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د .أسامة بن غازي زين المدني

اســتخدام الشــباب الســعودي لتطبيــق الواتســاب واإلشــباعات
المتحققــة منهــا
د .أسامة بن غازي زين المدني

امللخص:
تتمثل مشكلة الدراسة يف استخدام الشباب السعودي لتطبيق الواتس آب واإلشباعات
املتحققــة منــه ،واعتمــد البحــث علــى منهــج املســح ابلعينــة ،ومتثلــت األدوات يف اســتمارة
االســتقصاء كأداة أساســية للدراســة ،ومت اختيار عينة عشـوائية قوامها  400مفردة من طالب
وطالبــات جامعــي (أم القــرى -الطائــف) ،وكانــت أهــم نتائــج الدراســة :جــاءت نســبة مــن
يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب «بدرجــة عاليــة» مــن املبحوثــن بلغــت  ،%69.5بينمــا جــاءت
نســبة مــن يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب «بدرجــة ضعيفــة» بنســبة بلغــت  ،%13.5يف حــن
جــاءت نســبة مــن اليســتخدمون تطبيــق الواتــس آب بلغــت  %4.2مــن إمجــايل عينــة الدراســة.
توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائيًــا بــن معــدل اســتخدام املبحوثــن لتطبيــق الواتــس
أيضــا هــذه العالمــة بــن دوافــع اســتخدام
آب ومســتوى اإلشــباعات املتحققــة ،كمــا وجــدت ً
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 sample 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 between 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 التي تربـط بين األفـراد داخـل حـدود كل منهـم
مهمـة لدرجـة أهنـا بـدأت يف تغيير احلالـة املاديـة
وخارجهـا ،ولقـد أصبحـت تلـك الشـبكات َّ
للمجتمـع ،وأثـرت يف كافـة جوانـب احليـاة البشـرية ،وال يُسـتثىن تطبيـق الواتـس آب مـن ذلـك،
حيـث بـدأ يف اختـاذ صـور جديـدة كنتيجـة النتشـار اهلواتـف الذكيـة.
وأتسســت مؤسســة الواتــس آب (الشــركة املنتجــة للتطبيــق) يف عــام  2009علــى يــد
أكتــون وكــوم اللذيــن كاان يعمــان يف الســابق لصــاحل شــركة ايهــو يف  12إبريــل (،)2014
شهري  500مليون مستخدم نشط ،يتشاركون
وأعلن موقع فوربس أن الواتس آب يستخدمه ً
أيضــا كان نظــام الرســائل ابلتطبيــق يعــاجل مــا
يوميًــا  700مليــون صــورة ،و 100مليــون فيديــوً .
يزيــد علــى  10مليــارات رســالة نصيــة يوميًــا .يف أوائــل عــام  ،2015وصــل نطــاق اســتخدام
تطبيق الواتس آب قرابة  700مليون مســتخدم نشــط شــهرايً يرســلون ما يزيد على  30مليار
رسالة يومياً ( ،)Business Insider, 2015ويف أواخر الشهر نفسه نشرت صحيفة وول
سـريت ( )The Wall Street Journal, 2015أن مســتخدمي تطبيــق الواتــس آب بلــغ
 800مليــون مســتخدم نشــط حــول العــامل.
ويعـد الواتـس آب تطبيقـاً للرسـائل الفوريـة ،واملكاملـات عبر اهلواتـف الذكيـة ،التي تسـمح
للمسـتخدمني حبريـة الوصـول إلرسـال الرسـائل النصيـة والصوتيـة والفيديـو ،وحتى مشـاركة
الصـور مـع املسـتخدمني اآلخريـن عبر اإلنرتنـت .وميثـل هـذا التطبيـق أحـد الوسـائل التفاعليـة
االجتماعيـة ،التي تسـمح ابلدردشـة مـع األصدقـاء ،وإنشـاء اجملموعـات ،ونقـل احملتـوى يف
صـورة نـص أو صـورة أو فيديـو أو صـوت .كمـا هـو احلـال ابلنسـبة “للفيسـبوك ماسـنجر
واإلنسـتجرام” ،وغريهـا مـن تطبيقـات اإلعلام االجتماعـي ،التي تتطلـب مـن املسـتخدمني
البحـث واقتراح طلبـات صداقـة وإرسـاهلا.
وتنوعـا يف اسـتخداماته
وميثـل تطبيـق الواتـس آب أكثـر منـاذج االتصـال اجلديـدة انتش ًـارا ً
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 اليت تسمح ملستخدميها ليس فقط ابلدردشة ولكن أيضاً العديد من الوظائف األخرى
مثــل االتصــال وتبــادل املعلومــات واحملتــوى وغريهــا”)Bansal, & Joshi 2016.p4( .
وعــرف “يبــواه ودومينيــك” الواتــس آب أبنــه “تطبيــق متوافــر علــى أجهــزة اهلواتــف
احملمولــة الذكيــة ابجليــل اجلديــد مثــل اآليفــون واألندرويــد والبالكبــري والسامســونج وســوين
وغريهــا والــي تســمح للمســتخدمني إبرســال الرســائل النصيــة لبعضهــم البعــض جمــاانً .ويســاند
الواتــس آب الكثــر مــن أنـواع الرســائل مــن النصــوص البســيطة حــى الصــور وملفــات الصــوت
والفيديــو”)Yeboah & Dominic, 2016, p12( .
وعرف ــت “جرين ــر وإيلدري ــدج” الوات ــس آب أبن ــه “تطبي ــق عب ــارة ع ــن منص ــة للرس ــائل
الفوري ــة ع ــر اهلوات ــف احملمول ــة الذكي ــة ,ال ــي تس ــمح للمس ــتخدمني إبرس ــال واس ــتقبال رس ــائل
حــول معلومــات املواقــع والصــور والفيديــو والصــوت والرســائل النصيــة فــورايً لألفـراد وجمموعــات
األصدق ــاء جم ــاانً”)Grinter, and Eldridge, 2016, P44( .

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

ووصـف “ابنـدي” أن تطبيـق “الواتـس آب” يالئـم االتصـال بين الشـباب
ألسـباب ع َّـدة ،أمههـا:
 مسـاح التطبيـق ابلتواصـل بنظـام اجملموعـات املغلقـة ،وإمكانيـة اختيـار األعضـاءاملسـتهدفني لذلـك النـوع مـن االتصـال.
 علــى الرغــم مــن إمكانيــة اســتخدام التطبيــق يف حــاالت االتصــال اجلماعــي علــى غـرارمنصــات اإلعــام االجتماعــي األخــرى ,فإنـَّـه يظــل منشــأ الرســالة الــي يتــم تداوهلــا عــر الدردشــة
يف التطبيــق سـرية.
 يتســم نشــر الرســائل عــر التطبيــق إبمــكان إضافــة اللمســة الشــخصية بــن األشــخاصبعضــا)Pande, 2015, p 66( .
الذيــن يعـ ُ
ـرف بعضهــم ً

تصنيفات واستخدامات تطبيق الواتس آب واإلشباعات املتحققة بني
الشباب:
يف إطـار نظريـة االسـتخدامات واإلشـباعات ،يتـم تصنيـف االسـتخدامات ابلنسـبة
لتطبيـق الواتـس آب إىل:
 .1استخدامات معرفية :ترتبط بتقوية املعلومات ،واملعرفة ،وزايدة الفهم من خالل
استخدام التطبيق.
 .2استخدامات أتثريية :ترتبط بتدعيم اخلربات اجلمالية ،واالستمتاعية ،والوجدانية.
 .3اسـتخدامات تكامليـة :ترتبـط بتدعيـم املصداقيـة ،والثقـة ،واالسـتقرار ،واملكانـة.
 .4استخدامات اجتماعية تكاملية :ترتبط بتدعيم االتصال مع األسرة ،واألصدقاء ،والعامل.
 .5اســتخدامات للهــروب أو التنفيــس عــن التوتــر :تســاعد علــى اهلــروب مــن التوتــر
الــذايت ،واخلارجــي)Asogwa & Edogor, 2016, pp 23-32( .
ويف استعراض جمموعة من الدراسات اليت أجراها كل من جاليون (Gallion, 2016,
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 ،)pp 205-216ووايتينج وويليامز (–Whiting, and Williams, 2014, pp 362
 ،)369يتضح أن استخدامات الشباب للواتساب وإشباعاته تنحصر يف التفاعل ،ومتضية

الوقت ،والرتفيه ،والسعي إىل املعلومات ومشاركتها ،والتواصل االجتماعي ،والتعبري عن
الذات ،والتعليم.

أبعاد أتثري الواتس آب على الشباب يف ضوء استخداماهتم للتطبيق:
تنطبــق أبعــاد التأثــر الثالثــة( :البُعــد البنائــي ،والتمثيلــي ،والتفاعلــي) كمــا حددهــا
(يل ( ))2016علــى تطبيــق الواتــس آب فيمــا يتعلــق ابلشــباب ،فـ َّ
ـإن تطبيــق الواتــس
آب يتــم توصيفــه بنائي ـاً مــن الناحيــة االجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والتكنولوجيــة،
وهــي املواصفــات البنائيــة نفســها للمســاحات االتصاليــة بــن الشــباب ،وابلنســبة للبُعــد
التمثيلــي ،يظهــر بوضــوح يف تطبيــق الواتــس آب كأطــر إلكرتونيــة معــرة عــن الشــباب
وممثِّلــة هلــم .يتــم متثيــل األف ـراد واجملموعــات الشــبابية ذات االهتمــام املشــرك واملنظومــات
كمســتقبلني ،وأيضـاً منتجــن للمعلومــات .أخـراً ,يتحقــق البُعــد التفاعلــي بــن مســتخدمي
تطبيــق الواتــس آب؛ حيــث تتنــوع االتصــاالت حملادثــة تــدور بــن شــخصني إىل جتمعــات
بــن املزيــد مــن األفـراد .تقــدم تلــك األبعــاد الثالثــة ليــس فقــط نقطــة إنطــاق حتليلــي لتأثــر
التطبيــق علــى الشــباب ولكــن أيضـاً لتحليــل أثــر مثــل هــذه النوعيــة مــن الربامــج مــن الناحيــة
التفاعليــة)Lee, 2016, pp 425–443( .
ويقــدم تطبيــق الواتــس آب طرقًــا جديــدة للتبــادل احلـواري بــن الشــباب مــن خــال 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
مــن الربامــج)Nipper, 2015, p.90( .

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،
84
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والعمــل عــر اتصــال اإلنرتنــت وغريهــا)Diwan, 2016, pp 2364-2367( .

ويتســم تطبيــق الواتــس آب مبجموعــة مــن اخلصائــص التفاعليــة ،مــن بينهــا القــدرة علــى
اإلرســال الفــوري للرســائل واملعلومــات ،واحلصــول علــى تغذيــة راجعــة يف الوقــت نفســه ،ومــن
وأي مــكان ،وعلــى أي جهــاز رقمــي ،ابإلضافــة إىل املشــاركة االبتكاريــة .علــى اجلانــب اآلخــر،
يتس ــم ذل ــك التطبي ــق (اإلع ــام احلدي ــث) ابحملت ــوى الف ــوري احمل ــدث غ ــر اخلاض ــع للرقاب ــة.
()Noa, 2016, pp. 174 – 192

وصنف (هاكيال وشاتفيلد ( ))2015خصائص تطبيق الواتس آب كما يلي:
• التوافر عرب منصات اهلواتف احملمولة املتعددة.
• الوصول إىل حجم كبري من املستهلكني وخباصة الشباب.
• الفورية وسهولة االستخدام يف تبادل املعلومات والدردشة.

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

مزااي استخدام تطبيق الواتس آب بني الشباب:
 -1يقدم تطبيق الواتس آب ،الذي مت إنشاؤه يف األساس كبديل خلدمة الرسائل القصرية
( )SMSرسائل واتصاالت فورية ،وتساعد على سهولة مشاركة املعلومات ،مثل( :قوائم
االتصال) ،أو احملتوى اإلعالمي ،مثل( :ملفات الصوت ،والفيديو ،والصور ،وبياانت املواقع).
 -2تتمثل أهم مزااي استخدام تطبيق الواتس آب يف قدرته على تسهيل التواصل,
ابإلضافة إىل دعم التعليم القائم على االتصال للشباب.
 -3تتمثل املزااي األخرى لتطبيق الواتس آب ابإلضافة إىل تقدمي خدمة الرسائل الفورية
يف متكني الشعور ابالنتماء وغرسه ،والكفاءة االجتماعية ،واالستمتاع ،وسرعة مشاركة
املعلومات بني الشباب)Devi, & Tevera, 2014, pp 19-26( .
عددا من الفرص للشباب ،منها القدرة على خلق
 -4أن تطبيق الواتس آب حيمل ً
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ومشاركة وإعادة استخدام احملتوى يف احلوارات الرقمية الدجييتال ،والتواصل الثنائي ،والتفاعل
االجتماعي مع املستخدمني اآلخرين ،واالستكشافية ،وجذب عدد كبري من احملتوى االتصايل
للمستخدمني اآلخرين لتطبيق الواتس آبYeboah, Horsu & Abdulai, 2016,( .

)pp. 103-108

سلبيات استخدام تطبيق الواتس آب بني الشباب:
ذكــر (داين وعــارف ( ))2014أن ســلبيات اســتخدام تطبيــق الواتــس آب بــن الشــباب
تتضمــن :التأثـرات اإلدمانيــة للربانمــج ,وتقليــص الوقــت الــذي ميكــن أن يقضيــه الشــباب مــع
األســرة واألصدقــاء ,واحتمــاالت إســاءة االســتخدام مــن جانــب اآلخريــن يف نشــر شــائعات،
ومعلومــات خاطئــة)Dayani Ahal & Ariff Lin, 2014, pp 189-196( .
ولقد عرض”راميب” ( )2015سلبيات استخدام تطبيق الواتس آب بني الشبابكما يلي:
 إمكانية تكوين عالقات غري 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 للتأثري اإلدماين على التطبيق. قلة األنشطة البدنية بني الشباب. حدوث مشكالت تتعلق ابلعني ،وتكرار الصداع. ســهولة تقلــب احلالــة النفســية ابختــاف طبيعــة التفاعــل ،والتغذيــة الراجعــة مــن اآلخريــنعــر التطبيق.
 احتمالية االكتئاب والقلق. زايدة امليول االنتحارية بني الشباب. ضعف األداء التعليمي. ضعف االهتمام ابلدروس ومتابعتها نتيجة لالنشغال مبحتوى التطبيق.86
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مدخل االستخدامات واإلشباعات:

ميثل مدخل االســتخدامات واإلشــباعات حماولة لتفســر طريقة اســتخدام األفراد لوســائل
اإلعــام كمصــدر مهـ ٍّـم وحيــوي إلشــباع حاجاهتــم ومتطلباهتــم ،ووف ًقــا هلــذا املدخــل الــذي ينظــر
إىل اجلمه ــور عل ــى أس ــاس أن ــه نش ــط ولي ــس س ــلبيًا يس ــتخدم أف ـراد اجلمه ــور وس ــائل اإلع ــام
ولي ــس العك ــس ،أي أن األف ـراد ه ــم الذي ــن يتحكم ــون يف تعرضه ــم لوس ــائل اإلع ــام ،فيق ــوم
هــذا املنهــج علــى مبــدأ أسـ ٍ
ـاس ،هــو أن األف ـراد يســتخدمون وســائل األعــام حلــل مشــاكلهم،
وإلشــباع حاجاهتــم ،مثــل :البحــث عــن املعلومــات ،واالتصــال االجتماعــي ،والتعلــم ،والتنميــة،
وم ــن هن ــا خيت ــار األف ـراد م ــن مضام ــن وس ــائل اإلع ــام م ــا يتناس ــب م ــع رغباهت ــم ،وم ــا يش ــبع
حاجاهتــم إىل اإلعــام ،والتســلية ،والتعلــم االجتماعــي.

االفرتاضات اليت يقوم عليها مدخل االستخدامات واإلشباعات:

 -1اجلمهور النشط :فأعضاء اجلمهور مشاركون فاعلون يف عملية االتصال اجلماهريي،
ويستخدمون وسائل االتصال؛ لتحقيق أهداف حمددة ،تشبع احتياجاهتم.
 -2استخدام وسائل اإلعالم إلشباع االحتياجات؛ حيث يقوم اجلمهور ابستخدام
وسائل اإلعالم املختلفة؛ إلشباع حاجاهتم ،وحتقيق أهداف حمددة.
 -3العوامل االجتماعية والسيكولوجية؛ حيث تؤثر العوامل االجتماعية والسيكولوجية،
كالفروق الفردية ،والظروف االجتماعية ،وامليول الفردية يف سلوك اجلمهور االتصايل.
 -4املنافس ــة ب ــن وس ــائل اإلع ــام؛ لتلبي ــة احتياج ــات اجلمه ــور ،حي ــث تتناف ــس
وس ــائل اإلع ــام؛ جل ــذب انتب ــاه اجلمه ــور ،وإش ــباع حاجات ــهJennings Braynt,( .
)2001.p.130-131

أهداف مدخل االستخدامات واإلشباعات:

 -1السـعي إىل اكتشـاف كيفيـة اسـتخدام األفـراد لوسـائل االتصـال ،وذلـك ابلنظـر إىل
اجلمهـور النشـط ،الـذي يسـتطيع أن خيتـار ويسـتخدم الوسـائل التي تشـبع حاجاتـه وتوقعاتـه.
 -2شــرح دوافــع التعــرض لوســيلة معينــة مــن وســائل االتصــال والتفاعــل ،الــذي حيــدث
نتيجــة هــذا التعــرض.
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 -3الفهم العميق لعملية االتصال من خالل النتائج ،اليت يتم التوصل إليها.
 -4الكشــف عــن اإلشــباعات املطلوبــة ،الــي يســعى الفــرد إىل حتقيقهــا ،مــن خــال
اســتخدامه لوســائل اإلعــام.
 -5الكشــف عــن العالقــات املتبادلــة بــن دوافــع االســتخدام ،وأمنــاط التعــرض لوســائل
اإلعــام ،واإلشــباعات الناجتــة عــن ذلــك.
-6معرفــة دور املتغـرات الوســيطة مــن حيــث مــدى أتثريهــا يف اســتخدام وســائل اإلعــام
وإشــباعاهتا( .ســهري عبداحلليــم ،2006 ،ص)23

تفســر دوافــع اســتخدام الشــباب لتطبيــق الواتــس آب يف ضــوء نظريــة
االســتخدامات واإلشــباعات:
يسـتخدم الشـباب تطبيـق الواتـس آب لتحقيـق جمموعـة مـن الدوافـع ،منهـا توظيـف
خدمـة الرسـائل النصيـة عبر التطبيـق يف الدردشـة ،والتخطيـط ،والتنسـيق ،ابإلضافـة إىل
التواصـل االجتماعـي ،مثـل :التهنئـة ،وتبـادل املشـاعر بين األصدقـاء واملعـارف ،وتكـون
توقعات الشـباب عند اسـتخدام التطبيق هي احلصول على اسـتجاابت فورية على رسـائلهم.
()Do, , Blom, and Gatica-Perez, 2015, P. 35–36

وفس ــر كل م ــن “براي ــس ،ايس ــكوفيت ,فيج ــوراس ،جيمين ــو ،آب ــل ،وهوبكن ــز”
أساسـ ْ ِ
ـن ،مهــا:
( )2015دوافــع اســتخدام الشــباب لتطبيــق الواتــس آب يف ضــوء دافعــن َ
“دواف ــع اجتماعي ــة” ،و”دواف ــع معلوماتي ــة” ،وق ــد تضم ــن الن ــوع األول م ــن الدواف ــع
(الدواف ــع االجتماعي ــة) تس ــعة عناص ــر ل ــكل م ــن اإلش ــباعات املتوقع ــة ،واإلش ــباعات
املتحققــة ،وهــي :املتعــة ،واالســرخاء ،واالطــاع علــى أح ـوال اآلخريــن ،ومتضيــة الوقــت،
والتعبــر عــن النفــس حبريــة ،والتواصــل مــع األصدقــاء أو األســرة ،والتواصــل بســهولة أكــر،
والتواص ــل م ــع الكث ــر م ــن األش ــخاص يف الوق ــت نفس ــه .أم ــا ابلنس ــبة للن ــوع الث ــاين م ــن
الدواف ــع (الدواف ــع املعلوماتي ــة) فق ــد مش ــل س ــتة عناص ــر ،ه ــي :احلص ــول عل ــى املعلوم ــات
(احلقائــق ،الروابــط ،األخبــار ،املعرفــة واألفــكار) ،وإعطــاء ،أو اســتقبال النصيحــة ,وتعلــم
أش ــياء جدي ــدة ،ومقابل ــة أش ــخاص ج ــدد ،ومش ــاركة املعلوم ــات م ــع اآلخري ــن (احلقائ ــق،
88
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الرواب ــط ،األخب ــار ،املعرف ــة ،األف ــكار).

()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 اليت تشبه تلك اخلاصة جبمهور
كل من:
الوسائل التكنولوجية التقليدية ،وتشمل دوافع االستخدامات الشائعة للواتساب ّ
متضية وقت الفراغ ،والسعي للمعلومات ،واملالءمة ،والرتفيه وغريها.
()Calvo, Arbiol, & Iglesias, 2014, pp 251-260

وتعكس الدراسات األحدث حول االستخدامات واإلشباعات هذه الفرضية ،وتتعامل مع
ِ
صورا متعددة من وسائل اإلعالم والتواصل ،مثل :تبادل األخبار ،والدردشة،
التطبيقكوسيلة تق ّدم ً
والرتفيه ،واملراسالت الفورية ،وتبادل املوسيقى وغريها)Chipunza, 2013, p 43( .

الدراسات السابقة:

 -1دراسةAbaido & El-Messiry (2016(. :

هدفت الدراسة إىل فحص مستوايت استخدام تطبيق الواتس آب كوسيلة لنشر املعلومات
يف إطار نظرية االستخدامات واإلشباعات ،ومت التوصل من خالل النتائج إىل:
 ظهــور جمموعــة مــن االســتخدامات واإلشــباعات املتحققــة للشــباب نتيجــة الســتخدامتطبي ــق الوات ــس آب ،تباين ــت ب ــن اتصالي ــة ( ،)%38.2ومعلوماتي ــة ( ،)%27,6وترفيهي ــة
( ،)%24وتعليمي ــة (.)%12.2
 متثلت األنشطة الشائعة اليت يشاركها الشباب عند استخدام تطبيق الواتس آب يفتبادل العناصر اإلعالمية ،كالصور ،والفيديو ،واملعلومات.
 ظهور فروق كمية ذات داللة إحصائية بني مستوايت استخدام الذكور واإلانثلتطبيق الواتس آب لصاحل اإلانث.
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 -2دراسةAkinlosotu, & T. N. (2016(. :

هدف البحث إىل استقصاء ارتباط التطبيق ابالستخدامات واإلشباعات يف ضوء
نظرايت االستخدامات واإلشباعات ،وأظهرت نتائج البحث ما يلي -:وجود عالقة موجبة
ذات داللة إحصائية (تصل اىل  )0.92بني استخدامات التطبيق وإشباع احلاجات االتصالية
والرتفيهية واملعلوماتية للشباب -،وجود عالقة ارتباط غري دالة إحصائيًا (تصل إىل )0.037
بني استخدامات الشباب لتطبيق الواتس آب وارتفاع مستوايت التثقيف.
 -3دراسةMefolere, K. F. (2016(. :

هدفت الدراسة إىل فحص الفرص والتحدايت املتضمنة يف استخدام تطبيق الواتس آب
كوسيلة مالئمة ملشاركة املعلومات بني الشباب ،ومت التوصل إىل النتائج التالية:
 أظهرت التحليالت تفوق أطر معينة يف مضمون االتصال عرب تطبيق الواتس آب ،أمههااالتصال االجتماعي الشخصي ،وتبادل املعلومات واملعارف
 جاءت أهم سلبيات استخدام الواتس آب يف إمكانية نشر الشائعات ،واملعلوماتاخلاطئة ،والتأثريات النفسية ،واالجتماعية السلبية.
 -4دراسةYeboah, Horsu, & Abdulai (2016(. :

هدف هذا البحث إىل فحص دوافع استخدام تطبيق الواتس آب وتفضيالته بني
الشباب ،ومت التوصل من خالل التحليالت إىل النتائج التالية:
 أظهرت األدلة التطبيقية اجنذاب الشباب حنو تطبيق الواتس آب نتيجة ألمناطهاملفضلة يف االتصال الفوري املباشر ،مع مالحظة أن نوعية املواقف والظروف احمليطة بعملية
االتصال حتدد تلك التفضيالت (حيث ارتبطت املواقف التعبريية والتواصل بني األصدقاء
ابستخدام تطبيق الواتس آب)
 متثلت دوافع استخدام تطبيق الواتس آب بني الشباب وفقاً لتحليل عينة احملاداثت90
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عرب التطبيق يف الدردشة ،وحتديد املواقع ،مث تبادل األخبار واملعلومات.
 -5دراسةBhatt, A., & Arshad, M. (2016(. :

ه ــدف ه ــذا البح ــث إىل وص ــف اس ــتخدامات تطبي ــق الوات ــس آب ب ــن الش ــباب
وإش ــباعاته ،ومت التوص ــل م ــن خ ــال التحلي ــات إىل النتائ ــج التالي ــة:
 كشفت النتائج أن الواتس آب يقدم العديد من االستخدامات واإلشباعات ،تتمثلاالسـتخدامات يف تدفق املعلومات ،ومشـاركة األفكار ،والتواصل .ابلنسـبة لإلشـباعات ،فقد
مت حتديد سهولة االتصال وسرعته كأهم اإلشباعات املتحققة من الواتس آب.
 ظهــور أتثـرات ســلبية عميقــة للواتســاب علــى الشــباب خاصــة علــى جوانــب التعليــم،والس ــلوك ،ونظ ــام احلي ــاة اليومي ــة .أيض ـاً أظه ــرت النتائ ــج وج ــود جوان ــب س ــلبية إدماني ــة م ــن
إفـ ـراط اس ــتخدام الش ــباب للواتس ــاب ،متثل ــت أه ــم مظاهره ــا يف( :فق ــدان االهتم ــام ابلع ــامل
الواقعــي ،وأتثــر احلالــة الوجدانيــة العاطفيــة نتيجــة لكثــرة االســتخدام) .أيض ـاً ،متثلــت املظاهــر
الس ــلبية األخ ــرى يف احلص ــول عل ــى مص ــدر الس ــعادة واحل ــزن م ــن اس ــتجاابت اآلخري ــن عل ــى
التطبي ــق ،وع ــدم الق ــدرة عل ــى ضب ــط النف ــس.
 -6دراسةAlkis, C. (2016(. :

هدفت الدراسة إىل إثراء البحوث واألدبيات من خالل استكشاف تطبيق الواتس آب
ودوره يف إشباع احلاجات االتصالية بني الشباب يف تركيا .توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 تفاوتت فرتات استخدام تطبيق الواتس آب بني أفراد العينة على النحو التايل: تراوحت نسب احلاجات االتصالية للشباب من تطبيق الواتس آب ،كما يلي :الرتفيهواملتعة ،ومتضية الوقت وقتل امللل ،واحلصول عن املعلومات ،وأنشطة الدردشة.
 ظهرت فروق ذات داللة إحصائية بني أتثري تطبيق الواتس آب على إشباع احلاجاتاالتصالية للشباب بني أفراد العينة الذكور واإلانث لصاحل اإلانث.
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 ظهرت فروق ذات داللة إحصائية يف التأثري على إشباع احلاجات االتصالية لصاحلالشباب من أسر منخفضة احلالة االقتصادية.
 -7دراسةChurch, K., & Oliveira, R. (2016(. :

هدفت الدراسة إىل تقدمي فهم أعمق للدوافع واملفاهيم الستخدام أشهر تطبيقات
الرسائل الفورية عرب اهلاتف “الواتس آب” ،ومت التوصل إىل النتائج التالية:
 ظه ــور جمموع ــة م ــن العوام ــل املؤث ــرة يف اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب ب ــن الش ــبابابملقارنــة مــع الرســائل النصيــة التقليديــة ،متثلــت أمههــا يف :التكلفــة ،والغــرض مــن االســتخدام،
واخلصوصي ــة واالعتمادي ــة ،وس ــرعة االتص ــال.
 ظهــور جمموعــة مــن االســتخدامات واإلشــباعات املتحققــة للشــباب نتيجــة الســتخدامتطبيــق الواتــس آب ،متثلــت أمههــا يف :الدردشــة ،واالتصــال الس ـريع ،والتنســيق ،والتخطيــط،
ومشــاركة األخبــار الشــخصية واألحــداث احلياتيــة.
 -8دراسةSudharani & Nagaraju (2016(. :

هدفت الدراسة احلالية إىل استكشاف تطبيق مفهوم االستخدامات واإلشباعات على
تطبيق الواتس آب ،وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
أساس ـ ْ ِ
ـن يف اس ــتخدام تطبي ــق
 أســفر التحليــل العاملــي التفســري عــن وجــود عاملــن َالواتــس آب“ :دوافــع اجتماعيــة” و”دوافــع معلوماتيــة” ،وقــد تضمــن العامــل األول (الدوافــع
االجتماعي ــة) تس ــعة عناص ــر ل ــكل م ــن اإلش ــباعات املتوقع ــة ،واإلش ــباعات املتحقق ــة ،وه ــي:
املتع ــة ,واالس ــرخاء ،واالط ــاع عل ــى أح ـوال اآلخري ــن ،ومتضي ــة الوق ــت ،والتعب ــر ع ــن النف ــس
حبري ــة ،والتواص ــل م ــع األصدق ــاء أو األس ــرة ،والتواص ــل بس ــهولة أك ــر ،والتواص ــل م ــع الكث ــر
مــن األشــخاص يف الوقــت نفســه .أمــا ابلنســبة للعامــل الثــاين (الدوافــع املعلوماتيــة) فقــد مشــل
ســتة عناصــر ،هــي :احلصــول علــى املعلومــات (احلقائــق ،واألخبــار ،واملعرفــة واألفــكار :إعطــاء
النصيحــة أو اســتقباهلا ،وتعلــم أشــياء جديــدة ،ومقابلــة أشــخاص جــدد ،ومشــاركة املعلومــات
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مــع اآلخريــن (احلقائــق ،والروابــط ،واألخبــار ،واملعرفــة ،واألفــكار).
 -9دراسةAisar, Mohd, & Salina (2015(. :

هدفــت الدراســة إىل حتقيــق األهــداف التاليــة :فحــص دوافــع اســتخدام تطبيــق الواتــس آب
بــن الشــباب طــاب كليــات االتصــال اجلماهــري يف نيجــراي يف ضــوء مفهــوم االســتخدامات
واإلشــباعات ،وتوصلــت الدراســة إىل النتائــج التاليــة:
 جاءت أعلى أسباب استخدام التطبيق الدردشة الرتفيهية. ظهــور عالقــة موجبــة ذات داللــة إحصائيــة بــن كل مــن الســمات الدميوغرافيــة (احلالــةاالجتماعيــة االقتصاديــة املرتفعــة) ،واأليدولوجيــة والنوعيــة (لصــاحل اإلانث) علــى اســتخدام
تطبيــق الواتــس آب بــن الشــباب.
 -10دراسةAlanazi, A. D. (2015(. :

هدفــت الدراســة إىل وصــف أثــر اســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفهمــه كمصــدر لألخبــار
بــن الشــباب الســعودي يف الــوالايت املتحــدة مــن خــال منهــج لدراســة احلالــة ،ومت التوصــل
مــن خــال نتائــج الدراســة إىل:
 ظهـور أتثير قـوي ذي داللـة إحصائيـة لتطبيـق الواتـس آب علـى متابعـة الشـبابلألخبـار ،وحريـة تدفـق االتصـال املعلومـايت كمـا ظهـر مـن خلال حتميـل الدرجـات املرتفـع علـى
مقيـاس تدفـق املعلومـات عبر التطبيـق.
 ظهور فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث فيما يتعلق بتقدير حرية تدفقاملعلومات واألخبار عرب تطبيق الواتس آب لصاحل الذكور.

التعليق على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منها:

 من خالل عرض الدراسات السابقة يتضح أن هذه األحباث تناولت دور الواتس آبيف تبـادل العناصـر اإلعالميـة كالصـور والفيديـو ،واملعلومـات ،ومشـاركة األفـكار ،والتواصـل،
وسـهولة االتصـال وسـرعته ،وإشـباع احلاجـات االتصاليـة :الرتفيـه 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.
 مقارنـة نتائـج الدراسـات السـابقة بنتائـج الدراسـة احلاليـة مـن خلال أوجـه التشـابهواالختلاف بين نتائـج الدراسـات األخـرى والدراسـة احلاليـة.

مشكلة البحث:
على الرغم من انتشار الواتس آب يف العامل العريب كوسيلة اتصال فاعلة يف حياته
اإلنسان ،فإن استخدامات هذا التطبيق التزال مفتقرةً إىل الدراسة العلمية املتعمقة ،اليت
تتناول دوافع االستخدام ،ومدى اإلشباع املتحقق منها مبا يتوائم مع أمهية التقنية وخطورهتا،
ويف ضوء انتشار هذا التطبيق يف اجملتمعات العربية بصفة عامة ،واجملتمع السعودي بصفة
خاصة ،وتنوع استخدامات هذا التطبيق ،فإن الباحث يسعى لدراسة استخدام الشباب
اجلامعي السعودي هلذا التطبيق دراسة متعمقة ،حتدد طبيعة هذا االستخدام واإلشباعات
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:
 التأثريات القوية لتقنيات االتصال احلديثة ،وتطبيقاهتا ومنها الواتس آب. حماولة الكشف عن آراء الشباب يف تطبيق الواتس آب ،ويف حتديد اجلوانب اليتيستخدم فيها هذا التطبيق.
 األمهية اليت حيظى هبا تطبيق الواتس آب بني الشباب اجلامعي ،األمر الذي يدفعنا إىلضرورة معرفة أتثرياته على هذه الفئة.
 حتاول هذه الدراسة توجيه انتباه الباحثني إىل أمهية هذا النوع من التكنولوجيا احلديثةبوجه عام وتطبيق الواتس آب بصفة خاصة.
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أهداف البحث:
 -1التعرف على استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق الواتس آب.
 -2معرفة أهم املوضوعات اليت يتابعها الشباب عرب تطبيق الواتس آب.
 -3التعرف على مشاركة الشباب السعودي وتفاعلهم مع املوضوعات اليت يتابعها من
خالل تطبيق الواتس آب.
 -4معرفة دوافع استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق الواتس آب.
 -5رصــد أهــم اإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدام الشــباب اجلامعــي الســعودي لتطبيــق
الواتــس آب.

تساؤالت البحث:
 ما معدل استخدام الشباب اجلامعي لتطبيق الواتس آب أسبوعيًا؟. ما أهم املوضوعات اليت يتفاعل معها الشباب اجلامعي السعودي عرب تطبيق الواتس آب؟. ما أشكال مشاركة الشباب السعودي وتفاعلهم مع املوضوعات اليت يتابعها منخالل تطبيق الواتس آب؟.
 ما أهم إجيابيات استخدام تطبيق الواتس آب من وجهة نظر الشباب اجلامعي من املبحوثني؟ 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 بني متوسطات درجات املبحوثني على
مقياس دوافع استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع (ذكور -إانث).
الفــرض الثــاين :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائي ـاً بــن متوســطات درجــات املبحوثــن
علــى مقيــاس دوافــع اســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفق ـاً للجامعــة (أم القــرى -الطائــف).
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الفرض الثالث :توجد فروق ذات داللة إحصائياً بني متوسطات درجات املبحوثني على
مقياس اإلشباعات املتحققة من استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع (ذكور -إانث).
الفــرض الرابــع :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيـاً بــن متوســطات درجــات املبحوثــن علــى
مقياس اإلشباعات املتحققة من استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً جلامعة (أم القرى -الطائف).
الف ــرض اخلام ــس :توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائي ـاً بــن معــدل اســتخدام
املبحوث ــن لتطبي ــق الوات ــس آب ومس ــتوى اإلش ــباعات املتحقق ــة.
الف ــرض الس ــادس :توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائي ـاً بــن دوافــع اســتخدام
املبحوثــن لتطبيــق الواتــس آب ومســتوى اإلشــباعات املتحققــة.

نوع البحث ومنهجه وأدواته:
 -1نوع البحث:
ينتمــي هــذا البحــث إىل البحــوث الوصفيــة الــي هتتــم بدراســة واقــع األحــداث والظواهــر
واملواق ــف واآلراء ،وحتليله ــا وتفس ــرها بغ ــرض الوص ــول إىل اس ــتنتاجات مفي ــدة إم ــا لتصحي ــح
وإمــا حتديثــه أو اســتكماله أو تطويــره ،وال تقــف الدراســات الوصفيــة عنــد حــدود
هــذا الواقــع َّ
الوص ــف والتش ــخيص ب ــل تتج ــاوز ذل ــك إىل وص ــف العالق ــات الس ــببية ألغـ ـراض اكتش ــاف
احلقائ ــق املرتبط ــة هب ــا وتعميمه ــا.

 -2منهج البحث:
مت االعتم ــاد عل ــى منه ــج املس ــح اإلعالم ــي ال ــذي ينتم ــي إىل البح ــوث الوصفي ــة ،ويف
إط ــاره مت االعتم ــاد عل ــى مس ــح مجه ــور الوس ــيلة ،وه ــم ط ــاب جامع ــي أم الق ــرى والطائ ــف،
ويع ــد ه ــذا املنه ــج جه ــداً علميـ ـاً منظمـ ـاً يس ــاعد عل ــى وص ــف الظاه ــرة م ــن خ ــال مج ــع
املعلوم ــات واملالحظ ــات عنه ــا.
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 -3أداة البحث:
صحيفــة االســتبانة وهــي إحــدى األســاليب املســتخدمة يف مجــع بيــاانت أوليــة مــن العينــة
املختــارة ،عــن طريــق توجيــه جمموعــة مــن األســئلة املعــدَّة ســل ًفا؛ للتعـ ُّـرف علــى حقائــق معينــة،
ُ
أو وجهــات نظــر املبحوثــن ،أو الدوافــع والعوامــل املؤثــرة فيهــم؛ وذلــك ملعرفــة أســباب اســتخدام
الشــباب اجلامعــي الســعودي؛ لتطبيــق الواتــس آب واالشــباعات املتحققــة منــه.

صدق أداة البحث وثباهتا:

أوالً  :صدق أداة البحث:

مت تصميــم صحيفــة االســتبانة مــن خــال حمــاور فرعيــة ،اشــتملت علــى أســئلة يف ضــوء
أه ــداف الدراس ــة وفروضه ــا ،ومت ع ــرض االس ــتمارة عل ــى جمموع ــة م ــن احملكم ــن م ــن أس ــتاذة
اإلع ــام ،الذي ــن أك ــدوا عل ــى م ــدى صاحليته ــا للتطبي ــق.

اثنياً :ثبات أداة البحث:
مت إج ـراء اختب ــار قبل ــي عل ــى عين ــة قوامه ــا  40مف ــردة ،بواق ــع  %10م ــن إمج ــايل العين ــة،
مث أعيــد تطبيقــه مــرة أخــرى علــى اجملموعــة نفســها بعــد فاصــل زمــي م ّدتــه أســبوعان ،مث قــام
الباحــث حبســاب معامــل الثبــات بــن درجــات املبحوثــن يف التطبيقــن األول والثــاين ،ويتضــح
ذلــك مــن اجلــدول التــايل:
أبعاد املقياس

عدد العبارات

معامل الثبات للتجزئة النصفية

إشباعات احملتوى

11

0.9307

إشباعات الوسيلة

12

0.9044

املقياس ككل

23

0.92512

جدول رقم ( :)1معامل ثبات ملقياس اإلشباعات املتحققة

يتضــح مــن اجلــدول الســابق مــدى تقــارب نســبة الثبــات بــن أبعــاد املقيــاس ،فقــد تراوحــت
مــا بــن ( ،)0.9044 – 0.9307وهــي معامــات ثبــات دالــة عنــد مســتوى  ، 0.01حيــث
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بلغ ــت قيم ــة معام ــل الثب ــات للمقي ــاس ككل 0.92512ـ مم ــا يب ــن صالحي ــة املقي ــاس كأداة
مــن أدوات الدراســة.

جمتمع البحث وعينته:
يتك ــون جمتم ــع البح ــث م ــن طلب ــة اجلامع ــات الس ــعودية وطالباهت ــا ،ومت اختي ــار عين ــة
عشـ ـوائية قوامه ــا  400مف ــردة م ــن ط ــاب جامع ــي (أم الق ــرى -الطائ ــف) وطالباهتم ــا.
املتغري
النــوع

اجملموعات

التكرار

النســبة

ذكور

200

%50

إانث

200

%50

400

%100

أم القرى

200

%50

الطائف

200

%50

400

%100

اجملموع
اجلامعة
اجملموع

جدول رقم ( )2توزيع عينة الدراسة وفقا للنوع ،نوع اجلامعة.

أسباب اختيار عينة البحث:
 -1يرجع سبب اختيار الباحث لعينة من الشباب اجلامعي إىل طبيعة موضوع الدراسة.
 -2أن الشباب هم أكثر الفئات استخداماً للهاتف احملمول.
استخداما وأشهرها بني الشباب اجلامعي.
 -3أن تطبيق الواتس آب من أكثر التطبيقات
ً

مصطلحات البحث:

الواتس آب

هــو تطبيــق إلرســال الرســائل النصيــة والصــور وملفــات الفيديــو علــى اهلواتــف الذكيــة.
(أمــن ،2015 ،ص)136
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متغريات البحث:
يسعى البحث إىل اختبار العالقة بني عدد من املتغريات ،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 الربانمج اإلحصائي ()Spss؛ حيث
استخدم بعض األساليب اإلحصائية اليت تتالءم وطبيعة البياانت املطلوبة ،مثل:
 -1التكرارات البسيطة والنسب املئوية.
 -2املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية.
 -3اختبــار «ت»  T.Testللمجموعــات املســتقلة لدراســة الفــروق بــن املتوســطني
احلســابيني جملموعتــن مــن املبحوثــن علــى أحــد متغ ـرات الدراســة.
 -4اختبــار كا 2جلــداول التوافــق لدراســة الداللــة اإلحصائيــة للعالقــة بــن متغرييــن مــن
املســتوى األمســى .
 -5معامــل التوافــق ( ،)Contingency Coefficientالــذي يقيــس شــدة العالقــة
بــن متغرييــن امسيــن يف جــدول أكثــر مــن .2×2
 -6اختبار « »Test Zلدراسة معنوية الفرق بني نسبتني مئويتني.
 -7معامل ارتباط بريسون  Pearson Correlationلدراسة شدة العالقة االرتباطية
واجتاههــا بــن متغرييــن مــن متغريات الدراســة.
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نتائج الدراسة امليدانية
 -1مدى استخدام الشباب اجلامعي «عينة الدراسة» لتطبيق الواتس آب.
االستخدام

أم القرى

اجلامعة

دائما
ً

أحيان
ً
اندرا
ً

ال أستخدمه
اإلمجالــي
قيمة كا23.9451 =2

اإلمجايل

الطائف

ك

%

ك

%

ك

%

145

72.5

133

66.5

278

69.5

28

14.0

23

11.5

51

12.75

17

8.5

37

18.5

54

13.5

10

5.0

7

3.5

17

4.2

100
200
100
200
درجة احلرية =  3معامل التوافق = 0.2376

100
400
مستوي الداللة = دالة**

جدول رقم ( :)3يوضح 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  %69.5مـن إمجـايل عينـة
ـان) يسـتخدمون تطبيـق الواتـس آب  %12.75مـن إمجـايل
الدراسـة ،وجـاءت نسـبة مـن (أحي ً
عينة الدراسـة ،يف حني جاءت نسـبة من (اندرا) يسـتخدمون تطبيق الواتس آب بنسـبة بلغت
 %13.5مـن إمجـايل عينـة الدراسـة ,وجـاءت نسـبة مـن ال يسـتخدمون تطبيـق الواتـس آب
وحبسـاب قيمة كا 2من اجلدول السـابق عند درجة حرية = ،3وجد أهنا = 23.9451
وهى قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة  ،0.01وقد بلغت قيمة معامل التوافق 0.2376
مما يؤكد على وجود عالقة دالة إحصائياً بني اجلامعة (أم القرى -الطائف) ،ودرجة استخدام
الشباب اجلامعي لتطبيق الواتس آب منإمجايل مفردات العينة.
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 -2أهـم أسـباب تفضيـل الشـباب اجلامعـي «عينـة الدراسـة» السـتخدام
تطبيـق الواتـس آب.
اسباب التفضيل

اجلامعة

أم القرى
%

ك

الطائف
%

ك

اإلمجايل
%

ك

قيمة z

الداللة

الرتتيب

سهلة االستخدام

 0.8520 77.5 297 81.9 158 73.2 139غري دالة

2

تتيح جماالً أوسع حلرية الرأي
والتعبري

 1.1439 53.8 206 59.6 115 47.9 91غري دالة

3

اشتماهلا على الصور وخدمات
الفيديو والصوت

 0.3901 78.9 302 80.8 156 76.8 146غري دالة

1

سرعة نقل األخبار واملعلومات
دون معوقات

 0.5288 21.7 83 24.4 47 18.9 36غري دالة

4

مجلة من سئلوا

190

193

383

جدول رقم ( :)4يوضح 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 وف ًقا لنوع
اجلامعة ،حيث جاءت بنسبة بلغت  ،%78.9ويليها «سهلة االستخدام» يف الرتتيب الثاين،
حيث جاءت بنسبة بلغت  ،%77.5يف حني جاءت «تتيح جماالً أوسع حلرية الرأي والتعبري»
يف الرتتيب الثالث ،حيث جاء بنسبة بلغت  ،%53.8وجاءت «سرعة نقل األخبار واملعلومات
دون معوقات» يف الرتتيب الرابع ،حيث جاءت بنسبة بلغت .%21.7
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من ،baido & El-Messiry, (2016( :دراسة:
( ،Mefolere, K. F. (2016دراسة،Yeboah, Horsu, & Abdulai (2016( :
دراسة ،Bhatt, A., & Arshad, M. (2016( :دراسة،Alkis, C. (2016( :
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دراسة Church, K., & Oliveira, R. (2016( :اليت توصلت إىل أن أهم أسباب
تفضيل الشباب الستخدام تطبيق الواتس آب جاءت كما يلي تبادل العناصر اإلعالمية
كالصور والفيديو ,تبادل املعلومات واملعارف ،سرعة وفورية االتصال وسهولة احلصول
على املعلومات ,مشاركة األفكار والتواصل ،سهولة االتصال وسرعته كأهم اإلشباعات
املتحققة من الواتس آب ،الدردشة واالتصال السريع والتنسيق والتخطيط ،ومشاركة األخبار
الشخصية واألحداث احلياتية.

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

اجلامعة

أم القرى

%

ك

الطائف

%

ك

اإلمجايل

%

ك

قيمة z

الداللة

الرتتيب

تعليقات

 1.1743 66.1 253 60.1 116 72.1 137غري دالة

2

مشاركة وإعادة توجيه

 0.6398 84.1 322 80.8 156 87.4 166غري دالة

1

نشر (نصوص – صور -صوت-
فيديو).

 0.7743 28.2 108 32.1 62 24.2 46غري دالة

4

إعجاب

 0.3978 40.5 155 42.5 82 38.4 73غري دالة

3

مجلة من سئلوا

190

193

383

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

ويتضح من حتليل بياانت اجلدول السابق ما يلي:
جاءت أهم أشكال مشاركة الشباب اجلامعي “عينة الدراسة” يف تطبيق الواتس آب
وفقاً للجامعة ،حيث جاء ذلك يف الرتتيب األول “مشاركة وإعادة توجيه” بنسبة بلغت
 ،%84.1وجاء يف الرتتيب الثاين “التعليقات” ،حيث جاء بنسبة  %66.1من إمجايل
مفردات عينة الدراسة ،وجاء يف الرتتيب الثالث “إعجاب” ،حيث جاء بنسبة ،%40.5
وجاء يف الرتتيب الرابع “نشر (نصوص – صور -صوت -فيديو)” ،حيث جاء بنسبة
 %28.2من إمجايل مفردات عينة الدراسة.
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 -4ترتيب أهم املوضوعات اليت يتفاعل معها الشباب اجلامعي «عينة الدراسة»
عند استخدامه لتطبيق الواتس آب.
املوضوعات
االقتصادية

1

اجملموع

17

جدول( :)6يوضح أهم املوضوعات اليت يتفاعل معها الشباب اجلامعي «عينة الدراسة» عند استخدامه لتطبيق الواتس آب

383

2 1786 6.01 23 12.5 48 10.7 41 7.57 29 23.5 90 22.45 86 17.2 66

6 1415 6.01 23 20.6 79 20.1 77 25.8 99 10.44 40 12.53 48 4.44 17

66

8751

املوضوعات
الرتفيهية

املوضوعات
الرتبوية

املوضوعات
الدينية

20.1 77 10.97 42 5.48 21 14.62 56 20.89 80 19.6 75

3 1651 0.52

17

75
2

املوضوعات
الثقافية

5 1435 4.96 19 27.4 105 13.05 50 20.4 78 17.23 66 10.7 41 6.27 24

املوضوعات
االجتماعية 1 1937 12.3 47 5.22 20 8.877 34 5.48 21 12.27 47 18.02 69 37.9 145

145 7

1

24

0.26

9

9

4 1641 2.35

823 57.4 220 7.83 30 10.18 39 14.4 55 7.572 29 2.35

املوضوعات
السياسية

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

ك

%

%

ك
6.27 24 26.37 101 19.6 75 15.4 58 13.32 51 14.4 55

الرتتيب

ك

%

األول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الوزن املئوي

الرتتيب
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استخدام الشباب السعودي لتطبيق الواتساب واإلشباعات المتحققة منها

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

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

أشكال املشاركة
إمكانية تكوين عالقات غري مرغوب فيها
استخدامه كوسيلة لرتويج الشائعات.
زايدة احتماالت التعرض لألرق نتيجة للتأثري
اإلدماين على التطبيق.

اإلمجايل
الطائف
أم القرى
%
ك
%
ك
%
ك
 0.6462 11.7 45 15.0 29 8.4 16غري دالة
 0.2780 48.0 184 46.6 90 49.5 94غري دالة

12
6

 0.5680 50.7 194 46.6 90 54.7 104غري دالة

4

49.3
52.7
23.8
88.8

0.7930
0.4896
0.6278
0.2382

غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

5
3
10
2

37.1 142
24.3 93
12.5 48
99.7 382
383

1.0673
0.0138
0.5302
0.0514

غري دالة
غري دالة
غري دالة
غري دالة

قيمة z

45.3
55.3
20.5
90.0

تقليص فرص التعلق ابآلابء وابقي أفراد األسرة86 .
105
قلة األنشطة البدنية بني الشباب.
39
استخدامه أثناء القيادة.
تقليل التفاعل مع اجملتمع الفعلي احمليط ابلشباب171 .
سهولة تقلب احلالة النفسية ابختالف طبيعة التفاعل
 0.7938 26.4 101 21.8 42 31.1 59غري دالة
والتغذية الراجعة من اآلخرين عرب التطبيق.
نشر أحاديث نبوية مل تثبت صحتها.
تبادل املقاطع املخلة ابآلداب.
يلهي عن أداء الفروض اليومية.
تقليل فرص التفاعل املباشر وجهاً لوجه
مجلة من سئلوا

31.6 60
24.2 46
15.3 29
99.5 189
190

103
97
52
169

53.4
50.3
26.9
87.6

42.5 82
24.4 47
9.8 19
100 193
193

189
202
91
340

الداللة الرتتيب

8
7
9
11
1

جدول رقم ( :)7يوضح 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:
جــاء تقليــل فــرص التفاعــل املباشــر وجه ـاً لوجــه يف مقدمــة ســلبيات اســتخدام تطبيــق
الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب اجلامعــي «عينــة الدراســة» وف ًقــا لنــوع اجلامعــة ،حيــث
جــاءت بنســبة بلغــت  ،%99.7ويليهــا تقليــل التفاعــل مــع اجملتمــع الفعلــي احمليــط ابلشــباب
يف الرتتيــب الثــاين ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%88.8يف حــن جــاء قلــة األنشــطة البدنيــة
بــن الشــباب يف الرتتيــب الثالــث ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%52.7وجــاء نتيجــة للتأثــر
اإلدمــاين علــى التطبيــق يف الرتتيــب الرابــع  ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%50.7أمــا عــن
تقليــص فــرص التعلــق ابآلابء وابقــي أفـراد األســرة فقــد جــاء يف الرتتيــب اخلامــس ،حيــث جــاء
بنســبة بلغــت  ،%49.3وجــاء اســتخدامه كوســيلة لرتويــج الشــائعات يف الرتتيــب الســادس،
أمــا عــن نشــر أحاديــث نبويــة مل تثبــت صحتهــا فقــد جــاء يف الرتتيــب الســابع ،حيــث جــاء
بنس ــبة بلغ ــت  ،%37.1وج ــاءت س ــهولة تقل ــب احلال ــة النفس ــية ابخت ــاف طبيع ــة التفاع ــل
والتغذيــة الراجعــة مــن اآلخريــن عــر التطبيــق يف الرتتيــب الثامــن ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت
 ،%26.4وج ــاء تب ــادل املقاط ــع املخل ــة ابآلداب يف الرتتي ــب التاس ــع ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة
بلغ ــت  ،%24.3أم ــا ع ــن اس ــتخدامه أثن ــاء القي ــادة فق ــد ج ــاء يف الرتتي ــب العاش ــر ،حي ــث
ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%23.8وج ــاء يله ــي ع ــن أداء الف ــروض اليومي ــة يف الرتتي ــب احل ــادي
عش ــر ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%12.5وأخ ـراً ج ــاءت إمكاني ــة تكوي ــن عالق ــات غ ــر
مرغوبــة يف الرتتيــب الثــاين عشــر ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت .%11.7
وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع دراس ــة (،Bhatt, A., & Arshad, M. (2016
ال ــي أظه ــرت أتثـ ـرات س ــلبية عميق ــة للواتس ــاب عل ــى الش ــباب خاص ــة عل ــى جوان ــب
التعليــم والســلوك ،ونظــام احليــاة اليوميــة ،وفقــدان االهتمــام ابلعــامل الواقعــي ،وأتثــر احلالــة
الوجداني ــة العاطفي ــة نتيج ــة لكث ــرة االس ــتخدام ،أيضـ ـاً متثل ــت املظاه ــر الس ــلبية األخ ــرى
يف احلصــول علــى مصــدر الســعادة واحلــزن مــن اســتجاابت اآلخريــن علــى التطبيــق ,وعــدم
الق ــدرة عل ــى ضب ــط النف ــس.
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 -6أهــم إجيابيــات اســتخدام تطبيــق الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب
اجلامعــي «عينــة الدراســة»:
االجيابيات

اجلامعة

أم القرى
%
ك

الطائف
%
ك

اإلمجايل
%
ك

قيمة z

الداللة الرتتيب

تساعد خدمة الرسائل الفورية يف متكني وغرس
الشعور ابالنتماء والكفاءة االجتماعية واالستمتاع  0.7930 49.3 189 53.4 103 45.3 68غري دالة
وسرعة مشاركة املعلومات بني الشباب
لديه القدرة على خلق املشاركة وإعادة استخدام
احملتوى يف احلوارات الرقمية الدجييتال ,والتواصل
 0.1896 49.6 190 46.1 89 53.2 101غري دالة
الثنائي والتفاعل االجتماعي مع املستخدمني
اآلخرين.
يقدم رسائل واتصاالت فورية ويساعد على سهولة
 0.6278 76.2 292 73.1 141 79.5 151غري دالة
مشاركة املعلومات واحملتوى اإلعالمي.

4

3
2

تبادل مقاطع الفيديو والصور وااتحتها يف أي وقت 0.4382 14.1 54 15.5 30 12.6 24 .غري دالة

12

استخدام تطبيق الواتس آب يف قدرته على تسهيل
التواصل ،ودعم التعليم القائم على االتصال للشباب 0.7938 48.8 187 52.8 102 44.7 85 .غري دالة

5

 0.9091 24.5 94 20.7 40 28.4 54غري دالة

9

 1.0166 36.8 141 42.0 81 31.6 60غري دالة

7

 0.0038 22.7 87 21.8 42 23.7 45غري دالة

10

 0.2501 14.9 57 11.3 22 18.4 35غري دالة

11

حتسني العالقات االجتماعية.
حتقيق التواصل مع األصدقاء واملعارف عرب
مسافات طويلة.
بناء صداقات جديدة.

الواتس آب هو أكثر موثوقية وفعالية من
املكاملات اهلاتفية.
للتواصل.
يعة
ر
وس
ميثل الواتس آب طريقة سهلة
 0.0514 99.7 382 100 193 99.5 189غري دالة
تبادل احلوارات واملناقشات فيما خيص العمل 0.3209 5.5 21 4.1 8 6.8 13 .غري دالة

1
13

 0.3023 30.5 117 29.0 56 32.1 61غري دالة

8

إمكانية مشاركة األفكار مع األشخاص من مجيع
أحناء العامل.
تطبيق الواتس آب يتيح لك التواصل مع اآلخرين
 1.0166 36.8 141 42.0 81 31.6 60غري دالة
يف أي وقت دون حرج ألحد الطرفني.
تبادل املعلومات اخلاصة احمللية والدولية.
مجلة من سئلوا

 0.3922 44.1 169 46.1 89 42.1 80غري دالة
383
193
190

7
6

جدول رقم ( :)8يوضح 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:
جــاء «ميثــل الواتــس آب طريقــة ســهلة وسـريعة للتواصــل» يف مقدمــة إجيابيــات اســتخدام
تطبيــق الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب اجلامعــي «عينــة الدراســة» وف ًقــا لنــوع اجلامعــة،
حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%98.9ويلي ــه «يق ــدم رس ــائل واتص ــاالت فوري ــة ويس ــاعد عل ــى
س ــهولة مش ــاركة املعلوم ــات واحملت ــوى اإلعالم ــي» يف الرتتي ــب الث ــاين ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة
بلغــت  ،%76.2يف حــن جــاء «لديــه القــدرة علــى خلــق املشــاركة وإعــادة اســتخدام احملتــوى
يف احلـ ـوارات الرقمي ــة الدجييت ــال ،والتواص ــل الثنائ ــي والتفاع ــل االجتماع ــي م ــع املس ــتخدمني
اآلخريــن» يف الرتتيــب الثالــث ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%49.6وجــاءت «تســاعد خدمــة
الرســائل الفوريــة يف متكــن وغــرس الشــعور ابالنتمــاء والكفــاءة االجتماعيــة واالســتمتاع وســرعة
مشــاركة املعلومــات بــن الشــباب» يف الرتتيــب الرابــع  ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت ،%49.3
أمــا عــن اســتخدام تطبيــق الواتــس آب يف «قدرتــه علــى تســهيل التواصــل ،ودعــم التعليــم القائــم
علــى االتصــال للشــباب» فقــد جــاء يف الرتتيــب اخلامــس ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت ،%48.8
وج ــاء تب ــادل املعلوم ــات اخلاص ــة احمللي ــة والدولي ــة .يف الرتتي ــب الس ــادس ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة
بلغ ــت  ،%44.10أم ــا ع ــن حتقي ــق التواص ــل م ــع األصدق ــاء واملع ــارف ع ــر مس ــافات طويل ــة
فقــد جــاء يف الرتتيــب الســابع ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%36.8بينمــا جــاء تطبيــق الواتــس
آب «يتي ــح ل ــك التواص ــل م ــع األخري ــن يف أي وق ــت دون ح ــرج ألح ــد الطرف ــن» فق ــد ج ــاء
يف الرتتي ــب الس ــابع مك ــرر ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%36.8وج ــاءت إمكاني ــة مش ــاركة
األف ــكار م ــع األش ــخاص م ــن مجي ــع أحن ــاء الع ــامل يف الرتتي ــب الثام ــن ،حي ــث ج ــاءت بنس ــبة
بلغ ــت  ،%30.5وج ــاء حتس ــن العالق ــات االجتماعي ــة يف الرتتي ــب التاس ــع ،حي ــث ج ــاءت
بنس ــبة بلغ ــت  ،%24.5أم ــا ع ــن «بن ــاء صداق ــات جدي ــدة» فق ــد ج ــاء يف الرتتي ــب العاش ــر،
حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%22.7وج ــاء الوات ــس آب «ه ــو أكث ــر موثوقي ــة وفعالي ــة م ــن
املكاملــات اهلاتفيــة» يف الرتتيــب احلــادي عشــر ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%14.9وجــاء
تبــادل مقاطــع الفيديــو والصــور وإاتحتهــا يف أي وقــت يف الرتتيــب الثــاين عشــر ،حيــث جــاء
بنس ــبة بلغ ــت  ،%14.1وأخ ـراً ج ــاء «تب ــادل احل ـوارات واملناقش ــات فيم ــا خي ــص العم ــل» يف
الرتتي ــب الثال ــث عش ــر ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت . %5.5
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وتتف ــق ه ــذه النتيج ــة م ــع كل م ــن دراس ــة،Abaido & El-Messiry, ( 2016( :
دراس ــة ،Mefolere, K. F. (2016( :دراس ــةYeboah, Horsu, & Abdulai( :
 ،(2016دراس ــة ،Bhatt, A., & Arshad, M. (2016( :دراس ــةAlkis, C.( :
 ،(2016دراس ــة ،Church, K., & Oliveira, R. (2016( :ال ــي توصل ــت إىل َّ
أن

اســتخدام تطبيــق الواتــس آب يســهل تبــادل العناصــر اإلعالميــة كالصــور والفيديــو ,واملعلومــات،
مش ــاركة األف ــكار والتواص ــل ،وس ــهولة االتص ــال وس ــرعته ،وإش ــباع احلاج ــات االتصالي ــة الرتفي ــه
واملتعــة ,ومتضيــة الوقــت وقتــل امللــل ،والدردشــة واالتصــال السـريع ،ومشــاركة األخبــار الشــخصية،
واألح ــداث احلياتي ــة.

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

االستجابة

أكون ر ًأي أو موق ًفا جتاه املوضوعات
اليت أانقشها عرب الوتس آب.
أتبادل األفكار عن طريق استخدام
الواتس آب.
وسيلة تزودين ابلكثري من األخبار
عن اجملتمع احمللي.
إمكانية مراجعة الدروس واملذاكرة
القائمة على الصور.
التحدث مع أصدقائي على الواتس
آب حول أهم القضااي املثارة.
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النوع
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل

موافق
ك

%

حمايد
ك

معارض
%

ك

%

املتوسط االحنراف شدة
املعياري االجتاه

11.1 21 33.7 64 55.3 105
 0.7067 2.3864 15.0 29 36.8 71 48.2 93موافق
13.1 50 35.2 135 51.7 198
6 23.2 44 73.7 140

3.2
 0.4871 2.7232 0.5موافق

7 24.0 92 74.2 284

1.8

8 24.2 46 71.6 136

4.2

4 28.5 55 69.4 134

 0.5322 2.6736 2.1موافق

1 24.9 48 74.6 144

3.1 12 26.4 101 70.5 270
11.6 22 45.3 86 43.2 82
 0.6301 2.3550 5.2 10 50.3 97 44.6 86موافق
8.4 32 47.8 183 43.9 168
66.3 126 22.6 43 11.1 21
 0.6935 1.4986 57.0 110 31.1 60 11.9 23موافق
61.6 236 26.9 103 11.5 44

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .أسامة بن غازي زين المدني
العبارة

االستجابة

أتعايش من خالل الوتس آب مع
مشكالت أقراين
أتواصل مع مستخدمني يشاركونين
نفس اهتمامايت
لإلبقاء على التواصل أصدقائي
وأقاريب الذين ال ميكن التواصل
معهم يف احلياة بوسيلة أخرى.
الواتس آب يساعدين على اكتساب
املعرفة عن املشاكل يف اجملتمع
مشاركة جداول احملاضرات
واالمتحاانت.
أتعلم أشياء جديدة اثناء احملادثة
على الواتس آب
صورا أو
أصدقائي يرسلون يل ً
فيديوهات للمحضرات من خالل
الواتس آب
الفضول وحب االستطالع ملتابعة ما
ينشر على تطبيق الواتس آب.

النوع

ك

%

حمايد
ك

%

ك

%

أم القرى

8.4 16 49.5 94 42.1 80

اإلمجايل

8.9 34 49.3 189 41.8 160

الطائف
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى

وسيلة ممتعة لالستفادة منها.

موافق

معارض

الطائف
اإلمجايل

املتوسط االحنراف شدة
املعياري االجتاه

 0.6319 2.1289 9.3 18 49.2 95 41.5 80موافق
8.9 17 24.7 47 66.3 126
 0.6179 2.6005 5.2 10 26.9 52 67.9 131موافق
7.0 27 25.8 99 67.1 257
5.8 11 34.2 65 60.0 114
8 21.2 41 74.6 144

 0.5785 2.6240 4.1موافق

5.0 19 27.7 106 67.4 258
6.3 12 43.7 83 50.0 95
9 38.3 74 57.0 110

 0.6001 2.4804 4.7موافق

5.5 21 41.0 157 53.5 205
17.4 33 35.8 68 46.8 89
 0.7499 2.3028 17.6 34 33.7 65 48.7 94موافق
17.5 67 34.7 133 47.8 183
5.8 11 27.4 52 66.8 127
4 27.5 53 70.5 136

 0.5544 2.6475 2.1موافق

3.9 15 27.4 105 68.7 263
8.9 17 33.2 63 57.9 110
 0.6298 2.5221 5.7 11 33.2 64 61.1 118موافق
7.3 28 33.2 127 59.5 228
7 37.4 71 58.9 112

3.7

 0.5810 2.5456 5.2 10 35.8 69 59.1 114موافق
4.4 17 36.6 140 59.0 226
5.8 11 28.9 55 65.3 124
 0.5936 2.5900 5.2 10 31.1 60 63.7 123موافق
5.5 21 30.0 115 64.5 247
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العبارة

االستجابة

سهلة الوصول إليها

النوع
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى

أحتكم يف الوقت الذى أقضيه عليه.

القضاء على التوتر والقلق ملا يتيحه
التطبيق من فرص التنفيس عنها.
للتخلص من امللل وشغل وقت
الفراغ.

الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
أم القرى
الطائف
اإلمجايل

أم القرى
تعودت على استخدام الواتس آب .الطائف
اإلمجايل
تبادل املعلومات واملناقشات
اجلماعية.
أقوم بتعديل احلالة على الواتس
آب ابنتظام
نتشارك الصور والفيديو مع اآلخرين
على الواتس آب.
الواتس آب يساعدين على البقاء
على اإلنرتنت مع من أحب.
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أم القرى
الطائف
اإلمجايل

موافق
ك

%

حمايد
ك

معارض
%

ك

%

6.3 12 37.9 72 55.8 106
 0.6218 2.4934 7.3 14 36.3 70 56.5 109موافق
6.8 26 37.1 142 56.1 215
5.8 11 37.4 71 56.8 108
9 40.4 78 54.9 106

 0.5960 2.5065 4.7موافق

5.2 20 38.9 149 55.9 214
7.9 15 45.3 86 46.8 89

 0.6267 2.4020 7.3 14 44.0 85 48.7 94موافق
7.6 29 44.6 171 47.8 183
8 28.9 55 66.8 127

4.2

 0.5949 2.5378 6.2 12 42.5 82 51.3 99موافق
5.2 20 35.8 137 59.0 226
5.3 10 35.3 67 59.5 113
 0.5967 2.5665 5.7 11 29.5 57 64.8 125موافق
5.5 21 32.4 124 62.1 238
20.0 38 11.1 21 68.9 131
 0.8540 2.4099 28.5 55 9.8 19 61.7 119موافق
24.3 93 10.4 40 65.3 250

أم القرى

24.2 46 22.1 42 53.7 102

اإلمجايل

25.3 97 19.8 76 54.8 210

الطائف
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل

املتوسط االحنراف شدة
املعياري االجتاه

 0.8463 2.2950 26.4 51 17.6 34 56.0 108موافق
9 78.4 149

16.8 32 4.7

 0.7424 2.6161 14.5 28 9.3 18 76.2 147موافق
15.7 60 7.0 27 77.3 296
32.6 62 14.2 27 53.2 101
 0.8832 2.2845 24.9 48 14.0 27 61.1 118موافق
28.7 110 14.1 54 57.2 219

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .أسامة بن غازي زين المدني
العبارة

االستجابة

مع الواتس آب ال أشعر ابمللل حىت
عندما أكون مبفردي.
الواتس آب يساعدين على املرح مع
األصدقاء .
استخدام الواتس آب جيعلين أشعر
ابألمهية بني أصدقائي.

النوع
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف

موافق
ك

%

حمايد
ك

معارض
%

ك

%

املتوسط االحنراف شدة
املعياري االجتاه

30.0 57 8.4 16 61.6 117
 0.9098 2.3263 30.6 59 5.2 10 64.2 124موافق
30.6 116 6.8 26 62.9 241
33.2 63 18.9 36 47.9 91
 0.8947 2.0853 31.6 61 14.5 28 53.9 104معارض
32.4 124 16.7 64 50.9 195
25.3 48 14.7 28 60.0 114
 0.7952 2.4778 13.0 25 13.5 26 73.6 142موافق
19.1 73 14.1 54 66.8 256

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

تش ــر بي ــاانت اجل ــدول الس ــابق إىل اس ــتجاابت املبحوث ــن ح ــول درج ــة موافق ــة الش ــباب
اجلامعــي «عينــة الدراســة» لدوافــع اســتخدام تطبيــق الواتــس آب ،حيــث اتفــق كل مــن (أكــون
ر ًأي أو موق ًف ــا جت ــاه املوضوع ــات ال ــي أانقش ــها ع ــر الوت ــس آب -أتب ــادل األف ــكار ع ــن طري ــق
اس ــتخدام الوات ــس آب-وس ــيلة ت ــزودين ابلكث ــر م ــن األخب ــار ع ــن اجملتم ــع احملل ــي -إمكاني ــة
مراجع ــة ال ــدروس واملذاك ــرة القائم ــة عل ــى الص ــور -اتواص ــل م ــع مس ــتخدمني يش ــاركونين
نف ــس اهتمام ــايت -لإلبق ــاء عل ــى التواص ــل أصدقائ ــي وأق ــاريب الذي ــن ال ميك ــن التواص ــل معه ــم
يف احلي ــاة بوس ــيلة أخ ــرى -وات ــس آب يس ــاعدين عل ــى اكتس ــاب املعرف ــة ع ــن املش ــاكل يف
اجملتمــع -مشــاركة جــداول احملاضـرات واالمتحــاانت -أتعلــم أشــياء جديــدة أثنــاء احملادثــة علــى
ـورا أو فيديوه ــات للمحاض ـرات م ــن خ ــال الوات ــس
الوات ــس آب -أصدقائ ــي يرس ــلون يل ص ـ ً
آب -الفضــول وحــب االســتطالع ملتابعــة مــا ينشــر علــى تطبيــق الواتــس آب -وســيلة ممتعــة
لالســتفادة منهــا -ســهلة الوصــول إليهــا -أحتكــم يف الوقــت الــذي أقضيــه عليــه -القضــاء علــى
التوتــر والقلــق ملــا يتيحــه التطبيــق مــن فــرص التنفيــس عنهــا -للتخلــص مــن امللــل وشــغل وقــت
الفـ ـراغ -تع ــودت عل ــى اس ــتخدام الوات ــس آب -تب ــادل املعلوم ــات واملناقش ــات اجلماعي ــة-
أق ــوم بتعدي ــل احلال ــة عل ــى الوات ــس آب ابنتظ ــام -نتش ــارك الص ــور والفيدي ــو م ــع اآلخري ــن
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علــى الواتــس آب -الواتــس آب يســاعدين علــى البقــاء علــى اإلنرتنــت مــع مــن أحــب -مــع
الوات ــس آب ال أش ــعر ابملل ــل ح ــى عندم ــا أك ــون مبف ــردي -اس ــتخدام الوات ــس آب جيعل ــي
أشــعر ابألمهيــة بــن أصدقائــي) بدرجــة موافقــة (موافــق) وذلــك مبتوســط حســايب (-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
 )2.4778-2.3263-2.2845-2.6161-2.2950-2.4099عل ــى التـ ـوايل.
يف حــن جــاءت العبــارة (التحــدث مــع أصدقائــي علــى الواتــس آب حــول أهــم القضــااي
املثــارة -أتعايــش مــن خــال الوتــس آب مــع مشــكالت أقـراين) مبتوســط حســايب (-1.4986
 )2.1289علــى التـوايل وذلــك بدرجــة موافقــة (حمايــد).
وج ــاءت (الوت ــس آب يس ــاعدين عل ــى امل ــرح م ــع األصدق ــاء) ابس ــتجابة (مع ــارض)
ومتوس ــط حس ــايب(.)2.0853
وجاءت الد وافع متفقة مع بعض الد راسات السابقة ومنها ،د راسة:
( ،Sudharani & Nagaraju (2016دراسة،Aisar, Mohd, & Salina, (2015( :
من حيث (الدوافع االجتماعية) ،وهي :املتعة ،االسرتخاء ،االطالع على أحوال
اآلخرين ،متضية الوقت ،التعبري عن النفس حبرية ،التواصل مع األصدقاء أو األسرة،
التواصل بسهولة أكرب ،والتواصل مع الكثري من األشخاص يف نفس الوقت ،و(الد وافع
املعلوماتية) ،هي :احلصول على املعلومات (احلقائق ،األخبار ,املعرفة واألفكار)،
إعطاء أو استقبال النصيحة ،تعلم أشياء جديدة ،مقابلة أشخاص جدد ،ومشاركة
املعلومات مع اآلخرين (احلقائق ،الروابط ،األخبار ،املعرفة ،األفكار).
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 -8درجــة موافقــة الشــباب اجلامعــي «عينــة الدراســة» لإلشــباعات الــي قــد
حيققهــا اســتخدام تطبيــق الواتــس آب:
العبارة

االستجابة

إشباع الشعور بزايدة املعرفة
واملعلومات حول املوضوعات املثارة
على الواتس آب.
معرفة املوضوعات اليت ال تتناوهلا
الوسائل التقليدية ويتم عرضها من
خالل الواتس آب.
يتيح يل الفرصة للتعبري عن رأيي يف
خمتلف القضااي.
يتيح يل الفرصة لتكوين رأي صائب
جتاه خمتلف املوضوعات.
حتمل وحفظ الصور والفيديوهااتليت
يتم إرساهلا عرب الواتس آب.
الشعور أبنين شخص أكثر اجتماعية
وتنمي لدي مهارات التفاعل
االجتماعي ابآلخرين.
أجد فيها وسيلة للتعبري عن آرائي
ومشكاليت.
يوفر املزيد من املعلومات
االجتماعية للمستخدمني.

النوع
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل

موافق
ك

%

حمايد
ك

معارض
%

ك

%

39.5 75 28.4 54 32.1 61
 0.8312 1.9268 37.3 72 32.6 63 30.1 58معارض
38.4 147 30.5 117 31.1 119
31.1 59 23.7 45 45.3 86

0.868 2.1409 32.1 62 21.8 42 46.1 89
30.5 58 23.7 45 45.8 87

 0.8351 2.1879 23.8 46 30.1 58 46.1 89موافق
27.2 104 26.9 103 46.0 176
30.5 58 7.4 14 62.1 118
 0.8718 2.3812 21.8 42 11.9 23 66.3 128موافق
26.1 100 9.7 37 64.2 246
23.7 45 10.0 19 66.3 126
 0.8579 2.4177 25.4 49 8.3 16 66.3 128موافق
24.5 94 9.1 35 66.3 254
10.0 19 72.6 138 17.4 33

اإلمجايل

12.5 48 66.1 253 21.4 82

أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل

موافق

31.6 121 22.7 87 45.7 175

أم القرى
الطائف

املتوسط االحنراف شدة
املعياري االجتاه

 0.5765 2.0887 15.0 29 59.6 115 25.4 49حمايد
28.9 55 45.8 87 25.3 48
 0.7466 1.9921 27.5 53 43.0 83 29.5 57حمايد
28.2 108 44.4 170 27.4 105
41.1 78 38.4 73 20.5 39
 0.7342 1.8302 32.6 63 48.2 93 19.2 37معارض
36.8 141 43.3 166 19.8 76
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العبارة

االستجابة

للبحث عن مستخدمني يشاركوين
نفس اهتمامايت.
تنمي لدي مهارات التحدث
والنقاش مع اآلخرين.
معرفة اآلراء األفكار املختلفة من
خالل تعليقات األصدقاء.
أشعر بتقدير الناس يل من خالل
استخدام الواتس آب.
يشبع لدي الشعور ابحلماس والرغبة
يف املشاركة يف األحداث.
يشبع لدي القدرة على التخلص من
ضغوط احلياة.
لعدم شعوري ابلوحدة.
استخدم الواتس آب ألكون على
دائما
اتصال أبصدقائي ً
أقضي بعض الوقت مع األصدقاء
اجلدد على الواتس آب.
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النوع

موافق
ك

%

حمايد
ك

معارض
%

ك

%

أم القرى

22.6 43 47.9 91 29.5 56

اإلمجايل

22.2 86 45.2 173 32.6 125

الطائف
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل

 0.7340 2.1044 21.8 42 42.5 82 35.8 69حمايد
19.5 37 7.4 14 73.2 139
 0.8083 2.5195 20.7 40 8.3 16 71.0 137موافق
20.1 77 7.8 30 72.1 276
7 77.9 148

18.4 35 3.7

 0.7809 2.5848 18.1 35 6.2 12 75.6 146موافق
18.3 70 5.0 19 76.8 294
26.8 51 11.1 21 62.1 118
 0.8875 2.3315 29.5 57 9.8 19 60.6 117موافق
28.2 108 10.4 40 61.4 235

أم القرى

24.7 47 16.3 31 58.9 112

اإلمجايل

25.1 96 15.7 60 59.3 227

الطائف
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف

املتوسط االحنراف شدة
املعياري االجتاه

 0.8533 2.3420 25.4 49 15.0 29 59.6 115موافق
28.9 55 21.6 41 49.5 94
 0.8792 2.2689 28.5 55 9.8 19 61.7 119موافق
28.7 110 15.7 60 55.6 213
29.5 56 13.7 26 56.8 108
 0.8645 2.3211 23.3 45 16.6 32 60.1 116موافق
26.4 101 15.1 58 58.5 224
25.8 49 14.7 28 59.5 113
 0.8589 2.3237 25.9 50 17.1 33 57.0 110موافق
25.8 99 15.9 61 58.2 223
28.9 55 16.8 32 54.2 103
 0.8676 2.3368 23.8 46 10.4 20 65.8 127موافق
26.4 101 13.6 52 60.1 230
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العبارة

االستجابة

يف حني العطالت أتوصل مع
أصدقائي عن طريق الواتس آب.

النوع
أم القرى
الطائف
اإلمجايل

أم القرى
أنضم إىل اجملموعات االجتماعية
على الواتس آب ملقابلة أصدقاء هلم الطائف
امليول واالجتاهات نفسها.
أستخدم الواتس آب للبعد عن
التوتر
استخدام الواتس آب يساعدين
على متضية الوقت.
أستخدم الواتس آب عندما أريد
أن أسرتخي
الفورية وسهولة االستخدام يف تبادل
املعلومات والدردشة.

أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف
اإلمجايل
أم القرى
الطائف

موافق
ك

%

حمايد
ك

معارض
%

ك

%

املتوسط االحنراف شدة
املعياري االجتاه

30.0 57 13.7 26 56.3 107
 0.8761 2.3342 24.4 47 10.9 21 64.8 125موافق
27.2 104 12.3 47 60.6 232
29.5 56 21.1 40 49.5 94
 0.8675 2.2010 29.5 57 20.7 40 49.6 96موافق
29.5 113 20.9 80 49.6 190
22.6 43 25.3 48 52.1 99
 0.8331 2.3185 24.9 48 16.1 31 59.1 114موافق
23.8 91 20.6 79 55.6 213
26.3 50 13.7 26 60.0 114
 0.8878 2.3185 30.6 59 8.8 17 60.6 117موافق
28.5 109 11.2 43 60.3 231
27.9 53 23.2 44 48.9 93
 0.8445 2.2140 26.4 51 25.4 49 48.2 93موافق
27.2 104 24.3 93 48.6 186
27.9 53 15.3 29 56.8 108
 2.2219 0.8922 34.2 66 16.1 31 49.7 96موافق
31.1 119 15.7 60 53.3 204

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

تش ــر بي ــاانت اجل ــدول الس ــابق إىل اس ــتجاابت املبحوث ــن ح ــول درج ــة موافق ــة الش ــباب
اجلامعــي «عينــة الدراســة» لإلشــباعات الــي حيققهــا تطبيــق الواتــس آب ،حيــث جــاء بدرجــة
موافقة(موافــق) كل مــن (معرفــة املوضوعــات الــي التتناوهلــا الوســائل التقليديــة ويتــم عرضهــا مــن
خــال الواتــس آب -يتيــح يل الفرصــة للتعبــر عــن رأيــي يف خمتلــف القضــااي -يتيــح يل الفرصــة
لتكوي ــن رأي صائ ــب جت ــاه خمتل ــف املوضوع ــات -حتمي ــل وحف ــظ الص ــور والفيديوه ــات ال ــي
يتــم إرســاهلا عــر الواتــس آب -تنمــي لــدي مهــارات التحــدث والنقــاش مــع اآلخريــن -معرفــة
اآلراء األفــكار املختلفــة مــن خــال تعليقــات األصدقــاء -أشــعر بتقديــر النــاس يل مــن خــال
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اس ــتخدام الوات ــس آب -يش ــبع ل ــدي الش ــعور ابحلم ــاس والرغب ــة يف املش ــاركة يف األح ــداث-
يش ــبع ل ــدي الق ــدرة عل ــى التخل ــص م ــن ضغ ــوط احلي ــاة -لع ــدم ش ــعوري ابلوح ــدة -أس ــتخدم
دائما  -أقضي بعض الوقت مع األصدقاء اجلدد
الواتس آب ألكون على اتصال أبصدقائي ً
علــى الواتــس آب -يف حــن العطــات أتواصــل مــع أصدقائــي عــن طريــق الواتــس آب -أنضــم
إىل اجملموعــات االجتماعيــة علــى الواتــس آب ملقابلــة أصدقــاء هلــم امليــول واالجتاهــات نفســها
 أس ــتخدم الوات ــس آب للبع ــد ع ــن التوت ــر -اس ــتخدام الوات ــس آب يس ــاعدين عل ــى متضي ــةالوقت -أستخدم الواتس آب عندما أريد أن أسرتخي -الفورية وسهولة االستخدام يف تبادل
املعلوم ــات والدردش ــة) مبتوس ــط حس ــايب (-2.4177-2.3812-2.1879-2.1409
-2.3368-2.3237-2.3211-2.2689-2.3420-2.3315-2.5848 -2.5195
 )0.8922-2.2140-0.8878-2.3185-2.3185-2.2010 -2.3342علــى التـوايل.
ـخص أكث ــر اجتماعي ــة وتنم ــي ل ــدي مه ــارات
يف ح ــن ج ــاءت (الش ــعور أبن ــي ش ـ ٌ
التفاعــل االجتماعــي ابآلخريــن -أجــد فيهــا وســيلة للتعبــر عــن آرائــي ومشــكاليت -للبحــث
ع ــن مس ــتخدمني يش ــاركونين مي ــويل واهتمام ــايت نفس ــها) بـ ـرأي (حماي ــد) ومتوس ــط حس ــايب
(.)2.1044-1.9921-2.0887
وأخـراً جــاء بدرجــة موافقــة (معــارض) كل مــن (إشــباع الشــعور بـزايدة املعرفــة واملعلومــات
ح ــول املوضوع ــات املث ــارة عل ــى الوات ــس آب -يوف ــر املزي ــد م ــن املعلوم ــات االجتماعي ــة
للمس ــتخدمني) مبتوس ــط حس ــايب ( )1.8302-1.9268عل ــى التـ ـوايل.

116

مجلة جامعة أم القرى للعلوم االجتماعية

د .أسامة بن غازي زين المدني

التحقق من صحة الفروض:
الفــرض األول :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيـاً بــن متوســطات درجــات املبحوثــن
علــى مقيــاس دوافــع اســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفقـاً للنــوع (ذكــور -إانث).
دوافع
االستخدام
دوافع نفعية
دوافع
طقوسية
املقياس ككل

اجملموعات

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

ذكور

195

2.7641

0.4256

إانث

188

2.6808

0.4897

ذكور

195

2.7230

0.4486

إانث

188

2.6808

0.4786

ذكور

195

2.7128

0.4536

إانث

188

2.7021

0.4700

قيمة ت درجة احلرية

الداللة

1.7774

381

دالة*
0.05

0.8910

381

غري دالة

0.2265

381

غري دالة

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

تشري نتائج اختبار «ت» يف اجلدول السابق إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية
بني متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلانث على مقياس مستوى
الد وافع النفعية الستخدام تطبيق الواتس آب ،حيث بلغت قيمة «ت» *1.7774
وهي قيمة دالة إحصائياً عند مجيع مستوي الداللة  ،0.05وابلتايل فقد يثبت صحة
هذا الفرض ،الذى ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً بني متوسطات
درجات املبحوثني على مقياس مستوى الد وافع النفعية الستخدام تطبيق الواتس آب
وفقاً للنوع (ذكور -إانث) لصاحل الذكور صاحب املتوسط األكرب.
كما تشري نتائج اختبار «ت» يف اجلدول السابق إىل عدم وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلانث على مقياس
مستوى الدوافع الطقوسية الستخدام تطبق الواتس آب ،حيث بلغت قيمة «ت»
 ،0.8910وهي قيمة غري دالة إحصائياً عند مجيع مستوايت الداللة ،وابلتايل فقد
ثبت عدم صحة هذا الفرض ،الذى ينص على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائياً بني
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متوسطات درجات املبحوثني على مقياس مستوى الدوافع الطقوسية الستخدام تطبيق
الواتس آب وفقاً للنوع (ذكور -إانث).
ومما سبق تشري نتائج اختبار «ت» يف اجلدول السابق إىل عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلانث على
مقياس دوافع استخدام تطبق الواتس آب ،حيث بلغت قيمة «ت»  ،0.2265وهي
قيمة دالة إحصائياً عند مجيع مستوايت الداللة ،وابلتايل فقد ثبت عدم صحة هذا
الفرض جزئياً ،والقائل أنه :توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات
املبحوثني على مقياس دوافع استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع (ذكور -إانث).
أتثريا
وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ،Alanazi, A. D. (2015( :اليت أظهرت ً
قوي ذا داللة إحصائية لتطبيق الواتس آب على متابعة الشباب لألخبار ،وحرية تدفق
ً
االتصال املعلومايت ،وظهور فروق ذات داللة إحصائية بني الذكور واإلانث فيما
يتعلق بتقدير حرية تدفق املعلومات واألخبار عرب تطبيق الواتس آب لصاحل الذكور.
الفــرض الثــاين :توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيـاً بــن متوســطات درجــات املبحوثــن
علــى مقيــاس دوافــع اســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفقـاً للجامعــة (أم القــرى -الطائــف).
دوافع
االستخدام
دوافع نفعية
دوافع
طقوسية
املقياس ككل

اجملموعات

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

أم القرى

190

2.6684

0.4831

الطائف

193

2.7772

0.4295

أم القرى

190

2.700

0.4594

الطائف

193

2.700

0.4686

أم القرى

190

2.6578

0.4866

الطائف

193

2.7564

0.4303

قيمة ت درجة احلرية

الداللة

2.3297

381

دالة*
0.05

0.0983

381

غري دالة

2.1009

381

دالة*
0.05
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تشــر نتائــج اختبــار «ت» يف اجلــدول الســابق إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
ب ــن متوس ــطات درج ــات جامع ــة أم الق ــرى ومتوس ــطات درج ــات جامع ــة الطائ ــف عل ــى
مقي ــاس مس ــتوى الدواف ــع النفعي ــة الس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب ،حي ــث بلغ ــت قيم ــة
«ت»  ،*2.3297وه ــي قيم ــة دال ــة إحصائيـ ـاً عن ــد مجي ــع مس ــتوي الدالل ــة ،0.05
وابلتــايل فقــد يثبــت صحــة هــذا الفــرض ،الــذى ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس مس ــتوى الدواف ــع النفعي ــة
الس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب وفقـ ـاً للجامع ــة (أم الق ــرى -الطائ ــف) لص ــاحل جامع ــة
الطائ ــف صاح ــب املتوس ــط األك ــر.
كمــا تشــر نتائــج اختبــار «ت» يف اجلــدول الســابق إىل عــدم وجــود فــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات جامعــة أم القــرى ومتوســطات درجــات جامعــة
الطائــف علــى مقيــاس مســتوى الدوافــع الطقوســية الســتخدام تطبــق الواتــس آب ،حيــث
بلغــت قيمــة «ت»  ،0.0983وهــي قيمــة غــر دالــة إحصائي ـاً عنــد مجيــع مســتوايت
الداللــة ،وابلتــايل فقــد يثبــت عــدم صحــة هــذا الفــرض ،الــذى ينــص علــى أنــه توجــد فــروق
ذات داللــة إحصائي ـاً بــن متوســطات درجــات املبحوثــن علــى مقيــاس مســتوى الدوافــع
الطقوســية الســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفق ـاً للجامعــة (أم القــرى -الطائــف).
ومم ــا س ــبق تش ــر نتا ئ ــج اختب ــار «ت» يف ا جل ــدول الس ــابق إىل وج ــود ف ــروق
ذات دال ل ــة إحصائي ــة ب ــن متوس ــطات درج ــات جامع ــة أم الق ــرى ومتوس ــطات
درج ــات جامع ــة الطا ئ ــف عل ــى مقي ــاس د وا ف ــع ا س ــتخدام تطب ــق الوا ت ــس آب ،حي ــث
بلغ ــت قيم ــة «ت»  ،2.1009وه ــي قيم ــة دا ل ــة إحصائيـ ـاً عن ــد مس ــتوى دال ل ــة
 ،0.05وابلت ــايل فق ــد ثب ــت صح ــة ه ــذا الف ــرض جزئيـ ـاً والقا ئ ــل أ ن ــه :توج ــد ف ــروق
ذات دال ل ــة إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس دوا ف ــع
ا س ــتخدام تطبي ــق الوا ت ــس آب وفقـ ـاً للجامع ــة (أم الق ــرى -الطا ئ ــف) لص ــاحل
جامع ــة الطا ئ ــف صا ح ــب املتوس ــط األ ك ــر.
الف ــرض الثال ــث :توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات
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املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس اإلش ــباعات املتحقق ــة م ــن اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب وفق ـاً
للن ــوع (ذك ــور -إانث).
اإلشباعات
املتحققة
إشباعات
احملتوى
إشباعات
الوسيلة
املقياس ككل

اجملموعات

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

ذكور

195

2.1589

0.7037

إانث

188

2.3031

0.5928

ذكور

195

2.1025

0.7596

إانث

188

2.3138

0.7474

ذكور

195

2.6256

0.7167

إانث

188

2.8085

0.4911

قيمة ت درجة احلرية

الداللة

2.1652

381

دالة*
0.05

2.7423

381

دالة**
0.01

2.9023

381

دالة**
0.01
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تش ــر نتائ ــج اختب ــار «ت» يف اجل ــدول الس ــابق إىل وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائي ــة ب ــن متوس ــطات درج ــات الذك ــور ومتوس ــطات درج ــات اإلانث عل ــى مقي ــاس
مس ــتوى إش ــباعات احملت ــوى املتحقق ــة م ــن اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب ،حي ــث بلغ ــت
قيم ــة «ت»  ،*2.1652وه ــي قيم ــة دال ــة إحصائيـ ـاً عن ــد مس ــتوي دالل ــة ،0.05
وابلت ــايل فق ــد يثب ــت صح ــة ه ــذا الف ــرض ،ال ــذى ين ــص عل ــى أن ــه توج ــد ف ــروق ذات
دالل ــة إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس إش ــباعات احملت ــوى
املتحققــة مــن اســتخدام تطبيــق الوا تــس آب وفق ـاً للنــوع (ذكــور -إانث) لصــاحل اإلانث
صاح ــب املتوس ــط األك ــر.
كم ــا تش ــر نتا ئ ــج اختب ــار «ت» يف ا جل ــدول الس ــابق إىل وج ــود ف ــروق ذات دال ل ــة
إحصائي ــة ب ــن متوس ــطات درج ــات الذك ــور ومتوس ــطات درج ــات اإلانث عل ــى مقي ــاس
مس ــتوى إش ــباعات الوس ــيلة املتحقق ــة م ــن اس ــتخدام تطب ــق الوات ــس آب ،حي ــث بلغ ــت
قيم ــة «ت»  ،**2.7423وه ــي قيم ــة دال ــة إحصائيـ ـاً عن ــد مس ــتوى دالل ــة ،0.01
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وابلت ــايل فق ــد يثب ــت صح ــة ه ــذا الف ــرض ،ال ــذى ين ــص عل ــى أن ــه توج ــد ف ــروق ذات
دالل ــة إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس إش ــباعات الوس ــيلة
املتحققــة مــن اســتخدام تطبيــق الوا تــس آب وفق ـاً للنــوع (ذكــور -إانث) لصــاحل اإلانث
صاح ــب املتوس ــط األك ــر.
ومم ــا س ــبق تش ــر نتائ ــج اختب ــار «ت» يف اجل ــدول الس ــابق إىل وج ــود ف ــروق
ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن متوس ــطات درج ــات الذك ــور ومتوس ــطات درج ــات اإلانث
عل ــى مقي ــاس مس ــتوى إش ــباعات املتحقق ــة م ــن اس ــتخدام تطب ــق الوات ــس آب ،حي ــث
بلغ ــت قيم ــة «ت»  ،**2.9023وه ــي قيم ــة دال ــة إحصائيـ ـاً عن ــد مس ــتوى دالل ــة
 ،0.01وابلت ــايل فق ــد ثب ــت صح ــة ه ــذا الف ــرض ،ا ل ــذى ين ــص عل ــى أن ــه :توج ــد ف ــروق
ذات دال ل ــة إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس إ ش ــباعات
املتحقق ــة م ــن ا س ــتخدام تطبي ــق الوا ت ــس آب وفقـ ـاً للن ــوع (ذك ــور -إانث) لص ــاحل
اإلانث صا ح ــب املتوس ــط األ ك ــر.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ،Alkis, C. (2016( :الــي أظهــرت فروقًــا ذات
دالل ــة إحصائي ــة ب ــن أتث ــر تطبي ــق الوات ــس آب عل ــى إش ــباع احلاج ــات االتصالي ــة للش ــباب
ب ــن أف ـراد العين ــة الذك ــور واإلانث لص ــاحل اإلانث.
الف ــرض الراب ــع :توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات
املبحوثــن علــى مقيــاس اإلشــباعات املتحققــة مــن اســتخدام تطبيــق الواتــس آب وفق ـاً
جلامع ــة (أم الق ــرى -الطائ ــف).
اإلشباعات
املتحققة
إشباعات
احملتوى
إشباعات
الوسيلة

اجملموعات

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

أم القرى

190

2.3101

0.6444

الطائف

193

2.1684

0.6611

أم القرى

190

2.4041

0.6864

الطائف

193

2.2631

0.6778

قيمة ت درجة احلرية

الداللة

1.9246

381

دالة*
0.05

2.0221

381

دالة*
0.05
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اإلشباعات
املتحققة
املقياس ككل

اجملموعات

العدد

املتوسط

االحنراف
املعياري

أم القرى

190

2.8911

0.3122

الطائف

193

2.5368

0.7876

قيمة ت درجة احلرية
5.8042

381

الداللة
دالة**
0.01
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تشــر نتائــج اختبــار «ت» يف اجلــدول الســابق إىل وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة
ب ــن متوس ــطات درج ــات جامع ــة أم الق ــرى ومتوس ــطات درج ــات جامع ــة الطائ ــف عل ــى
مقي ــاس مس ــتوى إش ــباعات احملت ــوى املتحقق ــة م ــن اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب ،حي ــث
بلغ ــت قيم ــة «ت»  ،*1.9246وه ــي قيم ــة دال ــة إحصائي ـاً عن ــد مس ــتوي دالل ــة ،0.05
وابلتــايل فقــد يثبــت صحــة هــذا الفــرض ،الــذى ينــص علــى أنــه توجــد فــروق ذات داللــة
إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس إش ــباعات احملت ــوى املتحقق ــة
م ــن اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب وفق ـاً للجامع ــة (أم الق ــرى -الطائ ــف) لص ــاحل جامع ــة
أم الق ــرى صاح ــب املتوس ــط األك ــر.
كم ــا تش ــر نتائ ــج اختب ــار «ت» يف اجل ــدول الس ــابق إىل وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائيــة بــن متوســطات درجــات جامعــة أم القــرى ومتوســطات درجــات الطائــف علــى
مقي ــاس مس ــتوى إش ــباعات الوس ــيلة املتحقق ــة م ــن اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب ،حي ــث
بلغ ــت قيم ــة «ت»  ،*2.0221وه ــي قيم ــة دال ــة إحصائي ـاً عن ــد مس ــتوي دالل ــة ،0.05
وابلت ــايل فق ــد ثب ــت صح ــة ه ــذا الف ــرض ،ال ــذى ين ــص عل ــى أن ــه توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس إش ــباعات الوس ــيلة املتحقق ــة
م ــن اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب وفق ـاً للجامع ــة (أم الق ــرى -الطائ ــف) لص ــاحل جامع ــة
أم الق ــرى صاح ــب املتوس ــط األك ــر.
ومم ــا س ــبق تش ــر نتائ ــج اختب ــار «ت» يف اجل ــدول الس ــابق إىل وج ــود ف ــروق ذات
داللــة إحصائيــة بــن متوســطات درجــات جامعــة أم القــرى ومتوســطات درجــات الطائــف
عل ــى مقي ــاس مس ــتوى إش ــباعات املتحقق ــة م ــن اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب ،حي ــث
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بلغــت قيمــة «ت»  ،**5.8042وهــي قيمــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوي داللــة ،0.01
وابلت ــايل فق ــد ثب ــت صح ــة ه ــذا الف ــرض ،ال ــذى ين ــص عل ــى أن ــه توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائيـ ـاً ب ــن متوس ــطات درج ــات املبحوث ــن عل ــى مقي ــاس إش ــباعات املتحقق ــة م ــن
اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب وفقـ ـاً للجامع ــة (أم الق ــرى -الطائ ــف) لص ــاحل جامع ــة أم
الق ــرى صاح ــب املتوس ــط األك ــر.
الفــرض اخلامــس :توجــد عالقــة ارتباطيــة موجبــة ودالــة إحصائيـاً بــن دوافــع اســتخدام
املبحوثــن لتطبيــق الواتــس آب ومســتوى اإلشــباعات املتحققــة.
املتغري

املتغري

اإلشباعات املتحققة

دوافع استخدام تطبيق الواتس آب
العدد

قيمة بريسون

الداللة

383

0.10191

دالة*0.04

جدول رقم ( :)14معامل ارتباط بريسون بني درجات املبحوثني على مقياس دوافع استخدامهم لتطبيق الواتس آب
ودرجاهتم على مقياس اإلشباعات املتحققة

تش ــر نتائ ــج اجل ــدول الس ــابق إىل أن ــه ابس ــتخدام معام ــل ارتب ــاط بريس ــون اتض ــح
وج ــود عالق ــة ارتباطي ــه موجب ــة ودال ــة إحصائيـ ـاً ب ــن دواف ــع اس ــتخدام الش ــباب اجلامع ــي
الس ــعودي لتطبي ــق الوات ــس آب ،ومس ــتوايت اإلش ــباعات املتحقق ــة من ــه ،حي ــث بلغ ــت
قيمــة معامــل ارتبــاط بريســون  ،0.10191وهــي قيمــة دالــة إحصائي ـاً عنــد مســتوى داللــة
= ،0.05وابلتــايل فقــد حتقــق هــذا الفــرض ،الــذى ينــص علــى أنــه توجــد عالقــة ارتباطيــة
موجب ــة ودال ــة إحصائيـ ـاً ب ــن دواف ــع اس ــتخدام املبحوث ــن لتطبي ــق الوات ــس آب ومس ــتوى
اإلش ــباعات املتحقق ــة ،أي أن ــه كلم ــا زادت دواف ــع اس ــتخدام الش ــباب اجلامع ــي لتطبي ــق
الوات ــس آب ت ــزداد لديه ــم اإلش ــباعات املتحقق ــة.
وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة ،Akinlosotu, T. N. (2016( :الــي توصلــت
اىل وج ــود عالق ــة موجب ــة ذات دالل ــة إحصائي ــة ب ــن اس ــتخدامات التطبي ــق وإش ــباع
احلاج ــات االتصالي ــة والرتفيهي ــة واملعلوماتي ــة للش ــباب.
			
المجلد الحادي عشر -العدد الثاني -رجب ١٤٤٠ه /أبريل ٢٠١٩م

123

استخدام الشباب السعودي لتطبيق الواتساب واإلشباعات المتحققة منها

الف ــرض الس ــادس :توج ــد عالق ــة ارتباطي ــة موجب ــة ودال ــة إحصائيـ ـاً ب ــن مع ــدل
اس ــتخدام املبحوث ــن لتطبي ــق الوات ــس آب ومس ــتوى اإلش ــباعات املتحقق ــة.
املتغري

املتغري

اإلشباعات املتحققة

دوافع استخدام تطبيق الواتس آب
العدد

قيمة بريسون

الداللة

383

0.12368

دالة*0.015

جدول رقم ( :)15معامل ارتباط بريسون بني درجات املبحوثني على معدل استخدامهم لتطبيق الواتس آب
ودرجاهتم على مقياس اإلشباعات املتحققة

تشري نتائج اجلدول السابق إىل أنه ابستخدام معامل ارتباط بريسون اتضح وجود
عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بني معدل استخدام الشباب اجلامعي السعودي لتطبيق
الواتس آب ،ومستوايت اإلشباعات املتحققة منه ،حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بريسون
 ،*0.12368وهي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى داللة = ،0.05وابلتايل فقد حتقق هذا
الفرض ،الذي ينص على أنه توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بني معدل استخدام
املبحوثني 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( :اليت أظهرت
وجود عالقة موجبة دالة بني مجيع عناصر اإلشباعات املعلوماتية وساعات استخدام الواتس آب.

النتائج العامة للبحث:
جـاءت نسـبة مـن يسـتخدمون تطبيقـات اهلاتـف احملمـول «بدرجـة كبيرة» مـن إمجـايل
مفـردات عينـة الدراسـة بلغـت  ،%56.8وبلغـت نسـبة مـن يسـتخدمون تطبيقـات اهلاتـف
احملمـول «بدرجـة متوسـطة» إمجـايل مفـردات عينـة الدراسـة  ،%40.8بينمـا بلغـت نسـبة مـن
يسـتخدمون تطبيقـات اهلاتـف احملمـول «بدرجـة ضعيفـة» مـن إمجـايل مفـردات عينـة الدراسـة
 %2.5وهـي نسـبة ضئيلـة جـداً.
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 جــاء الواتــس آب  whatsappيف مقدمــة تطبيقــات اهلاتــف احملمــول الــي يســتخدمهاالشــباب اجلامعــي وف ًقــا لنــوع اجلامعــة ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%76.8ويليهــا اليوتيــوب
 YouTubeيف الرتتيــب الثــاين ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%73.2بينمــا جــاء الفيــس بــوك
 Facebookيف الرتتيــب الثالــث ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%66.5وجــاء ســناب شــات
 Snapchatيف الرتتيــب الرابــع  ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%63.0أمــا االنســتجرام
 Instagramفقــد جــاء يف الرتتيــب اخلامــس ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%59.8وجــاء
املاســنجر  Messengerيف الرتتيــب الســادس ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%29.5أمــا عــن
كيــك  Kikفقــد جــاء يف الرتتيــب الســابع ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%28.2وأخ ـراً جــاء
الســكايب  Skypeيف الرتتيــب الســابع  ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت .%23.2
 جــاءت نســبة مــن يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب «بدرجــة عاليــة» بلغــت %69.5م ــن إمج ــايل عين ــة الدراس ــة ,وج ــاءت نس ــبة م ــن يس ــتخدمون تطبي ــق الوات ــس آب «بدرج ــة
متوســطة»  %12.75مــن إمجــايل عينــة الدراســة ,بينمــا جــاءت نســبة مــن يســتخدمون تطبيــق
الواتــس آب «بدرجــة ضعيفــة» بنســبة بلغــت  %13.5مــن إمجــايل عينــة الدراســة ,بينمــا جــاءت
نســبة مــن ال يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب بلغــت  %4.2مــن إمجــايل عينــة الدراســة.
 جاءت نسبة من يستخدمون تطبيق الواتس آب «يومياً» من إمجايل مفردات عينةالدراسة بلغت  ,%35.0وبلغت نسبة من يستخدمون تطبيق الواتس آب «يوم _ ثالثة أايم»
من إمجايل مفردات عينة الدراسة بلغت  ,%13.3بينما بلغت نسبة من يستخدمون تطبيق
الواتس آب «أربعة أايم فأكثر» من إمجايل مفردات عينة الدراسة بلغت .%51.7
 ج ــاءت نس ــبة م ــن يس ــتخدمون تطبي ــق الوات ــس آب «أق ــل م ــن س ــاعة» م ــن إمج ــايلمفــردات عينــة الدراســة بلغــت  ،%5.0وبلغــت نســبة مــن يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب «مــن
ســاعة إىل ســاعتني» مــن إمجــايل مفــردات عينــة الدراســة بلغــت  ،%39.9يف حــن بلغــت نســبة
مــن يســتخدمون تطبيــق الواتــس آب «أكثــر مــن ثــاث ســاعات» مــن إمجــايل مفــردات عينــة
الدراســة بلغــت .%55.1
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 جـاءت أهـم أسـباب تفضيـل الشـباب اجلامعـي «عينـة الدراسـة» السـتخدام تطبيـقالواتس 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  , %78.9ويليهـا «سـهلة االسـتخدام» يف الرتتيـب الثـاين ،حيـث
جـاءت بنسـبة بلغـت  ،%77.5بينمـا جـاءت «تتيـح جمـاالً أوسـع حلريـة الـرأي والتعبير» يف
الرتتيـب الثالـث ،حيـث جـاء بنسـبة بلغـت  ،%53.8وجـاءت سـرعة نقـل األخبـار واملعلومـات
دون معوقـات يف الرتتيـب الرابـع ،حيـث جـاءت بنسـبة بلغـت .%21.7
 جـاءت أنـواع الرسـائل التي يتلقاهـا الشـباب اجلامعـي «عينـة الدراسـة» عبر تطبيـقالواتـس آب كمـا يلـي« :رسـائل مـن األهـل واألصدقـاء» يف مقدمـة الرسـائل التي يتلقاهـا
الشـباب اجلامعـي «عينـة الدراسـة» عبر تطبيـق الواتـس آب وف ًقـا لنـوع اجلامعـة ،حيـث جـاءت
بنسـبة بلغـت  ,%95.0ويليهـا «رسـائل مـن اهليئـات واملؤسسـات» يف الرتتيـب الثـاين ،حيـث
جـاءت بنسـبة بلغـت  ،%15.1بينمـا جـاءت «خدمـات الشـركات والـوكاالت واملواقـع» يف
الرتتيـب الثالـث ،حيـث جـاء بنسـبة بلغـت .%5.0
 ج ــاءت نس ــبة مش ــاركة الش ــباب اجلامع ــي «عين ــة الدراس ــة» يف تطبي ــق الوات ــس آبمــن إمجــايل مفــردات عينــة الدراســة بلغــت  ،%100وبلغــت نســبة مــن ال يشــاركون يف تطبيــق
الوات ــس آب م ــن إمج ــايل مف ــردات عين ــة الدراس ــة . %0.00
 جاءت أهم أشكال مشاركة الشباب اجلامعي «عينة الدراسة» يف تطبيق الواتس آبيف الرتتيـب األول» مشـاركة وإعـادة توجيـه» بنسـبة بلغـت  ،%84.1وجـاء يف الرتتيـب الثـاين
«التعليقات» ،حيث جاء بنسبة  %66.1من إمجايل مفردات عينة الدراسة ،وجاء يف الرتتيب
الثالـث «إعجـاب» ،حيـث جـاء بنسـبة  ،%40.5وجـاء يف الرتتيـب الرابـع» نشـر (نصـوص
– صـور -صـوت -فيديـو)» ،حيـث جـاء بنسـبة  %28.2مـن إمجـايل مفـردات عينـة الدراسـة.
 جاء ترتيب أهم املوضوعات اليت يتفاعل معها الشباب اجلامعي «عينة الدراسة» عنداستخدامه لتطبيق الواتس آب يف الرتتيب األول «املوضوعات االجتماعية» بوزن مئوي بلغت
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نسبته  ،%22.1وجاء يف الرتتيب الثاين» املوضوعات الرتفيهية» بوزن مئوي بلغت نسبته
 ،%20.4وجاء يف الرتتيب الثالث «املوضوعات الدينية» ،جاء يف الرتتيب الرابع «املوضوعات
السياسية « وجاء يف الرتتيب اخلامس «املوضوعات الثقافية» ،وجاء يف الرتتيب السادس
«املوضوعات الرتبوية» وجاء يف الرتتيب السابع «املوضوعات االقتصادية».
 جــاءت أهــم ســلبيات اســتخدام تطبيــق الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب اجلامعــي«عينــة الدراســة» «تقليــل فــرص التفاعــل املباشــر وجهـاً لوجــه» يف مقدمــة ســلبيات اســتخدام
تطبيــق الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب اجلامعــي «عينــة الدراســة» ،حيــث جــاءت بنســبة
بلغ ــت  ,%99.7ويليه ــا «تقلي ــل التفاع ــل م ــع اجملتم ــع الفعل ــي احملي ــط ابلش ــباب» يف الرتتي ــب
الثــاين ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%88.8بينمــا جــاءت قلــة األنشــطة البدنيــة بــن الشــباب
يف الرتتيــب الثالــث ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%52.7وجــاءت «نتيجــة للتأثــر اإلدمــاين
علــى التطبيــق» يف الرتتيــب الرابــع ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%50.7أمــا عــن «تقليــص
فــرص التعلــق ابآلابء وابقــي أفـراد األســرة» فقــد جــاء يف الرتتيــب اخلامــس ،حيــث جــاء بنســبة
بلغــت  ،%49.3وجــاء «اســتخدامه كوســيلة لرتويــج الشــائعات» يف الرتتيــب الســادس ،حيــث
ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%48.0أم ــا ع ــن نش ــر أحادي ــث نبوي ــة مل يثب ــت صحته ــا فق ــد ج ــاء يف
الرتتي ــب الس ــابع ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%37.1بينم ــا ج ــاءت «س ــهولة تقل ــب احلال ــة
النفســية ابختــاف طبيعــة التفاعــل والتغذيــة الراجعــة مــن اآلخريــن» عــر التطبيــق يف الرتتيــب
الثام ــن ،حي ــث ج ــاءت بنس ــبة بلغ ــت  ،%26.4وج ــاء «تب ــادل املقاط ــع املخل ــة ابآلداب» يف
الرتتي ــب التاس ــع ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%24.3أم ــا ع ــن «اس ــتخدامه أثن ــاء القي ــادة»
فق ــد ج ــاء يف الرتتي ــب العاش ــر ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  %23.8وج ــاء «يله ــي ع ــن أداء
الفــروض اليوميــة» يف الرتتيــب احلــادي عشــر ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%12.5وأخ ـراً
جــاءت «إمكانيــة تكويــن عالقــات غــر مرغــوب فيهــا» يف الرتتيــب الثــاين عشــر ،حيــث جــاء
بنســبة بلغــت .%11.7
 جــاءت أهــم إجيابيــات اســتخدام تطبيــق الواتــس آب مــن وجهــة نظــر الشــباب اجلامعــي«عين ــة الدراس ــة» «ميث ــل الوات ــس آب طريق ــة س ــهلة وس ـريعة للتواص ــل» يف مقدم ــة إجيابي ــات
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اس ــتخدام تطبي ــق الوات ــس آب م ــن وجه ــة نظ ــر الش ــباب اجلامع ــي «عين ــة الدراس ــة» ،حي ــث
جــاءت بنســبة بلغــت  ,%98.9ويليهــا «يقــدم رســائل واتصــاالت فوريــة ويســاعد علــى ســهولة
ومشــاركة املعلومات واحملتوى اإلعالمي» يف الرتتيب الثاين ،حيث جاء بنســبة بلغت %76.2
 ،بينم ــا ج ــاءت «لدي ــه الق ــدرة عل ــى خل ــق املش ــاركة وإع ــادة اس ــتخدام احملت ــوى يف احل ـوارات
الرقمي ــة الدجييت ــال ,والتواص ــل الثنائ ــي والتفاع ــل االجتماع ــي م ــع املس ــتخدمني اآلخري ــن» يف
الرتتي ــب الثال ــث ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%49.6وج ــاءت «تس ــاعد خدم ــة الرس ــائل
الفوريــة يف متكــن وغــرس الشــعور ابالنتماءوالكفــاءة االجتماعيــة واالســتمتاع وســرعة مشــاركة
املعلومــات بــن الشــباب» يف الرتتيــب الرابــع ،حيــث جــاءت بنســبة بلغــت  ،%49.3أمــا عــن
اســتخدام تطبيــق الواتــس آب «يف قدرتــه علــى تســهيل التواصــل ،ودعــم التعليــم القائــم علــى
االتصــال للشــباب» فقــد جــاء يف الرتتيــب اخلامــس ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%48.8وجــاء
«تبــادل املعلومــات اخلاصــة احملليــة والدوليــة» يف الرتتيــب الســادس ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت
 ،%44.10أم ــا ع ــن «حتقي ــق التواص ــل م ــع األصدق ــاء واملع ــارف ع ــر مس ــافات طويل ــة» فق ــد
جــاء يف الرتتيــب الســابع ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت  ،%36.8يف حــن جــاء تطبيــق الواتــس
آب «يتي ــح ل ــك التواص ــل م ــع اآلخري ــن يف أي وق ــت دون ح ــرج ألح ــد الطرف ــن» فق ــد ج ــاء
يف الرتتي ــب الس ــابع مك ــرر ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%36.8وج ــاءت «إمكاني ــة مش ــاركة
األفــكار مــع األشــخاص مــن مجيــع أحنــاء العــامل» يف الرتتيــب الثامــن ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت
 ،%30.5وجــاء «حتســن العالقــات االجتماعيــة» يف الرتتيــب التاســع ،حيــث جــاءت بنســبة
بلغ ــت  ،%24.5أم ــا ع ــن «بن ــاء صداق ــات جدي ــدة» فق ــد ج ــاء يف الرتتي ــب العاش ــر ،حي ــث
ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%22.7وج ــاء الوات ــس آب ه ــو «أكث ــر موثوقي ــة وفعالي ــة م ــن املكامل ــات
اهلاتفي ــة» يف الرتتي ــب احل ــادي عش ــر ،حي ــث ج ــاء بنس ــبة بلغ ــت  ،%14.9وج ــاء «تب ــادل
مقاطــع الفيديــو والصــور وإاتحتهــا يف أي وقــت» يف الرتتيــب الثــاين عشــر ،حيــث جــاء بنســبة
بلغ ــت  %14.1وأخ ـراً ج ــاء «تب ــادل احل ـوارات واملناقش ــات فيم ــا خي ــص العم ــل» يف الرتتي ــب
الثالــث عشــر ،حيــث جــاء بنســبة بلغــت .%5.5
 توجد فروق ذات داللة إحصائياً بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياسمستوى الدوافع النفعية الستخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع (ذكور -إانث) لصاحل
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الذكور صاحب املتوسط األكرب.
 توجد فروق ذات داللة إحصائياً بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياسمستوى الدوافع النفعية الستخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للجامعة (أم القرى -الطائف)
لصاحل جامعة الطائف صاحب املتوسط األكرب.
 توجد فروق ذات داللة إحصائياً بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياسإشباعات احملتوى املتحققة من استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للنوع (ذكور -إانث) لصاحل
اإلانث صاحب املتوسط األكرب.
 توجد فروق ذات داللة إحصائياً بني متوسطات درجات املبحوثني على مقياسإشباعات احملتوى املتحققة من استخدام تطبيق الواتس آب وفقاً للجامعة (أم القرى-
الطائف) لصاحل جامعة أم القرى صاحب املتوسط األكرب.
 توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بني دوافع استخدام املبحوثني لتطبيقالواتس آب ومستوى اإلشباعات املتحققة ،أي أنه كلما ازدادت دوافع استخدام الشباب
اجلامعي لتطبيق الواتس آب تزداد لديهم اإلشباعات املتحققة.
 توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائياً بني معدل استخدام املبحوثني لتطبيقالواتس آب ومستوى اإلشباعات املتحققة ،أي أنه كلما زاد معدل استخدام الشباب اجلامعي
لتطبيق الواتس آب تزداد لديهم اإلشباعات املتحققة.

توصيات البحث
 .1توعية الشباب الستخدام األَمن لوسائل اإلعالم اجلديدة وخاصة تطبيق الواتس آب.
 .2نشر الوعي لدى الشباب بضرورة االستفادة من وسائل االتصال واإلعالم اجلديد بشكل إجيايب.
 .3توعية الشباب ابجلانب السليب الستخدام وسائل االتصال (اهلاتف احملمول ،االنرتنت).
 .4إجراء أحباث ودراسات خاصة بتطبيق الواتس آب على شرائح عمرية خمتلفة.
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مقرتحات البحث
. دراسة استخدام تطبيق الواتس آب كوسيلة لنشر املعلومات بني املراهقني.1
. استخدامات تطبيقات اهلاتف احملمول يف إشباع احلاجات االتصالية لدى الشباب.2
. دراسة مقارنة بني استخدام الشباب لتطبيق الواتس آب والوسائل التقليدية.3
. دوافع وتفضيالت استخدام تطبيق الواتس آب يف اجملتمع السعودي.4
. آفاق وحتدايت استخدام الشباب لتطبيق الواتس آب يف املشاركة اجملتمعية.5
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