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 مستخلص الدراسة:

فــي عــن تلــك التطــورات المتالحقــة بمعــزل الیــوم أصــبح ال یســتطیع أن یعــیش  المراهــق إن

الیومیـة اســتطاع  حیاتــه فـيالحیـز األكبــر  یلةشــغلت تلـك الوســ تكنولوجیـا الهـاتف المحمــول حیـث

 من خاللها الحصـول علـى العدیـد مـن المزایـا مثـل الحصـول علـى األخبـار والمعلومـات، والترفیـه

  وغیر ذلك من المزایا التي حققتها له تلك الوسیلة.  والتواصل مع االصدقاء

لـذكي جهـازا مالصـق لـه فـي كـل مكـان، وفـي أي وقـت، ولدیـه شـغفا حیث أصبح الهـاتف ا

كبیـــرا فـــي تصـــفح تطبیقاتـــه بمختلـــف أنواعهـــا، وهـــو مـــا اســـتغلته المؤسســـات الصـــحفیة بمختلـــف 

اتجاهاتها في وضع تطبیقات تحمـل اسـمها ومضـامینها، علـى الهـاتف الـذكي، حتـي تسـتطیع أن 

ك كل امكانیات التكنولوجیا ووفـرت مـواد تصل إلى جمهور الهاتف الذكي، وسخرت في سبیل ذل

  تحریریة مسموعة ومرئیة ومقرؤءة، تعرض من خاللها ما یدور حولنا لحظة بلحظة.

اعتماد المراهقین على ولذلك تهدف الدراسة الحالیة إلى التعرف على العالقة بین 

خالل دراسة  ، منتطبیقات صحافة الهواتف الذكیة وعالقتها بمستوى معرفته باألحداث الجاریة

وصفیة میدانیة، تعتمد على أسلوب المسح اإلعالمى ، مستخدمة فى ذلك استمارة االستبیان 

ثانوي ( المرحلة الثانویةمفردة على عینة من المراهقین فى  ٤٠٠حیث قامت الباحثة بتطبیق 

  ). وذلك إلثبات صحة الفرض التالى:أزهري، ثانوي فني، ثانوي عام، ثانوي لغات

درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات قة ارتباطیة ذات داللة احصائیة بین توجد عال

 الهواتف الذكیة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریة صحف

  أهم النتائج التى توصلت إلیها الدراسة:

  صحف وجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات

 .رفتهم باألحداث الجاریةالهواتف الذكیة ومستوي مع

  صحف درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات یوجد ارتباط طردي دال إحصائیا بین

الهواتف الذكیة وبین التأثیرات المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المترتبة علي هذا 

 .االعتماد

  د/ عبد الجواد سعید ربیعأ.

 استاذ  الصحافة ورئیس قسم اإلعالم 

 جامعة المنوفیة -كلیة اآلداب 

  د/ دعـاء فكـري عبد اهللا أ.م.

ألستاذ المساعد الصحافة بقسم اإلعالم التربوي كلیة ا

جامعة المنوفیة -التربیة النوعیة   
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  صحفوجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات 

 .الهواتف الذكیة ومستوي اهتمامهم باألحداث الجاریة

 على  توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات مجموعات المراهقین

ألفراد العینة  الدیموغرافیةختالف الخصائص اب المعرفة باألحداث الجاریةمقیاس 

 المستوى االجتماعي االقتصادي)". – التعلیمنوع  –اإلقامة  –(النوع 

  .األحداث الجاریة -الهواتف الذكیة صحفتطبیقات الكلمات اإلفتتاحیة: 
Abstract 

Today, the teenager can not live apart from the successive developments in 
mobile technology. This means that he has the most space in his daily life, through 
which he has access to many advantages such as access to news and information, 
entertainment and communication with friends and other benefits that have been 
achieved He has that means. 

Where the smart phone has become a device adjacent to him everywhere, and at 
any time, and has a great passion in browsing applications of various types, which is 
exploited by the press organizations in various directions in the development of 
applications bearing the name and content, on the smartphone, so that you can reach 
the smartphone audience , And harnessed all the possibilities of technology and 
provided written, audiovisual, and readable material, through which we learn about 
the moment. 

Therefore, the present study aims to identify the relationship between 
adolescents' reliance on smart phone journalism applications and their relation to 
their level of knowledge of the current events through a descriptive field study based 
on the media survey method. Secondary level (Azhari, technician, secondary 
secondary, secondary languages). In order to prove the validity of the following: 

There is a statistically significant relationship between the existence of a 
statistically significant correlation between the degree of adolescents' dependence on 
smart phone journalism applications and their level of knowledge of current events 

There is a statistically significant correlation between adolescent exposure to the 
new media and the size of their attitudes towards the traditional media. 

The most important findings of the study: 

 •There is a statistically significant correlation between the degree of adolescent 
adoption of smart phone press applications and their level of knowledge of current 
events. 

 •There is a statistically significant correlation between the degree of adolescent 
adoption of smart phone press applications and the cognitive, emotional and 
behavioral effects of this dependence. 

 •There is a statistically significant correlation between the degree of 
adolescents' reliance on smart phone press applications and their level of interest in 
current events. 

 •There are statistically significant differences between the average scores of the 
groups of adolescents on the scale of knowledge of the current events according to 
the demographic characteristics of the sample members (type - residence - type of 
education - socioeconomic level.( 

Opening Words: Smart Phone Press Applications - Current Events. 
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  مقدمة 

لقــد أصــبحت صــناعة االتصــاالت فــي الســنوات األخیــرة مــن الصــناعات األســرع تطــورا فــي 

العــالم، فقــد أحــرزت تقــدما كمیــا وكیفیــا فــي العــالم، ممــا أدى إلــى تغیــرات كبیــرة فــي بنــاء شــبكات 

  )١(رقمیة تكاملیة ذكیة شخصیة.

رضـــیة، وانمـــا وأصـــبح الهـــاتف المحمـــول أكثـــر مـــن وســـیلة اتصـــال أو امتـــداد للخطـــوط األ

أصبح وسیلة اعالمیة متعددة بشكل جید، فقد اتضح من بعض الدراسـات أن مسـتخدمي الهـاتف 

   )٢( ال یریدونه فقط إلجراء اتصاالت وانما الستفادة من الوسائط اإلعالمیة المتعددة الملحقة به.

ة والتلیفــون فاســتیعاب الهــاتف المحمــول إلمكانیــات اإلنترنــت واإلذاعــة والتلیفزیــون والصــحاف

الثابـــت یجعلنـــا نصـــف المحمـــول كوســـیلة إعالمیـــة (فـــي بدایـــة عهـــدها) تحـــاول أن تتنـــافس مـــع 

  )٣(الوسائل اإلعالمیة األخرى وتؤدي نفس أدوارها بما یتوافر لدیها من امكانیات. 

بشــكل  -لقــد تــأثر مجــال الصــحافة واإلعــالم عمومــا بظهــور شــبكة االنترنــت ومــن بعــدها 

ات الذكیة التي دخلت عـالم صـناعة الخبـر، یتعامـل القـّراء مـع التكنولوجیـا یومیـا، بالتطبیق -أكبر

وهـــــو مـــــا ضـــــاعف تـــــأثیر تطبیقـــــات األخبـــــار علـــــى الصـــــحافة اإلخباریـــــة التقلیدیـــــة كـــــالمجّالت 

   والصحف.

حیث أحدثت تطبیقات األخبار ثورة في الطریقة التي ننظر بهـا لصـناعة اإلعـالم المكتـوب 

فت له بعدا آخر، وّسع آفاقه وخلـق فرصـا جدیـدة الكتشـاف منـاطق جدیـدة وهامـة الیوم. فقد أضا

ذات صلة بالنشر. خلق كّل من اإلعالم المكتوب والتطبیقـات سـوقا علـى حـدة. تتنـافس وسـیلتان 

 إعالمیتان لنشر األخبار، كّل منهما بشكل مختلف: التطبیقات والمواد المطبوعة.

ة الــي اســتخدام تطبیقــات صــحافة الهواتــف الذكیــة حیــث ســعت العدیــد مــن الصــحف الیومیــ

سعیا منها نحو مزیـد مـن االنتشـار والوصـول الـى مختلـف شـرائح الجمهـور والتـرویج لهـا والتمیـز 

الصحفي واالستفادة من تكنولوجیا االتصال والمعلومات تحمـل اسـم مؤسسـاتها تنشـر كـل مـا هـو 

ل  ممــا جعلهــا أداة ذات أهمیــة فــي معرفــة جدیــد حــول األخبــار فــور وقوعهــا وتحــدیثاتها أوأل بــأو 

         الجمهـــور بكـــل مـــا هـــو جدیـــد  ومكنـــتهم مـــن متابعـــة األحـــداث الجاریـــة عبـــر التحـــدیث المســـتمر

            -الــوطن -( األهــرام لكــل مــا هــو جدیــد مــن  أخبــار ومعلومــات كــان مــن بــین هــذه المؤسســات

  الیوم السابع).

لمحمولــة حیــث أصــبحت بالنســبة لهــم وتعتبــر فئــة المــراهقین الفئــة األشــد ارتباطــا بــالهواتف ا

كالماء والهواء فهي المتنفس األول لهم وقد شغل استخدام  التطبیقـات التكنولوجیـة المختلفـة حیـزا 

كبیــرا  أكثــر مــن الوســائل االتصــالیة األخــرى ولــذلك فــإن الدراســة الحالیــة ســتحاول التعــرف علــى 

           لــــــك بمســــــتوى معــــــرفتهمالهواتــــــف الذكیــــــة وعالقــــــة ذ صــــــحفمــــــدى اعتمــــــاد المــــــراهقین علــــــى 

  باألحداث الجاریة.
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  مشكلة الدراسة : 

فــي محاولــة المؤسســات الصــحفیة الكبــرى االســتفادة مــن تكنولوجیــا االتصــال عبــر الهواتــف 

المحمولــة عمــدت إلــي وضــع تطبیقــات تحمــل مســمیاتها تهــدف إلــى تقــدیم خدمــة إخباریــة فوریــة 

كبیرة من الجمهور مما یحملـون الهواتـف الذكیـة ممـا سعیا منها نحو محاولة الوصول إلي أعداد 

أدي بــدوره إلــى مســاعدة األفــراد علــى الوصــول إلــى األخبــار بشــكل فــورى ســاعدهم علــى متابعــة 

  األحداث الجاریة ودرایتهم ومعرفتهم بها.

حیث اعتبرت  صحافة الهاتف المحمول هي إحـدى وسـائل االعـالم الحـدیث التـي فرضـت 

ت الحـــالي وتعـــد وســـیلة جدیـــدة للصـــحف لكـــى تســـتطیع أن تنـــافس االعـــالم نفســـها بقـــوة فـــي الوقـــ

المرئـــي وقـــد شـــكل ذلـــك نقلـــة نوعیـــة حیـــث طـــرح فیهـــا الهـــاتف المحمـــول نفســـه وســـیلة اعالمیـــة 

متكاملــة حیــث أصــبح التصــفح أســرع وبســعر أقــل، وهــو مــا دفــع الصــحف ووكــاالت األنبــاء إلــى 

  ابة نسخ خفیفة یمكن تصفحها بسهولة ویسر.تزوید أنفسهم بمواقع عبر الهواتف الذكیة بمث

وسط كل ذلك لم یكن المراهق بمعزل عـن تلـك التطـورات المتالحقـة فـي تكنولوجیـا الهـاتف 

المحمـــول حیــــث شـــغلت تلــــك الوســـیلة الحیــــز األكبـــر فــــي حیاتـــه الیومیــــة اســـتطاع مــــن خاللهــــا 

والترفیــه والتواصــل  الحصــول علــى العدیــد مــن المزایــا مثــل الحصــول علــى األخبــار والمعلومــات،

  مع االصدقاء وغیر ذلك من المزایا التي حققتها له تلك الوسیلة. 

حیث أصبح الهـاتف الـذكي جهـازا مالصـق لـه فـي كـل مكـان، وفـي أي وقـت، ولدیـه شـغفا 

كبیـــرا فـــي تصـــفح تطبیقاتـــه بمختلـــف أنواعهـــا، وهـــو مـــا اســـتغلته المؤسســـات الصـــحفیة بمختلـــف 

حمـل اسـمها ومضـامینها، علـى الهـاتف الـذكي، حتـي تسـتطیع أن اتجاهاتها في وضع تطبیقات ت

تصل إلى جمهور الهاتف الذكي، وسخرت في سبیل ذلك كل امكانیات التكنولوجیا ووفـرت مـواد 

  تحریریة مسموعة ومرئیة ومقروءة، تعرض من خاللها ما یدور حولنا لحظة بلحظة.

قین باألحداث الجاریة مـن خـالل ولذلك ستحاول الدراسة التعرف علي مستوي معرفة المراه

  الهواتف الذكیة.  صحفاعتماده على تطبیقات 

  أهمیة الدراسة:

  :األهمیة العلمیة

تأتى أهمیة الدراسة من أهمیة الهواتف الذكیة في حیاة األفراد والشعوب وما اضافته   -١

         تكنولوجیا االتصال من خصائص ومزایا وتطبیقات جعلها محل اهتمام من

 .قبل الباحثین

الهواتف الذكیة حیث أصبح یتم استخدام  صحفترتكز الدراسة علي تطبیقات   -٢

 الهاتف الجوال بشكل فعال في المجال الصحفي.

الهاتف المحمول مجال جدید للدراسة والبحث من قبل الباحثین  صحفتعتبر  -٣

 باعتبارها عنصرا أساسیا في صحافة الزمن القادم.
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لة العمریة (المراهقة المتوسطة) حیث تعتبر تأتي أهمیة الدراسة من أهمیة المرح -٤

مرحلة   انتقالیة مهمة من الناحیة البیولوجیة واالجتماعیة والنفسیة، تتشكل خاللها 

النواحي المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة وغیرها من جوانب تكوین شخصیة المراهق، 

قلیل في إضافة إلى تعلق المراهق المفرط بالهاتف المحمول وقضاء وقت لیس ب

استخدامه لما له من تأثیر مباشر وغیر مباشر على شخصیته وأفكاره واتجاهاته التي 

 ال زالت في طور التشكل والتكوین.

  األهمیة العملیة:

الوقوف على مدى قبول تلك التكنولوجیا في مرحلة المراهقة المتوسطة، ودورها في  -٥

 تشكیل معارفهم نحو ما یتعرضون له من أحداث وقضایا.

قد تساهم نتائج الدراسة في تطویر تلك األداة التي قد تلعب دورا في تشكیل الرأي  -٦

العام حول ما یجري من أحداث وقضایا، وتساهم في التكوین الفكري والثقافي لمرحلة 

 عمریة ال زالت في طور التشكل والتكوین.  

اتیجیة تعتبر مؤشر للقائمین باالتصال في تلك التطبیقات في التعرف علي استر  - ٧

استخدامها وحجم االعتماد علیها، وأسباب انصراف البعض عنها، ومعوقاتها من 

 .وجهة نظر عینة الدراسة

  أهداف الدراسة:

الهواتف الذكیة وعالقتها بمستوى  صحفیرتكز الهدف الرئیسي على دراسة تطبیقات 

 معرفة المراهقین باألحداث الجاریة.

الهواتف الذكیة كمصدر  صحفي تطبیقات التعرف على مدى اعتماد المراهقین عل -١

 لألخبار والمعلومات.

الهواتف الذكیة  صحفالتعرف على أسباب اعتماد المراهقین علي تطبیقات  -٢

  كمصدر لألخبار والمعلومات .

المستوى  - -نوع التعلیم –مكان اإلقامة  -دراسة تأثیر المتغیرات الدیموغرافیة (النوع -٣

الهواتف الذكیة وعالقته بمستوى  صحفتخدام االقتصادي واالجتماعي) على اس

 معرفتهم باألحداث الجاریة.

 الهواتف الذكیة . صحفالتعرف على درجة الثقة لدى المبحوثین فى تطبیقات   -٤

 الكشف عن مستوي معرفة المراهقین باألحداث الجاریة. -٥

 ل الكشف عن التأثیرات السلوكیة والوجدانیة والمعرفیة الناجمة عن التعرض  -٦

 الهواتف الذكیة. فصح

الهواتف الذكیة وعالقته بمستوى معرفة  لصحفالكشف عن العالقة بین تعرض   -٧

 المراهقین باألحداث الجاریة.

 الهواتف الذكیة. صحفالكشف عن مدى االستفادة الناجمة من استخدام تطبیقات  -٨
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  اإلطار النظري للدراسة

یتـي االعتمـاد وثـراء الوسـیلة، سوف تعتمد الدراسة الحالیة في مدخلها النظري علـي نظر 

  ونموذج القبول التكنولوجي.

  أوال نظریة االعتماد

تعتمــد فكــرة نظریــة االعتمــاد علــى أن اســتخدام األفــراد لوســائل االعــالم ال یــتم بمعــزل عــن 

تأثیر المجتمـع الـذي یعـیش بداخلـه وأن قـدرة وسـائل االعـالم علـى التـأثیر تـزداد عنـدما تقـوم هـذه 

  )٤(نقل المعلومات بشكل مستمر ومكثف.الوسائل بوظیفة 

حیــــث تنطلــــق هــــذه النظریــــة مــــن فكــــرة محوریــــة مفاداهــــا أن تعقــــد المجتمعــــات ومحدودیــــة 

الخبرات المباشرة بالواقع االجتماعي فضال عن تراجع شـبكات االتصـال الشخصـي قـد جعـل مـن 

  )٥( ألحداث الجاریة.وسائل االعالم المصدر األول واألبرز في استیفاء المعلومات عن القضایا وا

  وتتأثر عملیة االعتماد على وسائل االعالم بعدة عوامل تتحدد فیما یلي:

 طبیعة الجمهور وأهدافه من االعتماد على وسائل اإلعالم المختلفة. .١

 طبیعة المجتمع ومدى توافر مصادر المعلومات في هذا المجتمع. .٢

 مات إلى الجمهور.طبیعة وتنوع وسائل االعالم وقدرتها على تقدیم المعلو  .٣

 طبیعة الوقت أو الظروف التي یمر بها الفرد أو المجتمع. .٤

 طبیعة المعلومات التي تقدمها وسائل االعالم ومدى اشباعها لحاجة الفرد أو المجتمع. .٥

  أهداف نظریة االعتماد على وسائل االعالم:

  تتحدد أهداف نظریة االعتماد على وسائل االعالم في االتي:

على كیفیة إتمام عالقة االعتماد بین وسائل اإلعـالم والنظـام االجتمـاعي  السعي للتعرف .١

 والجمهور.

الكشف عن األسـباب التـي تجعـل لوسـائل اإلعـالم أحیانـا أثـارا مباشـرة وقویـة وفـي أحیـان  .٢

 أخري تكون لها تأثیرات غیر مباشرة وضعیفة نوع ما.

ة وكبیــرة فیمـا یتعلـق بهــدف البحـث عـن كیفیـة ارتبــاط أجـزاء مـن الــنظم االجتماعیـة صـغیر  .٣

العالقــات، فنظــام وســائل اإلعـــالم جــزء هــام مــن النســـیج االجتمــاعي للمجتمــع الحـــدیث، 

  )٦( وهذا النظام له عالقة باألفراد والجماعات والمنظمات االجتماعیة األخرى.

  ركائز النظریة :

وسـائل تشترط النظریة شرطین أساسین حتى یكون هناك اعتماد متبادل بین الجمهـور و 

  اإلعالم هما:

إذا قامـــت وســـائل اإلعـــالم بتحقیـــق وظـــائف مهمـــة للمجتمـــع زاد اعتمـــاد المجتمـــع علـــى  .١

وســــائل اإلعــــالم. فــــإذا قامــــت وســــائل اإلعــــالم بعمــــل الوظــــائف المناطــــة بهــــا وأصــــبح 

ـــــــــي ـــــــــك مـــــــــن اعتمـــــــــاد الجمهـــــــــور عل                بإمكانهـــــــــا اشـــــــــباع حاجـــــــــات الجمهـــــــــور زاد ذل

  )٧( اإلعالم. وسائل
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الصـــــراع فـــــي الحـــــروب مـــــثال، أو التغییـــــر السیاســـــي، أو االقتصـــــادي أو  ارتفـــــاع حـــــدة .٢

االجتمــاعي یــؤثر علــى درجــة اعتمــاد الفــرد علــى وســائل االعــالم نتیجــة الظــرف الــذي 

أوجـــده الصـــراع، بمعنـــى أن الظـــرف الـــذي توجـــده الحـــروب أو التغییـــرات السیاســـیة أو 

إلعــالم وأبــرز مثــال لــذلك االقتصــادیة یــؤثر علــى كثافــة اعتمــاد الجمهــور علــى وســائل ا

 )٨( هو حرب الخلیج الثالثة، أو العملیات اإلرهابیة في المملكة العربیة السعودیة.

  وتقوم عالقات االعتماد على وسائل اإلعالم على ركیزتین أساسیتان هما

: لكــــى یتحقــــق األفــــراد والجماعــــات والمنظمــــات المختلفــــة أهــــدافهم الشخصــــیة األهــــداف .١

لیهم أن یعتمدوا علـى مـوارد یسـیطر علیهـا أشـخاص أو جماعـات أو واالجتماعیة، فإن ع

  منظمات أخرى والعكس صحیح.

: یســعى األفــراد والمنظمــات إلــى المصــادر المختلفــة التــي تحقــق أهــدافهم، وتعــد المصــادر .٢

  وسائل اإلعالم نظام معلومات یسعى إلیه األفراد والمنظمات من أجل بلوغ أهدافهم. 

  في ثالثة أنواع من مصادر المعلومات هي: وتتحكم وسائل اإلعالم

  :هــو جمــع المعلومــات، فالمنــدوب الصــحفي یجمــع المعلومــات التــي المصــدر األول

نحتاج إلى معرفتهـا، ویقـدم كاتـب السـیناریو معلومـات عـن أحـداث حقیقـة أو خیالیـة 

 تتیح لنا هدف اللعب أو المرح أو االسترخاء.

  :ویشـــیر إلـــى تنقـــیح المعلومـــات التـــي تـــم  هـــو تنســـیق المعلومـــات،المصـــدر الثـــاني

جمعها بالزیادة أو النقصان، لكي تخرج بصـورة مناسـبة فـي شـكل قصـة صـحفیة أو 

 برنامج إذاعي أو فیلم سینمائي.

 :هـــو نشــر المعلومــات أو القــدرة علـــى توزیعهــا إلــى جمهــور غیـــر  المصــدر الثالــث

 )٩(محدود.

  فروض نظریة االعتماد

  وسائل اإلعالم على عدة افتراضات منها:تقوم نظریة االعتماد على 

وجــود عالقــة اعتمــاد متبادلــة بــین الجمهــور ووســائل اإلعــالم والمجتمــع، وهــي التــي  .١

تحــــدد مباشــــرة كثیــــرا مــــن التــــأثیرات النــــي تحــــدثها وســــائل اإلعــــالم فــــي الجمهــــور 

 والمجتمع.

تمــاد تــؤثر درجــة اســتقرار النظــام االجتمــاعي وتوازنــه علــى زیــادة أو قلــة درجــة االع .٢

على معلومات وسائل اإلعالم، وكلما زادت درجـة عـدم االسـتقرار فـي المجتمـع، زاد 

 اعتماد الجمهور على وسائل اإلعالم.

تقل درجة االعتماد على وسائل اإلعالم في حالة وجود قنوات بدیلة للحصـول علـى  .٣

المعلومــات، وتــزداد درجــة اعتمــاد الجمهــور علــى النظــام االعالمــي برمتــه فــي حالــة 

 قلة قنوات اإلعالم األخرى.
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یختلــف الجمهــور فــي درجــة اعتمــاده علــى وســائل اإلعــالم نتیجــة الختالفــاتهم فــي  .٤

 األهداف والمصالح والحاجات الفردیة.

یزیــد اعتمــاد الجمهــور علــى معلومــات وســائل اإلعــالم فــي المجتمعــات التــي تتطــور  .٥

 )١٠( فیها أنظمة هذه الوسائل.

علـــى وســـائل اإلعـــالم فجمهـــور الصـــفوة مـــن  یختلـــف الجمهـــور مـــن حیـــث اعتمـــاده .٦

المفترض أن یكون لدیه مصادر أخرى متعددة للمعلومـات تجعلـه یتفـاوت فـي درجـة 

 )١١( اعتماده على وسائل اإلعالم.

  االستفادة من نظریة االعتماد في الدراسة:

ــم للدراســة مــن حیــث خدمــة أهــداف الدراســة  ــا مالئ ــة االعتمــاد مــدخل نظری ــر نظری تعتب

وخصوصا أنها تعتبر الجمهور عنصـر نشـط فـي التعامـل مـع وسـائل االعـالم حیـث  وفروضها

  یمكن للباحث من خاللها التعرف على:

رصد التأثیرات المعرفیة والسلوكیة والوجدانیة الناجمة عن تعـرض المـراهقین  لتطبیقـات  .١

 صحافة الهواتف الذكیة.

در للمعلومـات بالنسـبة الكشف عن أسباب االعتماد على صحافة الهواتف الذكیـة كمصـ .٢

 إلى المراهقین.

معرفـــة العالقـــة بـــین أســـباب االعتمـــاد وبـــین التـــأثیرات الوجدانیـــة والمعرفیـــة والســـلوكیة  .٣

 الناجمة عن التعرض.

دراســـة تـــأثیر اعتمـــاد المـــراهقین علـــى تطبیقـــات صـــحافة الهواتـــف الذكیـــة علـــي معرفـــة  .٤

مــن خــالل دراســة التــأثیرات المــراهقین باألحــداث الجاریــة مــن جهــة واتجاهــاتهم نحوهــا 

  المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة من جهة أخرى.

  Media Richness Theoryنظریة ثراء الوسیلة اإلعالمیةثانیا: 

بأنــه قــدرة المعلومــات علــى تغییــر الفهــم فــي الوقــت المحــدد، حیــث  ثــراء اإلعــالمیوصــف 

  )١٢( عة للبیانات. یعرف الثراء على أنه المعلومات المحتملة التي تحمل قدرة وس

ــراء وســائل اإلعــالموتصــف  ــة ث لدراســة معــاییر  Media Richness Theory نظری

االختیـار بــین الوســائل اإلعالمیــة التكنولوجیــة وفقـًا لدرجــة ثرائهــا المعلومــاتي، وتوضــح أن فعالیــة 

لیـة االتصال یعتمد على القدر الذي تستخدم به الوسیلة، وتركز بشكل أكبـر علـى األشـكال التفاع

لالتصــال فــي اتجــاهین بــین القــائم باالتصــال والجمهــور المســتقبل للرســالة، وطبقــًا للنظریــة فــإن 

الوســائل اإلعالمیــة التــي تــوفر رجــع صــدى تكــون أكثــر ثــراء، فكلمــا قــل الغمــوض كــان االتصــال 

الفعال أكثر حدوثًا، فثراء المعلومات یقوم بتخفـیض درجـة الغمـوض وٕایجـاد مسـاحة مـن المعـاني 

  )١٣(شتركة باستخدام وسیلة اتصالیة معینة. الم
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علـى أن جمیـع قنـوات االتصـال تملـك خصـائص معینـة  نظریة ثـراء وسـائل اإلعـالمتنص 

تجعلهـم أقـل أو أكثــر ثـراًء، وأحــد أهـم أهــداف اختیـار وسـیلة اتصــال هـو تقلیــل غمـوض الرســالة. 

ـــى مســـتقبل إذا كانـــت الرســـالة غامضـــة، فإنهـــا تكـــون غیـــر واضـــحة وبالتـــالي أكثـــر صـــع وبة عل

الرسالة لفك شفرتها. فكلما كانت الرسالة غامضة، كلما زادت الحاجة إلـى اإلشـارات والمعطیـات 

الالزمة لفهمها. وتضع نظریة ثراء وسائل اإلعـالم وسـائل االتصـال علـى مقیـاس متواصـل یمثـل 

بسـیطة معـدة علـى سـبیل المثـال، رسـالة  ثراء الوسیلة وقـدرتها علـى توصـیل رسـالة معقـدة بكفـاءة

لترتیــب موعــد ومكــان لقــاء یمكــن نقلهــا مــن خــالل رســالة قصــیرة عبــر البریــد اإللكترونــي، بینمــا 

رسالة أكثر تفصـیًال عـن أداء عمـل شـخٍص مـا والتوقعـات حولـه یكـون األفضـل نقلهـا مـن خـالل 

   )١٤(  .االتصال المباشر وجهًا لوجه

یة وقـــدرتها علـــى خلـــق الفهـــم هـــي نظریـــة الوســـائل الشخصـــ نظریـــة ثـــراء الوســـیلةوتعتبـــر 

المشــترك وقـــد بـــدأت بفرضــیة نظریـــة االتصـــال الوســیط النـــاجح فـــي اطــار األوضـــاع التنظیمیـــة، 

  )١٥( لكنها تطورت نحو استخدام األفراد لوسائل االعالم بناء على الفروق الفردیة.

إلــى إحــداث تغییــر فــي مفهــوم   New Mediaوقــد أدى ظهــور وســائل االعــالم الجدیــدة

فممیـــزات الوســـیلة اقترنـــت بقـــدرتها علـــى توصـــیل المعلومـــات ودورهـــا فـــي حمـــل الرمـــوز  الثـــراء

االتصالیة وأسلوب عرضها وتقدیمها وطریقـة توصـیلها، وثـراء الوسـیلة أضـحى لـه معـاییر جدیـدة 

      تقـــوم علـــى التطـــور التقنـــي للوســـیلة مـــن جهـــة والخـــدمات التـــي یقـــدمها هـــذا التطـــور مـــن جهـــة

  )١٦( أخرى.

  ذه النظریة فرضین أساسین هما:وتفترض ه

: أن الوسـائل التكنولوجیـة تمتلـك قـدرًا كبیـرًا مـن المعلومـات، فضـًال عـن تنـوع الفرض األول

المضمون المقدم من خاللها و تستطیع هذه الوسـائل التغلـب علـى الغمـوض والشـك الـذي ینتـاب 

  الكثیر من األفراد عند التعرض لها.

ــاني یر أســاس لترتیــب ثــراء الوســیلة مرتبــة مــن األعلــى إلــى : هنــاك أربعــة معــایالفــرض الث

األقل من حیث درجة الثراء وهي سرعة رد الفعل، قدرتها على نقل اإلشـارات المختلفـة باسـتخدام 

تقنیـات تكنولوجیـة حدیثـة مثـل: الوسـائط المتعـددة، والتركیـز الشخصـي علـى الوسـیلة، وسـرعة رد 

  )١٧( الفعل، واستخدام اللغة الطبیعیة.

  امت نظریة ثراء الوسیلة على عدة نقاط أساسیة منها:وق

ــــى مــــدى مالئمــــة الوســــیلة  .١ ــــق عل ــــة، یتوف ــــه وســــائل االعــــالم المختلف ــــد تحدث ــــذي ق التفاعــــل ال

  المستخدمة للوظیفة التي تقوم بها أو محتمل قیامها بها.

 یتوقف األداء الوظیفي لوسائل االعالم المختلفة على أمرین اساسین: .٢

ي یقصـــد تمتـــع الوســـیلة اإلعالمیــة التـــي تـــم اختیارهـــا ألداء وظیفـــة مـــا بالمزایـــا جــودة القـــرار: الـــذ

  المطلوبة، والتي تكفل لها تحقیق الجودة الناتجة عن هذا االختیار.

  ) ١٨(توقیت القرار: والتي تعني بها اختیار الوسیلة المناسبة في التوقیت المناسب الستخدامها.
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  التطبیق العملي للنظریة:

  من المداخل النظریة للدراسة:ثراء الوسیلة ة تعتبر نظری

  حیث یتم دراسة خصائص وممیزات الوسیلة االعالمیة المتناولة وهي (تطبیقات صحافة

الهواتف الذكیة) للتعرف على مصادر الثراء االعالمي بها والتي تجعل منها 

 وسیلة واعدة في مستقبل قریب .

 واتف الذكیة ومدى  اعتماد المراهقین علیها دراسة العالقة بین ثراء تطبیقات صحافة اله

كمصدر لألخبار من جهة وكفاءتها في تحقیق مهمتها االتصالیة (وهي معرفة 

  المراهقین باألحداث الجاریة) من جهة أخرى .

  نموذج القبول التكنولوجي:

یعد نموذج القبول التكنولوجي النظریة التي تساعد في شرح وتنبؤ سلوك المستخدم لقبول 

، حیث ١٩٨٦في األصل عام  Davisكنولوجیا المعلومات أو رفضها، والذي اخترعه دیفید ت

تناول النموذج شرح وافي لدور المتغیرات الخارجیة في التأثیر على الفرد في تبني التكنولوجیا 

الجدیدة أو رفضها حیث تمثل تلك المتغیرات في (نیة المستخدم، سهولة االستخدام، الفائدة 

 )١٩(لدیه جراء التعرض واالستخدام). المتصورة

حیث یهدف هذا النموذج إلى تفسیر نیة وسلوك المستخدم، وتستخدم النظریة النیة 

السلوكیة كؤشر لسلوك استخدام التكنولوجیا، وتقترح النظریة أن األداء المتوقع، والجهد المتوقع، 

ن التسهیالت تؤثر مباشرة على والتأثیر االجتماعي تؤثر بشكل كبیر على نیة االستخدام، كما أ

إلى توضیح ما  UTAUTسلوك المستخدم جنبا إلى جنب مع نیة االستخدام كما یسعى نموذج 

إذا كانت االختالفات الفردیة (النوع، السن، طواعیة االستخدام) تؤثر على قبول واستخدام 

  )٢٠( التكنولوجیا.

  
Technology acceptance Model(TAM) Davis(1989) )٢١(  

  1989نموذج القبول التكنولوجي لیفید عام 
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  یتكون نموذج القبول التكنولوجي من:

  :وهي الدرجة التي یعتقد بها الفرد أن استخدامهم سوف یؤدي إلى مكاسب في األداء المتوقع

األداء الوظیفي، ویمكن أیضا النظر إلیها باعتبارها الفائدة المدركة من استخدام 

  التكنولوجیا.

 ویقصد بها سهولة استخدام التكنولوجیا.توقع: الجهد الم  

  :ویقصد بها ما یعتقده األفراد أهمیة أن األخرین یعتقدون أنه ینبغي العوامل االجتماعیة

  علیهم استخدام التكنولوجیا.

 :یقصد بها مدى اعتقاد الفرد بأن البنیة التحتیة والتقنیة االزمة لدعم  التسهیالت المتاحة

لدي الفرد أو المنظمة، ویتعلق هذا الفرد بتوفیر االمكانات االزمة التكنولوجیا متاحة 

  )٢٢( مثل الهواتف الذكیة، والحواسیب، وخدمات االنترنت.

  التطبیق العملي للنموذج:

 حجم تبني وقبول تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة. )١

 تحدید العوامل المؤثرة في قبول واستخدام تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة. )٢

عرف على مزایا تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة، مقارنة بالصحافة الت )٣

  التقلیدیة من وجهة نظر المبحوثین.

  الدراسات السابقة :

تنتظم الدراسات السابقة في ثالث محاور أساسیة ، ویتم عرضها من األحدث الى   

  األقدم كما یلى :

  دراسات تتعلق بالهاتف المحمول كوسیط اعالميالمحور األول: 

  دراسات تتعلق باستخدام المراهقین لإلعالم الجدیدالمحور الثاني: 

  دراسات تتعلق بمستویات المعرفة باألحداث الجاریةالمحور الثالث: 

  المحور األول:

  دارسات تتعلق بالهاتف اإلعالمي كوسیط إعالمي:

) حول: " منصات المتابعة اإلخباریة عبر الهاتف ٢٠١٨دراسة نهاد محمد حسن ( )١(

هدفت الدراسة إلى )٢٣(حمول وعالقتها بمستوى التفاعل االجتماعي لدى كبار السن".الم

الهاتف المحمول، والتبصیر التعرف على أسباب المتابعة اإلخباریة لدى كبار السن عبر 

  بممیزات المتابعة اإلخباریة عبر الهاتف المحمول لدي كبار السن.
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تخدمة منهج المسح اإلعالمي حیث قامت وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة مس

               الباحثة بإجراء استبیان میداني على عینة من كبار السن، والقائمین باالتصال على 

  تلك المنصات.

  وكانت أهم نتائج الدراسة:

  أفاد غالبیة المبحوثین عینة البحث بالمتابعة اإلخباریة المرتفعة لألحداث خالل

 ذي قبل.المرحلة العمریة الحالیة أكثر من 

  جاء تالزم الهاتف المحمول  من حیث الزمان والمكان السبب الرئیسي العتماد عینة

 البحث علیه كوسیلة أساسیة في متابعة األحداث الجاریة.

) حول: " استخدامات الشباب الجامعي لرسائل ٢٠١٨دراسة محمد خمیس أحمد شبل ( )٢(

صریة واالشباعات المتحققة الموبایل اإلخباریة الموجهة في القنوات الفضائیة الم

الموبایل  هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على استخدامات الشباب الجامعي لرسائل)٢٤(منها".

اإلخباریة الموجهة في القنوات الفضائیة المصریة واالشباعات المتحققة منها وقد تفرع من 

  الهدف الرئیسي عدة اهداف فرعیة وكان أهمها:

ب الجامعي نحو رسائل الموبایل الموجهة من القنوات التعرف على اتجاهات الشبا .١

  الفضائیة.

الكشف عن معدالت االستخدام، وأهم المشكالت التي تواجه الشباب الجامعي خالل  .٢

  استخدام لرسائل الموبایل الموجهة من القنوات الفضائیة المصریة.

ي حیث قام وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة مستخدم منهج المسح اإلعالم

مفردة من الشباب الجامعي من جامعات(القاهرة،  ٤٠٠بإجراء دراسة میدانیة على عینة قوامها 

  أكتوبر، المنوفیة، بني سویف). ٦

  وكانت أهم نتائج الدراسة:

  ٧١الغالبیة العظمى یستخدمون الهاتف المحمول بواقع.%  

 بقاء على تواصل مستمر جاء دافع الرغبة في تكوین الصداقات في المقام األول ثم ال

  مع األسرة، واألصدقاء. 

  جاء االشتراكات في الخدمات اإلخباریة التي تقدمها المواقع االلكترونیة في المقام

 األول، ثم الرسائل اإلخباریة التي تأتي من وسائل اإلعالم التقلیدي في المرتبة الثانیة. 
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ص الدیمغرافیة ووسائل ) حول: "الخصائ٢٠١٧) دراسة بیرس كاتي ، واخرون (٣( 

الوصول وأنشطة اإلنترنت: كیف یختلف مستخدمو اإلنترنت عبر الجوال فقط عن مستخدمي 

حیث هدفت الدراسة إلى تحلیل االختالفات الدیموغرافیة  )٢٥(اإلنترنت من األجهزة المختلفة ؟

غیر (المستوى االقتصادي، والتعلیم، والعمر، والجنس، واالختالفات اإلقلیمیة) بین 

المستخدمین، ومستخدمي اإلنترنت المتنقلین فقط، ومستخدمي اإلنترنت فقط من أجهزة 

الكمبیوتر الشخصیة، وأولئك الذین یستخدمون كل من أجهزة الكمبیوتر المحمولة والكمبیوتر 

استنادا إلى عینة كبیرة وممثلة وطنیا من أرمینیا، لوصف أنشطة اإلنترنت (مثل استخدام 

مل أو البرید اإللكتروني أو محرك البحث أو األلعاب أو تحمیل الموسیقى أو اإلنترنت للع

الرسائل الفوریة أو مواقع الشبكات االجتماعیة أو المدونة أو مشاهدة مقاطع الفیدیو أو األخبار 

عبر اإلنترنت) التي یشارك فیها مستخدمو اإلنترنت من أجهزة مختلفة، وتحلیل التأثیرات على 

  یموغرافیات وجهاز الوصول على تلك األنشطة.حد سواء الد

  وكانت أهم نتائج الدراسة:

تختلف جمیع المتغیرات الدیموغرافیة باستثناء الجنس، في مجموعات مختلفة، عبر  .١

فئات االستخدام األربع: عدم االستخدام، القائم على الكمبیوتر فقط، القائم على 

وصنف غیر المستخدمین أسباب  والمتنقلة القائمة، -PCالمحمول فقط، وكل من 

  عدم اعتمادهم، بدءا من عدم إمكانیة الوصول إلى أن تكون قدیمة جدا.

تفسر جمیع الخصائص الدیمغرافیة باستثناء الجنس، على أساس استخدام اإلنترنت  .٢

القائم على الحاسوب، واالستخدام المشترك بین الحاسوب الشخصي والهاتف النقال، 

ام القائم على الخدمة المتنقلة حسب العمر والجنس والمنطقة في حین یفسر االستخد

  الحضریة.

وتفاوتت المشاركة في معظم األنشطة القائمة على اإلنترنت من جمیع المتغیرات  .٣

الدیمغرافیة باستثناء الجنس. ومع ذلك، تقریبا كل هذا یرجع إلى تأثیر االختالف 

الكمبیوتر. وعالوة على ذلك، حدثت الدیموغرافي بین مستخدمي اإلنترنت القائم على 

 أیضا آثار التفاعل بین الخصائص الدیموغرافیة ونوع الجهاز على األنشطة.

) حول "الرسائل النصیة، والتدوین، والتحدث: اآلثار المترتبة ٢٠١٧) دراسة وي، ران (٤( 

ى هدفت هذه الدراسة ال)٢٦(على استخدام الهواتف الذكیة للخطاب السیاسي في الصین".

التعرف على تأثیر استخدام الهواتف الذكیة على المشاركة السیاسیة في الخطاب في الصین، 

ملیون نسمة.  ٧٠٠التي تفتخر بأكبر عدد من سكان الهواتف الخلویة في العالم بما یقرب من 
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حیث ارتكز الهدف العام من هذه الدراسة هو استكشاف اآلثار المترتبة على الهواتف الذكیة 

دة على نطاق واسع للحیاة المدنیة والسیاسیة في مجتمع الهاتف الخلوي المشبعة حیث المعتم

  التحكم في وسائل اإلعالم ضیق والوصول إلى المعلومات على اإلنترنت مقیدة. 

المستطلعین رسمها  ٤١٦باستخدام البیانات التي تم جمعها من عینة االحتمال من 

تسلط الدراسة الضوء على هذه األسئلة المتعلقة عشوائیا من بكین، عاصمة الصین، وسوف 

بدور الهواتف الذكیة في التغیرات االجتماعیة المستمرة في الصین. وتشیر نتائج التحلیل متعدد 

المتغیرات إلى أن استخدام وسائل اإلعالم الرسمیة الخاضعة للرقابة كان ارتباطا سلبیا بتواتر 

التعرض لألخبار على الهواتف الذكیة واستخدام  الحدیث السیاسي مع اآلخرین، في حین أن

الرسائل النصیة الجماعیة كانا مرتبطین إیجابیا بالمحادثات السیاسیة. وعالوة على ذلك یظهر 

تحلیل االنحدار الهرمي أن المحادثات السیاسیة، جنبا إلى جنب مع الخبرة في استخدام 

ابیا على المشاركة الخطاب على االنترنت الهواتف الذكیة والتغرید المحمول، كانت مؤشرا إیج

  بعد أن تم السیطرة على التأثیرات الدیموغرافیة والفعالیة السیاسیة.

" تأثیر استخدام صحیفة مطبوعة باستخدام الهاتف  ):٢٠١٧) دراسة سیبارت الینا كي(٥(

لتعرف حیث هدفت الدراسة إلى ا)٢٧(الخلوي علي عینة من طالب الثانویة العامة المهمشین".

على تأثیر انتاج صحیفة مطبوعة باستخدام الهواتف الخلویة على الطالب المهمشین في 

مرحلة الثانویة العامة، وقد استخدمت الدراسة استمارة استبیان على عینة من طالب الثانویة 

العامة المهمشین، واستخدمت الباحثة أیضا أسلوب المقابالت المتعمقة، وقد توصلت الدراسة 

  دة نتائج أهمها:إلى ع

  جاء استخدام هؤالء الطالب للمحمول في المقام األول في للحصول على المعلومات

 باإلضافة إلى دخول إلى الشبكات االجتماعیة.

  جاء أهمیة إنتاج الصحافة في تمكین الطلبة المهمشین من تبني هویات مهنیة جدیدة

حفیة؛ وزیادة المشاركة محترمة؛ تطویر ثقافة تشاركیة في الفصول الدراسیة الص

  المدنیة عن طریق التعلیم الصحفي؛ وتطویر مهارات محو األمیة اإلعالمي.

  المحور الثاني:

  دراسات سابقة تتعلق باستخدام المراهقین لإلعالم الجدید:

) حول: "استخدام طالب المرحلة اإلعدادیة ٢٠١٧) دراسة أحمد محمد محمود الشافعي (١(

هدفت الدراسة )٢٨(ماعي وعالقتها باالغتراب األسري والمدارس لدیهم".لمواقع التواصل االجت
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إلى التعرف على العالقة بین استخدام طالب المرحلة اإلعدادیة لمواقع التواصل االجتماعي 

وعالقتها باالغتراب األسري والمدارس لدیهم، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي بشقیه 

) صفحة شخصیة على الفیس بوك بموقع فیس ١٠٤یلیة قوامها(التحلیلي والمیداني بعینة تحل

طالب وطالبة من المدراس اإلعدادیة  ٤٠٠بوك لطالب المرحلة اإلعدادیة، وعینة بشریة قوامها

) من الذكور من ستة مدراس بریف ١٩٢) من اإلناث، و(٢٠٨الخاصة والحكومیة موزعة (

  محافظة الدقهلیة وحضرها.

  سة:وكانت أهم نتائج الدرا

 .أغلبیة أفراد العینة یستخدمون مواقع التواصل االجتماعي داخل منزلهم 

 .أغلبیة العینة یستخدمون هواتفهم الذكیة في الوصول إلى مواقع التواصل االجتماعي 

  اكتساب طالب المرحلة اإلعدادیة للمعلومات جاء في مقدمة الدوافع النفعیة للعینة

 محل البحث والدراسة.

) حول: "استخدام مواقع التواصل ٢٠١٧شیماء جمال سعید الشناوي () دراسة ٢(

هدفت الدراسة )٢٩(االجتماعي وعالقتها باالغتراب االجتماعي لدى عینة من المراهقین الصم".

الحالیة إلى التعرف على استخدام مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها باالغتراب االجتماعي 

ك من خالل رصد دوافع التعرض وكذلك قیاس عملیة لدى عینة من المراهقین الصم وذل

  االغتراب االجتماعي لدى المراهقین الصم وضعاف السمع.

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة مستخدمة منهج المسح االعالمي على عینة 

مفردة من طلبة مدارس األمل للصم وضعاف السمع بمحافظة المنوفیة وذلك خالل  ٣٠٠قوامها

  .٢٠١٧-٢٠١٦م الدراسي العا

  وكانت أهم نتائج الدراسة:

  أثبتت نتائج الدراسة وجود عالقة ارتباطیة عكسیة ذات داللة احصائیة بین معدل

تعرض الصم وضعاف السمع لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة االغتراب 

 االجتماعي لدیهم.

 ب االجتماعي وفقا أثبتت نتائج الدراسة الحالیة أن نتیجة مقیاس مستویات االغترا

           لنتائج مقیاس االغتراب االجتماعي، أن العینة تتسم بمستوى اغتراب منخفض

 %.٤٩بنسبة 
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"دوافع المراهقین األكبر سنا الستخدام مواقع ) حول٢٠١٧دراسة باركر، فالیري () ٣(

هدفت هذه )٣٠(الشبكات االجتماعیة: تأثیر الهویة الجماعیة والتقدیر الجماعي للذات". 

اسة إلى التعرف على دوافع المراهقون األكبر سنا باعتبارهم المستخدمون المتكررون لمواقع الدر 

الشبكات االجتماعیة على شبكة اإلنترنت والتي عن طریقها یتم إنشاء ملف تعریف وربط ملفهم 

  الشخصي لآلخرین لغرض تشكیل شبكة شخصیة. 

  بر سنا.مراهق أك ٧٠٣حیث تم تطبیق استبیان على عینة قوامها 

  وكانت نتائج الدراسة إلى:

  .أن الدوافع األكثر أهمیة لالستخدام في  الترفیه وقضاء وقت الفراغ  

"االثار السلبیة لسیطرة لإلنترنت ومواقع التواصل  ):٢٠١٧دراسة جونسون لیراسي () ٤(  

ة بین هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العالق)٣١( االجتماعي على استخدامات المراهقین" 

استخدام المراهقین وسائل االعالم االجتماعیة وزیادة نسبة االنتحار في سن المراهقة، كنتیجة 

للتسلط عبر االنترنت على شبكات االعالم االجتماعیة، وقد استخدمت الدراسة استمارات 

من المراهقین من أصل إفریقي، ما  ١٠٨استقصاء وكذلك اجراء مقابالت على عینة قوامها 

  مراهق. ١٦-١٣بین 

  وقد أظهرت نتائج تلك الدراسة أن:

المراهقین الذین خضعوا لالستخدام المتكرر للمواقع التواصل االجتماعي  على ایباد أو 

الهاتف الخلوي أو الكمبیوتر اللوحي كانوا أكثر عرضة للعنف والتسلط أكثر من المراهقین 

  الذین لم یكن لدیهم أیة حسابات.

  ):٢٠١٧نون(دراسة جلهار شا) ٥( 

هدفت هذه )٣٢("العالقة بین تعرض المراهقین لوسائل االعالم االجتماعیة واحترام الذات "

الدراسة إلى التعرف على العالقة بین تعرض المراهقین لوسائل االعالم االجتماعیة وعالقتها 

راهقین مفردة من الم ١٣٠باحترام الذات، وقد قامت الباحثة بإجراء استقصاء على عینة قوامها 

في المرحلة الثانویة، واستخدمت الباحثة مقیاس تقدیر الذات، وكانت أهم نتائج الدراسة: أن 

 هناك عالقة وطیدة بین استخدام وسائل االعالم االجتماعیة وبین احترام الذات. 

  المحور الثالث:

  دراسات تتعلق بمستویات المعرفة باألحداث الجاریة: 
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" تعرض الشباب الجامعي للمضامین  ) حول:٢٠١٨( ) دراسة أمیمة أحمد رمضان١(

الساخرة على مواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتشكیل معارفهم واتجاهاتهم نحو قضایا 

هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى اعتماد الشباب الجامعي على المواقع )٣٣(المجتمع". 

رفتهم باألحداث الجاریة، وتنتمي هذه اإلذاعیة والتلیفزیونیة عبر االنترنت وعالقته بمستوى مع

الدراسة إلى الدراسات الوصفیة مستخدمة منهج المسح اإلعالمي بشقیه الوصفي والتحلیلي 

حیث استخدم  أداة تحلیل مضمون على عینة من الصفحات الساخرة وهي (صفحة اساحبي، 

- ١٠-٢٠ى ، وحت ٢٠١٨-٤-١٠فاصل من إعالمي، الورقة) على الفیس بوك في الفترة من 

  من الشباب الجامعي. ٤٠٠، وقام بإجراء دراسة میدانیة على عینة قوامها  ٢٠١٨

  وكانت أهم نتائج الدراسة:

  توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین تعرض المبحوثون للمضامین الساخرة وتشكیل

 اتجاهاتهم نحو األحداث الجاریة.

 ة المبحوثون في المضامین الساخرة توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة ثق

 واتجاهاتهم نحو قضایا المجتمع المصري.

  وجد عالقة ارتباطیة بین كثافة التعرض للمضامین الساخرة على مواقع التواصل

  االجتماعي، واتجاه المبحوثون نحوها.

" اعتماد الشباب الجامعي على  ) حول:٢٠١٦) دراسة أحمد محمد صالح العمیري(٢( 

اإلذاعیة والتلیفزیونیة عبر االنترنت وعالقته بمستوى معرفتهم باألحداث الجاریة". المواقع 
تسعى هذه الدراسة الى التعرف على  العالقة بین اعتماد الشباب الجامعي على المواقع )٣٤(

اإلذاعیة والتلیفزیونیة عبر االنترنت وعالقته بمستوى معرفتهم باألحداث الجاریة، وتنتمي هذه 

إلى منهج المسح االعالمي بشقیه الوصفي والتحلیلي وفي إطار ذلك قام الباحث الدراسة 

باالتي: دراسة تحلیلیة لعینة من المواقع اإلذاعیة والتلیفزیونیة عبر االنترنت للصحف محل 

الدراسة وهي (موقع صدى البلد، وموقع سي بي سي اكسترا، وموقع رادیو محطة مصر، 

/ ٣١/١) وحتي (٢٠١٤/ ١/١١تنا)، وذلك في الفترة من (وموقع رادیو مصر وموقع حریا

مفردة  ٤٤٠) تبلغ٢١:١٨)، ودراسة میدانیة على عینة من الشباب الجامعي قوامها (٢٠١٥

  من الذكور واإلناث من خالل صحیفة استقصاء.

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفیة واستخدمت منهج المسح اإلعالمي بشقیه 

  یدانيالتحلیلي والم



  

 ٩٨ 

 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  وكانت أهم النتائج:

   ثبت صحة الفرض األول حیث انتهت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا

بین درجة اعتماد الشباب الجامعي على المواقع االذاعیة والتلیفزیونیة ومستوي معرفتهم 

 باألحداث الجاریة.

 رتباطیة دالة احصائیا ثبت صحة الفرض الثاني حیث انتهت الدراسة إلى وجود عالقة ا

بین درجة اعتماد الشباب الجامعي على المواقع االذاعیة والتلیفزیونیة وبین التأثیرات 

 المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المترتبة علي هذا االعتماد.

  ) حول:٢٠١٦) دراسة ایمان السید جمعة رمضان (٣( 

تجاهات نحو األحداث الجاریة "دور المواقع االلكترونیة في تنمیة الوعي السیاسي واال 

هدفت الدراسة الحالیة الى التعرف )٣٥(لدى الشباب المصریین المغتربین بالدول العربیة ".

في تنمیة الوعي  یوتیوب) -تویتر -على الدور الذي تقوم به المواقع االجتماعیة (فیس بوك

ربین بالدول العربیة السیاسي واالتجاهات نحو األحداث الجاریة لدى الشباب المصریین المغت

). وتنتمي هذه الدراسة إلي ٣٥-١٨االمارات) مما یتراوح أعمارهم من ( -الكویت -(السعودیة

الدراسات الوصفیة مستخدمة منهج المسح اإلعالمي مستخدمة المسح بالعینة للصفحات 

: ١/١٢/٢٠١٤الشخصیة لموقع الفیس بوك كنموذج للمواقع االجتماعیة خالل الفترة من 

مغترب مصري،  ٥٠٠. وبلغ حجم العینة المیدانیة التي طبقت علیها الدراسة نحو٢٨/٢/٢٠١٥

صفحة من الصفحات الشخصیة لعینة الدراسة لموقع  ٢٠٠كما بلغت العینة التحلیلیة نحو 

  الفیس بوك، واستخدمت الباحثة استمارتي االستبیان وتحلیل المضمون.  

  وكانت نتائج الدراسة :

 س بوك في مقدمة المواقع التي یعتمد علیها المغتربون بالدول العربیة جاء موقع الفی

 كمصدر أساسي للمعلومات حول األحداث الجاریة.

  النسبة األكبر من أفراد العینة اعتادوا قراءة الموضوعات السیاسیة بشكل تلقائي أو أجزاء

اسیة من متفحصة، أو قراءة الموضوع بشكل كامل ویسعون اللتماس الموضوعات السی

 مواقع التواصل االجتماعي.

" اعتماد طالبات جامعة أم القرى  ) حول:٢٠١٦) دراسة ودیع محمد سعید العزعزي (٤(

على القنوات الفضائیة االخباریة الناطقة بالعربیة في متابعة األحداث والقضایا السیاسیة 

قرى على القنوات حیث هدف البحث إلى التعرف على مدى اعتماد طالبات جامعة أم ال)٣٦(".
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الفضائیة االخباریة الناطقة بالعربیة في متابعة األحداث والقضایا السیاسیة وقد طبق البحث 

مفردة من طلبة الجامعات في مدینة مكة المكرمة خالل العام  ٣٠٠على عینة عشوائیة قوامها 

  . ٢٠١٥-٢٠١٤الدراسي

  وكانت أهم نتائج البحث:

د بدرجة متوسطة على القنوات الفضائیة الناطقة % من الشباب الجامعي یعتم٧٥أن  -١

   بالعربیة في متابعتهم لألحداث والقضایا السیاسیة.

 أعلى نسبة مشاهدة للقنوات االخباریة من قبل طلبة جامعة أم القري كانت لقناة العربیة.  -٢

"دور البرامج الساخرة في تشكیل اتجاهات  ) حول:٢٠١٥) دراسة  والء فایز محمد(٥(

هدفت الدراسة الحالیة الى التعرف على الدور )٣٧(جمهور نحو األحداث الجاریة في مصر ".ال

الذي تقوم به البرامج الساخرة في تشكیل اتجاهات الجمهور نحو األحداث الجاریة في مصر 

وذلك حسب المستوى االجتماعي واالقتصادي ونوع التعلیم وغیرها من المتغیرات الدیموجرافیة. 

راسة إلي الدراسات الوصفیة مستخدمة منهج المسح اإلعالمي بشقیه التحلیلي وتنتمي الد

  والمیداني، واستخدمت الباحثة استمارتي تحلیل مضمون ومیداني.  

  وكانت نتائج الدراسة :

  وجود عالقة ارتباطیة دالة بین مستوي تعرض المبحوثین للبرامج الساخرة واتجاهاتهم

ح وجود عالقة ارتباطیة دالة بین مستوى تعرض نحو األحداث الجاریة، حیث اتض

             المبحوثین لألحداث الجاریة والمكون المعرفي والوجداني التجاهاتهم نحو 

 األحداث الجاریة.

  حدود االستفادة من الدراسات السابقة :

  تحدید وبلورة مشكلة البحث ووضع تساؤالت وفروض الدراسة الحالیة. .١

  نهجیة التي استخدمت في دراسة التعرض.االستفادة من اإلجراءات الم .٢

  االستفادة من الدراسات السابقة في كیفیة وضع فروض الدراسة وتساؤالتها .٣

التعرف على إجراءات دراسة الجمهور من حیث تحدید حجم العینة وطریقة  .٤

  اختیارها.

  الوقوف على اإلطار النظري المالئم للدراسة. .٥

ابقة في تعریف مفاهیم الدراسة، واختبار بعض أدوات االستفادة من الدراسات الس .٦

 جمع البیانات ومقارنة النتائج.
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  تساؤالت الدراسة:

  الهواتف الذكیة؟ صحف: ما مدى اعتماد المراهقین على تطبیقات ١س

  الهواتف الذكیة؟ صحف: ما هي أسباب اعتماد المراهقین على تطبیقات ٢س

 صحفلدي المراهقین على استخدامهم لتطبیقات : ما تأثیر المتغیرات الدیموغرافیة ٣س

  الهواتف الذكیة؟

  الهواتف الذكیة؟ صحف: ماهي درجة الثقة لدى المبحوثین في تطبیقات ٤س

  : ما هي التأثیرات السلوكیة والمعرفیة والوجدانیة الناجمة عن التعرض؟٥س

  : ما هي أكثر التطبیقات الصحفیة إقباال من قبل المراهقین؟٦س

  الهواتف الذكیة؟ صحفحجم االستفادة الناجمة من استخدام تطبیقات : ما ٧س

  الهواتف الذكیة؟ صحف: ما هي المعوقات التي تواجه تطبیقات ٨س

  الهواتف الذكیة؟ صحف: ما هي مقترحات المبحوثین عینة الدراسة لتطویر تطبیقات ٩س

  : ما هي مستویات معرفة المراهقین باألحداث الجاریة؟١٠س

  هي أكثر موضوعات األحداث الجاریة متابعة من قبل المراهقین؟: ما ١١س

  فروض الدراسة:

فــــى ضــــوء أهــــداف الدراســــة وتســــاؤالتها وبنائهــــا النظــــري وتأسیســــا علــــى العــــرض الســــابق 

  للدراسات السابقة تسعى الدراسة إلى اختبار الفروض التالیة:

عتماد المراهقین : وجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة االفرض األول -١

 الهواتف الذكیة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریة صحفعلى تطبیقات 

یوجد ارتباط طردي دال إحصائیا بین درجة اعتماد المراهقین  الفرض الثاني: -٢

الهواتف الذكیة وبین التأثیرات المعرفیة والوجدانیة  صحفعلى تطبیقات 

 والسلوكیة المترتبة علي هذا االعتماد.

وجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة اعتماد المراهقین   الثالث: الفرض -٣

 الهواتف الذكیة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریة. صحفعلى تطبیقات 

الهواتف الذكیة  صحفیختلف اعتماد المراهقین على تطبیقات  الفرض الرابع: -٤

 باختالف النوع.

ة بین متوسطات درجات توجد فروق ذات داللة إحصائی الفرض الخامس: -٥

مجموعات المراهقین على مقیاس المعرفة باألحداث الجاریة باختالف الخصائص 

المستوى االجتماعي  –نوع التعلیم  –اإلقامة  –الدیموغرافیة ألفراد العینة (النوع 

  االقتصادي).
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وجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین حجم التعرض المراهقین الفرض الثالث:  -٦

 داث الجاریة محل الدراسة ومدي اعتمادهم علیها.باألح

: توجد فروق ذات داللة احصائیا بین عینة الدراسة درجة ثراء تلك الفرض السابع -٧

 التطبیقات وبین مستوى معرفة المراهقین باألحداث الجاریة.

هناك عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین مستوى اعتماد المراهقین  :الفرض الثامن -٨

 .الهواتف الذكیة وبین درجة الثقة الممنوحة لتلك التطبیقات صحفعلى تطبیقات 

  متغیرات الدراسة

 الهواتف الذكیة. صحفتطبیقات  على اعتماد المراهقینأوال: المتغیر المستقل: 

 ة المراهقین باألحداث الجاریة.مستوى معرفثانیا: المتغیر التابع:   

نوع –ومحل اإلقامة  -ویتمثل في المتغیرات الدیموغرافیة (النوع  ثالثا: المتغیرات الوسیطة:

   والمستوى االجتماعي واالقتصادي). -التعلیم

  نوع الدراسة ومنهجها

  تنتمى هذه الدراسة الى الدراسات الوصفیة اعتمد البحث على منهج المسح االعالمي

  نة الدراسة:عی

تعتمد الدراسة علي القیام بتطبیق استمارة استبیان علي عینة من المراهقین في مرحلة 

). من ١٧-١٥مفردة، وترتكز عینة الدراسة على ( ٤٥٠التعلیم ما قبل الجامعي قوامها 

كافة  طالب(الثانویة العامة، والثانویة األزهریة، الثانوي الفني)، وقد تم تحدید اختیاراتهم لتمثیل

متغیرات الدراسة وكانت عینة ممثلة للمرحلة المراهقة المتوسطة وقد وضعت  الباحثة فى 

  االعتبار أن تكون نسبة الذكور متساویة لنسبة اإلناث.

 المجال الزمنى للدراسة:

م، وقد اختار الباحث هذه الفترة حتى ٢٠١٨طبقت الدراسة خالل شهر سبتمبر وأكتوبر 

كمال اإلطار  المعرفي، النظري للدراسة واالستفادة به في وضع یكون قد انتهى من است

  تساؤالت االستبیان، حیث تعد هذه الفترة هي بدایة العام الدراسي.

  أدوات البحث:

 أداة االستبیان .١

حیث اعتمدت الدراسة الحالیة على صحیفة االستقصاء كأداة لجمع البیانات عن العینة، 

یانات لموضوع البحث كما أنها من أكثر الوسائل شیوعا حیث تعد من أنسب أسالیب جمع الب

واستخداما في منهج المسح، وذلك إلمكانیة استخدامها في جمع المعلومات عن موضوع معین 

 من عدد كبیر من األفراد یجتمعون في مكان واحد.

  .مقیاس معرفة 

 .مقیاس اجتماعي اقتصادي 

 .مقیاس اتجاه  
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  یانمعاییر صدق وثبات استمارة االستب

 :صدق االستبیان 

بقصد بالصدق أن تقیس استمارة االستبیان ما وضع لقیاسه، وقد أجرى اختبار الصدق 

حیث تم تحدید  Content validityللتأكد من صدق االستبیان من حیث صدق المحتوى 

أهداف الدراسة وتساؤالتها وترجمة ذلك في شكل فروض، كذلك مراجعة بعض الدراسات 

  األسئلة التي تغطى أهداف وتساؤالت الدراسة. السابقة، ثم وضع

وقد تم التحقق من العمق الظاهري لالستمارة من خالل عرضها على مجموعة من 

المحكمین في المجاالت التي ترتبط بموضوع الدراسة في مجال اإلعالم، وتم تعدیل االستمارة 

  وفقا لما أبدوه من مالحظات.

 :ثبات االستبیان 

عبر فترة زمنیة من االتفاق بین  Retestالثبات عن طریق االستمارة تم إجراء اختبار  

%، وهو معامل ٩١إجابات المراهقین في التطبیق األول والثاني، وكانت قیمة معامل الثبات 

ثبات مرتفع یدل على عدم وجود اختالف كبیر في إجابات المراهقین وكما یدل على صالحیة 

 االستبیان للتطبیق.

  حدود البحث:

تمثلت في دراسة تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة والتي قصدت  وال الحدود الموضوعیة:أ .١

  بها الباحثة اجرائیا تطبیقات اإلخباریة.

  تمثلت الحدود المكانیة في محافظة المنوفیة. ثانیا الحدود المكانیة: .٢

في  تقتصر الدراسة المیدانیة الحالیة على عینة من المراهقین ثالثا الحدود البشریة: .٣

 ) وهي تقابل مرحلة المراهقة المتوسطة.١٧-١٥سن(

  مصطلحات الدراسة 

 ت: هي برامج تصممها الشركات المصنعة للهواتف، أو شركات منتجة التطبیقا

للتطبیقات تطرح الستخدام سواء مجانیة أو بمقابل مادي، یقوم المستخدم بتنزلها حسب 

 )٣٨( نظام التعلیم.

 :یجمع بین امكانیات الهاتف المحمول وامكانیات  هو الهاتف الذي الهاتف الذكي

الكمبیوتر صغیر الحجم، فیمكن من خالله اجراء اتصاالت ضوئیة وخدمات الرسائل 

النصیة القصیرة، والفاكس، وخدمات الرسائل متعددة اإلرسال واستقبال وعرض ملفات 

 )٣٩( الصوت والصورة ومقاطع الفیدیو، واالتصال باإلنترنت.
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  هي التطبیقات اإلخباریة التابعة  للمؤسسات الهواتف الذكیة :  صحفتطبیقات

الصحفیة المصریة وهي وسیلة اعالمیة جدیدة  تقدم كل ما هو جدید من أحداث 

وأخبار وقضایا عبر المحمول في إطار سعي الصحف لمواكبة التكنولوجیا، وفي شكل 

  موعة أو مكتوبة.مواد إخباریة وتشمل جمع األشكال الصحفیة مرئیة كانت أو مس

  :مستوي المعلومات والخبرة المكتسبة لدي تعریف الباحثة لمستوي المعرفة اجرائیا

 المراهقین جراء االعتماد علي تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة.

  :تبدأ مرحلة المراهقة ، ارتكزت عینة الدراسة على مرحلة المراهقة المتوسطةالمراهقین

وتقابلها مرحلة الثانویة  ١٧-١٦ -١٥من    middle adolescenceالمتوسطة

وتتمیز باطراد الشعور بالنضج واالستقاللیة. كما تتضح فیها كل المظاهر الممیزة 

  )٤٠( للمراهقة بصفة عامة.

  :مجموعة القضایا والمشكالت التي وقعت تعریف الباحثة  لألحداث الجاریة اجرائیا

ء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو باألمس القریب أو تلك التي تقع في الحاضر سوا

اجتماعیة أو علمیة أو بیئیة أو في مجاالت الحیاة المختلفة التي تحدث داخل الوطن 

  او خارجه.

  األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في الدراسة:

قامت الباحثة بإجراء التحلیل اإلحصائي لبیانات هذه الدراسة من خالل الكمبیوتر وذلك 

، والمعروف اختصارًا بحزمة  ٢١اإلصدار   SPSS for windows باستخدام  برنامج

 SPSS:( Statistical Package for social scienceالبرامج اإلحصائیة للعلوم االجتماعیة (

  وقد تم استخدام االختبارات اإلحصائیة التالیة : 

 .التكرارات البسیطة والنسب المئویة 

  یة .المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیار  

  تحلیل التباین ذي البعد الواحدOne Way Analysis of Variance ANOVA 

لدراسة الفروق اإلحصائیة بین المتوسطات الحسابیة للمجموعات في أحد متغیرات 

  الدراسة .

  االختبارات البعدیةPost Hoc Tests  بطریقة أقل فرق معنويLeast 

Significance Difference  والمعروف بـL.S.D معرفة مصدر التباین بین ل

  المجموعات التي یؤكد تحلیل تباین علي وجود فرق بینها.
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  معامل ارتباط بیرسونPearson Correlation   لدراسة شدة واتجاه العالقة

  االرتباطیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة .

  "اختبار "تT.Test بیین للمجموعات المستقلة لدراسة الفروق بین المتوسطین الحسا

  لمجموعتین من المبحوثین علي أحد متغیرات الدراسة .

  الوزن المرجح الذي یحسب بضرب التكرارات بوزن معین یقرره الباحث استنادا إلي

عدد المراتب في السؤال، ثم تجمع مراتب الضرب لكل بند للحصول علي مجموع 

 األوزان المرجحة، ثم تحسب النسب المئویة لبنود السؤال كلها. 

 لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائیة للعالقة بین متغیرین من   ٢تبار كااخ

  المستوى األسمى.

  ) معامل التوافقContingency Coefficient الذي یقیس شدة العالقة بین (

 . ٢×٢متغیرین أسمیین في جدول أكثر من 

 " اختبار.Test Z .لدراسة معنویة الفرق بین نسبتین مئویتین " 

 لدراسة معنویة الفرق بین أكثر من نسبتین مئویتین. ٢ر ( كروسكال والیس ) كااختبا   

  نتائج البحث:

  أوال النتائج العامة للبحث:

  .أكثر الوسائل اإلعالمیة التي یستخدمها المراهقین وفقا للنوع  .١

  )١جدول رقم (

  . تكرارات ونسب أكثر الوسائل اإلعالمیة التي یستخدمها المراهقین وفقا للنوع

  النــــــــــوع          

  الوسائل      

  اإلجمالي  إناث  ذكور
  الداللة  zقیمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

 غیر دالة  ٠.٥٥  ٢٠.٠  ٨٠  ٢١.٥  ٤٣  ١٨.٥  ٣٧  اإلذاعة

 دالة**  ٢.٧٢  ٩٦.٥  ٣٨٦  ٩٩.٠  ١٩٨  ٩٤.٠  ١٨٨ التلیفزیون 

  دالة**  ٢.٨٩  ٧٨.٠  ٣١٢  ٧٢.٠  ١٤٤  ٨٤.٠  ١٦٨  الهاتف الذكي

 غیر دالة  ١.٠٢  ١٥.٥  ٦٢  ١٦.٥  ٣٣  ١٤.٥  ٢٩ قیةالصحف الور 

 غیر دالة  ٠.٩٤  ١١.٥  ٤٦  ١٠.٠  ٢٠  ١٣.٠  ٢٦ أخرى تذكر 

  ٤٠٠  ٢٠٠  ٢٠٠  جملة من سئلوا

  : تدل بیانات الجدول السابق على
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أكثــر الوســائل اإلعالمیــة التــي یســتخدمها أوضــحت النتــائج أن التلیفزیــون جــاء فــي مقدمــة 

%)،  ٧٨.٠ي الترتیــــب الثــــاني جــــاء الهــــاتف الــــذكي بنســــبة (%)، وفــــ٩٦.٥بنســــبة (المــــراهقین 

%)، وجـــاءت الصـــحف الورقیـــة بنســـبة ٢٠وجـــاءت اإلذاعـــة فـــي الترتیـــب الثالـــث وذلـــك بنســـبة (

 .١١.٥%)، وجاءت أخري تذكر بنسبة ١٥(

  .مدي استخدام المراهقین للهاتف الذكي وفقا للنوع -١

  )٢جدول رقم ( 

  للهاتف الذكي وفقا للنوع.  تكرارات ونسب مدي استخدام المراهقین

  النـــوع

  مدى االستخدام 

  اإلجمالي  إناث  ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٧٨.٠  ٣١٢  ٧٢.٠  ١٤٤  ٨٤.٠  ١٦٨  دائما

  ٢٢.٠  ٨٨  ٢٨.٠  ٥٦  ١٦.٠  ٣٢  ال

  ١٠٠  ٤٠٠  ١٠٠  ٢٠٠  ١٠٠  ٢٠٠  اإلجمالــي

  = دالة** مستوي المعنویة  ٠.١٤٣معامل التوافق =    ١درجة الحریة =    ٨.٣٩=  ٢كا قیمة

  تدل بیانات الجدول السابق على:

%، فــي ٧٨.٠أن نســبة مــن یســتخدمون الهــاتف الــذكي مــن المــراهقین عینــة الدراســة بلغــت      

% ال یســـتخدمون الهـــاتف الـــذكي ویعتمـــدون فـــي معرفـــة مـــا یحـــیط بهـــم مـــن ٢٢.٠مقابـــل نســـبة 

 أحداث على وسائل إعالمیة أخرى. 

  قین في استیفاء األخبار وفقًا للنوع  .التطبیقات التي یعتمد علیها المراه -٣

  )٣جدول رقم (

  تكرارات ونسب التطبیقات التي یعتمد علیها المراهقین في استیفاء األخبار وفقًا للنوع  .

  العینة              

  التطبیقات

 اإلجمالي إناث ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٤٥.٥  ١٤٢  ٥٧.٦  ٨٣  ٣٥.١  ٥٩ تطبیقات األخبار 

  ٣٦.٢  ١١٣  ٢٩.٩  ٤٣  ٤١.٧  ٧٠  االجتماعي مواقع التواصل

  ٣٨.٥  ١٢٠  ٤٨.٦  ٧٠  ٢٩.٨  ٥٠  الرسائل النصیة

التطبیقات االتصالیة(الواتس ، 

  الفایبر ، وغیرها
٢٧.٢  ٨٥  ٢٣.٦  ٣٤  ٣٠.٤  ٥١  

 ٣١٢ ١٤٤ ١٦٨ اإلجمالي 



  

 ١٠٦ 

 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تشیر نتائج الجدول السابق إلى أن أهم التطبیقات التي یعتمد علیهـا المـراهقین فـي اسـتیفاء 

%) مــن إجمــالي عینــة المــراهقین ٤٥.٥وذلــك بنســبة (تطبیقــات األخبــار"  األخبــار تمثلــت فــي "

  الذین یتابعون األخبار عبر الهاتف الذكي.

 وفــي الترتیــب الثــاني للتطبیقــات التــي یعتمــد علیهــا المــراهقین فــي اســتیفاء األخبــار جــاءت "

االجتمـــــاعي " وذلـــــك بنســـــبة %) ، تالهـــــا "مواقـــــع التواصـــــل ٣٨.٥بنســـــبة (الرســـــائل النصـــــیة " 

ــــواتس ، أن %) مــــن العینــــة ٢٧.٢%)، وأخیــــرا ذكــــرت نســــبة (٣٦.٢( التطبیقــــات االتصــــالیة (ال

  الفایبر ، وغیرها تأتي ضمن التطبیقات التي یعتمد علیها المراهقین في استیفاء األخبار .

أكثـــر تطبیقـــات الصـــحف متابعـــة عبـــر الهـــاتف المحمـــول مـــن قبـــل طـــالب المرحلـــة -٤

  ویة وفقًا للنوع.الثان

  )٤جدول رقم (

تكرارات ونسب أكثر تطبیقات الصحف متابعة عبر الهاتف المحمول من قبل طالب المرحلة الثانویة 

  وفقًا للنوع  .

  العینة                      

  تطبیقات الصحف 

 اإلجمالي إناث ذكور

  %  ك  %  ك  %  ك

  ٣١.٤  ٩٨  ٣٧.٥  ٥٤  ٢٦.٢  ٤٤  الوطن

 ١٥.٤ ٤٨ ١٣.٢ ١٩ ١٧.٣ ٢٩  األهرام 

  ٤٣.٩  ١٣٧  ٤٦.٥  ٦٧  ٤١.٧  ٧٠  الیوم السابع

  ١٧.٦  ٥٥  ١٤.٦  ٢١  ٢٠.٢  ٣٤  الوفد

  ٢٥.٣  ٧٩  ٢٥.٠  ٣٦  ٢٥.٦  ٤٣  الجمهوریة

  ١٨.٦  ٥٨  ٢٣.٦  ٣٤  ١٤.٣  ٢٤  األخبار

  ٢٨.٨  ٩٠  ٤٠.٣  ٥٨  ١٩.٠  ٣٢  المصري الیوم

 ٩.٩ ٣١ ٩.٠ ١٣ ١٠.٧ ١٨  أخرى تذكر

 ٣١٢ ١٤٤ ١٦٨ اإلجمالي 

ــوم الســابعالســابق إلــى أن  تشــیر نتــائج الجــدول جــاءت فــي تطبیقــات الصــحف متابعــة  الی

%) ، وجــاء فـــي ٤٣.٩عبــر الهــاتف المحمــول مـــن قبــل طــالب المرحلــة الثانویـــة وذلــك بنســبة (

%) ، ثـم ٣١.٤" بنسـبة ( صحیفة الوطنالترتیب الثاني لتطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیـة 

%)، ثــم األخبــار بنســبة ٢٥.٣لجمهوریـة " بنســبة () ، تلیهــا ا٢٨.٨المصـري الیــوم بنســبة بلغــت (

  %) من إجمالي من یستخدمون تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة.١٨.٦(



  

 ١٠٧ 

 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وفــي الترتیــب الســادس لتطبیقــات الصــحف األكثــر متابعــة عبــر الهــاتف المحمــول مــن قبــل 

) ١٥.٤ت (%) ، تلیهـا الوفـد بنسـبة بلغـ١٧.٦طالب المرحلة الثانویة جاءت الوفد وذلك بنسبة (

، وذلــك ، وأخیــرًا جــاءت عــدة صــحف أخــرى تمثلــت فــي عــدة صــحف ومواقــع إلكترونیــة إخباریــة 

  %) من إجمالي من یستخدمون تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة .٩.٩بنسبة (

  .أسباب ثقة المراهقین في تطبیق للصحف عبر الهاتف الذكي دون غیره وفقا للنوع -٥

  )٥جدول رقم ( 

  ب ثقة المراهقین في تطبیق للصحف عبر الهاتف الذكي دون غیره وفقا للنوع .توزیع أسبا

  العینة             

  أسباب الثقة 

  المجموع  إناث  ذكور
 الداللة  Zقیمة 

 %  ك  %  ك  %  ك

 غیر دالة ١.٩٢  ٣٣.٣ ١٠٤ ٢٧.٨ ٤٠ ٣٨.١ ٦٤ یغطي كافة األخبار بصدق

 دالة*  ٢.٠٣  ٣٩.٧  ١٢٤  ٤٥.٨  ٦٦  ٣٤.٥  ٥٨  فوري في نقل الحدث

  دالة *  ١.٩٧  ٢٧.٢  ٨٥  ٣٢.٦  ٤٧  ٢٢.٦  ٣٨ الشكل اإلخراجي متمیز

 غیر دالة  ١.٨٢  ١٦.٧  ٥٢  ١٢.٥  ١٨  ٢٠.٢  ٣٤  بسیط في طریقة تناوله لألخبار

 غیر دالة  ٠.٥٢  ٢٥.٠  ٧٨  ٢٦.٤  ٣٨  ٢٣.٨  ٤٠  أصدقائي یطلعون علیه

 غیر دالة  ٠.٠  ١٢.٥  ٣٩  ١٢.٥  ١٨  ١٢.٥  ٢١  أخرى تذكر 

  ٣١٢ ١٤٤ ١٦٨ المجموع

أسـباب ثقـة تشیر نتـائج الجـدول السـابق إلـى أن الفوریـة فـي نقـل الحـدث جـاءت فـي مقدمـة 

المـــراهقین فـــي اســـتخدام تطبیـــق للصـــحف عبـــر الهـــاتف الـــذكي دون غیـــره مـــن التطبیقـــات وذلـــك 

سـباب ثقـة المـراهقین فـي اسـتخدام تطبیـق للصـحف %، وجـاء فـي الترتیـب الثـاني أل٣٩.٧بنسـبة 

%) ، یلیـه ٣٣.٣" وذلـك بنسـبة ( یغطـي كافـة األخبـار بصـدقأنه تف الذكي دون غیره عبر الها

أن ســـبب ثقـــتهم فـــي %) ٢٥.٠%)، وذكـــرت نســـبة (٢٧.٢" بنســـبة ( الشـــكل اإلخراجـــي متمیـــز

  " . تطبیق دون غیره تتمثل في أن " أصدقائي یطلعون علیه

یـــق للصـــحف عبـــر أســباب ثقـــة المـــراهقین فـــي اســتخدام تطبوفــي الترتیـــب الخـــامس ضـــمن 

" وذلــك بنســبة  بســیط فــي طریقــة تناولــه لألخبــارجــاء "  الهــاتف الــذكي دون غیــره مــن التطبیقــات

%) ، وأخیــرا تمثــل ســبب الثقــة فــي تطبیــق مــا فــي عــدة مبــررات أخــرى كــان أهمهــا تقــدیم ١٦.٧(

ك وذلـ ذلك التطبیق لبعض الخـدمات وتمتعـه بوجـود العدیـد مـن الـروابط ذات الصـلة بمـا یقدمـه ،

  %) من عینة المراهقین .١٢.٥بنسبة (



  

 ١٠٨ 

 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

مـــدى مســـاهمة المضـــامین التـــي تقـــدمها تطبیقـــات صـــحافة الهواتـــف الذكیـــة فـــي معرفـــة -٦

   المراهقین بالقضایا المختلفة وفقا للنوع .

  )٦جدول رقم (

توزیع مدى مساهمة المضامین التي تقدمها تطبیقات الهواتف الذكیة في معرفة المراهقین 

   .تلفة وفقا للنوعبالقضایا المخ

  النوع                        

  مدى المساهمة

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

  ٤٠.١  ١٢٥  ٣٢.٦  ٤٧  ٤٦.٤  ٧٨  إلى حد كبیر

  ٣٤.٣  ١٣٥  ٤٧.٢  ٦٨  ٣٩.٩  ٦٧  إلى حد ما

  ١٦.٧  ٥٢  ٢٠.١  ٢٩  ١٣.٧  ٢٣  ال 

 ١٠٠ ٣١٢ ١٠٠ ١٤٤ ١٠٠ ١٦٨ اإلجمالي

  ـــة مســـتخدمي تطبیقـــات صـــحافة  % مـــن طـــالب٤٠.١أوضـــحت نســـبة ـــة الثانوی المرحل

الهواتف الذكیة في معرفـة المـراهقین بالقضـایا المختلفـة أن تلـك التطبیقـات تسـهم إلـى حـد كبیـر 

% أن تلـك التطبیقـات تسـهم إلـى حـد ٣٤.٣في معـرفتهم بالقضـایا المختلفـة ، كمـا ذكـرت نسـبة 

ـــل مصـــدرا ضـــمن مصـــ ـــف القضـــایا حیـــث تمث ادرهم فـــي المعرفـــة بهـــذه مـــا فـــي معـــرفتهم بمختل

 القضایا.

  مدى ثقة المراهقین في أخبار ومحتوى تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة . -٧

  )٧جدول رقم (

تكرارات ونسب مدى ثقة المراهقین في أخبار ومحتوى تطبیقات الصحف عبر الهواتف 

  الذكیة وفقا للنوع. 

  النوع                    

  مدى الثقة 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

  ٤٣.٦  ١٣٦  ٤٨.٦  ٧٠  ٣٩.٣  ٦٦  أثق تماما

  ٢٩.٢  ٩١  ٢١.٥  ٣١  ٣٥.٧  ٦٠  إلى حد ما

  ٢٧.٢  ٨٥  ٢٩.٩  ٤٣  ٢٥.٠  ٤٢  ال أثق

 ١٠٠ ٣١٢ ١٠٠ ١٤٤ ١٠٠ ١٦٨ اإلجمالي

  یتضح من بیانات الجدول السابق أن :

  من مستخدمي تطبیقات الصحف عبر الهواتـف الذكیـة یثقـون تمامـا فـي ٤٣.٦نسبة %

% ٣٩.٣وى تطبیقــات الصــحف عبــر الهواتــف الذكیــة ، وزعــت هــذه النســبة إلــى أخبــار ومحتــ

 % لإلناث.٤٨.٦للذكور في مقابل نسبة 



  

 ١٠٩ 

 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  المعوقات التي تواجه تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة وفقا للنوع .-٨

  )٨جدول رقم (

  توزیع المعوقات التي تواجه تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة.

  العینة                               

  المعوقات   

  المجموع  إناث  ذكور
 الداللة  Zقیمة 

 %  ك  %  ك  %  ك

 غیر دالة  ٠.٨٢  ٢٧.٢  ٨٥  ٢٥.٠  ٣٦  ٢٩.٢  ٤٩ األمیة اإللكترونیة

 دالة*  ١.٩٩  ٣٧.٨  ١١٨  ٤٣.٨  ٦٣  ٣٢.٧  ٥٥ عدم توافر االنترنت في كل مكان

قلة التطبیقات اإلخباریة مع عدم 

 المطلوبتفعیلها بالشكل 
 غیر دالة  ٠.٧١  ٣٢.٧  ١٠٢  ٣٤.٧  ٥٠  ٣١.٠  ٥٢

  --   ٠.٠  ٢٠.٨  ٦٥  ٢٠.٨  ٣٠  ٢٠.٨  ٣٥ ضعف مصداقیة األخبار الواردة

  غیر دالة  ١.٤٦  ٣٢.٧  ١٠٢  ٢٨.٥  ٤١  ٣٦.٣  ٦١ عدم الوعي باستخدام تك التطبیقات

وجود أخبار كثیرة ملقاه على الهاتف 

  المحمول
 الةغیر د  ٠.٦٧  ٢٦.٠  ٨١  ٢٧.٨  ٤٠  ٢٤.٤  ٤١

  دالة* ٢.٢٥ ٣٩.١ ١٢٢ ٤٥.٨ ٦٦ ٣٣.٣ ٥٦  أسباب اقتصادیة

  ٣١٢ ١٤٤ ١٦٨ المجموع

كشــفت نتــائج الجــدول الســابق أن األســباب االقتصــادیة جــاءت فــي مقدمــة المعوقــات التــي 

%) مــــن مســــتخدمي تطبیقــــات ٣٩.١تواجــــه تطبیقــــات الصــــحف عبــــر الهواتــــف الذكیــــة بنســــبة (

لترتیــب الثــاني جــاء عــدم تــوافر االنترنــت فــي كــل مكــان الصــحف عبــر الهواتــف الذكیــة، وفــي ا

%) ، ثــــم جــــاء كــــل مــــن " قلــــة التطبیقــــات اإلخباریــــة مــــع عــــدم تفعیلهــــا بالشــــكل ٣٧.٨بنســــبة (

  %) لكل منهما .٣٢.٧المطلوب " ، " عدم الوعي باستخدام تك التطبیقات " بنسبة (

صـــحف عبـــر الهواتـــف یلیهمـــا وفـــي الترتیـــب الخـــامس للمعوقـــات التـــي تواجـــه تطبیقـــات ال 

%) ، ثــم " وجــود أخبــار كثیــرة ملقــاه علــى ٢٧.٢الذكیــة جــاءت " األمیــة اإللكترونیــة " ، بنســبة (

%) ، وأخیـرًا جـاء " ضـعف مصـداقیة األخبـار الـواردة " ضـمن ٢٦.٠الهاتف المحمول " بنسبة (

 %).٢٠.٨المعوقات التي تواجه تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة بنسبة (

  

  

 



  

 ١١٠ 

 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  رحات تطویر تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة وفقا للنوع .مقت-٩

  ) ٩جدول رقم (

  توزیع مقترحات تطویر تطبیقات الصحف عبر الهواتف الذكیة

  العینة             

  المقترحات   

  المجموع  إناث  ذكور
 الداللة Zقیمة 

  %  ك  %  ك  %  ك

 غیر دالة  ١.٥٧  ٣٣.٣  ١٠٣  ٢٨.٥  ٤١  ٣٦.٩  ٦٢ تحري المصداقیة في نشر األخبار 

استخدام أسلوب الجذب في نشر 

 الخبر 
 غیر دالة  ٠.٤٩  ٢٩.٢  ٩١  ٢٧.٨  ٤٠  ٣٠.٤  ٥١

االهتمام بعرض األخبار 

 والموضوعات التي تهم الرأي العام
 غیر دالة  ٠.١٨  ٣٥.٣  ١١٠  ٣٤.٧  ٥٠  ٣٥.٧  ٦٠

تجنب الثرثرة والشائعات في العرض 

 والتناول
 غیر دالة  ١.١٢  ٢٣.٧  ٧٤  ٢٠.٨  ٣٠  ٢٦.٢  ٤٤

توفیر شبكات االنترنت بأسعار 

 مناسبة في متناول الجمیع
 دالة***  ٣.٤٩ ٣٥.٦ ١١١ ٤٥.٨ ٦٦ ٢٦.٨ ٤٥

  ٣١٢ ١٤٤ ١٦٨ المجموع

كشـــفت نتـــائج الجـــدول الســـابق أن تـــوفیر شـــبكات االنترنـــت بأســـعار مناســـبة فـــي متنـــاول 

اتـــف الذكیـــة بنســـبة الجمیـــع جـــاءت فـــي مقدمـــة مقترحـــات تطـــویر تطبیقـــات الصـــحف عبـــر الهو 

%) مــن مســتخدمي تطبیقــات الصــحف عبــر الهواتــف الذكیــة، وفــي الترتیــب الثــاني جــاء ٣٥.٦(

%) ، ثـــم جـــاء " ٣٥.٣االهتمـــام بعـــرض األخبـــار والموضـــوعات التـــي تهـــم الـــرأي العـــام بنســـبة (

%) مـــن مســـتخدمي تطبیقـــات الصـــحف ٣٣.٣تحـــري المصـــداقیة فـــي نشـــر األخبـــار " ، بنســـبة (

  الذكیة . عبر الهواتف

وفــي الترتیــب الرابــع لمقترحــات تطــویر تطبیقــات الصــحف عبــر الهواتــف الذكیــة جــاءت "  

%) ، وأخیـــرًا جـــاء " تجنـــب الثرثـــرة ٢٩.٢اســـتخدام أســـلوب الجـــذب فـــي نشـــر الخبـــر " ، بنســـبة (

والشـــائعات فـــي العـــرض والتنـــاول " ضـــمن مقترحـــات تطـــویر تطبیقـــات الصـــحف عبـــر الهواتـــف 

 %).٢٣.٧الذكیة بنسبة (
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مــدى حــرص المــراهقین علــى متابعــة األحــداث الجاریــة عبــر تطبیقــات صــحف الهوتــف  -١٠

  الذكیة. 

  )١٠جدول رقم (

توزیع مدى حرص المراهقین على متابعة األحداث الجاریة عبر تطبیقات صحف الهوتف الذكیة 

   وفقا للنوع.

  النوع

  مدى الحرص 

 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

  ١٧.٦  ٥٥  ١٠.٤  ١٥  ٢٣.٨  ٤٠  أحرص بشدة

  ٤١.٧  ١٣٠  ٣٩.٦  ٥٧  ٤٣.٥  ٧٣  إلى حد ما 

  ٤٠.٧  ١٢٧  ٥٠.٠  ٧٢  ٣٢.٧  ٥٥  نادرا ما أحرص

 ١٠٠ ٣١٢ ١٠٠ ١٤٤ ١٠٠ ١٦٨ اإلجمالي

  ٠.٠٠١مستوي المعنویة =  ٠.٢٠٦معامل التوافق =    ٢درجة الحریة =    ١٣.٨٤=  ٢قیمة كا

علـى متابعـة األحـداث الجاریـة یحرصـون بشـدة  تدل بیانات الجدول السابق أن نسبة الذین

ــة ــف الذكی ــر تطبیقــات صــحف الهوت % ٢٣.٨% وقــد وزعــت هــذه النســبة إلــي ١٧.٦بلغــت  عب

  % لإلناث . ١٠.٤للذكور في مقابل 

% إلى أنهم یحرصون إلى حـد مـا علـى متابعـة األحـداث الجاریـة ٤١.٧بینما أشارت نسبة 

% للـذكور فـي مقابـل ٤٣.٥زعـت هـذه النسـبة إلـي عبر تطبیقات صحف الهوتف الذكیـة ، وقـد و 

  % لإلناث. ٣٩.٦

  ثانیًا: نتائج التحقق من صحة الفروض.

وجـود عالقـة ارتباطیـة دالــة احصـائیا بـین درجــة  الفـرض األول : والـذي یــنص علـي أنــه "

  اعتماد المراهقین على تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریة " .

  )١جدول (

درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات صحافة الهواتف معامل ارتباط بیرسون بین 

  الذكیة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریة.

 R P N االعتماد على تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة

 ٣١٢  ٠.٠٠  **٠.٤٢٨ مستوى المعرفة باألحداث الجاریة

وجـــود صــحة الفــرض األول والــذي یــنص علــى "  تشــیر نتــائج الجــدول الســابق إلــي ثبـــوت

الهواتـف الذكیـة  صحفعالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات 
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 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

 ٠.٤٢٨حیــث بلغــت قیمــة معامــل ارتبــاط بیرســون بینهمــا  ومســتوي معــرفتهم باألحــداث الجاریــة "

یعنـي وجـود عالقـة دالـة إحصـائیا  ، وهو مـا٠.٠١وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة = 

صــحف وجــود عالقــة ارتباطیــة دالــة احصــائیا بــین درجــة اعتمــاد المــراهقین علــى تطبیقــات بــین 

  .الهواتف الذكیة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریة

یوجــد ارتبــاط طــردي دال إحصــائیا بــین درجــة  الفــرض الثــاني : والــذي یــنص علــي أنــه "

الهواتـــف الذكیـــة وبـــین التـــأثیرات المعرفیـــة والوجدانیـــة  صـــحفات اعتمـــاد المـــراهقین علـــى تطبیقـــ

  والسلوكیة المترتبة علي هذا االعتماد " .

  )٢جدول (

بین درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة وبین التأثیرات معامل ارتباط بیرسون 

  .المعرفیة والوجدانیة والسلوكیة المترتبة علي هذا االعتماد

 R P N الهواتف الذكیة صحفاالعتماد على تطبیقات 

ت
یرا

تأث
ال

 

 ٣١٢ ٠.٠٠  **٠.٣٢٦ التأثیرات المعرفیة

 ٣١٢ ٠.٠٠  **٠.٣١٨ التأثیرات الوجدانیة 

 ٣١٢ ٠.٠٤  *٠.١٥٤ التأثیرات السلوكیة 

الدرجة الكلیة 

  للتأثیرات 
٣١٢ ٠.٠٠  **٠.٢٦٧ 

یوجـد ة الفـرض الثـاني والـذي یـنص علـى أنـه " تشیر نتائج الجدول السابق إلي ثبوت صح      

الهواتـف الذكیـة  صـحفارتباط طردي دال إحصـائیا بـین درجـة اعتمـاد المـراهقین علـى تطبیقـات 

حیــث بلغــت قیمــة  وبــین التــأثیرات المعرفیــة والوجدانیــة والســلوكیة المترتبــة علــي هــذا االعتمــاد "

ـــین  ـــمعامـــل ارتبـــاط بیرســـون ب ـــة   صـــحفى تطبیقـــات درجـــة اعتمـــاد المـــراهقین عل الهواتـــف الذكی

، كمــا بلغــت ٠.٠١وهــي قیمــة دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى داللــة =  ٠.٣٢٦والتــأثیرات المعرفیــة 

الهواتــــف الذكیــــة  صــــحفدرجـــة اعتمــــاد المــــراهقین علــــى تطبیقـــات قیمـــة معامــــل االرتبــــاط بــــین 

، وبلغــت ٠.٠١ ، وهــي قیمــة دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى داللــة = ٠.٣١٨والتــأثیرات الوجدانیــة 

الهواتــــف الذكیــــة  صــــحفدرجـــة اعتمــــاد المــــراهقین علــــى تطبیقـــات قیمـــة معامــــل االرتبــــاط بــــین 

، وبلغـت قیمـة ٠.٠٥وهي قیمة دالة إحصائیا عنـد مسـتوى داللـة =  ٠.١٥٤والتأثیرات السلوكیة 

الهواتــف الذكیــة والدرجـــة  صــحفدرجـــة اعتمــاد المــراهقین علــى تطبیقـــات معامــل االرتبــاط بــین 

             وهـــي قیمـــة دالـــة إحصـــائیا عنـــد مســـتوى ٠.٢٦٧لیـــة للتـــأثیرات المترتبـــة علـــى هـــذا االعتمـــاد الك

  ، ٠.٠١داللة = 



  

 ١١٣ 
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وجود عالقة ارتباطیة دالـة احصـائیا بـین درجـة اعتمـاد  "الفرض الثالث : والذي ینص علي أنه 

 الهواتف الذكیة ومستوي اهتمامهم باألحداث الجاریة "  صحفالمراهقین على تطبیقات 

  )٣ول ( جد

الهواتف الذكیة ومستوي  صحفدرجة اعتماد المراهقین على تطبیقات معامل ارتباط بیرسون بین 

  اهتمامهم باألحداث الجاریة.

 R P N الهواتف الذكیة صحفاالعتماد على تطبیقات 

 ٣١٢ ٠.٠٠  **٠.٢٣١ مستوى اهتمام المراهقین باألحداث الجاریة

ت صــحة الفــرض الثالـث للدراســة والــذي یــنص علــى " تشـیر نتــائج الجــدول الســابق إلـي ثبــو 

الهواتـف  صـحفوجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة اعتماد المـراهقین علـى تطبیقـات 

حیــث بلغــت قیمــة معامــل ارتبــاط بیرســون بینهمــا  الذكیــة ومســتوي اهتمــامهم باألحــداث الجاریــة "

، وهــو مــا یعنــي وجــود عالقــة ٠.٠١ ، وهــي قیمــة دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى داللــة = ٠.٣٢١

الهواتـــف الذكیـــة ومســـتوي  صـــحفدرجـــة اعتمـــاد المـــراهقین علـــى تطبیقـــات دالـــة إحصـــائیا بـــین 

  .اهتمامهم باألحداث الجاریة

صـحف یختلـف اعتمـاد المـراهقین علـى تطبیقـات  الفرض الرابع : والذي ینص علـي أنـه "

  الهواتف الذكیة باختالف النوع .

  )٤جدول (

تبار (ت) لداللة الفروق بین متوسطات درجات المراهقین الذكور / اإلناث في االعتماد نتائج اخ

  . الهواتف الذكیة صحفتطبیقات  على

 المتوسط العدد المجموعات
االنحراف 

 المعیاري
 الداللة قیمة ت

 ٢.٠٨ ٩.٠٣ ١٦٨ الذكور
- ٤.٩٧ 

دالة عند 

 ٢.١٦ ١٠.١٤ ١٤٤ اإلناث ٠.٠٠١

السابق إلى ثبوت صحة الفرض الرابع للدراسة والذي ینص على أنه  الجدول تشیر نتائج

"، حیث بلغت  الهواتف الذكیة باختالف النوع صحفیختلف اعتماد المراهقین على تطبیقات " 

وذلك  ٠.٠٠١، وهي قیمة دالة إحصائیا عند مستوى داللة إحصائیة =  ٤.٩٧ –قیمة "ت" 

          الهواتف الذكیة  صحفثر اعتمادا على تطبیقات وهذا یعني أن اإلناث أكلصالح اإلناث ، 

  من الذكور .
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ــى أنــه  ــم التحقــق مــن صــحته والــذي یــنص عل توجــد فــروق ذات داللــة : "الفــرض الخــامس: ت

إحصــائیة بــین متوســطات درجــات مجموعــات المــراهقین علــى مقیــاس المعرفــة باألحــداث الجاریــة 

ـــة (النـــوع  ـــة ألفـــراد العین ـــیم  –اإلقامـــة  –بـــاختالف الخصـــائص الدیموغرافی المســـتوى  –نـــوع التعل

  االجتماعي االقتصادي)".

  داللة الفروق على مستوى المعرفة باألحداث الجاریة وفقا للنوع. -٥/١

  )٥جدول رقم (

المعرفة باألحداث إناث) علي مستوى  –نتائج اختبار (ت) لمعنویة الفروق بین المراهقین (ذكور

  .الجاریة

  الداللة  قیمة ت  نحراف المعیارياال  المتوسط  العدد  المجموعات

  ٢.٢٨  ١٤.٧٤  ١٦٨  ذكور
  دالة**  ٢.٨٢

  ٢.١٨  ١٤.٠٢  ١٤٤  إناث

تشـــیر نتـــائج تطبیـــق اختبـــار "ت" إلـــي وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین مجموعـــات 

، حیـث تبـین أن قیمـة المعرفـة باألحـداث الجاریـة اإلناث على مستوى  –المراهقین   من الذكور 

، وبــذلك یتضــح وجــود  ٠.٠١، وهــي قیمــة دالــة إحصــائیا عنــد مســتوى معنویــة ٢.٨٢"ت" بلغــت 

المعرفـة فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطات درجات كل من الذكور واإلناث علـي مسـتوى 

  لصالح الذكور من عینة الدراسة .باألحداث الجاریة 

الجاریـة وفقـًا  الفروق بین مجموعات المبحوثین على مستوى المعرفة باألحـداث  -٥/٢

  لمكان اإلقامة.

  )٦جدول رقم (

المعرفة حضر) علي مستوى  –نتائج اختبار (ت) لمعنویة الفروق بین الجمهور (ریف 

  .باألحداث الجاریة

  الداللة  قیمة ت  االنحراف المعیاري  المتوسط  العدد  المجموعات

  ١.٧٧  ١٢.٨٨  ١٣٩  ریف
  دالة***  ١٠.٩٨ -

  ٢.٠٠  ١٥.٣٤  ١٧٣  حضر
  ج

نتـــائج تطبیـــق اختبـــار "ت" إلـــي وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـطات تشـــیر 

المعرفـــة باألحـــداث الحضـــر علـــي مســـتوى  -درجـــات مجموعـــات الشـــباب مـــن المقیمـــین بـــالریف 

، وهـــي ١٠.٩٨ –، حیـــث أشـــارت النتـــائج إلـــى أن قیمـــة "ت"  بـــین المجمـــوعتین بلغـــت الجاریـــة 

وذلـك لصـالح المقیمـین بالحضـر مـن المـراهقین  ٠.٠٠١قیمة دالة إحصائیا عند مسـتوى معنویـة 

  عینة الدراسة .
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            الفـــروق بـــین مجموعـــات المبحـــوثین علـــى مســـتوى المعرفـــة باألحـــداث الجاریـــة وفقـــاً  -٥/٣

  .لنوع التعلیم 

  ) ٧جدول رقم (

طبقا لمستوى التعلیم المبحوثین تحلیل التباین أحادي االتجاه بین متوسطات درجات مجموعات 

  .المعرفة باألحداث الجاریةى على مستو 

  الداللة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموعات المربعات  مصدر التباین

  ٤٨.٤٢  ٢  ٩٦.٨٤  بین المجموعات

٣.٦٨  
دالة عند 

٠.٠٥  
  ١٣.١٤  ٣٠٩  ٤٠٦٠.٦٣  داخل المجموعات

   ٣١١  ٤١٥٧.٤٨  المجموع

عـات المبحـوثین طبقـا لنـوع التعلـیم تشیر نتـائج الجـدول السـابق إلـي وجـود فـروق بـین مجمو 

)  وهــذه القیمــة دالــة عنــد ٣.٦٨، حیــث بلغــت قــیم ف ( المعرفــة باألحــداث الجاریــةعلــي مســتوى 

  .   ٠.٠٥مستوي معنویة 

ـــم  ـــین المتوســـطات الحســـابیة لمجموعـــات المـــراهقین ، ت ـــة الفـــروق ب ولمعرفـــة مصـــدر ودالل

  بطریقة أقل فرق معنوي . L.S.Dاستخدام اختبار 

  )٨رقم ( جدول

المعرفة مستوى على مصدر وداللة الفروق بین متوسطات درجات مجموعات المراهقین 

  .وفقا لنوع التعلیم ألفراد العینة باألحداث الجاریة

  المتوسط  عام  فني  أزهري  المجموعات

  ١٢.٦٤  -  -  -  فني

  ١٣.٩٦  -  -  *١.٣٢  عام

  ١٣.٦٦  -  ٠.٣١  *١.٠١  أزهري

ى اختالف المتوسطات الحسابیة لمجموعات المـراهقین فـي إلL.S.D تشیر نتائج تحلیل   

، وقــد المعرفـة باألحـداث الجاریـة بـإختالف نـوع التعلـیم ألفـراد العینـة الدرجـة الكلیـة علـي مسـتوى 

بینت االختبارات البعدیة أن الذین ینتمون للتعلـیم الثـانوي العـام حصـلوا علـى درجـات أعلـى علـى 

  من ذویهم الذین ینتمون للتعلیم األزهري والفني. المعرفة باألحداث الجاریةمستوى 
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وفقـًا المعرفـة باألحـداث الجاریـة الفروق بـین مجموعـات المبحـوثین علـى مسـتوى  -٥/٤

  .للمستوى االقتصادي 

  )٩جدول رقم (

للمستوى طبقا المبحوثین تحلیل التباین أحادي االتجاه بین متوسطات درجات مجموعات 

  .رفة باألحداث الجاریةالمععلى مستوى  االقتصادي

  الداللة  قیمة ف  متوسط المربعات  درجة الحریة  مجموعات المربعات  مصدر التباین

  ٥٤.٥٨  ٢  ١٠٩.١٥  بین المجموعات

٤.١٦  
دالة عند 

٠.٠٥  
  ١٣.١٠  ٣٠٩  ٤٠٤٨.٣٣  داخل المجموعات

   ٣١١  ٤١٥٧.٤٨  المجموع
   

للمســتوى المبحــوثین طبقــا  تشــیر نتــائج الجــدول الســابق إلــي وجــود فــروق بــین مجموعــات

)  وهـــذه ٤.١٦،  حیـــث بلغـــت قـــیم ف ( المعرفـــة باألحـــداث الجاریـــة علـــي مســـتوى  االقتصـــادي

  .   ٠.٠٥القیمة دالة عند مستوي معنویة 

ـــم  ـــین المتوســـطات الحســـابیة لمجموعـــات المـــراهقین ، ت ـــة الفـــروق ب ولمعرفـــة مصـــدر ودالل

  بطریقة أقل فرق معنوي . L.S.Dاستخدام اختبار 

  )١٠ جدول رقم (

المعرفة مستوى على مصدر وداللة الفروق بین متوسطات درجات مجموعات المراهقین 

  .وفقا للمستوى االقتصادي ألفراد العینة باألحداث الجاریة

  المتوسط  مرتفع  متوسط  منخفض  المجموعات

  ١٢.٦٤  -  -  -  منخفض

  ١٣.٩٧  -  -  *١.٣٢  متوسط

  ١٣.٧٦  -  ٠.٢٠  *١.١٢  مرتفع

إلـى اخـتالف المتوسـطات الحسـابیة لمجموعـات المـراهقین فـي L.S.D ئج تحلیـل تشـیر نتـا

المعرفـــة باألحـــداث الجاریـــة بـــإختالف المســـتوى االقتصـــادي ألفـــراد الدرجـــة الكلیـــة علـــي مســـتوى 

، وقــد بینــت االختبــارات البعدیــة أن الــذین ینتمــون للمســتوى االقتصــادي المرتفــع حصــلوا العینــة 

من ذویهـم الـذین ینتمـون للمسـتویات  المعرفة باألحداث الجاریةتوى على درجات  أعلى على مس

  االقتصادیة المتوسطة والمنخفضة .

وجـود عالقـة ارتباطیـة دالـة احصـائیا بـین درجـة  الفرض السادس والذي ینص علـي أنـه "

  " .اعتماد المراهقین على تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة ودرجة ثقتهم في تلك التطبیقات 

بین درجة اعتماد المراهقین على تطبیقات صحافة معامل ارتباط بیرسون  ) ١١(جدول 

  الهواتف الذكیة ودرجة ثقتهم في تلك التطبیقات.

 R P N الهواتف الذكیة صحفاالعتماد على تطبیقات 

 ٣١٢ ٠.٠٠ **٠.٢٠٢ الهواتف الذكیة صحفالثقة في تطبیقات 
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لفـرض السـادس للدراسـة والـذي یـنص علـى " تشیر نتائج الجدول السابق إلي ثبوت صـحة ا

وجــود عالقــة بــین درجــة اعتمــاد المــراهقین علــى تطبیقــات صــحافة الهواتــف الذكیــة ودرجــة ثقــتهم 

، وهـي قیمـة دالـة  ٠.٢٠٢حیـث بلغـت قیمـة معامـل ارتبـاط بیرسـون بینهمـا  في تلك التطبیقات "

بـین بـین درجـة الـة إحصـائیا ، وهو مـا یعنـي وجـود عالقـة د٠.٠١إحصائیا عند مستوى داللة = 

  .اعتماد المراهقین على تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة ودرجة ثقتهم في تلك التطبیقات

وجود عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین درجة  لفرض السابع: والذي ینص علي أنه "

  إدراك المراهقین لثراء الوسیلة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریة"

  )١٢جدول (

درجة إدراك المراهقین لثراء الوسیلة ومستوي معرفتهم مل ارتباط بیرسون بین معا

  باألحداث الجاریة.

 R P N إدراك المراهقین لثراء الوسیلة

 ٣١٢ ٠.٠٠ **٠.٢٩٦ مستوى المعرفة باألحداث الجاریة

وجــود تشــیر نتــائج الجــدول الســابق إلــي ثبــوت صــحة الفــرض الســابع والــذي یــنص علــى " 

باطیــة دالــة احصــائیا بــین درجــة إدراك المــراهقین لثــراء الوســیلة ومســتوي معــرفتهم عالقــة ارت

ــة وهــي قیمــة دالــة  ٠.٢٩٦حیــث بلغــت قیمــة معامــل ارتبــاط بیرســون بینهمــا  " باألحــداث الجاری

ارتباطیـة دالـة احصـائیا بـین ، وهـو مـا یعنـي وجـود عالقـة ٠.٠١إحصائیا عند مستوى داللـة = 

  .ثراء الوسیلة ومستوي معرفتهم باألحداث الجاریةدرجة إدراك المراهقین ل

وجـود عالقـة ارتباطیـة دالـة احصـائیا بـین درجـة  الفرض الثـامن: والـذي یـنص علـي أنـه "

  " .اعتماد المراهقین على تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة ودرجة تعرضهم لتلك التطبیقات 

  )١٣جدول ( 

هقین على تطبیقات صحافة الهواتف الذكیة بین درجة اعتماد المرامعامل ارتباط بیرسون 

  ودرجة تعرضهم لتلك التطبیقات.

 R P N الهواتف الذكیة صحفاالعتماد على تطبیقات 

 ٣١٢ ٠.٠٠ **٠.٢١١ الهواتف الذكیة صحفالتعرض لتطبیقات 

تشیر نتائج الجدول السابق إلـي ثبـوت صـحة الفـرض الثـامن  للدراسـة والـذي یـنص علـى " 

الهواتـــف الذكیـــة ودرجـــة تعرضـــهم لتلـــك  صـــحفاد المـــراهقین علـــى تطبیقـــات بـــین درجـــة اعتمـــ

، وهـي قیمـة دالـة إحصـائیا  ٠.٢١١حیث بلغت قیمة معامل ارتباط بیرسـون بینهمـا  التطبیقات "

ـــة =  ـــة إحصـــائیا ٠.٠١عنـــد مســـتوى دالل ـــین درجـــة اعتمـــاد ، وهـــو مـــا یعنـــي وجـــود عالقـــة دال ب

  .الذكیة ودرجة تعرضهم لتلك التطبیقات المراهقین على تطبیقات صحافة الهواتف

  



  

 ١١٨ 

 ٢ج ٢٠١٩الثامن عشر ابریل  العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  المراجع 
                                                           

للنشر والتوزیـع  لصفحات: دار االقاهرة، (١"، طالوعاء ووعي الهویة -تدویل اإلعالم العربي:" جمال الرزان -١

 .١٣٧)، ص٢٠٠٧والطباعة، 

القــائم باالتصــال لوســائل االتصــال الحدیثــة بــالتطبیق علــى الخــدمات ادراك الجمهــور و " صــفا محمــود عثمــان، -٢

المـؤتمر ، AUSACIEالجمعیة العربیة األمریكیـة ألسـاتذة االتصـال  "،االعالمیة المقدمة عبر الهاتف المحمول

  .٦، ص٢٠٠٩نوفمبر، ١٠-٧، الفترة ما بین الدولي السنوي الرابع عشر

، الفكر والفن: دار القاهرة، (١"، طم البدیل تكنولوجیا ما بعد التفاعلیةاإلعالم الجدید اإلعال: "حسنین شفیق -٣

  .٧٢)، ص٢٠١٠

"، نظریــات اإلعــالم وتطبیقاتهــا فــي دراســات اإلعــالم الجدیــد ومواقــع التواصــل االجتمــاعي:" حســنین شــفیق -٤

  .١٧٦)، ص٢٠١٤، دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزیع(القاهرة، 

دور وســائل االعــالم الكویتیــة فــي تزویــد النخــب الكویتیــة بالمعلومــات عــن القضــایا :" باحنــدا جــابر خالــد الصــ -٥

جامعة القاهرة: كلیة اعـالم، قسـم العالقـات العامـة، (، رسالة دكتوراه غیر منشورة"، السیاسیة الداخلیة والخارجیة

  .٩٩ص)، ٢٠١٧

ائل اإلعــالم الجدیــدة فــي متابعــة األحــداث اعتمــاد الشــباب العراقــي علــى وســ:" جمعــة محمــد عبــد اهللا اللهیبــي -٦

، (جامعــة الــدول العربیــة: المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةالجاریــة فــي العــراق"، 

  .٢٥صوالعلوم، معهد البحوث والدراسات العربیة)، 

ـــالمي:" ســـناء الجبـــور -٧ ـــي والع ـــام: العرب ـــرأي الع ، (األردن: دار أســـامة للنشـــر "، الطابعـــة األولـــىاالعـــالم وال

  .١٥٠ص ) ،٢٠١٠والتوزیع،

  .)٥٣، دط، ص٢٠٠٨"، (القاهرة: مؤسسة طبیة، اإلعالم الجدید:" صالح عبد الحمید -٨

  .٢٠١)، ص٢٠٠٩،  (الدار العربیة للنشر والتوزیع: ٢"، طنظریات اإلعالم:" حسن عماد مكاوي -٩

نــي علــى وســائل اإلعــالم كمصــدر للمعلومــات السیاســیة"، اعتمــاد الجمهــور الیم:" محمــد یحیــي علــي الرقــي -١٠

)، ٢٠١٥(جامعـــة عــین شـــمس: كلیــة اآلداب، قســـم اإلعــالم وعلـــوم االتصـــال، رســالة ماجســـتیر غیـــر منشــورة،

  .٧٠ص

  .١٤١)، ص٢٠٠٠"، (القاهرة علم النفس االعالمي: المداخل النفسیة لإلعالم:" سوزان یوسف القیلیني -١١

مجلـة "، (یـات أوجـه الثـراء االعالمـي لـدى مسـتخدمي الصـحف االلكترونیـة العراقیـةأولو : "سعد كاظم حسن -١٢

  .٦٢)، ص٢٠١٥، ٣٢العدد ، الباحث العلمي

، ١٨العــدد ، مجلــة الباحــث العلمــي"، (دور مواقــع التواصــل االجتمــاعي فــي التغییــر: "بشــري جمیــل الــراوي -١٣

  .٩٩)، ص٢٠١٢
14- https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B8%D8%. 

رسـالة أحمد ابراهیم محمد بهلول: "مواقع التواصل االجتماعي وعالقتها بالنسق القیمـي للشـباب المصـري"،  -١٥
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