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واإلشــباعات  الواتســاب  لتطبيــق  الســعودي  الشــباب  اســتخدام 
منهــا المتحققــة 

د. أسامة بن غازي زين المدني

امللخص:
تتمثل مشكلة الدراسة يف استخدام الشباب السعودي لتطبيق الواتس آب واإلشباعات 
اســتمارة  املســح ابلعينــة، ومتثلــت األدوات يف  البحــث علــى منهــج  منــه، واعتمــد  املتحققــة 
االســتقصاء كأداة أساســية للدراســة، ومت اختيار عينة عشــوائية قوامها 400 مفردة من طالب 
وطالبــات جامعــي )أم القــرى- الطائــف(، وكانــت أهــم نتائــج الدراســة: جــاءت نســبة مــن 
يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب »بدرجــة عاليــة« مــن املبحوثــن بلغــت 69.5%، بينمــا جــاءت 
نســبة مــن يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب »بدرجــة ضعيفــة« بنســبة بلغــت 13.5%، يف حــن 
جــاءت نســبة مــن اليســتخدمون تطبيــق الواتــس آب بلغــت 4.2% مــن إمجــايل عينــة الدراســة. 
توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائًيــا بــن معــدل اســتخدام املبحوثــن لتطبيــق الواتــس 
آب ومســتوى اإلشــباعات املتحققــة، كمــا وجــدت أيًضــا هــذه العالمــة بــن دوافــع اســتخدام 

املبحوثــن لتطبيــق الواتــس آب ومســتوى اإلشــباعات املتحققــة.

الكلمات املفتاحية: تطبيق الواتس آب، االستخدامات واإلشباعات.
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Uses and Gratification of WhatsApp Application 
among Saudi Youth

 “Umm Al-Qura, Al Taif Universitites Students as a Model”

Dr. Osama Al Madani

Abstract:

The purpose of the study was to identify the Uses and 
gratification of Whatsapp application among Saudi youth.
The research was based on the sample survey method. A sam-
ple of 400 students of the universities (Umm al-Qura - Taif) 
were selected randomly.The main findings of the study were: 
69.5% of the investigated sample were heavy users of the 
Whatsapp application, while the percentage of those using 
the Whatsapp application lightly was 13.5%, while those who 
did not use the Whatsapp application were 4.2%. There was a 
positive correlative relationship and a statistical function be-
tween the motives of the respondents ‘use of the application of 
the whatsapp and the level of uses and gratificationsachieved.   
- The rate of the respondents’ use of the application of the 
whatsapp and the level of satisfaction achieved.

Key words: Uses and gratification, whatsapp application.
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مقدمة البحث:
يتسـم العصـر الـذى نعيـش فيـه ابلشـبكات الـي تربـط بـن األفـراد داخـل حـدود كل منهـم 
ـة لدرجـة أهنـا بـدأت يف تغيـر احلالـة املاديـة  وخارجهـا، ولقـد أصبحـت تلـك الشـبكات مهمَّ
للمجتمـع، وأثـرت يف كافـة جوانـب احليـاة البشـرية، وال ُيسـتثىن تطبيـق الواتـس آب مـن ذلـك، 

حيـث بـدأ يف اختـاذ صـور جديـدة كنتيجـة النتشـار اهلواتـف الذكيـة.

وأتسســت مؤسســة الواتــس آب )الشــركة املنتجــة للتطبيــق( يف عــام 2009 علــى يــد 
أكتــون وكــوم اللذيــن كاان يعمــالن يف الســابق لصــاحل شــركة ايهــو يف 12 إبريــل )2014(، 
وأعلن موقع فوربس أن الواتس آب يستخدمه شهراًي 500 مليون مستخدم نشط، يتشاركون 
يوميًــا 700 مليــون صــورة، و100 مليــون فيديــو. أيًضــا كان نظــام الرســائل ابلتطبيــق يعــاجل مــا 
ــا. يف أوائــل عــام 2015، وصــل نطــاق اســتخدام  يزيــد علــى 10 مليــارات رســالة نصيــة يومًي
تطبيق الواتس آب قرابة 700 مليون مســتخدم نشــط شــهرايً يرســلون ما يزيد على 30 مليار 
رسالة يومياً (Business Insider, 2015)، ويف أواخر الشهر نفسه نشرت صحيفة وول 
ســريت (The Wall Street Journal, 2015) أن مســتخدمي تطبيــق الواتــس آب بلــغ 

800 مليــون مســتخدم نشــط حــول العــامل. 

ويعـد الواتـس آب تطبيقـاً للرسـائل الفوريـة، واملكاملـات عـر اهلواتـف الذكيـة، الـي تسـمح 
مشـاركة  وحـى  والفيديـو،  والصوتيـة  النصيـة  الرسـائل  إلرسـال  الوصـول  حبريـة  للمسـتخدمن 
الصـور مـع املسـتخدمن اآلخريـن عـر اإلنرنـت. وميثـل هـذا التطبيـق أحـد الوسـائل التفاعليـة 
احملتـوى يف  ونقـل  اجملموعـات،  وإنشـاء  األصدقـاء،  مـع  ابلدردشـة  تسـمح  الـي  االجتماعيـة، 
احلـال ابلنسـبة “للفيسـبوك ماسـنجر  هـو  أو صـوت. كمـا  فيديـو  أو  أو صـورة  نـص  صـورة 
املسـتخدمن  مـن  تتطلـب  الـي  االجتماعـي،  اإلعـالم  تطبيقـات  مـن  واإلنسـتجرام”، وغرهـا 

البحـث واقـراح طلبـات صداقـة وإرسـاهلا.

وميثـل تطبيـق الواتـس آب أكثـر منـاذج االتصـال اجلديـدة انتشـارًا وتنوًعـا يف اسـتخداماته 
االتصاليـة، حبيـث أصبـح مـن الصعـب االسـتغناء عنـه، وىف ضـوء هـذا االنتشـار هلـذا التطبيـق يف 
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اجملتمع السـعودي، فإن الباحث يرى أنه من املهم دراسـة اسـتخدام الشـباب السـعودي لتطبيق 
الواتـس آب واإلشـباعات املتحققـة منهـا.

اإلطار النظري للبحث
تعريف تطبيق الواتس آب:

عــرف “ابنســال وجوشــي” الواتــس آب أبنــه “أحــد تطبيقــات اهلواتــف احملمولــة واســعة 
االنتشار الي تسمح ملستخدميها ليس فقط ابلدردشة ولكن أيضاً العديد من الوظائف األخرى 

(Bansal, & Joshi 2016.p4) .”مثــل االتصــال وتبــادل املعلومــات واحملتــوى وغرهــا

اهلواتــف  متوافــر علــى أجهــزة  الواتــس آب أبنــه “تطبيــق  “يبــواه ودومينيــك”  وعــرف 
احملمولــة الذكيــة ابجليــل اجلديــد مثــل اآليفــون واألندرويــد والبالكبــري والسامســونج وســوين 
وغرهــا والــي تســمح للمســتخدمن إبرســال الرســائل النصيــة لبعضهــم البعــض جمــاانً. ويســاند 
الواتــس آب الكثــر مــن أنــواع الرســائل مــن النصــوص البســيطة حــى الصــور وملفــات الصــوت 

(Yeboah & Dominic, 2016, p12) والفيديــو”. 

وعرفـــت “جرينـــر وإيلدريـــدج” الواتـــس آب أبنـــه “تطبيـــق عبـــارة عـــن منصـــة للرســـائل 
الفوريـــة عـــر اهلواتـــف احملمولـــة الذكيـــة, الـــي تســـمح للمســـتخدمن إبرســـال واســـتقبال رســـائل 
حـــول معلومـــات املواقـــع والصـــور والفيديـــو والصـــوت والرســـائل النصيـــة فـــورايً لألفـــراد وجمموعـــات 

(Grinter, and Eldridge, 2016, P44) .”األصدقـــاء جمـــااًن

أمهية استخدام الواتس آب كوسيلة اتصال بني الشباب:
شبكات  وبناء  الذكية،  احملمولة  اهلواتف  عر  آب  الواتس  تطبيق  الشباب  يستخدم 
للتطبيق،  الفورية  الطبيعة  وبفضل  واألفكار،  املعلومات  ونشر  معهم،  والتنسيق  األصدقاء، 
تبادل  يف  التطبيق  استخدام  فيتم  التواصل.  عمليات  يف  الشباب  بن  استخدامه  ويتزايد 
املعلومات؛ حيث يستطيع الشباب املسامهة يف صنع اخلر، واملعلومة، ونشرها بن أصدقائهم، 
للتواصل  جديٍد  بـُْعٍد  إضافة  إىل  آب  الواتس  استخدام  ويؤدي  التطبيق.  عر  شبكتهم  ويف 
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بن الشباب. ويسمح التطبيق إبضافة العناصر البصرية والتفاعلية للموضوعات. ويف غالب 
(Kiss, 2015, p32) .األحيان، يصاحب استخدام التطبيق عرض للصور والفيديوهات

ووصـف “ابنـدي” أن تطبيـق “الواتـس آب” يالئـم االتصـال بـني الشـباب 
ألسـباب عـدَّة، أمههـا:

األعضـاء  اختيـار  وإمكانيـة  املغلقـة،  اجملموعـات  بنظـام  ابلتواصـل  التطبيـق  مسـاح   -
االتصـال.  مـن  النـوع  لذلـك  املسـتهدفن 

- علــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام التطبيــق يف حــاالت االتصــال اجلماعــي علــى غــرار 
منصــات اإلعــالم االجتماعــي األخــرى, فإنَّــه يظــل منشــأ الرســالة الــي يتــم تداوهلــا عــر الدردشــة 

يف التطبيــق ســرية.
- يتســم نشــر الرســائل عــر التطبيــق إبمــكان إضافــة اللمســة الشــخصية بــن األشــخاص 

(Pande, 2015, p 66) .الذيــن يعــرُف بعضهــم بعًضــا

بني  املتحققة  واإلشباعات  آب  الواتس  تطبيق  واستخدامات  تصنيفات 
الشباب:

يف إطـار نظريـة االسـتخدامات واإلشـباعات، يتـم تصنيـف االسـتخدامات ابلنسـبة 
لتطبيـق الواتـس آب إىل:

خالل  من  الفهم  وزايدة  واملعرفة،  املعلومات،  بتقوية  ترتبط  معرفية:  استخدامات   .1
استخدام التطبيق.

2. استخدامات أتثرية: ترتبط بتدعيم اخلرات اجلمالية، واالستمتاعية، والوجدانية. 
3. اسـتخدامات تكامليـة: ترتبـط بتدعيـم املصداقيـة، والثقـة، واالسـتقرار، واملكانـة. 
4. استخدامات اجتماعية تكاملية: ترتبط بتدعيم االتصال مع األسرة، واألصدقاء، والعامل. 
التوتــر  التوتــر: تســاعد علــى اهلــروب مــن  التنفيــس عــن  5. اســتخدامات للهــروب أو 

(Asogwa & Edogor, 2016, pp 23-32) واخلارجــي.  الــذايت، 

 Gallion, 2016,) ويف استعراض جمموعة من الدراسات الي أجراها كل من جاليون
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Whiting, and Williams, 2014, pp 362–) ووايتينج وويليامز ،(pp 205-216
369)، يتضح أن استخدامات الشباب للواتساب وإشباعاته تنحصر يف التفاعل، ومتضية 
عن  والتعبر  االجتماعي،  والتواصل  ومشاركتها،  املعلومات  إىل  والسعي  والرفيه،  الوقت، 

الذات، والتعليم.

أبعاد أتثري الواتس آب على الشباب يف ضوء استخداماهتم للتطبيق:
والتفاعلــي( كمــا حددهــا  والتمثيلــي،  البنائــي،  )الُبعــد  الثالثــة:  التأثــر  أبعــاد  تنطبــق 
الواتــس  تطبيــق  فــإنَّ  ابلشــباب،  يتعلــق  فيمــا  آب  الواتــس  تطبيــق  علــى   ))2016( )يل 
والتكنولوجيــة،  والثقافيــة  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الناحيــة  مــن  بنائيــاً  توصيفــه  يتــم  آب 
للُبعــد  وابلنســبة  الشــباب،  بــن  االتصاليــة  للمســاحات  نفســها  البنائيــة  املواصفــات  وهــي 
الشــباب  عــن  معــرة  إلكرونيــة  آب كأطــر  الواتــس  تطبيــق  يف  بوضــوح  يظهــر  التمثيلــي، 
الشــبابية ذات االهتمــام املشــرك واملنظومــات  يتــم متثيــل األفــراد واجملموعــات  وممثِّلــة هلــم. 
كمســتقبلن، وأيضــاً منتجــن للمعلومــات. أخــراً, يتحقــق الُبعــد التفاعلــي بــن مســتخدمي 
تطبيــق الواتــس آب؛ حيــث تتنــوع االتصــاالت حملادثــة تــدور بــن شــخصن إىل جتمعــات 
بــن املزيــد مــن األفــراد. تقــدم تلــك األبعــاد الثالثــة ليــس فقــط نقطــة إنطــالق حتليلــي لتأثــر 
التطبيــق علــى الشــباب ولكــن أيضــاً لتحليــل أثــر مثــل هــذه النوعيــة مــن الرامــج مــن الناحيــة 

(Lee, 2016, pp 425–443) التفاعليــة. 

ويقــدم تطبيــق الواتــس آب طرقًــا جديــدة للتبــادل احلــواري بــن الشــباب مــن خــالل صــور 
االتصــال احلديثــة، ومــن مث تشــكيل جمــال عــام اجتماعــي جديــد، إن مــن بــن الشــروط الالزمــة 
لذلــك اجملــال دعــم احلريــة واملســاواة يف التفاعــل االتصــايل، وهــو مــا حيــدث، ومييــز تلــك النوعيــة 

(Nipper, 2015, p.90) .مــن الرامــج

خصائص الواتس آب وعالقتها إبقبال الشباب على التطبيق:
يتسم الواتس آب مبجموعة من اخلصائص، أمهها سرعة االستخدام وسهولته، وإمكانية 
تكويــن اجملموعــات عــر التطبيــق، والســماح إبرســال عــدد ال هنائــي مــن الرســائل واســتقباهلا، 
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(Diwan, 2016, pp 2364-2367) .والعمــل عــر اتصــال اإلنرنــت وغرهــا

ويتســـم تطبيـــق الواتـــس آب مبجموعـــة مـــن اخلصائـــص التفاعليـــة، مـــن بينهـــا القـــدرة علـــى 
اإلرســـال الفـــوري للرســـائل واملعلومـــات، واحلصـــول علـــى تغذيـــة راجعـــة يف الوقـــت نفســـه، ومـــن 
وأي مـــكان، وعلـــى أي جهـــاز رقمـــي، ابإلضافـــة إىل املشـــاركة االبتكاريـــة. علـــى اجلانـــب اآلخـــر، 
يتســـم ذلـــك التطبيـــق )اإلعـــالم احلديـــث( ابحملتـــوى الفـــوري احملـــدث غـــر اخلاضـــع للرقابـــة. 

(Noa, 2016, pp. 174 – 192)

وصنف )هاكيال وشاتفيلد (2015)( خصائص تطبيق الواتس آب كما يلي:

• التوافر عر منصات اهلواتف احملمولة املتعددة. 
• الوصول إىل حجم كبر من املستهلكن وخباصة الشباب. 
• الفورية وسهولة االستخدام يف تبادل املعلومات والدردشة. 

(Hakkila, & Chatfield, 2015,pp 219–222)

مزااي استخدام تطبيق الواتس آب بني الشباب: 
1- يقدم تطبيق الواتس آب، الذي مت إنشاؤه يف األساس كبديل خلدمة الرسائل القصرة 
)قوائم  مثل:  املعلومات،  مشاركة  سهولة  على  وتساعد  فورية،  واتصاالت  رسائل   (SMS)
االتصال(، أو احملتوى اإلعالمي، مثل: )ملفات الصوت، والفيديو، والصور، وبياانت املواقع(. 

التواصل,  تسهيل  على  قدرته  يف  آب  الواتس  تطبيق  استخدام  مزااي  أهم  تتمثل   -2
ابإلضافة إىل دعم التعليم القائم على االتصال للشباب.

3- تتمثل املزااي األخرى لتطبيق الواتس آب ابإلضافة إىل تقدمي خدمة الرسائل الفورية 
مشاركة  وسرعة  واالستمتاع،  االجتماعية،  والكفاءة  وغرسه،  ابالنتماء  الشعور  متكن  يف 

(Devi, & Tevera, 2014, pp 19-26) .املعلومات بن الشباب

القدرة على خلق  الواتس آب حيمل عدًدا من الفرص للشباب، منها  4- أن تطبيق 
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ومشاركة وإعادة استخدام احملتوى يف احلوارات الرقمية الدجييتال، والتواصل الثنائي، والتفاعل 
االجتماعي مع املستخدمن اآلخرين، واالستكشافية، وجذب عدد كبر من احملتوى االتصايل 
 Yeboah, Horsu & Abdulai, 2016,) .للمستخدمن اآلخرين لتطبيق الواتس آب

(pp. 103-108

سلبيات استخدام تطبيق الواتس آب بني الشباب:
ذكــر )داين وعــارف (2014)( أن ســلبيات اســتخدام تطبيــق الواتــس آب بــن الشــباب 
تتضمــن: التأثــرات اإلدمانيــة للرانمــج, وتقليــص الوقــت الــذي ميكــن أن يقضيــه الشــباب مــع 
األســرة واألصدقــاء, واحتمــاالت إســاءة االســتخدام مــن جانــب اآلخريــن يف نشــر شــائعات، 

(Dayani Ahal & Ariff Lin, 2014, pp 189-196) .ومعلومــات خاطئــة

ولقد عرض”راميب” (2015) سلبيات استخدام تطبيق الواتس آب بن الشباب كما يلي:
- إمكانية تكوين عالقات غر مرغوب فيها. 

- تقليل التفاعل مع اجملتمع الفعلي احمليط ابلشباب. 
- تقليل فرص التفاعل املباشر وجهاً لوجه. 

- تقليص فرص التعلق ابآلابء، وابقي أفراد األسرة. 
- زايدة احتماالت جتاهل األشخاص يف البيئة احمليطة ابلشباب. 

- زايدة احتماالت التعرض لألرق نتيجة للتأثر اإلدماين على التطبيق. 
- قلة األنشطة البدنية بن الشباب. 

- حدوث مشكالت تتعلق ابلعن، وتكرار الصداع. 
- ســهولة تقلــب احلالــة النفســية ابختــالف طبيعــة التفاعــل، والتغذيــة الراجعــة مــن اآلخريــن 

عــر التطبيق. 
- احتمالية االكتئاب والقلق. 

- زايدة امليول االنتحارية بن الشباب.  
- ضعف األداء التعليمي. 

- ضعف االهتمام ابلدروس ومتابعتها نتيجة لالنشغال مبحتوى التطبيق. 
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مدخل االستخدامات واإلشباعات:
ميثل مدخل االســـتخدامات واإلشـــباعات حماولة لتفســـر طريقة اســـتخدام األفراد لوســـائل 
اإلعـــالم كمصـــدر مهـــمٍّ وحيـــوي إلشـــباع حاجاهتـــم ومتطلباهتـــم، ووفًقـــا هلـــذا املدخـــل الـــذي ينظـــر 
إىل اجلمهـــور علـــى أســـاس أنـــه نشـــط وليـــس ســـلبًيا يســـتخدم أفـــراد اجلمهـــور وســـائل اإلعـــالم 
ــائل اإلعـــالم، فيقـــوم  ــم لوسـ ــم الذيـــن يتحكمـــون يف تعرضهـ ــراد هـ وليـــس العكـــس، أي أن األفـ
هـــذا املنهـــج علـــى مبـــدأ أســـاٍس، هـــو أن األفـــراد يســـتخدمون وســـائل األعـــالم حلـــل مشـــاكلهم، 
وإلشـــباع حاجاهتـــم، مثـــل: البحـــث عـــن املعلومـــات، واالتصـــال االجتماعـــي، والتعلـــم، والتنميـــة، 
ومـــن هنـــا خيتـــار األفـــراد مـــن مضامـــن وســـائل اإلعـــالم مـــا يتناســـب مـــع رغباهتـــم، ومـــا يشـــبع 

حاجاهتـــم إىل اإلعـــالم، والتســـلية، والتعلـــم االجتماعـــي.

االفراضات اليت يقوم عليها مدخل االستخدامات واإلشباعات:
1- اجلمهور النشط: فأعضاء اجلمهور مشاركون فاعلون يف عملية االتصال اجلماهري، 

ويستخدمون وسائل االتصال؛ لتحقيق أهداف حمددة، تشبع احتياجاهتم. 
2- استخدام وسائل اإلعالم إلشباع االحتياجات؛ حيث يقوم اجلمهور ابستخدام 

وسائل اإلعالم املختلفة؛ إلشباع حاجاهتم، وحتقيق أهداف حمددة.
3- العوامل االجتماعية والسيكولوجية؛ حيث تؤثر العوامل االجتماعية والسيكولوجية، 

كالفروق الفردية، والظروف االجتماعية، وامليول الفردية يف سلوك اجلمهور االتصايل.
تتنافـــس  حيـــث  اجلمهـــور،  احتياجـــات  لتلبيـــة  اإلعـــالم؛  وســـائل  بـــن  املنافســـة   -4
 Jennings Braynt,) .وســـائل اإلعـــالم؛ جلـــذب انتبـــاه اجلمهـــور، وإشـــباع حاجاتـــه

(2001.p.130-131

أهداف مدخل االستخدامات واإلشباعات:
1- السـعي إىل اكتشـاف كيفيـة اسـتخدام األفـراد لوسـائل االتصـال، وذلـك ابلنظـر إىل 
اجلمهـور النشـط، الـذي يسـتطيع أن خيتـار ويسـتخدم الوسـائل الـي تشـبع حاجاتـه وتوقعاتـه. 
2- شــرح دوافــع التعــرض لوســيلة معينــة مــن وســائل االتصــال والتفاعــل، الــذي حيــدث 

نتيجــة هــذا التعــرض.
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3- الفهم العميق لعملية االتصال من خالل النتائج، الي يتم التوصل إليها.
4- الكشــف عــن اإلشــباعات املطلوبــة، الــي يســعى الفــرد إىل حتقيقهــا، مــن خــالل 

اإلعــالم. لوســائل  اســتخدامه 
5- الكشــف عــن العالقــات املتبادلــة بــن دوافــع االســتخدام، وأمنــاط التعــرض لوســائل 

اإلعــالم، واإلشــباعات الناجتــة عــن ذلــك.
6-معرفــة دور املتغــرات الوســيطة مــن حيــث مــدى أتثرهــا يف اســتخدام وســائل اإلعــالم 

وإشــباعاهتا.  )ســهر عبداحلليــم، 2006، ص23(

تفســري دوافــع اســتخدام الشــباب لتطبيــق الواتــس آب يف ضــوء نظريــة 
واإلشــباعات: االســتخدامات 

توظيـف  منهـا  الدوافـع،  مـن  جمموعـة  لتحقيـق  آب  الواتـس  تطبيـق  الشـباب  يسـتخدم 
إىل  ابإلضافـة  والتنسـيق،  والتخطيـط،  الدردشـة،  يف  التطبيـق  عـر  النصيـة  الرسـائل  خدمـة 
وتكـون  واملعـارف،  األصدقـاء  بـن  املشـاعر  وتبـادل  التهنئـة،  مثـل:  االجتماعـي،  التواصـل 
توقعات الشـباب عند اسـتخدام التطبيق هي احلصول على اسـتجاابت فورية على رسـائلهم. 

 (Do, , Blom, and Gatica-Perez, 2015, P. 35–36)

وهوبكنـــز”  آبـــل،  جيمينـــو،  فيجـــوراس،  ايســـكوفيت,  “برايـــس،  مـــن  وفســـر كل 
، مهـــا:  )2015( دوافـــع اســـتخدام الشـــباب لتطبيـــق الواتـــس آب يف ضـــوء دافعـــن أساَســـْنِ
الدوافـــع  مـــن  األول  النـــوع  تضمـــن  وقـــد  معلوماتيـــة”،  و”دوافـــع  اجتماعيـــة”،  “دوافـــع 
واإلشـــباعات  املتوقعـــة،  اإلشـــباعات  مـــن  لـــكل  عناصـــر  تســـعة  االجتماعيـــة(  )الدوافـــع 
املتحققـــة، وهـــي: املتعـــة، واالســـرخاء، واالطـــالع علـــى أحـــوال اآلخريـــن، ومتضيـــة الوقـــت، 
والتعبـــر عـــن النفـــس حبريـــة، والتواصـــل مـــع األصدقـــاء أو األســـرة، والتواصـــل بســـهولة أكـــر، 
والتواصـــل مـــع الكثـــر مـــن األشـــخاص يف الوقـــت نفســـه. أمـــا ابلنســـبة للنـــوع الثـــاين مـــن 
الدوافـــع )الدوافـــع املعلوماتيـــة( فقـــد مشـــل ســـتة عناصـــر، هـــي: احلصـــول علـــى املعلومـــات 
)احلقائـــق، الروابـــط، األخبـــار، املعرفـــة واألفـــكار(، وإعطـــاء، أو اســـتقبال النصيحـــة, وتعلـــم 
أشـــياء جديـــدة، ومقابلـــة أشـــخاص جـــدد، ومشـــاركة املعلومـــات مـــع اآلخريـــن )احلقائـــق، 
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الروابـــط، األخبـــار، املعرفـــة، األفـــكار(.
(Plana, Escofet, Figueras & Others, 2015, pp.80-84) 

وتعاملت الدراسات األولية حول استخدامات وإشباعات تطبيق الواتس آب على أنه 
وسيلة إعالمية واحدة؛ حيث ركزت على الدوافع والسلوكيات الي تشبه تلك اخلاصة جبمهور 
من:  للواتساب كّل  الشائعة  االستخدامات  دوافع  وتشمل  التقليدية،  التكنولوجية  الوسائل 

متضية وقت الفراغ، والسعي للمعلومات، واملالءمة، والرفيه وغرها.
(Calvo, Arbiol, & Iglesias, 2014, pp 251-260)

وتعكس الدراسات األحدث حول االستخدامات واإلشباعات هذه الفرضية، وتتعامل مع 
التطبيق كوسيلة تقدِّم صورًا متعددة من وسائل اإلعالم والتواصل، مثل: تبادل األخبار، والدردشة، 

(Chipunza, 2013, p 43) .والرفيه، واملراسالت الفورية، وتبادل املوسيقى وغرها

الدراسات السابقة:
Abaido & El-Messiry (2016(. :1- دراسة

هدفت الدراسة إىل فحص مستوايت استخدام تطبيق الواتس آب كوسيلة لنشر املعلومات 
يف إطار نظرية االستخدامات واإلشباعات، ومت التوصل من خالل النتائج إىل:

- ظهـــور جمموعـــة مـــن االســـتخدامات واإلشـــباعات املتحققـــة للشـــباب نتيجـــة الســـتخدام 
وترفيهيـــة  اتصاليـــة )38.2%(، ومعلوماتيـــة )%27,6(،  بـــن  تباينـــت  الواتـــس آب،  تطبيـــق 

)24%(، وتعليميـــة )%12.2(. 

- متثلت األنشطة الشائعة الي يشاركها الشباب عند استخدام تطبيق الواتس آب يف 
تبادل العناصر اإلعالمية، كالصور، والفيديو، واملعلومات.

واإلانث  الذكور  استخدام  مستوايت  بن  إحصائية  داللة  ذات  فروق كمية  ظهور   -
لتطبيق الواتس آب لصاحل اإلانث.  



استخدام الشباب السعودي لتطبيق الواتساب واإلشباعات المتحققة منها

9٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

Akinlosotu, & T. N. (2016(. :2- دراسة
ضوء  يف  واإلشباعات  ابالستخدامات  التطبيق  ارتباط  استقصاء  إىل  البحث  هدف 
نظرايت االستخدامات واإلشباعات، وأظهرت نتائج البحث ما يلي:- وجود عالقة موجبة 
ذات داللة إحصائية )تصل اىل 0.92( بن استخدامات التطبيق وإشباع احلاجات االتصالية 
والرفيهية واملعلوماتية للشباب،- وجود عالقة ارتباط غر دالة إحصائًيا )تصل إىل 0.037( 

بن استخدامات الشباب لتطبيق الواتس آب وارتفاع مستوايت التثقيف. 

Mefolere, K. F. (2016(. :3- دراسة
هدفت الدراسة إىل فحص الفرص والتحدايت املتضمنة يف استخدام تطبيق الواتس آب 

كوسيلة مالئمة ملشاركة املعلومات بن الشباب، ومت التوصل إىل النتائج التالية: 

- أظهرت التحليالت تفوق أطر معينة يف مضمون االتصال عر تطبيق الواتس آب، أمهها 
االتصال االجتماعي الشخصي، وتبادل املعلومات واملعارف

الواتس آب يف إمكانية نشر الشائعات، واملعلومات  - جاءت أهم سلبيات استخدام 
اخلاطئة، والتأثرات النفسية، واالجتماعية السلبية.

Yeboah, Horsu, & Abdulai (2016(. :4- دراسة
بن  وتفضيالته  آب  الواتس  تطبيق  استخدام  دوافع  فحص  إىل  البحث  هذا  هدف 

الشباب، ومت التوصل من خالل التحليالت إىل النتائج التالية: 

ألمناطه  نتيجة  آب  الواتس  تطبيق  حنو  الشباب  اجنذاب  التطبيقية  األدلة  أظهرت   -
املفضلة يف االتصال الفوري املباشر، مع مالحظة أن نوعية املواقف والظروف احمليطة بعملية 
والتواصل بن األصدقاء  التعبرية  املواقف  ارتبطت  التفضيالت )حيث  تلك  االتصال حتدد 

ابستخدام تطبيق الواتس آب(

 - متثلت دوافع استخدام تطبيق الواتس آب بن الشباب وفقاً لتحليل عينة احملاداثت 
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عر التطبيق يف الدردشة، وحتديد املواقع، مث تبادل األخبار واملعلومات.

Bhatt, A., & Arshad, M.  (2016(. :5- دراسة
الشـــباب  بـــن  آب  الواتـــس  تطبيـــق  اســـتخدامات  وصـــف  إىل  البحـــث  هـــذا  هـــدف 

التاليـــة:  النتائـــج  إىل  التحليـــالت  خـــالل  مـــن  التوصـــل  ومت  وإشـــباعاته، 

- كشفت النتائج أن الواتس آب يقدم العديد من االستخدامات واإلشباعات، تتمثل 
االسـتخدامات يف تدفق املعلومات، ومشـاركة األفكار، والتواصل. ابلنسـبة لإلشـباعات، فقد 

مت حتديد سهولة االتصال وسرعته كأهم اإلشباعات املتحققة من الواتس آب.

- ظهـــور أتثـــرات ســـلبية عميقـــة للواتســـاب علـــى الشـــباب خاصـــة علـــى جوانـــب التعليـــم، 
والســـلوك، ونظـــام احليـــاة اليوميـــة. أيضـــاً أظهـــرت النتائـــج وجـــود جوانـــب ســـلبية إدمانيـــة مـــن 
إفـــراط اســـتخدام الشـــباب للواتســـاب، متثلـــت أهـــم مظاهرهـــا يف: )فقـــدان االهتمـــام ابلعـــامل 
ـــة الوجدانيـــة العاطفيـــة نتيجـــة لكثـــرة االســـتخدام(. أيضـــاً، متثلـــت املظاهـــر  الواقعـــي، وأتثـــر احلال
ــعادة واحلـــزن مـــن اســـتجاابت اآلخريـــن علـــى  ــلبية األخـــرى يف احلصـــول علـــى مصـــدر السـ السـ

التطبيـــق، وعـــدم القـــدرة علـــى ضبـــط النفـــس.

Alkis, C. (2016(. :6- دراسة
هدفت الدراسة إىل إثراء البحوث واألدبيات من خالل استكشاف تطبيق الواتس آب 
ودوره يف إشباع احلاجات االتصالية بن الشباب يف تركيا. توصلت الدراسة إىل النتائج التالية: 

- تفاوتت فرات استخدام تطبيق الواتس آب بن أفراد العينة على النحو التايل:

- تراوحت نسب احلاجات االتصالية للشباب من تطبيق الواتس آب، كما يلي: الرفيه 
واملتعة، ومتضية الوقت وقتل امللل، واحلصول عن املعلومات، وأنشطة الدردشة. 

- ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بن أتثر تطبيق الواتس آب على إشباع احلاجات 
االتصالية للشباب بن أفراد العينة الذكور واإلانث لصاحل اإلانث.
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- ظهرت فروق ذات داللة إحصائية يف التأثر على إشباع احلاجات االتصالية لصاحل 
الشباب من أسر منخفضة احلالة االقتصادية.

Church, K., & Oliveira, R. (2016(. :7- دراسة
تطبيقات  أشهر  الستخدام  واملفاهيم  للدوافع  أعمق  فهم  تقدمي  إىل  الدراسة  هدفت 

الرسائل الفورية عر اهلاتف “الواتس آب”، ومت التوصل إىل النتائج التالية:
- ظهـــور جمموعـــة مـــن العوامـــل املؤثـــرة يف اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب بـــن الشـــباب 
ابملقارنـــة مـــع الرســـائل النصيـــة التقليديـــة، متثلـــت أمههـــا يف: التكلفـــة، والغـــرض مـــن االســـتخدام، 

واخلصوصيـــة واالعتماديـــة، وســـرعة االتصـــال.
 - ظهـــور جمموعـــة مـــن االســـتخدامات واإلشـــباعات املتحققـــة للشـــباب نتيجـــة الســـتخدام 
تطبيـــق الواتـــس آب، متثلـــت أمههـــا يف: الدردشـــة، واالتصـــال الســـريع، والتنســـيق، والتخطيـــط، 

ومشـــاركة األخبـــار الشـــخصية واألحـــداث احلياتيـــة.

Sudharani & Nagaraju (2016(. :8- دراسة
هدفت الدراسة احلالية إىل استكشاف تطبيق مفهوم االستخدامات واإلشباعات على 

تطبيق الواتس آب، وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
- أســـفر التحليـــل العاملـــي التفســـري عـــن وجـــود عاملـــن أساَســـْنِ يف اســـتخدام تطبيـــق 
الواتـــس آب: “دوافـــع اجتماعيـــة” و”دوافـــع معلوماتيـــة”، وقـــد تضمـــن العامـــل األول )الدوافـــع 
ــة، وهـــي:  ــباعات املتحققـ ــة، واإلشـ ــباعات املتوقعـ ــر لـــكل مـــن اإلشـ ــعة عناصـ ــة( تسـ االجتماعيـ
املتعـــة, واالســـرخاء، واالطـــالع علـــى أحـــوال اآلخريـــن، ومتضيـــة الوقـــت، والتعبـــر عـــن النفـــس 
ــاء أو األســـرة، والتواصـــل بســـهولة أكـــر، والتواصـــل مـــع الكثـــر  حبريـــة، والتواصـــل مـــع األصدقـ
مـــن األشـــخاص يف الوقـــت نفســـه. أمـــا ابلنســـبة للعامـــل الثـــاين )الدوافـــع املعلوماتيـــة( فقـــد مشـــل 
ســـتة عناصـــر، هـــي: احلصـــول علـــى املعلومـــات )احلقائـــق، واألخبـــار، واملعرفـــة واألفـــكار: إعطـــاء 
النصيحـــة أو اســـتقباهلا، وتعلـــم أشـــياء جديـــدة، ومقابلـــة أشـــخاص جـــدد، ومشـــاركة املعلومـــات 
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مـــع اآلخريـــن )احلقائـــق، والروابـــط، واألخبـــار، واملعرفـــة، واألفـــكار(.

Aisar, Mohd, & Salina (2015(. :9- دراسة
هدفـــت الدراســـة إىل حتقيـــق األهـــداف التاليـــة: فحـــص دوافـــع اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب 
بـــن الشـــباب طـــالب كليـــات االتصـــال اجلماهـــري يف نيجـــراي يف ضـــوء مفهـــوم االســـتخدامات 

واإلشـــباعات، وتوصلـــت الدراســـة إىل النتائـــج التاليـــة:
-  جاءت أعلى أسباب استخدام التطبيق الدردشة الرفيهية. 

- ظهــور عالقــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بــن كل مــن الســمات الدميوغرافيــة )احلالــة 
االجتماعيــة االقتصاديــة املرتفعــة(، واأليدولوجيــة والنوعيــة )لصــاحل اإلانث( علــى اســتخدام 

تطبيــق الواتــس آب بــن الشــباب.

Alanazi, A. D. (2015(. :10- دراسة
هدفــت الدراســة إىل وصــف أثــر اســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفهمــه كمصــدر لألخبــار 
بــن الشــباب الســعودي يف الــوالايت املتحــدة مــن خــالل منهــج لدراســة احلالــة، ومت التوصــل 

مــن خــالل نتائــج الدراســة إىل: 
الشـباب  متابعـة  علـى  آب  الواتـس  لتطبيـق  إحصائيـة  داللـة  ذي  قـوي  أتثـر  ظهـور   -
لألخبـار، وحريـة تدفـق االتصـال املعلومـايت كمـا ظهـر مـن خـالل حتميـل الدرجـات املرتفـع علـى 

مقيـاس تدفـق املعلومـات عـر التطبيـق.
 - ظهور فروق ذات داللة إحصائية بن الذكور واإلانث فيما يتعلق بتقدير حرية تدفق 

املعلومات واألخبار عر تطبيق الواتس آب لصاحل الذكور.

التعليق على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها:
- من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح أن هذه األحباث تناولت دور الواتس آب 
يف تبـادل العناصـر اإلعالميـة كالصـور والفيديـو، واملعلومـات، ومشـاركة األفـكار، والتواصـل، 
وسـهولة االتصـال وسـرعته، وإشـباع احلاجـات االتصاليـة: الرفيـه واملتعـة، ومتضيـة الوقـت وقتـل 

امللـل، والدردشـة واالتصـال السـريع، ومشـاركة األخبـار الشـخصية واألحـداث احلياتيـة.
- سـاعدت الدراسـات السـابقة يف حتديـد املشـكلة البحثيـة، وكذلـك األهـداف، ووضـع 
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الفـروض، وأدوات مجـع البيـاانت، واختيـار العينـة، وإعـداد اسـتمارة االسـتبيان.

التشـابه  أوجـه  مـن خـالل  احلاليـة  الدراسـة  بنتائـج  السـابقة  الدراسـات  نتائـج  مقارنـة   -
احلاليـة. والدراسـة  األخـرى  الدراسـات  نتائـج  بـن  واالختـالف 

مشكلة البحث:
حياته  يف  فاعلة  اتصال  العريب كوسيلة  العامل  يف  آب  الواتس  انتشار  من  الرغم  على 
الي  املتعمقة،  العلمية  الدراسة  إىل  مفتقرًة  التزال  التطبيق  هذا  استخدامات  فإن  اإلنسان، 
تتناول دوافع االستخدام، ومدى اإلشباع املتحقق منها مبا يتوائم مع أمهية التقنية وخطورهتا، 
السعودي بصفة  العربية بصفة عامة، واجملتمع  اجملتمعات  التطبيق يف  انتشار هذا  ويف ضوء 
الشباب  استخدام  لدراسة  يسعى  الباحث  فإن  التطبيق،  هذا  استخدامات  وتنوع  خاصة، 
واإلشباعات  االستخدام  هذا  طبيعة  متعمقة، حتدد  دراسة  التطبيق  هلذا  السعودي  اجلامعي 
املتحققة منه، وبناء على ما سبق تتمثل مشكلة الدراسة يف التساؤل الرئيس التايل: ما دوافع 

استخدام الشباب السعودي لتطبيق الواتس آب واالشباعات املتحققة منه؟.

أمهية البحث:
ميكن حتديد أمهية البحث من خالل النقاط التالية:

- التأثرات القوية لتقنيات االتصال احلديثة، وتطبيقاهتا ومنها الواتس آب.

الواتس آب، ويف حتديد اجلوانب الي  - حماولة الكشف عن آراء الشباب يف تطبيق 
يستخدم فيها هذا التطبيق.

- األمهية الي حيظى هبا تطبيق الواتس آب بن الشباب اجلامعي، األمر الذي يدفعنا إىل 
ضرورة معرفة أتثراته على هذه الفئة.

- حتاول هذه الدراسة توجيه انتباه الباحثن إىل أمهية هذا النوع من التكنولوجيا احلديثة 
بوجه عام وتطبيق الواتس آب بصفة خاصة.
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أهداف البحث:
1- التعرف على استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق الواتس آب.

2- معرفة أهم املوضوعات الي يتابعها الشباب عر تطبيق الواتس آب.
3- التعرف على مشاركة الشباب السعودي وتفاعلهم مع املوضوعات الي يتابعها من 

خالل تطبيق الواتس آب.
4- معرفة دوافع استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق الواتس آب.

5- رصـــد أهـــم اإلشـــباعات املتحققـــة مـــن اســـتخدام الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي لتطبيـــق 
الواتـــس آب.

تساؤالت البحث:
- ما معدل استخدام الشباب اجلامعي لتطبيق الواتس آب أسبوعًيا؟.

- ما أهم املوضوعات الي يتفاعل معها الشباب اجلامعي السعودي عر تطبيق الواتس آب؟.
من  يتابعها  الي  املوضوعات  مع  وتفاعلهم  السعودي  الشباب  مشاركة  أشكال  ما   -

خالل تطبيق الواتس آب؟.
- ما أهم إجيابيات استخدام تطبيق الواتس آب من وجهة نظر الشباب اجلامعي من املبحوثن؟

- ما دوافع استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق الواتس آب؟.
- ما أهم اإلشباعات املتحققة من استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق الواتس آب؟ 

فروض البحث:
الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائياً بن متوسطات درجات املبحوثن على 

مقياس دوافع استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع )ذكور- إانث(.

الفــرض الثــاين: توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــاً بــن متوســطات درجــات املبحوثــن 
علــى مقيــاس دوافــع اســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفقــاً للجامعــة )أم القــرى- الطائــف(.
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الفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائياً بن متوسطات درجات املبحوثن على 
مقياس اإلشباعات املتحققة من استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع )ذكور- إانث(.

الفـــرض الرابـــع: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــاً بـــن متوســـطات درجـــات املبحوثـــن علـــى 
مقياس اإلشباعات املتحققة من استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً جلامعة )أم القرى- الطائف(.

الفـــرض اخلامـــس: توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ودالـــة إحصائيـــاً بـــن معـــدل اســـتخدام 
املبحوثـــن لتطبيـــق الواتـــس آب ومســـتوى اإلشـــباعات املتحققـــة.

الفـــرض الســـادس: توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ودالـــة إحصائيـــاً بـــن دوافـــع اســـتخدام 
املبحوثـــن لتطبيـــق الواتـــس آب ومســـتوى اإلشـــباعات املتحققـــة.

نوع البحث ومنهجه وأدواته:
1- نوع البحث:

ينتمـــي هـــذا البحـــث إىل البحـــوث الوصفيـــة الـــي هتتـــم بدراســـة واقـــع األحـــداث والظواهـــر 
واملواقـــف واآلراء، وحتليلهـــا وتفســـرها بغـــرض الوصـــول إىل اســـتنتاجات مفيـــدة إمـــا لتصحيـــح 
ـــا حتديثـــه أو اســـتكماله أو تطويـــره، وال تقـــف الدراســـات الوصفيـــة عنـــد حـــدود  هـــذا الواقـــع وإمَّ
الوصـــف والتشـــخيص بـــل تتجـــاوز ذلـــك إىل وصـــف العالقـــات الســـببية ألغـــراض اكتشـــاف 

احلقائـــق املرتبطـــة هبـــا وتعميمهـــا.

2- منهج البحث:
مت االعتمـــاد علـــى منهـــج املســـح اإلعالمـــي الـــذي ينتمـــي إىل البحـــوث الوصفيـــة، ويف 
إطـــاره مت االعتمـــاد علـــى مســـح مجهـــور الوســـيلة، وهـــم طـــالب جامعـــي أم القـــرى والطائـــف، 
يســـاعد علـــى وصـــف الظاهـــرة مـــن خـــالل مجـــع  ويعـــد هـــذا املنهـــج جهـــداً علميـــاً منظمـــاً 

املعلومـــات واملالحظـــات عنهـــا. 
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3- أداة البحث:
صحيفـــة االســـتبانة وهـــي إحـــدى األســـاليب املســـتخدمة يف مجـــع بيـــاانت أوليـــة مـــن العينـــة 
عـــدَّة ســـلًفا؛ للتعـــرُّف علـــى حقائـــق معينـــة، 

ُ
املختـــارة، عـــن طريـــق توجيـــه جمموعـــة مـــن األســـئلة امل

أو وجهـــات نظـــر املبحوثـــن، أو الدوافـــع والعوامـــل املؤثـــرة فيهـــم؛ وذلـــك ملعرفـــة أســـباب اســـتخدام 
الشـــباب اجلامعـــي الســـعودي؛ لتطبيـــق الواتـــس آب واالشـــباعات املتحققـــة منـــه.

صدق أداة البحث وثباهتا:
أواًل : صدق أداة البحث:

مت تصميـــم صحيفـــة االســـتبانة مـــن خـــالل حمـــاور فرعيـــة، اشـــتملت علـــى أســـئلة يف ضـــوء 
ــتاذة  ــة مـــن احملكمـــن مـــن أسـ ــتمارة علـــى جمموعـ ــا، ومت عـــرض االسـ ــة وفروضهـ أهـــداف الدراسـ

اإلعـــالم، الذيـــن أكـــدوا علـــى مـــدى صاحليتهـــا للتطبيـــق.

اثنياً: ثبات أداة البحث:
مت إجـــراء اختبـــار قبلـــي علـــى عينـــة قوامهـــا 40 مفـــردة، بواقـــع 10% مـــن إمجـــايل العينـــة، 
مث أعيـــد تطبيقـــه مـــرة أخـــرى علـــى اجملموعـــة نفســـها بعـــد فاصـــل زمـــي مّدتـــه أســـبوعان، مث قـــام 
الباحـــث حبســـاب معامـــل الثبـــات بـــن درجـــات املبحوثـــن يف التطبيقـــن األول والثـــاين، ويتضـــح 

ذلـــك مـــن اجلـــدول التـــايل:
معامل الثبات للتجزئة النصفيةعدد العباراتأبعاد املقياس

110.9307إشباعات احملتوى
120.9044إشباعات الوسيلة

230.92512املقياس ككل
جدول رقم )1): معامل ثبات ملقياس اإلشباعات املتحققة

يتضـــح مـــن اجلـــدول الســـابق مـــدى تقـــارب نســـبة الثبـــات بـــن أبعـــاد املقيـــاس، فقـــد تراوحـــت 
مـــا بـــن )0.9307 – 0.9044(، وهـــي معامـــالت ثبـــات دالـــة عنـــد مســـتوى 0.01 ، حيـــث 
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بلغـــت قيمـــة معامـــل الثبـــات للمقيـــاس ككل 0.92512ـ  ممـــا يبـــن صالحيـــة املقيـــاس كأداة 
مـــن أدوات الدراســـة.

جمتمع البحث وعينته:
البحـــث مـــن طلبـــة اجلامعـــات الســـعودية وطالباهتـــا، ومت اختيـــار عينـــة  يتكـــون جمتمـــع 
الطائـــف( وطالباهتمـــا. القـــرى-  )أم  طـــالب جامعـــي  مـــن  مفـــردة  قوامهـــا 400  عشـــوائية 

النســبةالتكراراجملموعاتاملتغري

النــوع
50%200ذكور
50%200إانث

100%400اجملموع

اجلامعة
50%200أم القرى
50%200الطائف

100%400اجملموع
جدول رقم )2) توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع، نوع اجلامعة. 

أسباب اختيار عينة البحث:
1- يرجع سبب اختيار الباحث لعينة من الشباب اجلامعي إىل طبيعة موضوع الدراسة.

2- أن الشباب هم أكثر الفئات استخداماً للهاتف احملمول.

3- أن تطبيق الواتس آب من أكثر التطبيقات استخداًما وأشهرها بن الشباب اجلامعي. 

مصطلحات البحث:
الواتس آب

هــو تطبيــق إلرســال الرســائل النصيــة والصــور وملفــات الفيديــو علــى اهلواتــف الذكيــة. 
ص136(  ،2015 )أمــن، 
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متغريات البحث:
يسعى البحث إىل اختبار العالقة بن عدد من املتغرات، هي:

- املتغري املستقل: الواتس آب حمل البحث.

- املتغري التابع: يتمثل يف استخدامات الشباب اجلامعي السعودي.

- املتغريات الوسيطة: وتتمثل يف العوامل الدميجرافية التالية )النوع- اجلامعة(.

املعامالت اإلحصائية املستخدمة:
الستخراج نتائج الدراسة قام الباحث ابستخدام الرانمج اإلحصائي (Spss)؛ حيث 

استخدم بعض األساليب اإلحصائية الي تتالءم وطبيعة البياانت املطلوبة، مثل:

1- التكرارات البسيطة والنسب املئوية.

2- املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.

املتوســطن  بــن  الفــروق  لدراســة  املســتقلة  للمجموعــات   T.Test اختبــار »ت«   -3
احلســابين جملموعتــن مــن املبحوثــن علــى أحــد متغــرات الدراســة.

4- اختبــار كا2 جلــداول التوافــق لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعالقــة بــن متغريــن مــن 
املســتوى األمســى .

5- معامــل التوافــق (Contingency Coefficient)، الــذي يقيــس شــدة العالقــة 
بــن متغريــن امسيــن يف جــدول أكثــر مــن 2×2.

6- اختبار »Test Z« لدراسة معنوية الفرق بن نسبتن مئويتن.

7- معامل ارتباط برسون Pearson Correlation  لدراسة شدة العالقة االرتباطية 
واجتاههــا بــن متغريــن مــن متغرات الدراســة.
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نتائج الدراسة امليدانية
1- مدى استخدام الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« لتطبيق الواتس آب.

اجلامعة
االستخدام

اإلمجايلالطائفأم القرى
%ك%ك%ك

14572.513366.527869.5دائًما
2814.02311.55112.75أحياًن
178.53718.55413.5ندرًا

105.073.5174.2ال أستخدمه
200100200100400100اإلمجالــي

قيمة كا2= 23.9451      درجة احلرية = 3      معامل التوافق = 0.2376      مستوي الداللة = دالة**
جدول رقم )3): يوضح مدى استخدام الشباب اجلامعي لتطبيق الواتس آب وفقاً للجامعة

ويتضح من حتليل بياانت اجلدول السابق ما يلي:

أن نسـبة مـن )دائمـاً( يسـتخدمون تطبيـق الواتـس آب بلغـت 69.5% مـن إمجـايل عينـة 
الدراسـة،  وجـاءت نسـبة مـن )أحيـااًن( يسـتخدمون تطبيـق الواتـس آب 12.75% مـن إمجـايل 
عينة الدراسـة، يف حن جاءت نسـبة من )اندرا( يسـتخدمون تطبيق الواتس آب بنسـبة بلغت 

13.5% مـن إمجـايل عينـة الدراسـة, وجـاءت نسـبة مـن ال يسـتخدمون تطبيـق الواتـس آب

وحبسـاب قيمة كا2 من اجلدول السـابق عند درجة حرية =3، وجد أهنا = 23.9451 
وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة 0.01، وقد بلغت قيمة معامل التوافق 0.2376 
مما يؤكد على وجود عالقة دالة إحصائياً بن اجلامعة )أم القرى- الطائف(، ودرجة استخدام 

الشباب اجلامعي لتطبيق الواتس آب منإمجايل مفردات العينة.
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الدراسـة« السـتخدام  اجلامعـي »عينـة  الشـباب  تفضيـل  أسـباب  أهـم   -2
الواتـس آب. تطبيـق 

اجلامعة
اسباب التفضيل

اإلمجايلالطائفأم القرى
z الرتيبالداللةقيمة

%ك%ك%ك
2غر دالة13973.215881.929777.50.8520سهلة االستخدام

تتيح جمااًل أوسع حلرية الرأي 
3غر دالة9147.911559.620653.81.1439والتعبري

اشتماهلا على الصور وخدمات 
1غر دالة14676.815680.830278.90.3901الفيديو والصوت

سرعة نقل األخبار واملعلومات 
4غر دالة3618.94724.48321.70.5288دون معوقات

190193383مجلة من سئلوا

جدول رقم )4): يوضح أهم أسباب تفضيل الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« الستخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للجامعة 

ويتضح من حتليل بياانت اجلدول السابق ما يلي :

جاءت استعمال تطبيق الواتس آب »اشتماهلا على الصور وخدمات الفيديو والصوت« يف 
مقدمة أسباب تفضيل الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« الستخدام تطبيق الواتس آب وفًقا لنوع 
اجلامعة، حيث جاءت بنسبة بلغت 78.9%، ويليها »سهلة االستخدام« يف الرتيب الثاين، 
حيث جاءت بنسبة بلغت 77.5%، يف حن جاءت »تتيح جماالً أوسع حلرية الرأي والتعبر« 
يف الرتيب الثالث، حيث جاء بنسبة بلغت 53.8%،  وجاءت »سرعة نقل األخبار واملعلومات 

دون معوقات« يف الرتيب الرابع، حيث جاءت بنسبة بلغت %21.7.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من: baido & El-Messiry, (2016)، دراسة: 
 ،Yeboah, Horsu, & Abdulai (2016) :دراسة ،Mefolere, K. F. (2016)
 ،Alkis, C. (2016) دراسة:   ،Bhatt, A., & Arshad, M. (2016) دراسة: 
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دراسة: Church, K., & Oliveira, R. (2016) الي توصلت إىل أن أهم أسباب 
العناصر اإلعالمية  تبادل  يلي  الواتس آب جاءت كما  تطبيق  الشباب الستخدام  تفضيل 
احلصول  وسهولة  االتصال  وفورية  سرعة  واملعارف،  املعلومات  تبادل  والفيديو,  كالصور 
اإلشباعات  وسرعته كأهم  االتصال  سهولة  والتواصل،  األفكار  مشاركة  املعلومات,  على 
املتحققة من الواتس آب، الدردشة واالتصال السريع والتنسيق والتخطيط، ومشاركة األخبار 

الشخصية واألحداث احلياتية.

3- أهم أشكال مشاركة الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« يف تطبيق الواتس آب

اجلامعة
أشكال املشاركة

اإلمجايلالطائفأم القرى
z الرتيبالداللةقيمة

%ك%ك%ك
2غر دالة13772.111660.125366.11.1743تعليقات

1غر دالة16687.415680.832284.10.6398مشاركة وإعادة توجيه
نشر )نصوص – صور- صوت- 

4غر دالة4624.26232.110828.20.7743فيديو).

3غر دالة7338.48242.515540.50.3978إعجاب
190193383مجلة من سئلوا

جدول رقم )5): يوضح أهم أشكال مشاركة الشباب اجلامعي “عينة الدراسة” يف تطبيق الواتس آب وفقاً للجامعة

ويتضح من حتليل بيانت اجلدول السابق ما يلي:
جاءت أهم أشكال مشاركة الشباب اجلامعي “عينة الدراسة” يف تطبيق الواتس آب 
بنسبة بلغت  الرتيب األول “مشاركة وإعادة توجيه”  للجامعة، حيث جاء ذلك يف  وفقاً 
إمجايل  من   %66.1 بنسبة  جاء  حيث  “التعليقات”،  الثاين  الرتيب  يف  وجاء   ،%84.1
مفردات عينة الدراسة، وجاء يف الرتيب الثالث “إعجاب”، حيث جاء بنسبة %40.5، 
بنسبة  جاء  فيديو(”، حيث  )نصوص – صور- صوت-  الرابع “نشر  الرتيب  وجاء يف 

28.2% من إمجايل مفردات عينة الدراسة.
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4- ترتيب أهم املوضوعات اليت يتفاعل معها الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« 
عند استخدامه لتطبيق الواتس آب.
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١٠٤                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

 تشــر بيــاانت اجلــدول الســابق ترتيــب أكثــر املوضوعــات الــي يتفاعــل معهــا الشــباب 
اجلامعــي »عينــة الدراســة عنــد اســتخدامه لتطبيــق الواتــس« آب وجــاءت علــى النحــو التــايل:

جاء يف الرتيب األول »املوضوعات االجتماعية« بوزن مئوي بلغت نسبته 22.1%، وجاء يف 
الرتيب الثاين »املوضوعات الرفيهية« بوزن مئوي بلغت نسبته 20.4%، وجاء يف الرتيب الثالث 
»املوضوعات الدينية« بوزن مئوي بلغت نسبته 18.9%، وجاء يف الرتيب الرابع »املوضوعات 
السياسية« بوزن مئوي بلغت نسبته 18.8%، وجاء يف الرتيب اخلامس »املوضوعات الثقافية« بوزن 
مئوي بلغت نسبته 16.4%، وجاء يف الرتيب السادس »املوضوعات الربوية« بوزن مئوي بلغت 
نسبته 16.2%، وجاء يف الرتيب السابع »املوضوعات االقتصادية« بوزن مئوي بلغت نسبته %9.4.

5- أهــم ســلبيات اســتخدام تطبيــق الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب 
الدراســة« اجلامعــي »عينــة 

                      اجلامعة
أشكال املشاركة

الرتيبالداللةقيمة zاإلمجايلالطائفأم القرى
%ك%ك%ك

12غر دالة168.42915.04511.70.6462إمكانية تكوين عالقات غري مرغوب فيها
6غر دالة9449.59046.618448.00.2780استخدامه كوسيلة لرويج الشائعات.

زايدة احتماالت التعرض لألرق نتيجة للتأثري 
4غر دالة10454.79046.619450.70.5680اإلدماين على التطبيق.

5غر دالة8645.310353.418949.30.7930تقليص فرص التعلق ابآلابء وابقي أفراد األسرة.
3غر دالة10555.39750.320252.70.4896قلة األنشطة البدنية بني الشباب.

10غر دالة3920.55226.99123.80.6278استخدامه أثناء القيادة.
2غر دالة17190.016987.634088.80.2382تقليل التفاعل مع اجملتمع الفعلي احمليط ابلشباب.

سهولة تقلب احلالة النفسية ابختالف طبيعة التفاعل 
8غر دالة5931.14221.810126.40.7938والتغذية الراجعة من اآلخرين عرب التطبيق.

7غر دالة6031.68242.514237.11.0673نشر أحاديث نبوية مل تثبت صحتها.
9غر دالة4624.24724.49324.30.0138تبادل املقاطع املخلة ابآلداب.
11غر دالة2915.3199.84812.50.5302يلهي عن أداء الفروض اليومية.

1غر دالة18999.519310038299.70.0514تقليل فرص التفاعل املباشر وجهاً لوجه
190193383مجلة من سئلوا

جدول رقم )7): يوضح أهم سلبيات استخدام تطبيق الواتس آب من وجهة نظر الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« وفقاً للجامعة 
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ويتضح من حتليل بياانت اجلدول السابق ما يلي:

جـــاء تقليـــل فـــرص التفاعـــل املباشـــر وجهـــاً لوجـــه يف مقدمـــة ســـلبيات اســـتخدام تطبيـــق 
الواتـــس آب مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب اجلامعـــي »عينـــة الدراســـة« وفًقـــا لنـــوع اجلامعـــة، حيـــث 
جـــاءت بنســـبة بلغـــت 99.7%، ويليهـــا تقليـــل التفاعـــل مـــع اجملتمـــع الفعلـــي احمليـــط ابلشـــباب 
يف الرتيـــب الثـــاين، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 88.8%، يف حـــن جـــاء قلـــة األنشـــطة البدنيـــة 
بـــن الشـــباب يف الرتيـــب الثالـــث، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 52.7%، وجـــاء نتيجـــة للتأثـــر 
اإلدمـــاين علـــى التطبيـــق يف الرتيـــب الرابـــع ، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت 50.7%، أمـــا عـــن 
تقليـــص فـــرص التعلـــق ابآلابء وابقـــي أفـــراد األســـرة فقـــد جـــاء يف الرتيـــب اخلامـــس، حيـــث جـــاء 
بنســـبة بلغـــت 49.3%، وجـــاء اســـتخدامه كوســـيلة لرويـــج الشـــائعات يف الرتيـــب الســـادس، 
أمـــا عـــن نشـــر أحاديـــث نبويـــة مل تثبـــت صحتهـــا فقـــد جـــاء يف الرتيـــب الســـابع، حيـــث جـــاء 
ــل  ــة النفســـية ابختـــالف طبيعـــة التفاعـ ــهولة تقلـــب احلالـ ــاءت سـ بنســـبة بلغـــت 37.1%، وجـ
والتغذيـــة الراجعـــة مـــن اآلخريـــن عـــر التطبيـــق يف الرتيـــب الثامـــن، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 
26.4%، وجـــاء تبـــادل املقاطـــع املخلـــة ابآلداب يف الرتيـــب التاســـع، حيـــث جـــاء بنســـبة 
بلغـــت 24.3%، أمـــا عـــن اســـتخدامه أثنـــاء القيـــادة فقـــد جـــاء يف الرتيـــب العاشـــر، حيـــث 
جـــاء بنســـبة بلغـــت 23.8%، وجـــاء يلهـــي عـــن أداء الفـــروض اليوميـــة يف الرتيـــب احلـــادي 
عشـــر، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 12.5%، وأخـــراً جـــاءت إمكانيـــة تكويـــن عالقـــات غـــر 

مرغوبـــة يف الرتيـــب الثـــاين عشـــر، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت %11.7.

 ،Bhatt, A., & Arshad, M. )2016( دراســـة  مـــع  النتيجـــة  هـــذه  وتتفـــق 
جوانـــب  علـــى  خاصـــة  الشـــباب  علـــى  للواتســـاب  عميقـــة  ســـلبية  أتثـــرات  أظهـــرت  الـــي 
التعليـــم والســـلوك، ونظـــام احليـــاة اليوميـــة، وفقـــدان االهتمـــام ابلعـــامل الواقعـــي، وأتثـــر احلالـــة 
الوجدانيـــة العاطفيـــة نتيجـــة لكثـــرة االســـتخدام،  أيضـــًا متثلـــت املظاهـــر الســـلبية األخـــرى 
يف احلصـــول علـــى مصـــدر الســـعادة واحلـــزن مـــن اســـتجاابت اآلخريـــن علـــى التطبيـــق, وعـــدم 

القـــدرة علـــى ضبـــط النفـــس.
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١٠6                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

6- أهــم إجيابيــات اســتخدام تطبيــق الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب 
الدراســة«: اجلامعــي »عينــة 

                      اجلامعة
االجيابيات

الرتيبالداللةقيمة zاإلمجايلالطائفأم القرى
%ك%ك%ك

تساعد خدمة الرسائل الفورية يف متكني وغرس 
الشعور ابالنتماء والكفاءة االجتماعية واالستمتاع 

وسرعة مشاركة املعلومات بني الشباب
4غر دالة6845.310353.418949.30.7930

لديه القدرة على خلق املشاركة وإعادة استخدام 
احملتوى يف احلوارات الرقمية الدجييتال, والتواصل 

الثنائي والتفاعل االجتماعي مع املستخدمني 
اآلخرين.

3غر دالة10153.28946.119049.60.1896

يقدم رسائل واتصاالت فورية ويساعد على سهولة 
2غر دالة15179.514173.129276.20.6278مشاركة املعلومات واحملتوى اإلعالمي.

12غر دالة2412.63015.55414.10.4382تبادل مقاطع الفيديو والصور وااتحتها يف أي وقت.
استخدام تطبيق الواتس آب يف قدرته على تسهيل 
5غر دالة8544.710252.818748.80.7938التواصل، ودعم التعليم القائم على االتصال للشباب.

9غر دالة5428.44020.79424.50.9091حتسني العالقات االجتماعية.
حتقيق التواصل مع األصدقاء واملعارف عرب 

7غر دالة6031.68142.014136.81.0166مسافات طويلة.

بناء صداقات جديدة.
10غر دالة4523.74221.88722.70.0038

الواتس آب هو أكثر موثوقية وفعالية من 
11غر دالة3518.42211.35714.90.2501املكاملات اهلاتفية.

1غر دالة18999.519310038299.70.0514ميثل الواتس آب طريقة سهلة وسريعة للتواصل.
13غر دالة136.884.1215.50.3209تبادل احلوارات واملناقشات فيما خيص العمل.

إمكانية مشاركة األفكار مع األشخاص من مجيع 
8غر دالة6132.15629.011730.50.3023أحناء العامل.

تطبيق الواتس آب يتيح لك التواصل مع اآلخرين 
7غر دالة6031.68142.014136.81.0166يف أي وقت دون حرج ألحد الطرفني.

6غر دالة8042.18946.116944.10.3922تبادل املعلومات اخلاصة احمللية والدولية.
190193383مجلة من سئلوا

جدول رقم )8): يوضح أهم إجيابيات استخدام تطبيق الواتس آب من وجهة نظر الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« وفقاً للجامعة 
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ويتضح من حتليل بياانت اجلدول السابق ما يلي:

جـــاء »ميثـــل الواتـــس آب طريقـــة ســـهلة وســـريعة للتواصـــل« يف مقدمـــة إجيابيـــات اســـتخدام 
تطبيـــق الواتـــس آب مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب اجلامعـــي »عينـــة الدراســـة« وفًقـــا لنـــوع اجلامعـــة، 
حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 98.9%، ويليـــه »يقـــدم رســـائل واتصـــاالت فوريـــة ويســـاعد علـــى 
بنســـبة  جـــاء  الثـــاين، حيـــث  الرتيـــب  اإلعالمـــي« يف  واحملتـــوى  املعلومـــات  ســـهولة مشـــاركة 
بلغـــت 76.2%، يف حـــن جـــاء »لديـــه القـــدرة علـــى خلـــق املشـــاركة وإعـــادة اســـتخدام احملتـــوى 
يف احلـــوارات الرقميـــة الدجييتـــال، والتواصـــل الثنائـــي والتفاعـــل االجتماعـــي مـــع املســـتخدمن 
اآلخريـــن« يف الرتيـــب الثالـــث، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 49.6%، وجـــاءت »تســـاعد خدمـــة 
الرســـائل الفوريـــة يف متكـــن وغـــرس الشـــعور ابالنتمـــاء والكفـــاءة االجتماعيـــة واالســـتمتاع وســـرعة 
مشـــاركة املعلومـــات بـــن الشـــباب« يف الرتيـــب الرابـــع ، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت %49.3، 
أمـــا عـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب يف »قدرتـــه علـــى تســـهيل التواصـــل، ودعـــم التعليـــم القائـــم 
علـــى االتصـــال للشـــباب« فقـــد جـــاء يف الرتيـــب اخلامـــس، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت %48.8، 
وجـــاء تبـــادل املعلومـــات اخلاصـــة احملليـــة والدوليـــة. يف الرتيـــب الســـادس، حيـــث جـــاء بنســـبة 
بلغـــت 44.10%، أمـــا عـــن حتقيـــق التواصـــل مـــع األصدقـــاء واملعـــارف عـــر مســـافات طويلـــة 
فقـــد جـــاء يف الرتيـــب الســـابع، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 36.8%، بينمـــا جـــاء تطبيـــق الواتـــس 
آب »يتيـــح لـــك التواصـــل مـــع األخريـــن يف أي وقـــت دون حـــرج ألحـــد الطرفـــن« فقـــد جـــاء 
يف الرتيـــب الســـابع مكـــرر، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 36.8%، وجـــاءت إمكانيـــة مشـــاركة 
األفـــكار مـــع األشـــخاص مـــن مجيـــع أحنـــاء العـــامل يف الرتيـــب الثامـــن، حيـــث جـــاءت بنســـبة 
بلغـــت 30.5%، وجـــاء حتســـن العالقـــات االجتماعيـــة يف الرتيـــب التاســـع، حيـــث جـــاءت 
ــر،  ــاء يف الرتيـــب العاشـ ــاء صداقـــات جديـــدة« فقـــد جـ ــا عـــن »بنـ ــبة بلغـــت 24.5%، أمـ بنسـ
حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 22.7%، وجـــاء الواتـــس آب »هـــو أكثـــر موثوقيـــة وفعاليـــة مـــن 
املكاملـــات اهلاتفيـــة« يف الرتيـــب احلـــادي عشـــر، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت 14.9%، وجـــاء 
تبـــادل مقاطـــع الفيديـــو والصـــور وإاتحتهـــا يف أي وقـــت يف الرتيـــب الثـــاين عشـــر، حيـــث جـــاء 
ــا خيـــص العمـــل« يف  ــوارات واملناقشـــات فيمـ ــادل احلـ ــاء »تبـ ــبة بلغـــت 14.1%، وأخـــراً جـ بنسـ

الرتيـــب الثالـــث عشـــر، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت %5.5 .
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١٠8                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

 ،Abaido & El-Messiry, ( 2016) :وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع كل مـــن دراســـة
 Yeboah, Horsu, & Abdulai) دراســـة:   ،Mefolere, K. F. (2016) دراســـة: 
 Alkis, C.) دراســـة:   ،Bhatt, A., & Arshad, M. (2016) دراســـة:   ،(2016
أنَّ  الـــي توصلـــت إىل   ،Church, K., & Oliveira, R. (2016) 2016)، دراســـة: 
اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب يســـهل تبـــادل العناصـــر اإلعالميـــة كالصـــور والفيديـــو, واملعلومـــات، 
ــه  ــة الرفيـ ــباع احلاجـــات االتصاليـ ــرعته، وإشـ ــال وسـ ــهولة االتصـ ــاركة األفـــكار والتواصـــل، وسـ مشـ
واملتعـــة, ومتضيـــة الوقـــت وقتـــل امللـــل، والدردشـــة واالتصـــال الســـريع، ومشـــاركة األخبـــار الشـــخصية، 

ــة. واألحـــداث احلياتيـ

7- درجــة موافقــة الشــباب اجلامعــي “عينــة الدراســة” لدوافــع اســتخدام تطبيــق 
الواتــس آب

     االستجابة
النوعالعبارة

معارضحمايدموافق
االحنراف املتوسط

املعياري
شدة 
االجتاه %ك%ك%ك

أكون رأاًي أو موقًفا جتاه املوضوعات 
اليت أنقشها عرب الوتس آب.

10555.36433.72111.1أم القرى
موافق2.38640.7067 9348.27136.82915.0الطائف

19851.713535.25013.1اإلمجايل

أتبادل األفكار عن طريق استخدام 
الواتس آب.

14073.74423.263.2أم القرى
موافق2.72320.4871 14474.64824.910.5الطائف

28474.29224.071.8اإلمجايل

وسيلة تزودين ابلكثري من األخبار 
عن اجملتمع احمللي.

13671.64624.284.2أم القرى
موافق2.67360.5322 13469.45528.542.1الطائف

27070.510126.4123.1اإلمجايل

إمكانية مراجعة الدروس واملذاكرة 
القائمة على الصور.

8243.28645.32211.6أم القرى
موافق2.35500.6301 8644.69750.3105.2الطائف

16843.918347.8328.4اإلمجايل

التحدث مع أصدقائي على الواتس 
آب حول أهم القضااي املثارة.

2111.14322.612666.3أم القرى
موافق1.49860.6935 2311.96031.111057.0الطائف

4411.510326.923661.6اإلمجايل
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     االستجابة
النوعالعبارة

معارضحمايدموافق
االحنراف املتوسط

املعياري
شدة 
االجتاه %ك%ك%ك

أتعايش من خالل الوتس آب مع 
مشكالت أقراين

8042.19449.5168.4أم القرى
موافق2.12890.6319 8041.59549.2189.3الطائف

16041.818949.3348.9اإلمجايل

أتواصل مع مستخدمني يشاركونين 
نفس اهتمامايت

12666.34724.7178.9أم القرى
موافق2.60050.6179 13167.95226.9105.2الطائف

25767.19925.8277.0اإلمجايل

لإلبقاء على التواصل أصدقائي 
وأقاريب الذين ال ميكن التواصل 
معهم يف احلياة بوسيلة أخرى.

11460.06534.2115.8أم القرى
موافق2.62400.5785 14474.64121.284.1الطائف

25867.410627.7195.0اإلمجايل

الواتس آب يساعدين على اكتساب 
املعرفة عن املشاكل يف اجملتمع

9550.08343.7126.3أم القرى
موافق2.48040.6001 11057.07438.394.7الطائف

20553.515741.0215.5اإلمجايل

مشاركة جداول احملاضرات 
واالمتحانت.

8946.86835.83317.4أم القرى
موافق2.30280.7499 9448.76533.73417.6الطائف

18347.813334.76717.5اإلمجايل

أتعلم أشياء جديدة اثناء احملادثة 
على الواتس آب

12766.85227.4115.8أم القرى
موافق2.64750.5544 13670.55327.542.1الطائف

26368.710527.4153.9اإلمجايل

أصدقائي يرسلون يل صورًا أو 
فيديوهات للمحضرات من خالل 

الواتس آب

11057.96333.2178.9أم القرى
موافق2.52210.6298 11861.16433.2115.7الطائف

22859.512733.2287.3اإلمجايل

الفضول وحب االستطالع ملتابعة ما 
ينشر على تطبيق الواتس آب.

11258.97137.473.7أم القرى
موافق2.54560.5810 11459.16935.8105.2الطائف

22659.014036.6174.4اإلمجايل

وسيلة ممتعة لالستفادة منها.

12465.35528.9115.8أم القرى
موافق2.59000.5936 12363.76031.1105.2الطائف

24764.511530.0215.5اإلمجايل
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١١٠                                                        مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

     االستجابة
النوعالعبارة

معارضحمايدموافق
االحنراف املتوسط

املعياري
شدة 
االجتاه %ك%ك%ك

سهلة الوصول إليها

10655.87237.9126.3أم القرى
موافق2.49340.6218 10956.57036.3147.3الطائف

21556.114237.1266.8اإلمجايل

أحتكم يف الوقت الذى أقضيه عليه.

10856.87137.4115.8أم القرى
موافق2.50650.5960 10654.97840.494.7الطائف

21455.914938.9205.2اإلمجايل

القضاء على التوتر والقلق ملا يتيحه 
التطبيق من فرص التنفيس عنها.

8946.88645.3157.9أم القرى
موافق2.40200.6267 9448.78544.0147.3الطائف

18347.817144.6297.6

للتخلص من امللل وشغل وقت 
الفراغ.

12766.85528.984.2أم القرى
موافق2.53780.5949 9951.38242.5126.2الطائف

22659.013735.8205.2اإلمجايل

تعودت على استخدام الواتس آب.

11359.56735.3105.3أم القرى
موافق2.56650.5967 12564.85729.5115.7الطائف

23862.112432.4215.5اإلمجايل

تبادل املعلومات واملناقشات 
اجلماعية.

13168.92111.13820.0أم القرى
موافق2.40990.8540 11961.7199.85528.5الطائف

25065.34010.49324.3اإلمجايل

أقوم بتعديل احلالة على الواتس 
آب ابنتظام

10253.74222.14624.2أم القرى
موافق2.29500.8463 10856.03417.65126.4الطائف

21054.87619.89725.3اإلمجايل

نتشارك الصور والفيديو مع اآلخرين 
على الواتس آب.

14978.494.73216.8أم القرى
موافق2.61610.7424 14776.2189.32814.5الطائف

29677.3277.06015.7اإلمجايل

الواتس آب يساعدين على البقاء 
على اإلنرنت مع من أحب.

10153.22714.26232.6أم القرى
موافق2.28450.8832 11861.12714.04824.9الطائف

21957.25414.111028.7اإلمجايل
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     االستجابة
النوعالعبارة

معارضحمايدموافق
االحنراف املتوسط

املعياري
شدة 
االجتاه %ك%ك%ك

مع الواتس آب ال أشعر ابمللل حىت 
عندما أكون مبفردي.

11761.6168.45730.0أم القرى
موافق2.32630.9098 12464.2105.25930.6الطائف

24162.9266.811630.6اإلمجايل

الواتس آب يساعدين على املرح مع 
األصدقاء .

9147.93618.96333.2أم القرى
معارض2.08530.8947 10453.92814.56131.6الطائف

19550.96416.712432.4اإلمجايل

استخدام الواتس آب جيعلين أشعر 
ابألمهية بني أصدقائي.

11460.02814.74825.3أم القرى
موافق2.47780.7952 14273.62613.52513.0الطائف

25666.85414.17319.1

جدول )9): يوضح درجة موافق الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« لدوافع استخدام تطبيق الواتس آب

تشـــر بيـــاانت اجلـــدول الســـابق إىل اســـتجاابت املبحوثـــن حـــول درجـــة موافقـــة الشـــباب 
اجلامعـــي »عينـــة الدراســـة« لدوافـــع اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب، حيـــث اتفـــق كل مـــن )أكـــون 
رأاًي أو موقًفـــا جتـــاه املوضوعـــات الـــي أانقشـــها عـــر الوتـــس آب- أتبـــادل األفـــكار عـــن طريـــق 
اســـتخدام الواتـــس آب-وســـيلة تـــزودين ابلكثـــر مـــن األخبـــار عـــن اجملتمـــع احمللـــي- إمكانيـــة 
يشـــاركوني  مســـتخدمن  مـــع  اتواصـــل  الصـــور-  علـــى  القائمـــة  واملذاكـــرة  الـــدروس  مراجعـــة 
نفـــس اهتمامـــايت- لإلبقـــاء علـــى التواصـــل أصدقائـــي وأقـــاريب الذيـــن ال ميكـــن التواصـــل معهـــم 
يف احليـــاة بوســـيلة أخـــرى- واتـــس آب يســـاعدين علـــى اكتســـاب املعرفـــة عـــن املشـــاكل يف 
اجملتمـــع- مشـــاركة جـــداول احملاضـــرات واالمتحـــاانت- أتعلـــم أشـــياء جديـــدة أثنـــاء احملادثـــة علـــى 
الواتـــس آب- أصدقائـــي يرســـلون يل صـــورًا أو فيديوهـــات للمحاضـــرات مـــن خـــالل الواتـــس 
آب- الفضـــول وحـــب االســـتطالع ملتابعـــة مـــا ينشـــر علـــى تطبيـــق الواتـــس آب- وســـيلة ممتعـــة 
لالســـتفادة منهـــا- ســـهلة الوصـــول إليهـــا- أحتكـــم يف الوقـــت الـــذي أقضيـــه عليـــه- القضـــاء علـــى 
التوتـــر والقلـــق ملـــا يتيحـــه التطبيـــق مـــن فـــرص التنفيـــس عنهـــا- للتخلـــص مـــن امللـــل وشـــغل وقـــت 
الفـــراغ- تعـــودت علـــى اســـتخدام الواتـــس آب- تبـــادل املعلومـــات واملناقشـــات اجلماعيـــة- 
أقـــوم بتعديـــل احلالـــة علـــى الواتـــس آب ابنتظـــام- نتشـــارك الصـــور والفيديـــو مـــع اآلخريـــن 
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علـــى الواتـــس آب- الواتـــس آب يســـاعدين علـــى البقـــاء علـــى اإلنرنـــت مـــع مـــن أحـــب- مـــع 
الواتـــس آب ال أشـــعر ابمللـــل حـــى عندمـــا أكـــون مبفـــردي- اســـتخدام الواتـــس آب جيعلـــي 
أشـــعر ابألمهيـــة بـــن أصدقائـــي( بدرجـــة موافقـــة )موافـــق( وذلـــك مبتوســـط حســـايب )2.3864-
-2.6475-2.3028-2.4804-2.6240-2.6005-2.3550-2.6736-2.723
-2.5665-2.5378-2.4020-2.5065-2.4934-2.5900-2.5456-2.5221

التـــوايل. علـــى   )2.4778-2.3263-2.2845-2.6161-2.2950-2.4099

يف حـــن جـــاءت العبـــارة )التحـــدث مـــع أصدقائـــي علـــى الواتـــس آب حـــول أهـــم القضـــااي 
املثـــارة -أتعايـــش مـــن خـــالل الوتـــس آب مـــع مشـــكالت أقـــراين( مبتوســـط حســـايب )1.4986-

2.1289( علـــى التـــوايل وذلـــك بدرجـــة موافقـــة )حمايـــد(.

)معـــارض(  ابســـتجابة  األصدقـــاء(  مـــع  املـــرح  علـــى  يســـاعدين  آب  )الوتـــس  وجـــاءت 
حســـايب)2.0853(. ومتوســـط 

دراسة:  ومنها،  السابقة  الدراسات  بعض  مع  متفقة  الدوافع  وجاءت 
 ،Aisar, Mohd, & Salina, (2015) :دراسة ،Sudharani & Nagaraju (2016)
أحوال  على  االطالع  االسرخاء،  املتعة،  وهي:  االجتماعية(،  )الدوافع  حيث  من 
األسرة،  أو  األصدقاء  مع  التواصل  حبرية،  النفس  عن  التعبر  الوقت،  متضية  اآلخرين، 
التواصل بسهولة أكر، والتواصل مع الكثر من األشخاص يف نفس الوقت، و)الدوافع 
واألفكار(،  املعرفة  األخبار,  )احلقائق،  املعلومات  على  احلصول  هي:  املعلوماتية(، 
ومشاركة  جدد،  أشخاص  مقابلة  جديدة،  أشياء  تعلم  النصيحة،  استقبال  أو  إعطاء 

األفكار(. املعرفة،  األخبار،  الروابط،  )احلقائق،  اآلخرين  مع  املعلومات 
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8- درجــة موافقــة الشــباب اجلامعــي »عينــة الدراســة« لإلشــباعات الــيت قــد 
حيققهــا اســتخدام تطبيــق الواتــس آب:

     االستجابة
النوعالعبارة

معارضحمايدموافق
االحنراف املتوسط

املعياري
شدة 
االجتاه %ك%ك%ك

إشباع الشعور بزايدة املعرفة 
واملعلومات حول املوضوعات املثارة 

على الواتس آب.

6132.15428.47539.5أم القرى
معارض1.92680.8312 5830.16332.67237.3الطائف

11931.111730.514738.4اإلمجايل

معرفة املوضوعات اليت ال تتناوهلا 
الوسائل التقليدية ويتم عرضها من 

خالل الواتس آب.

8645.34523.75931.1أم القرى
موافق2.14090.868 8946.14221.86232.1الطائف

17545.78722.712131.6اإلمجايل

يتيح يل الفرصة للتعبري عن رأيي يف 
خمتلف القضااي.

8745.84523.75830.5أم القرى
موافق2.18790.8351 8946.15830.14623.8الطائف

17646.010326.910427.2اإلمجايل

يتيح يل الفرصة لتكوين رأي صائب 
جتاه خمتلف املوضوعات.

11862.1147.45830.5أم القرى
موافق2.38120.8718 12866.32311.94221.8الطائف

24664.2379.710026.1اإلمجايل

حتمل وحفظ الصور والفيديوهااتليت 
يتم إرساهلا عرب الواتس آب.

12666.31910.04523.7أم القرى
موافق2.41770.8579 12866.3168.34925.4الطائف

25466.3359.19424.5اإلمجايل

الشعور أبنين شخص أكثر اجتماعية 
وتنمي لدي مهارات التفاعل 

االجتماعي ابآلخرين.

3317.413872.61910.0أم القرى
حمايد2.08870.5765 4925.411559.62915.0الطائف

8221.425366.14812.5اإلمجايل

أجد فيها وسيلة للتعبري عن آرائي 
ومشكاليت.

4825.38745.85528.9أم القرى
حمايد1.99210.7466 5729.58343.05327.5الطائف

10527.417044.410828.2اإلمجايل

يوفر املزيد من املعلومات 
االجتماعية للمستخدمني.

3920.57338.47841.1أم القرى
معارض1.83020.7342 3719.29348.26332.6الطائف

7619.816643.314136.8اإلمجايل
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     االستجابة
النوعالعبارة

معارضحمايدموافق
االحنراف املتوسط

املعياري
شدة 
االجتاه %ك%ك%ك

للبحث عن مستخدمني يشاركوين 
نفس اهتمامايت.

5629.59147.94322.6أم القرى
حمايد2.10440.7340 6935.88242.54221.8الطائف

12532.617345.28622.2اإلمجايل

تنمي لدي مهارات التحدث 
والنقاش مع اآلخرين.

13973.2147.43719.5أم القرى
موافق2.51950.8083 13771.0168.34020.7الطائف

27672.1307.87720.1اإلمجايل

معرفة اآلراء األفكار املختلفة من 
خالل تعليقات األصدقاء.

14877.973.73518.4أم القرى
موافق2.58480.7809 14675.6126.23518.1الطائف

29476.8195.07018.3اإلمجايل

أشعر بتقدير الناس يل  من خالل 
استخدام الواتس آب.

11862.12111.15126.8أم القرى
موافق2.33150.8875 11760.6199.85729.5الطائف

23561.44010.410828.2اإلمجايل

يشبع لدي الشعور ابحلماس والرغبة 
يف املشاركة يف األحداث.

11258.93116.34724.7أم القرى
موافق2.34200.8533 11559.62915.04925.4الطائف

22759.36015.79625.1اإلمجايل

يشبع لدي القدرة على التخلص من 
ضغوط احلياة.

9449.54121.65528.9أم القرى
موافق2.26890.8792 11961.7199.85528.5الطائف

21355.66015.711028.7اإلمجايل

لعدم شعوري ابلوحدة.

10856.82613.75629.5أم القرى
موافق2.32110.8645 11660.13216.64523.3الطائف

22458.55815.110126.4اإلمجايل

استخدم الواتس آب ألكون على 
اتصال أبصدقائي دائًما 

11359.52814.74925.8أم القرى
موافق2.32370.8589 11057.03317.15025.9الطائف

22358.26115.99925.8اإلمجايل

أقضي بعض الوقت مع األصدقاء 
اجلدد على الواتس آب.

10354.23216.85528.9أم القرى
موافق2.33680.8676 12765.82010.44623.8الطائف

23060.15213.610126.4
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     االستجابة
النوعالعبارة

معارضحمايدموافق
االحنراف املتوسط

املعياري
شدة 
االجتاه %ك%ك%ك

يف حني العطالت أتوصل مع 
أصدقائي عن طريق الواتس آب.

10756.32613.75730.0أم القرى
موافق2.33420.8761 12564.82110.94724.4الطائف

23260.64712.310427.2اإلمجايل

أنضم إىل اجملموعات االجتماعية 
على الواتس آب ملقابلة أصدقاء هلم 

امليول واالجتاهات نفسها.

9449.54021.15629.5أم القرى
موافق2.20100.8675 9649.64020.75729.5الطائف

19049.68020.911329.5

أستخدم الواتس آب للبعد عن 
التوتر 

9952.14825.34322.6أم القرى
موافق2.31850.8331 11459.13116.14824.9الطائف

21355.67920.69123.8اإلمجايل

استخدام الواتس آب يساعدين 
على متضية الوقت.

11460.02613.75026.3أم القرى
موافق2.31850.8878 11760.6178.85930.6الطائف

23160.34311.210928.5اإلمجايل

أستخدم الواتس آب عندما أريد 
أن أسرخي

9348.94423.25327.9أم القرى
موافق2.21400.8445 9348.24925.45126.4الطائف

18648.69324.310427.2اإلمجايل

الفورية وسهولة االستخدام يف تبادل 
املعلومات والدردشة.

10856.82915.35327.9أم القرى
موافق0.89222.2219 9649.73116.16634.2الطائف

20453.36015.711931.1

جدول)10): يوضح درجة موافقة الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« لإلشباعات الي حيققها استخدام تطبيق الواتس آب

تشـــر بيـــاانت اجلـــدول الســـابق إىل اســـتجاابت املبحوثـــن حـــول درجـــة موافقـــة الشـــباب 
اجلامعـــي »عينـــة الدراســـة« لإلشـــباعات الـــي حيققهـــا تطبيـــق الواتـــس آب، حيـــث جـــاء بدرجـــة 
موافقة)موافـــق( كل مـــن )معرفـــة املوضوعـــات الـــي التتناوهلـــا الوســـائل التقليديـــة ويتـــم عرضهـــا مـــن 
خـــالل الواتـــس آب- يتيـــح يل الفرصـــة للتعبـــر عـــن رأيـــي يف خمتلـــف القضـــااي- يتيـــح يل الفرصـــة 
لتكويـــن رأي صائـــب جتـــاه خمتلـــف املوضوعـــات- حتميـــل وحفـــظ الصـــور والفيديوهـــات الـــي 
يتـــم إرســـاهلا عـــر الواتـــس آب- تنمـــي لـــدي مهـــارات التحـــدث والنقـــاش مـــع اآلخريـــن- معرفـــة 
اآلراء األفـــكار املختلفـــة مـــن خـــالل تعليقـــات األصدقـــاء- أشـــعر بتقديـــر النـــاس يل  مـــن خـــالل 
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ــاركة يف األحـــداث-  ــة يف املشـ ــبع لـــدي الشـــعور ابحلمـــاس والرغبـ ــتخدام الواتـــس آب- يشـ اسـ
يشـــبع لـــدي القـــدرة علـــى التخلـــص مـــن ضغـــوط احليـــاة- لعـــدم شـــعوري ابلوحـــدة- أســـتخدم 
الواتس آب ألكون على اتصال أبصدقائي دائًما - أقضي بعض الوقت مع األصدقاء اجلدد 
علـــى الواتـــس آب- يف حـــن العطـــالت أتواصـــل مـــع أصدقائـــي عـــن طريـــق الواتـــس آب- أنضـــم 
إىل اجملموعـــات االجتماعيـــة علـــى الواتـــس آب ملقابلـــة أصدقـــاء هلـــم امليـــول واالجتاهـــات نفســـها 
- أســـتخدم الواتـــس آب للبعـــد عـــن التوتـــر- اســـتخدام الواتـــس آب يســـاعدين علـــى متضيـــة 
الوقت- أستخدم الواتس آب عندما أريد أن أسرخي- الفورية وسهولة االستخدام يف تبادل 
-2.4177-2.3812-2.1879-2.1409( حســـايب  مبتوســـط  والدردشـــة(  املعلومـــات 
-2.3368-2.3237-2.3211-2.2689-2.3420-2.3315-2.5848 -2.5195
2.3342- 2.2010-2.3185-2.3185-0.8878-2.2140-0.8922( علـــى التـــوايل.

مهـــارات  لـــدي  وتنمـــي  اجتماعيـــة  أكثـــر  شـــخٌص  أبنـــي  )الشـــعور  جـــاءت  حـــن  يف 
التفاعـــل االجتماعـــي ابآلخريـــن- أجـــد فيهـــا وســـيلة للتعبـــر عـــن آرائـــي ومشـــكاليت- للبحـــث 
عـــن مســـتخدمن يشـــاركوني ميـــويل واهتمامـــايت نفســـها( بـــرأي )حمايـــد( ومتوســـط حســـايب 

.)2.1044-1.9921-2.0887(

وأخـــراً جـــاء بدرجـــة موافقـــة )معـــارض( كل مـــن )إشـــباع الشـــعور بـــزايدة املعرفـــة واملعلومـــات 
االجتماعيـــة  املعلومـــات  مـــن  املزيـــد  يوفـــر  آب-  الواتـــس  علـــى  املثـــارة  املوضوعـــات  حـــول 

التـــوايل. للمســـتخدمن( مبتوســـط حســـايب )1.9268-1.8302( علـــى 
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التحقق من صحة الفروض:
الفـــرض األول: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــاً بـــني متوســـطات درجـــات املبحوثـــني 

علـــى مقيـــاس دوافـــع اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــاً للنـــوع )ذكـــور- إنث).
دوافع 

االحنراف املتوسطالعدداجملموعاتاالستخدام
الداللةدرجة احلريةقيمة تاملعياري

دوافع نفعية
1952.76410.4256ذكور

دالة*1.7774381
0.05 1882.68080.4897إانث

دوافع 
طقوسية

1952.72300.4486ذكور
غر دالة0.8910381

1882.68080.4786إانث

املقياس ككل
1952.71280.4536ذكور

غر دالة0.2265381
1882.70210.4700إانث

جدول )11): نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن املبحوثن يف دوافع استخدام الواتس آب وفقاً للنوع

تشر نتائج اختبار »ت« يف اجلدول السابق إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية 
مستوى  مقياس  على  اإلانث  درجات  ومتوسطات  الذكور  درجات  متوسطات  بن 
 *1.7774 »ت«  قيمة  بلغت  حيث  آب،  الواتس  تطبيق  الستخدام  النفعية  الدوافع 
يثبت صحة  فقد  وابلتايل   ،0.05 الداللة  مستوي  عند مجيع  إحصائيًا  دالة  قيمة  وهي 
متوسطات  بن  إحصائيًا  داللة  ذات  فروق  توجد  أنه  على  ينص  الذى  الفرض،  هذا 
آب  الواتس  تطبيق  الستخدام  النفعية  الدوافع  مستوى  مقياس  على  املبحوثن  درجات 

األكر. املتوسط  الذكور صاحب  لصاحل  إانث(  )ذكور-  للنوع  وفقًا 

كما تشر نتائج اختبار »ت« يف اجلدول السابق إىل عدم وجود فروق ذات داللة 
مقياس  على  اإلانث  درجات  ومتوسطات  الذكور  درجات  متوسطات  بن  إحصائية 
»ت«  قيمة  بلغت  حيث  آب،  الواتس  تطبق  الستخدام  الطقوسية  الدوافع  مستوى 
فقد  وابلتايل  الداللة،  مستوايت  مجيع  عند  إحصائيًا  دالة  غر  قيمة  وهي   ،0.8910
ثبت عدم صحة هذا الفرض، الذى ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائيًا بن 
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تطبيق  الطقوسية الستخدام  الدوافع  مستوى  مقياس  على  املبحوثن  درجات  متوسطات 
الواتس آب وفقًا للنوع )ذكور- إانث(.

فروق  وجود  عدم  إىل  السابق  اجلدول  يف  »ت«  اختبار  نتائج  تشر  سبق  ومما 
ذات داللة إحصائية بن متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلانث على 
مقياس دوافع استخدام تطبق الواتس آب، حيث بلغت قيمة »ت« 0.2265، وهي 
هذا  صحة  عدم  ثبت  فقد  وابلتايل  الداللة،  مستوايت  مجيع  عند  إحصائيًا  دالة  قيمة 
متوسطات درجات  فروق ذات داللة إحصائية بن  توجد  أنه:  والقائل  الفرض جزئيًا، 
املبحوثن على مقياس دوافع استخدام تطبيق الواتس آب وفقًا للنوع )ذكور- إانث(.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة: )Alanazi, A. D. )2015، الي أظهرت أتثرًا 
قواًي ذا داللة إحصائية لتطبيق الواتس آب على متابعة الشباب لألخبار، وحرية تدفق 
فيما  واإلانث  الذكور  بن  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وظهور  املعلومايت،  االتصال 
الذكور. لصاحل  آب  الواتس  تطبيق  عر  واألخبار  املعلومات  تدفق  حرية  بتقدير  يتعلق 

الفـــرض الثـــاين: توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــاً بـــني متوســـطات درجـــات املبحوثـــني 
علـــى مقيـــاس دوافـــع اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــاً للجامعـــة )أم القـــرى- الطائـــف).

دوافع 
االحنراف املتوسطالعدداجملموعاتاالستخدام

الداللةدرجة احلريةقيمة تاملعياري

دوافع نفعية
1902.66840.4831أم القرى

دالة*2.3297381
0.05 1932.77720.4295الطائف

دوافع 
طقوسية

1902.7000.4594أم القرى
غر دالة0.0983381

1932.7000.4686الطائف

املقياس ككل
1902.65780.4866أم القرى

دالة*2.1009381
0.05 1932.75640.4303الطائف

جدول )12): نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن املبحوثن يف دوافع استخدام الواتس آب وفقاً للجامعة
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تشـــر نتائـــج اختبـــار »ت« يف اجلـــدول الســـابق إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة 
بـــن متوســـطات درجـــات جامعـــة أم القـــرى ومتوســـطات درجـــات جامعـــة الطائـــف علـــى 
قيمـــة  بلغـــت  الواتـــس آب، حيـــث  تطبيـــق  النفعيـــة الســـتخدام  الدوافـــع  مســـتوى  مقيـــاس 
 ،0.05 الداللـــة  مســـتوي  مجيـــع  عنـــد  إحصائيـــًا  دالـــة  قيمـــة  وهـــي   ،*2.3297 »ت« 
وابلتـــايل فقـــد يثبـــت صحـــة هـــذا الفـــرض، الـــذى ينـــص علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة 
النفعيـــة  الدوافـــع  مســـتوى  مقيـــاس  علـــى  املبحوثـــن  درجـــات  متوســـطات  بـــن  إحصائيـــًا 
جامعـــة  لصـــاحل  الطائـــف(  القـــرى-  )أم  للجامعـــة  وفقـــًا  آب  الواتـــس  تطبيـــق  الســـتخدام 

الطائـــف صاحـــب املتوســـط األكـــر.

فــروق ذات  عــدم وجــود  الســابق إىل  اجلــدول  اختبــار »ت« يف  نتائــج  تشــر  كمــا 
داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات جامعــة أم القــرى ومتوســطات درجــات جامعــة 
الطائــف علــى مقيــاس مســتوى الدوافــع الطقوســية الســتخدام تطبــق الواتــس آب، حيــث 
مســتوايت  مجيــع  عنــد  إحصائيــًا  دالــة  غــر  قيمــة  وهــي   ،0.0983 »ت«  قيمــة  بلغــت 
الداللــة، وابلتــايل فقــد يثبــت عــدم صحــة هــذا الفــرض، الــذى ينــص علــى أنــه توجــد فــروق 
ذات داللــة إحصائيــًا بــن متوســطات درجــات املبحوثــن علــى مقيــاس مســتوى الدوافــع 

الطائــف(. القــرى-  الواتــس آب وفقــًا للجامعــة )أم  الطقوســية الســتخدام تطبيــق 

فـــروق  وجـــود  إىل  الســـابق  اجلـــدول  يف  »ت«  اختبـــار  نتائـــج  تشـــر  ســـبق  وممـــا 
ومتوســـطات  القـــرى  أم  جامعـــة  درجـــات  متوســـطات  بـــن  إحصائيـــة  داللـــة  ذات 
درجـــات جامعـــة الطائـــف علـــى مقيـــاس دوافـــع اســـتخدام تطبـــق الواتـــس آب، حيـــث 
داللـــة  مســـتوى  عنـــد  إحصائيـــًا  دالـــة  قيمـــة  وهـــي   ،2.1009 »ت«  قيمـــة  بلغـــت 
فـــروق  توجـــد  أنـــه:  والقائـــل  الفـــرض جزئيـــًا  هـــذا  ثبـــت صحـــة  فقـــد  0.05، وابلتـــايل 
دوافـــع  مقيـــاس  علـــى  املبحوثـــني  درجـــات  متوســـطات  بـــني  إحصائيـــًا  داللـــة  ذات 
لصـــاحل  الطائـــف)  القـــرى-  )أم  للجامعـــة  وفقـــًا  آب  الواتـــس  تطبيـــق  اســـتخدام 

األكـــرب. املتوســـط  صاحـــب  الطائـــف  جامعـــة 

متوســـطات درجـــات  بـــني  فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــاً  توجـــد  الثالـــث:  الفـــرض 
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املبحوثـــني علـــى مقيـــاس اإلشـــباعات املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــاً 
للنـــوع )ذكـــور- إنث).

اإلشباعات 
االحنراف املتوسطالعدداجملموعاتاملتحققة

الداللةدرجة احلريةقيمة تاملعياري

إشباعات 
احملتوى

1952.15890.7037ذكور
دالة*2.1652381

0.05 1882.30310.5928إانث

إشباعات 
الوسيلة

1952.10250.7596ذكور
دالة**2.7423381

0.01 1882.31380.7474إانث

املقياس ككل
1952.62560.7167ذكور

دالة**2.9023381
0.01 1882.80850.4911إانث

جدول )13): نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن املبحوثن يف مستوى اإلشباعات املتحققة من استخدام الواتس آب وفقاً للنوع

داللـــة  ذات  فـــروق  وجـــود  إىل  الســـابق  اجلـــدول  يف  »ت«  اختبـــار  نتائـــج  تشـــر 
ــة بـــن متوســـطات درجـــات الذكـــور ومتوســـطات درجـــات اإلانث علـــى مقيـــاس  إحصائيـ
مســـتوى إشـــباعات احملتـــوى املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب، حيـــث بلغـــت 
 ،0.05 داللـــة  مســـتوي  عنـــد  إحصائيـــًا  دالـــة  قيمـــة  وهـــي   ،*2.1652 »ت«  قيمـــة 
ذات  فـــروق  توجـــد  أنـــه  علـــى  ينـــص  الـــذى  الفـــرض،  هـــذا  يثبـــت صحـــة  فقـــد  وابلتـــايل 
احملتـــوى  إشـــباعات  مقيـــاس  علـــى  املبحوثـــن  درجـــات  متوســـطات  بـــن  إحصائيـــًا  داللـــة 
املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــًا للنـــوع )ذكـــور- إانث( لصـــاحل اإلانث 

األكـــر. املتوســـط  صاحـــب 

كمـــا تشـــر نتائـــج اختبـــار »ت« يف اجلـــدول الســـابق إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة 
ــة بـــن متوســـطات درجـــات الذكـــور ومتوســـطات درجـــات اإلانث علـــى مقيـــاس  إحصائيـ
مســـتوى إشـــباعات الوســـيلة املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبـــق الواتـــس آب، حيـــث بلغـــت 
 ،0.01 داللـــة  مســـتوى  عنـــد  إحصائيـــًا  دالـــة  قيمـــة  وهـــي   ،**2.7423 »ت«  قيمـــة 
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ذات  فـــروق  توجـــد  أنـــه  علـــى  ينـــص  الـــذى  الفـــرض،  هـــذا  يثبـــت صحـــة  فقـــد  وابلتـــايل 
الوســـيلة  إشـــباعات  املبحوثـــن علـــى مقيـــاس  بـــن متوســـطات درجـــات  داللـــة إحصائيـــًا 
املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــًا للنـــوع )ذكـــور- إانث( لصـــاحل اإلانث 

صاحـــب املتوســـط األكـــر.

فـــروق  وجـــود  إىل  الســـابق  اجلـــدول  يف  »ت«  اختبـــار  نتائـــج  تشـــر  ســـبق  وممـــا 
ذات داللـــة إحصائيـــة بـــن متوســـطات درجـــات الذكـــور ومتوســـطات درجـــات اإلانث 
الواتـــس آب، حيـــث  تطبـــق  اســـتخدام  مـــن  املتحققـــة  إشـــباعات  علـــى مقيـــاس مســـتوى 
داللـــة  مســـتوى  عنـــد  إحصائيـــًا  دالـــة  قيمـــة  وهـــي   ،**2.9023 »ت«  قيمـــة  بلغـــت 
0.01، وابلتـــايل فقـــد ثبـــت صحـــة هـــذا الفـــرض، الـــذى ينـــص علـــى أنـــه: توجـــد فـــروق 
ذات داللـــة إحصائيـــًا بـــني متوســـطات درجـــات املبحوثـــني علـــى مقيـــاس إشـــباعات 
املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــًا للنـــوع )ذكـــور- إنث) لصـــاحل 

اإلنث صاحـــب املتوســـط األكـــرب.

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة: )Alkis, C. )2016، الـــي أظهـــرت فروًقـــا ذات 
ــباب  ــة للشـ ــباع احلاجـــات االتصاليـ ــة بـــن أتثـــر تطبيـــق الواتـــس آب علـــى إشـ ــة إحصائيـ داللـ

بـــن أفـــراد العينـــة الذكـــور واإلانث لصـــاحل اإلانث.

متوســـطات درجـــات  بـــني  فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــًا  توجـــد  الرابـــع:  الفـــرض 
ـــق الواتـــس آب وفقـــاً  املبحوثـــني علـــى مقيـــاس اإلشـــباعات املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبي

جلامعـــة )أم القـــرى- الطائـــف).
اإلشباعات 

االحنراف املتوسطالعدداجملموعاتاملتحققة
الداللةدرجة احلريةقيمة تاملعياري

إشباعات 
احملتوى

1902.31010.6444أم القرى
دالة*1.9246381

0.05 1932.16840.6611الطائف
إشباعات 
الوسيلة

1902.40410.6864أم القرى
دالة*2.0221381

0.05 1932.26310.6778الطائف
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اإلشباعات 
االحنراف املتوسطالعدداجملموعاتاملتحققة

الداللةدرجة احلريةقيمة تاملعياري

املقياس ككل
1902.89110.3122أم القرى

دالة**5.8042381
0.01 1932.53680.7876الطائف

جدول )14): نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بن املبحوثن يف مستوى اإلشباعات املتحققة من استخدام الواتس آب وفقاً للجامعة

تشـــر نتائـــج اختبـــار »ت« يف اجلـــدول الســـابق إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصائيـــة 
بـــن متوســـطات درجـــات جامعـــة أم القـــرى ومتوســـطات درجـــات جامعـــة الطائـــف علـــى 
مقيـــاس مســـتوى إشـــباعات احملتـــوى املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب، حيـــث 
ــًا عنـــد مســـتوي داللـــة 0.05،  بلغـــت قيمـــة »ت« 1.9246*، وهـــي قيمـــة دالـــة إحصائيـ
وابلتـــايل فقـــد يثبـــت صحـــة هـــذا الفـــرض، الـــذى ينـــص علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة 
إحصائيـــًا بـــن متوســـطات درجـــات املبحوثـــن علـــى مقيـــاس إشـــباعات احملتـــوى املتحققـــة 
مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــًا للجامعـــة )أم القـــرى- الطائـــف( لصـــاحل جامعـــة 

أم القـــرى صاحـــب املتوســـط األكـــر.

كمـــا تشـــر نتائـــج اختبـــار »ت« يف اجلـــدول الســـابق إىل وجـــود فـــروق ذات داللـــة 
إحصائيـــة بـــن متوســـطات درجـــات جامعـــة أم القـــرى ومتوســـطات درجـــات الطائـــف علـــى 
مقيـــاس مســـتوى إشـــباعات الوســـيلة املتحققـــة مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب، حيـــث 
ــًا عنـــد مســـتوي داللـــة 0.05،  بلغـــت قيمـــة »ت« 2.0221*، وهـــي قيمـــة دالـــة إحصائيـ
وابلتـــايل فقـــد ثبـــت صحـــة هـــذا الفـــرض، الـــذى ينـــص علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة 
إحصائيـــًا بـــن متوســـطات درجـــات املبحوثـــن علـــى مقيـــاس إشـــباعات الوســـيلة املتحققـــة 
مـــن اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــًا للجامعـــة )أم القـــرى- الطائـــف( لصـــاحل جامعـــة 

أم القـــرى صاحـــب املتوســـط األكـــر.

وممـــا ســـبق تشـــر نتائـــج اختبـــار »ت« يف اجلـــدول الســـابق إىل وجـــود فـــروق ذات 
داللـــة إحصائيـــة بـــن متوســـطات درجـــات جامعـــة أم القـــرى ومتوســـطات درجـــات الطائـــف 
الواتـــس آب، حيـــث  تطبيـــق  اســـتخدام  مـــن  املتحققـــة  إشـــباعات  مقيـــاس مســـتوى  علـــى 
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ـــًا عنـــد مســـتوي داللـــة 0.01،  بلغـــت قيمـــة »ت« 5.8042**، وهـــي قيمـــة دالـــة إحصائي
وابلتـــايل فقـــد ثبـــت صحـــة هـــذا الفـــرض، الـــذى ينـــص علـــى أنـــه توجـــد فـــروق ذات داللـــة 
مـــن  املتحققـــة  إشـــباعات  مقيـــاس  علـــى  املبحوثـــن  درجـــات  متوســـطات  بـــن  إحصائيـــًا 
اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب وفقـــًا للجامعـــة )أم القـــرى- الطائـــف( لصـــاحل جامعـــة أم 

القـــرى صاحـــب املتوســـط األكـــر.

الفـــرض اخلامـــس: توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ودالـــة إحصائيـــاً بـــني دوافـــع اســـتخدام 
املبحوثـــني لتطبيـــق الواتـــس آب ومســـتوى اإلشـــباعات املتحققـــة.

املتغري
املتغري

دوافع استخدام تطبيق الواتس آب
الداللةقيمة بريسونالعدد

دالة*3830.101910.04اإلشباعات املتحققة

جدول رقم )14): معامل ارتباط برسون بن درجات املبحوثن على مقياس دوافع استخدامهم لتطبيق الواتس آب 
ودرجاهتم على مقياس اإلشباعات املتحققة

اتضـــح  برســـون  ارتبـــاط  معامـــل  ابســـتخدام  أنـــه  إىل  الســـابق  اجلـــدول  نتائـــج  تشـــر 
وجـــود عالقـــة ارتباطيـــه موجبـــة ودالـــة إحصائيـــًا بـــن دوافـــع اســـتخدام الشـــباب اجلامعـــي 
بلغـــت  املتحققـــة منـــه، حيـــث  الواتـــس آب، ومســـتوايت اإلشـــباعات  لتطبيـــق  الســـعودي 
قيمـــة معامـــل ارتبـــاط برســـون 0.10191، وهـــي قيمـــة دالـــة إحصائيـــًا عنـــد مســـتوى داللـــة 
=0.05، وابلتـــايل فقـــد حتقـــق هـــذا الفـــرض، الـــذى ينـــص علـــى أنـــه توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة 
موجبـــة ودالـــة إحصائيـــًا بـــن دوافـــع اســـتخدام املبحوثـــن لتطبيـــق الواتـــس آب ومســـتوى 
اإلشـــباعات املتحققـــة، أي أنـــه كلمـــا زادت دوافـــع اســـتخدام الشـــباب اجلامعـــي لتطبيـــق 

الواتـــس آب تـــزداد لديهـــم اإلشـــباعات املتحققـــة.

وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع دراســـة: Akinlosotu, T. N. (2016)، الـــي توصلـــت 
وإشـــباع  التطبيـــق  اســـتخدامات  بـــن  إحصائيـــة  داللـــة  ذات  موجبـــة  عالقـــة  وجـــود  اىل 

للشـــباب. واملعلوماتيـــة  والرفيهيـــة  االتصاليـــة  احلاجـــات 
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الفـــرض الســـادس: توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة موجبـــة ودالـــة إحصائيـــًا بـــني معـــدل 
املتحققـــة. اإلشـــباعات  ومســـتوى  آب  الواتـــس  لتطبيـــق  املبحوثـــني  اســـتخدام 

املتغري
املتغري

دوافع استخدام تطبيق الواتس آب
الداللةقيمة بريسونالعدد

دالة*3830.123680.015اإلشباعات املتحققة

جدول رقم )15): معامل ارتباط برسون بن درجات املبحوثن على معدل استخدامهم لتطبيق الواتس آب 
املتحققة اإلشباعات  مقياس  على  ودرجاهتم 

وجود  اتضح  برسون  ارتباط  معامل  ابستخدام  أنه  إىل  السابق  اجلدول  نتائج  تشر 
عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بن معدل استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق 
الواتس آب، ومستوايت اإلشباعات املتحققة منه، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط برسون 
0.12368*، وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة =0.05، وابلتايل فقد حتقق هذا 
الفرض، الذي ينص على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بن معدل استخدام 
املبحوثن لتطبيق الواتس آب ومستوى اإلشباعات املتحققة، أي أنه كلما زاد معدل استخدام 

الشباب اجلامعي لتطبيق الواتس آب تزداد لديهم اإلشباعات املتحققة.

وتتفق هذه النتيجة مع دراسة: Sudharani & Nagaraju (2016)، الي أظهرت 
وجود عالقة موجبة دالة بن مجيع عناصر اإلشباعات املعلوماتية وساعات استخدام الواتس آب.

النتائج العامة للبحث:
اهلاتـف احملمـول »بدرجـة كبـرة« مـن إمجـايل  جـاءت نسـبة مـن يسـتخدمون تطبيقـات 
اهلاتـف  تطبيقـات  يسـتخدمون  مـن  نسـبة  وبلغـت   ،%56.8 بلغـت  الدراسـة  عينـة  مفـردات 
احملمـول »بدرجـة متوسـطة« إمجـايل مفـردات عينـة الدراسـة  40.8%، بينمـا بلغـت نسـبة مـن 
يسـتخدمون تطبيقـات اهلاتـف احملمـول »بدرجـة ضعيفـة« مـن إمجـايل مفـردات عينـة الدراسـة 

2.5% وهـي نسـبة ضئيلـة جـداً.
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- جــاء الواتــس آب whatsapp يف مقدمــة تطبيقــات اهلاتــف احملمــول الــي يســتخدمها 
الشــباب اجلامعــي وفًقــا لنــوع اجلامعــة، حيــث جــاءت بنســبة بلغــت 76.8%، ويليهــا اليوتيــوب 
YouTube يف الرتيــب الثــاين، حيــث جــاء بنســبة بلغــت 73.2%، بينمــا جــاء الفيــس بــوك 
Facebook يف الرتيــب الثالــث، حيــث جــاء بنســبة بلغــت 66.5%، وجــاء ســناب شــات 
أمــا االنســتجرام  بلغــت %63.0،  الرابــع ، حيــث جــاءت بنســبة  الرتيــب  Snapchat يف 
Instagram فقــد جــاء يف الرتيــب اخلامــس، حيــث جــاء بنســبة بلغــت 59.8%، وجــاء 
املاســنجر Messenger يف الرتيــب الســادس، حيــث جــاء بنســبة بلغــت 29.5%، أمــا عــن 
كيــك Kik فقــد جــاء يف الرتيــب الســابع، حيــث جــاء بنســبة بلغــت 28.2%، وأخــراً جــاء 

الســكايب Skype يف الرتيــب الســابع ، حيــث جــاء بنســبة بلغــت %23.2.

- جـــاءت نســـبة مـــن يســـتخدمون تطبيـــق الواتـــس آب »بدرجـــة عاليـــة« بلغـــت %69.5 
مـــن إمجـــايل عينـــة الدراســـة, وجـــاءت نســـبة مـــن يســـتخدمون تطبيـــق الواتـــس آب »بدرجـــة 
متوســـطة« 12.75% مـــن إمجـــايل عينـــة الدراســـة, بينمـــا جـــاءت نســـبة مـــن يســـتخدمون تطبيـــق 
الواتـــس آب »بدرجـــة ضعيفـــة« بنســـبة بلغـــت 13.5% مـــن إمجـــايل عينـــة الدراســـة, بينمـــا جـــاءت 

نســـبة مـــن ال يســـتخدمون تطبيـــق الواتـــس آب بلغـــت 4.2% مـــن إمجـــايل عينـــة الدراســـة.

- جاءت نسبة من يستخدمون تطبيق الواتس آب »يوميًا« من إمجايل مفردات عينة 
الدراسة بلغت 35.0%, وبلغت نسبة من يستخدمون تطبيق الواتس آب »يوم _ ثالثة أايم« 
من إمجايل مفردات عينة الدراسة بلغت 13.3%, بينما بلغت نسبة من يستخدمون تطبيق 

الواتس آب »أربعة أايم فأكثر« من إمجايل مفردات عينة الدراسة بلغت %51.7.

- جـــاءت نســـبة مـــن يســـتخدمون تطبيـــق الواتـــس آب  »أقـــل مـــن ســـاعة« مـــن إمجـــايل 
مفـــردات عينـــة الدراســـة بلغـــت 5.0%، وبلغـــت نســـبة مـــن يســـتخدمون تطبيـــق الواتـــس آب »مـــن 
ســـاعة إىل ســـاعتن« مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة الدراســـة بلغـــت 39.9%، يف حـــن بلغـــت نســـبة 
مـــن يســـتخدمون تطبيـــق الواتـــس آب »أكثـــر مـــن ثـــالث ســـاعات« مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة 

الدراســـة بلغـــت %55.1.
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-  جـاءت أهـم أسـباب تفضيـل الشـباب اجلامعـي »عينـة الدراسـة« السـتخدام تطبيـق 
الواتس آب كما يلى: »اشتماهلا على الصور وخدمات الفيديو والصوت« يف مقدمة أسباب 
تفضيـل الشـباب اجلامعي«عينـة الدراسـة« السـتخدام تطبيـق الواتـس آب وفقـا لنـوع اجلامعـة، 
حيـث جـاءت بنسـبة بلغـت 78.9% , ويليهـا »سـهلة االسـتخدام« يف الرتيـب الثـاين، حيـث 
جـاءت بنسـبة بلغـت 77.5%، بينمـا جـاءت »تتيـح جمـااًل أوسـع حلريـة الـرأي والتعبـر« يف 
الرتيـب الثالـث، حيـث جـاء بنسـبة بلغـت 53.8%، وجـاءت سـرعة نقـل األخبـار واملعلومـات 

دون معوقـات يف الرتيـب الرابـع، حيـث جـاءت بنسـبة بلغـت %21.7.

-  جـاءت أنـواع الرسـائل الـي يتلقاهـا الشـباب اجلامعـي »عينـة الدراسـة« عـر تطبيـق 
يتلقاهـا  الـي  الرسـائل  مقدمـة  واألصدقـاء« يف  األهـل  مـن  »رسـائل  يلـي:  آب كمـا  الواتـس 
الشـباب اجلامعـي »عينـة الدراسـة« عـر تطبيـق الواتـس آب وفًقـا لنـوع اجلامعـة، حيـث جـاءت 
بنسـبة بلغـت 95.0%, ويليهـا »رسـائل مـن اهليئـات واملؤسسـات« يف الرتيـب الثـاين، حيـث 
جـاءت بنسـبة بلغـت 15.1%، بينمـا جـاءت »خدمـات الشـركات والـوكاالت واملواقـع« يف 

الرتيـب الثالـث، حيـث جـاء بنسـبة بلغـت %5.0.

- جـــاءت نســـبة مشـــاركة الشـــباب اجلامعـــي »عينـــة الدراســـة« يف تطبيـــق الواتـــس آب 
مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة الدراســـة بلغـــت 100%، وبلغـــت نســـبة مـــن ال يشـــاركون يف تطبيـــق 

الواتـــس آب مـــن إمجـــايل مفـــردات عينـــة الدراســـة  %0.00 .

- جاءت أهم أشكال مشاركة الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« يف تطبيق الواتس آب 
يف الرتيـب األول« مشـاركة وإعـادة توجيـه« بنسـبة بلغـت 84.1%، وجـاء يف الرتيـب الثـاين 
»التعليقات«، حيث جاء بنسبة 66.1% من إمجايل مفردات عينة الدراسة، وجاء يف الرتيب 
الثالـث »إعجـاب«، حيـث جـاء بنسـبة 40.5%، وجـاء يف الرتيـب الرابـع« نشـر )نصـوص 
– صـور- صـوت- فيديـو(«، حيـث جـاء بنسـبة 28.2% مـن إمجـايل مفـردات عينـة الدراسـة.

- جاء ترتيب أهم املوضوعات الي يتفاعل معها الشباب اجلامعي »عينة الدراسة« عند 
استخدامه لتطبيق الواتس آب يف الرتيب األول »املوضوعات االجتماعية« بوزن مئوي بلغت 
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نسبته  بلغت  مئوي  بوزن  الرفيهية«  املوضوعات  الثاين«  الرتيب  نسبته 22.1%، وجاء يف 
20.4%، وجاء يف الرتيب الثالث »املوضوعات الدينية«، جاء يف الرتيب الرابع »املوضوعات 
السادس  الرتيب  الثقافية«، وجاء يف  »املوضوعات  اخلامس  الرتيب  السياسية » وجاء يف 

»املوضوعات الربوية« وجاء يف الرتيب السابع »املوضوعات االقتصادية«.

- جـــاءت أهـــم ســـلبيات اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب اجلامعـــي 
»عينـــة الدراســـة« »تقليـــل فـــرص التفاعـــل املباشـــر وجهـــاً لوجـــه« يف مقدمـــة ســـلبيات اســـتخدام 
تطبيـــق الواتـــس آب مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب اجلامعـــي »عينـــة الدراســـة«، حيـــث جـــاءت بنســـبة 
بلغـــت 99.7%, ويليهـــا »تقليـــل التفاعـــل مـــع اجملتمـــع الفعلـــي احمليـــط ابلشـــباب« يف الرتيـــب 
الثـــاين، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 88.8%، بينمـــا جـــاءت قلـــة األنشـــطة البدنيـــة بـــن الشـــباب 
يف الرتيـــب الثالـــث، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت 52.7%، وجـــاءت »نتيجـــة للتأثـــر اإلدمـــاين 
علـــى التطبيـــق« يف الرتيـــب الرابـــع، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت 50.7%، أمـــا عـــن »تقليـــص 
فـــرص التعلـــق ابآلابء وابقـــي أفـــراد األســـرة« فقـــد جـــاء يف الرتيـــب اخلامـــس، حيـــث جـــاء بنســـبة 
بلغـــت 49.3%، وجـــاء »اســـتخدامه كوســـيلة لرويـــج الشـــائعات« يف الرتيـــب الســـادس، حيـــث 
ــاء يف  ــا فقـــد جـ ــة مل يثبـــت صحتهـ ــر أحاديـــث نبويـ ــا عـــن نشـ ــبة بلغـــت 48.0%، أمـ ــاء بنسـ جـ
ــا جـــاءت »ســـهولة تقلـــب احلالـــة  ــبة بلغـــت 37.1%، بينمـ ــاء بنسـ ــابع، حيـــث جـ الرتيـــب السـ
النفســـية ابختـــالف طبيعـــة التفاعـــل والتغذيـــة الراجعـــة مـــن اآلخريـــن« عـــر التطبيـــق يف الرتيـــب 
الثامـــن، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت 26.4%، وجـــاء »تبـــادل املقاطـــع املخلـــة ابآلداب« يف 
الرتيـــب التاســـع، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 24.3%، أمـــا عـــن »اســـتخدامه أثنـــاء القيـــادة« 
فقـــد جـــاء يف الرتيـــب العاشـــر، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 23.8% وجـــاء »يلهـــي عـــن أداء 
الفـــروض اليوميـــة« يف الرتيـــب احلـــادي عشـــر، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت 12.5%، وأخـــراً 
جـــاءت »إمكانيـــة تكويـــن عالقـــات غـــر مرغـــوب فيهـــا« يف الرتيـــب الثـــاين عشـــر، حيـــث جـــاء 

بنســـبة بلغـــت %11.7.

- جـــاءت أهـــم إجيابيـــات اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب اجلامعـــي 
»عينـــة الدراســـة« »ميثـــل الواتـــس آب طريقـــة ســـهلة وســـريعة للتواصـــل« يف مقدمـــة إجيابيـــات 
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اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب مـــن وجهـــة نظـــر الشـــباب اجلامعـــي »عينـــة الدراســـة«، حيـــث 
جـــاءت بنســـبة بلغـــت 98.9%, ويليهـــا »يقـــدم رســـائل واتصـــاالت فوريـــة ويســـاعد علـــى ســـهولة 
ومشـــاركة املعلومات واحملتوى اإلعالمي« يف الرتيب الثاين، حيث جاء بنســـبة بلغت %76.2 
، بينمـــا جـــاءت »لديـــه القـــدرة علـــى خلـــق املشـــاركة وإعـــادة اســـتخدام احملتـــوى يف احلـــوارات 
الرقميـــة الدجييتـــال, والتواصـــل الثنائـــي والتفاعـــل االجتماعـــي مـــع املســـتخدمن اآلخريـــن« يف 
الرتيـــب الثالـــث، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 49.6%، وجـــاءت »تســـاعد خدمـــة الرســـائل 
الفوريـــة يف متكـــن وغـــرس الشـــعور ابالنتماءوالكفـــاءة االجتماعيـــة واالســـتمتاع وســـرعة مشـــاركة 
املعلومـــات بـــن الشـــباب« يف الرتيـــب الرابـــع، حيـــث جـــاءت بنســـبة بلغـــت 49.3%، أمـــا عـــن 
اســـتخدام تطبيـــق الواتـــس آب »يف قدرتـــه علـــى تســـهيل التواصـــل، ودعـــم التعليـــم القائـــم علـــى 
االتصـــال للشـــباب« فقـــد جـــاء يف الرتيـــب اخلامـــس، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 48.8%، وجـــاء 
»تبـــادل املعلومـــات اخلاصـــة احملليـــة والدوليـــة« يف الرتيـــب الســـادس، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 
44.10%، أمـــا عـــن »حتقيـــق التواصـــل مـــع األصدقـــاء واملعـــارف عـــر مســـافات طويلـــة« فقـــد 
جـــاء يف الرتيـــب الســـابع، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 36.8%، يف حـــن جـــاء تطبيـــق الواتـــس 
آب »يتيـــح لـــك التواصـــل مـــع اآلخريـــن يف أي وقـــت دون حـــرج ألحـــد الطرفـــن« فقـــد جـــاء 
يف الرتيـــب الســـابع مكـــرر، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 36.8%، وجـــاءت »إمكانيـــة مشـــاركة 
األفـــكار مـــع األشـــخاص مـــن مجيـــع أحنـــاء العـــامل« يف الرتيـــب الثامـــن، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 
30.5%، وجـــاء »حتســـن العالقـــات االجتماعيـــة« يف الرتيـــب التاســـع، حيـــث جـــاءت بنســـبة 
ــاء يف الرتيـــب العاشـــر، حيـــث  ــاء صداقـــات جديـــدة« فقـــد جـ ــا عـــن »بنـ بلغـــت 24.5%، أمـ
جـــاء بنســـبة بلغـــت 22.7%، وجـــاء الواتـــس آب هـــو »أكثـــر موثوقيـــة وفعاليـــة مـــن املكاملـــات 
اهلاتفيـــة« يف الرتيـــب احلـــادي عشـــر، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت 14.9%، وجـــاء »تبـــادل 
مقاطـــع الفيديـــو والصـــور وإاتحتهـــا يف أي وقـــت« يف الرتيـــب الثـــاين عشـــر، حيـــث جـــاء بنســـبة 
بلغـــت 14.1% وأخـــراً جـــاء »تبـــادل احلـــوارات واملناقشـــات فيمـــا خيـــص العمـــل« يف الرتيـــب 

الثالـــث عشـــر، حيـــث جـــاء بنســـبة بلغـــت %5.5.

مقياس  على  املبحوثن  درجات  متوسطات  بن  إحصائياً  داللة  ذات  فروق  توجد   -
لصاحل  إانث(  )ذكور-  للنوع  وفقاً  آب  الواتس  تطبيق  الستخدام  النفعية  الدوافع  مستوى 
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الذكور صاحب املتوسط األكر.

مقياس  على  املبحوثن  درجات  متوسطات  بن  إحصائياً  داللة  ذات  فروق  توجد   -
للجامعة )أم القرى- الطائف(  النفعية الستخدام تطبيق الواتس آب وفقاً  مستوى الدوافع 

لصاحل جامعة الطائف صاحب املتوسط األكر.

مقياس  على  املبحوثن  درجات  متوسطات  بن  إحصائياً  داللة  ذات  فروق  توجد   -
إشباعات احملتوى املتحققة من استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع )ذكور- إانث( لصاحل 

اإلانث صاحب املتوسط األكر.

مقياس  على  املبحوثن  درجات  متوسطات  بن  إحصائياً  داللة  ذات  فروق  توجد   -
القرى-  )أم  للجامعة  وفقاً  آب  الواتس  تطبيق  استخدام  من  املتحققة  احملتوى  إشباعات 

الطائف( لصاحل جامعة أم القرى صاحب املتوسط األكر.

لتطبيق  املبحوثن  استخدام  بن دوافع  ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً  توجد عالقة   -
الواتس آب ومستوى اإلشباعات املتحققة، أي أنه كلما ازدادت دوافع استخدام الشباب 

اجلامعي لتطبيق الواتس آب تزداد لديهم اإلشباعات املتحققة.

لتطبيق  املبحوثن  بن معدل استخدام  ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً  - توجد عالقة 
الواتس آب ومستوى اإلشباعات املتحققة، أي أنه كلما زاد معدل استخدام الشباب اجلامعي 

لتطبيق الواتس آب تزداد لديهم اإلشباعات املتحققة.

البحث توصيات 
1. توعية الشباب الستخدام اأَلمن لوسائل اإلعالم اجلديدة وخاصة تطبيق الواتس آب.

2. نشر الوعي لدى الشباب بضرورة االستفادة من وسائل االتصال واإلعالم اجلديد بشكل إجيايب.
3. توعية الشباب ابجلانب السليب الستخدام وسائل االتصال )اهلاتف احملمول، االنرنت(.

4. إجراء أحباث ودراسات خاصة بتطبيق الواتس آب على شرائح عمرية خمتلفة.
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البحث مقرحات 
1. دراسة استخدام تطبيق الواتس آب كوسيلة لنشر املعلومات بن املراهقن.

2. استخدامات تطبيقات اهلاتف احملمول يف إشباع احلاجات االتصالية لدى الشباب.
3. دراسة مقارنة بن استخدام الشباب لتطبيق الواتس آب والوسائل التقليدية.

4. دوافع وتفضيالت استخدام تطبيق الواتس آب يف اجملتمع السعودي.
5. آفاق وحتدايت استخدام الشباب لتطبيق الواتس آب يف املشاركة اجملتمعية.
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