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جإحي هره الدزاطت للبدث في اطخخداماث الؼباب الجامػُحن للهىاجل 

ت وجددًد ؤلاػباغاث اإلاخخلكت التي جدههها لهم. ومػسقت الكسوم في الريُ

الاطخخداماث وؤلاػباغاث للهىاجل الريُت مً هسف قئت الؼباب الجامعي وذلَ مً 

خالُ بحساء دزاطت مُداهُت مسخُت غلى غُىت مً هلبت ًلُت الػلىم ؤلاوظاهُت 

بلى مهترخاث وجىؿُاث مً ، وللىؿُى في ألاخحر الجصاثسوالاحخماغُت بجامػت بظٌسة 

مً ؤحل اطخخدام ؤمثل للهىاجل الريُت حػظُما لالطخكادة منها ولخدهُو ؤيبر 

 بػباغاتها بما ًخدم ؿالح الؼباب الجامعي.  

  . الهىاجل الريُت ؛الاػباع ؛الطخخدامااليلماث اإلافخاحُت:

 

This study comes to research the use of smartphones by 

university students and to identify the different gratifications they 

achieve. And knowing the differences in the uses and 

gratifications of smartphones by the university youth class, by 

conducting a field survey study on a sample of students from the 

Faculty of Humanities and Social Sciences at the University of 

Biskra Algeria, and to finally arrive at proposals and 

recommendations for optimal use of smartphones to maximize the 

benefit from them and to achieve their greatest satisfactions To 

serve the benefit of university youth. 

Keywords: usage ; Saturation ; smartphones. 
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  ملسمت 

ٌػد اإلاجخمؼ الػسبي مظتهلٍا للخهىُت، زؾم ؤهه في الؿالب ؾحر مؼازى في بهخاحها، 

ؾحر مخهً للؿتها، وؾحر مدزى ألبػادها، ؾحر آبه بىحهها آلاخس، قىجد ألاقساد ًهخىىن 

بدثىن غً ًل ما ٌظخجد منها في طبُل مظاًستهم للػـس وللخهدم  ألاحهصة الخدًثت ٍو

 الخهجي.

وفي الجصاثس غسف طىم الاجـاالث الظلٌُت والالطلٌُت خالُ الكـل ألاُو مً 

ت ) ًاقت الهواغاث،6102الظىت الجاٍز ولهد ؾحرث الهىاجل الريُت  ( جدظىا ملخىظا في 

هت التي ٌػِؽ بها ألاقساد، قلم ٌػىدو  ا بداحت بلى الخىهل ؤو الاهخظاز في شمً نُاس ي الوٍس

و هره  ًاهىا غً هٍس مً ؤحل الخـُى غلى اإلاػلىماث، بل ؤؿبدذ جـل بليهم ؤًىما 

ألاحهصة الـؿحرة، وجدّىلذ مً هاجل مجهص باألهترهذ بلى ؤداة زثِظُت لخىكُر خدماث 

ل ؤحهصجىا اإلاجزلُت وجخدٌم في ؤح
ّ
با، قمً جوبُهاث حؼؿ هصة حؿوي ًل مىاحي الخُاة جهٍس

ألامان بلى جوبُهاث لدؼؿُل الظُازة غً بػد، بلى الخوبُهاث اإلاخػددة لخدمت جددًد 

قخوبُهاث وؤحهصة ًمًٌ بىطاهتها بحساء الخدالُل والاخخبازاث الوبُت غً  GPSاإلاٍان 

و الهاجل الرًي وبزطالها مباػسة بلى الوبِب اإلاخخـف ؤو اإلاظدؼكى...  هٍس

ريُت ؤؿبدذ جدمل الٌثحر مً خُاة ؤصخابها لرا قال عجب في ؤن الهىاجل ال 

وؤخالمهم، قهد ؤؿبدىا ًملىن ونخا متزاًدا باهساد في قلائها، وبػلهم وؿل بلى 

مسخلت بدمانها، ولم حػد مهخـسة غلى قئت مػُىت بل احخربذ قئاث ؤخسي مً ألاهكاُ 

إطػاز بلى يباز الظً، وؤؿبذ الخػامل مؼ هره ألاحهصة ؤيثر بظاهت وباجذ مخىقسة ب

 مػهىلت ومً الظهل خملها قلال غً ؤنها جصدخم بالخوبُهاث الخدمُت.

وبنباُ الؼباب وبالخددًد الولبت الجامػُحن غلى جٌىىلىحُاث الاجـاُ هي 

 مً ُطجن الخُاة، قهم ًخولػىن ؤيثر مً ؾحرهم بلى ًل ما هى حدًد، ومً خـاثف 
ً
ُطىت

وؤلازازة، قهم ؾحر ؿبىزًٍ  جٌىىلىحُاث الاجـاُ ما ًسوم الؼباب، ؤي الظسغت

مهخىن الاهخظاز لٍي ًهسز الٌباز. ولهرا، ؤؿبذ الؼباب الُىم ًىػذ بػدة وػىث حػٌع  ٍو

ىن"، الُىم  ًاهىا ٌظمىن "بجُل الخلكٍص غالناتهم بٍل وطُلت اجـالُت حدًدة باألطاض 
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بلى قُهاُ غنهم "حُل ؤلابهام" بػازة بلى الهاجل الرًي، ؤو "الجُل السنمي" جلمُدا 

 الاهترهذ.

سها هره الدزاطت في زالر ؤحصاء، جمثل ألاُو في ؤلاهاز اإلاىكىعي للدزاطت 
ّ
وند ؤه

جوسنىا قُه بلى بػٍالُت الدزاطت وؤطباب اخخُاز هرا اإلاىكىع وؤهمُت الدزاطت وؤهداقها 

اث اإلااهسة لها. زم غّسحىا لإلهاز الثاوي وهى  وجددًدا إلاكاهُمها ألاطاطُت وػسح الىظٍس

هاز الىظسي للدزاطت خُث اهولهىا قُه مً بداًاث الهىاجل الريُت بلى خـاثـها ؤلا 

 ووظاثكها ومٍىهاتها زم ؤزسها غلى الخُاة الاحخماغُت. 

لُإحي ؤلاهاز الثالث وألاخحر وهى ؤلاهاز الخوبُهي للدزاطت خُث جوسنىا إلاجاالث 

زم اإلاىهج اإلاظخخدم الدزاطت، اإلاجخمؼ وغُىت الدزاطت ويُكُت اخخُازها وجددًدها، 

وؤدواث حمؼ البُاهاث، وبػدها غسكىا البُاهاث في حداُو وزطىم جمثُلُت مؼ جدلُلها 

وجكظحرها مً ؤحل ؤلاحابت غلى حظائالث الدزاطت والخسوج لىخاثج لها وؿىال بلى بػم 

اإلاهترخاث والخىؿُاث مً ؤحل اطخخدام ؤمثل للهىاجل الريُت حػظُما لالطخكادة منها 

 و ؤيبر بػباغاتها بما ًخدم ؿالح الؼباب الجامعي.  ولخدهُ

 . ؤلاطاض اإلاىطىعي للسضاػت:1

 ئشيالُت السضاػت: 1.1

اإلاجخمؼ الجصاثسي غلى ؾساز اإلاجخمػاث الىامُت جدىالث هامت غلى غدة  غسف

ًان ٌظمى بظُاطت الخىمُت غلى امخداد الػهىد ألازبػت اإلااكُت،  اث بكلل ما  مظخٍى

جوىز جٌىىلىحُاث الاجـاُ التي حؿىي الؼباب ؤيثر مً ؾحرهم،  ولهد شاد خدة مؼ

وؤؿبذ بةمٍان الؼباب الخػسق بلى طُل مً السطاثل ؤلاغالمُت طىاء غلى ػاػاث 

ىن ؤو الخاطىب )الاهترهذ( ؤو غبر الهىاجل الىهالت ويرا الهىاجل الريُت.   الخلكٍص

 ًمًٌ بلىزة مؼٍلت الدزاطت غبر الدظاُئ آلاحي: 

 زوافع اػخذسام طلبت الجامعت للهىاجف الصهُت واشباعاتها لطغباتهم؟ما هي 

 واهوالنا مً الدظاُئ السثِع طىداُو الاحابت غلى الدظائالث الكسغُت الخالُت:
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ت إلاىانؼ للهىاجل هي ما  .0 دواقؼ اطخخدام الؼباب في الجامػاث الجصاثٍس

 الريُت؟

تما ؤلاػباغاث التي ٌظعى الؼباب في الجامػاث الجصاث .6  خالُ مً جلبُتها بلى ٍس

 اطخخدامهم للهىاجل الريُت؟

لالطخخداماث وؤلاػباغاث اإلاخدههت  هل جىحد قسوم ذاث داللت بخـاثُت .3

الدزاطت )الجيع، الظً، اإلاظخىي   للولبت الجامػُحن خظب مخؿحراث

 الدزاس ي، الخخـف الدزاس ي(؟

 أػباب ادخُاض مىطىع السضاػت: 2.1

ًدوز خىله مً ؤخدار، وبما ؤن الباخث ؤلاغالمي  ٌػِؽ الكسد مىا مخإزسا بما

 ؤيثر هاالء ػػىزا وجإزسا لرا هجده ًخخاز مىاكُؼ دون ؤخسي ألطباب ودواقؼ جخـه.

 حاءث هره الدزاطت التي جلمىذ الػدًد مً ألاطباب الخخُازها وهي:

  ًان خاقصا الخخُازه مً بحن مجمىغت الؼػىز بىشن وؤهمُت هرا اإلاىكىع 

الؼباب في تي حػسكىا لها، وذلَ إلاػسقت اطخخداماث وبػباغاث اإلاىاكُؼ ال

ت للهىاجل الريُت  .الجامػاث الجصاثٍس

  نلت وخدازت البدىر الظىطُىلىحُت وؤلاغالمُت التي جدىاُو بالوسح هرا

 اإلاىكىع.

 أهساف السضاػت: 3.1

 حظعى الدزاطت لخدهُو مجمىغت مً ألاهداف ؤهمها:

  ت للهىاجل الىنىف غلى دواقؼ اطخخداماث الؼباب في الجامػاث الجصاثٍس

 الريُت. 

 ت بلى الؼباب في الجامػاث مػسقت ؤلاػباغاث اإلاولىبت التي ٌظعى  جلبُتها الجصاثٍس

 اطخخدامهم للهىاجل الريُت. خالُ مً
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  )بُان الـلت بحن دوز اإلاخؿحراث )الجيع، اإلاسخلت الدزاطُت، الػمس، الخخـف

 وهبُػت الاطخخداماث وؤلاػباغاث.

 .وبىاًء غلى جـيُل مىكىع  الخسوج بيخاثج وجىؿُاث خُى هرا اإلاىكىع

دزاطدىا كمً مجاُ وؤبدار جهىُاث الاجـاُ الخدًثت، باغخبازه ألانسب 

 وألاوظب لدزاطدىا.

 جحسًس اإلافاهُم ألاػاػُت للسضاػت: .2

 : مفهىم الاػخذسام 1.2

 ؾحره اطخخدمه اطخخدم، اطخخدم السحل مً مإخىذ الػسبُت اللؿت في الاطخخدام

 ؤن ًخدمه، مىه هلب خادما، اجخره ؤي مظخخدم وآلاخس مظخخدم قهى اطخخداما

مصطفى:  )ئبطاهُم هكظه خدمت في اطخػملها الظُازة ؤي ؤو آلالت ؤلاوظان واطخخدم

 (.102، ص. 2004

  :الاطخػماُ وهي بىكع اإلاػجى في اللؿت الػسبُت ؤي الكسوظُت ٌػجي اللؿت في والاطخخدام

emploi, utilisation, usage, sous option : Exploitation, application, 

candidature 

إحي ت اللؿت في الاطخخدام ٍو   :والخىظُل الاطخػماُ بمػجى الاهجلحًز

 : to employ, to hire, taking on, use اطخػماُ بمػجى اطخخدام

     : to engage, to recruit ىظُلالخاطخخدام بمػجى 

ؤػُاء،  غدة ؤو وطُلت ؤو ؤداة ما ش يء والخا قُهـد باالطخخدام اطخػماُاؿ ؤما

   .خُاتهم في ألاقساد لدي خاحاث مػُىت لخلبُت واطخؿاللها

 بظُى اإلاػجى ًبدو مكهىما الاطخخدام مكهىم ؤن الػامت الىظسة خالُ واضح مً

 اإلاػاوي كبى مداولت حظتهدف ؤًت ؤن ؾحر كبوه، ًخىدى وؼان حهد ؤو بلى خاحت ذي ؾحر

ت والدالالث  مً الٌثحر ًدمل ومخىىع ومػجى ؾامم بمكهىم له جـودم والخوبُهُت الىظٍس

الهجحن  هرا جسيُبت داخل جهجي وما هى احخماعي هى ما باخخالف اإلاخخلكت الدالالث
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 ًدُى قالؿمىق الري اإلاخمثل في الىطاثل والخهىُاث الخدًثت لإلغالم الجدًد، ؤلاجـالي

س حػُحن في اطخػماله بلى مسده باللكظ  واإلاظاهس مً الظلىيُاث مجمىغت وجدلُل وجهٍس

 الاجـاُ وبدخُى الخهىُت والاهترهذ بلى الخُاة الُىمُت لألقساد.  بخٌىىلىحُا اإلاسجبوت

خاؿت، ؾلب  بـكت الاجـاُ قمؼ جوىز الخٌىىلىحُا بـكت غامت وجٌىىلىحُا

 ؤو وآلالت Userؤلاوظان اإلاظخخدم  نبح الػالنت لخجظُد وهرا اطخخدام، مـولح جىظُل

 اهدماج مً اإلاظخهبل ًادي في ند وما ومؼازيت جكاغل مً الػالنت هره ًوبؼ وما الخهىُت،

ػسف وؤلاوظان، آلالت بحن  ؤي مً اإلاػلىماث، قػلُا الكسد ٌظخخدمه ما الاطخخدام بإهه َو

زبما  الاطخخدام ؤن ىبل بكاقت بالكػل، ًدخاحها التي للمػلىماث الػهلي الاطخخدام ؤهه

ًدخاحها  ال التي اإلاػلىماث ًجد ال غىدما وذلَ ًسكيها، ال ؤو اإلاظخكُد اخخُاحاث ًسض ي

 بالكػل.

ػسف بإهه وؼان احخماعي ًخدُى بلى وؼان غادي في اإلاجخمؼ بكلل الخٌساز  َو

ىدمج في ممازطاث وغاداث الكسد ًمًٌ  والهدم، قدُىما ًـبذ الاطخػماُ مخٌسز ٍو

 .(Yves-François : 2001, p.65) لخدًث غً الاطخخدامخُيئر ا

ؼحر الىاض  ًكػل ماذا مػجى بلى Proulex "بسولٌع " خظب الاطخخدام مكهىم َو

 مظإلت بلى بدوزه ًدُل الاطخخدام مكهىم ؤن الخهىُت؟ يما ؤو ألاػُاء باألدواث خهُهت

اتها تالخهىُ باألػُاء ألاقساد وغالنت للخٌىىلىحُا الخملَ الاحخماعي ؤن  ؤًلا، يما وبمدخٍى

 غبر ممازطاث للخدلُل الهابلت الخٌىىلىحُت الىطُلت اطخػماُ بلى ًدُل الاطخخدام

ُ  بمٍاهُت ؤوال ًهخط ي الاطخخدام مكهىم ؤن خاؿت، يما وجمثالث ما،  بلى جٌىىلىحُا الىؿى

اثُا )مادًا( مخىقسة جٍىن  ؤن بمػجى  كسوزةالاطخخدام، زم  غً الخدًث وظخوُؼ ختى قحًز

 اإلاظهس حػجي قهى ذلَ ال والهاجل اإلاظخخدم بحن الخٌىىلىحُا".قالػالنت هره جبجي ًخم ؤن

)محمس الخكاغل مػه  اإلاظخخدمحن غلى وبزادة نىاغد اطخخدامه حػجي وبهما للجهاش، الخهجي

 (.47، ص. 1996ػلُم كاللت: 

 ًبرشالري  الاطخخداماث مً الىمى قهي ذلَ الاحخماغُت ؤما الاطخخداماث

 ًي اإلاظخخدمحن ًىمُت في ًاف هدى غلى مىدمجت احخماغُت غاداث ؿُؿت وفي بؼٍل مخٌسز 

ٌُت يممازطاث اإلاهاومت نادزة غلى جٍىن   خاؿت، وفي هره الىهوت جكسم الباخثت ألامٍس
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 ؤن جسي  خُث والاطخخدام، مكهىم الاطخػماُ " بحنJosiane Jouetحىي  "حىشٍان

 خحن في للخهىُت مىخظم ؤو ؾحر غؼىاجي اطخػماُ مجسد لىب ًدُل كػُل مكهىم الاطخػماُ

 ٌؿوي ؤًلا بل الخهىُاث اطخػماُ ٌؿوي قهى وال ؿُاؾت ؤيثر هى الاطخخدام ؤن

 .باإلاىانؼ مباػسة ؤو ؾحر مباػسة غالنت لها التي وجمثالتهم واججاهاتهم ألاقساد طلىيُاث

 داخل وزهافي ماعياحخ هابؼ ذا ييؼان اإلاكهىم ٌػالج ؤن ًمًٌ ومً حهت ؤخسي 

غابس  قػل مجسد الاطخخدام ًـبذ ال خُيئر الىحىد، الظابهت الظلىيُت غلى اإلاىظىمت

ً غً مىكـل  ػٍل هماذج ًخخر بل اإلاظخخدم، الكسد لصخـُت واإلاادي الىكس ي الخٍٍى

 باقي مؼ غاداث مخٍاملت بلى ًدُلها الري والاطخمساز الخٌساز في ؤطاطا جخجلى اطخخدامُت

 اإلاىزوزاث بهاز وانػُا في ودمجها قسكها بهدف للمظخخدم، الُىمُت الخُاة ممازطاث

 ممازطاث مهابل غنها في جدباًً ؤو قيها جىدمج ند هىغُت اإلاظبهت، يممازطت الثهاقُت

 (.www.grm.uqam.calبها) مخـلت ؤو مىاقظت

 ًسبى الولبت الري الدزاطت '' الكػل هره في باالطخخدام ههـد ئحطائُا

 ًمثل ذاجه بدد قاالطخخدام مػها، وجكاغلهم حػاملهم اإلاظخخدمحن بهىاجكهم الريُت، ؤي

ًا ا اجـالُا طلى بكػل دواقؼ هكظُت واحخماغُت، وبالخالي لها ما لها مً  ًددر ظاهٍس

 دواقؼ لإلنباُ غلى اطخخدامها وبػباغاث جخدهو مً ذلَ الاطخخدام''.

 :مفهىم ؤلاشباع 2.2

ت  ؤلاػباع هى بزكاء زؾبت ؤو بلىؽ هدف ما ؤو خكم داقؼ ما، قاإلػباع في هظٍس

ت الاطخخدام  الخدلُل الىكظاوي حػجي خكم الخىبُه والخخلف مً الخىجس، ووقو هظٍس

وؤلاػباع قان ألاقساد ًىؿكىن بإنهم مدقىغحن بمازساث هكظُت واحخماغُت الطخخدام 

)الؼعُس لخـُى غلى هخاثج خاؿت، ًولو غليها ؤلاػباغاث وطاثل ؤلاغالم بؿُت ا

 (.61، ص.2006بىمعيزة: 

  مفهىم الهاجف الصوي: 3.2

: في اللؿت الػسبُت ًهاُ طمػذ هاجكا يهخل بذا يىذ حظمؼ الـىث لغتالهاجل 

هاُ  وال جبـس ؤخد والهخل والهخاف باللم هى الـىث وهخكذ الخمامت ؤي ؿىجذ. ٍو

http://www.grm.uqam.cal/
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ؤي جريس بالجماُ، ونىض هخاقت وهخىف وهخكى ؤي ذاث ؿىث تهخل قالهت يهخل بها 

 (.24، ص.2015)مجمىعت مً اإلاإلفين:  بالىجس

ًلمت ؤحىبُت ؤؿلها ًىهاوي وهي مسيبت مً مهوػحن ٌػجي  Téléphoneالخلكىن ؤو 

ؿىث، وهى غبازة غً حهاش لالجـاالث الظلٌُت  Phoneغً بػد، وزاهيها  Téléؤولها 

م لىهل ؤلاػازاث الـىجُت مً خالُ بػازاث يهسباثُت وغبر مظاقاث والالطلٌُت مـم

لت   (.253، ص.2014)فظُل زلُى: هٍى

: هى غبازة غً حهاش اجـاُ ؿؿحر الدجم مسبىن بؼبٌت لالجـاالث أما اصطالحا

الالطلٌُت والسنمُت حظمذ ببث واطخهباُ السطاثل الـىجُت الىـُت والـىز غً بػد 

 (.227، ص.2014ُى: )فظُل زل وبظسغت قاثهت

ٌػسف الهاجل الرًي بإهه الهاجل اإلادخىي غلى هظام حؼؿُل ٌؼابه هظام حؼؿُل 

دىي يثحر مً جوبُهاث الخاطب ومنها الاجـاُ بالؼبٌت الػىٌبىجُت.  الخىاطِب ٍو

الرًي هى وطُلت اجـاُ وبغالم حدًدة ًهدم خدماث  الهاجل أما ئحطائُا:

ًال د ؤلالٌترووي والخىاؿل الاحخماعي بهدف جهدًم مخىىغت بىاطوت جوبُهاث مخخلكت  بًر

ت وبػباع خاحاث وزؾباث هكظُت واحخماغُت لدي الؼباب.  خدماث مػسقُت وقٌٍس

اث اإلاإططة للسضاػت:4  .الىظٍط

ت لالجـاُ مً خالُ هظس الظىطُىلىحُحن بلُه بىؿكه  جخددد اإلاهازبت الىظٍس

ً بػم اإلاددداث الاحخماغُت خُث ًهىمىن بالٌؼل غ (Processus)غملُت )طحروزة( 

وبػم اإلاٍُاهحزماث البظٍُىلىحُت، والخإيُد غلى السهاهاث اإلاكتركت، وآلازاز اإلاىخظسة 

 .(Francis Balle :1992, p.538) لالجـاُ طىاء باليظبت للكسد واإلاجخمؼ

"اػخذساماث الشباب الجامعي وبالخالي ًمًٌ ؤن هاهس دزاطدىا اإلاػىىهت  

ت اهدؼاز وذ للهىاجف الصهُت ت الخخمُت الخٌىىلىحُت، وهظٍس لَ مً خالُ الىظٍس

ت الاطخخداماث والاػباغاث.  اإلابخٌساث وهظٍس
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ت الحخمُت الخىىىلىحُت 1.4   هظٍط

ت "مازػاُ مٍلىهان في الظخِىُاث،  "(Marshal Macluhan)ندم هره الىظٍس

ت لخوىز وطاثل الاجـاُ وجإزحراتها غلى اإلاج خمػاث وهي غبازة غً جـىزاث هظٍس

ت غلى زالر اقتراكاث ؤطاطُت:  الخدًثت، وحػخمد هره الىظٍس

  .وػائل الاجصال هي ئمخساز لحىاغ ؤلاوؼان 

 ""ؤي ؤن الىطُلت التي جىهل اإلالمىن ؤلاغالمي جازس في  الىػُلت هي الطػالت

اإلاظخهبلحن جإزحرا الػػىزٍا لخؿحر طلىيهم. وحػجي باإلكاقت بلى ذلَ ؤن لٍل 

 الىاض ًكىم خبه لها اهخمامه بملمىنها. وطُلت حمهىزا مً

 :وػائل الاجصال ػادىت وباضزة 

ونــد محــز ماًلىهــان بــحن الىطــاثل الاجـــالُت الظــاخىت  والبــازدة قهــى ًــسي ؤن زــساء 

اإلاػلىمـــاث ًخخلـــل بـــاإلاػجى الػٌســـ ي خظـــب مؼـــازيخه اإلاظـــخهبل، قهـــرا نـــاهىن ًـــل وطـــاثل 

ًاهـــذ جهىُـــت اليؼـــس ال جماغُـــت ؾىُـــت باإلاػلىمـــاث لـــم  ًخولـــب الاجــــاُ الجمـــاهحري، قٍلمـــا 

ألامــس مؼــازيت ايبــر مــً هــسف اإلاظــخهبل وفــي هــره الخالــت هدــً ؤمــام واطــوت طــاخىت مثــل 

ُــت قهحــرة فــي اإلاػلىمــاث قةنهــا  ًاهــذ الىطــُلت ؤو الخهى الصــخاقت والسادًــى، وباإلاهابــل قٍلمــا  

ـــ ُلت  جخولــــب مؼــــازيت يبحــــرة مــــً هــــسف الــــرًً ًخىحــــه بلــــيهم الخوــــاب وجىؿــــل هــــره الىطـ

ىن واإلاظسح وهى اإلاظُوس خالُا.  بالبازدة مثل الخلكٍص

ت الاػخذساماث وؤلاشباعاث: 2.4  هظٍط

اإلاظخخدم  ًكػل ماذا بل الىطُلت باإلاظخخدم؟ جكػل اإلاوسوح ماذا الظااُ ٌػد لم

 ألاطئلت غً هره ًدههها؟ وجىوىي  التي ؤلاػباغاث هي وما ٌظخخدمها وإلااذا بالىطُلت؟

 ؤلاجـالي الظُام بلى الىطُلت الخٌىىلىحُت الخدًثت ملمىن  مً إزحرالخ مىكىع اهخهاُ

 الىطاثل الخٌىىلىحُت الخدًثت مً اإلاظخخدم غليها ًدـل ؤلاػباغاث التي قمىبؼ بسمخه،

 بىطُلت اإلاسجبوت الخاؿت الاجـالُت بالىكػُت ذاجه ؤو للىطُلت بدد بالخػسق ًخػلو ند

ـال مهىا:  ما  (.155، ص.2002)فٍط
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مًٌ ًاجص  ألاطاطُت جلخُف الكسكُاث ٍو ت مثلما ندمها " " وشمالءه Katzللىظٍس

ع الؼُس:  ، وجماػُا مؼ مىكىع (260، ص.2006)ميرفذ الططابِش ي، عبس العٍع

 ًلي: الدزاطت الخالُت قُما

ًي( مظخخدم وطاثل -  وؼى، ًدظم الخٌىىلىحُت الخدًثت )مظخخدم الهاجل الر

سجبى والكاغلُت باإلًجابُت ًياطخخد ٍو  .لدًه مدددة بإهداف امه للهاجل الر

ًاث جلَ التي اإلاظخخدم مً ًخخاز -  زؾباجه بػباع منها غلى ًدـل الىطاثل واإلااز

 .وخاحاجه

 اخخُاحاث إلػباع ألاخسي  الاجـاُ الخدًثت وطاثل مؼ الهىاجل الريُت جدىاقع -

ًادًمُت ؤو السطمُت اإلااطظاث ؤو الصخص ي الاجـاُ مثل اإلاظخخدم  وجخإزس وؾحرها، ألا

 .غدًدة لديهم بُئُت اإلاظخخدمحن بػىامل بحن الػالنت

 هظس وحهاث جىحد :الؼباب الجامعي للهىاجل الريُت واطخخدام حػسق دواقؼ -

 الجمهىز. حػسق واطخخدام دواقؼ لدزاطت مخباًىت

)حؼً هما:  قئخحن بلى الخػسق دواقؼ جهظم الاجـاُ دزاطاث مػظم قةن غام بىحه ولًٌ

 (247، ص.2004ُلى حؼين الؼُس: عماز مياوي، ل

 واإلاػلىماث اإلاػسقت وايدظاب الراث، غلى الخػسف حظتهدف :هكػُت دواقؼ 

  .غام الخػلم بىحه ؤػٍاُ وحمُؼ والخبراث

 مؼ وألالكت والـدانت والاطترخاء الىنذ جملُت وحظتهدف :ههىطُت دواقؼ 

 مً اإلاؼٌالث.. والهسوب الىطُلت

اإلاُداهُت مخخلل الدواقؼ التي حػلذ  وغمىما طىددد مً خالُ الدزاطت

الؼباب الجامعي ٌظخخدمىن الهىاجل الريُت، ويرا ؤلاػباغاث التي ٌظػىن بلى جلبُتها 

 مً خالُ اطخخدامهم.

 ًاجص  ؤلاغالم والاجـاُ: ًسي  وطاثل مً الخىنػاث "Katz "هي الخىنػاث ؤن 

 .(23، ص. 1999)حمسي حؼً: غنها اإلاظخخدم  ًبدث التي ؤلاػباغاث

 جىنػاث وجخخلل واإلالامحن، الىطاثل اخخُاز في حظاهم وبرلَ قالخىنػاث 

 الخخالف وقها ويرلَ للكسوم الكسدًت وقها وطاثل الاجـاُ مً ألاقساد
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سي "ولبر ػسام الثهاقاث،  ًخخاز ؤلاوظان ؤن الؼإن هرا " في.Shramm  Wٍو

له  ؤلاغالم والاجـاُ اإلاخاخت التي ًظً ؤنها طىف جدهو وطاثل بخدي

فطظ وآدطون: ؤلاػباع الىكس ي اإلاولىب.  لُام ٍض  ( 296، ص2005)ٍو

 غالناث وحىد بلى غدًدة دزاطاث ؤلاغالم والاجـاُ: ؤػازث لىطاثل الخػسق 

الاجـاُ والاغالم  لىطاثل ؤلاػباغاث والخػسق غً البدث بحن ازجبان

ػبر ،(248، ص.2004)حؼً عماز مياوي، لُلى حؼين الؼُس:  ادة َو  ٍش

وؼاههم،  غً إلاىانؼ الخىاؿل الاحخماعي غام اإلاظخخدمحن بىحه حػسق

 اخخُاحاتهم. جلبي التي اإلاػلىماث اخخُاز غلى وندزتهم

 ؤلاغالم والاجـاُ وطاثل بػباغاث حػد :ؤلاغالم والاجـاُ وطاثل بػباغاث 

)ميرفذ لها  اطخخداماث الجمهىز  غلى جترجب التي اإلادـلت بمثابت

ع   التي ؤلاػباغاث ، وجخىنل(277، ص.2006الؼُس: الططابِش ي، عبس العٍع

اإلاىنؼ  لىىع وقها مظخخدمي مىانؼ الخىاؿل الاحخماعي لدي جخدهو

 الري الاحخماعي الظسف وهبُػت اإلالمىن اإلاهدم وهىع والخدماث التي ًىقسها

 الاجـاُ.  قُه جم

 وحؼمل هره ؤلاػباغاث:

 جىحيهُت: جخلمً بػباغاث  ُ   .الداقؼ يُدوجإ اإلاػلىماث غلى الخـى

 الاحخماغُت ػبٌت غالناجه احخماغُت: ًهـد بها بػباغاث. 

 جخػلو بل الاجـاُ، غملُت مدخىي  بخـاثف جسجبى ال الػملُت: وهي بػباغاث 

 بلُه الخػسق ًخم الري الىطُى هىغُت واخخُاز الاجـاُ ذاتها غملُت بوبُػت

 والىىع يؼانوججدًد ال باإلاخػت الؼػىز  مثل جىحيهُت ػبه بػباغاث :وحؼمل

 بالىخدة الؼػىز  وغدم اإلالل مً ًالخخلف احخماغُت ػبه بػباغاث الثاوي

 .مؼ آلاخٍسً بالخىاحد والؼػىز 

 . ؤلاطاض الىظطي للسضاػت: 5

بن ؿىاغت ألاحهصة اإلادمىلت ؤؿبدذ في جوىز هاثل حدا مىر مولؼ الهسن 

ا ً وختى الُىم، وؤؿبدذ الؼسيت الىاخدة مً يبًر ًاث الخادي والػؼٍس ث الؼس
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ت في الػام الىاخد  الـاوػت للهىاجل اإلادمىلت جيخج غؼساث اإلاىدًالث مً اإلاازيت الخجاٍز

وند بدؤ بهالم لكظ الهاجل الرًي بؼٍل ؾحر زطمي غلى الهاجل اإلادمُى مىر بدؤ 

ًلاف للهاجل اإلادمُى جوبُهاث ؤخسي ججػل مىه ؤيثر مً وطُلت لالجـاُ قهد 

ت بزطاُ السطاثل الىـُت زم خاؿُت بزطاُ الـىز ؤكُل للهاجل اإلادمُى خاؿُ

 وجدىلذ ػاػاث ألاحهصة اإلادمىلت مً اللىن ألابُم وألاطىد بلى ػاػاث ملىهت.

بال ؤن مـولح الهاجل الرًي ؤؿبذ مهبىال نبىال غاما غىد اطخخدام 

ًاهذ خٌسا غلى ؤحهصة الخاطب آلالي، قإؿبذ الهاجل اإلادمُى ًدخىي  الخوبُهاث التي 

هظام حؼؿُل يما هى الخاُ في الخاطب وغلى جوبُهاث مخخلكت بدء مً جوبُهاث غلى 

مػالج الىـىؾ مسوزا بخوبُهاث ألالػاب وؾحرها الٌثحر اهتهاء بخوبُهاث السبى مؼ 

 ألانماز الـىاغُت.

 بساًاث الهىاجف الصهُت: 1.5

وغسق في  0336الري ؿمم غام  IBMSIMONلم ًًٌ الهاجل الرًي ألاُو 

COMDEX  في هُكادا ؤيثر مً مجسد حهاش هاجكي مخدسى بؼاػاث إلاع وبػم

ًاإلاكٌسة والخاطبت وحهاش هداء آلي، وبمٍاهُت بزطاُ الكايظاث واطخهبالها،  الخوبُهاث 

قهد ؤهلو ؤُو مسة غلى حهاش  قهد ؤهلو ؤُو مسة  SMARTPHONEؤما اطمه الخالي 

ل 0331غام  ERIXON GS88غلى حهاش  ختى ظهسث ، ولم ًمم ونذ هٍى

NOKIACOMMUNITIOR9210  بىظام حؼؿُل مكخىح  6110طىتSYNBIAN  نادز غلى

بزطاُ الكايظاث واطخهبالها باإلكاقت بلى خدمت البلىجىر وند اهدؼس هرا الجهاش غلى 

ملُىن حهاش في  0.6قهكصث بلى  6110ؤلل حهاش في غام  011الىوام واطؼ بذ بُؼ مىه 

 الػام الري جاله.

م الخالي للهىاجل الريُت مؼ اهوالم ػسيت الاجـاالث الٌىدًت وظهس اإلاكهى 

RIM  د الالٌترووي الالطلٍي الري ججاوش غدد اإلاؼتريحن حهاش بالى بحري مؼ خدمت البًر

، وحاءث الىهلت الىىغُت مؼ هسح ؤبل ألُو 6113ملُىن مؼترى في ؤواخس غام  36قيها 

دون لىخت مكاجُذ ؤو نلم، وهى  بؼاػت إلاع يبحرة ومً 6111وسخت مً ألاًكىن طىت 

هاجل وقس بمٍاهُت جـكذ الاهترهذ ؾحر مظبىم مً اإلاىدًالث ألاخسي، بكاقت بلى الػدًد 
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 6112مً الخدماث ألاخسي التي حػلذ مىه ؤحهصة غدة في حهاش واخد قهى، وفي غام 

 .APPSTOREؤكُكذ خدمت مخجس الخوبُهاث 

م الكػلي للهىاجل الريُت ًإحي وزؾم اخخالف الخـمُماث وألاػٍاُ قةن الخه ٍى

و هظام الدؼؿُل الخاؾ بٍل حهاش، وند خل في الـدازة هظام الدؼؿُل  غً هٍس

Google Android  س ػسيت  6100الري خاش في السبؼ الثالث مً الػام الثالث خظب جهٍس

GARTNESQ  مً خـت الظىم. %06.0غلى 

ًاهذ ػسيت  بالخػاون  6112غام  Androidند ؤهلهذ هظام الدؼؿُل  Googleو

مثل مىجىزوال، طامظىوـ، بهخل، ؤُ جي، وذلَ إلاىاقظت هظم  HANDSETALIANCEمؼ 

ػخمد هظام  غلى بِئت مكخىخت اإلاـدز ؤي ًمًٌ  Androidؤبل وماًٌسوطىقذ وهىيُا، َو

ألي مصود بخدمت خلىي الخـُى غلُه مجاها، وهى ٌػخمد غلى هظام الدؼؿُل لُىىيع 

د الالٌترووي  Googleاإلاخمحزة يخساثى  Googleث ومصود ببانت مً خدما ؤو  Gmailوالبًر

ًامل. م مؼ مخـكذ اهترهذ   الخهٍى

ألاطاطُت والهدزة غلى جىكُر غدد مً  Androidبكاقت بلى جوبُهاث هظام    

الخدماث في الىنذ هكظه ًمٌىه نبُى جوبُهاث مً موىزي خدماث ؤخسي غبر طىم 

Android  يما ؤن بِئتAndroid إلاكخىخت واإلاجاهُت حػلخه مخخبرا مكخىخا للموىزًٍ مً ا

ظىنىها   (.72.73، ص.ص.2012)شازًت أحمس: ًل مٍان لٍي ٌػسكىا جوبُهاتهم َو

 مميزاث الهاجف الصوي:  .1

  ذًي ألهه ًخمحز غً طلكه الجىاُ الخهلُدي الري لم ًًٌ ذيُا بالهدزة غلى

 جهدًم خدماث ال غد لها وال خـس.

 لراجُت نادزة غلى ؤن جخصن وؤن جخىنؼ وؤن جهترح، وؤًلا ذًي ألن ذايسجه ا

لهدزجه غلى الاجـاُ بؼبٌت الاهترهذ لُـبذ ؤنسب بلى حهاش الٌمبُىجس مىه غلى 

 الهاجل.

  ًاء وزبما غبهسي قُما بػد بذ ؤهه مؼ هى ذًي ونابل للخوىز لُـبذ قاثو الر

هرا الجهاش هرا الظُل مً الخوبُهاث الجدًدة التي جوالػىا ًل ًىم ؿاز 
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ىن ونساءة الصخل والاجـاُ مجاها بإناص ي  وطُلت إلاؼاهدة نىىاث الخلكٍص

س وحسجُل ووطُلت حظىم وبدازة الخظاباث  ألازق وجددًد اإلاىانؼ، وآلت جـٍى

د الٌترووي يما ًمًٌ مً خالله مخابػت الدزاطت  اإلاـسقُت وؿىدوم بٍس

 الجامػُت غً بػد.

    ًي جخخلل، قهىاى وما ًمحز الهاجل الرًي هى ؤن غ النت الىاض بالهاجل الر

مً اطدىٌل غً مخابػت هره اإلاىكت ؤو الخاحت مً يباز الظً ؾر ماشاُ 

ًٌكيهم ؤن ًٍىن الهاجل وطُلت إلحساء مٍاإلات والسد غليها ال ؤيثر، وهىاى مً 

امخلٍىا هىاجل ذيُت دون ؤن ٌظخكُدوا مً اإلامحزاث التي جهدمها، وهىاى 

ت الجدًدة، وهاالء مخابػىا جوىز الهى  اجل الريُت وؤيثرهم مً الكئاث الػمٍس

ممً ًهكىن في هىابحر ؤمام مدل بُؼ الهىاجل ما بن ؤغلً غً هصوُ وسخت 

حدًدة ؤيثر جوىزا مً طابهتها بلى الظىم، وجدُى الهاجل الرًي مً طلػت 

ًدخٌسها غدد نلُل مً الىاض بلى طلػت مخداولت جامً السقاهُت الٍاملت وغددا 

ًاهذ جبدو مً الٌمالُاث نبل طىىاث مػدودة ولٌنها ال   ٌػد مً الخدماث التي 

اث التي لم ٌػد باإلمٍان الاطخؿىاء غنها.  ؤؿبدذ الُىم مً اللسوٍز

 وظائف الهىاجف الصهُت:  2.5

ٌػخبر الهاجل الرًي ؤخد ؤػٍاُ ؤدواث الاجـاُ قهى ًخٍىن مً داثسة اطخهباُ 

ت و  مًٌ يخابت وبزطاُ ووخدة مػالجت مسيٍص ً اإلاػلىماث ٍو قسغُت وزامه وقالغ لخخٍص

 السطاثل الهـحرة والاطخمخاع بخىاؿه وهي: 

  و الجُل الجدًد مً ألاحهصة تهم غً هٍس ً وزٍئ اإلاصودة  dct4الاجـاُ باآلخٍس

 بٍامحراث دنُهت.

  ًمًٌ بزطاُ السطاثل الهـحرة ألي مٍان في الػالم، الدظلُت باأللػاب ويرا

 دًثت.الخ JAVAؤلػاب 
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  الاطخماع بلى ملكاث ؿىجُت بامخداداث مخخلكت مثلmp3-wdv-ogg َيرل ،

الاطخماع بلى السادًى ومسجل الـىجُاث وؾحرها مً ألالػاب اإلاؼتريت بحن 

 ألاحهصة وغبر خوىن الاهترهذ.

  حؿحرث جـامُم وندزاث ألاحهصة مً بحساء اإلادادزاث البظُوت بلى الهُام

ُ باألهترهذ والخهان ومؼاهدة غسوق الكُدًى باألغماُ اإلاٌخبُت والاجـا

 وؾحرها.

  لهد جوىزث الهىاجل مً مجسد ؤداوث الخددر بحن هسقحن بلى ػاػاث زنمُت

باللىهحن ألابُم وألاطىد ومً زم بلى ؤداوث لخبادُ زطاثل هـُت واطخخدام 

الؼاػاث اإلالىهت ودخلذ ألالػاب الالٌتروهُت ووطاثل الدظلُت والترقُه مثل 

والخهان ومؼاهدة الـىز وػازيتها  FMزة غلى الاطخمخاع بلى البث السادًى الهد

.ً  مؼ آلاخٍس

  اهخهلذ بػدها الهىاجل لخإخر مٍان اإلاظاغداث الصخـُت السنمُتPDA 

(Personal Digital Assistants)  بوسح البرامج اإلاٌخبُت اإلاخوىزة وجوىزث

اػاث اللمع بؼٍل الؼاػاث لخـبذ حػمل باللمع وظهس هسش حػخمد غلى ػ

زثِس ي وؤخسي هجُىت جهدم لىخاث مكاجُذ بكاقُت مؼ جىقحر ؤنالم خاؿت 

له  للٌخابت غلى الؼاػاث التي حظخوُؼ الخػسف غلى خى ًد اإلاظخخدم وجدٍى

 بلى هف ًمًٌ حػدًله.

  دغمذ الهىاجل الريُت جهىُاث الخىاؿل الالطلٍي مثل ألاػػت جدذ الخمساء

لكاث مؼ الهىاجل ألاخسي، وؤؿبدذ حظخوُؼ الخػسف لخبادُ اإلا wifiوبلىجىر و 

س  غلى مىنػها الجؿسافي بظهىلت ودنت يبحرة، مؼ جىقحر بسامج مخخــت لخدٍس

ً غبر الؼبٍاث الاحخماغُت ؤو  غسوق الكُدًى والـىز ومؼازيتها مؼ آلاخٍس

د ؤلالٌترووي، لُـبذ بةمٍانها بػد ذلَ الخكاغل مؼ اإلاظخخدم ؿىجُا مً  البًر

 (.438. 436، ص.ص.2014)ًلؽ دظير البُاحي: اطخخدام ؤوامس خاؿت دون 
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 مىىهاث الهىاجف الصهُت:  3.5

 ؤو الصخـُت الخىاطِب اإلادمىلت ؤو الخىاطِب غً جخخلل ال الريُت الهىاجل 

وهما  لبػلهم مٌملحن مً حصؤًً جخٍىن  الريُت ألاحهصة ًل ش يء، في آخس حهاش ؤي

Hardware اجي الجصء وهى  البرمجي الجصء وهى Softwareو إلاظه اإلامًٌ الكحًز

 للجهاش. اإلاؼؿل

  ًي الجهاش ًخٍىن  )ؤحجام بهُاطاث لًٌ بالخاطىب الخاؿت اإلاٍىهاث هكع مً الر

لما ؤؿؿس مسثُت(  شادث للجهاش اإلاٍىهت الهوؼ مظاخاث وؤحجام يكاءة شادث ًو

 هسدًت. بػالنت الجهاش يكاءة

 :هجد الجهاش مٍىهاث وؤهم

 ل الدؼؿُ هظام(Operating System) : 

ًاث في بؿداز ؤهظمت هىاجل ذيُت خاؿت بإحهصتها، بذ جخخلل هره  جدىاقع الؼس

ألاهظمت بحن ػسيت وؤخسي، ومً اإلامًٌ ؤن ٌػمل هاجكان ذيُان غلى هظام واخد، قػلى 

ًاث ؤن جهىم بخـمُم ؤهظمت طهلت الاطخخدام وجلبي اخخُاحاث اإلاظخخدم في ؤطسع  الؼس

 (.29، ص.2011واث الحجاض: )محمس بط ونذ 

ًي الهاجل ًدخىي   الهىاجل ممحزاث اطخؿالُ غلى نادز حؼؿُل هظام غلى الر

ً التي الىاحهت الدؼؿُل هظام ًمثل بدُث خد ؤنص ى بلى الخهىُت
ّ
 مً الجهاش مهخجي جمٌ

 ُ ه ًل ما جكػُل ومً الىؿى هجد:  خالُا الدؼؿُل ؤهظمت ؤبسش  ومً .نوؼ مً الهاجل ًدخٍى

Android، iOS ،Windows Phone. 

 Androidًخم لُىٌع هىاة غلى مبجي اإلاـدز ومكخىح مجاوي هظام : ألاهدزوید هى 

س  ػسيت جدًسه الري الىهالت للهىاجل اإلاكخىح الخدالل نبل مً ألاهدزوٍد جوٍى

لمت Googleحىحل  تAndroid . ًو   بوظان. هُئت غلى السوبىث حػجي ؤلاهجلحًز

 iOSػسيت  نبل ًم ومددر مـمم هظام : هى Appleػخبر  ألاهظمت ؤنىي  مً َو

  الػالم. في اإلاىاقظت
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 Windows Phoneىدوش  حؼؿُل : هظام  الريُت الهىاجل حؼؿُل هظام قىن هى الٍى

 08 وفي وهُىشلىدا، ؤوزوبا، ؤطترالُا، في 2010 ؤيخىبس 21 في الىظام هرا ؿدز

ٌُت، اإلاخددة الىالًاث في ظهسث 2010 هىقمبر  ؤواثل آطُا في وؤخحرا ويىدا، ألامٍس

2011. 

  اإلاػالجProcessorوذلَ الريُت، للهىاجل نـىي  كسوزة اإلاػالجاث : حػخبر 

 غلى ًخىحب لرا ؤخُاها الخىاطِب جهازب اإلاخػددة التي اطخخداماتها بظبب

في  ؤطسع اإلاػالج ًان قٍلما واإلاػلىماث، البُاهاث مػالجت غلى الهدزة اإلاػالج

 .ؤقلل لجهاشا ًان للبُاهاث مػالجخه

  الرايسةMemoryغلى واإلاػلىماث البُاهاث خكظ غً اإلاظاوُ الجصء : وهي 

 ؤهظمت لخكظ وحظخخدم داخلُت ذايسة نظمحن: بلى وجىهظم الريُت، ألاحهصة

اإلاظخخدم،  زؾبت خظب جسيب خازحُت وذايسة ألاخسي، واإلالكاث الدؼؿُل

 .الخازحُت الرايسة بجسيُ غلى الريُت ألاحهصة بػم في الهدزة جخىقس ال وند

 ػسائه، اإلاساد الهاجل هىغُت لخددًد مهم غىـس الؼاػت حػخبر :الؼاػت 

 ؤو LED جٍىن  غادًت، وند ػاػت ؤو إلاع ػاػت الؼاػت جٍىن  قهد

LCDبحؽ  6.4 بلى جـل ند ؤحجام بػدة جىقسها بلى باإلكاقت . 

 ٌُتػب بلى الىلىج اإلاظخخدم ٌظخوُؼ الاجـاُ وطاثى هٍسو غً :الاجـا 

 لرلَ اإلاخخلكت والبُاهاث بزطاُ اإلاػلىماث ؤو الخددر ٌظخوُؼ يما ألاهترهذ

ًي الهاجل في الىطاثل هره شادث ما ًل  غً ملال الهاجل ذلَ ًان ًلما الر

 (.235، ص.2005)بىل لُفؼخىن: ؾحره 

 :بؼٍل الرًي الهاجل غلى جثبُتها ًمًٌ التي الخوبُهاث حػخمد الخوبُهاث 

 شادث قٍلما الدؼؿُل، غلى هظام اإلاثبذ لخوبُهاثا جىىع غلى ؤطاس ي

 الهـىي. الدزحت في هاجكه اطخخدام اإلاظخخدم اطخواع ًلما الخوبُهاث
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 أزط الهىاجف الصهُت على الحُاة الاحخماعُت:  4.5

ؤؿبدذ الخٌىىلىحُا غماد اإلاجخمؼ خُث ال ًٍاد ًخلى ؤي مجخمؼ بوظاوي مً ؤي 

ًٍاد ًخخلل ازىان غلى مدي ؤهمُت الخٌىىلىحُا في  ػٍل مً ؤػٍاُ الخٌىىلىحُا، وال 

جدهُو الخهدم في مخخلل مجاالث الخُاة ابخداء مً ؤلابسة بلى اإلاسيباث الكلاثُت 

وألانماز الـىاغُت، وبلى حاهب ؤهمُت الىطاثل الخٌىىلىحُت في جدهُو مـالح ؤلاوظان 

 وجلبُت اخخُاحاجه.  

ىلىحُا بلى ههمت غىدما ًٍىن لها آزاز بال ؤهه مً اإلامًٌ ؤن جىهلب هره الخٌى

احخماغُت طلبُت ؤي بمػجى آخس ٌظاء اطخخدامها وجصداد غىانبها طىاء بذا حػلهذ بهُم 

اإلاجخمؼ ومىظىمخه ألاخالنُت التي ًهىم غليها، وؤحهصة الهاجل الىهاُ جدخل كمً بهاز 

اثله اإلاخخلكت هى هره الخٌىىلىحُا التي ؤخدزذ زىزة في غالم الاجـاالث، قاالجـاُ بىط

ت جخلو  طالح ذو خدًً، قكي الىنذ الري ٌؿدو قُه ممٌىا ؤن ًىظل يإداة خلاٍز

خاالث اإلاالءمت والخىاقو والخٌُل مؼ زوح الػـس ومهخلُاث الخوىز في ؤلاهاز الري 

ت وألاخالنُت الظلُمت، قةن ألامس حاثص ؤًلا ؤن ًىظل في الاججاه  ًسسخ الهُم التربٍى

ب وهدم كازة باإلاىازد ؤلاوظاهُت التي هي اإلاػايع وطِىهل ب خُىراى بلى ؤداة جخٍس

 ؤطاض الخىمُت الاحخماغُت.  

ؤي بمػجى آخس ؤهه بهدز ما جإحي الخٌىىلىحُا بةًجابُاث ميؼىدة لخدهُو بػم 

ألاهداف واإلاسامي ولًٌ مً اإلامًٌ ؤن ًهابلها ندز مً الظلبُاث غىد غدم الخػامل مؼ 

بت ما جدـل غلُه مً هره الخٌىىلىحُا بـىز  ة مىاطبت ويإنها هىع مً اإلاىاشهت ؤو كٍس

)الطبُعي ماظن: الكىاثد هى بػم ألاكساز والتي ند جٍىن مدمسة في بػم ألاخُان  

 (.45، ص.2004

قالهاجل الىهاُ وػمت غظُمت مً ؤحل مىايبت غـس اإلاػلىماث وطسغت الاجـاُ 

د نسب اإلاظاقاث وألابػاد الؼاطػت وزىزة الاهترهذ وؾحر ذلَ ويُل ال ًٍىن يرلَ ون

ظس بلىؽ الؿاًت يما ؤؿبذ بةمٍان ؤلاوظان ؤن ًخـل  واخخـاز ألاوناث واإلاظاقاث َو

ظخهبلها وهي بال ػَ خدماث  سطل السطاثل َو خلهى الاجـاالث ٍو بأخس بالد الدهُا ٍو
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ن، )اإلالط غظُمت ومىاقؼ حلُلت حػىد غلى ؤلاوظان بالخحر الػظُم بذا ؤخظً اطخؿالله 

 ز.غ(.

يما ؤهه ال ؤخد ٌظخوُؼ ؤن ًىٌس ما للهاجل الىهاُ مً بًجابُاث غدًدة وال طُما 

في حظهُل غملُت الاجـاُ الثهافي والاحخماعي والظُاس ي، قالخهىُاث الخدًثت ؤجاخذ 

ؤمام الكساد قسؿت الخػبحر غً ؤماهيهم وآزائهم وذلَ مً خالُ اإلاؼازيت في اإلاىانؼاث 

البرامج البىاءة في الهىىاث الكلاثُت مما ٌظهم بؼٍل ؤو بأخس في والخىازاث غبر بػم 

 (.24، ص.1998)البسضي أػامت:  جىمُت وحؼٌُل الىعي الػام لدي ؤقساد اإلاجخمؼ

ص الػالناث الاحخماغُت وجدهُو  يما طاهمذ وطاثل الاجـاُ الخدًثت في حػٍص

ًاهذ بحن ؤقساد ألاطسة الىاخدة ؤو بحن ألاؿدناء،  الاوسجام والترابى الاحخماعي طىاء 

ؤكل غلى ذلَ ؤؿبذ بةمٍان ؤلاوظان يرلَ ؤن ًهط ي الٌثحر مً خاحاجه بإنسب 

الجىاُ والتي هي في حىهسها خدمت الوسم وؤٌظس الخٍالُل وذلَ مً خالُ زطاثل 

ؼ  )الفهسي عِس ى بً عبس هللا، الخىجطي ػىاء عبس ٌظسث الخىاؿل والاجـاُ الظَس

 (.35، ص.2004الطحمان: 

ومً اإلامًٌ ؤن جىهلب الخٌىىلىحُاث الجدًدة ؤو الىطاثل الجدًدة بلى ههمت 

ا وجصداد غىانبها غىدما جٍىن لها آزاز احخماغُت طلبُت، ؤو بمػجى آخس ٌظاء اطخخدامه

طىًء، بذا حػلهذ بهُم اإلاجخمؼ ومىظىمخه ألاخالنُت التي ًهىم غليها، وؤحهصة الهاجل 

الرًي جدخل كمً بهاز هره الخٌىىلىحُا التي ؤخدزذ زىزة غلمُت في غالم الاجـاالث، 

قاالجـاُ بىطاثله هى طالح ذو خدًً، قكي الىنذ الري ٌؿدو قُه ممٌىا ؤن ًلُل 

ت جخلو خاالث اإلاالءمت والخىاقو والخٌُل مؼ زوح الػـس ومهخلُاث يإداة خلاٍز

الخوىز في ؤلاهاز الري ًسسخ الهُم الاحخماغُت ألاخالنُت الظلُمت، قإن ألامس ؤًلا حاثص 

ب وهدم كازة باإلاىازد  ؤن ًىظل في الاججاه اإلاػايع وطِىهلب خُىراى بلى ؤداة جخٍس

 ماغُت.ؤلاوظاهُت التي هي ؤطاض الخىمُت الاحخ

ؤي بمػجى آخس ؤهه بهدز ما جإحي الخٌىىلىحُا بةًجابُاث ميؼىدة لخدهُو بػم 

ألاهداف واإلاسامي ولًٌ مً اإلامًٌ ؤن ًهابلها ندز مً الظلبُاث غىد غدم حػامل مؼ 
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بت ما جدـل غلُه مً  هره الخٌىىلىحُا بـىزة مىاطبت ويإنها هىع مً اإلاىاشهت ؤو اللٍس

 ند جٍىن في بػم ألاخُان.قىاثد وبػم ألاكساز التي 

ص الػالناث الاحخماغُت  يما طاهمذ وطاثل الاجـاُ الخدًثت ؤًلا في حػٍص

ًاهذ بحن ؤقساد ألاطسة الىاخدة ؤو بحن  وجدهُو الاوسجام والترابى الاحخماعي طىاء 

ألاؿدناء، كل بلى ذلَ ؤؿبذ بةمٍان ؤلاوظان يرلَ ؤن ًهط ي الٌثحر مً خاحاجه 

الخٍالُل وذلَ مً خالُ الهىاجل الريُت والتي في حىهسها خدمت بإنسب الوسم وؤٌظس 

ؼ.  حلُلت ٌظسث طبل الخىاؿل والاجـاُ الظَس

بن قىض ى الاطخخدام مً نبل البػم جلخى ههمت ؤيثر مً وػمت وخاؿت هىاى 

بػم الؼباب ٌظخؿلىن جلَ الخهىُت بـىزة ؾحر طلُمت مما ًازس بؼٍل طلبي غلى 

ًي في طلىيهم الاحخماعي وغلى غ ً قلال غً ذلَ ٌظاهم الهاجل الر الناتهم باآلخٍس

حػل الٌثحر منهم ًخولػىن ألػُاء مادًت ؤيبر مً غمسهم هرا ما ًازس غلى مخولباتهم 

 (18، ص.2014)ػمير ػلُمان الجمل: اإلاظخهبلُت. 

كل بلى ذلَ ؤؿبذ الهاجل الرًي ًمثل مـدز بهخاج للٌثحر مً ألاطس قبىحىد 

جل الجىاُ ذي خاؿُت الٍامحرا( ًمًٌ ؤن ًثحر غلى الهلو والخىف لِع هره ألاداة )الها

قهى مً اهدؼاز ؿىز الكخُاث دون غلمهً بل ألن ألامس ند حػدي ذلَ ووؿل بلى 

الخىف غلى غهلُاث الـؿاز واإلاساههحن والؼباب مً مظخخدمي هرا الهاجل مً 

يخهل مً ًد بلى ًد غبر الاهدساف بظبب بػم اإلاؼاهد اإلاخلت باآلداب التي ًمًٌ ؤن ج

 البلىجىر في ألاطىام والؼىازع وختى الجامػاث واإلادازض.

وما ًجدز ؤلاػازة بلُه ؤًلا نُام البػم باطخؿالُ زطاثل الجىاُ بوسم ؾحر 

ت والتي ال جدظم مؼ دًيىا الخىُل  مهبىلت احخماغُا وجىحُه الىحهت ؾحر الخلاٍز

ثل ذاث ؤلاًداءاث الجيظُت والػبازاث الخاقهت وغاداجىا وزهاقخىا الػامت، ال طُما السطا

التي جخدغ بالخُاء والتي جادي بلى جكٌَ ألاطس وخدور اإلاؼاًل الػاثلُت، قاألطباب 

والػىامل التي جدقؼ البػم بلى الاطخخدام الظلبي هى كػل التربُت الصخُدت والىاشع 

ؤلاوظان ومنها ًٍىن  الدًجي الٍامً في ؤغمام هكىطهم ألن التربُت هي ألاطاض في بىاء

 (20)الفهسي عِس ى بً عبس هللا: ز.غ، ص.الظلىى ؤلاًجابي 
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 . ؤلاطاض اإلانهجي للسضاػت:6

 مجاالث السضاػت: 1.6 

 ؤحٍسذ الدزاطت اإلاُداهُت لهرا البدث في ًلُت الػلىم ؤلاوظاهُت : اإلاجال اإلاياوي

 والاحخماغُت بجامػت مدمد خُلس بظٌسة. 

  ساد الرًً طِخم الخػامل مػهم والرًً طخجسي غليهم هم ألاق: اإلاجال البشطي

الدزاطت اإلاُداهُت، في بدثىا هرا مً هلبت حامػت مدمد خُلس بظٌسة 

 اإلاظخخدمحن للهىاجل الريُت.

 الكترة الصمىُت التي اطخؿسنها البدث اإلاُداوي خُث ؤهه وخالُ : اإلاجاُ الصماوي

 60/00/6102بلى ًىم  01:11غلى الظاغت  03/00/6102الكترة اإلامخدة مً ًىم 

وند جم بـىزة جم جىشَؼ اطخمازة البدث غلى غُىت الدزاطت.  03:11غلى الظاغت 

ؿها وبدخالها مباػسة لبرهامج الخصمت  ت للمسخلت ألاخحرة جسمحز البُاهاث، وجكَس مىاٍش

، لىباػس بػدها غملُت جدلُل هره البُاهاث Spssؤلاخـاثُت للػلىم الاحخماغُت 

زم جم الخػلُو غلى البُاهاث  ،63/00/6102بلى  60/00/6102مً خالُ اإلادة 

لى ؤطئلت الدزاطت وجدهُو وجدلُلها مً ؤحل الىؿُى بلى هخاثج مخػلهت باإلحابت غ

 وغلى الهازت مساغاة هره اإلاجاالث غىد الاهالع غلى هخاثج الدزاطت.ؤهداقها

  :العُىت وهُفُت ادخُاضها 

الػدد والخـاثف، قةن الػُىت اإلاىاطبت والتي بما ؤن مجخمؼ البدث ؾحر مددد 

اخترهاها هي الػُىت الهـدًت )هلبت ًلُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت اإلاظخخدمحن 

هت يسة الثلج، وندز حجمها بـ) ( مكسدة مً 011للهىاجل الريُت( وند جدـلىا غليها بوٍس

   الريُت. هلبت ًلُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت اإلاظخخدمحن للهىاجل
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 اإلاىهج وأزواث حمع البُاهاث: 2.2

 مىهج السضاػت:  1.2.6

هظسا لٍىن هبُػت مىكىع البدث هي التي جكسق هىع اإلاىهج، وبما ؤهىا هبدث 

في اطخخداماث الؼباب الجامعي للهىاجل الريُت، قهد اغخمدها غلى اإلاىهج الىؿكي، 

سها يمُا غً هٍس و حمؼ مػلىماث دنُهت خُث نمىا بىؿل الظاهسة اإلادزوطت وجـٍى

قةن اإلاىهج الىؿكي  -وخظب زؤًىا-غً اإلاؼٍلت وجدلُلها وبخلاغها للدزاطت، وغلُه 

الخدلُلي هى ألاطلىب اإلانهجي ألايثر مالءمت في دزاطدىا إلشالت الؿمىق الري ٌؼىب 

هت الظلُمت للىؿُى غلى ؤهداقها بدًء بىؿل ظاهسة اطخخدام  مؼٍلت الدزاطت والوٍس

هُت خىلها في ؿىزتها الىانػُت الهىاجل ال ريُت وؤلانباُ غليها، وحمؼ الخهاثو الامبًر

وجـيُكها ومداولت جكظحرها اهتهاًء باطخخالؾ الىخاثج التي ًمًٌ حػمُمها غلى اإلاجخمؼ 

س  ألاؿلي للدزاطت، ذلَ ألن اإلاىهج الىؿكي يهدف بلى "جىكُذ ؤو وؿل الىانؼ غلى جهٍس

د ىاولها بالخدلُل والخكظحر نـد الىؿُى بلى اطخيخاحاث خهاثهه الخاكسة يما هي بل ٍو

 (.43، ص.2006)عماض الطُب هشطوز: مكُدة" 

 أزواث حمع البُاهاث:  2.2.6

ٌػد الاطخبُان مً ؤيثر ؤداوث حمؼ البُاهاث اطخخداما وػُىغا في البدىر 

سحؼ ذلَ بلى اإلاحزاث التي جدههها هره ألاداة باليظبت الخخـاز  الجهد الاحخماغُت، ٍو

 (.56، ص.2003)حامس دالس: والخٍلكت وطهىلت مػالجت البُاهاث بخـاثُا 

جٍّىن اطخبُان هره الدزاطت مً زالزت انظام: الهظم ألاُو حػلو بالبُاهاث 

الصخـُت )الجيع، الظً، اإلاظخىي الدزاس ي، الخخـف الدزاس ي( لخددًد خـاثف 

الهىاجل الريُت، والهظم الثالث غُىت الدزاطت، والهظم الثاوي حػلو بدواقؼ اطخخدام 

خُى ؤلاػباغاث التي ٌظعى الؼباب الجامعي بلى جلبُتها مً خالُ اطخخدامهم للهىاجل 

 الريُت.
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ت الخالُت:   جميز الاػخبُان بالخصائص الؼُىىمتًر

  :ٌؼحر الـدم بلى مدي ؿالخُت الاخخباز في نُاض الخاؿُت التي ؿمم الصسق

مُى الاطخبُان لٍل الػىاؿس التي ًجب ؤن مً ؤحل نُاطها، يما ًهـد به ػ

جدخل في الخدلُل مً هاخُت، ووكىح قهساجه ومكسداجه مً هاخُت ؤخسي، بدُث 

، 1999)محمس عبُساث وآدطون: جٍىن مكهىمت لٍل مً ٌظخخدمها 

 (.179ص.

وند نمىا بالخإيد مً ؿدم الاطخبُان مً خالُ اخخباز ؿدم الاحظام الداخلي 

ًل غبازة مً الػبازاث اإلاٍىهت إلاداوز الاطخبُان ومدي الازجبان للخػسف غلى مظاهمت 

باإلاجمىع الٌلي إلاداوز الاطخبُان، نمىا بدظاب مػامل الازجبان لالحظام الداخلي 

، والىخاثج مىضخت في Pearson’s Correlationباطخخدام مػامل ازجبان بحرطىن 

 الجدولحن الخالُحن:

باط بيرػىن لعباضاث اإلاحىض الخاص بسوافع ( ًىضح معامل الاضج01جسول ضكم )ال

 :اػخذسام الشباب الجامعي للهىاجف الصهُت
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( ًىضح معامل الاضجباط بيرػىن لعباضاث اإلاحىض الخاص ؤلاشباعاث 02جسول ضكم )ال

 التي ٌؼعى الشباب الجامعي ئلى جلبُتها مً دالل اػخذسامهم للهىاجف الصهُت:

ؼ الػبازاث اإلادددة لهُم مػامل الازجبان بحن ًل ًخطح مً الجدولحن ؤغاله ؤن حمُ

غبازة مً غبازاث اإلادىز الري ًددد دواقؼ اطخخدام الؼباب الجامعي للهىاجل الريُت 

)الجدُو زنم( واإلادىز الري ًددد ؤلاػباغاث التي ًدههها الجامػُحن مً اطخخدامهم 

( مما ًدُ غلى 1,10للهىاجل الريُت )الجدُو زنم( هي دالت بخـاثُا غىد مظخىي )

الاحظام الداخلي بحن ًل غبازة مً غبازاث اإلادىز وباقي مجمىع غبازاث اإلادىز وهى ما 

ٌػٌع ؿدم ؤلاطخبُان، بمػجى ؤهه ًهِع ما ؿمم لهُاطه، وبالخالي هجد ؤن ًل غبازة 

 مً غبازاث هرا اإلادىز حظاهم في الاحظام الداخلي لهرا اإلادىز.

بازاث ؤلاطخبُان جسجبى ازجباها دالا بخـاثُا وغلُه ًخطح ؤن ًل غبازة مً غ

ؼحر بلى  مؼ الدزحت الٍلُت للمدىز، وهرا ًدُ غلى الاحظام الداخلي لكهساث ؤلاطخبُان َو

 الـدم الداخلي لالطخبُان. 

الثباث هى الاحظام في هخاثج ؤداة الدزاطت، ووػجي به مدي احظام واطخهساز هخاثج  الثباث:

)بشير سجحن قإيثر غلى هكع الػُىت في مىاطباث مخخلكت  الاطخبُان قُما لى هبو م

ت:   ( .167، ص.2007معمٍط
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بذن قهى ندزة الاطخبُان غلى الخـُى غلى هكع الىخاثج لى ؤغُد جوبُهه مسة ؤخسي، 

للخإيد مً زباث الاطخبُان، وسجلىا الىدُجت  Alpha Cronbach’sوند اطخخدمىا مػادلت 

 في الجدُو الخالي: 

 ( ًىضح هدُجت معامل ألفا هطوهباخ للخأهس مً زباث الاػخبُان:03) الجسول ضكم

   

 

 

، وهي %20ؤن نُمخه وؿلذ بلى  Alpha Cronbach’sمً خالُ هخاثج مػادلت 

 وظبت زباث غالُت وحُدة ومىاطبت ألؾساق هره الدزاطت. 

 بُاهاث وؤلاحابت على حؼاؤالث السضاػت:. عطض الجساول وجحلُل وجفؼير ال7

 عطض الجساول وجحلُل وجفؼير البُاهاث: 1.7

 :البُاهاث الشخصُت .1

 :( ًىضح جىظَع اإلابحىزين حؼب مخغير الجيؽ04الجسول ضكم )

 
 

 اليظبت الخٌسازاث الجيع

 %31 30 ذيس

 %11 70 ؤهثى

 %011 100 اإلاجمىع

( %31غاله، قةن وظبت الرًىز هي )يما هى مىضح مً مػوُاث الجدُو اإلابحن ؤ

وهره اإلاػوُاث ججظد ؿساخت الاخـاءاث الكػلُت  (.%11في خحن ؤن وظبت ؤلاهار هي )

 بٍلُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت خُث حؿلب وظبت ؤلاهار مهازهت بالرًىز. 

 

 

 

 

 Alpha Cronbach’s غدد الػىاؿس

61 ,817 
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 ًىضح جىظَع اإلابحىزين حؼب مخغير الؼً:( 05) الجسول ضكم

ت ابخداًء بالكئت ألاولى )مً   63طىت بلى  02جىشع اإلابدىزىن بحن زالر قئاث غمٍس

ًان الكازم الصمجي هى  31طىت( واهتهاًء بالكئت ألاخحرة )مً  بحن  طىىاث 10طىت قإيثر( و

 قئت وؤخسي.

( مبدىر 011( مبدىزا مً مجمىع )01وحؼحر هخاثج الدزاطت اإلاُداهُت ؤن )

( مبدىزا مً مجمىع 63طىت، وؤن ) 63طىت بلى  02( جتراوح ؤغمازهم مً 01وبيظبت )%

( 61طىت، وؤن ) 31طىت بلى  62( جتراوح ؤغمازهم مً 63( مبدىر وبيظبت )011%)

وهرا  طىت قما قىم. 31( ؤغمازهم مً 61وبيظبت )%( مبدىر 011مبدىزا مً مجمىع )

 ما ًىضخه البُان الخالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: جىشَؼ اإلابدىزحن خظب مخؿحر الجيع10الؼٍل زنم )

 

 

 اليظبت الخٌسازاث الظً 

 57% 57 طىت 63طىت بلى  02مً 

 23% 23 طىت 31طىت بلى  62مً 

 20% 20 طىت قإيثر 31مً 

 100% 100 اإلاجمىع
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 ( ًىضح جىظَع اإلابحىزين حؼب مخغير اإلاؼخىي السضاس ي:06الجسول ضكم )

 
 

اإلاظخىي 

 الدزاس ي

 اليظبت الخٌسازاث

 %11 11 طىت ؤولى

 %18 18 طىت زاهُت

 %15 15 طىت زالثت

 %8 8 0ماطتر

 %26 26 6ماطتر

 %22 22 هالب ديخىزاه

 %100 100 اإلاجمىع

ًخطح مً مػوُاث الجدُو وجمثُله البُاوي ؤغاله ؤن ؤغلى وظبت مً اإلابدىزحن 

% هم هلبت ديخىزاه، 66%، جليها وظبت 62هم مً مظخىي الثاهُت ماطتر وذلَ بيظبت 

( 00، %00، %02ل مً اإلاظخىي الثاهُت والثالثت وألاولى لِظاوع )%زم بيظب مخهازبت ً

( مً الظىت ألاولى ماطتر وهرا ما ًىضخه 2غلى الخىالي، وجإحي ؤنل وظبت مهدزة بـ)%

 :16الؼٍل زنم 
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 ( ًىضح جىظَع اإلابحىزين حؼب مخغير الخذصص السضاس ي:07الجسول ضكم )

 
 

 % ث الخخـف الدزاس ي

 %30 30 عالاحخما علم

 %22 22 الىفؽ علم

 %5 5 التربُت علىم

 %1 1 فلؼفت

 %2 2 أهثروبىلىحُا

 ؤلاعالم علىم

 والاجصال
33 33% 

ر  %6 6 جاٍض

 %1 1 اإلاىخباث علم

 %100 100 اإلاجمىع

% مً 31% مثلها هلبت غلىم ؤلاغالم والاجـاُ، جليها وظبت 33ؤغلى وظبت وهي

% مً هلبت جخـف غلم الىكع، وهٌرا قهد 66، والولبت في جخـف غلم الاحخماع

جىشغذ غُىت هره الدزاطت غلى ًل الخخــاث اإلادزطت بٍلُت الػلىم ؤلاوظاهُت 

لها بيظب مخهازبت 6102/6101والاحخماغُت بجامػت بظٌسة خالُ الظىت الدزاطُت  ، ًو

 هىغا ما.

 .زوافع اػخذسام الشباب الجامعي للهىاجف الصهُت:2

( ًىضح الفطوق في زوافع اػخذسام اإلابحىزين للهىاجف الصهُت حؼب 08الجسول ضكم )

 مخغير الجيؽ :

 الداللت 6ًا  اإلاجمىع بهار ذًىز   

 ؾحر دالت 2.256 %81 %54 %27 الاجصال الهاجفي  10

اضػال الطػائل   16

 smsاللصيرة 

 ؾحر دالت 0.517 38% 25% 13%

 لتؾحر دا 0.292 %73 %50 %23 جصفح الاهترهذ  13
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 ؾحر دالت 2.070 %33 %20 %13 الخطبُلاث وألالعاب  12

ئلخلاط الصىض   10

وحسجُل 

 الفُسًىهاث

 زالت 0.018 59% 41% 18%

جصفح الصحف   12

 الالىتروهُت

 ؾحر دالت 2.679 20% 11% 9%

س  11 اػخذسام البًر

 الالىترووي

 ؾحر دالت 2.032 27% 16% 11%

 ؾحر دالت 0.253 %14 %9 %5 الاػخماع لإلشاعت 12

الاػخماع لإلشاعت  13

 الالىتروهُت

 ؾحر دالت 4.762 10% 4% 6%

 ؾحر دالت 0.840 %15 %9 %6 مشاهسة ألافالم 01

اػخذسام مىكع  00

 الخىاصل الاحخماعي

 ؾحر دالت 4.090 77% 50% 27%

ت              = 1.10مظخىي الداللت     df= 0دزحت الخٍس

 ُ ؤغاله هالخظ ؤن الكسوم في دواقؼ اطخخدام  اطدىوانا إلاػوُاث الجدو

اإلابدىزحن للهىاجل الريُت ًلها جبدو وظبُا لـالح ؤلاهار وهي ؾحر دالت بخـاثُا، بال غلى 

وهي بلخهان الـىز وحسجُل الكُدًىهاث قىحدها الكسوم دالت  10مظخىي الػبازة زنم 

ػت شخـُت ؤلاهار ، وزبما ند ًسحؼ هرا لوبُ= 1.10اخـاثُا غىد مظخىي الداللت 

الالحي ًدبن يثحرا حسجُل اإلاىاطباث التي ًدلسنها وبػم اإلاىانل التي ٌػؼنها خاؿت 

في مىاطباث ألاغساض والخكالث وؾحرها ويرلَ الخظىا هرا الؿسق وهى اطخخدام 

الهىاجل الريُت في الخهان الـىز وحسجُل الكُدًىهاث في الٍلُت في اإلاٌخبت وفي 

 ...Selfiؼ شمُالتهً وخاؿت باطخخدام جهىُت الظُلكي ألانظام واإلادزحاث م
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( ًىضح الفطوق في زوافع اػخذسام اإلابحىزين للهىاجف الصهُت 09الجسول ضكم )

 حؼب مخغير الؼً:

 الداللت 2 ًا اإلاجمىع 31≤ 62-63 02-63  

 ؾحر دالت 1.312 %20 %02 %66 %20 الاجـاُ الهاجكي  10

ازطاُ السطاثل   16

 smsالهـحرة 

 ؾحر دالت 3.120 32% 00% 2% 03%

 ؾحر دالت 0.333 %13 %02 %03 %21 جـكذ الاهترهذ  13

الخوبُهاث   12

 وألالػاب

 ؾحر دالت 1.313 33% 0% 3% 03%

بلخهان الـىز   10

وحسجُل 

 الكُدًىهاث

 ؾحر دالت 0.322 03% 00% 02% 36%

جـكذ الصخل   12

 الالٌتروهُت

 ؾحر دالت 0.211 61% 0% 2% 3%

د  11 اطخخدام البًر

 الالٌترووي

 ؾحر دالت 06.312 61% 1% 06% 2%

الاطخماع  12

 لإلذاغت

 ؾحر دالت 0.323 02% 2% 2% 2%

الاطخماع  13

لإلذاغت 

 الالٌتروهُت

 ؾحر دالت 3.221 01% 2% 3% 3%

 ؾحر دالت 6.321 %00 %6 %2 %1 مؼاهدة ألاقالم 01

اطخخدام مىنؼ  00

 الخىاؿل الاج

 ؾحر دالت 1.036 11% 00% 03% 23%

ت        = 1.10مظخىي الداللت     df= 6دزحت الخٍس
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مً مػوُاث الجدُو ؤغاله ؤن الكسوم في دواقؼ اطخخدام اإلابدىزحن  هالخظ

ت مً  طىت ألن هره  63بلى  02للهىاجل الريُت ًلها جبدو وظبُا لـالح الكئت الػمٍس

ت، وه  ي ؾحر دالت بخـاثُا.ؤؾلب الولبت ًيخمىن لهرا الكئت الػمٍس

( ًىضح الفطوق في زوافع اػخذسام اإلابحىزين للهىاجف الصهُت 10الجسول ضكم )

 حؼب مخغير اإلاؼخىي السضاس ي:

 
ت               = 1.10مظخىي الداللت     df= 0دزحت الخٍس
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يما هى واضح مً بُاهاث الجدُو الظابو ؤن الكسوم في دواقؼ اطخخداماث 

 = 1.10للهىاجل الريُت ؾحر دالت اخـاثُا غىد مظخىي الداللت    الولبت الجامػُحن

خظب مخؿحر اإلاظخىي الدزاس ي، ؤما وظبُا قهي مخهازبت حدا وهرا ما ؤيدجه اليظب 

 . ت اإلادزحت بخـاثُا في الجدُو  اإلائٍى

( ًىضح الفطوق في زوافع اػخذسام اإلابحىزين للهىاجف الصهُت 11حسول ضكم )

 لسضاس ي:حؼب مخغير الخذصص ا

 
ت               = 1.10مظخىي الداللت   df= 1دزحت الخٍس

 

مً بُاهاث الجدُو الظابو وسجل ؤن الكسوم في دواقؼ اطخخداماث الولبت 

خظب  = 1.10الجامػُحن للهىاجل الريُت ؾحر دالت اخـاثُا غىد مظخىي الداللت 
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ت  مخؿحر الخخـف الدزاس ي، ؤما وظبُا قهي مخهازبت حدا وهرا ما ؤيدجه اليظب اإلائٍى

 .  اإلادزحت بخـاثُا في الجدُو

ؤلاػباغاث التي ٌظعى الؼباب الجامعي بلى جلبُتها مً خالُ اطخخدامهم للهىاجل  .0

 الريُت: 

( ًىضح الفطوق في ؤلاشباعاث التي ٌؼعى الشباب الجامعي ئلى 12الجسول ضكم )

 ؽ:جلبُتها مً دالل اػخذسامهم للهىاجف الصهُت حؼب مخغير الجي

 الساللت 6ًا  اإلاجمىع بهار ذًىز   

 غير زالت 0.212 %21 %31 %01 اشباع هفس ي 10

 غير زالت 0.231 %03 %00 %2 اشباع عاطفي 16

 غير زالت 1.032 %22 %21 %03 اشباع معطفي 13

 زالت 1.132 %2 %2 %6 اشباع اكخصازي 12

 زالت 1.111 %01 %1 %3 اشباع ضوحي 10

 غير زالت 1.223 %16 %23 %63 دلم حى اج  12

 غير زالت 1.106 %3 %2 %3 اجعان هفس ي 11

 زالت 1.116 %21 %33 %02 الدؼلُت والترفُه 12

 زالت 1.102 %02 %00 %0 جحلُم الصاث 13

ت               = 1.10مظخىي الداللت     df= 0دزحت الخٍس

التي ٌظعى جىضح اإلاػوُاث ؤلاخـاثُت اإلاجدولت ؤن الكسوم في ؤلاػباغاث 

الؼباب الجامعي بلى جدهُهها مً خالُ اطخخدامهم للهىاجل الريُت خظب مخؿحر 

قُما ًخػلو باإلػباع الانخـادي خُث ًىقس جٍلكت  = 1.10الجيع دالت غىد مظخىي 

بحساء اإلاٍاإلااث وذلَ باالطخػاهت بخدماث وجوبُهاث الهىاجل الريُت لالجـاُ اإلاجاوي 

...، Viber ،Snapchat ،WhatsAppهذ غلى الهىاجل يخوبُو باطخخدام جوبُهاث الاهتر 

ًامحرا ومىبه ومكٌسة  ًي ًلم غدة ؤحهصة في حهاش واخد مً  ويرلَ باغخباز الهاجل الر

وزادًى وكىء...، قهى برلَ ًىقس الػدًد مً الخٍالُل قُدهو بػباغا انخـادًا 

ًاهذ لـالح ؤلا   هار.إلاظخخدمُه، وجدُ ؤلاخـاءاث اليظبُت ؤن الكسوم 
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الكسوم الدالت ؤًلا وحدهاها في جدهُو ؤلاػباع السوحي، مً خُث ؤن الهاجل 

ًاز  الرًي ًىقس خدماث غدًدة مخػلهت بالخريحر بإوناث الـالة واججاه الهبلت وألاذ

م وجدمُل مخخلل  اإلاخخلكت وألادغُت ويرا جدمُل ونساءة والاطخماع بلى الهسآن الٌٍس

السوحي للمظخخدمحن، وجبهى الكسوم وظبُا لـالح ؤلاهار الخوبُهاث اإلاخػلهت بالجاهب 

 يما هى مىضح في ؤزنام الجدُو ؤغاله.

الداللت ؤلاخـاثُت للكسوم في اػباغاث اطخخدام الهىاجل الريُت خظب مخؿحر 

الجيع وحدهاها ؤًلا في الدظلُت والترقُه وفي جدهُو الراث وظبُا لـالح ؤلاهار مهابل 

 الرًىز.

( ًىضح الفطوق في ؤلاشباعاث التي ٌؼعى الشباب الجامعي ئلى جلبُتها 13حسول ضكم )

 مً دالل اػخذسامهم للهىاجف الصهُت حؼب مخغير الؼً:

 

 الداللت 6ًا  اإلاجمىع 31≤ 62-63 02-63  

 ؾحر دالت 1.222 %21 %2 %06 %61 اػباع هكس ي 10

 ؾحر دالت 0.131 %03 %3 %2 %01 اػباع غاهكي 16

 ؾحر دالت 2.233 %22 %02 %03 %33 فياػباع مػس 13

 ؾحر دالت 2.206 %2 %6 %3 %0 اػباع انخـادي 12

 ؾحر دالت 3.032 %01 %2 %0 %0 اػباع زوحي 10

 ؾحر دالت 1.232 %16 %00 %00 %26 خلو حى اج  12

 زالت 1.130 %3 %6 %6 %0 اجصان هكس ي 11

 ؾحر دالت 0.263 %21 %2 %00 %62 الدظلُت والترقُه 12

 ؾحر دالت 6.220 %02 %6 %2 %2 جدهُو الراث 13

ت               = 1.10مظخىي الداللت     df= 6دزحت الخٍس

وفي بدثىا غً الكسوم ذاث الداللت ؤلاخـاثُت في ؤلاػباغاث التي ٌظعى 

الؼباب الجامعي بلى جلبيها مً خالُ اطخخدامهم للهىاجل الريُت خظب مخؿحر الظً، 

ما غدي الاجصان الىكس ي لـالح الكئت  = 1.10دالت غىد مظخىي  قهد وحدهاها ؾحر 
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ت مً  ت التي جلي الػدًد مً  63بلى  02الػمٍس طىت، ومً اإلاػسوف ؤن هره اإلاسخلت الػمٍس

ىلىحُت والىكظُت للولبت الجامػُحن في الظىىاث ألاولى مً دزاطتهم  الخؿحراث الكحًز

ي وهرا ما ٌظػىن لخلبِخه مً خالُ الجامػُت قهم ًدخاحىن لخدهُو الاجصان الىكس 

  اطخخدامهم للهىاجل الريُت. 

( ًىضح الفطوق في ؤلاشباعاث التي ٌؼعى الشباب الجامعي ئلى جلبُتها 14حسول ضكم )

 مً دالل اػخذسامهم للهىاجف الصهُت حؼب مخغير اإلاؼخىي السضاس ي:

 

 الداللت 6ًا  اإلاجمىع د 6م 0م 3 6 0  

اشباع  1

 هفس ي

ؾحر  3.222 21% 00% 01% 5% 5% 7% 2%

 دالت

اشباع  2

 عاطفي

ؾحر  1.366 03% 3% 2% 1% 0% 6% 3%

 دالت

اشباع  3

 معطفي

ؾحر  0.330 22% 00% 03% 6% 9% 11% 6%

 دالت

اشباع  4

 اكخصازي

ؾحر  01.113 2% 6% 1% 3% 0% 1% 0%

 دالت

اشباع  5

 ضوحي

ؾحر  3.100 01% 3% 2% 0% 0% 2% 1%

 دالت

دلم حى  6

 اج 

ؾحر  3.062 16% 02% 61% 6% 10% 12% 6%

 دالت

اجصان  11

 هكس ي

ؾحر  3.022 3% 2% 0% 0% 0% 0% 0%

 دالت

الدظلُت  12

 والترقُه

ؾحر  0.122 21% 01% 03% 0% 1% 01% 6%

 دالت

جدهُو  13

 الراث

ؾحر  3.333 02% 2% 6% 3% 0% 6% 1%

 دالت

ت               = 1.10مظخىي الداللت   df= 0دزحت الخٍس
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مً نساءجىا إلاػوُاث الجدُو الظابو هالخظ ؤهه ال جىحد قسوم ذاث داللت 

بخـاثُت في ؤلاػباغاث التي ٌظعى الؼباب الجامعي بلى جلبُتها مً خالُ اطخخدامهم 

للهىاجل الريُت خظب مخؿحر اإلاظخىي الدزاس ي، واليظب مىضخت بالخهازب الٌبحر بحن 

اث الدزاطُت.   مخخلل اإلاظخٍى

( ًىضح الفطوق في ؤلاشباعاث التي ٌؼعى الشباب الجامعي ئلى جلبُتها 15م )حسول ضك

 مً دالل اػخذسامهم للهىاجف الصهُت حؼب مخغير الخذصص السضاس ي:

 

 
ت               = 1.10مظخىي الداللت   df= 1دزحت الخٍس

هالخظ مً مػوُاث الجدُو الظابو ؤهه ال جىحد قسوم ذاث داللت بخـاثُت في 

ػباغاث التي ٌظعى الؼباب الجامعي بلى جلبُتها مً خالُ اطخخدامهم للهىاجل ؤلا 

الريُت خظب مخؿحر الخخـف الدزاس ي، واليظب مىضخت بالخهازب الٌبحر بحن مخخلل 

الخخــاث اإلادزطت في ًلُت الػلىم ؤلاوظاهُت والاحخماغُت بجامػت بظٌسة خالُ 

 .2018/2019اإلاىطم الجامعي 
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 حؼاؤالث السضاػت:.ؤلاحابت على 3

  :  الدظاُئ الكسعي ألاُو

ت للهىاجل الريُت وهرا هي ما  دواقؼ اطخخدام الؼباب في الجامػاث الجصاثٍس

 ما ًىضخه البُان الخالي؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت للهىاجل الريُت(: 13الؼٍل زنم )  دواقؼ اطخخدام الؼباب في الجامػاث الجصاثٍس

 لهىاجف الصهُت هما ًلي:جطجبذ زوافع اػخذسام الشباب الجامعي ل

 .%20اإلاسجبت ألاولى: الاجـاُ الهاجكي بيظبت  .0

 /Facebook ,,,الاحخماعي  الخىاؿل مىانؼ اطخخدام اإلاسجبت الثاهُت: .6

twitter/YouTube   11بيظبت%. 

 .% 13اإلاسجبت الثالثت: جـكذ الاهترهذ بيظبت  .3

 .% 21اإلاسجبت السابػت: الخهان الـىز وحسجُل الكُدًىهاث بيظبت  .2

 .% 32بيظبت  smsاإلاسجبت الخامظت: ازطاُ السطاثل الهـحرة  .0

 .%31اإلاسجبت الظادطت: الخوبُهاث وألالػاب بيظبت  .2
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د الالٌترووي بيظبت  .1  .%63اإلاسجبت الظابػت: اطخخدام البًر

 .% 02اإلاسجبت الثامىت: جـكذ الصخل الالٌتروهُت بيظبت  .2

( %00هدة ألاقالم )اإلاساجب ألاخحرة وبيظب كئُلت خددث الدواقؼ مؼا .3

 (. %02والاطخماع لإلذاغت )

 الدظاُئ الكسعي الثاوي: 

ت بلى جلبُتها مً خالُ  ما ؤلاػباغاث التي ٌظعى الؼباب في الجامػاث الجصاثٍس

 اطخخدامهم للهىاجل الريُت؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ت ئلى جلبُتها مً (: 04الشيل ضكم ) ؤلاشباعاث التي ٌؼعى الشباب في الجامعاث الجعائٍط

 دالل اػخذسامهم للهىاجف الصهُت

ت بلى جلبُتها مً خالُ جسجبذ  ؤلاػباغاث التي ٌظعى الؼباب في الجامػاث الجصاثٍس

 اطخخدامهم للهىاجل الريُت:

 .%16خلو حى احخماعي والخىاؿل مؼ شمالء الدزاطت بيظبت  .0

 .% 22لخدهُو بػباع مػسفي بيظبت  .6

 .% 23للدظلُت والترقُه بيظبت  .3

 .% 22ع الىكس ي بيظبت لخدهُو ؤلاػبا .2

 .% 02لخدهُو الراث بيظبت  .0
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 .% 01لخدهُو ؤلاػباع السوحي بيظبت  .2

 .% 3لخدهُو الاجصان الىكس ي بيظبت  .1

 .% 1لخدهُو الاػباع الانخـادي بيظبت  .2

 الدظاُئ الكسعي الثالث: 

اإلاخحللت للطلبت  وؤلاشباعاث لالػخذساماث ئحصائُت شاث زاللت فطوق هىان هل

 مخغيراث )الجيؽ، الؼً، اإلاؼخىي السضاس ي، الخذصص السضاس ي(؟الجامعُين حؼب 

الكسوم ذاث الداللت ؤلاخـاثُت في اطخخداماث الهىاجل الريُت باليظبت إلاخؿحر  .0

 الجيع: بلخهان الـىز وحسجُل الكُدًىهاث لـالح ؤلاهار.

ال جىحد قسوم ذاث داللت بخـاثُت في اطخخداماث الهىاجل الريُت باليظبت  .6

 ظً. إلاخؿحر ال

ال جىحد قسوم ذاث داللت بخـاثُت في اطخخداماث الهىاجل الريُت باليظبت  .3

 إلاخؿحر اإلاظخىي الدزاس ي.

ال جىحد قسوم ذاث داللت بخـاثُت في اطخخداماث الهىاجل الريُت باليظبت  .3

 إلاخؿحر الخخـف الدزاس ي. 

 الكسوم ذاث الداللت ؤلاخـاثُت في ؤلاػباغاث اإلاخدههت مً اطخخدام الهىاجل .5

الريُت باليظبت إلاخؿحر الجيع: اػباع زوحي/ اػباع انخـادي/ الدظلُت 

 والترقُه/ جدهُو الراث لـالح ؤلاهار.

الكسوم ذاث الداللت ؤلاخـاثُت في ؤلاػباغاث اإلاخدههت مً اطخخدام الهىاجل  .6

ت   02الريُت باليظبت إلاخؿحر الظً: جدهُو الاجصان الىكس ي لـالح الكئت الػمٍس

 طىت. 63 –

جىحد قسوم ذاث الداللت ؤلاخـاثُت في ؤلاػباغاث اإلاخدههت مً اطخخدام ال  .7

 الهىاجل الريُت باليظبت إلاخؿحر اإلاظخىي الدزاس ي.

ال جىحد قسوم ذاث الداللت ؤلاخـاثُت في ؤلاػباغاث اإلاخدههت مً اطخخدام  .8

 الهىاجل الريُت باليظبت إلاخؿحر الخخـف الدزاس ي.

 جىصُاث واكتراحاث السضاػت: 2.7
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مً خالُ دزاطدىا إلاىكىع اطخخداماث الؼباب الجامعي للهىاجل الريُت 

وؤلاػباغاث اإلاخدههت منها، ومً خالُ اخخٍايىا اإلاباػس بمُدان الدزاطت وغُىت 

الدزاطت، ومً مجمل ما ؤطكسث غىه الدزاطت مً هخاثج، ًمٌىىا بدازج حملت مً 

ت والخوبُهُت والتي هترحمها في الىها  ن الخالُت:الخىؿُاث الىظٍس

  الهُام بجملت مً الدزاطاث غلى مجخمؼ الولبت الجامػُحن باغخبازهم قئت ممحزة

د مً الاهخمام.  جدخاج للمٍص

  الاهخمام ؤيثر باإلغالم الجدًد ومخخلل وطاثله وجـمُم بسامج مخخــت جدىاُو

نلاًا الؼباب الجصاثسي ومؼٌالتهم، ويرا حػلُمهم يُكُت الخػامل مؼ وطاثل 

ت،  ؤلاغالم هت خلاٍز هت جخدم مـالهم وجدهو بػباغاتهم بوٍس الجدًد بوٍس

 وجىحيههم الطخخدام الهىاجل الريُت اطخخداما صخُدا.

  د مً الدزاطاث اإلاػمهت واإلاخخــت خُى مىكىع الخث غلى بحساء اإلاٍص

اطخخداماث الهىاجل الريُت مً ؤحل ؤلاخاهت بٍاقت حىاهبها وما في ؤغمانها وما 

مظخهبال غلى اإلاظخخدمحن والػمل غلى اطدُػابها ألحل الخد مً جتريه مً آزاز 

ص بًجابُاتها مً حهت ؤخسي.  جإزحراتها الظلبُت مً حهت وحػٍص

 :مطاحع البحث 

 أوال: اإلاطاحع باللغت العطبُت:
، داز الدغىة، مجمؼ اللؿت 0، ج2، ناإلاعجم الىػُط(: 6112ببساهُم مـوكى ) .1

 الػسبُت.
العالكت بين الخىىىلىحُا واللُم الاحخماعُت واللطابُت (: 0320ألاخمس ؤخمد طالم ) .2

 ، بحروث، لبىان.10مجلت الباخث، الػدد وألاػطة، 
وػائل الاجصال وجأزيرها (: 0332البدزي ؤطامت، ؿالح مدمد، قسخان هادي ؿالح ) .3

مت والؼلىن اإلاىحطف،  اإلاسيص الهىمي للبدىر الاحخماغُت في الحس مً الجٍط

 ة الػمل والؼاون الاحخماغُت، بؿداد، الػسام.والجىاثُت، وشاز 
، جسحمت: هبت زبُؼ، داز أحسر وػائل ؤلاعالم الجسًس(: 6110بُى لُكظخىن ) .4

 الكجس، ألازدن.
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: أزط وػائل ؤلاعالم على اللُم والؼلىهُاث لسي الشباب(: 6112بىمػحزة الظػُد ) .5

ًلُت الػلىم دزاطت اطخوالغُت مىوهت البلُدة، )ؤهسوخت ديخىزاه ميؼىزة(، 

 الظُاطُت وؤلاغالم، نظم ؤلاغالم والاجـاُ، حامػت الجصاثس.
اجه اإلاعاصطة(: 6112خظً غماد مٍاوي، لُلى خظحن الظُد  .6 ، 0، نالاجصال وهظٍط

ت اللبىاهُت، مـس.   الداز اإلاـٍس
ت لىػائل ؤلاعالم(: 0333خمدي خظً ) .7 ، داز الكٌس الػسبي، الىظُفت ؤلادباٍض

 الهاهسة، مـس.
داهت، الجصاثس. مىهج البحث العلمي(: 6113خامد ) خالد .8  ، داز ٍز
، زطالت ماحظخحر ألابعاز الاحخماعُت والثلافُت للمعلىماجُت(: 6112السبُعي ماشن ) .9

 ميؼىزة، ًلُت آلاداب، حامػت بؿداد، الػسام.
آلازاض الؼلبُت للهىاجف الصهُت على ػلىهُاث (: 6102طمحر طلُمان الجمل ) .11

ين ومسًطي اإلاساضغ الطلبت مً وحهت ت التربُت هظط اإلاطشسًً التربٍى ، مدًٍس

 والخػلُم، حامػت الهدض اإلاكخىخت، قلظوحن.
، مجلت غلىم وجٌىىلىحُا، الهاجف الصوي حاػىب اإلاؼخلبل(: 6106ػادًت ؤخمد ) .11

 .02الػدد
البحث العلمي ومىاهجه في العلىم الاحخماعُت (: 6112غماز الوُب يؼسود ) .12

 اإلاىاهج، ألازدن.، داز والؼلىهُت
ـاُ مهىا ) .13 ، داز الكٌس اإلاػاؿس، علىم الاجصال واإلاجخمعاث الطكمُت(: 6116قٍس

 بحروث، لبىان.
، داز هىمه للوباغت جىىىلىحُا ؤلاعالم والاجصال الجسًسة(: 6102قلُل دلُى ) .14

 واليؼس والخىشَؼ، الجصاثس.
الطػائل : (6112الكهدي غِس ى بً غبد هللا، الخىجسي طىاء غبد السخمان ) .15

 ، طلوىت غمان.0136، مجلت زطالت اإلاسجد، الػدد الهاجفُت ما لها وما عليها
مؼخجساث الخعلُم ؤلالىترووي: جطبُلاث الهىاجف قُـل خايم الؼمسي )د.ض(:  .16

ب ، حامػت اإلاجمػت، اإلاسيص الىهجي للخػلُم الالٌترووي والخػلُم الصهُت ومخاحط الٍى

 غً بػد.
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، مجلد 6، مجلت الهاقلت، الػددهىهب الهاجف الصوي(: 6100مجمىغت مً اإلاالكحن ) .17

22. 
ًاث الدجاز ) .18 أزط ؤلاعالن الخجاضي على الؼلىن الشطائي (: 6100مدمد بس

، زطالت ماحظخحر إلاؼخذسمي دسماث الهىاجف الصهُت اإلاحمىلت في مسًىت عمان

 ميؼىزة، جخـف بدازة ألاغماُ، حامػت الؼسم ألاوطى.
، مجلت اإلاعلىماجُت واإلاجخمع: حسلُت الخأزير والخأزط(: 0332مدمد طلُم ناللت ) .19

 .32غلىم وجٌىىلىحُا، الػدد 
، ميؼىزاث الخبر، 6، ناللُاغ الىفس ي وجصمُم أزواجه(: 6111مدمد غبُداث ) .21

 الجصاثس.
ص الظُد ) .21 اث الاجصال(: 6112محرقذ الوسابِص ي، غبد الػٍص ، داز النهلت هظٍط

 الػسبُت، الهاهسة، مـس.
لُام .22 كسش وآخسون ) ٍو ، جسحمت: الاجصال الجماهيري واإلاجخمع اإلاعاصط(: 6110ٍز

 ؤخمد هلػذ البؼِص ي، داز اإلاػسقت الجامػُت، مـس.
، داز ؤلاعالم الجسًس: السولت الافتراطُت الجسًسة(: 6102ًلع خلحر البُاحي ) .23

 البداًت، غمان، ألازدن.

 زاهُا: اإلاطاحع باللغاث ألاحىبُت:
24.

 Yves-François (2001): use and users of information, ABS, Paris, France. 

 زالثا: مىاكع الاهترهذ:

 :مىنؼ حصاًسض، مخاح غلى http://www.djazairess.com/elbilad/261589 

  :ٌُبُدًا  ، مخاح غلى:الهاجف الصويمىطىغت ٍو
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