم حساب معامل ألفا كرونباخ 

Alpha  الذي يستخدم لتحليل ثبات المقاييسReliability Analysis  بتقدير

االتساق الداخلي بين العبارات المكونة للمقياس عن طريق حساب متوسط االرتباطات 

( وهي قيمة 0.848بين عبارات المقياس، وقد بلغت قيمة معامل ألفا كرونباخ )

 وقبولها. مرتفعة لثبات مقاييس الدراسة

 المعالجة اإلحصائية للبيانات:

                                                           
  تتراوح قيمة معاملCronbach'Alpha  فأقل فإن ذلك يعبر  0.6ما بين صفر وواحد، وإذا كانت القيمة

 عن انخفاض مستوى ثبات المقياس
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وتفريغها، تم ترميز البيانات  الميدانيةبعد االنتهاء من جمع بيانات الدراسة 

 ،وإدخالها إلي الحاسب اآللي، ثم معالجتها وتحليلها واستخراج النتائج اإلحصائية

 "SPSSية "جتماعبرنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم االاستخدام وذلك ب

(Statistical Package for Social Science).  استخدام بوقام الباحث

 عالجات اإلحصائية اآلتية:االختبارات والم

 .Percentوالنسب المئوية  Frequency البسيطة.التكرارات  .1

لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين  (Chi Square Test) 2اختبار كا .2

 .(Nominal)متغيرين من المتغيرات االسمية 

 يقيس، وهو 2لقياس شدة العالقة في حالة ثبوتها في اختبار كا (Phi)معامل فاي  .3

.وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا 2×2شدة العالقة بين متغيرين اسميين في جدول 

 :0.300، ومتوسطة إذا كانت ما بين 0.300من  أقلكانت قيمة المعامل 

 .0.600، وقوية إذا كانت أكثر من 0.600

لدراسة شدة واتجاه العالقة  Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسون  .4

 .غيرين من متغيرات الدراسةاالرتباطية بين مت

 -Independent- SamplesT)للمجموعات المستقلة  (T-Test)اختبار  .5

Test) حصائية للفروق بين متوسطين حسابيين لمجموعتين لدراسة الداللة اإل

 Interval or)النسبة  أومن نوع المسافة  من المبحوثين في أحد المتغيرات

Ratio)  

( المعروف One Analysis of Varianceالواحد )تحليل التباين ذي البعد  .6

لدراسة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بين  ANOVAاختصارا باسم 

المتوسطات الحسابية ألكثر من مجموعتين من المبحوثين في احد متغيرات الفئة 

 (Interval Or Ratioالنسبة ) أو

 نتائج الدراسة الميدانية

 (2تجدول رقم )

 للهاتف المحمول -عينة الدراسة–المبحوثين استخدام مدة 

 الهاتف المحمولاستخدام مدة 
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 اإلتجمالي

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 من سنة أقل
 1 0 1 ك

2.9633 .23560 

% 0.3 0.0 0.3 

من ثالث  أقل إلى ةمن سن

 سنوات

 8 4 4 ك

% 1.3 1.3 2.7 

 ثالث سنوات فاكثر 
 291 146 145 ك

% 48.3 48.7 97.0 

 اإلتجمالي
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 غير دالة 605.= مستوى معنوية Phi=.058معامل فاي  2 درجات الحرية= a1.003 =2كا قيمة
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ثالث »المبحوثين للهاتف حيث جاءت استخدام توضح بيانات الجدول السابق مدة 

 بينما جاء في المرتبة الثانية (،%97.0في المرتبة األولى بنسبة )« فأكثرسنوات 

 (، في حين أشار مبحوث واحد%2.7بنسبة )« من ثالث سنوات أقل إلى ةمن سن»

من سنة وذلك بنسبة  أقلفي مدة  الهاتف المحمولأنه يستخدم  من جامعة طيبة

(0.3%.) 

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Square-Chi 2وتشير نتائج اختبار كا

هم استخدامإحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في مدة 

، (605.(، عند مستوى معنوية )a1.003) 2، حيث بلغت قيمة كاللهاتف المحمول

فراد العينة سواء على ألك للتشابه الكبير بين ذوتعد هذه النتيجة نتيجة منطقية و

، كما تؤكد النتيجة أهمية استخدام الوسائل المستوى االقتصادي أو المستوى التعليمي

التكنلوجية الحديثة وعلى رأسها الهاتف الجوال الذكي في تطوير وتحديث العملية 

 التعليمية بالجامعات.

 نظام التشغيل في هواتف المبحوثين( 3تجدول رقم )

 اتفك الذكينظام التشغيل في ه
تجامعة 

 طيبة 
 اإلتجمالي تجامعة فيصل

  "Android"اندرويد 
 41 20 21 ك

% 7.0 6.7 13.7 

 "I.O.S"إس  أواي 
 242 115 127 ك

% 42.3 38.3 80.7 

 نظام ويندوز فون
 17 15 2 ك

% 0.7 5.0 5.7 

 اإلتجمالي
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 دالة 005.مستوى معنوية = Phi=.188معامل فاي  2درجات الحرية=  a10.561= 2كا قيمة 

حيث جاء  ،توضح بيانات الجدول السابق نظام التشغيل في هواتف المبحوثين

(، بينما جاء %80.7في المرتبة األولى بنسبة )« "I.O.S"إس أوي أ»نظام التشغيل 

(، فيما جاء نظام %13.7في المرتبة الثانية بنسبة ) «"Andriod" اندرويد»نظام 

وقد تفوق طالب جامعة فيصل  (%5.7في المرتبة الثالثة بنسبة )« نظام ويندوز فون»

 .(%0.7( مقابل )%5.0هذا النظام بنسبة )استخدام على طالب جامعة طيبة في 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلى Square-Chi 2وتشير نتائج اختبار كا

هم لنظام التشغيل، حيث استخدامطالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في 

 (.005.(، عند مستوى معنوية )a10.561) 2بلغت قيمة كا
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 (4تجدول رقم )

 الهاتف المحمولالمبحوثين والمستخدمة بكثرة على  لدىالتطبيقات المفضلة 

 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل

المبحوثين والمستخدمة  لدىالتطبيقات المفضلة  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

شبكات »حيث أوضحت أن المبحوثين يستخدمون  الهاتف المحمولبكثرة على 

بينما جاءت  وذلك في المرتبة األولى، (%100.0) بنسبة «يجتماعالتواصل اال

وقد  ( من إجابات المبحوثين%90.0في المرتبة الثانية بنسبة )« تطبيقات ترفيهية»

هذه التطبيقات بنسبة استخدام تفوق طالب جامعة طيبة على طالب جامعة فيصل في 

في المرتبة « تطبيقات تعليمية»الـ جاءت  في حين (،%43.7( مقابل )46.3%)

 ثم ،لطالب جامعة طيبة وجامعة فيصلونسب متقاربة  (،%82.3الثالثة بنسبة )

تطبيقات »(، كما جاءت %82.0بنسبة )في المرتبة الرابعة « تطبيقات دينيه»جاءت 

تطبيقات مهنية »(، وأخيًرا جاءت %72.0في المرتبة الخامسة بنسبة )« إخبارية

 (.%66.7في المرتبة السادسة بنسبة )« استخدمها في التدريب

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Chi-Square 2وتشير نتائج اختبار كا

 إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في التطبيقات المفضلة

 .الهاتف المحمولوالمستخدمة بكثرة على 

على  وكما ذكر المبحوثون أن السبب في تفضيلهم لشبكات التواصل االجتماعي

شبكات فورية وسريعة في التواصل، وأنهم يكمن في كونها  مستوى جامعتي الدراسة

 التطبيقات المفضلة
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 الترتيب اإلتجمالي

Chi-

Square 

 2كا

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

phi 

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

شبكات التواصل 

 ي جتماعاال

 300 150 150 ك
1 a. 1 a.  

غير 

 100.0 50.0 50.0 % دالة

 تطبيقات إخبارية
 216 101 115 ك

5 a3.241 1 
-

.104- 
.072 

غير 

 72.0 33.7 38.3 % دالة

 تطبيقات تعليمية
 247 126 121 ك

3 a.573 1 .044 .449 
غير 

 82.3 42.0 40.3 % دالة

تطبيقات مهنية 

 استخدمها في التدريب

 200 103 97 ك
6 a.540 1 .042 .462 

غير 

 66.7 34.3 32.3 % دالة

 تطبيقات ترفيهية
 270 131 139 ك

2 a2.370 1 
-

.089- 
.124 

غير 

 90.0 43.7 46.3 % دالة

 ةتطبيقات ديني
 246 124 122 ك

4 a.090 1 .017 .764 
غير 

 82.0 41.3 40.7 % دالة

 اإلجمالي 
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 
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يستخدمونها في معرفة مواعيد المحاضرات وتعرفهم بأسرع الطرق للتعامل مع 

وكيفية إجراء العمليات التعليمية مثل حذف المقررات واضافتها  ،أنظمة جامعتهم

هذا فضالً على اعتماد  ،واالعتذار عنها، ومعرفة مواعيد االختبارات وضوابطها

هيئة التدريس بالجامعات السعودية على تلك الشبكات أكثر من اعتمادهم على أعضاء 

، خاصة ما يتعلق بإلغاء بعض أعضاء المواقع الرسمية والتطبيقات الخاصة بالجامعة

طبقاً لما ذكره هيئة التدريس لبعض المحاضرات أو الغياب عنها، أو تغيير مواعيدها 

 . المبحوثون

ى أن السبب فب استخدامهم للتطبيقات الترفيهية يعود أشار عدد من لمبحوثين إل

إلى تعليق الدراسة حضوريا بالجامعة واالكتفاء بالتدريس عن بعد وكذا بسبب فرض 

على مستوى المملكة  19الحظر الكلي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد

يالً مكنهم من استخدام العربية السعودية، مما وفر لعينة الدراسة طبقاَ لرؤيتهم وقتاً طو

 التطبيقات الترفيهية أثناء فترة الحظر وهو ما قلل من نسبة شعورهم بالملل خاللها.

استخدامهم للتطبيقات اإلخبارية كان كما أكد أغلب المبحوثين أن السبب في 

، وأضافوا بأنهم 19بمتابعة أخر أخبار انتشار فيروس كورونا كوفيد  اهتمامهمبسبب 

ون ارتفاع أرقام اإلصابات على مستوى العالم بصفة دورية تقرب من مرة كانوا يتابع

 كل ساعة بسبب حالة الرعب الشديد التي اجتاحت العالم مطلع جائحة كورونا. 

 (5تجدول رقم )

 التدريب أوالمبحوثين لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم استخدام مدى 

 ستخدام مدى اال
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 اإلتجمالي

المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

 دائما
 149 80 69 ك

2.4633 .56247 

% 23.0 26.7 49.7 

 أحيانا
 141 66 75 ك

% 25.0 22.0 47.0 

 نادرا
 10 4 6 ك

% 2.0 1.3 3.3 

 اإلتجمالي
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 Phi=.077معامل فاي    2الحرية=درجات    a1.787= 2كا قيمة

 غير دالة   409.مستوى معنوية = 

المبحوثين لتطبيقات الهاتف في استخدام مدى توضح بيانات الجدول السابق  

أنهم يستخدمون هذه التطبيقات  (%49.7)حيث أشار  التدريب أومجاالت التعليم 
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أنهم يستخدمون هذه ( %47.0أشار )، بينما وذلك في المرتبة األولى« ادائمً »

في المرتبة « انادرً »، فيما جاءت فئة لمرتبة الثانيةاوذلك في « أحيانًا»التطبيقات 

المرتفع لطالب جامعتي طيبة ستخدام اال إلىوهذا يشير  (،%3.3الثالثة بنسبة )

 .والملك فيصل في توظيف تطبيقات الهاتف المحمول في التعلم والتدريب

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Square-Chi 2وتشير نتائج اختبار كا

تطبيقات استخدام إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في 

(، عند مستوى a1.787) 2حيث بلغت قيمة كا ،التدريب أوالهاتف في مجاالت التعليم 

 (.409.معنوية )

الهاتف في مجال ويرجع السبب في ارتفاع نسبة استخدام المبحوثين لتطبيقات 

أن فترة اجراء البحث وتوزيع استمارة االستبيان على المبحوثين  التعليم والتدريب إلى

فترة حظر كلي بجميع أحياء المملكة  والتي كانت 19بداية جائحة كورونا كوفيد كانت

ة في جميع مدارس وجامعات يالعربية السعودية، كما ألغيت الدراسة الحضور

على برامج التعليم اإلليكتروني فحسب، مما رفع نسبة  الدراسةالمملكة، واقتصرت 

اعتماد أفراد عينة الدراسة على استخدام تطبيقات الجوال المحمول في التدريب 

 والتعلم كما هو واضح بنتائج هذا الجدول.

 (6تجدول رقم )

لتطبيقات الهواتف المحمولة في الجانب  -عينة الدراسة–المبحوثين استخدام أسباب 

 العلمي والدراسي

 األسباب
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

تطبيق استخدام سهوله 

 الهواتف والتعامل معه

 289 142 147 ك
2 a2.359 1 

-

.089- 
.125 

غير 

 96.3 47.3 49.0 % دالة

سهوله ايجاد المعلومات 

 والتصفح داخل التطبيق

 284 140 144 ك
3 a1.056 1 

-

.059- 
.304 

غير 

 94.7 46.7 48.0 % دالة

استخدم الهاتف ألنه 

يتميز بسهوله الوصول 

المحتويات التعليمية  إلى

 ذات العالقات بدراستي

 282 139 143 ك

4 a.946 1 
-

.056- 
.331 

غير 

 94.0 46.3 47.7 % دالة

يتميز الهاتف بسهولة 

الحركة وهو ما يسهل 

ه في العملية استخداملي 

 التعليمية

 293 147 146 ك

1 a.146 1 .022 .702 
غير 

 97.7 49.0 48.7 % دالة

 اإلجمالي 
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل



304 

 -عينة الدراسة–المبحوثين استخدام توضح بيانات الجدول السابق أسباب 

في المرتبة لتطبيقات الهواتف المحمولة في الجانب العلمي والدراسي حيث جاء 

، ه في العملية التعليميةاستخداميتميز بسهولة الحركة وهو ما يسهل الهاتف األولى أن 

تطبيق استخدام سهوله »( من عدد مفردات العينة، بينما جاء %97.7بنسبة ) وذلك

سهوله ايجاد »(، فيما جاء %96.3في المرتبة الثانية بنسبة )« الهواتف والتعامل معه

(، في حين %94.7في المرتبة الثالثة بنسبة )« المعلومات والتصفح داخل التطبيق

المحتويات التعليمية ذات  إلىاستخدم الهاتف ألنه يتميز بسهوله الوصول »جاء 

 (.%94.0الرابعة بنسبة )في المرتبة « العالقات بدراستي

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Chi-Square 2كا وتشير نتائج اختبار

تطبيقات استخدام إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في 

لتطبيقات الهواتف المحمولة في  -عينة الدراسة–المبحوثين استخدام الهاتف في أسباب 

 الجانب العلمي والدراسي.

كدت على صعوبة استخدام أنتائج الدراسات السابقة التي  وتتفق هذه الدراسة مع

فئة الشباب للحاسبات المكتبية مقارنة باستخدام الهاتف الجوال سواء في التعليم او 

التدريب أو غيرهما وحتى الترفيه والدردشة، حيث ال تتسم أجهزة الحاسبات المكتبية 

 بسهولة الحركة وال تنزيل تطبيقات الهواتف المحمولة واستخدامها عليه. 

 (7تجدول رقم )

 في العملية الدراسية -عينة الدراسة-تطبيقات الدردشة التي يستخدمها المبحوثون

تطبيقات 

 الدردشة 

بدرجة 

 كبيرة 

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة
المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 االتجاه

 العام
 % ك % ك % ك

 54705. 1.2200 84.3 253 9.3 28 6.3 19  بسكاي
40.66 

5 
بدرجة 

 ضعيفة

 86731. 2.2167 29.0 87 20.3 61 50.7 152 سناب شات 
73.88 

3 
بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة كبيرة 1 97.32 29534. 2.9200 7. 2 6.7 20 92.7 278 واتس آب 

فيس بوك 

 )ماسنجر(
11 3.7 29 9.7 260 86.7 1.1700 .46384 

39.00 
6 

بدرجة 

 ضعيفة

 45167. 1.1633 87.0 261 9.7 29 3.3 10 ايمو
38.77 

7 
بدرجة 

 ضعيفة

البريد 

 اإللكتروني
173 57.7 113 37.7 14 4.7 2.5300 .58616 

84.32 
 بدرجة كبيرة 2

 74609. 1.9567 30.0 90 44.3 133 25.7 77 جراميتل
65.22 

4 
بدرجة 

 متوسطة
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عينة -تطبيقات الدردشة التي يستخدمها المبحوثونبيانات الجدول السابق  توضح

 والتي جاءت كاآلتي:في العملية الدراسية،  -الدراسة

العملية في  «واتس آب» تطبيقيستخدمون  ( من المبحوثين أنهم%92.7أشار ) -

( أنهم يستخدمونه في هذا المجال بدرجة %6.7بينما أوضح ) ،بدرجة كبيرة الدراسية

( أنهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، وقد جاء هذا %7.) كشفمتوسطة، في حين 

 ،(97.32(، ووزن نسبي )2.9200في المرتبة األولى بالمتوسط الحسابي )التطبيق 

 بدرجة كبيرة.ستخدام االتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو االو

في « البريد اإللكتروني»يستخدمون  ( من المبحوثين أنهم%57.7كشف ) -

( أنهم يستخدمونه في هذا %37.7بينما أوضح ) ،بدرجة كبيرة الدراسيةالعملية 

( أنهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، وقد %4.7المجال بدرجة متوسطة، في حين أشار )

(، ووزن نسبي 2.5300بالمتوسط الحسابي ) الثانيةفي المرتبة التطبيق جاء هذا 

 بدرجة كبيرة.ستخدام االتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو االو ،(84.32)

 «سناب شات»( من المبحوثين يستخدمون تطبيق %50.7أظهرت النتائج أن ) -

( أنهم يستخدمونه في هذا %20.3بينما أوضح ) ،بدرجة كبيرة العملية الدراسيةفي 

( أنهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، %29.0كشف )المجال بدرجة متوسطة، في حين 

(، ووزن نسبي 2.2167بالمتوسط الحسابي ) الثالثةفي المرتبة التطبيق وقد جاء هذا 

 بدرجة متوسطة.ستخدام االتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو االو ،(73.88)

العملية في  «جراميتل»يستخدمون تطبيق  أنهم( من المبحوثين %25.7أشار ) -

( أنهم يستخدمونه في هذا المجال %44.3بينما أوضح ) ،بدرجة كبيرة الدراسية

( أنهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، وقد جاء %30.0كشف )بدرجة متوسطة، في حين 

(، ووزن نسبي 1.9567بالمتوسط الحسابي ) الرابعةفي المرتبة التطبيق هذا 

 بدرجة متوسطة.ستخدام االتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو االو(، 65.22)

في  «سكايب»( من المبحوثين يستخدمون تطبيق %6.3)كشفت النتائج أن 

( أنهم يستخدمونه في هذا المجال %9.3بينما أوضح ) ،بدرجة كبيرة العملية الدراسية

( أنهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، وقد جاء %84.3بدرجة متوسطة، في حين كشف)

ي (، ووزن نسب1.2200بالمتوسط الحسابي ) الخامسةفي المرتبة التطبيق هذا 

 .ضعيفةبدرجة ستخدام واالتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو اال ،(40.66)

« فيس بوك )ماسنجر(»يستخدمون تطبيق  ( من المبحوثين أنهم%3.7أوضح )

( أنهم يستخدمونه في هذا %9.7بينما أشار ) ،بدرجة كبيرة العملية الدراسيةفي 

( أنهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، %86.7كشف )المجال بدرجة متوسطة، في حين 

(، ووزن 1.1700بالمتوسط الحسابي ) السادسةفي المرتبة التطبيق وقد جاء هذا 

 بدرجة كبيرة.ستخدام واالتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو اال ،(39.00نسبي )

العملية في  «ايمو»( من المبحوثين أنهم يستخدمون تطبيق %3.3أشار )

( أنهم يستخدمونه في هذا المجال بدرجة %9.7بينما أوضح ) ،بدرجة كبيرة الدراسية

( أنهم يستخدمونه بدرجة ضعيفة، وقد جاء هذا %87.0كشف )متوسطة، في حين 
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 ،(38.77(، ووزن نسبي )1.1633بالمتوسط الحسابي ) السابعةفي المرتبة التطبيق 

 .ضعيفةبدرجة ستخدام واالتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو اال

عود لسهولة يأن اعتمادهم على تطبيق "واتس آب"  أكد كثير من عينة الدراسة

استخدامه وتعلمه، وسرعة تحديثه وتطويره، وتنامي الخدمات التي يقدمها وخاصة 

 فيه.عن الملفات والصور والجمل والكلمات  خدمة البحث

ليكتروني يعود إلى كما أوضح كثير من المبحوثين أن اعتمادهم على البريد اال

أنظمة الجامعات السعودية التي ربطت جميع الخدمات التعليمية بالبريد االليكتروني 

الجامعي، حيث أكد كثير من عينة الدراسة أن اعتمادهم على االيميل الجامعي ينحصر 

في نقطتين األولى هي ربط نظام تشغيل هواتفهم باإليميل الشخصي خاصة خدمات 

بان أكثر من أيميل الجامعي الرسمي، حيث ثانية االعتماد على اإلشركة جوجل، وال

ليب محترفة في اسأالجامعي وال يسعون لتعلم  باإليميلمبحوث أنهم ال يهتمون 

، حيث يستم استخدامه النهم يعلمون أنه ايميل مؤقت فترة دراستهم الجامعية فقط

 أغالقه من طرف الجامعة فور تخرج الطالب.

 (8تجدول رقم )

 في عملية التعليم والتعلم -عينة الدراسة–التعليمية التي يستخدمها المبحوثون  المنصات

 المنصات التعليمية
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

 Moodleبرنامج 
 10 4 6 ك

8 a.414 1 
-

.037- 
 دالة 520.

% 2.0 1.3 3.3 

 Blackboard برنامج
 298 150 148 ك

1 a2.013 1 .082 .156 
غير 

 99.7 50.2 49.5 % دالة

جوجل كالس روم 

google classroom 

 85 51 34 ك
2 a4.744 1 .126 .029 دالة 

% 11.4 17.1 28.4 

 Zoom تطبيق
 72 40 32 ك

3 a1.170 1 .062 .279 
غير 

 24.1 13.4 10.7 % دالة

 Edmodo تطبيق
 13 7 6 ك

7 a.080 1 .016 .777 
غير 

 4.3 2.3 2.0 % دالة

 منصة التعليم والتدريب

Udemy 

 43 25 18 ك
4 a1.330 1 .067 .249 

غير 

 14.4 8.4 6.0 % دالة

 skyp تطبيق سكايب 
 19 7 12 ك

5 a1.405 1 
-

.068- 
.236 

غير 

 6.4 2.3 4.0 % دالة

 Quizletموقع وتطبيق 
 17 8 9 ك

6 a.062 1 
-

.014- 
.803 

غير 

 5.7 2.7 3.0 % دالة

 اإلجمالي 
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل
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 -عينة الدراسة–التعليمية التي يستخدمها المبحوثون  المنصاتبيانات الجدول السابق  توضح

 في عملية التعليم والتعلم، والتي جاءت كاآلتي:

( من إجمالي مفردات العينة، %99.7في المرتبة األولى بنسبة )« Blackboard برنامج»جاء 

( مقابل %50.2ضعيفة جدًا حيث بلغ )بنسبة وقد تفوق طالب جامعة فيصل على طالب جامعة طيبة 

في المرتبة الثانية بنسبة « google classroom جوجل كالس روم»بينما جاء (، 49.5%)

وقد تفوق طالب جامعة فيصل على طالب جامعة طيبة بنسبة كبيرة حيث بلغ  (،28.4%)

وقد (، %24.1في المرتبة الثالثة بنسبة )« Zoom تطبيق»فيما جاء  (،%11.4( مقابل )17.1%)

في حين جاء (، %10.7( مقابل )%13.4تفوق طالب جامعة فيصل على طالب جامعة طيبة بنسبة )

 تطبيق سكايب»(، ثم جاء %14.4في المرتبة الرابعة بنسبة )« Udemy منصة التعليم والتدريب»

skyp »( كما جاء %6.4في المرتبة الخامسة بنسبة ،)«موقع وتطبيق Quizlet » في المرتبة

وفي  (،%4.3بنسبة ) في المرتبة السابعة« Edmodo تطبيق»وجاء  (،%5.7السادسة بنسبة )

 (.%3.3بنسبة )« Moodle برنامج»المرتبة الثامنة جاء 

ويرجع السبب في ارتفاع نسبة استخدام طالب اإلعالم في الجامعات السعودية لبرنامج 

جامعتي طيبة والملك خالد حيث إن إلى أنظمة الجامعات عينة الدراسة، « Blackboard لبرنامج»

تعليم اإلليكتروني والتعليم عن بعد الرسمي سواء لبرامج تعتمدان على هذا البرنامج دون غيره في ال

االنتظام أو لبرامج التعليم عن بعد، فيما أكد العدد القليل من عينة الدراسة الذين اعتمدوا على باقي 

البرامج التعليمية أنهم استخدموها في الدورات التدريبية غير التابعة للجامعة فقط دون غيرها، وكذا 

انتشار فيروس كورونا وما ظروف  عاليات والمناسبات االفتراضية التي فرضتهافي متابعة الف

 الحظر الكلي على أنحاء المملكة العربية السعودية . ضصاحبه من فر

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب جامعة طيبة  إلى Square-Chi 2وتشير نتائج اختبار كا

حيث بلغت  ،«google classroom جوجل كالس روم»تطبيق وطالب جامعة الملك فيصل في توظيف 

عدم  إلى Square-Chi 2كا نتائج اختبار(، بينما كشفت 029.(، عند مستوى معنوية )a4.744) 2قيمة كا

التطبيقات  بقية وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في

 في عملية التعليم والتعلم. -عينة الدراسة–التعليمية التي يستخدمها المبحوثون 

 (9تجدول رقم )

 أنواع تطبيقات الهاتف التي يستخدمها المبحوثون في العملية الدراسية

 أنواع التطبيقات حسب فائدتها
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

 معامل

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

تطبيقات تتعلق بالمناهج الدراسية 

 المباشرة

  247 122 125 ك

1 
a.206 1 

-

.026- 
.650 

غير 

 86.4 42.7 43.7 % دالة

التي تساعدك في تنمية  التطبيقات

 قدراتك مهاراتك و

 242 118 124 ك
2 a.769 1 

-

.051- 
.380 

غير 

 84.6 41.3 43.4 % دالة

 ن معاالنوعا
 238 119 119 ك

3 a.000 1 .000 1.000 
غير 

 83.2 41.6 41.6 % دالة

 اإلجمالي 
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 
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 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل

بيانات الجدول السابق أنواع تطبيقات الهاتف التي يستخدمها المبحوثون  توضح

 الدراسية، والتي جاءت كاآلتي:في العملية 

في المرتبة األولى بنسبة « تطبيقات تتعلق بالمناهج الدراسية المباشرة»جاءت 

التطبيقات التي تساعدك في »بينما جاءت  ،( من إجمالي مفردات العينة86.4%)

( من إجمالي مفردات %84.6في المرتبة الثانية بنسبة )« وقدراتكتنمية مهاراتك 

( من إجمالي %83.2في المرتبة الثالثة بنسبة )« النوعين معا»فيما جاء  ،العينة

 مفردات العينة.

( التي أكد فها 8ونتيجة هذا الجدول تتطابق تماماً مع نتيجة الجدول السابق رقم )

انحصر بشكل تام في التطبيقات « Blackboard لبرنامج»المبحوثون أن استخدامهم 

الدراسية المباشرة، كما قل اعتمادهم على غيره من البرامج التي تتعلق بالمناهج 

التعليمية ألنهم اعتمدوا عليها في استخدامهم للتطبيقات التي تساعدك في تنمية 

 مهاراتهم وقدراتهم الذاتية.

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Chi-Square 2كا وتشير نتائج اختبار

ة الملك فيصل في أنواع تطبيقات إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامع

 الهاتف التي يستخدمها المبحوثون في العملية الدراسية.

 (10تجدول رقم )

المجاالت التي يستخدم المبحوثون تطبيقات الهاتف في عالقتهم مع أساتذة 

 المواد الدراسية

 المجاالت
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

استقبال المقترحات والتوصيات من قبل  

 أساتذة المواد التي أدرسها في الكلية

 278 139 139 ك
1 a.000 1 .000 1.000 

غير 

 93.3 46.6 46.6 % دالة

التواصل مع أساتذة المواد لنقل البيانات  

 والمعلومات بسرعه

 278 132 146 ك
1 a9.614 1 

-

.179- 
 دالة 002.

% 49.0 44.3 93.3 

مرئية تفاعليه مباشره اتصاالت إجراء 

بالصوت والصورة مع اساتذتي وزمالئي 

 في العملية التعليمية

 186 100 86 ك

2 a2.773 1 .096 .096 
غير 

 62.4 33.6 28.9 % دالة

اعمل من خالل الهاتف على تسجيل بعض 

 والصورةالمحاضرات بالصوت 

 178 95 83 ك
3 a1.989 1 .081 .158 

غير 

 59.7 31.9 27.9 % دالة

 اإلجمالي 
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل 

 -عينة الدراسة–التي يستخدم المبحوثون  بيانات الجدول السابق المجاالت توضح

 مع أساتذة المواد الدراسية، والتي جاءت كاآلتي:تطبيقات الهاتف في عالقتهم 
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استقبال المقترحات والتوصيات من قبل أساتذة المواد »جاء في المرتبة األولى 

التواصل مع أساتذة المواد لنقل البيانات والمعلومات »و« التي أدرسها في الكلية

تفوق طالب وقد  ( لكل منها وذلك من إجمالي مفردات العينة%93.3بنسبة )« ةبسرع

جامعة طيبة على طالب جامعة فيصل في مجال التواصل مع أساتذة المواد لنقل 

إجراء »بينما جاء  (،44.3( مقابل )%%49.0البيانات والمعلومات بسرعه بنسبة )

ساتذتي وزمالئي في العملية أمرئية تفاعليه مباشره بالصوت والصورة مع اتصاالت 

عمل من خالل الهاتف أ»(، فيما جاء %62.4بنسبة )في المرتبة الثانية « التعليمية

في المرتبة الثالثة بنسبة « على تسجيل بعض المحاضرات بالصوت والصورة

( %31.9وقد تفوق طالب جامعة فيصل على طالب جامعة طيبة بنسبة ) (59.7%)

 .(%27.9مقابل )

حات استقبال المقتر»يعود السبب في ارتفاع نسبة اعتماد طالب العينة على 

التواصل مع أساتذة »و« والتوصيات من قبل أساتذة المواد التي أدرسها في الكلية

إجراء اتصاالت مرئية »وانخفاض نسبة « المواد لنقل البيانات والمعلومات بسرعة

إلى « تفاعليه مباشره بالصوت والصورة مع أساتذتي وزمالئي في العملية التعليمية

ال يسمحن بفتح كاميرا الجوال أو اإلناث الالتي  أن أكثر عينة المبحوثين كانت من

الحاسب اآللي، وال يفضلن استخدم ميكروفون الصوت للتفاعل مع أساتذة المقررات 

بصفة عامة واألساتذة الرجال على وجه الخصوص، فضالً عن سمات المجتمع 

 بالسيدات .السعودي التي تتسم بالمحافظة الشديدة والحساسية المفرطة فيما يتعلق 

وجود فروق ذات داللة إحصائية  إلى Chi-Square 2كا وتشير نتائج اختبار

التواصل مع أساتذة  " بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في مجال

(، عند a9.614) 2حيث بلغت قيمة كا ،"المواد لنقل البيانات والمعلومات بسرعه

 .لصالح جامعة طيبة( وهي عالقة دالة 002.مستوى معنوية )

 (11تجدول رقم )

 المجاالت
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

تبادل الرسائل التعليمية بين  

 زمالئي

 289 144 145 ك
2 a.094 1 

-

.018- 
.759 

غير 

 96.7 48.2 48.5 % دالة

تقويه العالقات االجتماعية  

 مع زمالئي

 274 136 138 ك
3 a.168 1 

-

.024- 
.681 

غير 

 91.6 45.5 46.2 % دالة

تزويد زمالئي بتوجيهات  

األساتذة وما هو جديد في 

 العملية التعليمية

 291 144 147 ك

1 a1.031 1 
-

.059- 
.310 

غير 

 97.3 48.2 49.2 % دالة

لزمالئي اجواء ينقل  

المحاضرات عبر التطبيقات 

 في غيابي

 248 120 128 ك

4 a1.489 1 
-

.070- 
.222 

غير 

 82.9 40.1 42.8 % دالة

 اإلجمالي 
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 
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المجاالت التي يستخدم المبحوثون تطبيقات الهاتف في عالقتهم مع زمالئهم في 

 الفرق الدراسية

 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل

بيانات الجدول السابق المجاالت التي يستخدم المبحوثون تطبيقات الهاتف  توضح

 والتي جاءت كاآلتي:، في عالقتهم مع زمالئهم في الفرق الدراسية

تزويد زمالئي بتوجيهات األساتذة وما هو جديد في »جاء في المرتبة األولى 

تبادل »( من إجمالي مفردات العينة، بينما جاء %97.3بنسبة )« العملية التعليمية

تقويه »(، فيما جاء %96.7في المرتبة الثانية بنسبة )« الرسائل التعليمية بين زمالئي

(، في حين جاء %91.6في المرتبة الثالثة بنسبة )« ية مع زمالئيجتماعالعالقات اال

في المرتبة الرابعة « في غيابيينقل لزمالئي اجواء المحاضرات عبر التطبيقات »

 .( من إجمالي مفردات العينة%82.9بنسبة )

ويعود السبب في انخفاض نسبة استخدام عينة الدراسة للتطبيقات التعليمية في 

تعود إلى أن الطالب « تقويه العالقات اإلنسانية واالجتماعية مع زمالئي»مجال 

ذا المجال أكثر من اعتمادهم على يعتمدون على مواقع التواصل االجتماعي لتغطية ه

التطبيقات التعليمية، حيث أبدى كثير منهم قلقهم من التعامل مع التطبيقات التعليمية 

لكون أن المحاضرات والمحادثات بها مسجلة ومراقبة بصفة كاملة سواء من أستاذ 

 المقرر أو من الشرفين على تشغيل هذه التطبيقات في الجامعة وهو أمر منطقي.

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Square-Chi 2كا وتشير نتائج اختبار

إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في المجاالت التي 

 يستخدم المبحوثون تطبيقات الهاتف في عالقتهم مع زمالئهم في الفرق الدراسية.

 (12تجدول رقم )

 الهاتف في النواحي التعليمية تطبيقاتل -عينة الدراسة–مجاالت إفادة المبحوثين 

 المجاالت

بدرجة 

 كبيرة 

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة
المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 الترتيب

 االتجاه

 العام
 % ك % ك % ك

معرفه مواعيد المحاضرات 

 والقاعات العملية 
285 95.0 15 5.0 - - 2.9500 .21831 98.32 1 

موافق 

 تماما

حصول على المعلومات التي ال

تتعلق بدراستي من خالل شبكه 

 اإلنترنت
254 84.7 44 14.7 2 .7 2.8400 .38500 94.66 2 

موافق 

 تماما

أتابع كل ما هو جديد في مجال 

 دراستي من خالل تطبيقات الهاتف
240 80.0 52 17.3 8 2.7 2.7733 .47894 92.43 3 

موافق 

 تماما

الهاتف على استخدام يساعدني 

المشاركة في المنتديات التعليمية 

 التي تفيدني في مجال تخصصي
205 68.3 71 23.7 24 8.0 2.6033 .63298 86.77 4 

موافق 

 تماما
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الهاتف في  مجاالت إفادة المبحوثين لتطبيقات بيانات الجدول السابق توضح

 النواحي التعليمية، والتي جاءت كاآلتي:

غالبية المبحوثين على إفادتهم من تطبيقات الهاتف المحمول في معرفه  وافق -

 ،(%95.0مواعيد المحاضرات والقاعات العملية يكون بدرجة كبيرة وذلك بنسبة )

( أن إفادتهم بدرجة متوسطة، وجاء المستوى العام لهذا %5.0في حين رأى نسبة )

 (.2.9500ابي )المجال من الفائدة مرتفع جدا حيث بلغ المتوسط الحس

وافقت غالبية المبحوثين على إفادتهم من تطبيقات الهاتف المحمول في  -

وذلك بدرجة  اإلنترنتالحصول على المعلومات التي تتعلق بدراسته من خالل شبكه 

( أن إفادتهم في هذا الجانب %14.7في حين رأى نسبة ) ،(%84.7كبيرة بنسبة )

( أن إفادتهم في هذا الجانب يتحقق بدرجة %7.يتحقق بدرجة متوسطة، ورأى نسبة )

ضعيفة، وكان المستوى العام لهذا المجال من الفائدة مرتفع جدا حيث بلغ المتوسط 

 (.2.8400الحسابي )

كل ما هو وافقت غالبية المبحوثين على إفادتهم من تطبيقات الهاتف المحمول في متابعة  -

في  ،(%80.0بدرجة كبيرة وذلك بنسبة ) الهاتفجديد في مجال دراسته من خالل تطبيقات 

( أن إفادتهم في هذا الجانب يتحقق بدرجة متوسطة، ورأى نسبة %17.3حين رأى نسبة )

( أن إفادتهم في هذا الجانب يتحقق بدرجة ضعيفة، وكان المستوى العام لهذا المجال من 2.7%)

 (.2.7733الفائدة مرتفع حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 قت غالبية المبحوثين على إفادتهم من تطبيقات الهاتف المحمول في أنواف -

يساعدهم على المشاركة في المنتديات التعليمية التي تفيدهم في مجال  الهاتفاستخدام 

( أن %23.7في حين رأى نسبة ) ،(%68.3بدرجة كبيرة وذلك بنسبة ) تخصصهم

( أن إفادتهم في %8.0نسبة )إفادتهم في هذا الجانب يتحقق بدرجة متوسطة، ورأى 

هذا الجانب يتحقق بدرجة ضعيفة، وكان المستوى العام لهذا المجال من الفائدة مرتفع 

 (.2.6033حيث بلغ المتوسط الحسابي )

 (13تجدول رقم )

 -عينة الدراسة–مزايا استخدام تطبيقات الهاتف في العملية الدراسية من وتجهة نظر طالب اإلعالم 

 التطبيقات في العملية الدراسيةمزايا استخدام 
تجامعة 

 طيبة

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

زيادة التفاعلية بين اعضاء هيئة التدريس 

 والطالب

 267 131 136 ك
3 a.851 1 -.053- .356 

غير 

 90.2 44.3 45.9 % دالة

تعليمية شيقة وجذابة وأكثر تقديم طرق 

 اثارة وتحفيز نحو التعلم الذاتي

 249 120 129 ك
4 a1.914 1 -.080- .167 

غير 

 84.1 40.5 43.6 % دالة

توفير بيئة تعليمية إلكترونية جماعية 

 للطالب

 269 135 134 ك
2 a.036 1 .011 .850 

غير 

 90.9 45.6 45.3 % دالة

إضافية حول موضوع نشر معلومات 

 المادة من أكثر من مصدر

 270 137 133 ك
1 a.593 1 .044 .441 

غير 

 91.2 46.3 44.9 % دالة

 اإلجمالي
 296 147 149 ك

% 50.3 49.7 100.0 



312 

 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل

تطبيقات الهاتف في العملية استخدام مزايا  بيانات الجدول السابق توضح

 والتي جاءت كاآلتي:-عينة الدراسة– اإلعالمالدراسية من وجهة نظر طالب 

نشر معلومات إضافية حول موضوع المادة من أكثر »جاء في المرتبة األولى 

وقد تفوق طالب جامعة  ( من إجمالي مفردات العينة%91.2بنسبة )« من مصدر

توفير »بينما جاء  ،(%44.9( مقابل )%46.3بنسبة )فيصل على طالب جامعة طيبة 

(، فيما %90.9في المرتبة الثانية بنسبة )« بيئة تعليمية إلكترونية جماعية للطالب

في المرتبة الثالثة بنسبة « زيادة التفاعلية بين اعضاء هيئة التدريس والطالب»جاء 

ر اثارة وتحفيز نحو تقديم طرق تعليمية شيقة وجذابة وأكث»(، في حين جاء 90.2%)

وقد تفوق طالب جامعة طيبة (، %84.1في المرتبة الرابعة بنسبة )« التعلم الذاتي

 (.%40.5( مقابل )%43.6بنسبة ) على طالب جامعة فيصل في

وطبقاً للجدول السابق يرج السبب في تراجع مزايا استخدام التطبيقات في العملية الدراسية 

زيادة التفاعلية بين اعضاء هيئة »و« إلكترونية جماعية للطالبتوفير بيئة تعليمية »في 

إلى كون استخدام برامج التعليم عن بعد فرض بشكل فجائي على أساتذة « التدريس والطالب

وطالب وطالبات االنتظام، كنتيجة إللغاء التعليم الحضوري واالستعاضة عنه بالتعليم 

ونا المستجد، حيث لم يتمكن أساتذة المقررات االليكتروني عن بعد بسبب انتشار فيروس كور

بسبب ضيق  «تقديم طرق تعليمية شيقة وجذابة وأكثر اثارة وتحفيز نحو التعلم الذاتي»من 

الوقت وتعليق الدراسة عدة أسابيع وعدم استعداد البنية التحتية التكنولوجية الستيعاب نقل جميع 

 مقررات الجامعات إلى التعليم االليكتروني .

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Square-Chi 2كا تشير نتائج اختبارو

استخدام إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في مزايا 

 .اإلعالمتطبيقات الهاتف في العملية الدراسية من وجهة نظر طالب 

 (14تجدول رقم )

التدريب من وجهة نظر مدى تحقيق تطبيقات الهاتف إفادة للطالب في مجاالت 

 -عينة الدارسة –المبحوثين 

مدى تحقيق تطبيقات الهاتف 
 إفادة للطالب

تجامعة 
 طيبة

تجامعة 
 فيصل

 اإلتجمالي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 بدرجة كبيرة
 163 88 75 ك

2.4867 .60363 

% 25.0 29.3 54.3 

 بدرجة متوسطة
 120 55 65 ك

% 21.7 18.3 40.0 

 بدرجة ضعيفة
 17 7 10 ك

% 3.3 2.3 5.7 

 اإلتجمالي
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 Phi=.089معامل فاي  2درجات الحرية= 2.400a= 2كا قيمة
 دالة غير  301.  = مستوى معنوية
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( من إجمالي عينة الدراسة يرون %54.3)أن  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

وقد تفوق طالب جامعة  ،بدرجة كبيرةأن تطبيقات الهاتف تحقق إفادة للطالب وذلك 

( مقابل %29.3فيصل على طالب جامعة طيبة في هذه الرؤية وذلك بنسبة )

( من إجمالي عينة الدراسة يرون أن تطبيقات الهاتف %40.0بينما يرى )(، 25.0%)

وقد تفوق طالب جامعة طيبة على طالب جامعة  دة بدرجة متوسطة،تحقق لهم اإلفا

فيما جاء نسبة  (،%18.3( مقابل )%21.7فيصل في هذه الرؤية وذلك بنسبة )

لهم اإلفادة بدرجة  ( من إجمالي عينة الدراسة يرون أن تطبيقات الهاتف تحقق5.7%)

 ضعيفة.

فروق ذات داللة وجود عدم  إلى Square-Chi 2كا وتشير نتائج اختبار

إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في مدى تحقيق 

 2.400a) 2تطبيقات الهاتف إفادة للطالب في مجاالت التدريب، حيث جاءت قيمة كا

 .(301.) عند مستوى معنوية)

 (15تجدول رقم )

في  لتطبيقات الهواتف المحمول -عينة الدارسة –المبحوثين استخدام أسباب 

 النواحي التدريبية

 األسباب
تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

 البحث عن المعلومات
 294 147 147 ك

1 a.000 1 .000 1.000 
غير 

 98.0 49.0 49.0 % دالة

نشر موضوعاتي  -

الصحفية ليراها زمالئي 

الطالب واصدقائي على 

 الصفحة

 226 112 114 ك
5 a.072 1 

-

.015- 
.789 

غير 

 دالة
% 38.0 37.3 75.3 

التعرف على وجهات 

النظر المختلفة بشان 

 والقضايا األحداث

 287 145 142 ك

3 a.724 1 .049 .395 
غير 

 95.7 48.3 47.3 % دالة

الحصول على أفكار 

 لموضوعات إعالمية

 288 143 145 ك
2 a.347 1 

-

.034- 
.556 

غير 

 96.0 47.7 48.3 % دالة

 األخبارنشر وتوزيع 

 الخاصة بجامعتي وكليتي

 235 121 114 ك
4 a.962 1 .057 .327 

غير 

 78.3 40.3 38.0 % دالة

 اإلجمالي 
 300 150 150 ك

% 50.0 50.0 100.0 

 بديلملحوظة: المبحوث يختار أكثر من 
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 -عينة الدارسة –المبحوثين استخدام بيانات الجدول السابق أسباب  توضح

 لتطبيقات الهواتف المحمول في النواحي التدريبية، والتي جاءت كاآلتي:

( من إجمالي %98.0بنسبة ) في المرتبة األولى« البحث عن المعلومات»جاء 

في المرتبة « إعالميةالحصول على أفكار لموضوعات »مفردات العينة، بينما جاء 

التعرف على وجهات النظر المختلفة بشان »(، فيما جاء %96.0الثانية بنسبة )

نشر وتوزيع »(، في حين جاء %95.7في المرتبة الثالثة بنسبة )« والقضايا األحداث

وقد تفوق  (%78.3في المرتبة الرابعة بنسبة )« الخاصة بجامعتي وكليتي األخبار

( %40.3طالب جامعة فيصل على طالب جامعة طيبة في هذا السبب وذلك بنسبة )

الصحفية ليراها زمالئي الطالب  نشر موضوعاتي»، ثم جاء (%38.0مقابل )

 (.%75.3في المرتبة الخامسة بنسبة )« صدقائي على الصفحةوأ

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Square-Chi 2كا وتشير نتائج اختبار

هم استخدامإحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في أسباب 

 لتطبيقات الهواتف المحمول في النواحي التدريبية.

 (16تجدول رقم )

 في النواحي التدريبية -عينة الدراسة–التطبيقات التي يستخدمها المبحوثون 

 

بدرجة 

 كبيرة 

بدرجة 

 متوسطة

بدرجة 

 ضعيفة
المتوسط 

الحسابي 

mean 

االنحراف 

 المعياري

الوزن 

 النسبي
 بالترتي

 االتجاه

 العام
 % ك % ك % ك

تطبيقات التقاط 

 الصور وتحريرها 
170 56.7 89 29.7 41 13.7 2.4300 .72123 

80.99 
3 

بدرجة 

 كبيرة

تطبيقات الفيديو  

 والمونتاج 
122 40.7 96 32.0 82 27.3 2.1333 .81513 

71.10 
5 

بدرجة 

 ضعيفة

تطبيقات تسجيل 

 الصوت 
150 50.0 96 32.0 54 18.0 2.3200 .76127 

77.33 
4 

بدرجة 

 متوسطة

تطبيقات البث  

 المباشر 
85 28.3 55 18.3 160 53.3 1.7500 .86988 

58.33 
6 

بدرجة 

 متوسطة

تطبيقات  

النصوص 

 ومعالجتها 

203 67.7 61 20.3 36 12.0 2.5567 .69887 

85.21 

2 
بدرجة 

 كبيرة

تطبيقات االتصال 

 والتواصل
269 89.7 30 10.0 1 .3 2.8933 .31984 

96.43 
1 

بدرجة 

 كبيرة

عينة –توضح بيانات الجدول السابق التطبيقات التي يستخدمها المبحوثون 

 في النواحي التدريبية، والتي جاءت كاآلتي: -الدراسة

تطبيقات االتصال ( من المبحوثين أنهم يستخدمون %89.7أشار نسبة ) -

( أنهم يستخدمون هذه %10.0في حين أوضح نسبة ) ،بدرجة كبيرة والتواصل
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( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات بدرجة %3.التطبيقات بدرجة متوسطة، بينما أفاد )

بي وقد جاء هذا النوع من التطبيقات في المرتبة األولى بالمتوسط الحساضعيفة، 

بدرجة ستخدام واالتجاه العام لهذا التطبيق هو اال ،(96.43(، ووزن نسبي )2.8933)

 كبيرة.

 تطبيقات النصوص ومعالجتها( من المبحوثين أنهم يستخدمون %67.7أشار نسبة ) -

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات %20.3في حين أوضح نسبة ) ،بدرجة كبيرة

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات بدرجة %12.0بدرجة متوسطة، بينما أفاد )

وقد جاء هذا النوع من التطبيقات في المرتبة الثانية بالمتوسط الحسابي ضعيفة، 

ستخدام واالتجاه العام لهذا التطبيق هو اال ،(85.21(، ووزن نسبي )2.5567)

 بدرجة كبيرة.

الصور ( من المبحوثين أنهم يستخدمون تطبيقات التقاط %56.7أشار نسبة ) -

( أنهم يستخدمون هذه %29.7نسبة ) في حين أوضح ،وتحريرها بدرجة كبيرة

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات %13.7التطبيقات بدرجة متوسطة، بينما أفاد )

وقد جاء هذا النوع من التطبيقات في المرتبة الثالثة بالمتوسط  بدرجة ضعيفة،

جاه العام لهذا التطبيق هو واالت ،(80.99(، ووزن نسبي )2.4300الحسابي )

 بدرجة كبيرة.ستخدام اال

( من المبحوثين أنهم يستخدمون تطبيقات تسجيل الصوت %50.0أشار نسبة ) -

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات %32.0في حين أوضح نسبة ) ،بدرجة كبيرة

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات بدرجة %18.0بدرجة متوسطة، بينما أفاد )

وقد جاء هذا النوع من التطبيقات في المرتبة الرابعة بالمتوسط الحسابي ضعيفة، 

ستخدام واالتجاه العام لهذا التطبيق هو اال ،(2.3200(، ووزن نسبي )2.3200)

 بدرجة متوسطة.

( من المبحوثين أنهم يستخدمون تطبيقات الفيديو والمونتاج %40.7أشار نسبة ) -

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات %32.0نسبة ) في حين أوضح ،بدرجة كبيرة

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات بدرجة %27.3بدرجة متوسطة، بينما أفاد )

وقد جاء هذا النوع من التطبيقات في المرتبة الخامسة بالمتوسط الحسابي ضعيفة، 

ستخدام واالتجاه العام لهذا التطبيق هو اال ،(71.10(، ووزن نسبي )2.1333)

 طة.بدرجة متوس

( من المبحوثين أنهم يستخدمون تطبيقات البث المباشر بدرجة %28.3أشار نسبة ) -

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات بدرجة %18.3في حين أوضح نسبة ) ،كبيرة

( أنهم يستخدمون هذه التطبيقات بدرجة ضعيفة، وقد %53.3متوسطة، بينما أفاد )

(، 1.7500السادسة بالمتوسط الحسابي )جاء هذا النوع من التطبيقات في المرتبة 

 بدرجة متوسطة.ستخدام واالتجاه العام لهذا التطبيق هو اال ،(58.33ووزن نسبي )
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التي أكدت أن تطبيقات  (1)( 2018وهو ما يتفق مع دراسة إبراهيم التوام )

ً من قبل الصحفيين المصريين،  االتصال والتواصل كانت أکثر التطبيقات استخداما

، ويليها التطبيقات متنوعة االستخدام بوزن مئوي %95وبلغت وزنها المئوي 

، ويليها تطبيقات النصوص ومعالجتها %64، ثم تطبيقات تسجيل الصوت 76.6%

، ويأتي بعدها تطبيقات %57.6يقات التقاط الصور ، يليها تطب%72.5بوزن مئوي 

 ، وأخيراً تطبيقات البث المباشر.%40.8الفيديو والمونتاج 

 (17تجدول رقم )

ما اآلثار اإليجابية التي 

عادت عليك من 

تطبيقات استخدام 

 الهاتف

تجامعة 

 طيبة 

تجامعة 

 فيصل
 2كا الترتيب اإلتجمالي

درتجة 

 الحرية

df 

معامل 

 فاي

مستوى 

 معنوية

Sig 

 الداللة

تحرير الصورة 

 .بطريقة مباشرة

 287 144 143 ك
2 a.080 1 .016 .777 

غير 

 96.0 48.2 47.8 % دالة

التقاط عدد كبير  -

من الصور ومقاطع 

 .الفيديو

 281 139 142 ك

3 a.506 1 
-

.041- 
.477 

غير 

 94.0 46.5 47.5 % دالة

البث المباشر  

لألحداث من واقع 

 الحدث

 249 125 124 ك

4 a.024 1 .009 .878 
غير 

 83.3 41.8 41.5 % دالة

مواكبه التطورات 

الجديدة في المجال 

 ياإلعالم

 289 144 145 ك

1 a.094 1 
-

.018- 
.759 

غير 

 % دالة
48.5 48.2 96.7 

 اإلجمالي 
 299 149 150 ك

% 50.2 49.8 100.0 

استخدام من  -عينة الدراسة– اإلعالماآلثار اإليجابية التي عادت على طالب 

 تطبيقات الهاتف

 ملحوظة: المبحوث يختار أكثر من بديل

– اإلعالمبيانات الجدول السابق اآلثار اإليجابية التي عادت على طالب  توضح

 تطبيقات الهاتف، والتي جاءت كاآلتي:استخدام من  -عينة الدراسة

في المرتبة األولى  «ياإلعالممواكبه التطورات الجديدة في المجال »جاءت 

تحرير الصورة بطريقة »( من إجمالي مفردات العينة، بينما جاء %96.7بنسبة )

التقاط عدد كبير من الصور »(، فيما جاء %96.0في المرتبة الثانية بنسبة )« مباشرة

                                                           
 أدائهم على وأثره المحمول الهاتف لتطبيقات المصريين الصحفيين استخدام ، "التوام حسن إبراهيم 1

، مارس 13م ، قسم الصحافة, العدد ", المجلة العلمية لبحوث الصحافة، جامعة القاهرة, كلية اإلعالالصحفی

 .620-561, ص 2018
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البث المباشر »(، في حين جاء %94.0في المرتبة الثالثة بنسبة )« ومقاطع الفيديو

 .(%83.3في المرتبة الرابعة بنسبة )« لألحداث من واقع الحدث

عدم وجود فروق ذات داللة  إلى Chi-Square 2كا وتشير نتائج اختبار

إحصائية بين طالب جامعة طيبة وطالب جامعة الملك فيصل في اآلثار اإليجابية التي 

 الهاتف.تطبيقات استخدام عادت عليهم من 

 ثانياا: نتائج اختبار فروض الدراسة:

طرحت الدراسة مجموعة من الفروض التي تقيس العالقة بين المتغيرات، وتم 

اختبار هذه الفروض بالمعامالت االحصائية المناسبة، وجاءت نتاج اختبار هذه 

 الفروض كاآلتي:

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى  :األولالفرض 

التدريب تبعا للخصائص  أوهم لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم استخدام

 متوسط الدخل(.-مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )الديموغرافية 

 (18تجدول رقم )

هم استخداممدى  لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 التدريب تبعا للنوع أولتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم 

استخدام مدى 

المبحوثين 

لتطبيقات 

الهاتف في 

مجاالت 

 التعليم

 النوع
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 56345. 2.3613 119 ذكر
 دالة 011. 298 -2.570-

 انثى
181 2.5304 .55319 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم لتطبيقات الهاتف في استخداممن حيث النوع في مدى  -عينة الدراسة- اإلعالم

(، عند -2.570-) T -testحيث بلغت قيمة اختبار ت  ،التدريب أومجاالت التعليم 

وجود اختالفات بين الذكور  إلى(، وهي دالة مما يشير 011.مستوى معنوية )

أن  إلى، مما يشير (2.5304الحسابي )، وذلك لصالح اإلناث بالمتوسط واإلناث

 التدريب. أوا لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم استخداماإلناث كانوا أكثر 

 (19تجدول رقم )

هم لتطبيقات استخدام لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 للجامعة التدريب تبعا أوالهاتف في مجاالت التعليم 

مدى 

استخدام 

المبحوثين 

لتطبيقات 

الهاتف في 

مجاالت 

 التعليم

 الجامعة
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 57076. 2.4200 150 طيبة

-1.336- 298 .183 
غير 

 55256. 2.5067 150 فيصل دالة
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم لتطبيقات الهاتف في استخدامتبعا للجامعة في  -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

(، عند -1.336-) T -testحيث بلغت قيمة اختبار ت  ،التدريب أومجاالت التعليم 

 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.183.مستوى معنوية )

 (20تجدول رقم )

لداللة الفروق بين المبحوثين في مدى  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين 

 للتخصص الدراسي االتدريب تبعا  أوهم لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم استخدام

استخدام مدى 

المبحوثين 
لتطبيقات الهاتف 
 في مجاالت التعليم

ص
ص

التخ
 

العدد
 

N 

سط
المتو

 

ي
ساب

الح
 

M
ean

ف  
االنحرا

ي
المعيار

 

صدر 
م

ن
التباي

ع 
مجمو

ت 
المربعا

 
ت 

درتجا
الحرية

 

d
f

سط  
متو

ت
المربعا

 
اختبار

 A
N

O
V

A
 

ى 
ستو

م

المعنوية
 

S
ig

الداللة 
 

صحافة 
 ونشر

226 2.4381 .56424 
بين 

 المجموعات
1.313 4 .328 

1.038 .388 
 غير
 دالة

 57803. 2.5294 51 عالقات عامة

إذاعة 
 وتليفزيون

13 2.4615 .51887 

داخل 
 المجموعات

93.284 295 .316 
فيديو 
ووسائط 
 متعددة

7 2.5714 .53452 

 00000. 3.0000 3 أخرى

  299 94.597 المجموع 56247. 2.4633 300 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم لتطبيقات استخدامللتخصص الدراسي في مدى  اتبعً  -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

 ANOVAحيث بلغت قيمة تحليل التباين  ،التدريب أوالهاتف في مجاالت التعليم 

 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.388.معنوية )(، عند مستوى 1.038)

 (21تجدول رقم )

هم لتطبيقات استخدام لداللة الفروق بين المبحوثين في مدى T-testاختبار نتائج 

 لإلقامة اتبعا التدريب  أوالهاتف في مجاالت التعليم 

استخدام مدى 

المبحوثين 

لتطبيقات الهاتف 

 في مجاالت التعليم

مكان 

 اإلقامة

 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 قرية
25 2.3600 .48990 

-.959- 298 .338 
غير 

 دالة
 56847. 2.4727 275 مدينة
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم لتطبيقات استخداممدى  من حيث مكان اإلقامة في -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

-) T -testحيث بلغت قيمة اختبار ت  ،التدريب أوالهاتف في مجاالت التعليم 

 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.338.(، عند مستوى معنوية )959.

 (22تجدول رقم )

لداللة الفروق بين المبحوثين في مدى  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين 

الدخل لمتوسط  االتدريب تبعا  أوهم لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم استخدام

 الشهري لألسرة

مدى 

استخدام 

المبحوثين 

لتطبيقات 

الهاتف في 

مجاالت 

 التعليم

متوسط الدخل 

 الشهري

 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع جم

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 إلى 2000من 

لاير  5000

 شهريا

102 2.4706 .60862 
بين 

 المجموعات
.327 2 .164 

.515 .598 
 غير

 دالة

 -5000من 

 10000 إلى

 االف فأكثر

85 2.5059 .50293 
داخل 

 المجموعات
94.269 297 .317 

آالف  10من 

 فأكثر
113 2.4248 .56387 

  299 94.597 المجموع 56247. 2.4633 300 المجموع

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم استخداممدى  من حيث متوسط الدخل الشهري في -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

 ANOVAحيث بلغت قيمة تحليل التباين  ،لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم

 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.598.(، عند مستوى معنوية )515.)

(، يتضح 22( و)21(، و)20(، و)19(، و)18) أرقامومن خالل بيانات الجداول 

صحة الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى 

ً  أوهم لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم استخدام للخصائص  التدريب تبعا

متوسط الدخل(، -مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )الديموغرافية 

 ذلك بالنسبة للنوع فقط، وعدم صحته بالنسبة للمتغيرات األخرى.و

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى  :الفرض الثاني

هم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا للخصائص الديموغرافية استخدام

 متوسط الدخل(.-مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )
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 (23تجدول رقم )
هم استخداممدى  لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا للنوع

استخدام 

المبحوثين 

لتطبيقات 

الدردشة في 

العملية 

 الدراسية

 النوع
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

 

 درتجات

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 50900. 1.8571 119 ذكر

-.494- 298 .622 
غير 

 42533. 1.8840 181 انثى دالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 
الدردشة هم لتطبيقات استخداممن حيث النوع في مدى  -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

(، عند مستوى -494.-) T -testاختبار ت حيث بلغت قيمة  ،في العملية الدراسية
 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.622.معنوية )

 (24تجدول رقم )
هم لتطبيقات استخدام لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 للجامعة الدردشة في العملية الدراسية تبعا

استخدام 

المبحوثين 

لتطبيقات 

الدردشة في 

 العملية الدراسية

 الجامعة
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-

test 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 47656. 1.8800 150 طيبة
.251 298 .802 

غير 

 44370. 1.8667 150 فيصل دالة

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 
هم لتطبيقات الدردشة في استخدام من حيث الجامعة في -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

(، عند مستوى معنوية 251.) T -testحيث بلغت قيمة اختبار ت  ،العملية الدراسية
 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.802.)

 (25تجدول رقم )
لداللة الفروق بين المبحوثين في  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين 

 هم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا للتخصص الدراسياستخدام

استخدام 

المبحوثين 
لتطبيقات 

الدردشة في 

 العملية الدراسية

 التخصص
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 مصدر 

 التباين

موع جم

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

صحافة 
 ونشر

226 1.8540 .45305 
بين 

 المجموعات
2.956 4 .739 

 دالة 007. 3.620

عالقات 

 عامة
51 1.8431 .41821 

إذاعة 
 وتليفزيون

13 1.9231 .49355 

داخل 

 المجموعات
60.231 295 .204 

فيديو 

ووسائط 

 متعددة

7 2.4286 .53452 

 57735. 2.3333 3 أخرى

  299 63.187 المجموع 45970. 1.8733 300 المجموع
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وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم لتطبيقات استخداممن حيث التخصص الدراسي في  -عينة الدراسة- اإلعالم

ANOVA (3.620 ،)حيث بلغت قيمة تحليل التباين  ،الدردشة في العملية الدراسية

وجود اختالفات  إلى(، وهي عالقة دالة إحصائيًا مما يشير 007.عند مستوى معنوية )

وذلك  ،ي العملية الدراسيةهم لتطبيقات الدردشة فاستخدامفي  اإلعالمبين طالب 

الفيديو  وطالب ،(1.9231لصالح طالب اإلذاعة والتليفزيون بالمتوسط الحسابي)

(، وطالب تخصصات أخرى 2.4286بالمتوسط الحسابي) والوسائط المتعددة

 (.2.3333بالمتوسط الحسابي)

 (26تجدول رقم )

هم لتطبيقات استخدام لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 الدردشة في العملية الدراسية تبعا لإلقامة

استخدام 

المبحوثين 

لتطبيقات 

الدردشة في 

 العملية الدراسية

مكان 

 اإلقامة

 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 قرية
25 1.6800 .55678 

 دالة 028. 298 -2.211-

 مدينة
275 1.8909 .44692 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا استخدامفي  -عينة الدراسة- اإلعالم

عند مستوى معنوية T -test (-2.211- ،)حيث بلغت قيمة اختبار ت  ،لمحل اإلقامة

المدينة  يوجود اختالفات بين قاطن إلىمما يشير  ،(، وهي عالقة دالة إحصائيًا028.)

 يقاطن ، وذلك لصالحهم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسيةاستخداموالقرية في 

 .(1.8909بالمتوسط الحسابي) المدينة

 (27تجدول رقم )

لداللة الفروق بين المبحوثين في مدى  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين 

 الدخل الشهري لألسرةهم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا لمتوسط استخدام

استخدام 

المبحوثين 

لتطبيقات 

الدردشة في 

العملية 

 الدراسية

 الدخل الشهري
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع جم

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 إلى 2000من 

لاير  5000

 شهريا

102 1.8431 .50237 
بين 

 المجموعات
.147 2 .074 

.347 .707 
 غير

 دالة
 إلى -5000من 

االف  10000

 فأكثر

داخل  35896. 1.8824 85

 المجموعات
63.039 297 .212 

 48849. 1.8938 113 آالف فأكثر 10

  299 63.187 المجموع 45970. 1.8733 300 المجموع
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

في مدى  الدخل الشهري لألسرةتبعا لمتوسط  -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

حيث بلغت قيمة تحليل التباين  ،الدردشة في العملية الدراسيةهم لتطبيقات استخدام

ANOVA (.347( عند مستوى معنوية ،).وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.707 ،) 

(، يتضح 27( و)26(، و)25(، و)24(، و)23ومن خالل بيانات الجداول رقم )

ن في مدى صحة الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثي

هم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا للخصائص الديموغرافية استخدام

متوسط الدخل( وذلك بالنسبة -مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )

 التخصص الدراسي ومكان اإلقامة، وعدم صحته بالنسبة للمتغيرات األخرى.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى  :لفرض الثالثا

التدريب تبعا للخصائص  أوهم للمنصات التعليمية في مجاالت التعليم استخدام

 متوسط الدخل(.-مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )الديموغرافية 

 (28تجدول رقم )

هم استخداممدى  لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 التدريب تبعا للنوع أوللمنصات التعليمية في مجاالت التعليم 

استخدام 

المنصات 

التعليمية في 

العملية 

 الدراسية

 النوع
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 ذكر
119 1.2269 .49467 

.210 298 .834 
غير 

 دالة
 43841. 1.2155 181 انثى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم للمنصات التعليمية في استخداممن حيث النوع في  -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

عند مستوى معنوية  ،T -test (.210)حيث بلغت قيمة اختبار ت  ،العملية الدراسية

 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.210.)

 (29تجدول رقم )

هم استخداممدى  لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 للجامعة التدريب تبعا أوللمنصات التعليمية في مجاالت التعليم 

استخدام 

المنصات 

التعليمية في 

العملية 

 الدراسية

 الجامعة
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 46444. 1.1800 150 طيبة
-1.507- 298 .133 

غير 

 45510. 1.2600 150 فيصل دالة
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم للمنصات التعليمية استخدامللجامعة في مدى  تبعا -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

(، عند -1.507-) T -testحيث بلغت قيمة اختبار ت  ،التدريب أوفي مجاالت التعليم 

 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.133.مستوى معنوية )

 (30تجدول رقم )

هم استخداملداللة الفروق بين المبحوثين في  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين 

 للتخصص الدراسي االتدريب تبعا  أوللمنصات التعليمية في مجاالت التعليم 

استخدام 

المنصات 

التعليمية 

في العملية 

 الدراسية

 التخصص
 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع جم

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

صحافة 

 ونشر
226 1.1858 .44319 

بين 

 المجموعات
2.232 4 .558 

 دالة 032. 2.687

عالقات 

 عامة
51 1.3137 .46862 

إذاعة 

 وتليفزيون
13 1.1538 .37553 

داخل 

 المجموعات
61.248 295 .208 

فيديو 

ووسائط 

 متعددة

7 1.5714 .78680 

 57735. 1.6667 3 أخرى

  299 63.480 المجموع 46077. 1.2200 300 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم للمنصات التعليمية استخدامللتخصص الدراسي في  اتبعً  -عينة الدراسة- اإلعالم

ANOVA (2.687 ،)حيث بلغت قيمة تحليل التباين  ،التدريب أوفي مجاالت التعليم 

وجود  إلى(، وهي عالقة دالة إحصائيًا، مما يشير 032.عند مستوى معنوية )

ية المنصات التعليمية في العملاستخدام اختالفات بين التخصصات المختلفة في 

طالب و ،(1.3137، وذلك لصالح طالب عالقات عامة بالمتوسط الحسابي)الدراسية

أن هؤالء الطالب  إلىمما يشير  ،(1.5714بالمتوسط الحسابي) فيديو ووسائط متعددة

 المنصات التعليمية في العملية الدراسية من غيرهم. استخدام أكثر حرًصا على 

 (31تجدول رقم )

هم للمنصات استخدام لداللة الفروق بين المبحوثين في T-testاختبار نتائج 

 لإلقامة اتبعا التدريب  أوالتعليمية في مجاالت التعليم 

استخدام 

المنصات 

التعليمية 

في العملية 

 الدراسية

مكان 

 اإلقامة

 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

 اختبار

T-test 

 

درتجات 

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

 27689. 1.0800 25 قرية
-1.591- 298 .113 

غير 

 47224. 1.2327 275 مدينة دالة
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم للمنصات التعليمية في استخداملإلقامة في  اتبعً  -عينة الدراسة- اإلعالمطالب 

(، عند -1.591-) T -testحيث بلغت قيمة اختبار ت  ،التدريب أومجاالت التعليم 

 (، وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.113.مستوى معنوية )

 (32تجدول رقم )

لداللة الفروق بين المبحوثين في  ANOVAنتائج اختبار تحليل التباين 

الدخل لمتوسط  االتدريب تبعا  أوهم للمنصات التعليمية في مجاالت التعليم استخدام

 الشهري لألسرة

استخدام 

المنصات 

التعليمية 

في 

العملية 

 الدراسية

الدخل 

 الشهري

 العدد

N 

 المتوسط

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

مصدر 

 التباين

موع جم

 المربعات

درتجات 

 الحرية

df 

متوسط 

 المربعات

 اختبار

ANOVA 

 Fقيمة 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 الداللة

من 

2000 

 إلى

5000 

لاير 

 شهريا

102 1.2745 .51042 
بين 

 المجموعات
1.562 2 .781 

3.745 .025 
 غير

 دالة

من 

5000- 

 إلى

10000 

االف 

 فأكثر

85 1.1059 .34584 

داخل 

 المجموعات
61.918 297 .208 

 10من 

آالف 

 فأكثر

113 1.2566 .47769 

  299 63.480 المجموع 46077. 1.2200 300 المجموع

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طالب  إلىتشير بيانات الجدول السابق 

هم استخدامفي  الدخل الشهري لألسرةمن حيث متوسط  -عينة الدراسة- اإلعالم

حيث بلغت قيمة تحليل التباين  ،التدريب أوللمنصات التعليمية في مجاالت التعليم 

ANOVA (3.745( عند مستوى معنوية ،).وهي عالقة دالة إحصائيًا، مما 025 ،)

لصالح المبحوثين من أصحاب الدخل المنخفض بالمتوسط وجود اختالفات  إلىيشير 

 .(1.2566بالمتوسط الحسابي)، والدخل المرتفع (1.2745الحسابي )

( يتضح 32(، و)31(، و)30(، و)29(، و)28ومن خالل بيانات الجداول رقم)

صحة الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين المبحوثين في مدى 

التدريب تبعا للخصائص  أوهم للمنصات التعليمية في مجاالت التعليم استخدام

متوسط الدخل( -مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )الديموغرافية 
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وذلك بالنسبة التخصص الدراسي ومتوسط الدخل، وعدم صحته بالنسبة للمتغيرات 

 األخرى.

استخدام مدة ذات داللة إحصائية بين ارتباطية توجد عالقة  :الفرض الرابع

هم لتطبيقات الدردشة، والمنصات التعليمية استخدامالمبحوثين للهاتف المحمول ومدى 

 .ية الدراسيةفي العمل

 (33تجدول رقم )

المبحوثين استخدام مدة  نتائج اختبار معامل ارتباط كندال تاو لبيان العالقة بين

 هم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسيةاستخدامللهاتف المحمول ومدى 

 
 المبحوثين للهاتف المحمولاستخدام مدة 

المبحوثين استخدام مدى  -

العملية لتطبيقات الدردشة في 

 الدراسية

 Kendall's tau_b معامل االرتباط
-.083- 

 Sig  .141 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 300 العدد 

عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة  إلىتشير بيانات الجدول السابق  -

هم لتطبيقات استخدامالمبحوثين للهاتف المحمول ومدى استخدام مدة إحصائية بين 

 Kendall'sكندال تاو  معامل ارتباطحيث بلغت قيمة  ،الدردشة في العملية الدراسية

tau_b (-.083-( عند مستوى معنوية ،).وهي عالقة غير دالة إحصائيًا.141 ،) 

 (34تجدول رقم )

المبحوثين استخدام مدة  لبيان العالقة بينكندال تاو نتائج اختبار معامل ارتباط 

 هم للمنصات التعليمية في العملية الدراسيةاستخدامللهاتف المحمول ومدى 

 
 المبحوثين للهاتف المحمولاستخدام مدة 

المبحوثين استخدام مدى 

للمنصات التعليمية في 

 العملية الدراسية

 -Kendall's tau_b -.006 معامل االرتباط

 Sig  .909 مستوى المعنوية

 غير دالة الداللة

 300 العدد 

 

عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة  إلىتشير بيانات الجدول السابق  -

هم للمنصات استخدامالمبحوثين للهاتف المحمول ومدى استخدام مدة  بينإحصائية 

 Kendall'sمعامل ارتباط كندال تاو حيث بلغت قيمة  ،التعليمية في العملية الدراسية

tau_b (-.006-( عند مستوى معنوية ،).909،) .وهي عالقة غير دالة إحصائيًا 
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ذات داللة ارتباطية وبهذا يتضح عدم صحة الفرض العلمي القائل بوجود عالقة 

هم لتطبيقات استخدامالمبحوثين للهاتف المحمول ومدى استخدام مدة إحصائية بين 

 .الدردشة، والمنصات التعليمية في العملية الدراسية

استخدام ذات داللة إحصائية بين ارتباطية توجد عالقة : الفرض الخامس

 المبحوثين للتطبيقات التعليمية على الهاتف ومدى إفادتهم في النواحي التعليمية

 (35تجدول رقم )

استخدام بين لبيان العالقة  Spearman's rhoنتائج اختبار معامل ارتباط 

 التعليميةالمبحوثين للتطبيقات التعليمية على الهاتف ومدى إفادتهم في النواحي 

 
 الهاتف في النواحي التعليميةاستخدام إفادة المبحوثين من 

المبحوثين للتطبيقات استخدام 

 التعليمية على الهاتف

 Spearman's rho  **.244معامل االرتباط 

 Sig  .000 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 300 العدد 

وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  إلىتشير بيانات الجدول السابق  -

المبحوثين للتطبيقات التعليمية على الهاتف ومدى إفادتهم في النواحي استخدام 

Spearman's rho (**.244 ،) سبيرمان معامل ارتباطحيث بلغت قيمة  ،التعليمية

 (، وهي عالقة دالة إحصائيًا.000.عند مستوى معنوية )

ذات داللة ارتباطية وبهذا يتضح صحة الفرض العلمي القائل بوجود عالقة 

المبحوثين للتطبيقات التعليمية على الهاتف ومدى إفادتهم في استخدام إحصائية بين 

 النواحي التعليمية

استخدام ذات داللة إحصائية بين ارتباطية توجد عالقة  :الفرض السادس

 على الهاتف ومدى إفادتهم في مجاالت التدريبالمبحوثين للتطبيقات التدريبية 

 (36تجدول رقم )

استخدام بين لبيان العالقة  Spearman's rhoنتائج اختبار معامل ارتباط 

 المبحوثين للتطبيقات التدريبية على الهاتف ومدى إفادتهم في مجاالت التدريب

 
 الهاتف في مجاالت التدريباستخدام إفادة المبحوثين من 

المبحوثين للتطبيقات استخدام 

 التدريبية على الهاتف

 Spearman's rho  **.249معامل االرتباط 

 Sig  .000 مستوى المعنوية

 دالة الداللة

 300 العدد 
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وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  إلىتشير بيانات الجدول السابق  -

الهاتف ومدى إفادتهم في مجاالت المبحوثين للتطبيقات التدريبية على استخدام 

Spearman's rho (**.249 ،) سبيرمان معامل ارتباطحيث بلغت قيمة  ،التدريب

 (، وهي عالقة دالة إحصائيًا.000.عند مستوى معنوية )

ذات داللة ارتباطية وبهذا يتضح صحة الفرض العلمي القائل بوجود توجد عالقة 

قات التدريبية على الهاتف ومدى إفادتهم في المبحوثين للتطبياستخدام إحصائية بين 

 مجاالت التدريب

 :النتائجمناقشة 

« يجتماعشبكات التواصل اال»أن المبحوثين يستخدمون أوضحت نتائج الدراسة 

في حين ، في المرتبة الثانية« تطبيقات ترفيهية»في المرتبة األولى، بينما جاءت 

في « تطبيقات دينيه»الثالثة، ثم جاءت في المرتبة « تطبيقات تعليمية»جاءت الـ 

في المرتبة الخامسة، وأخيًرا جاءت « تطبيقات إخبارية»المرتبة الرابعة، كما جاءت 

 في المرتبة السادسة.« تطبيقات مهنية استخدمها في التدريب»

تطبيقات الهواتف المحمولة في الجانب العلمي استخدام فيما يتعلق بأسباب 

الهاتف يتميز بسهولة الحركة وهو ما يسهل مرتبة األولى أن جاء في ال ،والدراسي

 تطبيق الهواتف والتعامل معهاستخدام سهوله ، وجاءت ه في العملية التعليميةاستخدام

في  سهوله ايجاد المعلومات والتصفح داخل التطبيقفي المرتبة الثانية، فيما جاءت 

 المرتبة الثالثة.

في  اإلعالمكشفت نتائج الدراسة أن تطبيقات الدردشة التي يستخدمها طالب 

التطبيق وأنهم يستخدمون هذا « واتس آب»تطبيق  العملية الدراسية جاء في مقدمتها

 ثمفي المرتبة الثانية، « البريد اإللكتروني»ثم جاء  ،بدرجة كبيرة في العملية الدراسية

في المرتبة الرابعة، ثم « تلجرام»تطبيق ثم  ،ثالثةفي المرتبة ال «سناب شات»تطبيق 

في « ايمو»تطبيق وأخيًرا  ،)ماسنجر( في المرتبة الخامسة، ثم «سكايب»تطبيق 

 بدرجة ضعيفة.ستخدام واالتجاه العام الخاص بهذا التطبيق هو اال ،المرتبة السابعة

في عملية التعليم  اإلعالمالتعليمية التي يستخدمها طالب  للمنصاتوبالنسبة 

بينما جاء ، في المرتبة األولى« Blackboard برنامج»والتعلم، فقد جاء في مقدمتها 

 تطبيق»فيما جاء  في المرتبة الثانية،« google classroom جوجل كالس روم»

Zoom »منصة التعليم والتدريب»في حين جاءت ، في المرتبة الثالثة Udemy » في

في المرتبة الخامسة، كما جاء « skyp تطبيق سكايب»اء المرتبة الرابعة، ثم ج

في « Edmodo تطبيق»في المرتبة السادسة، وجاء « Quizlet موقع وتطبيق»

 «.Moodle برنامج»المرتبة السابعة، وفي المرتبة الثامنة جاء 
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تطبيقات الهاتف في عالقة طالب استخدام أما فيما يتعلق بالمجاالت التي فيها 

استقبال المقترحات »أساتذة المواد الدراسية، فقد جاء في المرتبة األولى مع  اإلعالم

التواصل مع أساتذة »و« والتوصيات من قبل أساتذة المواد التي أدرسها في الكلية

مرئية تفاعليه اتصاالت إجراء »بينما جاء  ،«المواد لنقل البيانات والمعلومات بسرعه

في المرتبة « وزمالئي في العملية التعليميةمباشره بالصوت والصورة مع اساتذتي 

أعمل من خالل الهاتف على تسجيل بعض المحاضرات بالصوت »الثانية، فيما جاء 

 «.والصورة

للمجاالت التي يستخدم فيها المبحوثون تطبيقات الهاتف في عالقتهم أما بالنسبة 

د زمالئي تزوي»جاء في المرتبة األولى ، فقد مع زمالئهم في الفرق الدراسية

تبادل الرسائل »بينما جاء  ،«بتوجيهات األساتذة وما هو جديد في العملية التعليمية

تقويه العالقات اإلنسانية »في المرتبة الثانية، فيما جاء « التعليمية بين زمالئي

ينقل لزمالئي اجواء »في المرتبة الثالثة، في حين جاء « ية مع زمالئيجتماعواال

 في المرتبة الرابعة.« التطبيقات في غيابيالمحاضرات عبر 

مجاالت إفادة المبحوثين لتطبيقات الهاتف في النواحي  كشفت نتائج الدراسة 

التعليمية، حيث جاء في مقدمتها إفادة الطالب من تطبيقات الهاتف المحمول في 

معرفه مواعيد المحاضرات والقاعات العملية يكون بدرجة كبيرة وذلك في المرتبة 

وافقت غالبية المبحوثين على إفادتهم من تطبيقات الهاتف المحمول في وقد ألولى، ا

وذلك بدرجة  اإلنترنتالحصول على المعلومات التي تتعلق بدراسته من خالل شبكه 

وافقت غالبية كما وكان المستوى العام لهذا المجال من الفائدة مرتفع جدا،  ،كبيرة

كل ما هو جديد في ت الهاتف المحمول في متابعة المبحوثين على إفادتهم من تطبيقا

كما وافقت غالبية المبحوثين  ،بدرجة كبيرة مجال دراسته من خالل تطبيقات الهاتف

الهاتف يساعدهم على استخدام على إفادتهم من تطبيقات الهاتف المحمول في أن 

وكان  ،بيرةبدرجة ك المشاركة في المنتديات التعليمية التي تفيدهم في مجال تخصصهم

 المستوى العام لهذا المجال من الفائدة مرتفع.

تطبيقات الهاتف في العملية الدراسية من استخدام أظهرت نتائج الدراسة مزايا 

نشر معلومات »والتي جاء في مقدمتها  -عينة الدراسة– اإلعالموجهة نظر طالب 

بيئة تعليمية  توفير»بينما جاء  ،«إضافية حول موضوع المادة من أكثر من مصدر

زيادة التفاعلية بين اعضاء هيئة »فيما جاء  ،في المرتبة« إلكترونية جماعية للطالب

تقديم طرق تعليمية شيقة »في المرتبة الثالثة، في حين جاء « التدريس والطالب

 في المرتبة الرابعة.« وجذابة وأكثر اثارة وتحفيز نحو التعلم الذاتي

لتطبيقات الهواتف المحمول في  اإلعالمطالب استخدام وفيما يتعلق بأسباب 

في المرتبة األولى، بينما جاء « البحث عن المعلومات»النواحي التدريبية، فقد جاء 

التعرف »فيما جاء  ،في المرتبة الثانية« الحصول على أفكار لموضوعات إعالمية»
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في حين  ،ةفي المرتبة الثالث« األحداث والقضايا بشأنعلى وجهات النظر المختلفة 

في المرتبة الرابعة، ثم جاء « نشر وتوزيع األخبار الخاصة بجامعتي وكليتي»جاء 

في « نشر موضوعاتي الصحفية ليراها زمالئي الطالب وأصدقائي على الصفحة»

 المرتبة الخامسة.

في النواحي  اإلعالمالتطبيقات التي يستخدمها طالب وقد كشفت الدراسة عن 

بيمنا جاءت تطبيقات ، تطبيقات االتصال والتواصلحيث جاء في مقدمتها  التدريبية،

فقد  تطبيقات التقاط الصور وتحريرهافي المرتبة الثانية، أما  النصوص ومعالجتها

تطبيقات تسجيل الصوت، وفي المرتبة الرابعة جاءت  ،جاءت في المرتبة الثالثة

ذا النوع من التطبيقات في المرتبة فقد جاء ه تطبيقات الفيديو والمونتاجوبالنسبة ل

 فقد جاءت في المرتبة السادسة. تطبيقات البث المباشرالخامسة، أما 

من  اإلعالموتوضح نتائج الدراسة اآلثار اإليجابية التي عادت على طالب 

مواكبه التطورات الجديدة في »تطبيقات الهاتف، والتي جاء في مقدمتها استخدام 

في المرتبة الثانية، « تحرير الصورة بطريقة مباشرة»بينما جاء ، «ياإلعالمالمجال 

في حين  ،في المرتبة الثالثة« التقاط عدد كبير من الصور ومقاطع الفيديو»فيما جاء 

 في المرتبة الرابعة.« البث المباشر لألحداث من واقع الحدث»جاء 

 اآلتي: إلى الدراسة تد توصلوبالنسبة لنتائج فروض الدراسة، فق

  ثبت جزئيًا صحة الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

التدريب تبعا  أوهم لتطبيقات الهاتف في مجاالت التعليم استخدامالمبحوثين في مدى 

-مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )للخصائص الديموغرافية 

 صحته بالنسبة للمتغيرات األخرى.متوسط الدخل(، وذلك بالنسبة للنوع فقط، وعدم 

  ثبت جزئيًا صحة الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

هم لتطبيقات الدردشة في العملية الدراسية تبعا للخصائص استخدامالمبحوثين في مدى 

متوسط الدخل( -مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –الديموغرافية )النوع 

نسبة التخصص الدراسي ومكان اإلقامة، وعدم صحته بالنسبة للمتغيرات وذلك بال

 األخرى.

  ثبت جزئيًا صحة الفرض العلمي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين

التدريب تبعا  أوهم للمنصات التعليمية في مجاالت التعليم استخدامالمبحوثين في مدى 

-مكان السكن -التخصص الدراسي –الجامعة  –النوع )للخصائص الديموغرافية 

متوسط الدخل( وذلك بالنسبة التخصص الدراسي ومتوسط الدخل، وعدم صحته 

 بالنسبة للمتغيرات األخرى.
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  ثبت عدم صحة الفرض العلمي القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين

الدردشة، هم لتطبيقات استخدامالمبحوثين للهاتف المحمول ومدى استخدام مدة 

 والمنصات التعليمية في العملية الدراسية.

  ثبت صحة الفرض العلمي القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين

المبحوثين للتطبيقات التعليمية على الهاتف ومدى إفادتهم في النواحي استخدام 

 التعليمية

  ثبت صحة الفرض العلمي القائل بوجود توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية

المبحوثين للتطبيقات التدريبية على الهاتف ومدى إفادتهم في مجاالت استخدام بين 

 .التدريب

 التوصيات:

  تخصيص مقررات دراسية نظرية وعملية لتأهيل طالب اإلعالم في الجامعات

 المحمول وتوظيف تطبيقاته في المجاالت المختلفة.السعودية على استخدام 

  على المؤسسات اإلعالمية تشجيع الطالب للتدريب على توظيف تطبيقات الهاتف في

 .، واالستفادة منها بأكبر قدر ممكنالمجاالت المختلفة

  توجيه الطالب بضرورة االلتزام بأخالقيات المهنة في توظيف تطبيقات الهاتف

 المحمول.

 طالب على توظيف تطبيقات الهاتف في التراسل اإلخباري والمونتاج والبث تشجيع ال

 .المباشر
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