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 الملخص:

امعي للتطبيقات اإسامية على اهاتف     هدفت هذ الدراسة إى الكشف عن مدى استخدام الطالب ا
 احمول وكيفية تعامله معها إضافة إى التعرف على مسامتها ي زيادة الوعي الديي لديه.

 وقد حاولت الدراسة اإجابة عن التساؤات التالية:  

امعين للتطبيقات اإسامية على اهواتف احمولة؟ماهي دوافع استخدام -  الطلبة ا

امعي؟- مية الوعي الديي لدى الطالب ا  هل سامت التطبيقات اإسامية ي ت

امعي يقوم بتحميل التطبيقات اإسامية على أساس ااستخدام الفعلي ها أم جرد الفضول أو - هل الطالب ا
ها فقط؟الرغبة ي ااستطاع على م  ضامي

امعي هذ التطبيقات؟-  ما هو تقييم الطالب ا

ة من طلبة قسم علوم اإعام وااتصال وعلم امكتبات    بقامة  1945ماي  08جامعة  مل جتمع الدراسة عي
ة القصدية.50بلغ عددها )  ( مفردة وفقا للعي

ا     هج الوصفي واستخدم مع امعلومات، وقد ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدنا ام أداة استمارة ااستبيان 
امعي يقوم باستخدام هذ التطبيقات ومدى  قيقية الي جعل من الطالب ا هدفت الدراسة إى معرفة الدوافع ا

مية الوعي الديي لديه.  اسهامها ي ت

تائج أمها:     وقد توصلت هذ الدراسة إى جموعة من ال

امعين للتطبيقات اإسامية على هواتفهم احمولة ي التذكر امستمر بأركان مثلت دوافع استخدام ا- لطلبة ا
 .العبادة ي أي وقت وأي مكان مع استغال أوقات الفراغ ي القيام بأشياء نافعة وإجابية

ما وجدنا عد - ة، بي دا قليا من سامت التطبيقات اإسامية ي زيادة الوعي الديي لدى أغلبية أفراد العي
ين.  امبحوثن من ا يواظبون على استخدامها قالوا إها م تقدم هم أي جديد على مستوى الثقافة أو الوعي الدي

ة قامت بتحميل التطبيقات اإسامية على أساس ااستخدام الفعلي. -  أكر نسبة من أفراد العي

ة قاموا بتقييم التطبيقات اإسامية تق - سبة كبرة جدا وهذا دليل قاطع على أفراد العي ييما إجابيا وذلك ب
امعين.  رضاهم عن احتوى الذي تقدمه، مع انعدام وجود تقييمات سلبية من قبل الطلبة ا

 الكلمات المفتاحية:

قال، تطبيقات اهواتف الذكية. ولوجيا، اهاتف احمول، ااستخدام، تطبيقات اهاتف ال  التك



II 

 

Résumer : 

Le but de cette études et du mettre en évidence l’utilisation des applications 
islamiques par les étudiants universitaire sur les téléphones mobiles et de savoir 
bien les manipules ; sans oublie leur utilité dans l’augmentation de la 
sensibilisation religieuse dans l’esprit de ces étudiants. 

Et pour cela cette dernière a trouvée des réponses pour ces questions ; qui Suits : 

- Si quoi les intérêts pour les étudiants universitaire d’utilise ces 
applications islamiques sur leurs téléphones mobile ? 

- Est-ce que Ces applications islamiques ont contribué au développement 
de la conscience religieuse ? 

- Étudiant de l'Université -Est charge des applications islamiques sur la 
base de l'utilisation effective de celui-ci ou simplement la curiosité ou le 
désir de l'enquête que sur leur contenu ? 

- Quel Est l'évaluation des étudiants universitaires de ces applications ? 
Pour réaliser les buts de cette étude nous avons adopté une démarche 
descriptive et Nous avons utilisé le questionnaire pour recueillir outil 
d'information.  
Cette étude a groupée plusieurs résultants ; les plus importantes sont : 
- l’utilisation de ces applications islamiques par les étudiants 
universitaires sur leurs téléphones mobiles dans un continu Eléments de 
rappel de culte à tout moment et en tout lieu à l'exploitation du temps libre 
à faire des choses utiles et positives. 
- Ces Applications islamiques ont contribué à une plus grande 
sensibilisation religieuse parmi la majorité des répondants, alors que nous 
avons trouvé un petit nombre de répondants qui ne sont pas eux-mêmes 
consacrés à les utiliser ont déclaré ne pas leur offrir quelque chose de 
nouveau au niveau de la culture ou de la conscience religieuse. 
- Et La plus grande proportion de répondants a téléchargé des applications 
islamiques basées sur l'utilisation réelle. 
- Les répondants ont donné une évaluation positive à-propos ces 
applications islamiques et avec un très grand pourcentage et cela définit 
leur satisfaction avec le contenu qu'ils offrent, avec l'absence 
d'évaluations négatives par des étudiants universitaires. 
Mots clés : 
Technologie, téléphone mobile, l'utilisation, les applications mobiles, les 
applications de téléphones intelligents. 
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 :مقدمة

ملة من ااخراعات   ولوجية هائلة جاءت نتيجة لراكمات عديدة وافرازات  ا طفرة تك يشهد عصرنا ا
ل  ولوجيا ااعام وااتصال  وات اأخرة اماضية، حيث أصبحت تك واابتكارات الي شهدها العام خال الس

ا اليومية م توفر من اهتمام الباحثن وموضع تواصل والتقاء العديد من  امبدعن وامخرعن، كوها جزء من حيات
ياة سواء ي ااعام أو الطب أو ااقتصاد أو الربية  ات ا خدمات وتسهيات للمستخدمن ي الكثر من 

 والتعليم.

ولوجيا اإعام وااتصال حيث ذاع صيته وانتشر مع بدا  تجات تك ية األفية ويعتر اهاتف احمول من م
فرد عن غر من خال  عله ي ياة كونه يتميز خصائص  الثالثة عر كامل امعمورة، وأصبح من ضروريات ا
ولوجية  هد، إضافة ما حمله من اإضافات التك اابتكارات والتسهيات للمستخدمن مع اقتصاد الوقت وا

اهية، ودة العالية والدقة الامت ديدة ذات ة ا عرف بعدها قفزة نوعية وظهور ما يسمى: "باهاتف الذكي" لي ا
كبوتية، والذي مر تطور قبل ذلك بعدة مراحل جعلته يواكب كل ما هو حديث ي عام  امرتبط بالشبكة الع

ولوجيا وذلك خدمة للمستخدم.  التك

هجهاو ي إطار هذ اأبعاد تتبلور إشكالية الدراسة، فرضيات الدراسة، أميتها، أهداف ، ها، نوعها و م
ظرية للدراسة و الي حددت ي نظرية ، الدراسات السابقة، اموضوع اختيارأسباب  مرورا بامقاربات ال

ال الدراسة الزماي و اإشباعات، وكذا موذج انتشار امبتكرات،   ااستخدامات ديد امفاهيم و ا ا  كما تطرق
تمع البحث  ةوامكاي اضافة ا  ا بتقسيم هذ الدراسة إ اداة مع البيانات والصعوبات، ،والعي : حيث قم

 قسم نظري وأخر تطبيقي .

ظري حتوي على فصلن وما على التوا  : القسم ال

وان ولوجيات اإعام و : الفصل اأول بع امبحث  مبحثن، ويتكون من ااتصالعموميات حول تك
ا فيه  ولاأ اول اوت ية، البدايات اأو ها: صر وهيثاثة ع  .فاقها امستقبليةآو ، مبادئها التق

وانأما امبحث الثاي  اصر هيوضم ماهية اهاتف احمول : فهو بع  نشأته، أجياله، وخدماته :ثاثة ع

وانالو  امعي و التطبيقات اإسامية: فصل الثاي بع تضمن بدور مبحثن، امبحث اأول  الطالب ا
وان التطبيقات اإسامية على  امعي، مفهومه، خصائصه، حاجاته، وامبحث الثاي كان بع وان الطالب ا بع

اصر هي لتطبيقات ا ، ماذج عن بعض، أنظمة تشغيلهماهية اهاتف الذكي  : اهواتف الذكية وضم أربعة ع
 شهر رمضان .مع اقراب سامية اإتطبيقات أخرا تطوير الاإسامية و 



 

 ب

 

ليل البيانات اميدانية بدءا بتفريغها و وصوا إ  وأما القسم الثاي فه اإطار التطبيقي و الذي مثل ي 
ا هذ .  ا بتقدم توصيات حول اموضوع لتكون أخر مرحلة خامة لدراست ا دراست تائج العامة للدراسة، و أهي  ال
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 اإشكالية.-  

 فرضيات الدراسة.- 

 أهمية الدراسة.-  

 أهداف الدراسة.-  

 نوع الدراسة ومنهجها.-  

 أسباب اختيار الموضوع.-  

 الدراسات السابقة.-  

 المقاربات النظرية.-  

 تحديد المفاهيم.-  

 مجال الدراسة.-  

 مجتمع البحث والعينة.-  

 أداة جمع البيانات.-  

 صعوبات الدراسة.-  
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 اإشكالية:

ولوجيا اإعام وااتصال، حيث شهد هذا   ال تك ا عصر اابتكارات واابداعات ي  مثل عصرنا ا
اي يساهم ي تقدم خدمات  مة تساهم اأخر موا متسارعا مع بداية األفية الثالثة، ما له من أمية كبرة وأثر إ

ولوج  اترقية مط ي  ظم على ايعكس التغرات الوارئة بات ياة اإنسانية وو اأضلل، ضالتوور التك ل
 وو اأحسن.تسر   وال  ااجتماعية

ولوجية اأكثرضاهاتف احمول يعتر من بن ااخراعا مس ، وقد داستعماا من قبل اأضراانتشارا و  ت التك
اسهم ومستوى معيشتهمميع ضئات اجتمع على اختاف أعمارهم و  اول  أج ية إذ أصبح ي مت الوبقة الغ

 .أخرىمن بن أجهزة ااتصال اااستعمال  صدارة احتال ما أهله وامتوسوة وح الفقرة

ات ضمياد كان ي الوقت الذي م  "موتوروا"شركة على يد اأمريك  "مارتن كوبر" العامل ي  ي السبعي
وات ااتصال متوضرة،  موذج اأو للهاتف كل اهاتف احمول بصورة متسارعة إذ شوقد توور تكن ضيه ق ظهر ال

ة  ديث 1973-04-03ي وم اجراء أول مكامة هاتفية  1972احمول س ياته عر عدة ، بعدها م  تق
يةض مراحل ية متبوت بتقدال ار  "ا  س أم" ظهرت تق يات ااتصال بصورة مذهلة م بعدها تق يل الثاي  تق ا
يل الرابع واحقا يل الثالث وحاليا ا اهاتف احمول وتغر أنظمة تشغيل ما صاحب ذلك من تووير كبر ، و ا

توي على ألعاب، توبيقات وإمكانية تصفح اإنرنت.... من مط عملها إ ما وصلت عليه  أجهزة شاملة 

ا الشخصية  أصبح احمول ان اهاتفعليه مكن القول و  يات اأساسية ال نستخدمها ي حيات من بن التق
ا من أن نكون أكثر  اصة باهواتف الذكية وال مك ية حاليا، وهذا ي ظل وجود اماين من التوبيقات ا وامه

ا ضرصة التدرب،   وغرها. التثقف، ااكتشاف أو التسلية...انتاجا وتواصا مع اآخرين وكذلك تتيح ل

قاش حول استخدامات التوبيقات اإسامية على اهواتف احمولة دل وال وعليه، ومن كل ما  وقد كثر ا
:  سبق، نورح ااشكال الرئيس  التا

امع  للتوبيقات اإسامية على اهاتف احمول؟-  ما مدى استخدام الوالب ا
 تتفرع التساؤات التالية:ومن هذا اإشكال 

امعين للتوبيقات اإسامية على اهواتف احمولة؟-  ماه  دواضع استخدام الولبة ا
امع ؟- مية الوع  الدي لدى الوالب ا  هل سامت التوبيقات اإسامية ي ت
امع  يقوم بتحميل التوبيقات اإسامية على أساس ااستخدام الفعل  ها- أم جرد الفلول  هل الوالب ا

ها ضقط؟  أو الرغبة ي ااستواع على ملامي
امع  هذ التوبيقات؟-  ما هو تقييم الوالب ا
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 فرضيات الدراسة:-

موعة من الفرضيات وه  كاآي: ا إ  اها سابقا خلص  انواقا من اإشكالية ال طرح

امع  التوبيقات اإسامي-  ة على اهواتف احمولة.يستخدم الوالب ا

امع .- مية الوع  الدي لدى الوالب ا  سامت التوبيقات اإسامية على اهاتف احمول ي ت

امع  يقوم بتحميل التوبيقات اإسامية على أساس ااستخدام الفعل  ها وكذلك جرد الفلول - الوالب ا
ها.  وااطاع على ملامي

 أهمية الدراسة:-

قاط التالية:    ترز أمية الدراسة ي ال

ا وه  توبيقات اهواتف احمولة.- اول الدراسة مظهرا من مظاهر العصر ا  تت

ائه وتوور أا وه  ضئة - ة الدراسة من ضئة ها وزن ومكانة ي اجتمع كوها تعتر الركيزة اأساسية لب م اختيار عي
امعين، ضإذا كانت مب  ية وناشئة على أساس صحيح صلح اجتمع، وإذا ضسدت اهار اجتمع وتفكك.الولبة ا

امع  للتوبيقات اإسامية على اهواتف احمولة.- اجة اكتشاف ومعرضة أسباب استخدام الوالب ا  ا

كون موضوع التوبيقات اإسامية على اهاتف احمول جديد وا توجد دراسات سابقة كثرة حول هذا -
 وضوع.ام

ها.-  تزويد مكتبة الكلية بدراسة جديدة مكن الدضعات القادمة من ااستفادة م

 أهداف الدراسة:-

قيق      اولة الوصول إ  هجية امتبعة إ  تسعى هذ الدراسة ي ضوء اإشكالية اموروحة وامقاربة ام
ظرية والعلمية اآي ذكرها ضيما يل :  اأهداف ال

امع  وكيفية  إعواء- صورة واضحة عن واقع استخدام التوبيقات اإسامية على اهواتف احمولة لدى الوالب ا
 تعامله معها.

امع  هذ التوبيقات.-  التعرف على دواضع استخدام الوالب ا

امع .-  التعرف على مسامة التوبيقات اإسامية ي زيادة الوع  الدي للوالب ا

ها.معرضة آراء ال-  ولبة حول هذ التوبيقات ومدى رضاهم ع
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 نوع الدراسة ومنهجها:-

ا ضمن الدراسات الوصفية ال هتم بوصف الظاهرة وصفا دقيقا شاما من ميع  نوعها:-1 درج دراست ت
كم عليها. اولة ا اجة إ الولوج ي أسباها أو  ظر إ أبعادها امختلفة دون ا  جوانبها ولفت ال

 .1ومكن القول إن هذ الدراسة تساعد على الوصف الكم  أو الكيف  للظاهرة، وحصر العوامل امختلفة ضيها

 :هامنهج-2

ث      اسب لدراسة  هج ام خووة أساسية وضرورية يلجأ إليها لتحديد أساليب ما يعد اختيار الباحث للم
سة بالوصف والتحليل للوصول إ يتعامل ها موضوع الدراوأدوات البحث ومع امعلومات، والوريقة امثلى ال 

تائج امتوصل إليها. هج مصداقية لل  نتائج ملبوطة حيث يعو  ااختيار والتدقيق للم

ة. هج على أنه الوريقة ال يتبعها الباحث ي دراسة امشكلة للوصول إ نتيجة معي  ويعرف ام

موعة من العمليا ظمة ي سبيل الوصول إ  تويعرف أيلا على أنه   .2دف الدراسةهام

هج الوصف  الذي يرتكز على وصف دقيق وتفصيل  لظاهرة أو موضوع     ا هو ام هج امستخدم ي دراست وام
ددة أو تووير  ية  هج على وضع قائمة ي ضرة زم دد على صورة نوعية أو كمية رقمية، وقد يقتصر هذا ام

ية عد  ة.يشمل ضرات زم

دد هدف ضهم ملموها أو ملمونه أو قد يكون هدضه     هج إما إ رصد ظاهرة أو موضوع  يهدف هذا ام
اأساس  تقوم وضع معن أغراض عملية، على سبيل امثال التعرف على أعداد العاطلن على العمل من خر  

هج. ية هذا ام امعات من اأمثلة ا  ا

هج بأنه: أسلوب من أساليب التحليل امرتكز على معلومات كاضية ودقيقة عن  بشكل عام مكن تعريف    هذا ام
دد من خال ية معلومة وذلك من  ضرة ظاهرة أو موضوع  صول على نتائج عملية أو ضرات زم  مأجل ا

سجم مع امعويات الفعلية للظاهرة، ي حن يرى آخرون أن  هج الوصف  عبارة تفسرها بوريقة موضوعية وما ي ام
تائج ال م التوصل إليها  هجية علمية صحيحة وتصوير ال عن طريقة لوصف اموضوع امراد دراسته من خال م

 على أشكال رقمية معرة مكن تفسرها.

هج الوصف  يهدف كخووة أو إ مع بيانات كاضية ودقيقة عن ظاهرة أو     ا إ أن ام در اإشارة ه و
ليل ما م معه من بيانات بوريقة موضوعية كخووة ثانية تؤدي إ التعرف على العوامل موض وع اجتماع  و

                                                           

1
مد مسعد:  -  ديث، طكيفية كتابة اأبحاث واأعداد للمحاضراتي   درية، مصر، 2، امكتب العري ا  .34، ص: 2000، اإسك

2
زائر، دليل الباحث من المنهجية وكتابة الرسائل الجامعيةعمار بوحوش:  -  ية للكتاب، ا  .28، ص: 1990، امؤسسة الوط
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تلف وسائل مع  فيذ على  هج يعتمد لت امكونة وامؤثرة على الظاهرة كخووة ثالثة، يلاف إ ذلك أن هذا ام
ها  ليل الوثائق البيانات كامقابات الشخصية واماحظة امباشرة اآلية م والبشرية، واستمارات ااستبانة و

 وغرها.

ات     ات ال مكن استخدامها ضيجب أن تكون مثلة جتمع الدراسة سواء كانت هذ العي سبة للعي أما بال
تاجات ها  صول على نتائج واست هائية الباحثن على ا عشوائية احتمالية أو غر عشوائية تساعد ي احصلة ال

 رجة معقولة من امصداقية ح مكن تعميمها.د

هج ضتتلخص ي مرحلتن أساسيتن اأو يولق عليها مرحلة ااستواع، والثانية يولق     أما عن مراحل هذا ام
عليها مرحلة الوصف اموضوع  وهدف امرحلة ااستواعية إ تكوين أطر نظرية مكن اختبارها وذلك بعد 

 لة الدراسة أو البحث موضوع ااهتمام.ديد واضح مشك

اء عليه يعد التحديد أو التعريف الدقيق مشكلة الدرا    اء  سة وصياغة الفرضيات اأساس الذيوب مكن ااستغ
ه أو امساومة عليه إذا ما أريد اانتقال إ امرحلة الثانية امرتبوة بالتشخيص أو الوصف اموضوع  لظاهرة ما،  ع

س، على سبيل  فسية متب اأطباق الاقوة التلفزيونية )كالسن، ا صائص الدمغراضية وال صول على ا امثال ا
هج. ة، درجة التقبل ااجتماع ، درجة التجديد واابتكار( أضلل توبيق هذا ام الة ااجتماعية، امه  ا

هج أنه يوضر بيانات مفصلة عن الواقع    الفعل  للظاهرة أو موضوع الدراسة كما أنه يقدم  أما أهم ما ميز هذا ام
بؤ امستقبل  ي الوقت نفسه تفسرا واقعيا للعوامل امرتبوة موضوع الدراسة تساعد على قدر مع قول من الت

1للظاهرة
. 

 أسباب اختيار الموضوع:-

ا ي دراسة هذا اموضوع دون غر من امواضيع  إن     امقصود من أسباب اختيار اموضوع هو ترير سبب رغبت
وعت  اأخرى، ا وضعها يولقد تعددت اأسباب وت  كاآي:كانت    شكل نقاط حاول

 جدة وحداثة اموضوع امدروس.-

امع  على است- وعة.اإقبال اهائل أضراد اجتمع وخصوصا الوالب ا  عمال اهاتف احمول مختلف توبيقاته امت

اولة إثراء - اوله مستقبا من قبل الباحثن و الرغبة ي لفت اانتبا وو هذا اموضوع من أجل إمكانية طرحه وت
 ودراسته من جوانب أخرى م نتورق ها.

                                                           

مد أبو نصار وعقلة مبيلن:  - 1 امعة منهجية البحث العلمي القواعد والمراحل والتطبيقاتمد عبيدات،  ، كلية ااقتصاد والعلوم اإدارية، ا
شر، طاأردن  .48-46ص: -، ص1999، عمان، اأردن، 2ية، دار وائل لل
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امع  - قيقية استخدام الوالب ا هاتفه للتوبيقات اإسامية على اولة الكشف عن اأسباب والدواضع ا
 .احمول

امعين من استخدام التوبيقات اإسامية على اهواتف احمولة.-  معرضة مدى استفادة الولبة ا

اولت موضوع التوبيقات اإسامية على اهواتف احمولة. ندرة-  الدراسات ال ت

السريع والقوي للهواتف احمولة باإضاضة إ ااستخدام امكثف ها وباأخص للتوبيقات ال  ااكتساح-
وث  ديا أمام الباحثن من أجل إجراء دراسات و وات القليلة اأخرة ما صار يشكل  تويها، وهذا خال الس

. يط مختلف جوانبه وأبعاد اول اموضوع و  تت

 الدراسات السابقة:-

امعين للتوبيقات اإسامية     اولت موضوع استخدام الولبة ا ا لأدبيات السابقة ال ت من خال مراجعت
ة هذ الظاهرة وخاصة ما تعلق  ا قلة وندرة الدراسات والبحوث ال اهتمت معا على اهواتف احمولة احظ

ها بالتوبيقات اإسامية، وبال ا قدر اإمكان م ا تا ضلقد حاول ث الوصول إ الدراسات ال تشابه موضوع 
ذكرها ضيم يأي:  وال س

  :الدراسات باللغة العربية-أ

سري"دراسة -1 وان: " 23/11/2014وعائشة العمري" بتاريخ  تغريد الرحيل  ،آاء ا أثر تطبيقات بع
على تعلم وتعليم القرآن الكريم لطالبات جامعة طيبة الهاتف النقال في مواقع التواصل ااجتماعي 

 .1واتجاههن نحوها"

قال ي مواقع التواصل ااجتماع  على تعلم وتعليم     هدف هذ الدراسة إ معرضة أثر توبيقات اهاتف ال
اههن ووها وعلى إثر ذلك م طرح اإشكالية التالية: ما  أثر توبيقات القرآن الكرم لوالبات جامعة طيبة وا

اههن ووها؟  قال ي مواقع التواصل ااجتماع  على تعلم وتعليم القرآن الكرم لوالبات جامعة طيبة وا اهاتف ال
 وقد حاولت الدراسة التحقق من صحة الفرضتن اآتيتن:

قال ي : طالبات جامعة طيبة يعزى يستخدمن توبيقات اهاتف ال  التدريس. الفرضية اأو

                                                           

1
سري، تغريد الرحيل  وعائشة العمري:  -  أثر تطبيقات الهاتف النقال في مواقع التواصل ااجتماعي على تعلم وتعليم القرآن الكريم آاء ا

 .15/01/2015، 1، عدد 11مجلد ، لتربويةم العلوانية ض  ردأالمجلة ، الطالبات جامعة طيبة واتجاههن نحوها
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قال ي مواقع التواصل ااجتماع  لتعلم  الفرضية الثانية: طالبات يعزى يتجهن وو استخدام توبيقات اهاتف ال
  .وتعليم القرآن الكرم

ة ضقد م اختيارها من شعبة واحدة قصديا، من     هج شبه التجريي ي هذ الدراسة أما العي م استخدام ام
ورةطالبة من طالبات كلية الرب (34) ة ام امعة طيبة بامدي حيث درست  عليهن،م م توزيعها عشوائيا  ،ية 

هن موعة  قال،مقرر القرآن الكرم بم ذات امقرر ضقد درست  اأخرى اجموعةأما  استخدام توبيقات اهاتف ال
: بواقة اماحظة، أداة بالوريقة التقليدية لتحقيق أهداف الدراسة واختبار ضرضيتها م استخدام اأدوات التالية

قال ي مواقع التواصل ااجتماع  على تعلم وتعليم  اهات الوالبات وو استخدام توبيقات اهاتف ال مقياس ا
قال.  القرآن الكرم وأداة حسابات توبيقات اهاتف ال

تائج أمها: موعة من ال  خلصت الدراسة إ 

قال ي مواقع استخدام الوالبات- التواصل ااجتماع  على تعلم وتعليم القرآن الكرم،  لتوبيقات اهاتف ال
فظ وصحة التاوة، وأتا  ات ومن م ترك التوبيق ح هن التعلم ي أي وقت من خال هذحيث ساعدهن على ا

اول ي كذا مرة وة وارساها هن مرة أخرى، ضتحتفظ الوالبة باليتم تصحيح التاتسجيل قراءهن عرها  لتقييم و
د كل تسجيل وضق ما ورد من ماحظات سابقة من امعلمة، وبالتا أصبح تعلمها وتعليمها  تدارك اأخواء ع

 أضلل.

قال حسابات وو استخداموالبات اليوجد اهتمام مسبق لدى - ذ البداية ي ، توبيقات اهاتف ال ضقد بادرن م
 الكرم.تعلم وتعليم القرآن ل استعماها

انب     قال من ا اول توبيقات ال ا خاصة من ناحية اموضوع الذي ت تشاهت هذ الدراسة كثرا مع دراست
قاش ضيها  درج ضمن الدراسات ااستكشاضية الوصفية ال مكن طرحها مستقبا وضتح ال ، كما أها ت الدي

ص اأهداف ضقد  ا  والتورق ها من جوانب أخرى، أما ضيم  تداخلت وتشاهت مع بعض أهداف دراست
كمحاولة معرضة تداول امعلومات من خال توبيقات اهواتف الذكية وكذلك التعرف على مدى استخدام 
هج الذي  الف ام ريي الذي  هج الشبه  توبيقات التواصل ااجتماع ، لكن هذ الدراسة اعتمدت على ام

بواقة ي اختيار أدوات مع البيانات إذ اعتمدت على ثاثة أدوات ه : اعتمدنا عليه إا أها كانت متميزة
قال ي مواقع التواصل ااجتماع   اهات الوالبات وو استخدام توبيقات اهاتف ال اماحظة، أداة مقياس ا

قال، ما يعزز من قوة اموضوع ود  قة نتائجه.على تعلم وتعليم القرآن الكرم وأداة حسابات توبيقات اهاتف ال
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ثعم  مسفرة"دراسة -2 ت دخيل اه ا وان: " "ب تطبيقات الهواتف الذكية من قبل طالبات كلية استخدام بع
 .1علوم الحاسب والمعلومات بجامعة اإمام محمد بن سعود اإسامية: دراسة وصفية"

من خال توبيقات اهواتف الذكية من قبل طالبات  ،دراسة إ معرضة تداول امعلوماتهدضت هذ ال   
مد بن سعود اإسامية، والتعرف على استخدام  امعة اإمام  اسب وامعلومات  )البكالوريوس( ي كلية علوم ا

كز مشكلة الدراسة رتامعلومات من قبل الوالبات. وت توبيقات التواصل ااجتماع  ي اهواتف الذكية ي تداول
مد بن   ؤال الرئيسي الس امعة اإمام  اسب وامعلومات  : ما مدى استخدام الوالبات بكلية علوم ا التا

تسعى الدراسة إ اإجابة عن اأسئلة حيث اتف الذكية ي تداول امعلومات؟ سعود اإسامية لتوبيقات اهو 
 اآتية:

اسب وامعلومات - مد بن سعود اإسامية لتوبيقات ما مدى استخدم الوالبات بكلية علوم ا امعة اإمام 
 اهواتف الذكية ي تداول امعلومات؟

 اهواتف الذكية؟على توبيقات التواصل ااجتماع  ال تستخدمها الوالبات  ه  ما- 

 اهواتف الذكية؟ علىات لتوبيقات التواصل ااجتماع  أبرز استخدامات الوالب ه  ما- 

ما مدى تداول امعلومات من و توبيقات التواصل ااجتماع  اأكثر استخداما من قبل الوالبات؟  ه  ما- 
 ؟هنخال توبيقات اهواتف الذكية من قبل

وطبقت الدراسة على طالبات امستويات امتخرجة امستوى الثامن من مرحلة )البكالوريوس( ي كلية علوم    
ة الدراسة  مد بن سعود اإسامية، وبلغ عدد عي امعة اإمام  اسب وامعلومات  حيث  طالبة( 124)ا

هج امسح  وااستبانة كأداة للدراسة وال ضمت  ورين أساسين ي عشرة أسئلة وهذ استخدمت الدراسة ام
 .ي تداول امعلوماتها وبيقات اهواتف الذكية، واستخداماحاور ه : استخدام ت

تائج امتوصل إليها ي هذ الدراسة    ة الدراسة تستخدم توبيقات التواصل ااجتماع   :و من ال أن ميع عي
 م ، "Twitter" "يرالتو "أكثرها استخداما يليه   "Whatsapp"" الواتس آب"على اهاتف الذك  ويعد 

،وتستخدم الوالبات توبيقات التواصل ااجتماع   "Google+"" قوقل بلس"،م  "YouTube""  اليوتيوب"
صلن عليها من  هذ  تثق أغلبيتهنعلى اهاتف الذك  للحصول على امعلومات العامة، و  بامعلومات ال 

صوص ا اذ حال استقباهن معلومات من خال توبيقات التواصل التوبيقات، أما  لسلوك الذي يقمن با
 ااجتماع  ضأوها هو التأكد من صحة امعلومات أو عدم صحتها ومن م قرار إعادة إرساها أو ا.

                                                           
1
مع اإم محمد بن استخدا : يبن دخيل ه الخثعم مسفرة -  م بج المع س  ي ع الح لب ك اتف الذكي من قبل ط تطبيق ال

د اإسامي صفي، سع د دراس  ، المج و ااجتماعي ع  .6، ، العدد 9، المج اأردني ل
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ال حول استخدام توبيقات     ا كثرا خاصة من ناحية اموضوع والذي تبلور بوبيعة ا تشابه هذ الدراسة دراست
درجان  امعيات، كما أن الدراستن ت ا تقريبا إذ اختاروا ضئة الوالبات ا ت ة تشابه عي اهواتف الذكية وكانت العي

مع البيانات وه  استمارة ااستبيان، أما أنفس اضمن الدراسات الوصفية إضاضة إ اعتمادهم على  داة 
تائج العامة للدراسة ضقد  اما  إ حدتشاهت صوص ال ة ما تعلق بخاصة  مع نتائج دراست ثقة أغلبية أضراد العي

 صلوا عليها من توبيقات اهاتف احمول.بامعلومات ال 

 ب: الدراسات اأجنبية

وان: 2013عام ) "Catherine كاثرين"دراسة-1 "ااستخدام التعليمي لتطبيقات الهواتف الذكية من م( بع
قبل الطاب الجامعيين قسم علم المكتبات والمسجلين فعليا في مادة الوعي المعلوماتي في جامعة 

 .1جنوب المسيسيبي في الوايات المتحدة اأمريكية"

امعية ي استخدام  مارسات العامة لوابحيث هدضت الدراسة لتقدم نتائج استقصائية معرضة ام     امرحلة ا
: اأ امعين نرنت من خال توبيقات اهواتف الذكية وقد م طرح التساؤل الرئيس  التا هل يستعمل الواب ا

سئلة ضرعية أ، برزت ثاثة خالهتوبيقات اهواتف الذكية ي الغالب من أجل القيام بااتصاات والرضيه؟ ومن 
 ه :

 ، وما مقدار استخدامهم ها؟ امستخدمة من قبل الولبةما ه  التوبيقات  - 

 التوبيقات ال يستخدموها ي معظم اأحيان؟أهم ما ه   -

وهل يتم استخدام التوبيقات للعثور على امعلومات اأكادمية أو البحثية وإذا كان اأمر كذلك، ما ه  - 
 لغرض؟ التوبيقات ال يستخدموها لذلك ا

ة ال طبقت عليهأضراد وبلغ عدد      هج امسح  62الدراسة ) االعي ( طالب وطالبة، واستخدمت الباحثة ام
يستفسر حول ملكية الوالب للهاتف الذك  ووترة  اتلف سؤاا (14)وه  عبارة عن  وااستبانة كأداة للدراسة

نقاط يولب ضيه من الواب تقييم وترة  ةوملت الدراسة جدولن من ست ،استخدامه مختلف أنواع التوبيقات
قالة من كثرا جدا ) استخدامهم مختلف أنواع توبيقات  لك هاتفا.أمت ا إي عدة مرات ي اليوم( أاهواتف ال

تائج ال توصلت إليها الدراسة  ة الأن أغلب طاب  :ومن ال اهاتف  أضادوا بأهم يستخدمون توبيقاتعي
صول على امعلومات البحثية واأكادمية، وأن التوبيقات اأكثر استخداما للحصول على امعلومات  الذك  ي ا

ركات البحث واموسوعات على اأنرنت.  ه  
                                                           

1- Bomhold Catharine Reese : Educational use of smart phone Technology: A survey of mobile phone 

application use by undergraduate university students, School of Library and Information Science, University 

of Southern Mississippi, Hattiesburg, Mississippi, USA, Accepted  29 March 2013. 
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ة وال     ا ي نوع العي امعية، تشاهت هذ الدراسة مع دراست د تشابه كبر ي و وجمع ملت طاب امرحلة ا
ة متكونة من ) ا وه  62اأسئلة الفرعية اموروحة، كما اعتمدوا على عي ت ( مفردة وه  تقارب عدد مفردات عي

اها وه  استمارة ااستبيان. ة ا بأس ها، كما م ااعتماد على نفس أداة مع البيانات ال استخدم  عي

ا إ حد كبر نستويع القول در وبعد التورق للدراسات السالفة الذكر وال وجدناها تشابه     اإها است   أضادت
ديد أبرز معام وأبعاد اموضوع امعاج.كثرا ي  ا من  ت ظري والتوبيق ، كما مك اء وهيكلة اإطار ال  ب

 المقاربات النظرية:-

 مدخل اإستخدامات واإشباعات:-1

مهور الوسيلة اإعامية ال تشبع رغباته وتلي حاجاته  يع مدخل اإستخدامات واإشباعات    ي اأساس 
مهور ليس سلبيا يقبل كل ما تعرضه عليه وسائل اإعام، بل متلك غاية  ة ي داخله، ومع ذلك أن ا الكام

ا بدرجة ما نشوون يبحثون عن املمون الذي يبدلددة من تعرضه يسعى  مهور ه و أكثر تحقيقها، ضأعلاء ا
 لمون قادرا على تلبية احتياجات اأضراد كلما زادت نسبة اختيارهم له.امإشباعا هم، وكلما كان 

بارز مجرد اشراكه ضيه   رمهور امتلقن يعتر طرضا ضاعا نشوا ي العملية ااتصالية، ولذلك ضهو يقوم بدو و    
ا يأي كمظهر للذات ااجتماعية، وكورف ي هذ العملية ااتصال ية الذي يسهم ي حركتها واستمرارها، ومن ه

قدي هو  اصر العملية كلها، والدور ال مهور ضيما يتعلق بع قدي الذي يقوم به كل علو من أعلاء ا الدور ال
اء على اممارسة ال يقوم ها كل علو من أعلاء يؤثر الذي  ها ب ي استمرار عملية التعرض أو اانسحاب م

مهور  قدي هو الذي يؤثر ي استمرار عملية التعرض أو اانسحاب ا اصر العملية كلها، والدور ال ضيم يتعلق بع
ا بصفته قارئا أو مشاهدا  اء على اممارسة ال يقوم ها العلو كورف ي العملية اإعامية، ويبدأ الفرد ه ها ب م

صل عليه من معلومات وتقييم مصدر  ها ح يومئن إ تأمن حاجاته من التعرض أو مستمعا ي تقوم ما 
 .1متأثرا ي ذلك بالعوامل الوسيوة ي عملية التعرض

 دواضع اإستخدامات:-أ

ف كل من كاتز "    اجات امرتبوة بوسائل اإعام Hass" وهاس "Gurovitch" وجرضيتش "Katzص " ا
 إ مس ضئات رئيسية:

اجات امر - اجات امعرضية: وه  ا  تبوة بامعلومات وامعارف ومراقبة البيئة.ا

واح  العاطفية وامشاعر.- اجات امرتبوة بال اجات الوجدانية: وه  ا  ا

قيق ااستقرار الشخص .- اجات امرتبوة بتدعيم امصداقية والتقدير الذاي و فس : وه  ا  حاجات التكامل ال

                                                           

 .40، ص: 2002مصر، اأزهر،  اإشباعات، جامعةو  ، الدواضعوالدوليةإستخدامات القنوات التلفزيونية المحلية  الشام :عبد الرمن  -1
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اجات امرتبوة بالتواصل مع العائلة واأصدقاء والعام، وتقوم على رغبة  حاجات- التكامل ااجتماع : وه  ا
 التقارب مع اآخرين.

 .1ل ما هو مرتبط بالرضيه والتسليةحاجات اهروب: وتعكس ك-

ر" إ نوعناإشباعات امتحققة من التعرض لوسائل اإعام-ب   :: ولقد قسمها "لورنس وي

إشباعات احتوى : ومثل اإشباعات ال تتحقق من التعرض ملمون الوسائل اإعامية، ضه  ترتبط -   
اجة  وع اأول يتمثل ي اإشباعات التوجيهية وتتمثل ي إشباع ا قسم إ نوعن ال بالرسالة أكثر من الوسيلة، وت

مية امهارات الشخصية و  وبق على مواقع إ زيادة امعلومات وامعارف وت تأكيد الذات واكتشاف الواقع، وهذا ي
التواصل ااجتماع  من حيث أها تشبع رغبات مستخدميها من خال إبداء آرائهم وحرياهم ال يشعرون أهم 
وع  ارب اآخرين وعمل عاقات مع من هم أصحاب خرة، أما ال غر قادرين على إيصاها وااستفادة من 

اجة إ التواصل مع اآخرين والتحدث معهم من الثاي ضيتمثل ي  اإشباعات ااجتماعية وتتمثل ي إشباع ا
صل عليها الفرد من وسائل ااتصال وشبكة عاقاته ااجتماعية .  خال الربط بن امعلومات ال 

ة د-  دث نتيجة لعملية ااتصال واختيار الفرد لوسيلة معي ون سواها، ضه  إشباعات عملية ااتصال: و
قسم إ نوعن ما: اإشباعات شبه التوجيهية وه  إشباعات مكملة  ها باملمون، وت تتعلق بالوسيلة أكثر م
اجة إ الراحة وااسرخاء وامتعة والدضاع عن الذات، أما اإشباعات شبه  لإشباعات التوجيهية وتتعلق بإشباع ا

وع الثاي ه اجة إ التخلص من العزلة ااجتماعية وال مثل ال وع اأول وتتعلق بإشباع ا   إشباعات مكملة لل
 .2واإحساس بالليق واملل، وعدم الشعور بالوحدة

امعين مثلون أحد  ظرية جد أن الولبة ا ي عملية ااتصال اأعلاء الفاعلن  أهم ومن خال هذ ال
ماهري   وسائل ااتصالمن أهم  وال تعدإذ يقومون باستخدام التوبيقات اإسامية على هواتفهم الذكية ا

تواها ي الذي ية  ةتلبيو قصودة هم امأهداض قيق يساهم   موعة من الفروق الفردية.وضق حاجاهم هذ التق

امعين   ديد دواضع تعرضهم وحاجاهم ضالولبة ا من خال هذ  ال يسعون إ تلبيتهالديهم القدرة على 
اجات اضس مع بعلها إشباع هذ ا تارون  التوبيقات ال تت اسب لذلك. لذا ضهم   التوبيق اإسام  ام

 

 

                                                           

اول لدو اا مداخلة ي املتقى ، دارسة مقارنة،ستخدام الفتيات في السعودية ومصر لإنترنيتاالعوامل المؤثرة على العزيز:  دعبعثمان عزة  -1
يات ااتصال والتغر اا  . 30،29ص: ، ص2009، جامعة املك سعود، داباآمارس، قسم اإعام، كلية  27-25من  ي الفرةجتماع  لتق

يل شهادة ، رسالةفي دولة اإمارات العربية المتحدة دوافع تعرض المشاهد المصري للقنوات الفضائيةمود امشمش :  -2  دكتوراال مقدمة ل
شورة) يا، مص(غر م  .40، ص: 2002ر، ، جامعة ام
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 نموذج اأفكار المستحدثة: -2

ظري:  امدخل ال

اموالبة بتحديث  انولقت نظرية انتشار امبتكرات على يد عام ااجتماع "روجرز"، حيث انولق من خال 
اجتمع الريف  اأمريك  وجعله مواكبا للمتغرات ااقتصادية وااجتماعية ال جعلت الوايات امتحدة قوة عظمى 
ديدة  هود للمستحدثات أي كل اابتكارات ا ظرية على كيفية تب ا رب العامية الثانية، حيث ركزت ال بعد ا

ال اإنتاج وااستها  ك من خال ما يل :سواء ي 

ة الزراعية.-  إدخال أساليب جديدة ي عملية امك
ظيم اأسرة.-  أضكار ت
اء أجهزة ضلرة للماء لتفادي اأمراض.-  اقت

ال علم  )5000(قام "روجرز" مراجعة أكثر من   دراسة متعلقة بانتشار كل ما هو مبتكر جديد ي 
 ااجتماع الريف  واأنثروبولوجيا.

الوع  بالفكرة، مرحلة ااهتمام بالفكرة، مرحلة التقييم، مرحلة  :ه  رت نظرية تب اابتكارات مراحلوقد م 
 التجريب.

 ماذا نع مصولح اابتكار 

ظيم  اابتكار: هو ضكرة جديدة أو أسلوب جديد يستخدمه الفرد ي حياته اليومية على سبيل امثال ضكرة ت
اصر رئيسية ه :، ولذا ااأسرة تعتر ابتكار  ولق ضإن نظرية انتشار اابتكارات تعتمد على أربعة ع  ومن هذا ام

ظام ددة، الوقت، اأعلاء ي ال وات   .1امبتكر أو اابتكار، ااتصال عر ق
 مفهوم اأضكار امستحدثة: 

تج اأضكار امستحدثة انواقا من ضكرة جديدة م يكن يدركها الفرد من قبل ومثل م  سبة ت وضوعا جديدا بال
إليه، ويرى "روجرز" أن نشر وتوور اأضكار امستحدثة مثل أساسا التغر ااجتماع  مهما كانت ردود ضعل الفرد 

ا هذ امستحدثات  .2ا
يها على ااتصال امباشر وغر امباشر انواقا من التغر ااجتماع  الذي يعد   ويعتمد نشر هذ اأضكار وتب

 .3نتائج العملية ااتصاليةأحد أهم 

                                                           

 .25، ص: 1982مصرية، القاهرة، -، امكتبة ااجلوالجماهيري وااتصالاإعام إبراهيم إمام:  -1
 .29، ص: 2008القاهرة، ، علم الكتب، والرأي العام ااتصالدراسات في اإعام وتكنولوجيا  :إبراهيم مادة بسيوي -2
:  ،إبراهيم عبد اهادي امليج  -3 مود امهد درية، ااجتماعيالعولمة وأثرها في التخطيط مد   .23، ص: 2005، اإسك
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مسة -أ فسية  احية السيكولوجية أو ال مراحل التغر السيكولوج : مر عملية تب اأضكار امستحدثة من ال
 مراحل:

 .مرحلة التب، مرحلة التجريب، مرحلة التقييم، مرحلة ااهتمام، حلة الوع  بالفكرةمر 

 الدواضع الوقتية: -ب

فس    ياة العامة وال قد يساهم العامل ال ديدة ال تظهر ي اجتمع أو ا سبة كبرة ي تب اأشياء ا ب
ديدة، ويبدو ذلك جليا داخل اجتمعات ال تعرضت  وية كاأضكار واآراء وامواقف ا تكون سلعا مادية أو مع

مول،  ولوج ، من أنرنت ومواد إلكرونية )هاتف نقال، كمبيوتر   أقراص ملغوطة(.للغزو التك

القيم وامعتقدات: تشكل قيم ومعتقدات الفرد أهم امقاييس ال يقاس من خاها سلوكه، كما مثل معيار -ج
لدراسة سلوكيات اأضراد ي اجتمع وتتحكم القيم الفردية ي انتشار امستحدثات ي اجتمع، حيث مكن أن 

، وقد تتحول إ حائل أو عائق يقف ي وجه توور تكون عاما مساعدا لظهور امستحدث وسرعة انت شار
 امستحدثات.

 دواضع استخدام امستحدثات: من بن اأسباب ال تدضع بالفرد إ استخدام امستحدثات نذكر:-

 الثقة ي القدرة على ااستخدام:-

انب امتعلق بالقدرة على است   قيق تؤثر ثقة الفرد على تب امستحدثات خاصة ي ا خدام امستحدث و
اإشباع بعد عملية ااستخدام، ويتعلق هذا العامل مرحل ااهتمام والتقييم أين يكون الفرد ي حالة تساؤل 

 .1حول مدى قدرته على التاؤم مع امستحدث

ظرية جد  س  وي ظل هذ ال امع   جاء نتيجة  كتووير توبيق جديد حديثبوجود ش ء أن الوالب ا
ص حصول تغيرم ماعه  امن ااهتمام هذ اي هذ امرحلة نوعوالب يبدي الما حوله، حيث  علومة 

اول  امستحدث تجها من مواقف اآخرين  هتقييمويقوم ب الوصول إليه أو امتاكهو اء على أضكار مسبقة يست ب
اء على أو ة عن اهتمامه به ب ريب، م أضكار شخصية نا  .اكتشاضهو ه يسعى إ 

 

 

 

                                                           

زائر، وااتصالمناهج البحث في علوم اإعام أمد بن مرسل :  -1 امعية، ا  .23ص:  2005، ديوان اموبوعات ا
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 تحديد المفاهيم:-

 مفهوم الهاتف المحمول:-1

 لغة: 

نظام  وهو  1أصوات إ بعيد وتعرف بالتليفونهو الصوت الذي يسمع وا يرى صاحبه آلة نقل الكام أو او 
كهربائ  للكام مع شخص ما ي مكان ما ي مكان آخر من خال استعمال جهاز معن، كما يعرضه بأنه 

 .2للحديث مع شخص ما جهاز يستخدم

 اصواحا: 

وات قليلة، وإن امستقبل كله لاتصاات   ذ س يعتر اهاتف احمول من أهم اأجهزة اإلكرونية ال نشرت م
صول على ميع خدمات ااتصاات  ادي والعشرين من ا الاسلكية وليس الثابتة ال مكن إنسان القرن ا

ميع أشكاها، م  .3ن صوت وصورة وضيديو ونصوص مكتوبةوامعلومات 

جم مربوط بشبكة ااتصاات الاسلكية والرقمية،   ويعرضه "ضليل دليو" بأنه: عبارة عن اتصال صغر ا
صية والصور عن بعد وبسرعة ضائقة نظرا لوبيعة مكوناته اإلكرونية  تسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتية وال

قالواستقاليته العلمية )عدم  وال أو ال ليوي أو ا  .4ارتباطه امادي امباشر(، ضقد يوصف با

 جرائيا: ا

ه   يات، يساهم ي تيسر عملية التواصل بن اأضراد ويتميز بد اهاتف احمول هو جهاز إلكروي متوور التق
ص دمات ما وإمامه لعدة مزايا من أجل التواصل اأضلل، وهو يعرف توورا ملحوظا على مستوى ا ائص وا

 عله ملك أضللية كبرة وواسعة من أجل ااستخدام.

 : "Mobile Appsتطبيقات الهواتف الذكية "-2
 اصواحا:

يث تقدم   ه  برامج تعمل على أحد اهواتف الذكية بااعتماد على أحد امزايا ال تقدمها هذ اهواتف 
ة مستخدميها، وتعتمد بالغالب على  .ااتصال باأنرنت الذي توضر هذ اهواتفخدمة معي

5
 

                                                           

 .918، ص: 2005، دار العلم للماين، 3ط الرائد معجم ألف بائي في اللغة وااعام،جران مسعود:  -1
2
  Oxford, students dictionnary, england, oxford university, press 2007, p712. 

3
شر والتوزيع، ، دار ومكتبة ااسراء التليفون المحمول وثقافة ااستهاك في المجتمع المصريمد سعيد عبد اجيد:  -  ، 2006للوبع وال

 .30ص:
4
شر والتوزيع،  اأفاق،-ااستعماات-التكنولوجيا الجديدة لإعام وااتصال: المفهومضليل دليو:  -  زائر، دار الثقاضة لل  .35، ص: 2010ا

5
ثعم  مسفرة -  ت دخيل اه ا  .77: مرجع سابق، ص، ب
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 اجرائيا:

يات امصممة لتعمل على اأجهزة   قالة، عن طريق ربوها يقصد ها إجرائيًا ي هذ الدراسة نوع من الر ال
ازن التوبيق أودمة اأ ميلها من  ملة مسبقًا على اأجهزة، أو مكن   نرنت ومكن أن تأي هذ التوبيقات 
 .1اإنرنت

 :مفهوم ااستخدام-3
 لغة:

دي  .2استخدام: ضعل استخدم، ويع اانتفاع بش ء ما، واستخدام الش ء ي نشاط 
 اصواحا:

ليل السلوك ومثات "يرى   بيار شام بات" أن ااستخدام مفهوم يستخدم للدالة على كشف، وصف، 
ولوجيا امعلومات "متعلقة مجموعة مبهمة ه   " ضقد حددت مفهوم ، أما " جوزيانت جوي "وااتصااتتك

ولوجية.أااستخدام على  دود ويعود على ااستعماات البسيوة لأداة التك  نه 
ما "  ررة بقدر كاف ي شكل عادات " ضعرف اإستخدامات على اها طرق استعمال تظهر متكlAcroixبي
درج ياة اليومية وتفرض نفسها ضمن تشكيل ت ة التوبيقات الثقاضية اموجودة مسبقا وتتكرر وتصمد كلما ي ا

اضسة ها او مرتبوة ها  .3اقتلى اامر باعتبارها توبيقات أخرى م
 إجرائيا:

: ا استخاص التعريف اإجرائ  التا  ما سبق مك
يوه بغرض التحليل   دمج مع  اولة ااستخدام هو الوريقة الفعالة ال تتيح للفرد أن ي وااستكشاف و

 .الفهم وبالتا الوصول إ نتائج تساعد على حل مشكات كانت عائقا أمامه ي السابق

 مفهوم التكنولوجيا:-4
 اصواحا:

ظيمية واإدارية ال يستخدمها    رة امراكمة وامتاحة واأدوات والوسائل امادية والت موعة امعارف وا ه  
وية سواء على مستوى  اإنسان ي أداء عمل اجات امادية وامع ال حياته اليومية إشباع ا ما أو وظيفة ما ي 

 .4الفرد أو اجتمع

 
                                                           

1
سري، تغريد الرحيل  وعائشة  -   .15العمري، مرجع سابق، ص:آاء ا

2-Hanakabani, et all: Le dictionnaire majeur des élèves، dar AL-kotobe AL-Ilmiyah, Liban, 1971.p :691. 

امعة إستخدامات اأستاذ الجامعي لأنترنت في التعليمموهوب كلثوم،  -3 يل شهادة  1945ماي  08، دراسة ميدانية  قامة، مذكرة مقدمة ل
شورة(، قسم علم ااجتماع والدموغراضيا، جامعة قامة،   .  19، ص: 2009/2010اماجستر )غر م

4
شر والتكنولوجيا المعلومات وصناعة ااتصال الجماهيريمود علم الدين:  -  ، ص: 1990توزيع، )د.م.ن(، ، دراسات ي اإعام، العري لل

15. 
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 جرائيا:ا

ارج  ويسيور على امادة   يقصد ها جانب الثقاضة امتلمن امعرضة واأدوات ال يؤثر ها اإنسان ي العام ا
تائج العلمية امرغوب   ضيها.لتحقيق ال

 مجال الدراسة:-

 . 25/04/2016إ غاية  20/03/2016كانت ضرة الدراسة اميدانية ما بن تار  المجال الزمني: -1

ماي  08امعة  اإنسانية وااجتماعيةالعلوم  كلية- قسم علوم اإعام وااتصالالمجال المكاني: -2
 قامة. 1945

ال   ا مكاي وقد اخرنا  قل إ أماكن بعيدةحسب إمكانيات ا أن الت وزت عن مقر  وحسب الوقت الذي 
ا ا إضاعة إقامت ا القيام ب سيكلف اللوقت لذا ضلل ام كل دقيقة من  دراست ا ي اغت امعة قامة واستغال قرها ل

ا ي العمل والبحث عن موضوع الدراسة.   وقت

 مجتمع البحث وعينة الدراسة:-

 المجتمع:-1

اصر الظاهرة   ش اامدروسة سواء كانت أضرادويقصد به ميع وحدات أو ع غرها وذلك راجع  وت أآأو م
تمع البحث للمجال اموضوع   ري ضيه البذمشكلة البحث ومثل  انب اميداي الذي  حث التجارب الك ا

تائج و   .1بصدد دراستهتعميمات الذي هو الاميدانية ال على أساسها يتم الوصول إ ال

امعين الذين يستخدمون التوبيقات اإسامية على هواتفهم  موعة الولبة ا ا هذ هو  تمع البحث ي دراست و
 الذكية.

 العينة:-2

تار      تاج خصائص عدد كبر من خال ااتصال امباشر مع عدد صغر  ات يسمح للباحث باست نظام العي
ب أن  ة و ها، يسم  العي يث تكون مثلم اية شديدة   ىمد ة ي خصائصها جموع امفردات إتار بع

 .2بعيد

                                                           

1
 .166أمد بن مرسل ، مرجع سابق، ص:  - 

2
تار، صور عاقات العمل في التعليم الموازيد عبد الرمان دوار:  -  شورة(، جامعة باج   يل شهادة اماجيسر )غر م ، مذكرة مقدمة ل

ابة،   .31، ص: 2002، 2001ع
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صب عليه دراسوه  اجموع  زء الذي ي زء مثا للكل، ضبدا من دراسة  ةة أو ا ش ء معن، ويكون هذا ا
ز  تارة من ضئات اجتمع ء أنهالكل تتم دراسة هذا ا  .1موعة 

زء الذي  ىموعة الذين جر ونقصد ها كذلك   ة ي البحث العلم  تف  ا عليهم البحث، ولذلك ضالعي
تمع البحث مثيا علميا سلميا ددة لتمثيل   . 2تار الباحث وضق طرق 

ا، وقصدنا الولبة الذين متلكون هواتفا   ة القصدية لدراسة موضوع ا اعتمدنا على العي اء على ما سبق ضإن وب
ة قوامها )ذكية ويستخ ( مفردة من طلبة قسم علوم اإعام 50دمون التوبيقات اإسامية حيث اخرنا عي
ة  بقامة1945ماي  08امعة وعلم امكتبات وااتصال  صصهم، وملت العي ا يشابه  صص نظرا لكون 

ماسر اتصال التخصصات التالية: ثانية إعام واتصال، ثالثة اتصال وعاقات عامة، ثالثة مع  بصري، 
ولوجيا امعلومات وااتصال واجتمع وأخراوعاقات عامة   .ماسر تك

 أداة جمع البيانات:-

ستخدمها الباحث ي مع امعلومات والبيانات امستهدضة، ضمن وه  تلك الوسائل امختلفة ال ي  
هج معن أو أكثر، وقد م ااعتماد ي هذ الدراسة على استمارة ااستبيان.  استخدامه م

 استمارة ااستبيان:-
ية مباشرة لتقص  امعلومات لأشخاص،     ه  وسيلة اتصال بامبحوثن واستفسارهم بشكل ماثل وه  تق

صول على امعلومات امراد معرضتها  .3وتسمح باستفسارهم مباشرة قصد ا

مع البيانات خاصة ي البحوث الوصفية، ااستقصاء وااستبيان،  وهو وتعتر ااستمارة من اأدوات اأساسية 
ة،  ة وتقدم أضكار وحقائق معي هجية ومق أسلوب مع البيانات يهدف إ استمارة اأضراد امبحوثن بوريقة م
ة من اأضراد حول موضوع أو  موعة من اأسئلة موجهة إ العي توي  وه  تعرف بأها شكل موبوع 

ة وهو مع أكر قدر مكن من امعلومات من أجله ااستمار  تبالذي  ضوعات الدراسة، هدضها الرئيس  هومو 
ة البحث مستحيلة بسبب عامل الوقت دما تصبح امقابلة مع كل ضرد عي ص الظاهرة امدروسة ع  .4ال 

هائية لاستمارة  فيزا جيدا وإماما واسعا توتوالكتابة ال شكا جوانب اموضوع ح تتجاوب  ميعلب 
 الدراسة.مع اهدف امرتقب من ملمونا و 

                                                           

1
ادي وآخرون:  -  شر والتوزيع، اأردن، اإعان، الدعاية في اإعان في السينما والتلفزيونتصميم نور أمد ال ، 2008، مكتبة اجتمع العري لل

 .60ص:
 .58، ص: 1982، علم الكتاب، القاهرة، مصر، منهجية العلوم ااجتماعيةصاح مصوفى الفوال:  -2 

3
 .283امد بن مرسل ، مرجع سابق، ص:  - 

4
مد ضت -  انية، القاهرة، مصر، البحث ومناهجه في علم المكتبات والمعلوماتح : عبد اهادي   .  167، ص: 2000، الدار امصرية اللب
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 صعوبات الدراسة:-

موعة من الصعوبات إجاز وامتمثلة ي: ا  اوها الباحثون، ضقد صادضت  كغر من مواضيع البحوث العلمية ال يت

ا من بعض الزماء وااصدقاء ي دراسة هذا اموضوع.-  اانتقادات الكبرة ال واجهت

اسب وامع- ا ما يت ث دم  ا على امراجع ال  صل صول عليهاصعوبة   .لومات امراد ا

ا.- اسب وموضوع دراست ديد أسئلة ااستمارة وصياغتها بالشكل الذي يت  صعوبة 

 قلة وجود دراسات سابقة هذا اموضوع.-
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 المبحث اأول: عموميات حول تكنولوجيات اإعام وااتصال  
 .بداياها اأو-1  

ية-2    .مبادئها التق

 آفاقها امستقبلية.-3  

 المبحث الثاني: ماهية الهاتف المحمول  

 .هوكيفية عمل تهنشأ-1  

 .هأجيال-2  

 .هخدمات-3  
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 تمهيد:

ولوجية ي ميد   ظهور وسائل جديدة، دأب اجتمع إان ااتصاات ي الفرة اأخرة أدت التطورات التك
از االتواصل مع اآعلى استخدامها من أجل  وعة بسرعة  ااماتامعمال الشخصية و أخرين وا اليومية امت

دمات ال تقدمها هذ الوسائل إودون تكاليف ونفقات باهظة قياسا وسهولة  الوسائل وتأي أمية هذ  ،ا
دمات ال تقدمها وال تلاب دورا مباشر ومؤثر  ياة اأخرى. امن أمية ا  ي تطوير ميادين ا

ديثة يةوسائل ااتصالالومن بن هذ  تلف  هامايلاب دورا  الذي اهاتف احمول، د ا ا على غرار  ي حيات
دمات ن جزء ا ، فقد أصبحت اهواتف احمولة اآاهالدردشة وتبادل امالومات وغر كال يوفرها   اأخرى ا

ياة اليومية، وال تاد أحدث صيحة ي عام ااتصاات حاليا باد تطورا  تأن شهد يتجزأ من ضروريات ا
 .بأسر الاام  وصل إمذها 
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 المبحث اأول: عموميات حول تكنولوجيا ااعام وااتصال 

 بداياتها اأولى:-1

ذ اأزل أ اإ  سه ومن تسخر مخلوقات اه أ ابتكار إنسان م يات تفال من تواصله مع ب ج دوات وتق
باض  نية وحقق هاعملية تطبيقية حل ها مشاكله اآ ن وسائلر وحس  ااخرى من حيوان ونبات وماد، فطو  

اد يه سجل فيها أفكار وماارفه دعامات ت رغباته، كما اجتهد ي ا اقلها ويورثها عر اأجيال  الدوي يت
ا ااجتماعية وااقتصادية والسياسية اهنسان باختاف أباادها وتأثر اإ راتقة، وختلف بالطبع أمية مبتكامتاح

د من يريد استاراض التاريخ البشري ي هذا اجال صاوبة ي جمياها  والثقافية، ونظرا أيضا لكثرها، فقد 
يفها  .1وتص

اتصالية حديثة أطلق عليها   ظهور وسائل وتطبيقاتإولوجي لاتصاات وامالوماتية أدى التطور التكقد ف
ديدة " اسم: التك Nticثار عدة تشمل"آوها الباض، وهي تا أساسا تلك اموصولة بالكمبيوتر،  ولوجيا ا

 .2لإعام وااتصال

مع بن الكلمة       ديدة لإعام وااتصال من خال ا ولوجيات ا طوقة، والصور امكتوبة و اموتظهر التك
ة وامتحركة وبن ااتصاات السلكية و  ها و فضائية، م خأرضية أاسلكية، الالساك زين اماطيات ولليل مضامي

اسب وبالسرعة إو   .3الازمةتاحتها بالشكل امرغوب وي الوقت ام

ولوجيا من امفاهيم ال ناقشها الكثر من الباحثن وامفكرين، واختلفوا ي نظرهم ه   احيث ياتر مفهوم التك
ولوجيا ولوجيا قدمة أمور امتفق عليها نفسها، ولكن من اأ بسبب اختاف خصصهم وتطور التك ن ماهية التك

د تطوياه البدائي سيلة من الوسائل ال اكتشفها اإر و قدم امخرعات البشرية نفسها، حيث كانت تات نسان ع
اصة.  دمته ي حياته الاامة وا  للطبياة، وبادها أصبحت أداة يستاملها 

 . 4ما جال الباض من امفكرين ياتقدون بأها امسؤولة عن ماظم التغرات ال لدث داخل اجتمع امااصر   

حيث ورد ي باض امصادر أن أول  استامل حديثا فقدحيث اللفظ  من هذا من حيث مضموها، أما    
ولوجيا  وتا  "Techno ":م، وهو مركب من 1770كان ي أمانيا عام "Technologie"ظهور مصطلح التك

                                                           

 .39ص: مرجع سابق،  اأفاق،-ااستعماات-التكنولوجيا الجديدة لإعام وااتصال: المفهومفضيل دليو:  -1
شر والتوزيع، القاهرة، مصر، ااتصال: مفاهيمه، نظرياته، وسائلهفضيل دليو:  -2  .174، ص: 2003، دار الفجر لل
لة ااقتصاد وامأثر التكنولوجيا الحديثة لإعام وااتصال في المؤسسة ااقتصاديةبومايل سااد، فارس بوباكورة:  -3 ت، جاماة تلمسان، ،  ام

 .205، ص: 03/03/2004الادد 
 .19سابق، ص: ، مرجع اافاق-ااستعماات-التكنولوجيا الجديدة لإعام وااتصال: المفهومفضيل دليو:  -4
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اعة يدوية و تج عن تركيب امقطان ما علم  "Logy"ي اللغة اليونانية )ألفن( أو ص )علم( أو )نظرية(، وي
اعة أو الالم التطبيقي، وليس لديها مقابل أصيل ي اللغة الاربية بل عربت  ون الص ظامية ي ف اعة امارفة ال ص

ولوجيا  سخ لفظها حرفيا  تك ولوجيا بتطور حا"Technology"ب جيات ، ولقد تطورت مااي مفهوم التك
وعة، وهذا تاددت تاريفات الباحثن وامفكرين ها، حيث مثل  جتماية ومارستهاإنسان ا اليومية امتخصصة وامت

ولوجيات اإعام وااتصال " ولوجيات Tic"تك جزاها امستمرة سرياة التطور وما يتصل ها من تك " وم
اإتصا القائم م ياد كافيا للوفاء مستلزمات ة انطلقت مع تصاعد اإحساس بأن الواقع ية حقيقر و ات ثامالوم

ولوجيا بااتصال" ص مفهوم التك اك من  دون اإعام جاعا إيا يشمل  "Tcالقرن الواحد والاشرون، وه
مد" سائل ومادات ااتصال امالية، اإموع و  لكرونية أو الكهربائية، وذلك على غرار ما أورد "عبد الباسط 

مع وخزين واسرجاع على لسان "  بافليك"الذي حددها ي تلك اأدوات أو امادات أو اأجهزة ال ختص 
أم مرسومة، ليستفيد  مسموعة، مكتوبة ،بيانية ،مصور ،ات والبيانات سواء كانت مرئيةوإرسال وعرض امالوم

ها الفرد واجتمع تا اتوذلك ي اختيار  م ه من مالومات وبيانات   ج إليها وتسهل عليها ذلك ااختيار.ه ما تتضم

ولوجيات اإعام وااتصال ماا "  سبة للمقاربة ااتصالية " موتشيللي" Ticsوأما مفهوم تك  :"، فهو بال
صر سديد ومائم من الواقع يقدم ماطيات أو رسالة   .دالة تستوجب الشرح والتبين عبارة عن مادة إدراكية أو ع

ا مفهوم   ولوجيات اإعام وااتصال "وبتخصيص ديدة " Ticsتك  "Nict" أو" Tic"وربطه مصطلح ا
ليزية، تباا لطبياة هذا الامل، نصبح أمام موضوع اتصا مالوماي أكثر أمية وحداثة، فهو يفرض نفسه  باإ

ي عصر جديد ماوم اأبااد بقو ي مستهل القرن الواحد والاشرين، الذي يزخر متغرات مثل ثورة مالوماتية 
يات اتصالية ق  يتميز ها. حديثةوامه أدوات وتق

ا الواسع  موع اأإيشر  فما ة تبادل امالومات الرقمية   دوات امتالقة بامليات اانتاج، التخزين، اماا
لكرونية رورا بالبطاقات اإنرنت م اأإلرقمية واهاتف الثابت واحمول عام امن وسائل اإ :مهما كان شكلها

 ظمة احاضرات السماية البصرية عن باد.أنو 

يات واحتويات وتداخل وسائلها، فإنه يصاب   ونظرا لسرعة تطور امخرعات ي هذا اجال على مستوى التق
اك الاديد من عدها وحددها مؤقتا فيما يلي:إبصفة هائية حصر مسمياها   ا أن ه

سابات الشخصية، أجهز التلفزيون، الفيديو تكسأقمار ااتصال  اعية، ا  .1، التلتكستتالص

يث ياتمد على عرض صفحات امالومات بنظام كغر من اأنظمة  "التلتكست"وياتر   شكل متكرر 
تار منأيستطيع امستهلك  ب  ن  ها الصفحات ال همه، و تظر امستخدم لادة ثواي وأحيانا لادةأبي  ن ي

                                                           

 .27، 26ص:  امرجع نفسه، ص -1
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ها ي جهاز استقبالهأدقائق قبل  . ولقد دخلت البشرية اليوم مرحلة جديدة 1ن يتم نقل الصفحة ال يبحث ع
تمع  ازع الرمز امار والشاار واجسم أاإعام وامالومات، و مثلها  ن الشاشة الصغرة هي ال ستصبح با م

د "مارشال ماكلوهان "، بل أصبح شاشة صغرة وسيتمكن للثورة اإعامية، فالاام م ياد قرية صغر كما اعتق
از اأعمال امختلفة، وقد تكرس مصطلح اجتمع  أغلب سكان الاام من استغال شبكات ااتصال إ

ه  ، 1993اإعامي ي امستوى السياسي اسيما باد إعان الوايات امتحدة اأمريكية عن خطتها اإمائية س
ا " أي الطريقة السرياة الكرى لإعام وال تستثمر فيهInformation High Wayاسم"  وال أطلق عليها

 نرنت .الشبكات البايدة القريبة من اأ

ولوجيا ي ميدان اإ ن التطورات الكبرة الإ    عام قد غرت وما تزال تغر طرق ااتصال تشهدها التك
 .2ي ماظم اميادينوالتفاعل بن اافراد وامؤسسات والشاوب 

 مبادئها التقنية:-2

ديدة لإعام وااتصال ي أرباة، نوجزها فيما يأي:    ولوجيات ا ية للتك  تتمثل امبادئ التق

 :ترميز المعلومات-أوا

اظري:-أ   الرميز التماثلي أو الت

سرجع ي شكل ترددات كمية فيزيقية تو خزن وأخرا أوتاا وترسل  ي اأنظمة التماثلية تستقبل امالومات 
اطيسية ) اك ماثل بن الشارة امرسلة والشارة امستقبلة ولكن أميكانيكية، كهربائية، مغ يث يكون ه و كيميائية(، 
ظام التماثلي عدة سلبيات ه اء اإمها اثأذا ال  التواصل إهذا ااخر رسال وحاجة ان: تدهور نوعية الشارة أث
بن امرسل وامستقبل: فمثا تشغل امكامة اهاتفية التماثلية خطا هاتفيا باستمرار )مام يتوقف امتهاتفان  ستمرام

 عن الكام(.

 الرميز الرقمي:-ب

ائية أو"  "، تتكون من أصفار وآحاد، وهي تاكس  BITSي اأنظمة الرقمية ترمز امالومات ي شكل أرقام ث
موعات متكونة من مانية أرقام مرور أو عدم مرور التيار  ف هذ اأرقام إ  الكهربائي وي اإعام اآ تص

"OCTETS. BUTES ها حرفا أو عددا أو رمزا كتابيا، أما الصوت فيحدد مدا بوحدة " مثل كل واحدة م

                                                           

شر، القاهرة، مصر،  تكنولوجيا ااتصال الحديثة في عصر المعلومات،حسن عماد مكاوي:  -1 انية لل  .210، ص: 1997الدار امصرية اللب
مد الدليمي:  -2 شر، إشكاليات اإعام وااتصال في العالم الثالثعبد الرزاق   .26، ص: 2004عمان، ، مكتبة الرائد الالمية لل
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ية مقدارها  ائية  125زم ول هذا القياس ا أرقام ث ية نفسها على وتطبق ا "،BITS"مليون من الثانية، و لتق
دد موقاها ولوها وشدها  : الصورة  .إ ...كل نقطة أولية مثلها م 

ظام الرقمي على التماثلي ما يأي:  وما يتميز به ال

افظ على نوعية - ة امالومات أ :و التشويهأأو أصالة امالومات من التدهور  أنه  رساها ا إو فإذا أدت ماا
التقدير أن ما وصل أو استقبل قريب من صفر أو واحد ومن م اسرجاع الشارة اأصلية بشكل تشويهها مكن 

 شبه كامل.

اسوب بالكيفيأن ياا الصوت أكما مكن للرقمي   - صوص.و الصورة با  ة نفسها ال تاا ها ال

ظام الرقمي ي بداية اإ   ما ال بدأت باستامال ال ابر التلفزيون والسي ات أصبح مقدورها تغير ن  لتساي
اظر الطبياية مظهر اأشخاص أو  ضافة صورة متقطاة من و على الاكس من ذلك إأحذف باض أجزاء ام

ابية كما إمالية  ان هذ القدرة على التاعب بتمثيل الواقع قد تكون ها أهدافإ فيلم مان، إمصادر أخرى 
 .سلبية أهداف سياسية أو أخاقية قد تكون ها

 :ضغط امالومات الرقمية-ج

، قد تتجاوز قدرات الشبكات   ة وخزين كبر ية ضغط امالومات الرقمية إمكانيات نقل وماا تتطلب تق
مليون وحدة ( 250) ليفزيونية قد مثل ما يراوحاهرتيزية والقابلة الاادية )مثا، ثانية من الصورة الت

 لكرونية ماقدة ومكلفة.إ"، كما تتطلب أجهزة استقبال MBITSرقمية"

ية ضغط اإ  رسال، وتتمثل هذ الاملية ي لول الالمية مشكلة التخزين واإحدى اإشارات الرقمية تاتر تق
مكن يف دون أثر يذكر على ما الرسالةرسال بغية خفيض الكلفة وتقليص زمن اإتقليص وترة تدفق امالومات 

ديدة ال تغرت فيها كتفاءاا و كاملة م أن نرسل الصورة اأ مثا اصر ا  .1ي امراحل الاحقة بإرسال الا

ديدة والوسائل القدمة ي الفرق بن غزارة الرقمي وندرة التماثلي على حد  ويتمثل الفرق بن وسائل ااتصال ا
 .DARUD BARLETT"2"قول 

احية   فيذ ذلك من ال ية تستامل ماادات رياضية )خوارزميات( محت إ حد اآن باختزال الصورة ولت التق
وحد دون تشويهها،  (340) وحدة رقمية إ (250)أي من أكثر من  (8) مانية ( إ1) الواحد ي حدود

                                                           

 .76، 75 :ص سابق، صرجع م، اآفاق-ااستعماات-التكنولوجيا الحديثة لإعام وااتصال: المفهومفضيل دليو:  -1
2-davidbarlet: the soul of a new machine: electronicjournalism in the twenty first centry, http :// 
www.law.india.edu/fcli/pubs/vol.47 ، no1-barlett. 

http://www.law.india.edu/fcli/pubs/vol.47
http://www.law.india.edu/fcli/pubs/vol.47
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ية اجال أمام التلفزيون إولقد فتحت هذ  وات التق التلفزيونية وكذا رسال عدد أكر من الصور ومضاعفة عدد الق
ية أكثر بامالومات.  ارسال صور غ

  :دعائم التخزين-ثانيا

 الدعائم التقليدية:-أ

يات   تلفة فح الستي تفظ بالصورة على لوحات 1960مكن خزين الصوت والصورة على دعائم  كان 
، وال شاع 1880، وأخرا على أشرطة أفام 1850" ، م على لوحات زجاجية Daguerréotypeمادنية" 

ذ  ه أوا ي اسطوانات قصديريه أو ماية م  1877استاماها أكثر من قرن، أما التصويت فقد م خزي
"Phonographe"  م ي أقراص "Gramophones إ دعائم  1930" باستكية أساسا طورت احقا باد

اطيسية  " ل ماطيات اإعام اآ ) اأقراص " ، م توسع استامال هذ الدعائم ليشمMagnétophonesمغ
 حتفاظباامحت هذ الدعائم وأول مرة  الصلبة وامرنة للحواسيب( والصورة امتحركة ) أشرطة الفيديو(، لقد

 بامالومات امختلفة من حيث الطبياة وكذا بكتابة أو تسجيل امالومات عدة مرات على الدعامة نفسها.

 الدعائم البصرية:-ب

عشرية الثمانيات من القرن اماضي ظهور دعائم بصرية رقمية شاع استخدامها من طرف عامة شهدت  
اس، وكان أمها اأقراص امضغوطة )  (، وتتميز عن الدعائم التقليدية ما يأي:CDال

  .قدرة أكر على التخزين أن امالومة ي شكلها الرقمي مكن ضغطها واخراقها - 

  .ااحتفاظ مدة أطول بامالوماتالقدرة على  -

 وليس التسلسلي إ امالومات امرغوب فيها.  الوصول امباشر والفوري -

 ثالثا: دعائم اارسال 

اطيسية )اهرتزية(:-أ  اموجات الكهرومغ

اطيسية امتواجدة ي اهواء، وتقاس هذ   اموجات يتم ارسال امالومات عن طريق ترددات اموجات الكهرومغ
ت نوعية اإإلما زادت كمية امالومات امراد "، حيث كHZبوحدة اهرتز " اجة ا  رساها ولس رسال زادت ا

 كمية أكر من هذ الوحدات.

طريق اأقمار  ها أبراج عالية عن رسال أرضية تبإتزية إما عن طريق شبكات ويتم البث عر اموجات اهر  
اعية الثابتة   تحركة.و امأالص
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جيغا هرتز( ياتر مصدر نادرا  200كيلو هرتز و  3ومكن اإشارة إ أن الطيف اهرتزي الذي يراوح بن ) 
ا ورغم التقدم اهائل م نتكمن من استغال سوى مسه    .أن

 :الشبكات الكابلية-ب

 ستارض فيما يأي دعائمها وأشكاها:س 

حاسية والبصرية(:*دعامات ااتصال الشبكي )الشبكة   ال

قل امالومات )ما   حاس ل من عشرية الثمانيات من القرن اماضي كانت الشبكات تستامل موصات من ال
 شارات ضوئية.إ ذلك الصوت وامالومات( ي شكل ي

 وبتدهور ولألياف البصرية عدة ميزات من أمها القدرة على نقل كمية أكر من امالومات وعلى مسافة أطول
 .أقل ي نوعية امالومات

جمية(: دسة الشجرية وال  *شكل ااتصال الشبكي )اه

 وتتخذ شكلن تقليدين:

طلق اإي الشبكا -  شارات من مراكز التوزيع باجا كل واحد من امستاملن ت ال تتخذ شكل الشجرة ت
 .ة)امشركن / امستخدمن( على حد

طلق كل اإل تتخذ شكل ي الشبكات ا -  جمة ت ها ا تصل بالضرورة  مراكز إشارات ال  كل إالتوزيع ولك
د مرروها امستاملن، إذا قد تغربل هذ اإ تلفة من الشبكة بشارات ع باض دون  الإتصل لقاط تبديل 

 . 1خر وذلك على غرار شبكة توزيع امكامات اهاتفيةاآ

 رابعا: تجهيزات ااستقبال:

الية: ستقبالااأجهزة -أ  ا

مهور حاليا امالومات اإيس  تلفة )راديو، تلفزيون، هاتف ةلكرونية بوسائط وأجهز تقبل ا قارئ  ،استقبال 
 (.و مسجات، أجهزة ألااب وتسلية، حواسيب ...أأشرطة أو أقراص، 

و   تج هذا الت باضها الباض  مستقلة عنلكرونية ي شكل فروع ع عن مط تطور قطاع امالومات اإوي
هاإر ومتميزة ي كيفية    .سال امالومات أو خزي

                                                           

 .80.79ص:  ص، ، مرجع سابقاآفاق-ااستعماات-التكنولوجيا الحديثة لإعام وااتصال: المفهومفضيل دليو:  -1



                  مدخل عام لتكنولوجيات اإعام وااتصال والهاتف المحمول                                                 لثانيالفصل ا
 

31 

 

 أجهز ااستقبال ذات الوسائط امتاددة:-ب

" أو بوسائط أو وسائل Multimédiaظهرت مؤخرا أجهزة استقبال متاددة الوظائف تدعى باملتميديا " 
ا بصدد تاويض Umimediaواحدة "ااتصال امتاددة، وذلك للتابر ي حقيقة اأمر عن وسيلة  دعائم ال" أن

 .اتصالية بدعامة واحدة

 أجهز ااستقبال احمولة وامتحركة:-ج

غر شيئا فشيئا يت أجهز ثابتة، ولقد بدأ اامر عرم لكرونية أنه ن ي استهاك امالومات اإاآمن ن الشائع إ 
ي بفال ركية( نالتأثر امزدوج لااملن تق  تصغر حجم إأدى التصغر امستمر للمكونات  :أوا، )احمولة وا

ام )اح تها للمالومات وتاديل مادها ا عادة إمولة(، وثانيا: أدى تطوير شبكات اأجهزة وزيادة قوة ماا
ركية(اإ  .1رسال بكثافة أكر ا التواصل الاسلكي الواسع )ا

يات الواقع اافر   تظر من تق حياء ماام الزمن القدم إاضي هو كسر حاجز الزمن عن طريق ولال أبرزها ما ي
 .2وجسيد رؤى امستقبل

 :آفاقها المستقبلية-3

ب ا  رد توقاات نسبية صدقيتها ي هذإشارة إبداية  اسب بالطبع عكسا مع  أها تبقى  اد با اجال تت
، وثانيا، كما مده و  ايوضح الشكل أدنا ن ح لوجيا ال ستظهر ي السوق من اآأها ستشمل ماهية التك

 ثارها اجتماية امتوقاة.آتستوعب، وكذا ماهية سل وأية سرعة ، وفيم ستستام2026

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .81امرجع نفسه، ص:  ،اآفاق-ااستعماات-وااتصال: المفهومالتكنولوجيا الحديثة لإعام  فضيل دليو: -1
شر والتوزيع، القاهرة، مصر، : وسائل اإعام الجديدة والموجة الرقمية الثانيةأمن سايد عبد الغ -2  .71، ص: 2008، اتراك للطباعة وال



                  مدخل عام لتكنولوجيات اإعام وااتصال والهاتف المحمول                                                 لثانيالفصل ا
 

32 

 

 وااحتماات النسبية لوقوعها:( يقارن مصادر التوقعات 9شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 احتماات الوقوع

 .%10أقل من -10-15%- 25%- % 50-75   75-95%

 باض السياقات امستقبلية الاامة:-أوا

شورات امتخصصن ي الدراسات امستقبلية وامؤسسات الامومية اباد عمل تقصي ومع      مالومات من م
اصة و اماات ووكاات وا ه ونالدولية، م لديد حوا ثاث ستشارةااابر البحث وا التأثر على  موضوعا مك

ها: ة القادمة من بي ولوجيا اإعام وااتصال ي غضون الاشرين س  تك

 تضاعف استامال قوة ااعام اآ وزيادة سرعة ااتصال والبث ي الثانية ...ا  

ولوجية:-أ  التطورات التك

ولوجيات امستقبل، يرى "سانتوشي"  ال تك تمع  نتقالاا" أن  Santucci"ي  تمع امالومات إ  من 
ولوجيات اموصلة للمالومات " ديد من التك يل ا " والقائمة Info communicantesامارفة سيتم بظل ا

و امستقبل )الزبون(.  على مبدأ احيط الذكي واموجهة 

تا  ومن أهم امواضيع ال    راء ك ولوجيات اإعام ج مستقبلي أساسي لتم لديدها من قبل ا طور تك
 وااتصال ما يأي:

اعة )  -  مديرو مصا امالوماتية  ( احللون امخابر امستشرفونTicص

 Gartner, IDC, CEOs – Microsoft , IBM, HP, DSI جاماات

 

 سنوات 8- سنوات 6-
 سنوات  >

 سنوات -

At&t،google Markess, etc

….. 
 futurolgues ث
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 (:GHZ 1000تضاعف استامال قوة ااعام اآ )-

ا قانون "مور"، فإن القوة امالوم   راء مديري آاف ضاف، ولكن آم مانية  2026اتية ستتضاعف عام إذا اتبا
 "Gardonنون الذي وضاه مصا اإعام اآ والشخصيات امستشارة ختلف حول مدى مصداقية هذا القا

E.moore ة كل 1965" عام واسيب اماا  شهرا. 18م والذي يتوقع تضاعف قوة ا

لكرونية الضرورية يتالق بإشكالية تريد اأجهزة اإاأول  :كون ي ذلك يقدمون سببن رئيسينفالذين يشك   
يع ي هذا اجال د بلوغ مقاسات صغرة جدا خص السلم  لتفايل مردوديتها، والثاي يتالق بصاوبات التص ع

صب خاصة على تقليص الكهرباء  ب أن ت هودات التطوير امستقبلية  ووي، ولذلك يرى باضهم أن  لت ال
ة  ة امالوماتية، ورغم ذلك س رارية دون أن يكون ذلك  على حساب قوة اماا ستكون  2026واإصدارات ا

ا تية للحواسيب  الاقل  –من حيث عدد الامليات ي الثانية  –جة إ امزيد من التطور لتقارب القوة اماا
 :" بقوله Syntee Informatique" من مؤسسة "Jean Mounet البشري، وهو ما يؤكد "جوي موي"  "

اسوبية للكمبيوتر قوة مخ فأر" تلن  2020" ففي   . 1تجاوز القوة ا

 ي الثانية: زيادة سرعة التواصل مائة ترابايتس-

قل وااتصال عام     ولوجيات البصرية ستبلغ سرعة ال مستويات يصاب تصورها اليوم،  2026بفضل التك
ما يكون تأثرها ذلك أقل على مستوى  ، بي وع من السرعة فوائد اقتصادية عديدة ي الوسط امه وسيتيح هذا ال

 اأفراد.

اسبات- مركز مراكز  اآعام من الزمن، يتوقع مديرو أنظمة اإ شريتنباد ع :مركز و"حضور كلي" مراكز ا
دسة التااونية ستسمح لكل فاعلي  دود من اأماكن وذلك بغية تقليص التكاليف، كما أن اه ساب ي عدد  ا

إن سرعة نقل امالومات وإمكانية توفر ااحتياجات ي أي  .ماا على باد وعلى لوحات افراضيةاإنتاج بالامل 
وقت ستجاان الكون عبارة عن قرية صغرة تدرك من امساكن الشخصية، ولكن ذلك سيتطلب طباا قوانن 

قل ي امدن الكرى ستتزايد اجة امتزايدة  ونظام تسير وأمن مكافئ، كما أن الت  وسائله، وال إأميته وكذا ا
ولوجيا ااتصاات ال س قيقي تستفيد كثرا من خدمات تك  فراضي.اا الفضاء إستجالها تتجاوز الفضاء ا

 :: باض ااستامااتنياثا

ة ما يأي  :من أهم ااستاماات اممك

 تاددية اهويات اافراضية:-
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ولوجيات ي خدمة تسير اهويات اافراضية: سيسمح تادد اهويات اافراضية لأفراد بتوفر ماية حياهم    التك
اصة ع اجة مع استمرار تواصلهم اإا ستؤدي  فراضيةاالااقة بن اأفراد وشخصياهم لكروي، إن اد ا

 :Relationship Management" CRM بامؤسسات إ تطوير آليات تسير الااقة مع الزبائن

Customerقيقين واافراضن عر كل هوياهم " ماقدة أكثر فأكثر  . 1لتتبع الزبائن ا

فالواقع اافراضي وسيلة أخرى هامة من وسائل عصر امالومات للتغلب على حواجز الطبياة وامكان والزمان    
ولوجيا امالوماتية  .2وذلك عن طريق قدرة التوليد اهائلة لتك

 بطاقات التاريف والدفع امتحركة:-

وات الاشرين القادمة عن وسائل التاريف و  قد يستغ    الية لفائدة وسائل الدفي غضون الس ع الشخصية ا
يا وكتكملة إ)البيولوجية اإحصائية(،  لكشف واإثبات "البيومرية"ا ا أن تاميم هذ اأخرة سيكون تدر

 لأدوات امستاملة حاليا.

كية ية والبطاقة افالباض يتوقع استاماها " بطاقات متاددة الوظائف " جمع مثا بن بطاقة التاريف الوط   لب
صالة اإ  .اقة، ...الكرونية ورخصه السيوا

خر يتكلم عن " بطاقات فردية موحدة " لتوي عدة رقاقات خص: الصحة، التأمن، اماامات والباض اآ 
. ا قل، التسويق ...ا كية، ال قال كوسيلة تاريفية وحيدة ي إلب ا أن أغلبية امستشارين يذكرون بافوية اهاتف ال

 ستقبل.ام

 الرمة الشفوية الفورية للكام:-

م بالرمة الفورية 2026ن ح حول اأنظمة ال قد تسمح من اآ على الرغم من التجارب امخرية الاديدة  
  فريقن: مشكك ومتحمس إراء الذين انقسموا على الاموم للكام، فإن اأمر ا ياقي إماعا بن ا

ولوجيات الركيب الصوي وا ي تلك ال امشككون ي هذ  - ولوجيا احتملة: أهم ا يشككون ي تك التك
سبة ا أهم يرون أن الرمة اآإتحليل الكلمات )مااي الكلمات(، تسمح ب لية الفورية للكام ماقدة جدا بال

 للجمل البسيطة.
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سبة  - تملة  ااملن مع عدد كبر من الزبائ: يرى امتحمسون من امتتحمسنللمتطبيقات متاددة بال ن فوائد 
واجز الثقافية عن طريق نقل الراث إوال قد تتيح ، 1الفورية ليةكثرة للرمة اآ مكانية التغلب على الاديد من ا

 .2الثقاي عر اللغات امختلفة

 اأجهزة الذكية امضاعفة للحواس:-

ن ي الدول امستدفع احت      اة ياجات امس ساسة عر شإص وستكون ت نرنبكة اأ تب اأجهزة ا
ال اإ اخات )رشاشات( امورفن واأجهزة الذكية التطورات مهمة ي  طوات، و ضافات التاويضية، ولديد ا

اهية ي الصغر تؤخذ بانتظام عر الفم ولتو وامصغرة،  ها مثا تصور قرص أو حبة مت وي على أجهزة حساسة م
ددة مسبقانجوب جسم اإ ة   .3سان أخذ قياسات ي أمك

  

                                                           

 .182ص: مرجع سابق، ، اآفاق-تعمااتااس-التكنولوجيا الحديثة لإعام وااتصال: المفهومفضيل دليو:  -1
2- ،  .71ص: مرجع سابق، أمن سايد عبد الغ
 .183، ص: ، مرجع سابقاآفاق-ااستعماات-التكنولوجيا الحديثة لإعام وااتصال: المفهوم فضيل دليو: -3



                  مدخل عام لتكنولوجيات اإعام وااتصال والهاتف المحمول                                                 لثانيالفصل ا
 

36 

 

 المبحث الثاني: ماهية الهاتف المحمول 

 :ته وكيفية عملهنشأ-1

ولوجيز" التجارب ي مااملها  1947ياود تاريخ اهاتف احمول إ عام   دما بدأت شركة "لوست تك م ع
يوجرسي" از اأمريكي "مارتن كوبر" "ب ها م تكن صاحبة أول هاتف جوال بل كان صاحب هذا اإ ، ولك

م، ولقد  1973إبريل  3شيكاغو، حيث أجرى أول مكامة به ي "لاتصاات ي  "موتوروا"الباحث ي شركة 
جم وثقيلة الوزن، م تتابات اهواتف ي التطور مع تقليص ح اك هواتف كبرة ا جمها نتيجة اإقبال كانت ه

ات 1984عليها ي اأسواق، ففي عام  م أطلقت شركة نوكيا أول هاتف سيارة نقل ي الاام، وي التساي
اختلف اأمر عما سبق وتاددت استخدامات اهواتف احمولة من حيث الصوت وم الصورة م البلوتوث وأخرا 

 اأنرنت.

ولوجيا التيليغراف وال  ولوجيا الاسلكية رأى هو اآخر إ ظهور ما يسمى بااتصال عر كما أن تطور تك تك
قال.  الراديو والذي شكل بدور البدايات اأو ما يارف حاليا باهاتف ال

ة Detroitوتاتر شركة "  دمة وذلك ي س م وال كانت حكرا القوات 1920" أول من قدم هذ ا
ظمات التجارية وكانت تق دم خدمات موذجية تتمثل ي الطوارئ، الريد /التسليم، وخدمات امرافق الاسكرية وام

 واإيداع.

وباد ذلك ظهر أول هاتف راديو والذي كان عبارة عن جهاز يثبت ي السيارة ذو حجم كبر نوعا ما  
دودان، إذ اعتمد على نصب برج مركزي ي كل مد ة وخدماته سيئة، كما كانت إمكاناته ونطاق التغطية  ي

اة راديو، ما يتطلب قدرة إرسال كبرة قادرة على الوصول إ مسافة تصل إ  25ليؤمن قرابة  . ولقد  1كلم  70ق
قال وذلك نظرا ارتفاع  دمات ال اك جسيد فالي  اس، وم ه دود من ال دمة حكرا على عدد  كانت هذ ا

ولوجيا ال م ت دودية التك ية التحتية و  كن ملك شابية ي بداياها.تكاليف الب

ة    me by" اأمريكية نظام اتصاات اسلكي أطلق عليه تابر " AT&Tم أطلقت شركة" 1945و ي س

air phone  ة ة بدأت أو خدمات اهاتف الراديو بالوايات امتحدة اأمريكية س ي  1946"، وبادها بس
ة AT&Tشركة ""  امقدم من طرف MTSسان لويس من خال نظام "  " Ringم اقرح "1947" وي س

ليوي، ليقوم باد ذلك "Bellورفقائه ي مؤسسة " قال الذي Martin Cober" مفهوم ا " باخراع اهاتف ال
دسو شركة " قال Motorolaطور فيما باد مه هاز ال طة قاعدية ي نيويورك، وكان ا "، الذين نصبوا أول 

مل اسم " ة Motorola Dynatacاأول  م، وهو عبارة عن جهاز مستطيل الشكل مزود 1978" وظهر س
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تاج  ظام التماثلي ويستهلك طاقة كبرة إذ  جم، يامل بال هوائي يشبه الطوب من حيث الشكل وامقاس وا
ياة  .1للشحن باستمرار حيث كانت بطاريته قصرة ا

وانب  ات قادت باض التغيرات ي ا وال، ما  وح مطلع الثماني التسويقية إ قبول امستهلك لفكرة ا
اء الاام وخاصة ي الدول امتقدمة اسيما بريطانيا والوايات  تلف أ أدى إ انتشار بشكل ملحوظ ي 

2امتحدة اأمريكية واليابان.
 

ة   مل 1951وي س ليوي  وع ا اسم م قامت السويد بتصميم نظام خاص باهاتف امتحرك من ال
"MTA" كما ركزت شركة ،"Ericson.قال اثها لتطوير اهاتف ال  " السويدية هي اأخرى أ

ة   ليوي وقد استخدم ي Bellم قدمت شركة "1969وي س وع ا قال من ال " أول نظام جاري للهاتف ال
 قطارات امرو.

اعة أجهزة  ة إ تطور ص قال حيث ظهر أول خلوي باد  كما أدى اخراع الرانزستور والدارات امد ال
ال تطوير ااتصال امتحرك فطورت كل من اليابان Mark 12الرانزستور باسم " اث ي  "، واستمرت اأ

اثهم ي هذا اجال دنافيون أ  .3واإسك

ولوجيا امالومات وااتصاات اأكثر انتشارا ي دول   الاام ولقد أصبح اليوم اهاتف احمول من بن تك
امي، إذ تكشف نتائج إحصائية قامت ها اأمم امتحدة ي ِمتمر التجارة وااقتصاد لاام  عن ارتفاع  2007ال

امية وذلك بثاث مرات تقريبا عن اأعوام  ملحوظ ي عدد امشركن ي خدمة اهاتف احمول ي البلدان ال
مسة اماضية وهم يشكلون اآن    ي خدمة اهاتف احمول عاميا.% من عدد امشركن58ا

سر الرقمي وهو يساعد الاديد من الدول   ويدل هذا اارتفاع املحوظ على أن اهاتف احمول يقوم مقام ا
ال ااتصال. امية ي تقليص الفارق ي   ال

وال تتسم بقدرها الاالية على الوصول إ اأف  ها ا قالة ومن بي راد ي أي مكان وي  ولقد أضحت اأجهزة ال
تلفة تتفاوت أعمارها وتتباين خصائصها  .4كل اأوقات وذلك بالصورة ال تساعد ي الوصول إ شرائح 

                                                           

 .288امرجع نفسه، ص:  -1
، دراسة مقدمة للحصول على اماجستر ي التسويق بكلية الدراسات ي في ااردنو لااستخدام لدى مشتركي الهاتف الخدوافع القيسي خلود: -2

اماة اأردنية، ااردن،   .1، ص :2000الاليا ي ا
 .288رجع سابق، ص: م، صادق عباس امصطفى -3
كمة ي امكتبات وامالومات -4  دورية إلكرونية 
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 كيفية عمل اهاتف احمول:-أوا

وال أو امتحرك )تاريب من اموبايل أو البورتابل( أداة اتصال      لوي أو ا قال أو ا اهاتف احمول أو ال
ة، م ترابط عر خطوط ثابتة أو أقمار  اسلكية تامل من خال شبكة من أبراج البث موزعة لتغطي مساحة ماي

اعية.  ص

رد وسيلة    جم  ومع تطور هذ اأجهزة أصبحت أكثر من  مول كفي )كفي  اتصال صوي، فهي حاسوب 
 الكف( يسجل مثا امواعيد واستقبال الريد الصوي وتصفح الشبكة والتصوير ...وغر ذلك.

افس مشغلي شبكات ااتصاات  قالة أحد وسائل اإعان كذلك وبسبب ت كما قد أصبحت اهواتف ال
فضت تكلفة امكامات وتبادل البيانات لتسع  اطق ا قالة ي ام فئات أكثر من اجتمع، وتوسات اهواتف ال

ل أجهزة ااتصال الثابتة. ائية ولذا فقد تزايد عدد مستخدمي هذ اأجهزة باستمرار ليحل   ال

ايا )أبرا      وال ياتمد على ا ص طريقة عمله، فااتصال باهاتف ا وال( اموزعة جغرافيأما فيم   اج اهاتف ا
اس، وهي عادة ما تكون على شكل أبراج مرتفاة ماروفة الشكل أو ي أ اء اأرض، قريبة من استخدامات ال

اسخ وبالتا فإن هذ  ازل الكبرة خو هذ خفى على الاديد من ال تكون هوائيات ملصقة على أسطح ام
ايا تقوم باملية " ا إ "Hand Overا  الرج الذي يليه دون شاور وتا تسليم امشرك من الرج ا

امشرك هذا اانتقال ح ولو كان اانتقال على مستوى امقسمات الداخلية أو الشبكات احلية أو ح 
ارجية، ومع كل انتقال يتم جديد بياناتك وإعطاء امالومات.  الشبكات ا

 ماذا يستقبل مقسم ااتصاات من جوالك -ثانيا

اص باهاتف احمول ومن م مع بدء تشغيل جهازك   وال يقوم جهازك باستشاار أقرب موقع للخدمة ا ا
 ياطيه اماطيات التالية:

مالومات كاملة عن امشرك )بيانات كاملة( وفقا لكارت تسجيل اهاتف لدى الشركة، إضافة إ البيانات -
ي هاز، وتاريخ التص هاز امستخدم ورقم وموديل ا وعية ا اصة ب  ع ........ ا

ية أن تربط بن  هاز، فإنه بإمكان اأجهزة اأم ة على نفس ا وهذا يا أنه لو م استخدام أكثر من شر
هاز امستخدم  امالومات امتالقة بالشرائح امستخدمة على نفس اهاتف وذلك بسبب مارفتهم مواصفات ا

ة للمهما طأ الكبر أن يستخدم الشر ري ولذلك فإن من ا هاز الذي  اصة وأن يستخدمها على نفس ا ت ا
تن وبالتا التارف عليه. ية الربط بن الشر  به اتصااته اماتادة، إذ بإمكان اأجهزة اأم

دمة(.- ك )الرج مقدم ا  ياطي مالومات عن اموقع القريب م
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دد - طقة ال أنت فيها وقد يستطيع أن  دد ام دمة، مكن للمقسم أن  هة ال أنت فيها من الرج مقدم ا ا
دد موقاك بدقة إا إذا م استامال أجهزة أخرى من مراقبن قريبن من اموقع.  ولكن ا يستطيع أن 

دد إحداثية   اعية فإنه يتاامل مع خطوط الطول والارض وهو  وال الذي ياتمد على اأقمار الص اف ا
وع على وجه  امتصل بدقة تصل إ عشرات تيمرات، ولذل يسهل لديد موقع ااتصال للمتصل هذا ال الس

وع من ااتصال فإن عليه أن يسرع بالتخلص  الدقة، ولذا فإنه إذا عرف رقم أحد من الذين يستخدمون هذا ال
ه.  م

ك ي حالة إقفاله، ولذا ا داعي لفصل البطارية ونزعه- اه اعلم أن جهازك ا يباث أي مالومة ع ا كما يص
ع نقل  ع بث اإشارات ال لدد جهتك وليس م الباض ويكفي فقط إقفاله، إذ أن امقصود من إقفاله هو م

الة هذ ي غر حال ااتصال. تقل وا  الصوت، أن الصوت ا ي

هاز دون فصل البطارية فا مكن التجسس عليك.  فإن أغلقت ا

رس، وباض اإشارات اإشارة ال يبثه نوحاصل امسألة أ  ق" وال تا ا وال هو إشارات "بيجي ا موقع ا
ق" فا تقوم بإعطاء Signalingتسمى " الي ف " واإشارات ال يأخذها اموقع من جوالك هي إشارات "س

هاز وامستخدم، كما سبق بيانه فا تستطيع هذ اإشارات نقل  اصة با ة ا اصة بالشر مكامات امالومات ا
أو ح الصوت ي حال عدم امكامة، وإذا أجريت مكامة تقوم هذ اإشارة ولول مكاماتك إ إشارات 

 تسمى: إشارات هاتفية.

هازك فإن امالومة ال تكون- د إقفالك  دها، فهذ آخر  ي ع هاز ع امقسم هي آخر مالومة أقفلت ا
صول عليها عن وال، وما هذا إذا أردت التخلص من رقم هاتفك  مالومة يستطيع اآخرون ا طريق شبكة ا

ك ليتم حفظ آخر بيانات امكامة ي أجهزهم.  فحاول إجراء امكامة من بايد أي مكان بايد جدا ع

ه أن يتوجه ويرك جهاز ي مكانه أو يلقيه وهو يامل.-  إن الذي يريد أن يراوغ ويهرب من يراقبه مك

اع على ميع امكامات الواردة على امقسمات وا مكن ذلك أها تار ماين امكامات الصادرة ا يتم ااط-
وال أن  شون على أنفسهم امراقبة من خال ا أو امكامات الواردة على نفس الرقم، ولذا فمن اأفضل للذين 

دات، ويقوم باستبد ة الثانية يقوموا باستخدام الشرائح ال تباع بدون مست ية، وإذا استخدم الشر اها كل فرة زم
هاز القدم وكذلك عليه أن يتخلص من جهاز القدم ببياه ي مكان ما أو لشخص ا  فا يستخدمها على ا

 يارفه.
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 :هأجيال-2

هاز احمول جهاز متطور مكن استقبال  هاز احمول هو جهاز يشبه ي عمله جهاز الراديو، ولكن ا  ا
يل الثالث ح أنه  يل اأول ح ا هاز من ا وإرسال امكامات بسهولة وبدون أي صاوبة، وقد تطور هذا ا

يل الرابع. اث عن ا اك دراسات وأ  ه

ات، الرحالة،   يش، الشرطة، سائقي الشاح دمة هم فئة ا تاج إ هذ ا وال كان من  قبل اخراع ا
"الاسلكي"، الذي له  ب: " أو ما يسمىRadio Téléphonesيهم استخدام "وامستكشفن.... إذ كان عل

 عيوب كثرة أمها: 

وات اتصال قليلة.-  له ق

دود من )-  كيلو(.  250-50مدى ااستقبال واإرسال 

وات )-  شخص(. 100-5دودية عدد اأشخاص الذين بإمكاهم استخدام الق

ظام "- ديث واانتظار ح اانتهاء Half Duplexطبياة عملها وال كانت ب ه ا " أي أن شخص واحد مك
 للرد وا مكن التحدث ي آن واحد.

يل-أوا  :1G (Generation one) اأول ا

كومة اأمريكية كل ما ي وساها لدعم شبكة  "شيكاغو"وأول مرة استخدم ي واية   اأمريكية، وعملت ا
ديدة وباد أجهزة الاسلكي وي الاام  اظري 1983اهواتف الاسلكية ا ظام الت والة ب م ظهرت التلفونات ا

"Analog  سبة للمستخدم، فخصصت افس التلفونات السلكية من حيث التكاليف واأساار بال " وال ت
دمة احلي.لذلك م  زود خدمة للشبكة الاسلكية ووضاته ي كل مكان ومي مزود ا

(G1) هي عبارة عن ترميز لكلمة :(Generation one)  لوية، م انتشرت يل اأول للهواتف ا وال تاتر ا
اجة إ الكثر من أبراج اإرسال وااستقبال  ظام التماثلي وكانت  اء الاام وال كانت تامل بال ي ميع أ

دودية ساة تلك اأبراج )احطات( ي ساة عدد امكامات امستقبلة وامرسلة  .1و

يل اأول قلة استهاكها للطاقة ما اناكس على حجم ومن أهم امميزات ال  لوي ذات ا متاز ها أجهزة ا
لوي، ومن أمثلة تلك اأجهزة "جهاز نوكيا  " وهو جهاز جديد لكن ياتر 1100البطارية امستخدمة وحجم ا

يل اأول.  من أجهزة ا

                                                           

 .2010-12-11(، املتقى الربوي، بحث عن اجيال الهواتف النقالة )ااول والثاني والثالثسام مهدي:  -1
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دمات ال تقدم ي تلك اأجهزة: صية واستقباها باإضافة إ امكامات إرسال الرسائل ا وكانت أبرز ا ل
 الصوتية.

يل الثاي-ثانيا  :G (Second Generation) 2 ا

ظام الرقمي  باد  ظام التماثلي إ ال لوية وم لويلها من الامل بال يل اأول م لسن اهواتف ا ا
"Digital System ظام التماثلي والرقمي هو أن اأول ا يستخدم كل إمكانيات اإشارة  "، والفرق بن ال

ة اإشارة ما يسمح  لوي والشبكة التابع ها، حن أنه من غر اممكن أن يتم ضغط وإعادة ماا امتبادلة بن ا
فس امدى الرددي للمستخدم. وات ل  بزيادة عدد الق

ودة امتوسطة، وكل هذ   لوي امدمج مع الكامرا ذات ا امميزات لتاج إ كذلك ظهرت أجهزة ا
يل اأول. لوي أسرع من أجهزة ا الها تستهلك بطارية جهاز ا  استهاك طاقة ما 

يل الثالث-ثالثا  :G3 (Third Generation) ا

يل الثالث والذي تفوق ي خدماته امتاددة وظهرت   يل اأول والثاي، ظهر ا باد التطور الذي ظهر ي ا
لوي الذكية"اأجهزة ال أطلق    .عليها "بأجهزة ا

 ومن أهم ميزات تلك اأجهزة ما يلي:

بامقارنة مع  Kbps 144استقبال وإرسال الوسائط امتاددة )صور، فيديو، ملفات( بسرعة كبرة تصل إ -
يل الثاي ال كانت تصل إ   .144Mbpsا

 إرسال أقل للتغطية. تطور خدمة استقبال وإرسال امكامات وااعتماد على أبراج-

 سرعة استخدام اأنرنت وبتدفقات عالية.-

 دعم خدمات الريد اإلكروي وامفكرة اإلكرونية.-

ودة عالية.-  إمكانية إجراء امكامات التلفزيونية )صوت وصورة( و

لوي.- صصة لشبكة ا وات تلفزيونية   خدمة التلفزيون وال مكن امستخدم من استقبال ق

 .Méga pixel 7ظهور أجهزة خلوي مدمج ماها كامرا متطورة قد تصل درجة الوضوح ها إ -
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لوي والشبكة  هاز ا دمة ي ا ب اأخذ بان ااعتبار توفر تلك ا يل الثالث  ولاستفادة من خدمات ا
يل الثالث وذلك لاستفادة من ا ب أن تكون الشبكة تدعم خدمات ا دمات ال تكون عادة الااملة، أي 

لوي طك ا  .1مقابل رسوم إضافية تدفع للشركة امزودة 

يل الرابع-راباا  :4G (Fourth Generation) ا

تاج ي ذلك إ   قال إ زيادة سرعة نقل البيانات بتكلفة أقل، وهو  يل الرابع من شبكات ال يهدف ا
ولوجيا " " الاسلكية ال تسمح بتحويل البيانات  World Wide Introperability for Microsoftتك

" وتوفر IP/TCPبسرعة عالية باستخدام ترددات الراديو احلية وهي تقوم على أساس بروتوكوات اأنرنت "
%  3" حوا Winaxكلم، ومثل سوق "  5ميغابايت ي الثانية خال مسافة  15مادل بيانات نظري يصل إ 

ال ااتصاات عالية السرعة، حيث من سوق ااتصاات  وبية رائدتان ي  عالية السرعة، وتاتر اليابان وكوريا ا
يل الرابع يصل إ Samsungقدمت شركة " قال ضمن شبكات ا  .2ميغابايت/الثانية 100" خدمات ال

لويا-خامسا امس لشبكات ااتصال ا  :يل ا

اك عدد قليل من اأشي  يل ي هذ امرحلة ه اء وال مكن القول إها ستصبح بالتأكيد من خصائص ا
صائص هي زمن ااستجابة وهو الزمن الذي  امس، ولكن أحد تلك ا ، حيث يشر مشغلو هازا يتطلبا

الشبكات أن هذا الزمن سيصل إ حوا واحد ميلي، ليباشر بالتواصل مع باضهما ثانية، وهو زمن سريع جدا 
يل الرابع ال يستخدمها اليوم وال تبلغ حوا إذا ما مت   ميلي ثانية. 500مقارنته مع سرعة شبكات ا

اك ميزة أساسية أ  امس لشبكات ااتصاات وهي سرعة نقل البيانات خوه يل ا رى ستكون موجودة ي ا
اجة ال ستصل إ واحد جيغابايت على اأقل ي الثانية، ومن امتوقع أن يكون مستخدم و اأجهزة احمولة 

 إ هذ السرعات إذا كانوا يساون لتحميل فيديوهات فائقة الوضوح هواتفهم.

ية امداخل   امس، اأو هي "تق يل ا يتان أساسيتان مااير الكفاءة ضمن ا ومن امقرر أن تلاب تق
ية وامخارج امتاددة" وهي تستخدم هوائيات صغرة عديدة لتقدم تدفق الب فرد، والثانية هي تق يانات بشكل م

طة  واقل" ال تاتر وسيلة فاالة لزيادة سرعات لميل املفات من خال التقاط إشارات من أكثر من  "ضم ال
يتن ا تاتر  طقة، وعلى الرغم أن أيا من التق لية، عوضا عن التقاطها من اإشارة اأقوى ال ا توجد ي ام

.جديدة، إا أ امس بالوفاء بوعد يل ا  نه من امتوقع أن تلاب دورا كبرا ي مساعدة ا

                                                           

 امرجع نفسه. -1
ة، تاريخ وسائل ااتصالفضيل دليو:  -2 طي  ، د ص.Cirta copy ،2006، قس
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ديدة، وأحدما هو الرددات القصوى ال   يات ا ال دائما، فابد من وجود عيوب ي التق ولكن كما هو ا
دران ومن ع نفوذها بسهولة من خال ا قل البيانات، حيث مكن م امس ل يل ا اأشخاص،   سياتمد عليها ا

 كما مكن امتصاصها أيضا من قبل الغاف.

طات أقرب   امس من شبكات ااتصاات الاسلكية سيحتاج لوجود  يل ا هذا كله يدل على أن ا
لو  اك حاجة لوضع مئات يللمستخدمن من اأبراج ا امس سيكون ه يل ا الية، وللتاامل مع احتياجات ا ة ا

لوية اموجودة حاليانقاط الوصول امصغرة مل  .1ء الفجوات بن احطات ا

 : هخدمات-3

اماة للخدمات-أوا  :الشبكة الرقمية ا

 حيث تتيح ما يلي:

اسيب أعلى بكثر م- اسيب الشبكة اهاتفية التواصل الرقمي من طرف آخر: والذي يسمح أوا بتقدم م ن م
اك طريقتن للوصول إ الشبكة الرقميةقدمةال .RNIS" ، فه  " جرى تطبيقها على الصايد الدو

اتن بقوة - طوط اهاتفية الكاسيكية، يتضمن ق ذكر   144الوصول اأساسي امتوافر ي ا كيلو بايت/الثانية، ول
طوط اهاتفية هي بقوة  اسيب الااملة عادة على ا  4،8كيلو بايت/الثانية وبقوة 1،2على سبيل امقارنة أن ام

اسخات اهاتفية والوصات اإعامية. 9،6إ   كيلو بايت/الثانية لل

وات لاتصال: فمن اممكن مثا ااتصال اهاتفي على ق- اة )ب(، مع مرير فاكس إمكانية التواصل عر ثاث ق
ا اة )ب( وا  ةعلى الق اة  ىيكون تبادل اإشارات كبر جدا عل)ب( الثانية، ونقل مالومات بواسطة الق )د( الق

 وبالتا يفسح اجال ها أمام استاماات أخرى.

( جرى تطبياها للدخول إ الشبكة وتاليا مكن أن توصل بامدخل s": الوصلة )RNISميزة الاامية لشبكة "-
ه هواتف وناسخات هاتفية وحواسيب صغرة وحواسيب مرئية......إ  .عي

ط الواحد،  دمات، فا قل اماطيات هذا هو مفهوم دمج ا ااشراك الواحد، يستخدم للهاتف كما يستخدم ل
  . 2أو الصور

                                                           

، نشر على على حياتنا ومواصفات أجهزتنا المحمولة 5Gكيف ستغير شبكات التواصل ااجتماعي الجيل الخامس أمد عبد القادر:  -1
 . 29/02/2016، تاريخ الزيارة:  http://www.aitnews.comموقع: 

شر والتوزيع، ، عمان، ااردن، داتكنولوجيا وسائل ااتصال الجماهيريد اهامي:  -2  .264،265ص:  ، ص2012ر اسامة لل

http://www.aitnews.com/
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اجة-ثانيا د ا   :خزين امالومات الشخصية واسرجاعها ع

اجة إليها كاأماء   د ا هاز بقدرته على خزين امالومات الشخصية واسرجاعها ع حيث يتميز هذا ا
اوين وامواعيد... إ غر ذلك، ومن أحدث التطورات ي هذا الشأن هي قدرة اأشخاص على  واأرقام والا

ك احمول" ب: ااتصال ما يسمى وان أو مقر  "الب ك الذي ليس له ع من خال التلفون احمول، ذلك أن الب
زن ي ذاكرة التلفون احمول للاميل، يتصل من خال هذا الرقم أو عبارة عن ر ما وف أصبح عبارة عن رقم 

و  وك وهي ع ك سوف يلغي الابارة الشهرة ال يردد عماء الب ان إلكروي على شبكة اأنرنت الاامية وهذا الب
ك احمول هو ال ك، أن الب  ليفون أو اأنرنت.ذي سيأي إ الاميل من خال التأنا ذاهب إ الب

  :التصوير باحمول-ثالثا

جم خفية الادسة، مكن من خاها نقل  تتميز اهواتف احمولة بقدرها على  مل كامرات تصوير صغرة ا
مولة أخرى.  الصورة مباشرة إ اأنرنت أو هواتف 

شى   افس بشدة الكامرات الرقمية، بل أصبح  وقد أثبتت هذ اميزة أن كامرات التليفون احمول أصبحت ت
يات التصوير ي اموبايل. على مستقبل هذ اأخرة بسبب التطورات امتاحق  ة ال تشهدها تق

ديد بإمكانيات الكامرات الرقمية امتقدمة مثل الضبط البؤري اليدوي   وتتميز كامرات هذا اهاتف ا
 وإمكانية تركيب عدسات عريضة الزاوية.

ال التصوير، بل امتدت   لتتضمن وجود وا تقتصر مزايا التليفون احمول على ما يقدمه من خدمات ي 
بهات وتقوم ......إ   .مشغل موسيقى ومستقبل ها ووحدة لقراءة بطاقات اأعمال وآلة حاسبة ومفكرة وم

  :"وااتصال باأنرنتSMSخدمة الرسائل القصرة "-راباا

دمة كانت موجهة   دمة للمستخدم الاادي إرسال الرسائل القصرة عر اأنرنت، وهذ ا أساسا تتيح هذ ا
تاجون إ إضافة هذ اميزة إ  ن داخل الشركات الذين يقومون بإعداد برامج لشركاهم، حيث قد  للمر

اء الاام. تجاهم من خال التليفون احمول ي كل أ هم لتسهيل الوصول لامائهم أو اإعان عن م  برا

هم من إرسال الرسائل القصرة ولقد أصبحت متاحة اآن لكل مستخدمي التليفون احمول   وأصبحت مك
مول آخر أو عر اأنرنت.  إ 
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وأصبح من مزايا التليفون احمول قدرته على ااتصال باأنرنت ماما كالكمبيوتر، ما يتيح ي ذلك من  
ققه التحدث مع الغر عن طريق الريد اإلكروي "اإميل" امخصص له على شبكة امالومات الدولية ، وما 

 .1ذلك من إمكانية إبرام الاقود وإمام اأعمال ومتاباة اأحداث احلية والاامية وقت حدوثها

تج جاري للهاتف بواسطة اأنرنت "Vocal Tech"طرحت شركة  1996ففي عام   ولكن نوعية  أول م
ل اهاتف الاادي. ل  يات سيئة، فلم تسمح له أن   الصوت والر

دم شبكة مالوماتية.Selsinsت فيم باد شركة "م أصدر   " اأمريكية أول نظام هاتفي مؤسسي 

إذ تتسابق الشركات اإلكرونية على جال شبكة اأنرنت الاامية شبكة اسلكية ا يربطها فقط باهواتف  
يفها ي امستقبل  .2احمولة فحسب، بل كذلك بأجهزة موجودة اآن، وأخرى يتوقع تص

 ": ISDNنظام "- 

موعة متكاملة من Integrated Services Digital Network" أو "  ISDNيوفر نظام شبكة "   "
"، وتستخدم األياف PTSNاجموعات الرقمية للشبكات، وهي أسرع وأكثر وثوقيه من شبكة مؤسسة اهاتف "

قل اإشارة ومن أهم مزايا "  " ما يلي:ISDNالضوئية ل

اة سرعات نقل ع-  كيلوبايت/الثانية. 64" ب:  "ISDNالية: حيث تقدر كل ق

 الشبكة رقمية بالكامل: فا داعي استخدام احوات الرقمية/امودمات.-

 ثانية. 30زمن إجراء الطلب اهاتفي: قصر جدا بامقارنة مع امودم الذي يستغرق حوا -

فس طريقة نقل امالومات ال-  رقمية.يتم نقل الصوت رقميا ب

 ":XDSLخدمة "-

يات ااتصال هي خدمة "  دمة خط X Digital Sobriber Line" أو "XDSLآخر تق " وتسمى 
امشرك الرقمي، وهي اأفضل لاستخدام خاصة ي الشركات، وهي توفر اتصاات دائما مع الشبكة، كما هو 

ال مع خدمة " اجة إجراء الطلب ISDNا  .3اهاتفي الذي يقوم به امودم" اأمر الذي يكفي ا

                                                           

درية، مصر، دار الفكر االتفتيش عن المعلومات في الوسائل التقنية الحديثةبكرى يوسف بكرى:  -1 شر ، ااسك  ، ص2011والتوزيع، اماي لل
 .47،46ص:

 .269سابق، ص: رجع مد اهامي:  -2
شر و لتجارة والتسويق االكترونيناصر خليل: ا -3  .162،161ص:  ، ص2009التوزيع، عمان، ااردن، ، دار اسامة لل
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 خاصة:

ديثة من أبتاد   ولوجياوسائل ااتصال ا ولوجيات اإعام وااتصال، وال أثبتت دورها  رز ما أفرزته تك لتك
ياة امختلفة.  الفاال ي لريك عجلة التطور ي ميادين ا

مية وتفايل دور اهواتف احمولة وتطوير   اسب والتحوات اهائلة ي الوقت حيث سامت ي ت ياها ما يت تق
ال امالوماتية لديدا تويها اهاتف وذلك الراهن وي  تلف أنظمة التشغيل والرامج ال  من  احمول من خال 

هاز ، و ها تطور مر خال جل امراحل ال  بأساار يو كبر على نطاق   اانتشارة واساة ظاهر مثل أصبح هذا ا
او  ميع، ما يدل علىمت  .حياة الفرد يالكبرة  تهأمي مدى ل ا
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 لجامعي والتطبيقات اإسامية الطالب ا                                                       الثالث:  الفصل 

 

49 

 

 تمهيد:

امع  ولوجية الذي باستطاعتهي هو ذلك الفرد امثقف وامتعلم الطالب ا ية ، مواكبة جل التطورات التك و التق
، وذلك  ا دث ي الوقت ا يال  هايمعها و  بالتأقلم التدر استخدامها وفهم رسالتها بحياته اليومية  د

تصال ليات ااآأهم ما جاء به التطور التق من التوجيهية باستغال ميع مزاياها، حيث تعد اهواتف الذكية 
امعي قام باستقبال ودعم للمشاركات ااجتماعية وأيضا استخدام ٓهم التطبيقات سواء ، وعليه فالطالب ا

بتحميلها أو ارساها عر اهواتف، لتكون بذلك التطبيقات اإسامية واحدة من أهم التطبيقات امستخدمة من 
امعي بشكل خاص  باختاف نوع اهاتف الذكي اممتلك أو نظام تشغيله أو  طرف اجتمع ككل وكذا الطالب ا

م خصائصه امتمثلة ي خفة وزنه وسهولة ح أهم الوظائف وأنواع التطبيقات امستخدمة عليه باستغال أه
 استخدامه.
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 ماهية الطالب الجامعي  المبحث اأول:

 :همفهوم-1

تلف   امعي باهتمام الباحثن والعلماء، فقد قاموا بدراسة خصائصه ومشاكله و لقد حظي الطالب ا
ها:  حاجاته، وقد قدموا له تعاريف عديدة م

ون أو العلوم، ويطلق عرفا أنه: "هو الذي يطلب العلم ي   امعاهد العلمية أو كليات تدريس آدب أو الف
 .1معها طاب أو طلبة جامعين" ،على الطالب ي مرحلة التعليم العا

فالطالب أيضا: "هو ذلك الشخص الذي محت له كفاءته العلمية باانتقال من امرحلة الثانوية أو مرحلة  
امعة تبعا لتخصصه الفرعي بواسطة شهادة تؤهله لذلك، ويعتر الطالب التكوين امه أو الف  العا إ ا

امعي" اصر آساسية والفاعلة ي العملية الربوية طيلة التكوين ا امعي أحد الع  .2ا

ضر مسؤوليات  " zusuler" "زسلر"أما   امعي بأنه: "ذلك الشخص الذي يتم  فقد عرف الطالب ا
د تسير الطلبة إ نظام بيداغوجي  إنسانية، ب أن يست تقد، لذا  لل وي ية، علمية واقتصادية، يفكر و تق

هاز الذي يدعم امسؤولية وااختيار إضافة  و الواقع امرمج وا اجاهم ويشجع ااتصال اموحد امتفتح  مطابق 
 إ جهاز التقييم".

مد الرعي" فإن الطالب ا  امعي، وحسب "وفاء  رم ا امعي: "هو الفرد الذي يتلقى معارفا وقيما داخل ا
يث تلتحم ما يتعلم ويتفاعل معه"  .3وال تدخل ي تكوين شخصيته، 

ة فهو على وشك إهاء مرحلة   امعي: "هو إنسان مر ي مرحلة معي ويذكر الباحث علي راشد أن الطالب ا
اوزها إ م  .4رحلة نضج أخرى تسمى مرحلة الشباب"امراهقة، إن م يكن قد 

ماعة من امثقفن ي اجتمع، وهم الفئة ال نالت نصيبها من التعليم والثقافة لتشع بعد ذلك   فالطلبة هم ا
ها من اكتساب خرات ومعارف تساعد على تكوين شخصيته امستقلة بأفكارها  مستوى ثقاي علمي معن مك

اصة ها  .5وتصوراها وسلوكياها امستوحاة من الثقافة ا

                                                           

زء ااول، امكتبة اإسامية للطباعة والالمعجم الوسيطأمد حسن الزيات، ابراهيم مصطفى، حامد عبد القادر وآخرون:  -1 شر والتوزيع، ، ا
بول، تركيا، ص  .135،136ص:اسط

مد:  -2 هضة العربية، بروت،والتغير ااجتماعيالشباب العربي مد علي  ان، ، دار ال  .92، ص:1995 لب
مد عبد الرمن:  -3 درية،سيسيولوجيا التعليم العاليعبد اه  امعية، ااسك  .92، ص:1991، دراسة ي علم ااجتماع الربوي، دار امعرفة ا
ان، ، دار مكتبة اهال، الجامعة والتدريس الجامعيعلي راشد:  -4  .53، ص:2007بروت، لب
مد:  -5  .92سابق، ص:رجع ممد علي 
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 :هائصخص-2

امعي ما يلي: صائص ال يتميز ها الطالب ا  من بن ا

 :الجسمية الخصائص-أوا

سدي أهم جوانبه  مو ا شر الوحيد مرحلة الشباب وال ؤ ، إذ يعد أدق مؤشر إن م يكن امحيث يعتر ال
مو العضوي، وامقصود مو الفيزيولوجي أو التشريعي وال مو التشريعي هو  تشتمل على مظهرين من مظاهر ال بال

اء البلوغ وما بعد وتشمل ذلك بوجه  مو آجهزة الداخلية غر الظاهرة للعيان ال يتعرض ها الطالب أث
سية. صوص مو الغدد ا  ا

ارجية للطالب، كالطول، الوزن، العرض، والتغر ي مامح الوجه   مو العضوي فيتمثل ي مو آبعاد ا أما ال
مو وغرها من  .1الظواهر ال تصطحب عملية ال

 دوافع تقدير الذات:-

ة والدوافع مكن أن تعرف على   امعة مثله ي ذلك مثل أي إنسان آخر، يدفعه سلوكه إ دوافع معي طالب ا
و هدف من آهداف، مع أن الدوافع هي  رك سلوك اإنسان وتوجهه وتعضه  موعة القوى ال  أها: "

 ركات للسلوك اإنساي. عبارة عن

عله يسلك السلوك الذي يؤدي به إ   امعي هو دافع تقدير الذات، وهذا ما  ومن أهم دوافع الطالب ا
جاح ليكون موضوع تقدير احيطن به،  جزها ب الشعور بأنه إنسان له قيمته، ويستطيع أن يقوم بأعمال وأن ي

قيق إمك جاحويسلك السلوك الذي يدي به إ   .2انياته واستخدامها ب

د   امعة، Lindely" 2001"كدراسة لي : عاقة الذكاء اانفعا ببعض امتغرات الشخصية لدى طلبة ا
حيث هدفت الدراسة إ معرفة عاقة الذكاء اانفعا ببعض امتغرات الشخصية مثل اانبساطية والعصابية 

 .3وتقدير الذات

 

 

                                                           

امعية، طأصول التربية والتعليمرابح تركي:  -1 زائر، 2، ديوان امطبوعات ا  .243، ص:1999، ا
مد الرعي:  -2 درية، مصر، دور الجامعة في مواجهة التطرف الفكري للطلبةوفاء  امعية، ااسك  .321، ص:2001، دار امعرفة ا
فسيةنعام هادي حسن:  -3 شر والتوزيع، عمان،  ، دار صفاءالذكاء اانفعالي وعاقته بأساليب التعامل مع الضغوط ال ، 91ص: ، ص2013لل

92. 
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 :العقلية الخصائص-ثانيا

و التمايز والتباين توطئة إعداد للتكيف الصحيح مع   ياة العقلية امعرفية للطالب تطورا يتجه به  تتطور ا
بيئته امتغرة وامعقدة، وهذا تبدو أمية امواهب أو القدرات ال تؤكد الفروق الواسطة العريضة بن آفراد 

 .1امختلفن

صائص العقلية  يث يتوقف عن فمن ا مو العقلي قد اكتمل  امعي ي مرحلته العمرية هذ أي ال للطالب ا
ة السادسة عشر فس أن مو الذكاء العام يصل أقصا حوا س مو، فقد أكد علماء ال  .2ال

مو العقلي عا امستوى:-  ال

امعة فرد يدخل إ مرحلة الشباب، وهي مرحلة تصل فيها الطاقة العقل ية إ مستوى عال، لذا فهو طالب ا
القادر على القيام بالعمليات العقلية امختلفة من إدراك وتذكر وتفكر وابتكار، وهو ي حاجة دائمة استخدام 

 هذ القدرات.

امعي يكون ي أوج عطائه العقلي، وذلك اكتمال مو ملكاته العقلية والفكرية.أوعليه مكن القول   ن الطالب ا

فسية -ثالثا  :الخصائص ال

صائص البدنية أي   صائص با مو ومكملة له ي نفس الوقت، وتتأثر هذ ا حيث تعتر أحد مظاهر ال
فس  كمه ي نفسه أو انصياعه لل سد عليه فهو بن انضباطه و سية ا  مو الغدد ا سمية للطالب، ف ا

د سريع اانفعال وكثر التقل وف وشهواها، ونتيجة هذا  تاب الطلبة ذلك الشعور با بات ي مزاجه وكثرا ما ي
 والقلق ويبعدهم عن التفاؤل وااستقرار ومن م نقص الفعالية.

صائص إذ أنه يشعر بوجود   ومن جهة ثانية ا يتأثر ما تصور انفعااته وأوهامه، كما يتمتع الطالب ببعض ا
ب العلم والثروة والشهرة وااب سبة للطلبة فأغلب ما يتجلى ي نفوسهم هو ذاته ويتحلى  شاط، أما بال تكار وال

ميه محب من يساعده اعة، ااندفاع وراء العواطف، حب الظهورمو  .3، الغرة، الق

فس:-  القدر الكبر من الثقة بال

                                                           

مو من الطفولة إلى الشيخوخةالسيد فؤاد البهي:  -1 فسية لل  .267، ص: 1975، دار الفكر العري، القاهرة، اأسس ال
شر والتوزيع، القاهرة، التربية وطرق التدريساجيد عبد العزيز: و عزيز صاعبد ال -2  .115، ص: 1968، دار امعارف لل
 .287سابق، ص:رجع مالسيد فؤاد البهي:  -3
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فس وااعتماد عليها، وااستقال ها وقد امعي عموما بتقدير كبر من الثقة بال يفاخر بأن له  يتصف الطالب ا
ضع آراء اآخرين.  رأيا مستقا، وأنه ا 

رات  بعان من إدراكه إمكاناته ومعرفته بقدراته إ جانب مرور  فسه واعتماد على نفسه ي وثقة الشباب ب
 .1عديدة

 :ااجتماعية الخصائص-رابعا

صائص ااجتماعية للطالب تعدو أن تكون إنتاجا لتفاعل خصائصه ا  سمية والعقلية والروحية إن ا
فسية مع مؤثرات البيئة ااجتماعية ال يعيش فيها، فمن خصائص جسمه وعقله ونفسه أن تؤثر ي سلوكه  وال

 ااجتماعي وي ردود أفعاله واستجابته للمؤثرات ااجتماعية امختلفة.

صائص نفسية درج ضمن فئات الشباب فهو يتمتع  امعي باعتبار ي وجسدية وعقلية وروحية  فالطالب ا
 .2واجتماعية تؤثر فيه ويؤثر فيها

 الرغبة ي التوصل إ أسلوب حياة مرضي:-

ة  من امعة بصفة خاصة، الشعور بالرغبة ي التوصل إ فلسفة معي خصائص الشباب بصفة عامة وطاب ا
ياة.  دد له دور ي ا

يها هي أس ياة الذي يتمثل ي نظرته والفلسفة ال نع اها، علوب ا ليها وتقييمه ها، وذلك اعتمادا على فهمه مع
ياته، ا يستطيع أن يعيشها   ياة أو يفشل ي الوصول إ مع   .كإنسانومن البديهي أن من يفقد مع ا

 :هحاجات3-

فسي ية يقدمها أخصائي التوجيه واإرشاد ال سواء كانت هذ امساعدات من  تاج الطلبة إ مساعدات ف
مد دويدار" فهذ امساعدة ترتكز أساسا  احية الدراسية، فحسب "عبد الفتاح  احية الشخصية، أو من ال ال

 على ما يلي:

اجة إ ااستمتاع بالسعادة الشخصية والرضا عن الذات.-  ا

اجة إ فهم الذات ومعرفة إمكانياها واستغاها على أقصى درج- ة.ا  ة مك

                                                           

مد الرعي:  -1  .136، 135سابق، ص ص: رجع موفاء 
مو، الطفولة والمراهقةحامد عبد السام زهران:  -2 فس ال  .410، ص: 1995، القاهرة، 5الكتب، ط ، عام علم ال
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قيق عدالة ااختيار- اجة إ تأمن امستقبل بتوفر فرص الدراسة والتدريب على امهارات و  . 1ا

ة وآمن واانتماء من خال: امعي أيضا إ الشعور بالطمأني تاج الطالب ا  و

اجة إ ااسرخاء والراحة.-  ا

د امرض.- اجة إ الشفاء ع  ا

اجة إ امساع- اصةا  .2دة ي حل مشاكله ا

امعي فيما يلي:  وتتمثل أهم حاجات الطالب ا

امعي:- فسية للطالب ا  الصحة ال

فسي والعقلي ي صور   فسية هو سامة الفرد من ااضطراب ال فقد يظن البعض أن امقصود بالصحة ال
ادة ي أفعاله   وتصرفاته.امتعددة، وعدم ظهور أعراض ااضطرابات السلوكية ا

اح   فسية درجة  ما يشمل امع الواسع احدود للصحة ال فسية، بي وهذا هو امع الضيق احدود للصحة ال
ارجي وي عاقاته ببيئته ما فيها، من موضوعات  الفرد ي توافقه الداخلي بن دوافعه ونوازعه امختلفة وي توافقه ا

 وأشخاص.

 دود إمكانياته:التقبل الواقعي للطالب  -

اس ي إمكانياهم وقدراهم البدنية   وهذا يقتضي أن يعرف الطالب بوجود ااختافات الفردية الواسعة بن ال
فسية بقدرة  ه، ومن هم دونه ي تلك القدرات، وبالتا ترتبط الصحة ال الك من هم أعلى م ية وبأن ه والذه

ديد موقعه والتبصر مميزاته  اصة ونقاط ضعفه دون امبالغة أو التهوين من شأن نفسه.الفرد على   ا

 استمتاع الطالب بعاقاته ااجتماعية: -

ران مؤشر على صحته  إن استمتاع الطالب بعاقاته ااجتماعية سواء ي دائرة أسرته أو مع زمائه أو مع ا
فسية، وإن عمق هذ العاقات واستمتاع الطالب أو ضيقه ها عامة  فسية.ال  أخرى على صحته ال

 

                                                           

مد دويدار:  -1 ي عبد الفتاح  فس المه ظيم وتطبيقاتهاأصول علم ال اعي والت درية، مصر، ص: والص امعية، ااسك  .103، دار امعرفة ا
2-  : فس التربويأمد زكي صا هضة امصريةعلم ال  .213، ص:1979، القاهرة، ، مكتبة ال
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 رضا الطالب عما يقوم به من عمل أو دراسة: -

قد يشعر الطالب ميل قوي إ الدراسة أو العمل الذي يقوم به، وقد يكون كارها له ويقوم به مرغما، وقد  
يط بالدراسة أو العمل.  يكون رضا عن عمله أو دراسته نابعا من ظروف ومابسات 

ه هو مصدر من مصادر سعادته أو   وعلى   احه فيه، ورضا ع كل حال، فإن مدى استمتاع الفرد بعمله و
فسية للفرد.  شقائه ومؤشر من امؤشرات على الصحة ال

مل امسؤولية: - مل امشاق و  القدرة على 

قيق آهداف القريبة والغايات البعيدة ابد من مواجهة كثر من الصعاب و   امعوقات ويتفاوت ي سبيل 
ديات  آفراد تفاوتا واسعا ي قدرهم على ماحقة أهدافهم، وي صابتهم ومرونتهم إزاء ما يقابلهم من مشاق و

فسية لذلك الفرد. مل امشاق وهي دالة أكيدة على الصحة ال  تدل على صابة الفرد وقدرته على 

مل امسؤولية من آقوال وا فسية لكما أن القدرة على   .1هٓفعال يعد مظهرا هاما من مظاهر الصحة ال

ياة: -   اإقبال على ا

ماس أو الفتور  ياة ومشاركالتفاؤل أو التشاؤم، ا و ا ا عام  شاط الذي يبديه  ة، كا تمعه وال الفرد ي 
 خال يومه، مكن أن تكون أدلة على صحة نفسية الفرد.

ياة ام -  ختلفة:التوازن بن جوانب ا

امعي وعدم ااقتصار أو الركيز على ناحية واحدة أو   ياة امختلفة للطالب ا إن التوازن بن جوانب ا
انب واحد  ا ومفيدا–ااهتمام  فسية.-مهما كان هذا ااهتمام حس  مؤشر واضح على الصحة ال

امعي إ   فسية أن تتجه حياة الطالب ا مية معارفه وحدها، أو إ تقوية فا يكفي للتمتع بالصحة ال ت
ية بل والعلمية أيضا إ جانب امعارف والقوة  عضاته والركيز على كمال جسمه فقط، بل ابد من امهارات الف
ياة، وابد له  البدنية، وكذلك ابد من أن يكون هذا الطالب العديد من اهوايات واميوات ال يتسع ها أفق ا

 صداقات وعاقات اجتماعية.أيضا أن يكون 
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 إشباع الطالب لدوافعه وحاجاته:-

فسية وأسلوبه ي مواجهة تلك   صر السابق ومدى التفات الطالب إ حاجاته الفيسيولوجية وال ويتصل بالع
شأ من  فسية وااجتماعية ال ت اجات ال ها ا ركه دوافع وحاجات ش م صر  اجات، واإنسان ي كل ع ا

ان، وإ امكانة ااجتماعية والتقدير، اعتبا ها حاجة الفرد للعطف وا ماعات امختلفة، وم ر الفرد عضوا ي ا
مو امستقل وإ امسؤولية وإ القبول واانتماء والفهم  رات امتجددة امتغرة، وإ حرية ال از وا وإ اإ

 .1والوضوح الفكري وغرما....

تج من ك ،إذن  اجات هي عامل من العوامل احركة لاتصال وبتحديد أكثر تلك نست ل ما سبق أن ا
اجات ال يتوقع الفرد أن يشبعها أو يلبيها له اآخرون لتحقيق التكيف مع البيئة  .2ا

فسي الذي يساعد على استمرار التواصل  حيث  اجات ضروري للفرد ح يتحقق له ااتزان ال يعتر إشباع ا
اجات ال يفتقدها ي تعامله مع الغر.  مع الغر والتكيف مع البيئة وهذا ما يفسر سلوك الفرد إ ما يشبع ا

ها اإنسان ويرتب على عدم إشبا اجاتّ ن هي حاات يعاي م عها أو عدم كفاية إشباعها توترات نفسية فا
 .واجتماعية
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 :المبحث الثاني: التطبيقات اإسامية على الهواتف الذكية

 الهواتف الذكية:ماهية -1

رد اجراء مكامات هاتفية وارسال   اهاتف الذكي هو اهاتف احمول الذي يتضمن وظائف متقدمة أكثر من 
كية لديها القدرة على عرض الصور وتشغيل ملفات الفيديو، ومراجعة وارسال ذ اهواتف الرسائل نصية، فمعظم 

تشغيل  ،ديثة مثل هواتف آيفون وآندرويدٓنرنت ومكن للهواتف الذكية االريد االكروي وتصفح ا
يل الثالث الذي يوفر وظائف ا حدود ها  .1تطبيقات ا

ا ومن آنشطة ال مكن وتتمتع اهواتف احمولة مي  زات وتطبيقات مهمة جعلتها جزء ا يتجزأ من حيات
 للفرد القيام ها يوميا بواسطة اهاتف الذكي ما يلي:

 ااتصال امسموع وامرئي.-

 استقبال الريد االكروي وارساله.-

صية "-  والوسائط." smsالرسائل ال

 البحث ي آنرنت.-

 امعلومات عن امعلومات العلمية.البحث ي قواعد -

 القراءة من الكتب وامقاات.-

 التقاط الصور.-

 تشغيل ملفات الفيديو.-

به.-  ام

 ".GPS"استخدام نظام -

 آلعاب وغرها.-

اسب   إن أجهزة اهواتف احمولة والذكية توفر العديد من اميزات ال تتشابه كثرا مع ميزات أجهزة ا
 .2احمولة

                                                           
1-Tech terms: Smart phone, by tech terms computer Dictionary, Retried at: 08/05/2016,http://techterms.com. 
2
 -Kathy Ning Shen, Mohamed Khalifa: Facebook usage among Arabic college stuents,prelimiray findings 

on gender differences, international journal-Business management,vol 4,no 1,pp 53,65. 

 

http://techterms.com/
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ديثة، ٓنه يدمج بن كونه وسيطا ح  يث أصبح اهاتف احمول اليوم أحد أهم وسائل اإعام وااتصال ا
ديثة، حيث تعتر اهواتف الذكية  ية وبن كونه أحد أهم وسائل ااتصال ا ربة إعامية غ إعاميا يوفر 

"Smartphones "واسيب ولوجيا ا اصل بن تك ولوجيا شبكات ااتصال  أفضل مثال عن التزاوج ا وتك
 امختلفة.

 قبل أن نعرف اهواتف الذكية ابد أن ميز أوا بن ستة أنواع رئيسية من اهواتف احمولة:ف

وهي هواتف تسمح بإجراء امكامات وإرسال واستقبال الرسائل : "Mobile Phonesاهواتف احمولة "-أ
 .1100القصرة فقط كهاتف نوكيا 

خفضة الكلفة "اهواتف -ب وهي أجهزة تسمح باإضافة ":end mobile devices-Lowاحمولة م
ار على الويب، غر أها توفر متصفحات ويب بسيطة  للمكامات والرسائل القصرة ورسائل املتيميديا باإ

ها كثرة. ف معن من امستهلكن وآمثلة ع  للغاية، ذاكرة وكامرا بسيطة وهي موجهة لص

وهي أجهزة تتوفر على شاشات ": end mobile devices-Mid"هواتف احمولة متوسطة الكلفة ا-ج
يل الثالث أحيانا باإضافة إ كامرا ذات إمكانيات " HTMLمتوسطة، متصفحات ويب تدعم " مع ا

صيب ب عض آلعاب متوسطة، مشغل ملتيميديا، ذاكرة قابلة للزيادة عن طريق بطاقات الذاكرة، مع إمكانية ت
 والتطبيقات، تتميز هذ آجهزة بوجود نظام تشغيل غر معروف عادة.

ها ":end mobile devices-Highاهواتف احمولة عالية الكلفة "-د ، لك مولة من طراز عا وهي هواتف 
-Nonليست آفضل ي السوق حيث تتوفر على كامرا جيدة وشاشة كبرة نادرا ما تكون متعددة اللمس 

Multitouch باإضافة إ ميزات أفضل من اهواتف متوسطة الكلفة كااتصال بشبكة الواي فاي وحجم "
ها ا تقف ي صف واحد مع اهواتف الذكية.  ذاكرة كبر نسبيا لك

وهي أفضل اهواتف احمولة امتوفرة ي السوق، حيث توفر إمكانيات   ":Smartphonesاهواتف الذكية "-ه
 جدا مقارنة بآنواع السابقة.كبرة 

قيقي، ٓها ي  ":Tablettes"آجهزة اللوحية -و ا توفر آجهزة اللوحية إمكانية إجراء مكامات بامع ا
 ".VoIPالغالب مكن من ااتصال عن طريق بروتوكول الصوت عر آنرنت "

خفضة التكلفة أيضا كانت تعد   يصعب تعريف اهواتف الذكية ٓن مفهومها يتجدد باستمرار، فاهواتف م
ن اهواتف الذكية اآن هي اهواتف ال تتميز بوجود أهواتف جد ذكية قبل عقد من الزمن، لكن مكن أن نقول 
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يب جد متطور، واتصال واي ومتصفح و  "Multitasking Operating System"نظام تشغيل متعدد امهام 
فاي، ودعم للجيل الثالث من الشبكات احمولة، باإضافة مشغل ملتيميديا ذو إمكانيات عالية كما تتوفر على 

 أغلب امميزات التالية:

 ".Assisted Global Posistioning Systemمعزز "أو نظام موقع عامي  "GPS"نظام التموقع العامي -

ودة غالبا مع دعم تصوير الفيديوهات عالية الدقة بصيغ كامرا فيديو )ع- وأكثر وح  1080pو 720pالية ا
 أ.3D Stereoscopicتصوير امقاطع ثاثية آبعاد 

فذ لتوصيل اهاتف بالتلفزيون.-  م

ديد كليا". 4.0وح  2.1بلوتوث " دعم للبلوتوث -  ا

 .4Kذات دقة عالية تصل إ جودة  "Touch Screen"شاشة مسية -

3D Video Accelerationدعم أفضل لألعاب ثاثية آبعاد عن طريق -
1. 

 تقوم بقياس العديد من امؤشرات." Censors"أجهزة استشعار -

تطرق اليها   باإضافة للخصائص السابقة أصبحت اهواتف الذكية اليوم تتمتع بأنظمة تشغيل جديدة كليا س
ات  ائية ورباعية "Processors"احقا، كما أن امعا ات الث امستخدمة اليوم أضحت أكثر قوة مع دخول امعا

واة " ات امخصصة لله" Dual-cores and Quad-coresال واتف، كما تتوفر اهواتف احمولة سوق امعا
ديدة على ذاكرة وصول عشوائي" طلق من " RAMا وهو ما  3GHzوصوا ا Mhz 512بسعات عالية ت

اوز  في التوقعات  5يسمح بتعدد امهام على اهاتف الذكي، زيادة على حجم الشاشة الذي  بوصات، وهو ما ي
و التصغر. ال أطلقها الكثر من خراء اهواتف اح وات اماضية من أن اهواتف احمولة تتجه  مولة ي الس

ية للمستخدم تستلزم شاشة ذات  ربة استخدام غ ات وأنظمة التشغيل جعل اهواتف الذكية توفر  فتطور امعا
 .2حجم كبر ودقة عالية

 

 

                                                           
قي:  -1 ى شبك اأنترن أدوا اإعا ااجتماعيتوظيف مواقع المؤسسا حسا الدين مرز ادة اإعامي اإخباري ع ة لنيل ش ، مذكرة مكم

ااتصال)الماجستير  ية اإعا  رة(، ك  .8ص:  ،، جامعة باتنة، الجزائر، غير منش
 .84، ص: نفسهرجع ام -2
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صول على التطبيقات:-  ا

صل   طوة آو هي التأكد من أنك دائما  ر موثوق وآمن، ونذكر أنه بإمكان على التطبيقات من مصدا
صول على التطبيقات. د ا  أي شخص عمل تطبيق، لذلك عليك أن تكون حذرا ع

ها مؤذية، فإذا قمت بتحميل أحد هذ  رمويقوم حيث   آنرنت بإنشاء وتوزيع تطبيقات تبدو مفيدة ولك
ادثتك  التطبيقات مكن هؤاء اجرمن السيطرة على جهازك احمول وقراءة رسائلك الريدية وااستماع إ 

اصة بك. صول على جهات ااتصال ا  وا

دد   ميل التطبيقات من مصادر موثوقة ومعروفة يقلل من فرصة تثبيت تطبيق مؤذي وعادة  فحرصك على 
يارات امتاحة أمامك ع مله ا قال أو نظام التشغيل الذي  ميل التطبيقات.نوع جهازك ال  د 

وال من بيئة مدارة مثل متجر   ميل تطبيقات ا ها فقط  فمثا أجهزة "أبل" مثل "أي باد أو أي فون" مك
تار بشكل آمن كل التطبيقات على الرغم من أن هذا اإجراء ا مكن أن  ا أن "أبل"  "أبل للتطبيقات"، اميزة ه

د بشكل كبر من خطر تثبيت تطبيق مؤذي فإنه سيتم يكتشف ميع التطبيقات امؤذية، إا أ نه يساعد ي ا
 إزالته من امتجر بسرعة.

دوز هجا ماثا إدارة تطبيقات "أبل". ظام وي  تستخدم اهواتف الذكية ال تعمل ب

ح هذ آجهزة امزيد أما   تلفا، حيث م هج هجا  ظام آندرويد ت  ،من امرونةاهواتف الذكية ال تعمل ب
ميل التطبيقات من أي موقع على شبكة آنرنت ولكن مع هذ امرونة تأي امزيد من  من خال قدرها على 
ميل التطبيقات ٓن بعضها قد يكون مصابا، كما أن شركة جوجل  د  امسؤولية، فعليك أن تكون أكثر حذرا ع

ظام أندرويد تدير بيئة ماثلة لبيئة "جوج  .1ل باي"امطور ل

كما أن التطبيقات ال توجد على متجر "جوجل باي" تكون قد مت مراجعتها بشكل أساسي، وهذا فمن  
وال من  ميل تطبيقات ا ميل تطبيقات "أندرويد" من مواقع أخرى ٓنه ، فقطتجر هذا امآفضل  ب  و

رمو آنرنت إنشاء وتوزيع  ماية مكن ٓي شخص ما ي ذلك  تطبيقات خبيثة تسبب ي إصابة جهازك، و
 إضافية تبث أحد تطبيقات مكافحة الفروسات على جهازك احمول.

                                                           

1-   : تاريخ الزيارة: ، :http:// www.securingthehuman.org، نشر على موقع استخدام تطبيقات الجوال بشكل آمنكريستوفر كراو
20/03/2016 . 

http://www.securingthehuman.org/
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ديدة والتطبيقات ال م يقم بتحميلها إا عدد قليل   ب التطبيقات ا ب  ولتقليل امخاطر بشكل أكر 
ابية، وكلما مضى وقت أطول على وجود التطبيق ي من امستخدمن، أو ال لديها عدد قليل من التعليقات اإ

تاج إ استخدامها  امتجر كلما كان من آرجح أنه موثوق به، باإضافة إ ذلك ثبت فقط التطبيقات ال 
اجة إ هذا التطبيق؟  واسأل نفسك هل أنت حقا 

لب نقاط ضعف فقط بلف  ديدة ا  صوصية لو  التطبيقات ا إذا توقفت عن فلخطر، أيضا تعرض ا
ك دائما ي وقت احق إضافته مرة أخرى إذا احتجت إليه.  استخدام تطبيق معن قم بإزالته من جهازك ومك

هاز الذكي لتثبيت تطبيقات غر معتمدة أو لتغير بعض  وقد يقوم البعض باخراق نظام التشغيل على ا
ية كما أنه ي كثر من اإعدادات امعتمدة ومن آفضل عدم القيام بذلك  ٓنه يعطل الكثر من الضوابط آم

. ع وعقد الدعم الف  آحيان يلغي ضمان امص

 الصاحيات:-

طوة التالية هي التأكد من إعداد بأمان   مجرد تثبيت التطبيق على جهازك احمول من مصدر موثوق، فإن ا
مي خصوصياتك، يتطلب تثبيت التطبيقات ي كث ح هذ اوأنه  ة، ر من آحيان م لتطبيقات صاحيات معي

فبعض التطبيقات على سبيل امثال تطلب صاحية اموقع  ،ن التفكر قبل السماح هذ الصاحياتمابد 
غراي.  ا

ركاتك، بل رما تباع هذ   وإذا محت مثل هذ التطبيقات، فإن موقعك دائما معروف ومكن تعق 
ث عن تطبيق آخر يلي امعلومات  لْخرين، فإذا م تكن ترغب ي السماح للتطبيق بالصاحيات ال يطلبها ا

يارات.  احتياجاتك وذكر أنه لديك دائما العديد من ا

د تشغيله، مثل السماح معرفة موقعك  د إعداد التطبيق وكذلك ع أجهزة "أبل" تسمح بتغير الصاحيات ع
غراي من عدمه، نظام ديد الصاحيات ا يث ليس لديك خيار  تلفان عن نظام "أبل"  دوز وأندرويد"  ي "وي

د التشغيل، إن م تسمح للتطبيق بالصاحيات ال يطلبها فلن يتم تثبيته  .1ع

 :أنظمة تشغيل الهواتف الذكية-2

يات مكن أن تشغل عليها برامج أخرى ت  صة بر سمى: "برامج أنظمة تشغيل آجهزة احمولة هي م
تطبيقات " حيث تعمل تلك التطبيقات على آجهزة احمولة، كاهواتف احمولة، اهواتف الذكية، امساعدات 

                                                           

 امرجع نفسه. -1
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تصر تسمية نظام تشغيل Personnel Digital Assistants "الشخصية الرقمية  "، وأجهزة الكمبيوتر ال 
ليزية "Mobile OS:"آجهزة احمولة ب  .Mobile Operating SYSTEM"1" :وال تع باإ

، Android ،"Ios(iPhone/iPad/podtouch)فأنظمة تشغيل اهاتف الذكي الرئيسية هي أربعة: آندرويد "
دوز فون  ، إضافة إ أنظمة تشغيل أخرى  "Black Berry"، والباك بري "Windows phone"وي

افا  "Symbianكالسمبيان " وكسJava"وا  .2" واللي

كم من خاها اليوم على اهواتف احمولة تتمثل أساسا ي:  فامعاير ال مكن ا

 نظام التشغيل.-

 ".Processorامعا "-

 ".RAMالذاكرة العشوائية "-

ال دوما.-  مدة صاحية البطارية، كما هو ا

 أشهر أنظمة التشغيل للهواتف احمولة حاليا:

 ":Androidنظام أندرويد "-أ

ظام امملوك   ت "جوجل" هذا ال صصة لأجهزة احمولة، تب صة مفتوحة امصدر بشكل كامل  وهو م
ربة أفضل، أكثر  لتحالف اهاتف امفتوح، هدف هذا التحالف هو تسريع اابتكار ي اهواتف احمولة وتوفر 

يد" ثورة ي عام اهواتف احمولة، حيث وفر ٓول مرة نظام غ وأقل كلفة للمستهلك. أحدث نظام "أندرو 
قيقي، يتيح الفصل بن "اهاردوير" أي اهاتف احمول و "السوفتوير" )نظام  تشغيل مفتوح امصدر بامع ا

 .3التشغيلأ، ما يسمح بتشغيل نفس التطبيقات على أكر عدد مكن من آجهزة

ة تل نظام "آندرويد"   امرتبة آو من حيث امبيعات حيث مثلت حصته السوقية ي الربع الثالث من س
.من السوق العامي للهواتف الذكية %52.50نسبة  2011

4 

                                                           

 .10/04/2016الزيارة: ، تاريخ http://www.penag.com: موقع : نشر علىأنظمة تشغيل الهواتف الذكية -1
، جامعة اجمعة، امركز الوط للتعليم مستجدات التعليم اإلكتروني )تطبيقات الهواتف الذكية ومتاجر الويب(فيصل حاكم الشمري:  -2

 ، )د صأ.2015اإلكروي، 
3
- Marko Gargenta: Learning Android, Sebastopol (California(, O’reilly Media Inc, 2011, p1. 

4
- Gartner Says Sales of Mobile Devices Gew 5.6 percent in Third Quarter of 2011, Smart phone Sales 

Increased 42 percent. http://www.gartner.com 

http://www.penag.com/
http://www.gartner.com/
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ظام آكثر انتشارا ب:  سبة:  500ويعد "آندرويد" حاليا ال مليون جهاز مفعل ونسبة مشاركة بالسوق ب
62%. 

ليزية   : الروبوت على هيئة انسان.وكلمة "أندرويد" باإ  تع

 ":IOS"نظام تشغيل-ب

د هذا " Iphone، IPod Touch، IPadوهو نظام تشغيل من شركة "أبل" خاص بأجهزها احمولة: "  يست
ظام على نظام " صة" MAC OS Xال  ".UNIX")نظام تشغيل مكتي قائم على أساس م

اهواتف الذكية لدى صدور على جهاز "آيفون"، وهو " تغيرا جذريا على سوق IOSحيث أحدث نظام " 
عي اهواتف احمولة إ تطوير أنظمة التشغيل ال كانوا يستخدموها ي هواتفهم احمولة،  ما أدى بالكثر من مص

ال اهواتف احمولة، حيث أدت إ صعود بعض الشركات ال كانت تعيش ية حقيقية ي   ما أدى إ ثورة تق
 ظروفا صعبة، ي حن خسرت شركات أخرى كانت ي أوج قوها الكثر من مكاسبها.

ظام مستقرا إ حد  IOS"يتميز نظام حيث   " عن آنظمة آخرى باانغاق، وهو آمر الذي جعل ال
هاز "اهاردوير" من جهة أخرى  .1كبر، إضافة إ التاؤم الكبر بن نظام التشغيل من جهة وا

ظام "" IOS"ويعتر  ديث ل وأضاف " Pull To Refreshمع ميزة السحب لتحديث اإميل "" IOSآخر 
شاطك  ن ل د من تتبع امعل ظام وميزة ا ة بال ديدة امد  Limit Qnd"العديد من الرموز التعبرية ا

Tracking" "وفتح التطبيقات باستخدام أنظمة خاصة، وكذا ضبط إعداداتEQ"  للموسيقى على خيار
"Listening Late Night" فض مستويات يار  اصة بك أقل ضوضاء " BASS" وهذا ا عل اموسيقى ا

اء ااستعمال وم وبسهولة أث  .2ح تتمكن من الدخول ي ال

دوز فون:-ج  نظام الوي

ظام يوم  اليا، نيوزياندا، وي ي أوروبا، أسر  21/10/2010وهو نظام تشغيل اهواتف الذكية، صدر ال
دا، وأخرا ي آسيا أوائل  08/11/2010  .2011ي الوايات امتحد آمريكية وك

                                                           
1
 -Maximilianou Firtman, programing the Mobile web, Sbebastopol (California(,O’reilly Media Inc,2010,p 6-

10. 
 .18/04/2016، تاريخ الزيارة:  http://www.aitnews.com: موقع نشر على -2

http://www.aitnews.com/
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دوز فون  " مايكروسوفت تقدم لك نظام متكامل بواجهة ميزة تسمى: "اميرو" وهي فريدة من 8ومع "وي
 .1نوعها

ظام   دوز موبايل" ال بب كثرا من قبل امستخدمن، والذي حيث جاء "الوين وزفون" على أنقاض "الوي الغر 
دوز فون  ظام الذي يتميز بواجهة تشغيل 7وصل لإصدار السادس، قبل أن يتم تغير جذريا ليصبح "وي " وهو ال

ا الذكر  دوز فون" امسمى "اميرو" كما أسلف جذابة للغاية من تطوير "مايكروسوفت" بواسطة نظام تصميم "وي
 .2سابقا

 الباك بري: نظام-د

دية تعرف باسم   وهو من أشهر أنظمة التشغيل ي العام، وخصوصا ي عام آعمال وهو من إنتاج شركة ك
"RIM" اجة ٓي ك أو ا لب الريد، دون أي تدخل م ومن ميزات "الباك بري" قدرته التلقائية وامباشرة 

 متطلبات أخرى.

ظام خاصية تعدد ام  هام مع إمكانيات أخرى تتاءم مع خصائص "الباك بري"، نذكر حيث يوفر هذا ال
ها:"  .3باإضافة إ الشاشة اللمسية" Trackpad، Trackwheel ،Trackballم

ية البلوتوث ورسائل   دمات اإضافية وااكسسوارات مثل: الريد اإلكروي وتق كما يدعم الكثر من ا
هاز الوصول الاسلكي إ  "MMS"متعددة الوسائط  ديد اموقع، ومن أبرز ميزات هذا ا والراديو ونظام 

ظم امعلومات "، SMS &MMS"الريد اإلكروي، بيانات الشركة، الرسائل الفورية والوسائط امتعددة  م
مول ووجود تطبيقات "اإميل اإلكروي" وإمكانية استخدام  تطبيقات وآنرنت، استخدامه كهاتف 

ميل بعض التطبيقات اإضافية من اموقع آساسي للباك بري  .4"آوفيس" بعد 

 نظام السمبيان:-ه

ه متوفر أيضا على بعض أنواع اهواتف من "سوي إريكسون   وهو نظام تشغيل ملوك لشركة نوكيا، لك
وات نظرا لدعمه من قبل "نوكيا" على هواتفها ذات كان "مبيانحيث  وسامسونغ"،  " أشهر نظام تشغيل قبل س

                                                           

 سابق.رجع مفيصل حاكم الشمري:  -1
دوز فون -2  .20/04/2016تاريخ الزيارة:  http://www.gartner.com: نشر على: وي

3
- Sandy Samara, overview of the BlackBerry OS, OP.CIT. 

مد رضا علي التميمي -4 ة وراء انتشار أجهزة الباك بيري واآثار التربوية المترتبة على ذلك من وجهة نظر طلبة عبد اه  : اأسباب الكام
طقة أبو ظبي التعليميةالمرحلة الثانوية  لس أبو ظي للتعليم، بم  .1، ص:2011، 

http://www.gartner.com/
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ة من اهواتف نسخة  خفضة، امتوسطة، العالية وكذا اهواتف الذكية حيث كانت توفر لكل شر اميزانية ام
وها إ نظام"S40S60""مبيان" امائمة  مفتوح امصدر  بأنواعها قبل أن تشري "نوكيا" نظام "السمبيان" و

افسة آنظمة الصادرة بقوة   وأندرويد"."IOS"م

اوات "نوكيا" إنعاش نظام "السمبيان" فاضطرت أخرا إ   دوز فونعلى نظام " ااعتمادفشلت كل  " وي
 .1من خال شراكة اسراتيجية مع "مايكروسوفت"

اك أنظمة تشغيل أخرى للهواتف الذكية من أمثال  وكس للموبايل" وغرها من أنظمة كما أن ه "جافا، لي
 التشغيل.

 نماذج عن بعض التطبيقات اإسامية اأكثر استخداما:-3

 تطبيق أذكار امسلم:-

اء استخدام  هو  موعة كبرة من آذكار إضافة إ أذكار خاصة بامستخدم يذكر ها أث توي على  تطبيق 
توي على: أذكار ااستيقاظ، أدعية مأثورة.... تظهر تلقائيا  اهاتف مع أذكار موجودة أساسا داخل التطبيق و

اجة للدخول إ الر  ة لتعمل بذكاء ح وإن كان على شاشة اهاتف وبشكل ميز للغاية دون ا امج وهي مر
 امستخدم يتحدث مع أصدقائه.

 من بعض مزايا هذ آذكار:و 
 فهرسة آذكار لسهولة تصفحها.-

 إمكانية نسخ آذكار ح تتمكن من استخدامها ي برنامج آخر.-

ط.-  إمكانية تكبر وتصغر ا

 خاصية التذكر بأذكار الصباح وامساء.-

واات ال ا تدعم اللغة العربية.إمكاني-  ة عمل التطبيق على ا

واات.- روف امتقطعة ي بعض ا ط وحل مشكلة ا  تعديل ا

 تشغل دون ااتصال بشبكة آنرنت.-

 إمكانية إرسال التطبيق إ آصدقاء بعد تثبيته على اهاتف.-

 ل إليها بعد ذلك.إمكانية إضافة آذكار ال تقرأها بكثرة لسهولة الوصو -

                                                           

افسة "أبل" و"جوجل" بشراكة جديدةماي هوهتانن:  -1 ، نشر "نوكيا ومايكروسوفت" تستعدان لم
 .22/04/2016تاريخ الزيارة: ،http://www.gartner.comموقع:على

http://www.gartner.com/
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اص به أو السورة القرآنية وفضل - ديث ا د ا توي على س ميع آذكار مضبوطة بالتشكيل وكل ذكر 
 .1الذكر

 تطبيق القرآن الكرم:-

توي على   صص لأيفون ولكن احقا م إضافته إ نظام "آندرويد" وهو  وهو تطبيق كان بآساس 
توي كذلك على ترمات مساعدة مختلف اللغات: ميع سور القرآن الكرم   كاملة ومقسم حسب الصور، وقد 

اي مفتوح امصدر يتيح قراءة القرآن مباشرة على  دية.... وهو تطبيق  ااسبانية، الروسية، الفرنسية، آمانية، اهول
 شاشة جهاز "آندرويد".

ددة  ويضم  تلفة مثل إمكانية البحث عن السور القرآنية أو العثور على أجزاء  عدة خواص متعة ووظائف 
 من القرآن الكرم بلمح البصر.

تاج امستخدم إ اتصال ثابت بشبكة آنرنت  .2ومن أجل التمتع بكل خواص التطبيق قد 

 أفضل تطبيقات القرآن الكرم للهواتف الذكية:-

-"or AndroidQuran F:" 

تاوة، كما يتميز  15هذا التطبيق يوفر القراءة من خال صور واضحة مع إمكانية ااستماع إ أكثر من   
بإمكانية البحث وإضافة إشارة مرجعية للعودة للقراءة مرة أخرى من نفس امكان إضافة إ دعم الوضع الليلي 

 وإمكانية تكرار ماع تاوة عدد من اآيات.

-"uran LiteI Q:" 

ليزية مع  ن وتوفر ترمة لْيات باللغة اإ ة للعي تطبيق آخر يوفر قراءة القرآن الكرم من خال واجهة مر
قل السهل بن السور واآيات.  إمكانية الت

-"MP3 Quran:" 

ميل سور ا  لقرآن الكرم يوفر التطبيق أسهل طريقة لسماع القرآن الكرم ٓكثر من مائة قارئ، مع إمكانية 
د عدم توفر آنرنت. قال لسماعها ع  على اهاتف ال

                                                           

 .10/05/2016، تاريخ الزيارة:http://www.Koonoz.comموقع:نشر على -1
 .17/05/2016، تاريخ الزيارة:  http://www.download.comنشر على موقع: -2

http://www.koonoz.com/
http://www.download.com/
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-"Mushaf Al Madinah-Holy Quran:" 

اجة لاتصال   سخة الورقية ماما دون ا سخة مطابقة لل ورة ب ة ام يوفر التطبيق قراءة القرآن الكرم طبعة امدي
امكان باإضافة لوجود فهرس للسور وفهرس لأجزاء بآنرنت مع إمكانية وضع عامة للعودة للقراءة من نفس 

دد.  مع خيار اانتقال إ سورة أو جزء 

-"Alquran-Ayat:" 

ورة ونسخة امصحف اجود امكونة   ة ام يعرض التطبيق صورا واضحة من امصحف امطبوع من نسخة امدي
كما يوفر تاوات القرآن وااطاع على وفقا لقواعد التجويد ونسخة من امصحف بقراءة "ورش عن نافع"،  

تلفة، ويتيح التطبيق البحث ي آيات القرآن الكرم وااطاع على تفسر من ستة  تفسر من ستة تفاسر 
تلفة كما يوفر أيضا ترمة معاي القرآن بأكثر من عشرون لغة  .1تفاسر 

 ":Click Meتطبيق "-

سخة مكن من إنتاج تسبيحة جديدة والبدء وهو تطبيق للتسبيح أو ما يسمى   بعداد ااستغفار، هذ ال
بإحصائها على سبيل امثال: إحصاء أعمال ليلة القدر وأعمال شهر رمضان ومكن استخدام هذ امسبحة أيضا 

تلف آشياء من قبل أي شخص  .2ي إحصاء 

قر امطول فهو يصغر توي على زرين أخضر وأمر: الزر آخضر للزيادة، والزر آ  قيص أما ال مر للت
العداد، كلمات البحث فيه وال من شأها تسهيل عملية البحث عن التطبيق لتحميله هي: تسبيح، تسبيحة، 

 ضغاطة، حساب، استغفر اه، سبحة إلكرونية، أذكاري، عداد التسبيح، استغفار، تطبيقات إسامية.

 :تطبيق القبلة ي الواقع اافراضي-

ح   طرحت شركة "أيفون إسام" أو كما تريد تعريف نفسها ي متجر جوجل "أندرويد إسام" أحد أ
ة   .2013تطبيقاها ي أجهزة "أبل" إ أجهزة "آندرويد" وهو القبلة ي الواقع اافراضي وهذا س

ية الواقع اا  ا الكعبة باستخدام تق يث ترى الكعبة وكأها ويقوم هذا التطبيق بإرشاد امسلم إ ا فراضي 
توي التطبيق على العديد من امميزات أمها:  أمامك، أيضا 

 واجهة ميزة وسهولة ااستخدام.-

                                                           

 .18/05/2016، تاريخ الزيارة: http://www.tech-eche.comنشر على موقع:  -1
قع:  -2 ى م  .//، تاريخ الزيارة: http://www.play.google.comنشر ع

http://www.tech-eche.com/
http://www.play.google.com/
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 عرض القبلة بشكل ميز ي الواقع اافراضي.-

رام.-  عرض القبلة بشكل بانوراما كأنك داخل امسجد ا

هاز ب- د وضع ا  شكل سطحي.عرض القبلة بالشكل التقليدي ع

ا القبلة ي كل الشاشات.- اهات آصلية آربعة وا  بوصلة موضح عليها اا

 بث حي للكعبة الشريفة أربع وعشرون ساعة عن طريق الواي فاي فقط.-

ها ي الواقع اافراضي.- ا بعض امساجد حول العام ومعلومات ع  عرض ا

ية "  ولوجيا امستقبل، فالكثر من احللن  "Augmented Realityوتعد التطبيقات امستخدمة لتق من تك
يات، ومن ا يعلم الكثر عن  وع من التق ولوجيا يعلقون الكثر من اآمال على مثل هذا ال والباحثن ي عام التك

هما  مع العام الواقعي بالعام اافراضي والدمج بي ولوجيا  ية هي عبارة عن تك بشكل تفاعلي مفعم هذ التق
ياة إضافة معلومات على الواقع إثراء احتوى.  با

 تطبيق الرقية الشرعية:-

اجة لاتصال   فس، باإمكان ااستماع للرقية دون ا صن ال تص ي الرقى الشرعية و وهو تطبيق 
وال أو تصفح آنرنت.  اء استخدام ا وهي متوفرة بأصوات أشهر قراء بآنرنت، وكذا مكن ااستماع إليها أث

هم: الشيخ أمد بن علي العجمي، الشيخ خالد القحطاي، الشيخ مشاري راشد العفاسي، الشيخ  العام العري م
 .1نبيل العوضي، الشيخ ياسر الدوسري، الشيخ سعد الغامدي... والعديد من القراء ااخرين

"صا بن فوزان بن عبد اه الفوزان" أها مطلوبة من  والرقية الشرعية كما جاء على لسان الشيخ الدكتور 
زع وا يتسخط بل أن يسعى للعاج امباح، فاه سبحانه وتعا ما  امسلم الذي مسه وأصابه مرض وعليه أا 
أنزل من داء إا وجعل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، ومن أعظم العاج وآسباب امباركة هي الرقية 

بوية ويبقى الشفاء بيد سبحانه وتعا لقوله: "ُقْل ُهَو لِّلِذيَن آَمُوا ُهًدى ال  تكون بالقرآن الكرم أو بآدعية ال
: "َو نُ َزُِل ِمَن الُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْمًَة لِْلُمْؤِمَِن َوَا يَزِيُد الظّاِلمَن ٍإاّ 44وِشَفاٌء" جفصلت   [، وقال تعا

 .2[82َخَسارًا" جاإسراء 
                                                           

 .23/05/2016، تاريخ الزيارة: http://www.arabandroid.comنشر على موقع:  -1
، تاريخ الزيارة: http://www.alfawzan.af-org.sa، نشر على موقع: تطبيق الرقية الشرعيةصا بن فوزان عبد اه الفوزان:  -2

23/05/2016. 

http://www.arabandroid.com/
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 مع اقتراب شهر رمضان: ساميةاإتطبيقات التطوير -4
ا مع اقراب   تطلق العديد من الشركات وامطورين العديد من التطبيقات ااسامية عر اهواتف الذكية تزام

ها إمساكية رمضان وم وآحاديث ن الكرم آواقيت الصاة وتطبيقات أخرى للقر شهر رمضان الكرم، من بي
بوية وتفسر القر   آن.ال

د"، وتتضمن التطبيقات وأندرويIos "وتطلق أبرز التطبيقات عر "أبل ستور وجوجل باي" بأنظمة تشغيل 
ية ت رمضان والرامج الرفيهية وآيضا دليل امسلم ي شهر رمضان وارشادات الصوم وأكاأاإسامية  دعية الدي

ية إقباا كبرا خال  .دعية وغرهاأذكار و أيقات للعمرة و والرسائل وتطبوأغاي رمضان  ظى التطبيقات الدي و
ية  ظيم عبادات هذا الشهر وتزويد باإرشادات الدي الشهر الكرم وال هدف ا مساعدة امستخدم ي امام وت

اء الصوم رم بأصوات كبار القراء ومعرفة مواقيت ن الكآبعض التطبيقات ي ااستماع للقر  وتتيح .الازمة أث
ئة إسامية وإرساها لْخرين  اهات القبلة بشكل دقيق للكثر من امدن، وتوفر بطاقات ه ومواعيد الصاة وا

بوية، ودليل "SMS" على شكل رسالة نصية موعة ضخمة لأحاديث ال ، وحساب قيمة الزكاة، وتوفر 
اسك وإرشادات  كما تساعد التطبيقات اإسامية خال الشهر الكرم على  .الصوم بلغات متعددةامعتمرين وام

مسة ي أكثر من  دولة بالعام ومرمة بالعديد من اللغات،  300التذكر مواعيد اإفطار واإمساك والصلوات ا
ر عن الشهر الكرم، مع اف من الصو  توفر مئات اآإكاة إضافة ز على آدعية وآذكار ومواعيد الوااطاع 

 .1هل عر تطبيقات التواصل ااجتماعيكانية مشاركتها بن آصدقاء وآإم

ن ي - ر والركات وبقبول الطاعات، وما أن اهواتف أيام شهر رمضان امبارك أول أو ا وعليكم با عاد اه علي
ها بالطاعات  ا فيجب ااستفادة م وعة وامفيدةالذكية دوما بن أيدي  .والعبادات عر التطبيقات امت

مع بن التطبيقات ااسامية امميزة بآذكار  ومن أفضل التطبيقات ال تدعمك ي شهر رمضان الكرم وال 
 : جانب التقوم اهجري وغرها من تطبيقات وهي كاآيإالقرآن الكرم، مواقيت الصاة،  وآدعية،

 :نتطبيق أدعية رمضا-

، كما أنه أحد أعلى 2016واحد من أفضل التطبيقات ااسامية الداعمة لك ي شهر رمضان الكرم 
موعة من آدعية ااسامية  التطبيقات ااسامية تقييماً ي متجر غوغل باي، ويقدم هذا التطبيق ميزات ي 

مد جريل وغرهم من أفضلالرمضانية بصوت أفضل قراء الوطن العري، من مشاري العفاسي، ماهر ا  لعقيلي، 
 .أئمة الوطن العري

                                                           

، نشر على موقع صحيفة اليوم السابع: تطبيقات إسامية عبر الهواتف الذكية مع اقتراب شهر رمضانتطوير هبة السيد:  -1
http://www.youm7.com :24/05/2016، تاريخ الزيارة. 

 

http://www.youm7.com/
http://www.youm7.com/
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 :2016تطبيق أذكار امسلم تلقائياً -

صل على أذكار تلقائية على شاشة هاتفك من خال تطبيق أذكار امسلم، حيث يقدم التطبيق  مكن لك أن 
وعة من آذكار ال تدعمك على مدار اليوم، كما يدعمك أيضاً ي  اصة ال ترغب موعة مت اضافة اذكارك ا

ي أن تعرض على الشاشة، مع امكانية التحكم ي مرات العرض، مع ميزة ارسال ااذكار، وايضاً مسبحة 
 .إلكرونية ي التطبيق

 :رمضان -تطبيق مسلم برو -

ربة تطبيق مسلم برو  صول على تطبيق اسامي متكامل لشهر رمضان؛ اذاً عليك  ان، فهو رمض -ترغب ي ا
واحد من أفضل التطبيقات ااسامية امتكاملة، ال تدعم امسلم بالتقوم اهجري، حساب مواقيت الصاة وفقاً 

عله واحد من  موقع امستخدم، بوصلة، بطاقات معايدة اسامية، حصن امسلم، القرآن الكرم مع ميزات أخرى 
 .أكثر التطبيقات امرشحة لك ي رمضان

 :القرآن الكرمتطبيق -

صول على تطبيق ميز للمواظبة على قراءة القرآن الكرم ي شهر رمضان الكرم، فتطبيق القرآن  اذا رغبت ي ا
الكرم يقدم لك على اهاتف عرضاً ميزاً للمصحف الشريف، كما يقدم عرضاً ليلياً خاصاً بأثيم داكن، مع 

ددة بعد القراءةامكانية وضع عامات مرجعية لْيات، هذا كما   .يدعمك القارئ ميزة تغير ألوان صفحات 

 :تطبيق مواقيت الصاة والقبلة وآذكار

ديد دقيق أيضاً مواقيت الصاة وذلك وفقاً  ت، مع  ما ك ا القبلة أي يدعمك هذا التطبيق بتحديد دقيق ا
طاق اانرنت أيضاً، هذا كما يقدم ميزة موقعك من خال جي ي اس عر ااتصال بشبكة اانرنت، أو خارج ن

سقة لدعمك  ويل التاريخ من ميادي ا هجري أو العكس، كما ان التطبيق ميز بواجهة سريعة وم جيدة ي 
 .بشكل سريع

 :2016تطبيق رسائل رمضان -

اصة بشهر رمضان  وال ا ية حيث قرب شهر رمضان لذا نقدم 2016رسائل ا لك هذ  وبطاقات اسامية ودي
اسبة شهر  وعة لتقدمها لاحبة وااهل وااصدقاء م ئة وامل امسجات ام اجموعة من عبارات ومسجات الته

 .رمضان الفضيل

 ":QamarDee" تطبيق

ه ي شهر رمضان حيث تقوم فيه بتسجيل كل ما تقوم به من عبادات أو  اي ُمكن ااستفادة م هو تطبيق 
ران والصوم بشكل ُمفصل ليقوم متابعتك اول فأواً م يستعرض احصائيات مساعدتك صدقات كذلك قراءة الق
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ه مع مرور الوقت، التطبيق متوافر ايضاً باللغة العربية ليسهل استخدامه سي ليل السلوك و  .على 

 :"Khatma" تطبيق

وال آيفون حيث  يقوم بتذكر امستخدم بقراءة هو تطبيق رائع يساعد على ختمة القران الكرم من خال ا
بيه وكمية  ديد وقت الت تم امصحف فيها مع امكانية  ددها يومياً مع امدة ال يريد أن  الصفحات ال 

 .الصفحات الذي يود قراءها يوميا، يدعم التطبيق اللغة العربية وكذلك اانكليزية

 :"mhan Pro for MuslidA"تطبيق

اسبة توي على اادوات امطلوبة هذا الشهر   من التطبيقات ام كذلك لشهر رمضان على هواتف ايفون، حيث 
ا القبلة..، لكن امميز اكثر ي التطبيق هو  مثل مواقيت الصاة وااستماع ا آذان، أذكار قبل وبعد الصاة ا

ك ت هم خلفية للهاتفأنه يعرض درجة حرارة الطقس باإضافة ا احتوائه على خلفيات عديدة ُمك  .عين اي م

اك من  قالة ي طاعة اه وه اك من يستغل وقته ي هذا الشهر الكرم عر استخدام اهواتف ال وختاما لعل ه
عل من تطبيقاتك واستخداماتك  قالة وغرها، لذلك تذكر ان  يضيع وقته ي اللهو والتسلية وألعاب اهواتف ال

قالة ي شهر رمضان للتقرب ا اه سبحانه وتعا واستغال كل دقيقة من هذا الشهر  ومتابعاتك ي اهواتف ال
ال آجر الوفر من الشهر الكرم  .1لطاعته والبعد عن معصيته لت

اسبة شهر رمضان:-  بعض التطبيقات اإسامية للهواتف الذكية ال أطلقت م

 :"Al Salam (Adan, Prayer, Quran)"تطبيق -
انا ي هو  ية من احتويات والشعائر اإسامية التطبيق متاح  التطبيق اإسامي الشامل الذي يوفر مكتبة غ

 رمضان وعيد الفطر امبارك.
اء العام وأكثر من  65أكثر من  تلفة من ميع أ اصة بآنرنت ومن امقرئن  فئات  130من احطات ا

صن آل مسلم، وكذلك مواق يت الصاة باستخدام موقع اهاتف )خطوط الطول والعرضأ ال مكن دعاء من ا
ارج.  أن تساعد امسلم بأن يعرف أوقات الصاة داخل بلد أو ي ا

به لكل صاة، مع القدرة على ضبط أوقات الصاة وحدد اإخطار كما تشاء زيادة على بوصلة قبلة إظهار   م
ا القبلة. القرآن الكرم مرجم با ها: 36لكامل إ ا ليزية، اإسبانية، الفرنسية،  لغة من بي آمانية، اإ

 اايطالية...
 

                                                           

، تاريخ الزيارة: http://www.annaharkw.com/annahar/Article، نشر على موقع: تطبيقات رمضانرائد مد الرومي:  -1
02/06/2016. 

http://www.annaharkw.com/annahar/Article
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 ":My Prayerتطبيق صاي "-
ص مواقيت الصاة على هاتفك آندرويد حيث أنه يظهر لك عدة أشياء  هذا التطبيق جد رائع ي كل ما 

ها:  م

أو يدويا عن طريق البحث ي آنرنت زيادة على ذلك ، GPSالعثور على اموقع تلقائيا باستخدام شبكة أو -
ا القبلة.  بوصلة إظهار ا

ويل اهاتف - اإخطار لكل صاة والتذكر، مع القدرة على ضبط أوقاهم زيادة على ذلك أمر جد رائع وهو 
اء أوقات الصاة، مع إمكانية ضبط إعدادات لكل صاة   يدويا.إ الوضع الصامت تلقائيا أث

ه من اإعدادات إشعارك بوصول هذا الوقت امهم. طر، ومكن تكوي  الفجر )والسحورأ ناقوس ا

 ":3D Quranالقرآن ثاثي آبعاد لأندرويد "-

تطبيق جدير بااستعمال حيث أنك بعد تثبيته على هاتفك آندرويد سيظهر لك ميع سور القرآن الكرم على 
ميلها على حاسوبك.شكل ثاثي آبعاد، كل   ما عليك فعله بعدها هو اختيار الصورة ال تريد و

 ":Hisn Almuslimتطبيق حصن امسلم "-

تاجها امسلم ي يومه  Almuslimحصن امسلم )حصن  توي على الكثر من آذكار ال  آذكار ودعاءأ 
اس. تاجه ي التعامل مع ال ها ما   وكذلك م

اء.ويشمل تطبيق امي ك من الوصول إ ميع آذكار بكل سهولة ودون أي ع  زات الكثر وال مك
ك هذا التطبيق من مشاركة آذكار عر الريد، والرسائ  ل القصرة، الفايسبوك، توير....كما مك

 تطبيق يومك ي رمضان:-

موعة من هذا التطبيق مكن اعتبار دليل امسلم ي شهر رمضان حيث أنه سوف يفيدك  بشكل كبر من خال 
اجة إليها ي هذا الشهر الفضيل  .1التوجيهات والتعليمات ال أنت 

  

                                                           

، نشر على تطوير تطبيقات إسامية عبر الهواتف الذكية مع اقتراب شهر رمضانمال أمغاون:  -1
 .02/06/2016،تاريخ الزيارة:  http://www.igli4.com/2016/05/Azan-Prayer-Quran.htmlموقع:

http://www.igli4.com/2016/05/Azan-Prayer-Quran.html
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 :خاصة

امعي يستخدم تطبيقات اهاتف احمول بشكل غر مسبوق، نظرا اندماجها ي حياته  لقد أصبح الطالب ا
ي صدارة ذلك  ن التطبيقات اإسامية، لتكو ا بشكل كبر جدااليومية وبالتا زاد اقباله على استعماه

ها لتلبية  ويع أكر مضامي ي ومطوري تلك التطبيقات بتطويرها والعمل على إحداث ت ااستخدام ما دفع مر
 حاجات وإشباعات الطلبة. 
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 المحور اأول: البيانات الشخصية 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الجنس 01جدول رقم )

س سبة %  التكرار ا  ال

 %46 23 ذكور

 %54 27 إناث

 %100 50 اجموع

 

دول ا من خال ا ة حسب 01رقم ) يتضح ل سبة أكر لفئة اإناث والي   الجنس( أن توزيع أفراد العي كان ب
سبة: 54قدرت ب:  % وهذا راجع إ عزوف العديد من الذكور عن إمام دراستهم 46%، تليها فئة الذكور ب

ياة العملية. و ا امعية والتوجه   ا

 (: توزيع أفراد العينة حسب السن 02جدول رقم )

سبة %  تكرارال السن  ال

ة 24-18من   %76 38 س

ة 30-25من   %20 10 س

ة  30أكر من   %04 02 س

 %100 50 اجموع

 

ا للجدول رقم ) ة حسب 02من خال ماحظت ا أن توزيع أفراد العي سبة أكر للفئة ما   السن( يتضح ل كان ب
ة والي قدرت ب:  24-18بن  سبة اموالية: 76س  30-25%فكانت من نصيب الفئة ما بن 20%، أما ال

ها بصفة مؤقتة، أما أقل نسبة:  ة وهي مثل الطلبة امتأخرين عن الدراسة بسبب الرسوب أو اانقطاع ع % 04س
اوز عمرها الثاثون  عاما، والي مثل اأفراد الذين أرادوا إمام دراستهم بعد فتح اماسر ي فهي تعود للفئة الي 

ياة.   الفرع الذي درسو سابقا أو توقفوا عن الدراسة بسبب العمل ومشاغل ا
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 (: توزيع أفراد العينة حسب التخصص03جدول رقم )

سبة %  التكرار التخصص  ال

 %22 11 ثانية إعام واتصال

 %16 08 بصريثالثة معي 

 %18 09 ثالثة اتصال وعاقات عامة

 %22 11 ماسر اتصال وعاقات عامة

ولوجيا امعلومات وااتصال واجتمع  %22 11 ماسر تك

 %100 50 اجموع

  

دول رقم )  ة حسب 03من خال ا سبة أعلى قدرت ب:   التخصص( ناحظ أن توزيع أفراد العي كان ب
صصات وهي: الثانية إعام واتصال، ماسر اتصال وعاقات عامة وماسر 22 % وكانت متساوية بن ثاثة 

ولوجيا امعلومات وااتصال واجتمع، تليها نسبة:  ة الثالثة اتصال وعاقات عامة، أما أقل 18تك اصة بالس % ا
 ي بصري.% فكانت لتخصص الثالثة مع16نسبة: 

 (: توزيع أفراد العينة حسب الحالة المادية04جدول رقم )

الة امادية سبة % التكرار ا  ال

 %02 01 متدنية

 %92 46 متوسطة

 %06 03 جيدة

 %100 50 اجموع

 

دول رقم ) ا من خال ا ة حسب 04يتضح ل سبة عالية جدا للفئة الحالة المادية ( أن توزيع أفراد العي كان ب
سبة ضئيلة مثلت ي  % 92امتوسطة والي احتلت الصدارة وقدرت ب: يدة ب ، أما الفئة %06تليها الفئة ا

 .%02امتدنية فكانت بأقل نسبة ضعيفة جدا قدرت ب: 
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 استخدام الطالب الجامعي للتطبيقات اإسامية على الهواتف الذكية  المحور الثاني: 

 الذكية التي يمتلكها أفراد العينة حسب حالتهم المادية(: أنواع الهواتف 05جدول رقم )

الة امادية  ا
 نوع اهاتف

 اجموع جيدة متوسطة  متدنية
سبة التكرار سبة التكرار ال سبة التكرار %ال سبة التكرار ال  ال

HTC 00 00% 00 00% 01 02% 01 02% 
SONY 00 00% 02 04% 01 02% 03 06% 

LG 00 00% 01 %02 00 00% 01 02% 
CONDOR 00 00% 15 30% 01 02% 16 32% 

SAMSUNG 01 02% 20 40% 01 02% 22 44% 
APPLE 00 00% 04 08% 00 00% 04 08% 

 %06 03 %00 00 %06 03 %00 00 أخرى
 

دول رقم )- الة امتوسطة متلكون هاتف  %40: ما نسبته( أن 05يتضح من خال ا  "Samsung"لطلبة ا
ما نسبة:  يدة وكذا امتدنية من ملكون نفس نوعية اهاتف  %02بي الة امادية ا مثلة لطلبة كل من ا

"Samsung" :الة امادية امتوسطة من  متلكون هاتف  %30، أما نسبة تليها  "Condor"فهي مثلة لطلبة ا
يدة، فيما مثلت ما نس %02نسبة:  الة امادية ا لفئة الدخل امتوسط الذين متلكون  %08بته: فقط لطلبة ا
يدة وامتدنية، أما اهواتف ذات نوعية أخرى من هاتف   "Apple"هاتف  الة ا  "Iris"دون سواهم من طلبة ا

سبة: ب، مثلة بطل"Lenovo"و اات امادية اأخرى ب الة امادية امتوسطة أيضا دون سواها من ا  %06ة ا
الة امادية من ملكون هاتف  %04تليها نسبة:  فس ا سبة:  "Sony"ل الة   %02متبوعا ب أيضا لطلبة ا

يدة، ونسبة:  الة امادية من متلكون هاتف %02امادية ا فس ا دون سواهم من بقية أفراد  "Htc"أيضا ل
ة للحاات امادية اأخرى، أما هاتف  سبة:  "lg"العي الة امتوسطة فقط. %02فممثل  ب  لطلبة ا
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 (: أنظمة تشغيل الهواتف الذكية التي يمتلكها أفراد العينة06جدول رقم )

سبة التكرار نظام التشغيل   ال

ANDROID 34 68% 

IOS 04 08% 
BLACK BERRY 00 00% 

WINDOWS 12 24% 

 %00 00 أخرى

 %100 50 اجموع

دول رقم ) ا من خال ا أن نظام التشغيل أندرويد يتصدر قائمة ترتيب أنظمة تشغيل اهواتف ( 06يتضح ل
سبة:  ا ب تي ص الكثر من اهواتف الذكية ي العام وأشهرها، أما نظام %68الذكية أفراد عي ، كونه نظام 

د"تشغيل  سبة:  "وزالوي ما نسبة: %24فقد كان ب ، ي حن م يكن "Ios"ص نظام تشغيل  %08، بي
ظا ص اهواتف الذكية الي متلكها  مل ة امختارة، كما م توجد أي أنظمة تشغيل أخرى  الباك بري حظ ي العي

ا. ت  أفراد عي

 (: أفراد العينة حسب أهم اأسباب التي من أجلها يستخدمون هواتفهم الذكية 07جدول رقم )

سبة % التكرار أسباب ااستخدام  ال

 %26.79 41 ااتصال

 %15.03 23 اموسيقىماع 

 %15.03 23 التسلية واألعاب

 %15.68 24 الدردشة

 %27.45 42 تصفح اأنرنت

 %00 00 أخرى 

 %100 153 اجموع

دول رقم  ا من خال ا سبة أكر ي تصفح اأنرنت (07يتضح ل ة يستخدمون اهواتف الذكية ب ( أن أفراد العي
 : ديثة على مستوى اهواتف الذكية والي باتت تشابه 27.45والي وصلت إ %، وهذا راجع إ التطورات ا

سبة اموالية فتعود إ وظيفة ااتصال والي قد واسيب الشخصية إ حد بعيد، أما ال افس ا رت ب: وت
سبة: 26.79 % مشركة بن وظيفي ماع 15.03%، م تأي أقل نسبة: 15.68%، تليها وظيفة الدردشة ب

 اموسيقى والتسلية واألعاب.
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 (: توزيع أفراد العينة حسب إمكانية استبدال الكمبيوتر بالهاتف الذكي 08جدول رقم )

إمكانية 
 ااستبدال
 أسباب 

استخدام اهاتف 
 الذكي

 اجموع ا حد ما ا نعم
سبة التكرار سبة التكرار ال سبة التكرار ال سبة التكرار ال  ال

09.15 14 %08.49 13 %07.84 12 ااتصال
% 

39 25.49% 

ماع 
 اموسيقى

06 03.92% 11 07.18% 05 03.26
% 

22 14.37% 

التسلية 
 واألعاب

06 03.92% 07 04.57% 10 06.53
% 

23 15.03% 

05.88 09 %04.57 07 %05.22 08 الدردشة
% 

24 15.68% 

تصفح 
 اانرنيت

15 09.80% 11 07.18% 15 09.80
% 

41 26.79% 

 

دول رقم ) يتضح ا من خال ا امعين يقومون باستبدال الكمبيوتر باهاتف الذكي 08ل ا من الطلبة ا ( أن فئت
عم وذلك راجع أسباب استخدامهم له وذلك بالقيام بتصفح اانرنيت، : حيث كانت نسبة اجيبن ب

سبة: 09.80 ص اإجابات احايدة ب سبة الي كانت  %،  أما عملية ااتصال فكانت 09.80% ونفس ال
عم و07.84نسبتها:  سبة: 09.15% للمجيبن ب % 05.22% لإجابات احايدة، لتليها عملية الدردشة ب

عم ونسبة:  احايدة، أما تفضيل عملية التسلية واألعاب باستخدام اهاتف % لإجابة 05.88لأفراد اجيبون ب
سبة:  عم ونسبة: 03.92الذكي بدا من الكمبيوتر فكانت ب ة اجيبن 06.53% لأفراد اجيبن ب %أفراد العي

سبة: 03.92حياديا، فيما مثلت نسبة:  % لأفراد امفضلن لسماع اموسيقى على اهاتف الذكي فهي ب
سب ترجع إ طبيعة العمل على اهاتف 03.26%، ونسبة: 03.92 %  لإجابات احايدة، كل هذ ال

الذكي الذي مكن أن يعوض الكمبيوتر ي العديد من الوظائف خاصة ي تصفح اانرنت واجراء عملية ااتصال 
سبة:  اء عن الكمبيوتر وذلك إماا ب ا ااستغ ت ما ا مكن أفراد عي لكونه ضروري أداء بعض % 30بي

صائص الي ا يوفرها اهاتف الذكي.  واجباهم العلمية وتوفر على بعض ا
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 (: جدول يوضح أهم التطبيقات التي يستخدمها أفراد العينة على الهاتف الذكي 09جدول رقم )

سبة%  التكرار التطبيقات امستخدمة  ال

 %18.23 31 تطبيقات األعاب

 %07.64 13 اإخباريةالتطبيقات 

 %08.23 14 تطبيقات اموسيقى

 %29.41 50 التطبيقات اإسامية

 %13.52 23 تطبيقات الصور

 %22.94 39 تطبيقات شبكات التواصل ااجتماعي

 %00 00 أخرى

 %100 170 اجموع

 

دول رقم ) اها تستخدم التطبيقات  (09من خال ا اول ة الي ت سبة أكر من نرى بأن العي اإسامية ب
ة الدراسة " 29.41التطبيقات اأخرى ولقد قدرت ب:  ا أن عي فرد" يقومون ميعهم  50% ولقد احظ

ا اعتمدنا على طرح هذا السؤال "هل تستعمل التطبيقات اإسامية على هاتفك  باستخدامها، مع العلم أن
عم نقوم بدفع استمارة  ا نلغي دفع ااستمارة الذكي؟" فإذا كانت اإجابة ب البحث وإذا كانت اإجابة بـ ا فإن

سبة اموالية فتقدر ب % والي تعود إ استخدام تطبيقات شبكات التواصل ااجتماعي،  22.94: أصا، أما ال
سبة سبة18.23 : وتليها مباشرة تطبيقات األعاب ب % والي 08.23 : %، وبعدها تطبيقات اموسيقى ب

ها وهذا اأمر يعود بالتأكيد للمرحلة العمرية صرح البعض  لو م ة بأن هواتفهم الذكية ا تكاد  من أفراد العي
ص التطبيقات اإخبارية فلقد حصلت على أقل نسبة استخدام والي  ة امختارة وهي فئة الشباب، أما فيما  للعي

ة باأخ07.64 : قدرت ب بار امتوفرة على مستوى تطبيقات اهواتف %، وهذا دليل على قلة اهتمام أفراد العي
 الذكية.
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 (: جدول يوضح أكثر أنواع التطبيقات اإسامية المستخدمة لدى أفراد العينة 10جدول رقم )

سبة % التكرار أنواع التطبيقات   ال

 %33.62 38 أذكار امسلم

ا القبلة  %13.27 15 ا

 %34.51 39 القرآن الكرم

 %07.97 09 الرقية الشرعية 

 %00.89 01 السبحة اإلكرونية

 %09.74 11 أخرى

 %100 113 اجموع

 

ا للجدول رقم ) ( نرى أن تطبيق القرآن الكرم قد حصل على أعلى نسبة استخدام من 10من خال ماحظت
ا والي بلغت:  ت سبة متقاربة قدرت ب: %، م يليها مباشرة تطبيق أذكار امسلم 34.51طرف أفراد عي ب

ا القبلة والذي حاز على نسبة: 33.62 اك تطبيقات أخرى 13.27%، أما التطبيق اموا فهو ا %، وه
%، أما تطبيق السبحة اإلكرونية 07.97%، وتطبيق الرقية الشرعية نال نسبة: 09.74قدرت نسبتها ب: 

اجع رما لعدم رواجه وقلة انتشار استعماله  % وهذا ر 0.89فلقد حصل على أقل نسبة استخدام قدرت ب: 
 كباقي التطبيقات اأخرى.
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 (: جدول يوضح دوافع استخدام أفراد العينة للتطبيقات اإسامية11جدول )

سبة % التكرار دوافع ااستخدام  ال

 %35.78 34 التذكر امستمر بأركان العبادة ي أي وقت وأي مكان

 %14.73 14 وإمكانية استخدام التطبيقات ي أي مكانخفة وزن اهاتف الذكي 

اب  %33.68 32 استغال أوقات الفراغ فيا اا

ماذج البسيطة  %15.78 15 سهولة ااستخدام من خال ال

 %00 00 أخرى

 %100 اجموع اجموع

 

دول    ا من خال ا سبة 11) رقم يتضح ل ة للتطبيقات اإسامية كانت ب ( أن دوافع استخدام أفراد العي
% للتذكر امستمر بأركان العبادة ي أي وقت وأي مكان، وتاها مباشرة دافع استغال أوقات 35.78: أعلى

سبة اب ب ابية % وهذا راجع حسب رأي الطلبة إ تفضيلهم القيام بأشياء نافعة وا33.68 : الفراغ ي اا
اب اأمور امغضبة لرب العباد كااستماع إ اموسيقى أو مشاهدة أشياء ا أخاقية غر مرغوب فيها ،أما  واجت

سبة ماذج البسيطة وذلك ب سبة اموالية فتعود إ سهولة ااستخدام من خال ال %، فأغلبية 15.78 : ال
هود كبر أو مست تاج إ  وى فكري عا من أجل إتقان كيفية استعماها، أما أقل التطبيقات اإسامية ا 

ص خفة وزن اهاتف الذكي وإمكانية استخدام التطبيقات ي أي مكان وقد قدرت ب % 14.73: نسبة فهي 
د السفر أو إمكانية نسياها كما  اصة باأذكار خاصة ع وهذا ما يغي الكثرين عن مل امصحف أو الكتيبات ا

فيف. دث مع اأغ  لبية، وبالتا فهي تعوض بتطبيق بسيط موجود ي اهاتف ذو الوزن ا
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 (: جدول يوضح كيفية حصول أفراد عينتنا على التطبيقات اإسامية 12جدول رقم )

سبة % التكرار الكيفية   ال

 %70 35 عن طريق التحميل

 %18 09 اإرسال عر اهاتف

 %12 06 كاما

 %00 00 أخرى

 %100 50 اجموع

 

دول رقم )   ة على التطبيقات اإسامية نرى بأن أكر نسبة 12من خال ا اص بكيفية حصول أفراد العي ( ا
صلت عليها عن طريق التحميل امباشر و، وقد قدرت ب:  سبة اموالية فكانت70قد  % 18: %، أما ال

صل عليها عن طريق ومثلت احتمال اإرسال عر اهاتف، وتعود أقل نسبة ل هم من  كا الطريقتن معا، فم
صل على تطبيقات أخرى من قبل اأصدقاء عر  اص ها وي نفس الوقت  التحميل امباشر من اموقع ا

 اإرسال باهاتف.

 المحور الثالث: مدى استخدام التطبيقات اإسامية على الهواتف الذكية 

لذي تم من خاله تحميل التطبيقات اإسامية على الهواتف (: جدول يبين اأساس ا13جدول رقم )
 الذكية أفراد العينة 

سبة % التكرار أساس القيام بالتحميل  ال

 %30.18 16 حب ااستطاع والفضول

 %54.71 29 ااستخدام الفعلي ها 

 %09.43 05 كاما

 %05.66 03 أخرى

 %100 53 اجموع

 

دول رقم )   ة قد قامت بتحميل التطبيقات اإسامية 13ناحظ من خال ا ( أن أكر نسبة من أفراد العي
صول 54.71 :على أساس ااستخدام الفعلي ها، ولقد قدرت ب قيقة ي ا % وهذا ما يدل على رغبتهم ا

ب ااستطاع والفضول فقد كان ب % إذ أنه يوجد 30.18 : سبةعليها وااستمرارية ي استعماها، أما 
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تواها والتعرف على كيفية عملها فقط، م بعد  العديد من الطلبة يقومون بتحميل التطبيقات على أجل رؤية 
اك من يقوم بتحميلها على أساس ااستخدام الفعلي ها وحب  ذفها هائيا من هواتفهم، وه ذلك يقومون 

سبة اك من الطلبة من يريد اكتشاف التطبيق فقط م 09.43 : ااستطاع والفضول أيضا وكان هذا ب % ، فه
ال إعجابه فيحتفظ به ويداوم على استخدامه، وأخرا  تعود أقل % احتماات أخرى ذكرها أفراد 05.66 : ي

ة وقد قاموا بتحميل التطبيقات اإسامية على أساسها.  العي

 ي صحة محتوى التطبيقات اإسامية المستخدمة(: جدول يوضح مدى ثقة أفراد العينة ف14جدول رقم )

سبة % التكرار مدى ثقة امستخدم  ال

 %80 40 ثقة كاملة

 %20 10 تردد ي ااستخدام

 %00 00 عدم وجود ثقة 

 %00 00 أخرى 

 %100 50 اجموع

 

دول رقم )   ا من خال ا توى التطبيقات اإسامية ثقة  14يتبن ل ة امدروسة تثق ي صحة  ( أن أغلبية العي
 : صوها على أكر نسبة وصلت إ ون بامصداقية التامة حتواها وا 80كاملة وذلك  %، وبالتا فهم يؤم

ة فلديهم تردد سبة يشككون أبدا ي صحته، أما بقية أفراد العي %، إذ صرح 20:ي استخدامها وكان ذلك ب
تواها رغم ااستخدام امتكرر ها. هم أهم ا يثقون ثقة تامة ي   البعض م
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 (: جدول يوضح الفترة المفضلة أفراد العينة في استخدام التطبيقات اإسامية 15جدول رقم )

سبة % التكرار الفرة امفضلة  ال

 %14.28 09 الفرة الصباحية

 %19.04 12 الفرة امسائية

 %15.87 10 الفرة الليلية

 %50.79 32 حسب الظروف

 %100 63 اجموع

 

دول رقم )  ا من خال ا ( امتعلق بالفرة امفضلة ي استخدام التطبيقات اإسامية من قبل أفراد 15يتضح ل
ا أهم يستخدموها حسب الظروف الي تائمهم وكان ذلك بأكر نسبة قدرت ب ة احظ %، 50.79: العي

سبة اموال % والي عادت للفرة 19.04 : ية فكانتوهذا راجع انشغاهم بالدراسة وما إ غر ...، أما ال
ة دراستهم ويتفرغون فيها قليا، وتليها مباشرة نسبة هي فيها أفراد العي ال هي الفرة الي ي  : امسائية، فبطبيعة ا

اصة بالفرة الليلية والي تعد فرة الراحة، م تأي أقل نسبة15.87 % والي مثل الفرة 14.28 : % ا
 الصباحية.

(: جدول يوضح كمية الوقت المستغرق في استخدام التطبيقات اإسامية يوميا لدى 16دول رقم )ج
 أفراد العينة 

سبة % التكرار الوقت امستغرق  ال

 %50 25 أقل من ساعة

 %36 18 من ساعة إ ساعتن

 %14 07 أكثر من ساعتن

 %100 50 اجموع

 

ا للجدول رقم )   ( ناحظ أن الوقت امستغرق ي استخدام التطبيقات اإسامية أفراد 16من خال دراست
سبة أعلى لإجابة "أقل من ساعة" والي مثلت ي:  ة قد كان ب %، وهذا يعود إ قراءهم لبعض اآيات 50العي

سبة اموالية: القرآنية امستحبة والقيام بأذكار الصباح وامساء والي ا ت % فكانت 36ستغرق وقتا طويا، أما ال
 % لإجابة "أكثر من ساعتن.14: لإجابة "من ساعة إ ساعتن"، ومن م



 ااطار التطبيقي:                                                             تحليل البيانات وعرض النتائج
 

86 

 

(: جدول يوضح مدى توفير التطبيقات اإسامية للمعلومات الازمة للمساعدة على 17جدول رقم )
 استخدامها من قبل أفراد العينة 

سبة % التكرار امعلومات مدى توفر التطبيقات على  ال

 %64 32 نعم

 %04 02 ا

 %52 26 إ حد ما

 %100 50 اجموع

 

دول رقم )   ا من خال ا ة قد أجابوا ب "نعم" حول إمكانية توفر 17يتبن ل ( أن أكر نسبة من أفراد العي
التطبيقات اإسامية على امعلومات الازمة من أجل امساعدة على استخدامها بالكيفية الصحيحة، ولقد قدرت 

سبة ب:  يادية فقد نالت: 64ال  % إ اإجابة "ا" .04د أقل نسبة: %، وتعو 52%، أما اإجابات ا

 (: جدول يوضح نوع اللغة التي يستعملها أفراد العينة لإطاع على التطبيقات اإسامية 18جدول رقم )

سبة %  التكرار اللغة امستخدمة  ال

 %76 38 اللغة العربية

 %10 05 اللغة الفرنسية

ليزية  %14 07 اللغة اإ

 %100 50 اجموع 

دول رقم ) ا من خال ا ة امدروسة فضلت استخدام التطبيقات اإسامية الي تظهر 18يتضح ل ( أن العي
صوها على أعلى نسبة استخدام والي بلغت %، وهذا يعود حسب رأي الطلبة إ 76 : باللغة العربية وذلك 

بية اأخرى وتفضيل اللغة العربية أها  هم من اللغات اأج بهم عدم مك ا اأم، وهذا ما  لغة اإسام ولغت
سبة اموالية فتعود على استخدام  ية، أما ال العبارات الغر مفهومة وبالتا استخدام التطبيق بكل سهولة وأر

ليزية أقل نسبة استخدام 14 : التطبيقات امتاحة باللغة الفرنسية والي وصلت إ ما نالت اللغة اإ %، بي
اولة 10 : قدرت ب ربة لغات أخرى غر العربية و ويع و %، وكان استخدام الطلبة للغتن اأخرتن جرد الت

 ااستفادة من أجل إمكانية إتقاها مستقبا.
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(: جدول يوضح مدى احتواء التطبيقات اإسامية على أهداف خفية من عدمها حسب 19جدول رقم )
 أفراد العينة 

سبة %  ارالتكر  وجدود أهداف خفية   ال

 %18 09 نعم 

 %30 15 ا

 %52 26 إ حد ما

 %100 50 اجموع

دول رقم )   فية من عدمها، 19من خال ا اص مدى احتواء التطبيقات اإسامية على اأهداف ا ( ا
يادية ولقد قدرت ب:  ا أن أعلى نسبة كانت لإجابة ا اء توزيع ااستمارة أن إجابات 52احظ ا أث %، ورأي

هم ي الطلبة كانت عشوائية نوعا ما فلقد استغربوا قليا من السؤال وبالتا يادية وذلك رغبة م  فضلوا اإجابة ا
سبة اموالية:  فية ي التطبيقات اإسامية، أما ال % فتعود 30عدم التأكيد أو رفض احتمال وجود اأهداف ا

 % من نصيب اإجابة "نعم".18إ اإجابة "ا"، وكانت أقل نسبة: 

عة اأهداف الخفية للتطبيقات اإسامية على (: جدول يوضح آراء أفراد العينة حول طبي20جدول رقم )
 الهواتف الذكية 

فية سبة %  التكرار اأهداف ا  ال

  %11.36 05  التظليل

 %27.27 12 التحريف

ية ارية ر  %61.36 27 أهداف 

 %00 00 أخرى

 %100 44 اجموع

 

دول رقم ) ا من خال ا ا أجابوا بوجود 20يتضح ل ت سبة أعلى قدرت ( أن أفراد عي ية ب ارية ر أهداف 
% وهذا أمر بديهي على حد قوهم، فهذا هو اهدف اأساسي من وراء إنشاء تطبيقات احمول 61.36: ب

سبة اموالية ، وتعود ال ها الطابع الديي اإسامي بالدرجة اأو ية عديدة م ت أهداف عل فى  ه   : ولك
ا اإسامي % إ التحريف، والذي تسع27.27 ال تيارات وديانات أخرى معادية لدي ى إليه بطبيعة ا

دول فتعود إمكانية التظليل والي قدرت ب يف، أما أقل نسبة ي ا %، وهذا بغية صرف نظر 11.36 : ا
توى رسالة  مد عليه الصاة والسام.امستخدمن للتشكيك ي  ي   ال
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 إسامية على الطالب الجامعي المحور الرابع: تأثير التطبيقات ا

(: جدول يوضح مدى إسهام التطبيقات اإسامية في زيادة الوعي الديني لدى أفراد 21جدول رقم )
 العينة من عدمها 

سبة % التكرار مدى اإسهام  ال

 %60 30 نعم

 %08 04 ا 

 %32 16 إ حد ما

 %100 50 اجموع

دول رقم )   ( ناحظ أن التطبيقات اإسامية قد سامت ي زيادة الوعي الديي لدى أغلبية 21من خال ا
ة وذلك بأكر نسبة:  سبة اموالية فقدرت ب: 60أفراد العي % وكانت 32% والي اختارت اإجابة "نعم"، أما ال

يادية، وتعود أقل نسبة:  ا"، ويعود السبب ي ذلك إ عدم % لإجابة ب "08من نصيب اإجابات ا
ميلها لغرض ااستطاع والفضول فقط. وع من التطبيقات و  ااستخدام امستمر هذا ال

(: جدول يوضح مظاهر الوعي الديني التي يمكن أن تساهم التطبيقات اإسامية في 22جدول رقم )
 خلقها حسب رأي أفراد العينة 

س التكرار مظاهر الوعي الديي  %بةال

 % 45.45 30 االتزام بأوقات العبادة

 % 18.18 12 ملئ وقت الفراغ بذكر اه
 % 10.60 07 امداومة على قراءة القران الكرم

ية مية الثقافة الدي  % 25.75 17 ت
 % 100 66 اجموع

دول رقم ) التطبيقات ااسامية على ( أن مظهر االتزام بأوقات العبادة من خال 22يتضح من خال هذا ا
سبة:  سبة:  %45.45اهواتف الذكية قد كان ب ية ب مية الثقافة الدي ما ملئ  %25.75يليه مظهر ديي لت بي

سبة:  لتكون امداومة على قراءة القران الكرم أخر نسبة  %18.18وقت الفراغ بذكر اه عز وجل فقد كان ب
سبة:  ا ب ت  .%10.60مظهر ديي حسب أفراد عي
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 (: جدول يوضح تقييم أفراد العينة للتطبيقات اإسامية المستخدمة 23جدول رقم )

سبة % التكرار التقييم   ال

اي  %90 45 إ

 %00 00 سلي

 %10 05 ايد

 %100 50 اجموع

 

دول رقم ) ا من خال ا ة قاموا بتقييم التطبيقات اإسامية 23يتضح ل ابيا وذلك ( أن أفراد العي تقييما إ
سبة كبرة جدا قدرت ب:  سبة اموالية 90ب %، وهذا دليل قاطع على رضاهم عن احتوى الذي تقدمه، أما ال

 : يادية والي وصلت إ دول عدم وجود تقييمات سلبية من 10فهي تعود لإجابات ا %، وناحظ ي هذا ا
امعين هذ التطبيقات.  قبل الطلبة ا

 (: جدول يبين إمكانية نصيحة أفراد العينة للغير باستخدام التطبيقات اإسامية من عدمها 24م )جدول رق

صيحة بااستخدام سبة % التكرار ال  ال

 %88 44 نعم

 %00 00 ا

 %12 06 إ حد ما

 %100 50 اجموع

 

ا للجدول رقم )   ا من خال دراست صائح لغرهم ويوصوهم 24يتبن ل ة يقدمون ال ( أن أغلبية أفراد العي
%، 88باستخدام التطبيقات اإسامية على هواتفهم الذكية من خال اختيارهم لإجابة "نعم" بأعلى نسبة: 

سبة اموالية لإجابات احايدة والي وهذا راجع إ إعجاهم بامزايا الي توفرها هم هذ التطبيقات،  وتعود ال
 : قائص على مستوى هذ التطبيقات على حد قول 12وصلت إ % ويعود السبب ي ذلك إ وجود بعض ال
ة.   أفراد العي

 

 



 ااطار التطبيقي:                                                             تحليل البيانات وعرض النتائج
 

90 

 

 (: جدول يبين آراء أفراد عينتنا حول مستقبل التطبيقات اإسامية 25جدول رقم )

سبة % تكرارال مستقبل التطبيقات اإسامية  ال

 %04.54 03 تراجع اإقبال عليها

 %13.63 09 استقرار مستوى استعماها

 %37.87 25 تطويرها بدرجة أكر

 %42.42 28 زيادة انتشارها

 %01.51 01 أخرى

 %100 66 اجموع

 

دول رقم ) ا من خال ا ة الذين أجابوا بزيادة انتشار 25يتضح ل التطبيقات اإسامية ( أن نسبة أفراد العي
ة امختارة، وتليها نسبة: 42.42مستقبا قد قدرت ب:  سبة اأعلى ي العي % لأفراد 37.87%، وهي ال

سبة اموالية استقرار مستوى استعماها والي قدرت ب:  الذين رأوا إمكانية تطويرها بدرجة أكر، وتعود ال
%، وتعود أقل نسبة إ احتماات أخرى 04.54نسبة:  %، م تراجع اإقبال عليها الذي حاز على13.63

ة وقدرت ب:   %.01.51ذكرها أفراد العي
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 النتائج العامة للدراسة:-

وات اأخرة وانتشار وتعدد استخداماته، قررنا اختيار  قال ي العام خال الس نظرا لتزايد استخدام اهاتف ال
ا هذا وامتعلق "باستخدام التطبيقات ا ي  موضوع امعي" بغية م اإسامية على اهواتف احمولة لدى الطالب ا

امعة   1945ماي  08الكشف عن مدى انتشار ثقافة استخدامها بن أوساط طلبة علوم ااعام وااتصال 
تائج موعة من ال ا إ   :أمها بقامة، وبعد القيام بالدراسة اميدانية خلص

ة أن جهاز"أوضحت هذ الدراسة فيما - قد حاز  "SAMSUNGيتعلق بأنواع اهواتف الي متلكها أفراد العي
ا،  %40على أعلى نسبة امتاك والي قدرت ب: ت فهو اهاتف الذي يلقى أكر رواج واستخدام لدى أفراد عي

سبة:  "LG و HTCأما هاتفي " ا من خال ذلك أن  %02ما اهاتفان اأقل استعماا ب تج فقط، ولقد است
الة امادية ليست مقياسا ضروريا امتاك هاتف ذو نوعية جيدة من عدمه.  ا

ا أن أكثر نظام تشغيل للهواتف الذكية وامعتمد عليه من قبل فئة - ا به تبن ل من خال التحليل الذي قم
سبة:  ظام "اأندرويد" والذي جاء ب ، أما نظام "اأي أو أس" كان أقل أنظمة التشغيل %68امبحوثن يعود ل

ز نظام "الباك بري" أية اختيار من قبل اأفراد وبالتا  ه الباهظ، ي حن م  هاز وم استخداما نظرا لطبيعة ا
 عدم استخدام جهاز بامرة.

ة البحث يستخدمون اهاتف - سبة اأكر من عي تج من خال الدراسة أن ال قال لغرض تصفح اأنرنت نست ال
سبة:  سبة: %27.45وكان ذلك ب ، فيم حازت وظيفة ماع اموسيقى % 26.79 متبوعا بوظيفة ااتصال ب

 .% 15.03والتسلية واألعاب على أقل نسبة وامقدرة ب: 

سبة وصلت- ا وجدنا أن امبحوثن بإمكاهم استبدال الكمبيوتر باهاتف الذكي ب تج :  حسب ما است إ
وهذا راجع إ خصائص اهاتف الذكي الذي  %38، ناهيك عن اإجابات احايدة والي قدرت ب: 32%

 أصبح يشابه الكمبيوتر ي العديد من الوظائف.

سب - ة البحث تستخدم تطبيقات احمول امختلفة ب تج أن عي ا للجداول نست ا وقراءت ليات من خال 
سبة: متقاربة، حيث تصدرت التطبي اها ب وكانت أقل  %29.41قات اإسامية قائمة ااحتماات الي وضع

 والي تعود للتطبيقات اإخبارية. %07.64نسبة

ة هي تطبيقات القرآن - ا أن أكثر أنواع التطبيقات اإسامية امستخدمة لدى أفراد العي تج من خال دراست نست
سبة: متبوعة  %34.51الكرم والي قدرت نسبتها ب:  ، فيم تراوحت نسبة %33.66بتطبيق أذكار امسلم ب

ما التطبيق اأقل استخداما هو تطبيق %13.27و %07.97التطبيقات اأخرى الي م نذكرها نسب:  ، بي
 : سبة جد ضئيلة وصلت إ  .%00.89السبحة اإلكرونية ب
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ة للتطبيقات اإسامية فك- ص دوافع استخدام أفراد العي ان التذكر امستمر بأوقات العبادة أكر دافع أما فيم 
سبة:   .%14.73فيم حاز دافع سهولة ااستخدام على اهاتف أقل نسبة قدرت ب:  %33.68هم وذلك ب

ة على هذ التطبيقات فكانت طريقة التحميل هي الطريقة اأكثر استعماا - صوص كيفية حصول أفراد العي و
، %18أما طريقة اإرسال عر اهاتف فقد قدرت نسبتها ب:  %70رت ب: من قبلهم وذلك بأكر نسبة قد

 .%12وكان استعمال الطريقتن مع بعضهما ي نفس الوقت قد حاز على نسبة: 

سبة: - ا يستخدمون التطبيقات اإسامية استخداما فعليا وهذا ب ت تج أن معظم أفراد عي ، فيم %54.71نست
دمة الي من اأفراد  %30.18يستخدمها:  هم ي إشباع فضوهم واستكشاف ا ب ااستطاع ورغبة م

 يقدمها التطبيق.

ا أن ما نسبته: - توى التطبيقات امستخدمة، أما البعض اآخر  %80يتضح ل ة يثقون ي صحة  من أفراد العي
 .يردد ي استخدامها %20الذي شكل نسبة:

ة ا متلكون فرة مفضلة - ، على %50.79:  استخدام التطبيقات ولقد قدرت نسبته بأغلب أفراد العي
 .%14.28:  عكس الفرة الصباحية الي حازت على أقل نسبة والي بلغت

سبة للوقت امستغرق ي استخدام التطبيقات اإسامية يوميا كانت نسبة: - للفرة الي تقل عن  %50أما بال
 .%14ن على أقل نسبة قدرت ب: الساعة الواحدة، فيم حصلت فرة أكثر من ساعت

ا أن التطبيقات اإسامية توفر امعلومات الازمة للمساعدة على طريقة استعماها بكيفية - ت يرى أغلب أفراد عي
فقط من امبحوثن أن هذ التطبيقات غر متوفرة على  %04، فيم يرى %64صحيحة وقد بلغت نسبتهم: 

اص بطريق ااستخدام.  الشرح ا

ة كوها موجهة بالدرجة أخذ- ت التطبيقات اإسامية امتوفرة باللغة العربية أكر نسبة استخدام من قبل أفراد العي
بية اأخرى  %67اأو أفراد العام العري، فقد حازت على نسبة:  فيم كانت نسب استخدام اللغات اأج

تعريفهم بالدين اإسامي، فاللغة الفرنسية  بصورة ضئيلة وهذا راجع لتوجيهها خصيصا لفئة اأجانب من أجل
ليزية:  %14أخذت نسبة:   .%10واإ

سبة: - توي على أهداف خفية إ حد ما ب ة أن التطبيقات اإسامية  عكس  %52ترى أغلبية أفراد العي
سبة: "ب اأقلية الي أجابت  ة الذين أقروا بوجود أهداف%18ا" ب ارية  ، وهذا ما وضحه أفراد العي خفية 

سبة:  ية بالدرجة اأو وكان ذلك ب سبة: %51.41ر  %11.36، فيم قدرت اأهداف اأخرى ب
 أهداف التظليل والتحريف. %27.27و
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سبة: - ا أن التطبيقات اإسامية لديها إسهام كبر ي زيادة الوعي الديي لدى امبحوثن ب وأن  %60يتضح ل
سبة: اأقلية يرون بأها غر مسا سب %08مة ي ذلك وجاء هذا ب وعة وب ، ومظاهر هذا الوعي كانت مت
سبة مظهر امداومة على  %10.60مظهر االتزام بأوقات العبادة، و %45.45متفاوتة إذ كانت نسبة:  بال

 قراءة القرآن.

انب ال- اولت ا ابية كوها ت ديي الذي يعد أهم جانب ي يرى غالبية امبحوثن أن للتطبيقات اإسامية قيما إ
الرأي احايد وقرروا التحفظ حول هذ القيم، أما نسبة اإجابات  %10حياة امسلمن، كما فضل ما نسبته: 

عدمة ماما.  بالسلب فكانت م

صحون غرهم ويدعوهم استعمال هذ التطبيقات لطابعها - من خال التحليل تبن أن أغلبية امبحوثن ي
اي  سبة قدرت ب:اإ يادية وعدم التحديد قد حازت على نسبة: %88ب  .%12، أما اإجابة ا

داول أن مستقبل التطبيقات اإسامية غر ثابت بل هو متأثر التغرات ااجتماعية - ا من خال ا يتضح ل
سبة اأكر من أفراد الع ية الي تطرأ على اهاتف احمول، حيث أشارت ال ة إ زيادة انتشارها والتطورات التق ي

مستقبا لتصل إ عدد أكر من امستخدمن، فيم ترى الفئات اأخرى للمبحوثن بأها ستلقى استقرارا ي 
ة الي ترى أن ااقبال عليها سيراجع.  استعماها على عكس بقية أفراد العي

زيد من التعمق ي دراسته من قبل وعموما فإن هذا اموضوع ذو آفاق واسعة يستدعي الكثر من التحليل وام
ولوجي الباحثن الذين كثرا ما ركزوا ع انبن التقي والتك انب لى ا قال وأملوا نوعا ما ا العقائدي لتطبيقات ال

ا الضوء على هذا اموضوع من  دأو الديي، وبالتا فق ا أجل فتح اجال لدراسته والتطرق سلط أمور م يسعف
او  ظ ي ت  ها.ا

 



 

95 

 

 خاتمة:

ا كثرا ي معرفة مدى استخدام الطلبة رغم الصعوبات   ا ي اجاز هذ الدراسة، إا أها أفادت الي واجهت
ية لدى هذ الفئة ما جعلها  امعين للتطبيقات اإسامية على هواتفهم احمولة، وهذا راجع لزيادة الثقافة الدي ا

ية الي اندجت بشكل كبر ي حياهم اليو  طالبا جامعيا ا مية، فا نكاد نتخيل اليوم تتبى استخدام هذ التق
وأوها التطبيقات اإسامية الي باتت تعد ضرورة من  متلك هاتفا ذكيا وا يستعمل التطبيقات اموجودة به
ها، و  اء ع ا هذ ضروريات الفرد امسلم الي ا مكن ااستغ ببال الطلبة على إ اوجدنا تزايدمن خال دراست

وع من التطبيقات ووجدنا أن اأكثر استعماااستخدام هذا  ها ال  القرآن الكرم، تلك الي تدخل ي إطارهي  م
ما ذهب الطلبةدوافعهم على استخدامها التذكر أبرز ، وكان من بن و اجا القبلة اأذكار  بأوبات العبادات أي

ام أو  واوحيثما وجد جهودا  ممن خال تطبيقات ا تكلفه جلبات فراغهم ي طاعة اموى عز و إضافة إى اغت
ائهاتضطرهم لدفع أموال ملها أو   .ابت

روج ببعض التوصيات أبرزها: ا ا  ومن خال نتائج الدراسة مك

مراعاة شروط نشر التطبيق ببل طرحه على متجر التحميل تفاديا من الوبوع ي اموابع امزورة الي صممت من -
 .طرف مرجن غر مسلمن

 ترشيد استخدام التطبيقات ي إطارها الصحيح.-

 مراببة التطبيقات مع مراعاة صدورها عن مرجع إسامي حقيقي.-
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