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 التفاعل  االجتامعي عرب الواتس أب

 دراسة ميدانية  مطبقة عىل عينة من طلبة كلية اآلداب  يف جامعة امللك سعود بالرياض

   عمرعبد اجلبار حممد أمحد

 أستاذ مشارك، قسم الدراسات االجتامعية، كلية اآلداب، جامعة امللك سعود

 

 

 ـ(ه19/12/1437 وقبل للنرش يف  هـ، 18/9/1436)قدم  للنرش يف  

 

 .الواتس أب، التبادل االجتامعى، التواصل االجتامعى، التفاعل االجتامعى:  املفتاحية الكلامت

هدفت هذه الدراسة إىل التعرف عىل دوافع طلبة كلية اآلداب بجامعة امللك سعود يف البحث: ملخص

لكشف عن سلوكياهتم يف التبادل، استخدام الواتس أب، ونوع املواد التي يتبادهلا الطلبة، إضافة إىل ا

والتعرف عىل أهم إجيابيات وسلبيات استخدام الواتس أب. وتعدُّ هذه الدراسة، دراسة استطالعية وصفية 

اعتمدت عىل منهج املسح االجتامعي بالعينة، إذ تشكل جمتمع الدراسة من طلبة كلية اآلداب املسجلني يف 

  هـ.1436/1437الفصل الدرايس األول لعام 

لت الدراسة إىل عدد من النتائج أمهها: أنَّ جمتمع الدراسة جمتمع شبكي يستخدم تطبيق الواتس أب  وقد توصَّ

عىل نحو واسع، وأنَّ أهم دوافع استخدام الواتس أب رسعته يف نقل املعلومات وسهولة استخدامه مقارنة 

سة متثَّلت يف الرسائل النصية واملواد التى هلا بالتطبيقات األخرى.  وأنَّ أكثر املواد تبادالا بني جمتمع الدرا

 عالقة بالدراسة، والصور.

ا -وقد أظهرت نتائج الدراسة  أنَّ أهم إجيابيات استخدام الواتس أب تكُمن يف تأثريه اإلجيايب عىل  -أيضا

ا أهم سلبيات استخدام )الواتس أب( كام يراها جمتمع الدراسة فهي الرس ائل التي دراسة جمتمع البحث، أمَّ

 .حتمل معلوماٍت كاذبة
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Abstract: This study aimed to identify the motives of the students of the Faculty of Arts at King Saud 

University of use of  WhattsApp, the type of materials exchanged, in addition to the disclosure of 

their behavior in the exchange. The study also aimed to identify the most important positive and 

negative aspects of using the WhattsApp. This study is  an exploratory comparative study based on a 

sample survey. The study population consisted of students of  the Faculty of Arts, enrolled in the first 

semester of the year 1436/1437 AH.  

The study arrived at a number of results, including: that the study population  use the WhattsApp 

widely, and that the most important motives consist of the transfer of information and ease of use. 

The materials that more exchanged between the study population include  text messages, materials 

related to the study, and images. 

The study results also showed that the  most important positive aspects of use of WhattsApp are its 

positive impact on the study of the study  population. The most negative aspects of the use of  

WhattsApp as seen by the study population are  the messages with false information. 
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 خل الدراسةد  م  

 متهيد:

 تهاوأمهي الدراسة مشكلة اجلزءهذا  َيعرض

 ها.ومفاهيم اوتساؤالهت هاوأهداف

 

  الدراسة مشكلة 

طلقت الثورة املتواصلة يف تقنية االتصاالت أ

التواصل االجتامعي تطبيقات من  اواملعلومات عددا 

تشكلت شبكات للتواصل والتفاعل و ،نرتنتإلعرب ا

اطأُ أصبحت بحيث  ياالجتامع مهمة للتفاعل  را

فراد ومجاعات يف مواقع أاالجتامعي غري املبارش بني 

 جغرافية متباينة ومتباعدة. 

 هذه املواقع موقع فيس بوك بني منو

(Facebook) ،(وموقع تيوتر(Twitter،  وموقع واتس

وقد زاد من انتشار هذه املواقع   (.What's APP) أب

والتطبيقات التقنية تقنيات أجهزة االتصال الذكية 

املتطورة مثل تقنية: الواي فاي. وأسهمت شبكات 

التواصل االجتامعي يف زيادة حجم التفاعل 

االجتامعي غري املبارش بني املتواصلني، كام أسهمت 

يف زيادة كم ونوع املعلومات املتبادلة بينهم. 

وظهرت العديد من املجموعات واجلامعات 

ترتبط مع أفرادها  االجتامعية االفرتاضية التي

اُ عرب شبكات التواصل االجتامعي.  وببعضها بعضا

وقد أدَّى كل ذلك إىل ظهور جمتمع افرتايض بالكامل 

أُطلق عليه مانويل كاستليس اسم جمتمع 

 (.  (Castells) Manuel:2005:7الشبكات

والتفاعل االجتامعي عرب شبكات التواصل 

املبارش متعدد االجتامعي مثله مثل التفاعل االجتامعي 

يف أنامطه ودوافعه وأهدافه. كام تصحبه العديد من 

 اإلجيابيات والسلبيات.

وتسعى هذه الدراسة إىل التعرف عىل دوافع 

الطالب من استخدام الواتس أب ونوع املواد التي 

جيري تبادهلا، وسلوكيات التبادل، وأهم املجموعات 

التواصل التي يشرتك فيها الطلبة، وإجيابيات وسلبيات 

عرب تطبيق الواتس أب، ومقارنتها بني طالب 

وطالبات كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود يف 

 بالرياض.

 

  أمهية الدراسة 

 األمهية النظرية:

ُيتوقع أن متثَِّل هذه الدراسة إضافة علمية إىل 

الدراسات السوسيولوجية اخلاصة بدراسة شبكات 

اعل االجتامعي، التواصل االجتامعي وآثارها عىل التف

كام يتوقع أْن تكشف عن أنامط التفاعل االجتامعي عرب 

تقنية الواتس أب ودوافعه وأهدافه وإجيابياته وسلبياته 

لدى فئتني مهمتني من رشائح املجتمع السعودي مها:  

 فئتا الطالب والطالبات.
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 األمهية العملية:

ُيَتوقع أْن تسهَم نتائج هذه الدراسة يف تطوير 

عل االجتامعي عرب تطبيق الواتس أب يف جمتمع التفا

الدراسة وذلك عرب الكشف عن أهم سلبياته 

 ومشكالته.

 

  الدراسة أهداف 

 هتدف هذه الدراسة إىل: 

دوافع الطالب من استخدام  التعرف عىل-1

 الواتس أب.

نوع املواد التي يتبادهلا الطلبة عرب  التعرف عىل -2

 الواتس أب.

كيات الطلبة يف التبادل عرب سلو التعرف عىل -3

 الواتس أب.

أهم جمموعات الواتس أب التي  التعرف عىل -4

 يشرتك فيها الطلبة ومستوى التواصل معها.

أهم إجيابيات وسلبيات استخدام التعرف عىل  -5

 لدى الطلبة. الواتس أب

 

   الدراسة تساؤالت  

تسعى  هذه الدراسة إىل اإلجابة عن التساؤالت 

 اآلتية ؟

 دوافع الطلبة من استخدام الواتس أب؟ما  -1

أنواع املواد التي يتبادهلا الطلبة عرب الواتس ما  -2

 أب؟

سلوكيات الطلبة عند التبادل عرب الواتس ما  -3

 أب؟

أهم جمموعات الواتس أب التي يشرتك فيها ما  -4

 الطلبة وما هو مستوى التواصل معها؟

الواتس  أهم إجيابيات وسلبيات استخدامما  -5

 ؟ الطلبة لدى أب

 

  الدراسة مفاهيم 

 شبكات التواصل االجتامعي:

ف شبكات التواصل االجتامعي ا  ُتعرَّ  خدمات"بأَّنَّ

 بناء للفرد أْن يقوم باآليت: تسمح اإلنرتنت شبكة عىل

،  حمدد أوالا  نظام إطار يف العام أو شبه الشخيص ملفه

 ينالذ اآلخرين والتواصل مع قائمة املستخدمني

قائمة اتصاالهتم  وعرض يشرتكون يف االتصال ثانياا، 

وقائمة االتصاالت التي أنشأها آخرون واحلركة 

 داخلها. 

 ختتلف االتصاالت قد يف إطار طببعي وتسمية هذه 

 ."آخر إىل موقع من

(Danah M. Boyd,Nicole B. Ellison(2008) 

 

 :WhatsApp  الواتس أب

 املنصات ومتعدد حُمتكر، فوري، تراسل تطبيق هو

 األساسية الرسائل إىل إضافة ويمكن. الذكية للهواتف

 الصوتية، والرسائل الصور، إرسال للمستخدمني،

العامل  م.2009 عام وقد أسسه .والوسائط والفيديو
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 جان واألوكراين أكتون بريان األمريكي

 p://ar.wikipedia.orghttكوم.

 جمموعات الواتس أب:

تعني يف هذه الدراسة املجموعات التي يتواصل  

الطلبة فيها عرب الواتس أب مع كيانات اجتامعية 

متعددة، مثل: األرسة، واألصدقاء، واألقارب، 

 وزمالء الدراسة. 

 التواصل االجتامعي:

 األفكار أو هبا املعلومات يعني الطريقة التي تتبادل

 صلة التواصل وجود ويتطلب. أكثر أو شخصني بني

  األقل. شخصني عىل بني اجتامعية

http://encyclopedia.the freedictionary  

ويعني التواصل االجتامعي يف هذه الدراسة  

التواصل عرب تطبيق الواتس أب مع أفراد أو جمموعات 

 وتبادل املعلومات معها باختالف أنواعها.

 تفاعل االجتامعي:ال

 عملية االجتامعي يعدُّ التفاعل االجتامع علم يف

 االجتامعية األفعال متجددة من وسلسلة ديناميكية،

 ردود ُيعّدلون أفعاهلم بناءا عىل( جمموعة أو)أفراد  بني

التمييز بني عدد من  ويمكن. رشكائهم يف التفاعل فعل

تامعي مثل: التفاعل االج االجتامعي، التفاعل أنواع 

واملنتظم، واملنظم. هذا  والعادي، واملتكرر، العريض،

 العالقات أساس االجتامعي التفاعل ويشكل

 . freedictionary http://encyclopedia.theاالجتامعية.

 

ا  ويعني التفاعل االجتامعي يف هذه الدراسة أيضا

خرين عرب تطبيق االستجابة لتواصل وتفاعل اآل

 الواتس أب. 

 

 للدراسة طار النظريإلا 

 متهيد:  

خيتص هذا اجلزء بعرض اإلطار النظري للدراسة،  

ة والدراسات السابقة.  وحيتوي عىل النظريات املَُفِّسِّ

 النظريات املفرسة:  

 نظرية جمتمع الشبكات ملانويل كاستليس:

 ُيمثل بنية الشبكات يري )كاستليس( أّن جمتمع

تعمل  التي الشبكات أساس تقوم عىل اجتامعية

 املوجودة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا بواسطة

 الرقمية احلاسوب وشبكات الدقيقة، اإللكرتونيات يف

 أساس املعرفة وتوزعها عىل املعلومات تنتج التي

 :Castells, Manuel بكات.)ـــالش عقد يف املرتاكمة

2005, 7.) 

أنَّ أهم ما يميز جمتمع  كام يرى )كاستليس(

 ونلحظ يف التفاعل االجتامعي.تحول الشبكات هو ال

ا لوجه ال يتالشى، كام أنَّ الناس ال  أنَّ التفاعل وجها

اخلاصة هبم. يزدادون عزلة أمام أجهزة احلاسب اآليل 

 طبقت عىلدراسات  عرب استنادنا إىلونحن نعلم 

أكثر مستخدمي اإلنرتنت هم  أنَّ ، خمتلفةجمتمعات 

، وأكثر أصدقاء يف معظم احلاالتاجتامعية 

وذلك  ،اا و سياسيا اجتامعيا  نشاطااواتصاالت، وأكثر 

http://ar.wikipedia.org/wiki/cited:11.06.2015
http://encyclopedia.the/
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  وهذا يعني أّنهغري املستخدمني.  مقارنة بغريهم من

االنخراط يف التفاعل  ، زاداإلنرتنت كلامَّ زاد استخدام 

 Castells).  ة )يااحلا لوجه يف مجيع جماالت وجها 

Manuel: 2005, 11).) 

ديدة من االتصاالت اجلشكال كام أدَّت األ

 ،اهلاتف املحمولمن االتصاالت الصوتية )الالسلكية 

واي الواي فاي و وتقنيات الالرسائل القصرية، و

لدى  خاصة، االندماج االجتامعيإىل زيادة  (ماكس

 بة من السكان.  الفئات الشا

يزداد فيه التواصل هو جمتمع الشبكات جمتمع إنَّ 

باستثناء  العزلة االجتامعية،   واالندماج االجتامعي ال

 خيفونكبري ال  إىل حد   بعض املراهقني، فإنَّ الناس و

التكنولوجيا يف  يطوعون ، بلهتم يف اإلنرتنتاهوي

 االفرتايض ويربطون ما بني الواقع ،حياهتم

واالفرتاضية الواقعية. ويمكن أْن يقال إنَّ الناس يف 

خمتلفة من  يعيشون يف أشكال جمتمع الشبكات

يستخدموَّنا حسب احلاجة و ،التواصلتكنولوجيا 

هناك فومع ذلك، . (Castells, Manuel: 2005, 11)إليها 

نوع التفاعل والتواصل االجتامعي. تغيري كبري يف 

 تكنولوجيات اإلنرتنت أولليس نتيجة وهذا التغيري 

 بدعم حيصل هلكنَّ واالتصال اجلديدة،  تكنولوجيا

هو التغري التصال. هذا شبكات ا كامل من منطق

وقد رّسخ  ما يمكن تسميته الفردية الشبكية. ظهور

يف النزعة الفردية بوصفها الثقافة السائدة هذا التغري 

تكنولوجيات املجتمعات الغربية. ويلحظ هنا أّن 

ا ا االتصال اجلديدة تناسب متاما  هذا الوضع؛ ألَّنَّ

اصل االجتامعي ضمن إطار تدعم بناء التفاعل والتو

شبكات التواصل املختارة ذاتياا بواسطة الفرد وجيري 

ومن ا الحتياجات وأمزجة كل فرد. تبعا  االتصال هبا

من  ا يتكونجمتمعا  اتجمتمع الشبك يكون، هذا املنطلق

-Manuel: 2005, 11 (Castells). األفراد املتصلني شبكياا

12).) 

 

  نظرية التبادل االجتامعي

ثل نظرية التبادل االجتامعي حماولة ألخذ املبادئ متُ 

األساسية للسلوكية ودجمها مع أفكار أخرى، ُثمَّ 

تطبيقها عىل جماالت علم االجتامع. وبالرغم من أنَّه 

يمكن تتبع جتربة التبادل لعدة أعوام للوراء لكنَّها 

بلغت أوجها يف اخلمسينات والستينات من القرن 

-1910جورج هومانس)املايض بواسطة أعامل 

 (.96م:2013م(، )أمحد: 1989

ويرى منظرو التبادل االجتامعي أنَّ التفاعل  

االجتامعي، تبادٌل لسلٍع ملموسٍة وغري ملموسة تبدأ 

من الغذاء واملسكن، ومتتد إىل القبول االجتامعي 

والتعاطف. وخيتار الناس املشاركة أو عدم املشاركة يف 

لفة ومكافأة خيارات التبادل بعد أن يدرسوا تك

 م:2013األفعال ثم خيتارون األكثر جاذبية )أمحد: 

119 .) 
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 فرضيات هومانس:

من كل األفعال التي يتخذها الفرد، كلامَّ كان  -1

فعالا معيناا ذا عائد، أصبح يف اإلمكان تكرار ذلك 

 الفعل .

إذا كان حدث مثري أو حزمة من املثريات يف  -2

ص عىل عائد وتكررت املايض مناسبة حلصول شخ

هذه املثريات يف احلارض فإّنه غالباا ما يقوم الشخص 

 بالفعل نفسه أو فعل مشابه.

كلامَّ كانت نتيجة فعل الشخص ذات قيمة له  -3

-99م:2013ؤدِّي الفعل )أمحد: فإنَّه غالباا ما ي

101.) 

وضمن نظرية التبادل االجتامعي اهتم إيمرسون 

بني املتفاعلني، يرى أنَّ بالتبادل  Emerson)م:1972)

هذه الشبكة من  -شبكة التبادل هلا عدة مكونات هي: أ

ا ومجاعات من  العالقات االجتامعية تشمل أفرادا

املتفاعلون يملكون موارد متنوعة  -املتفاعلني. ب

ا  ذات قيمة.  مجيع الفاعلني داخل الشبكة أفرادا

 ومجاعات لدهيم إمكانية التفاعل والتبادل مع بعضهم

ا، عالقات التبادل تبقى وترتبط بعضها  ا. وأخريا بعضا

ا. كام أنَّ هذا البناء  ا لتشكل بناءا شبكياا موحدا بعضا

ا  .  (Ritzer:2003:180)الشبكي ُينتج بناءا اجتامعياا موحدا

ا  ليس املهم بداية التفاعل والتبادل فقط، إّنام املهم أيضا

ا استمرارية هذا التبادل. إذ ترى نظرية التبا دل وفقا

لفرضيات )هومانس( أنَّ ما حيصل عليه اإلنسان من 

مكافآت ومكاسب مادية وغري مادية هو الرضوري 

 الستمرار التفاعل والتبادل. 

 نظرية التفاعل الرمزي:

تقوم هذه النظرية عىل عدد من املبادئ األساسية 

 أمهها:

البرش عىل النقيض من احليوانات الدنيا،  -1

 وهبوا ملكة التفكري.

 ملكة التفكري تتشكل بالتفاعل االجتامعي. -2

يف التفاعل االجتامعي يتعلم البرش املدلوالت  -3

نهم من ممارسة ملكة التفكري املميزة  والرموز التي مُتكِّ

 هلم بصفتهم برش. 

ن البرش من الدخول  -4 املدلوالت والرموز متكِّ

 يف تفاعل إنساين مميز. 

ت الناس قادرون عىل تعديل وتغيري املدلوال -5

والرموز التي يستعملوَّنا يف تفاعلهم عىل أساس 

 تفسريهم للموقف املعني .

الناس قادرون عىل إجراء تلك التعديالت  -6

والتغريات جزئياا بسبب مقدرهتم عىل التفاعل مع 

أنفسهم. هذه املقدرة تتيح هلم فرصة اختيار أنامط 

الفعل املمكنة، وتقويم اإلجيابيات والسلبيات واختيار 

 فعل املناسب .نمط ال

أنساق الفعل والتفاعل املتداخلة تصنع  -7

 (.57م: 2013املجموعات واملجتمعات )أمحد، 
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ويرى التفاعليون الرمزيون أنَّ اللغة نسٌق كبري من 

ا تستعمل للتعبري عن  ت رموز؛ ألَّنَّ الرموز والكلامَّ

ت جتعل كل الرموز األخرى ممكنة  أشياء أخرى. الكلامَّ

ت األخرى توجد، وهلا معنى  األفعال األشياء والكلامَّ

ت.  ا فقط ُوضعت كام يمكن وضعها من الكلامَّ لنا؛ ألَّنَّ

فالرموز أساسية يف جعل الناس يتفاعلون بطريقة 

إنسانية مميزة، وبسبب الرمز فإنَّ البرش ال يستجيبون 

للواقع الذي يفرض نفسه عليهم، لكنَّهم بشكل نشط 

جتامعي الذي خيلقون ويعيدون خلق العامل اال

 (. 60-59م: 2013يتفاعلون فيه )أمحد، 

 

  العالقة بني النظريات املفرسة والدراسة

نظرية جمتمع الشبكات من النظريات احلديثة، وهي 

هتتم بدراسة  شبكات التواصل االجتامعي وأثرها يف 

األفراد وتفاعلهم االجتامعي. ونجد النظرية مناسبة 

ا تستطيع املساعدة يف تفسري لدراستنا هذه، ال سيام وأَّنَّ 

 نتائج الدراسة واإلجابة عن تساؤالهتا.  

وترى نظرية التبادل االجتامعي أّن التبادل عملية 

اجتامعية رضورية يف املجتمع، وأنَّ الناس يف تفاعلهم 

يتبادلون أشياء متعددة منها املادي وغري املادي. وَوْفَق 

ا  هذه النظرية يمكن اعتبار تطبيق الواتس أب إطارا

للتبادل االجتامعي، إذ ِضْمن هذا اإلطار ُتَتبادل 

 األخبار واملعلومات واخلربات. 

ا فيام خيص نظرية التفاعل الرمزي، فمن املعروف  أمَّ

أنَّ املوضوع األسايس لعلم االجتامع هو دراسة 

التفاعل االجتامعي بوصفه عملية اجتامعية تنشأ بني 

ت حمددة. ومن التفاعل البرش من أجل إشباع احتياجا

االجتامعي تنشأ النظم االجتامعية، فنظرية التفاعل 

الرمزي ترى أّن هذا التفاعل جيري عرب رموز حمددة 

ينتجها البرش، وحيددون معانيها، ويطورون ويغريون 

فيها. وأهم هذه  الرموز هي اللغة. إذ عن طريقها 

يتبادل الناس الرسائل النصية والصور ومقاطع 

و. وعليه فالتواصل داخل الواتس أب حَيدث عرب الفدي

تبادل العديد من الرموز أمهها الرسائل النصية، 

 والصور، الرسومات والفديوهات. 

 

  الدراسات السابقة  

م(2014)دراسة السليامن و سامل  -1  

Investigating Intention to Use Mobile:  Instant 
Messenger 

طالب جامعتني  َتشكل جمتمع هذه الدراسة من

مفردة،  450بمدينة الرياض، وقد بلغ حجم العينة 

% إناثاا، 59.7% منهم ذكور، و40.3حيث 

واستخدمت الدراسة االستبانة أداة جلمع البيانات، 

 امللموسة وسهولة عن الفائدة الدراسة هذه وكشفت

من اهلاتف املحمول، إْذ  الفورية الرسائل استخدام

لت املؤانسة والتعب  النفس واملتعة عوامل عن ريشكَّ

من اهلاتف  الفورية الرسائل استخدام يف قوية حتفيزية

 . املحمول

دراسة وزارة االتصاالت وتكنولوجيا  -2

التعرف عىل بعنوان:) ،(م2014قطر) املعلومات،
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 .(شبكات التواصل االجتامعي الناشئة يف قطر

هذه الدراسة إىل استكشاف جوانب  تهدف وقد

التعرف عىل ماهية  عربليس فقط غري مطروقة، 

يف قطر، بل  ُتستخدمالتي  االجتامعيمنصات التواصل 

تضمنت  تستخدم؟ وقدوحماولة فهم كيف وملاذا 

لثامن شبكات اجتامعية ترتاوح بني  الدراسة حتليالا 

 (فيس بوك) :مثل ،اعمرا  األقدماملنصات التقليدية 

حدث التي تتضمن األ، وبني املنصات (تويرت)و

يف  ُتدرسمل  وهي كلها منصاٌت  (،باث)و  (أب اتسو)

 ومن أهم نتائج الدراسة: .قطر من قبل

هو أكثر وسائل التواصل  أب  سواتالتطبيق  -1

يستخدم حيث  ،ا يف دولة قطرجتامعي استخداما الا

هذا من العينة املشاركة يف هذه الدراسة  (% 87)

وعي  ز التطبيق بأعىل نسبة من حيثتطبيق، كام متيَّ ال

 %(.96) ، إذ بلغتاملستخدمني به

التي تطرقت هلا  النشاطاتمن بني مجيع  -2

ا، جاء استخدام نشاطا  (14والبالغ عددها ) الدراسة

 األوىل،يف املرتبة  أب( واتس)و (فيس بوك) كل من

لصور ومقاطع باشاركة املالنشاط  جماالتتضمنت و

 الا فض أسئلة، ووضعالفيديو، ولقاء أشخاص جدد، 

 .واألفكارن تبادل وجهات النظر ع

 من املشاركني يف الدراسة أنَّ  %(85)عتقد يَ  -3

ساعد عىل نرش الشائعات جتامعي تُ الوسائل التواصل ا

أكثر اجلوانب  ، هذه النتيجةواملعلومات املغلوطة

يف رأي عينة  االجتامعيالسلبية لوسائل التواصل 

خمتلف  بنيطفيفة  اختالفاتسوى  لحظَ يالدراسة، ومل 

  .املجموعات السكانية

وسائل  ثة أرباع املشاركني أنَّ الشعر أكثر من ثيَ 

كان  ،حترمهم من أوقات ثمينة االجتامعيالتواصل 

من  %(68)أفاد   األرسة، حيثيمكنهم قضاؤها مع 

 يفؤثر تُ  االجتامعيشبكات التواصل  املشاركني أنَّ 

 نَّ أ %(65)ويف الوقت نفسه ذكر  ،حياة الناس اخلاصة

تساع الفجوة بني اي إىل تؤدِّ  وسائل من شأَّنا أنْ هذه ال

 األسامءاستخدام ومن اجلدير ذكره هنا أنَّ  األجيال.

الومهية هو أحد الوسائل املستخدمة للتغلب عىل 

 .صوصيةخماوف اخلُ 

 ف.ب كارثهنيان وآخرين.                          دراسة -3

V. P. Karthikeyan et al,  A Study on Impact of  
Whatsapp Among College Students  in Coimbatore  

Dicstrict.   (2015.م)  

ركزت هذه الدراسة عىل سلوكيات استخدام 

الطالب للواتس أب، مثل: حجم وزمان ومكان 

استخدام هذا التطبيق، ومع من يستخدم والعوامل 

التي ُتؤثر يف استخدامه. تشكل جمتمع الدراسة من 

كويمباتور  ب إحدى الكليات اجلامعية يف منطقةطال

يف اهلند، واعتمدت الدراسة عىل منهج املسح 

مفردة.  70االجتامعي بالعينة، إذ بلغ حجم عيناهتا

توصلت الدراسة إىل عدد من النتائج املُهّمة منها: أنَّ 

% من أفراد العينة يرون أنَّ الواتس أب رضوري 77

ساعة يف اليوم، يف  2-1% منهم يستخدمونه ملدة 30
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% من أفراد العينة يستخدمونه ألغراض 81حني أنَّ 

% يستخدمونه للدردشة، يف حني 43شخصية، وأنَّ 

% من أفراد  العينة أنَّ اإلرسال غري املحدود 54يرى 

 ُيَمثِّل أهم ميزات الواتس أب.

 جونسون يبواه وجورج ايفور دراسة  -4

 Johnson Yeboah and  George Dominic(  م.2014)

Ewur, The Impact of Whatsapp Messenger Usage on 
Students Performance in Tertiary Institutions in 

Ghana.  

 يف الواتس أب تأثري حتديد الدراسة إىل سعت هذه

نظرهم،  وجهة من العايل يف غانا طالب التعليم أداء

وقد اعتمدت الدراسة عىل منهج املسح االجتامعي  

من طالب التعليم  500بالعينة  وبلغ حجم العينة 

العايل، واستخدمت الدراسة االستبانة أداة جلمع 

 سلباا الواتس أب أثَّر أنَّ  الدراسة البيانات، وقد كشفت

 التواصل جعل من فبدالا  العايل. التعليم أداء طالب يف

ز مما وأرسع، أسهل  املعلومات فاعلية تدفق ُيعزِّ

كشفت الدراسة أنَّ  الطالب، بنياألفكار  وتقاسم

املخصص  من وقت الطالب الكثري يأخذ الواتس أب

 مقدرهتم النَّحوية ومقدرهتم عىل بناء ويدمر للدراسة،

 يف الرتكيز عىل القدرة عدم إىل ويؤدِّي اجلمل،

بني  التوازن حتقيق صعوبة إىل كام يؤدِّي املحارضات،

 عداداإلنرتنت وبني اإل ممارسة النشاطات عىل

كام  مهامهم، إكامل من الطالب إذ يرصف األكاديمي،

 يؤثر يف التزامهم بجداوهلم الدراسية.

 Dan  (م.2014)بوهنيك وديشن دراسة  -5

Bouhnik and Mor Deshen, WhatsApp goes to school: 

Mobile instant messaging between teachers and 
students. 

املنهج النوعي، هي دراسة استكشافية استخدمت 

 الذين املعلمني مقابلة(، ُأجريت مع 12حيث ضمت )

 التواصل مع أجل تطبيق الواتسب أب من يستخدمون

 .طالهبم

جمموعات الواتس أب التي  الدراسة أنَّ  وبّينت

 أغراض ألربعة تنشأ يف الفصول الدراسية ُتْسَتخدم

 اجلو مع الطالب، وتعزيز التواصل: هي رئيسة

 بني التبادل حوار وتشجيع خلقو االجتامعي،

 املشاركون إىل املزايا وأشار. للتعلم الطالب، وكمنرب

 وانخفاض سهولة التشغيل، للواتس أب مثل: التقنية

 كام أشار املشاركون إىل. والفورية والتوافر، التكلفة،

 ماتعة، بيئة خلق مثل: التعليمية هلذا التطبيق، املزايا

 تأثري هلا كان إذْ  الطالب، واملعرفة املتعمقة بالزمالء

ا بشأن  املزايا. املحادثة طريقة عىل إجيايب األكاديمية  وأمَّ

 املواد عىل احلصول سهولة إىل ما ييل: املشاركون أشار

انتهاء  بعد التعلم واستمرار املعلمني، التعليمية، توافر

 فهناك التحديات ذلك،  اليوم الدرايس. وعىل

علمني ُعرضة لإلزعاج من منها: أنَّ امل واملشكالت

 وقد الرسائل التي ال متُت بصلة إىل العملية التعليمية، 

 بني توافق اللغة عدم مثل: تعليمية، صعوبات تنشأ

 معلميهم الطالب واملعلمني، وافرتاض الطالب أنَّ 

. أنَّ  ينبغي  يكونوا متوافرين دائاما

 Annie Dayani م.(2014دراسة أهاد وليم ) -6

Ahad and Syamimi Md Ariff Lim, Convenience or 
Nuisance?: The ‘WhatsApp’ Dilemma. 
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 اجلامعيني َتشكل جمتمع هذه الدراسة من الطالب

السالم،  وقد بلغ حجم العينة  دار بروناي جامعة من

 اإلناث بنسبة طالباا وطالبة، حيث أغلبها من 158

 ، يف حني بلغت نسبة الذكور%(78.98)

 23-18 بني أعامرهم تراوحت حيث%(. 21.02)

ا. منهج املسح االجتامعي  الدراسة وقد استخدمت عاما

 أداة جلمع البيانات. بالعينة، كام استخدمت االستبانة

 الطالب من العظمى الغالبية أنَّ  الدراسة وأظهرت 

 3 من ألكثر يستخدمون الواتس أب اجلامعيني

 االستخدام، سهولة وهذا بسبب يومياا، ساعات

 وانخفاض وفورية الرسائل، االتصال، ولةوسه

ونقلها  املعلومات اسرتجاع إضافة إىل إمكانية التكلفة،

ا من  ومن أكثر. بِّسعة ميزات الواتس أب استخداما

 رسائل قبل الطالب اجلامعيني هي: ميزات إرسال

 من أفراد العينة، %(98.10) نصية ويستخدمها

اد من أفر %(94.94) وإرسال الصور ويستخدمها

 األخبار أي) املعلومات إرسال العينة، إضافة إىل 

صلة بالدراسة(،  واملسائل ذات واألحداث،

 وأظهرت. من أفراد العينة %(62.03)ويستخدمها 

ا الدراسة هذه ا  يعتمد اجلامعي الطالب أنَّ  أيضا اعتامدا

ا املعلومات  السرتجاع الواتس أب، عىل استخدام كبريا

 مع املعلومات تبادل يف وخصوصاا  بِّسعة، ونقلها

 مثل: بالدراسة الصلة األصدقاء عن املسائل ذات

 الدراسة أوضحت كام األعامل والواجبات، مناقشات

الواتس  أنَّ  يوافقون بشدة اجلامعيني أنَّ أغلب الطالب

ا مفيدٌ  أب  والتفاعالت اجلامعية، للمناقشات جدا

 الرسائل من تبادل وذلك لقدرته عىل متكني املستخدم

والصورإىل املشرتكني، فضالا  والفيديو الطويلة لنصيةا

 .واألصدقاء العائلة مع الروابط تعزيز عىل عن قدرته

 التحديات عن وجود بعض الدراسة أسفرت كام

 استخدام يف أثناء اجلامعيني الطالب واجهت التي

 مع منهم أّنه %(42.58) الواتس أب، حيث أوضح

 من قعون املزيديتو كانوا هذا التطبيق استخدامهم

ومن . الفور عىل عىل الرسائل الرد اآلخرين؛ إذ جيب

 إىل استخدام الواتس أب احتاملية أداء التحديات

 ملعلومات غري والتعرض اإلدمان، مثل: سلوكيات

كام  كاذبة، إعالمية رسائل أو مضبوطة املحتويات،

بإرضار %( 31.61)اجلامعيني  الطالب اتفق بعض

 أغلبية يف حني أنَّ  بدراستهم، ما حد   إىل الواتس أب

ا  كان هذا التطبيق أنَّ  عىل أفراد العينة مل يوافقوا ضارا

 .والرياضية االجتامعية بأنشطتهم

ا بشأن سلوك اجلامعيني  الطالب تبادل وأمَّ

غالبيتهم  املعلومات، أظهرت الدراسة أنَّ 

 إذا إالَّ  املعلومات نرش إىل يميلون ال%( 67.54)

 بدراستهم وحياهتم صلة ذات َّّنا مفيدة،أ اعتقدوا

أفراد  من% 21 كام أظهرت الدراسة أنَّ  .وصحيحة

وأوضح  اإلطالق، عىل ينرشون املعلومات ال العينة
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م ال هؤالء الطالب  وذلك بنرش املعلومات، هيتمون أَّنَّ

 ذلك من واألهم باخلصوصية، املتعلقة املخاوف بسبب

يمكن أْن  علوماتمشاركة م يف يرتددون كانوا أَّّنم

. هبا موثوق غري مصادر من أو تكون غري مضبوطة،

ا النتائج وأظهرت  الطالب من العظمى أنَّ الغالبية أيضا

  املتعلقة باملسائل املعلومات   فقط ينرشون  اجلامعيني

 التي هلا صلة بدراستهم.

 

  التعقيب عىل الدراسات السابقة

يف  أفادت هذه الدراسة من الدراسات السابقة

بلورة مشكلتها وحتديد أهدافها و صياغة تساؤالهتا، 

ا يف  وأدواهتا املنهجية. ويمكن االستفادة منها الحقا

 تفسري نتائج هذه الدراسة ومناقشتها. 

تناولت الدراسات السابقة موضوع هذه الدراسة 

من عدة جوانب، مثل: دوافع استخدام الواتس أب، 

مية، إضافة إىل بيان واالستفادة منه يف العملية التعلي

إجيابياته وسلبياته. تتشابه هذه الدراسة مع بعض من 

هذه الدراسات من حيث جمتمع البحث واألهداف 

ا ختتلف مع بعضها يف هذه اجلوانب  واألداة كام أَّنَّ

ا.  أيضا

 

 طار املنهجيإلا  

 :متهيد

طار املنهجي للدراسة من حيث إلا اجلزءهذا يعرض 

ضافة إىل إ ،ونوعها  وجماالهتاتها وعين هاوجمتمع هامنهج

 أداة مجع البيانات وإجراءات الصدق والثبات.

 نوع الدراسة:

حيث  وصفية، استطالعيةهذه الدراسة دراسة ُتعدُّ 

استكشاف واقع التفاعل عرب تطبيق الواتس إىل  ىتسع

جامعة امللك يف ب اب وطالبات كلية اآلدبني طال أب

 ملتحصلة.واملقارنة بني النتائج ا سعود

 منهج الدراسة:

هذه الدراسة منهج املسح االجتامعي استخدمت 

 األنسب هلذا النوع من الدراسات.  بوصفهبالعينة 

 جمتمع الدراسة:

 باكلية اآلد طلبةيتشكل جمتمع هذه الدراسة من 

جامعة امللك سعود املسجلني للدراسة يف الفصل  يف

دد إذ بلغ عهـ. 1436/1437للعام  األولالدرايس 

الطالب املسجلني يف كلية اآلداب يف هذا الفصل 

( طالباا بنسبة 2232( طالباا وطالبة، منهم )4970)

 %(.55.1( طالبة بنسبة )2738%( و )44.9)

 عينة الدراسة:

حيث  ،استخدمت الدراسة طريقة العينة الطبقية

قسم من األقسام شعبة دراسية من كل  اختريت

عند و والطالبات،للطالب  باكلية اآلدالعلمية ب

الشعب  اختريتختيار مفردات عينة الدراسة ا

التوازن  التي راعت قصدية ال العينة  الدراسية بطريقة

ب والطالبات املسجلني يف الشعب عداد الطالإيف 

( مفردة،  278بلغ حجم عينة الدراسة ) ، إذالدراسية
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ل 152( طالباا و)126منهم ) ( وطالبة، وهو ما ُيشكِّ

% من جمتمع البحث، لذلك ُيعّد حجم 5.59نسبة  

 العينة ممثالا ملجتمع البحث.

 أداة مجع البيانات:

، أداة جلمع البيانات ةالدراسة االستباناستخدمت 

 يتعلق اجلزء األول: إىل جزأينوقد انقسمت 

النوع، العمر، احلالة  :بخصائص العينة األساسية مثل

من عبارات عىل ن ا اجلزء الثاين فيتكوَّ أمَّ  ،االجتامعية

 تتعلق باستقصاء الظاهرة. اخلاميسمقياس ليكرت 

 جراءات الصدق والثبات:إ

التأكد من صدق أداة الدراسة عن طريق  جرى

خذت أُ  وبعد أنْ  ،عرضها عىل عدد من املحكمني

سئلة والعبارات األ استبعدت احلسبان،مالحظاهتم يف 

يبية بلغت وُطبِّقت االستامرة عىل عينة جتر  ،غري املالئمة

من الثبات عن  ( مفردة من جمتمع البحث، ُثمَّ ُتؤكِّد37)

وكانت قيمة  (،ألفا كرونباخ)طريق استخراج معامل 

 ا.( وهي درجة يمكن االعتامد عليه0.90الثبات )

 جماالت الدراسة:

املتمثل  املجال املكاينللدراسة ثالثة جماالت هي: 

ومركز  ،عيةجامعة امللك سعود بالدربب ادآلكلية ا يف

جامعة امللك سعود يف ب الدراسة اجلامعية للطالبات

ا  مدينة الرياض. الفصل الدرايس  فهو املجال الزماينأمَّ

يف حني  هـ.1436/1437من العام الدرايس  األول

جامعة امللك بب ادآلكلية ا املجال البرشي يشمل طلبة

 .سعود يف مدينة الرياض

 حصائي للبيانات:إلالتحليل ا

بيانات الدراسة بواسطة الربنامج  لتُحلّ 

 . SPSS يحصائإلا

 

 نتائج الدراسة  

 متهيد:

يتناول هذا اجلزء نتائج الدراسة امليدانية التي تشمل 

خصائص عينة الدراسة، واستجاباهتا عىل مقياس 

 الدراسة.

 

 النوع:

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب النوع .(1جدول رقم )

 % ك النوع

 45.3 126 ذكر

 54.7 152 ثىأن

 100 278 جمموع

 

( إىل أنَّ غالبية أفراد العينة 1يشري  اجلدول رقم )

%(، يف حني كانت نسبة 54.7من اإلناث بمعدل )

%(. وهذه النتيجة تتوافق مع التوزيع 45.3الذكور )

النوعي ملجتمع الدراسة، إذ بلغت نسبة الطالبات 

 %(. 44.9)يف حني بلغت نسبة الطالب %(55.1)
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 لعمر:ا

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب العمر .(2جدول رقم )

 % ك الفئة العمرية

 16.5 46 سنة 20أقل من 

 77.3 215 سنة 25إىل أقل من  20من 

 5.8 16 سنة 30إىل أقل من  25من 

 - - سنة 35إىل أقل من  30من 

 0.4 1 سنة فأكثر 35

 100 278 جمموع

 

غالبية أفراد (  أنَّ أعامر2يوضح  اجلدول رقم )

 25إىل أقل من  20تقع ضمن الفئة العمرية من   العينة

وهذا أمٌر طبيعي، حيث (، %77.3سنة بنسبة بلغت )

ن من طالب جامعيني مازالوا  إنَّ جمتمع الدراسة مكوَّ

ن من طالبات  يف مرحلة الدراسة اجلامعية، كام أّنه مكوَّ

 جامعيات ما زلن يدرسن يف املرحلة نفسها.

 

 لة االجتامعية:احلا 

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب احلالة االجتامعية .(3جدول رقم )

 % ك احلالة االجتامعية

 89.6 249 أعزب

 9.4 26 متزوج

 0.7 2 مطلق 

 0.4 1 أرمل

 100 278 جمموع

(  ُيشري إىل أنَّ غالبية أفراد العينة 3اجلدول رقم )

%(، يف حني بلغت نسبة 89.6من العزاب بلغت )

%(. وهذا أمر طبيعي؛ ألنَّ جمتمع 9.4املتزوجني )

ن من طلبة جامعيني مل يكملوا دراستهم  الدراسة يتكوَّ

 بعد.

 التخصص:

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب التخصص .(4جدول رقم )

 

عة 4يوّضح اجلدول رقم ) ( أنَّ عينة الدراسة موزَّ

عىل مجيع التخصصات التي ُتقدمها كلية اآلداب، كام 

يشري اجلدول إىل أنَّ توزيع أفراد العينة جاء بنسٍب 

صصات، باستثناء ختصص علوم متقاربة بني مجيع التخ

املكتبات واملعلومات؛ وذلك ألنَّ هذا التخصص 

 خاٌص فقط بالطالب وغري مطروٍح للطالبات. 

 

 % ك التخصص

 16.5 46 اإلعالم

 14.0 39 اللغة العربية وآداهبا

 12.6 35 التاريخ

 19.4 54 اجلغرافيا

 17.6 49 سات االجتامعيةالدرا

 14.7 41 اللغة اإلنجليزية

 5.0 14 مكتبات ومعلومات

 100 278 جمموع
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 عدد ساعات استخدام الواتس أب يف اليوم:

 

 .توزيع عينة الدراسة حسب ساعات االستخدام .(5جدول رقم )

 % ك عدد ساعات االستخدام

 12.6 35 ساعة واحدة تقريباا

 35.3 98 ساعات تقريباا 4إىل  2من 

 20.9 58 ساعات تقريباا 7إىل  5من 

 29.5 82 ساعات فأكثر تقريباا 8من 

 1.8 5 مل حيدد

 100 278 جمموع

 

( ُيوّضح توزيع أفراد عينة الدراسة 5اجلدول رقم )

ِوْفَق عدد ساعات استخدام الواتس أب، حيث عدد 

ام يكون طيلة هذه الساعات هنا ال يعني أنَّ االستخد

الساعات، وإنَّام هي املدة الزمنية التي ُيستخدم عربها 

الواتس أب، وتشري بيانات اجلدول إىل تباين أفراد 

العينة من حيث مدة استخدام الواتس أب، حيث إنَّ 

غالبية أفراد العينة يستخدمون هذا التطبيق من ساعتني 

%(، 35.3ساعات يف اليوم، وذلك بنسبة بلغت ) 4إىل

ساعات فأكثر، وذلك  8ثم يليهم الذين يستخدمونه 

 5%(، ُثمَّ الذين يستخدمونه من 29.5بنسبة بلغت )

%(، ويليهم 20.9ساعات، وذلك بنسبة بلغت ) 7إىل 

الذين يستخدمونه ملدة ساعة واحدة تقريباا، وذلك 

%(. ويمكن إرجاع التباين يف مدة 12.6بنسبة بلغت )

الوقت املتاح لالستخدام، استخدام الواتس أب إىل 

ن من الطلبة.   حيث إنَّ جمتمع الدراسة مكوَّ

وملعرفة الفروق بني الطالب والطالبات يف عدد 

الفروق بني متوسط ساعات االستخدام حسبت 

واإلناث يف عدد ساعات استخدام الواتس  ذكورال

ومستوى الداللة  (ت)قيمة اختبار وحسب ، أب

 واالستنتاج.

وجود فروق دالة إحصائياا يف  وأظهرت النتائج

عدد ساعات االستخدام لصالح اإلناث عند مستوى 

 (.0.01الداللة )

 

 .واإلناث يف عدد ساعات استخدام الواتس أب ذكورالفروق بني متوسط ال .(6جدول رقم )

 املتوسط ن املجموعة
االنحراف 

 املعياري

ختبار اقيمة 

 (ت)

مستوى 

 الداللة
 االستنتاج

 4.39 5.45 123 الذكور

2.67 0.01** 

توجد فروق دالة إحصائياا 

يف عدد ساعات 

 6.61 7.31 150 اإلناث االستخدام لصالح اإلناث
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الفروق يف ساعات االستخدام لصالح الطالبات 

يمكن إرجاعها إىل أنَّ االتصال املبارش باآلخرين من 

أقارب وزمالء أقّل عند اإلناث مقارنة بالذكور؛ وذلك 

ة وخصوصية املجتمع السعودي املحافظ، ومن َثمَّ لطبيع

جلوء اإلناث إىل االتصال غري املبارش عرب خمتلف شبكات 

 التواصل االجتامعى ومنها الواتس أب. 

 

 أوقات استخدام الواتس أب:
 

توزيع عينة الدراسة حسب أوقات استخدام  .(7جدول رقم )

 .الواتس أب

 % ك أوقات االستخدام

 6.5 18 الصباح فقط

 2.2 6 الظهر فقط

 49.3 137 املساء فقط

ا  10.8 30 مدتان معا

 

 

   .(7جدول رقم )تابع 

 % ك أوقات االستخدام

 30.9 86 مجيع األوقات

 0.4 1 مل حيدد

 100 278 جمموع

 

(  إىل أنَّ غالبية أفراد العينة 7يشري اجلدول رقم )

 وذلك بنسبة يستخدمون الواتس أب يف املساء فقط،

يليهم الذين يستخدمونه يف مجيع  ثم %(،49.3) بلغت

كام ُيستخدم  %(،30.9بلغت ) وذلك بنسبة األوقات،

هذا التطبيق بنسٍب أقل  يف مديت الصباح والظهر، 

ويمكن إرجاع ذلك إىل انشغال جمتمع البحث 

بالدراسة يف الصباح والظهر، إضافة إىل أنَّ نسبة 

الواتس أب يف  تقارب ثلث أفراد العينة يستخدمون

مجيع األوقات، وهذا يشري إىل أمهية ومكانة هذا 

 التطبيق بني شبكات التواصل االجتامعي.

 املحور األول: دوافع استخدام الواتس أب:

 

 (: دوافع استخدام الواتس أب8جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب توسطامل مج

1 

استخدم الواتس أب  

لسهولته مقارنة، 

 بالربامج األخرى

 278 - 2 5 27 116 128 ك

4.31 2 
% 46.0 41.7 9.7 1.8 0.7 - 100 
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 .(8جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

2 
الواتس أب؛  استخدم

 ألنَّه جماين

 278 - 3 17 36 110 112 ك
4.12 5 

% 40.3 39.6 12.9 6.1 1.1 - 100 

3 

استخدم الواتس أب 

لِّسعته يف نقل 

 املعلومات

 278 - 1 7 21 93 156 ك

4.42 1 
% 56.1 33.5 7.6 2.5 0.4 - 100 

4 
استخدم الواتس أب من 

 أجل توفري الوقت

 278 2 3 16 37 95 125 ك
4.17 4 

% 45.0 34.2 13.3 5.8 1.1 0.7 100 

5 
استخدم الواتس أب من 

 أجل توفري اجلهد

 278 1 2 10 41 94 130 ك
4.23 3 

% 46.8 33.8 14.7 3.6 0.7 0.4 100 

 

( يوّضح أنَّ أهم دوافع استخدام 8اجلدول رقم )

الواتس أب تكُمن يف رسعته يف نقل املعلومات وذلك 

(، ُثمَّ يليه دافع سهولته، مقارنة 4.42سط بلغ )بمتو

(، ثم دافع 4.31بالربامج األخرى بمتوسط بلغ )

(، يليه دافع توفري 4.23توفري اجلهد بمتوسط بلغ )

ا دافع أّنه جماين 4.17الوقت بمتوسط بلغ ) (، وأخريا

 (.4.12بمتوسط بلغ )

لت إليه دراسة  Annie هذه النتائج تتفق مع ما توصَّ

Dayani et al( 2014) ،  التي أشارت إىل أنَّ غالبية

الطالب اجلامعيني يف جامعة بروناي يستخدمون 

 وسهولة االستخدام، سهولة الواتس أب بسبب

 التكلفة. وانخفاض وفورية الرسائل، االتصال،

لت إليه دراسة   كام تتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

(2014 ) Dan Bouhnik and Mor Deshen ّينت التي ب

 للواتس أب مثل: التقنية إشارة املشاركني إىل املزايا

 والتوفر، التكلفة، وانخفاض سهولة التشغيل،

 Mann- Whitney U testوبعد إجراء اختبار  .والفورية

أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياا بني 

 الطالب والطالبات يف دوافع استخدام الواتس أب. 
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 :  نوع املواد املتبادلة عرب الواتس أب:املحور الثاين

 

 .نوع املواد املتبادلة .(9جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

6 

استخدام الواتس 

أب إلرسال رسائل 

 نصية

 278 1 3 4 15 113 142 ك

4.40 1 
% 51.1 40.6 5.4 1.4 1.1 0.4 100 

7 
استخدام الواتس 

 أب إلرسال صور

 278 - 2 4 23 115 134 ك
4.35 3 

% 48.2 41.4 8.3 1.4 0.7 - 100 

8 

استخدام الواتس 

أب إلرسال 

 فيديوهات

 278 2 2 15 28 113 118 ك

4.20 6 
% 42.2 40.6 10.1 5.4 0.7 0.7 100 

9 

استخدام الواتس 

 أب إلرسال مواد

 علمية

 278 1 6 18 62 101 90 ك

3.91 9 
% 32.4 36.3 22.3 6.5 2.2 0.4 100 

10 
استخدام الواتس 

 أب إلرسال األخبار

 278 1 13 30 44 97 93 ك
3.82 10 

% 33.5 34.9 15.8 10.8 4.7 0.4 100 

11 

استخدام الواتس 

أب إلرسال رسائل 

 صوتية

 278 1 3 18 40 96 119 ك

4.23 5 
% 42.8 34.5 14.4 6.5 1.1 0.4 100 

12 
استخدام الواتس 

 أب إلرسال التحايا

 278 - 5 20 47 109 97 ك
3.98 8 

% 34.9 39.2 16.9 7.2 1.8 - 100 

13 

استخدام الواتس 

أب إلرسال مواد هلا 

 عالقة بالدراسة

 278 1 3 6 19 108 141 ك

4.36 2 
% 50.7 38.8 6.8 2.2 1.1 0.4 100 
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   .(9جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

14 

استخدام الواتس 

أب إلرسال التهاين 

 باملناسبات

 278 - 6 9 37 100 126 ك

4.19 7 
% 45.3 36.0 13.3 3.2 2.2 - 100 

15 

استخدام الواتس 

إلرسال أب 

 اإلعالنات

 278 - 40 91 62 46 39 ك

2.83 15 
% 14.0 16.5 22.3 32.7 14.4 - 100 

16 

استخدام الواتس 

أب إلرسال مواد 

 ترفيهية

 278 - 12 30 62 103 71 ك

3.70 12 
% 25.5 37.1 22.3 10.8 4.3 - 100 

17 

استخدام الواتس 

أب للتعبري عن 

 الذات

 278 2 19 55 90 65 47 ك

3.24 14 
% 16.9 23.4 32.4 19.8 6.8 0.7 100 

18 
استخدام الواتس 

 أب لطرح األفكار

 278 1 10 25 64 117 61 ك
3.70 13 

% 21.9 42.1 23.0 9.0 3.6 0.4 100 

19 

استخدام الواتس 

أب لطرح أسئلة 

 واستفسارات عامة

 278 - 14 20 50 124 70 ك

3.78 11 
% 25.2 44.6 18.0 7.2 5.0 - 100 

20 

استخدام الواتس 

أب للدردشة حول 

 موضوعات متعددة

 278 - 5 8 21 117 127 ك

4.27 4 
% 45.7 42.1 7.6 2.9 1.8 - 100 

 

( يشري إىل أنَّ أكثر املواد تبادالا بني 9اجلدول رقم )

أفراد العينة عرب الواتس أب هي الرسائل النصية بمتوسط 

ليها مواد هلا عالقة بالدراسة بمتوسط (، ثمَّ ت4.40بلغ )

(، ثمَّ 4.35(، ثمَّ الصور بمتوسط بلغ )4.36بلغ )

(، 4.27الدردشة عن موضوعات متعددة بمتوسط بلغ )

 (.4.23ثمَّ الرسائل الصوتية بمتوسط بلغ )
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لت إليه دراسة  وتتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

Annie Dayani et al( 2014)  َّأكثر التي أشارت إىل أن 

ا من قبل الطالب  ميزات الواتس أب استخداما

والصور      نصية، رسائل اجلامعيني هي إرسال

 واملسائل ذات واألحداث، األخبار أي) واملعلومات

الصلة بالدراسة(. كام أشارت النتائج  أنَّ املواد األقل 

(، ثمَّ 2.83تبادالا هي: اإلعالنات بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ  3.24بمتوسط بلغ )مواد للتعبري عن الذات 

(، ثمَّ املواد 3.70وضع األفكار بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ األسئلة 3.70الرتفيهية بمتوسط بلغ )

(، وبعد 3.78واالستفسارات العامة بمتوسط بلغ )

لعبارات حمور   Mann- Whitney U testإجراء اختبار 

املواد املتبادلة، أوضحت النتائج عدم وجود فروق دالة 

ائياا بني الطالب والطالبات يف نوع املواد املتبادلة إحص

 عرب الواتس أب.

  

 

 املحور الثالث: سلوكيات التبادل:

 

 .سلوكيات التبادل .(10جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

21 

أعيد إرسال 

 املواد التي

تصلني عرب 

الواتس أب 

دون أن 

أفحصها 

ا  جيدا

 278 - 116 85 26 25 26 ك

2.14 4 
% 9.4 9.0 9.4 30.6 41.7 - 100 

22 

أتريث قبل 

إرسال املواد 

التي تصلني 

عرب الواتس 

 أب للتأكد

 278 - 11 11 22 97 137 ك

4.22 1 
% 49.3 34.9 7.9 4.0 4.0 - 100 
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   .(10جدول رقم )تابع 

قم ر

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

 

ا  من أَّنَّ

تناسب 

 املتلقي

          

23 

تدفعني 

الرسائل غري 

املرغوب فيها 

للتوقف عن 

التواصل مع 

 مرسليها

 278 - 18 27 83 78 72 ك

3.57 3 
% 25.9 28.1 29.9 9.7 6.5 - 100 

24 

تدفعني 

الرسائل غري 

املرغوب فيها 

من بعض 

أعضاء 

املجموعات 

 للخروج منها

 278 1 11 22 65 98 81 ك

3.78 2 
% 29.1 35.3 23.4 7.9 4.0 0.4 100 

 

( إىل أنَّ أهم 10ُتشري بيانات اجلدول رقم )

سلوكيات اإلرسال عرب الواتس أب لدى عينة 

: الرتيث قبل إرسال الدراسة مرتبة عىل النحو اآليت

ا تناسب  املواد التي تصلهم، وذلك للتأكد ِمن أَّنَّ

(، ثمَّ اخلروج من 4.22بمتوسط بلغ ) املتلقي

املجموعات بسبب الرسائل غري املرغوب فيها من 

(، ثمَّ 3.78بعض أعضاء املجموعات بمتوسط بلغ )

التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسائل غري املرغوب 

(، ثمَّ إعادة إرسال املواد 3.57بلغ )فيها بمتوسط 

ا  التي تصلهم عرب الواتس أب دون فحصها جيدا

(. وتوضح هذه النتائج وجود 2.14بمتوسط بلغ )

سلوكيات مهمة للتبادل عرب الواتس أب بني أفراد عينة 
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الدراسة، أمهها: التأكد من مناسبة الرسائل لدرجة 

ئل غري تصل إىل التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسا

لت إليه  املرغوب فيها، وتتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

التى أوضحت أنَّ    Annie Dayani et al( 2014)دراسة 

 املعلومات نرش إىل يميلون ال الطالب اجلامعيني غالبية

 .وصحيحة صلة وذات أَّّنا مفيدة، اعتقدوا إذا إالَّ 

لعبارات   Mann- Whitney U testبعد إجراء اختبار 

ور سلوكيات التبادل، أوضحت النتائج عدم وجود حم

فروق دالة إحصائياا  بني الطالب والطالبات يف 

 سلوكيات التبادل عرب الواتس أب.

 

 بع: التواصل مع املجموعات:املحور الرا

 

 .التواصل مع املجموعات . (11جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

افق مو

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

25 

أغلب تواصيل عرب 

الواتس أب مع 

جمموعة أو جمموعات 

 ختص األرسة

 278 3 5 14 47 123 86 ك

3.99 3 
% 30.9 44.2 16.9 5.0 1.8 1.1 100 

26 

أغلب تواصيل عرب الواتس 

أب مع جمموعات ختص 

 األقارب

 278 3 10 20 63 112 70 ك

3.77 5 
% 25.2 40.3 22.7 7.2 3.6 1.1 100 

27 

أغلب تواصيل عرب الواتس 

أب مع جمموعات ختص 

 األصدقاء

 278 5 1 7 29 120 116 ك

4.26 1 
% 41.7 43.2 10.4 2.5 0.4 1.8 100 

28 

أغلب تواصيل عرب 

الواتس أب مع 

جمموعات ختص 

 زمالء الدراسة

 278 5 4 14 46 120 89 ك

4.01 2 
% 32.0 43.2 16.5 5.0 1.4 1.8 100 

29 

أغلب تواصيل عرب 

الواتس أب مع جمموعات 

 ختص املقررات

 278 3 6 16 57 110 86 ك

3.92 4 
% 30.9 39.6 20.5 5.8 2.2 1.1 100 
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( يوضح تواصل أفراد عينة 11اجلدول رقم )

الدراسة مع جمموعات الواتس أب، وتشري بيانات 

أفراد العينة عرب هذا التطبيق  اجلدول إىل أنَّ أغلب تواصل

(، 4.26حيصل مع جمموعات األصدقاء بمتوسط بلغ )

ثمَّ التواصل مع جمموعات زمالء الدارسة بمتوسط بلغ 

(، ثمَّ التواصل مع جمموعات األرسة بمتوسط 4.01)

(، ثمَّ التواصل مع جمموعات املقررات 3.99بلغ )

ا التواص3.92الدراسية بمتوسط بلغ ) ل مع (. وأخريا

 (. 3.77جمموعات األقارب بمتوسط بلغ )

لت إليه دراسة ) ( 2014تتفق هذه النتائج مع ما توصَّ

 Dan Bouhnik and Mor Deshen التى أشارت إىل املزايا 

يف جمموعات  املشاركني األكاديمية التي ِمنها إشارة

 املواد عىل احلصول سهولة املقررات الدراسية إىل

انتهاء  بعد التعلم واستمرار علمني،التعليمية، وتوافر امل

 اليوم الدرايس.

لعبارات   Mann- Whitney U testبعد إجراء اختبار 

حمور التواصل مع املجموعات، أوضحت النتائج 

وجود فروق دالة إحصائياا يف التواصل مع جمموعات 

املقررات بني الطالب والطالبات لصالح الطالبات 

و ما ُيظهر اهتامم (. وه0.05بمستوى داللة بلغ )

 الطالبات باملقررات وجمموعاهتا وحرصهن  عىل ذلك.

 

 املحور اخلامس: إجيابيات وسلبيات استخدام الواتس أب:

 

 .إجيابيات وسلبيات استخدام الواتس أب . (12جدول رقم )

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب طاملتوس مج

30 

أشعر أينِّ أدمنت 

الواتس أب وال 

أستطيع التخيل 

 عنه

 278 3 35 67 65 59 49 ك

3.07 5 
% 17.6 21.2 23.4 24.1 12.6 1.1 100 

31 

استخدام الواتس 

أب له أثر إجيايب 

 يف دراستي

 278 3 12 29 58 109 67 ك

3.69 2 
% 24.1 39.2 20.9 10.4 4.3 1.1 100 
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   . (12جدول رقم )تابع 

رقم 

 العبارة
 العبارة

موافق 

 بشدة
 حمايد موافق

غري 

 موافق

غري 

موافق 

 بشدة

مل 

 حيدد
 الرتتيب املتوسط مج

32 

استفدت من 

استخدام الواتس 

أب يف احلصول 

عىل معلومات 

 ثقافية عامة

 278 4 11 32 54 117 60 ك

3.67 3 
% 21.6 42.1 19.4 11.5 4.0 1.4 100 

33 

فدت من است

استخدام الواتس 

أب يف احلصول 

عىل معلومات 

 علمية

 278 3 15 37 52 105 66 ك

3.62 4 
% 23.7 37.8 18.7 13.3 5.4 1.1 100 

34 

من سلبيات 

استخدام الواتس 

أب الرسائل التي 

حتمل معلومات 

 كاذبة

 278 3 5 11 15 58 186 ك

4.50 1 
% 66.9 20.9 5.4 4.0 1.8 1.1 100 

 

( إىل أنَّ أهم إجيابيات 12شري بيانات اجلدول رقم )تُ 

استخدام الواتس أب تتمثل يف تأثريه اإلجيايب يف دراسة 

(، ُثمَّ احلصول عىل 3.69أفراد العينة بمتوسط بلغ )

(، ُثم 3.67معلومات ثقافية عامة بمتوسط بلغ )

(. 3.62احلصول عىل معلومات ِعلمّية بمتوسط بلغ )

ا أهم سلبي ات الواتس أب  كام يراها أفراد العينة أمَّ

فتمثلت يف الرسائل التي حتمل معلومات كاذبة بمتوسط 

(، ُثمَّ الشعور بإدمان الوتس أب، وعدم 4.50بلغ )

(. تتفق هذه 3.07املقدرة عىل التخيل عنه بمتوسط بلغ )

لت إليه دراسة   )Annie Dayani et alالنتائج مع ما توصَّ

التي تواجه  التحديات  أنَّ أهمالتي أشارت إىل (2014

 يؤدِّي أنْ  يمكن استخدام الواتس أب هي أنَّ  الطالب:

 ملعلومات غري اإلدمان، والتعرض مثل: سلوكيات، إىل

  . كاذبة إعالمية رسائل مضبوطة املحتويات، أو
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  Mann- Whitney U testوبعد إجراء اختبار 

لعبارات حمور سلبيات وإجيابيات الواتس أب 

حت النتائج وجود فروق دالة إحصائياا يف العبارة أوض

املتعلقة باالستفادة من معلومات عامة ثقافية، والعبارة 

املتعقلة باالستفادة من معلومات علمية لصالح 

( لكل عبارة، 0.01الطالب بمستوى داللة بلغ  )

وهو ما ُيربز التباين يف التأثري اإلجيابى للواتس أب يف 

 ة.أفراد عينة الدراس

 

 تلخيص ومناقشة النتائج 

 متهيد:

هيدف هذا اجلزء إىل عرض ومناقشة أهم نتائج 

 الدراسة، إضافة إىل تقديم بعض التوصيات.

 خصائص عينة الدراسة:

أظهرت نتائج الدراسة أنَّ غالبية أفراد العينة من 

%(، يف حني بلغت نسبة 54.7اإلناث بمعدل )

مع التوزيع  تتوافق هذه النتيجةو %(.45.3الذكور )

النوعي ملجتمع الدراسة، حيث بلغت نسبة الطالبات 

 .%(44.9) ، يف حني بلغت نسبة الطالب%(55.1)

كام أظهرت النتائج أنَّ أعامرغالبية أفراد العينة تقع 

سنة  25إىل أقل من  20ضمن الفئة العمرية من  

وهذا طبيعى؛ ألنَّ جمتمع الدراسة (، %77.3بنسبة )

امعيني مازالوا يف مرحلة الدراسة مكون من طالب ج

اجلامعية. كام أنَّ غالبية أفراد العينة من العزاب بنسبة 

%(، يف حني بلغت  نسبة املتزوجني 89.6بلغت )

%(، وهذا أمر طبيعي؛ ألنَّ جمتمع الدراسة 9.4)

يتكون من الطلبة اجلامعيني الذين مل يكملوا دراستهم 

 بعد.

راد العينة يستخدمون أظهرت الدراسة أنَّ غالبية أف

ساعات يف اليوم، وذلك  4هذا التطبيق من ساعتني إىل

%(، ثمَّ يليهم الذين يستخدمونه 35.3بنسبة بلغت )

%(، ثمَّ 29.5ساعات فأكثر، وذلك بنسبة بلغت ) 8

ساعات وذلك بنسبة  7إىل  5الذين يستخدمونه من 

%(، ويليهم الذين يستخدمونه ملدة 20.9بلغت )

%(. 12.6تقريباا، وذلك بنسبة بلغت ) ساعة واحدة

ويمكن إرجاع التباين يف مدة استخدام الواتس أب إىل 

الوقت املتاح لالستخدام، حيث إنَّ جمتمع الدراسة 

 مكون من الطلبة. 

كام أشارت النتائج إىل وجود فروق دالة إحصائياا 

يف عدد ساعات االستخدام لصالح اإلناث عند 

فروق يف ساعات . ال0.01مستوى الداللة 

االستخدام لصالح الطالبات يمكن إرجاعها إىل أنَّ 

االتصال املبارش باآلخرين من أقارب وزمالء دراسة 

أقل عند اإلناث مقارنة بالذكور، وذلك لطبيعة 

وخصوصية املجتمع السعودي املحافظ، وِمْن َثمَّ جلوء 

اإلناث إىل االتصال غري املبارش عرب خمتلف شبكات 

 االجتامعى ومنها الواتس أب. التواصل 

أنَّ غالبية أفراد العينة يستخدمون الواتس أب يف  
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يليهم  ثمَّ ، %(49.3) بلغت وذلك بنسبة املساء فقط،

 وذلك بنسبة الذين يستخدمونه يف مجيع األوقات،

كام ُيستخدم هذا التطبيق بنسب  %(،30.9بلغت )

 أقل يف مديت الصباح والظهر. ويمكن إرجاع ذلك إىل

انشغال جمتمع البحث بالدراسة يف الصباح والظهر. 

كام أنَّ نسبة تقارب ثلث أفراد العينة يستخدمون 

الواتس أب يف مجيع االوقات، وهذا يشري إىل أمهية 

 ومكانة هذا التطبيق بني شبكات التواصل االجتامعي.

( Castells:2005وَوْفَق ما يراه مانويل كاستليس )    

مع الشبكات، يمكن عّد جمتمع يف نظريته عن جمت

أساس التواصل عرب  تقوم عىل اجتامعية الدراسة بنية

 تطبيق الواتس أب. 

 دوافع االستخدام:

أظهرت نتائج الدراسة أنَّ أهم دوافع استخدام     

الواتس أب تكمن يف رسعته يف نقل املعلومات وذلك 

(، ثمَّ يليه دافع سهولته مقارنة 4.42بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ دافع 4.31امج األخرى بمتوسط بلغ )بالرب

(، يليه دافع توفري 4.23توفري اجلهد  بمتوسط بلغ )

ا دافع أنَّه جماين 4.17الوقت بمتوسط بلغ ) (، وأخريا

(.  كام أشارت النتائج إىل عدم 4.12بمتوسط بلغ )

وجود فروق دالة إحصائياا  بني الطالب والطالبات يف 

، ومن الواضح أنَّ دوافع دوافع استخدام الواتس أب

استخدام الواتس أب تتعلق بتقنية التطبيق نفسه من 

حيث الِّسعة، وسهولة االستخدام، وانخفاض 

 التكلفة، مقارنة بتطبيقات شبكات التواصل األخرى.

 نوع املواد املتبادلة عرب الواتس أب:

أشارت النتائج إىل أنَّ أكثر املواد تبادالا بني أفراد    

رب الواتس أب هي الرسائل النصية بمتوسط العينة ع

(، ثمَّ تليها مواد هلا عالقة بالدراسة 4.40بلغ )

(، ثمَّ الصور بمتوسط بلغ 4.36بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ الدردشة عن موضوعات متعددة 4.35)

(، ثمَّ الرسائل الصوتية بمتوسط 4.27بمتوسط بلغ )

قل (. كام أشارت النتائج أنَّ املواد اال4.23بلغ )

(، ثمَّ 2.83تبادالا هي: اإلعالنات بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ 3.24مواد للتعبريعن الذات بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ املواد 3.70طرح األفكار بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ األسئلة 3.70الرتفيهية بمتوسط بلغ )

(. 3.78واالستفسارات العامة بمتوسط بلغ )

ائياا بني وأظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحص

الطالب والطالبات يف نوع املواد املتبادلة عرب الواتس 

 أب.

ها        املواد التي تتبادل عرب الواتس أب  يمكن عدَّ

ا  ا مُتّكن من التفاعل االجتامعي، وذلك وفقا رموزا

لنظرية التفاعل الرمزي التى ترى أنَّ املدلوالت 

  مميز. والرموز مُتّكن البرش من الدخول يف تفاعل إنساين

التواصل والتبادل عرب الواتس أب يمكن فهمه يف 

(، Castells:2005إطار ما أشار إليه مانويل كاستليس   )

ديدة من االتصاالت اجلشكال األ حيث يرى أنَّ 
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اهلاتف من االتصاالت الصوتية  - الالسلكية

واي فاي وتقنيات الالرسائل القصرية، و ،املحمول

، االندماج االجتامعييادة إىل ز أدَّت -واي ماكسالو

 بة من السكان. الفئات الشا وخصوصاا 

 سلوكيات التبادل:

أوضحت النتائج أنَّ أهم سلوكيات اإلرسال عرب 

الواتس أب لدى عينة الدراسة مرتبة عىل النحو اآليت: 

ا  الرتيث قبل إرسال املواد التي تصلهم، للتأكد من أَّنَّ

مَّ اخلروج من (، ث4.22بمتوسط بلغ ) تناسب املتلقي

املجموعات بسبب الرسائل غري املناسبة من بعض 

(، ثمَّ 3.78أعضاء املجموعات بمتوسط بلغ )

التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسائل غري املناسبة 

(، ثمَّ إعادة إرسال املواد التي 3.57بمتوسط بلغ )

ا بمتوسط  تصلهم عرب الواتس أب دون فحصها جيدا

النتائج وجود سلوكيات  (. توضح هذه2.14بلغ )

مهمة للتبادل عرب الواتس أب بني أفراد عينة الدراسة، 

أمهها: التأكد من مناسبة الرسائل لدرجة تصل إىل 

التوقف عن التواصل مع مرسيل الرسائل غري املناسبة، 

كام أظهرت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائياا بني 

رب الواتس الطالب والطالبات  يف سلوكيات التبادل ع

 أب.

سلوكيات التبادل يمكن فهمها يف إطار مقوالت 

نظرية التبادل االجتامعي التي ترى أنَّ ما حيصل عليه 

اإلنسان من مكافآت ومكاسب مادية وغري مادية هو 

الرضوري الستمرار التبادل والتفاعل، إضافة إىل 

ذلك، فإنَّ عدم التقيد بتقاليد وقواعد التبادل والتفاعل 

سبباا كافياا إليقاف التفاعل واإلحجام عنه، مثل: يكون 

ما هو واضح يف حالة الرسائل غري املناسبة، وهو 

السبب ذاته الذي يدفع املتفاعلني إىل الرتيث قبل 

إرسال املواد التي تصلهم للتأكد من أَّنا تناسب 

 املتلقي.

ويصاحب سلوكيات التبادل قرارات يتخذها  

والتبادل من عدمه، وهو  الفرد بشأن مواصلة التواصل

ما يمكن عده ضمن ما أسامه كاستليس 

(Castells:2005 املدعومة من )الفردية الشبكية( ،)

هذا ا تناسب متاما التي تكنولوجيات االتصال اجلديدة 

ا تدعم بناء التفاعل والتواصل االجتامعي  الوضع؛ ألَّنَّ

ضمن إطار شبكات التواصل املختارة ذاتياا بواسطة 

ا الحتياجات و أمزجة كل تبعا  بحيث يتصل هبا الفرد،

 فرد.

 التواصل مع املجموعات:  

أظهرت نتائج الدراسة أنَّ أغلب تواصل أفراد 

العينة عرب هذا التطبيق حيصل مع جمموعات األصدقاء 

(، ثمَّ التواصل مع جمموعات 4.26بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ التواصل 4.01زمالء الدارسة بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ 3.99وعات األرسة بمتوسط بلغ )مع جمم

التواصل مع جمموعات املقررات الدراسية بمتوسط 

ا التواصل مع جمموعات 3.92بلغ ) (. وأخريا
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(. أوضحت النتائج 3.77األقارب بمتوسط بلغ )

وجود فروق دالة إحصائياا يف التواصل مع جمموعات 

املقررات  بني الطالب والطالبات لصالح الطالبات 

(. وهو ما ُيظهر اهتامم 0.05وى داللة بلغ )بمست

 الطالبات باملقررات وجمموعاهتا وحرصهن  عىل ذلك.

يمكن عّد جمموعات الواتس أب أحد مكونات 

شبكة التبادل بني املتفاعلني، وذلك َوْفَق إيمرسون 

، الذي يرى أنَّ شبكة التبادل هلا Emerson)م:1972)

من العالقات  عدة مكونات منها: أنَّ  هذه الشبكة

ا ومجاعات من املتفاعلني. كام  االجتامعية تشمل أفرادا

أنَّ  التواصل مع املجموعات يمكن فهمه يف إطار ما 

( الذي يرى أنَّ Castells:2005أشار إليه كاستليس )

يزداد فيه التواصل هو جمتمع الشبكات جمتمع 

  العزلة االجتامعية.  واالندماج االجتامعي ال

 لبيات الواتس أب:إجيابيات وس

أشارت نتائج الدراسة إىل أنَّ أهم إجيابيات 

استخدام الواتس أب تتمثل يف تأثريه اإلجيايب يف دراسة 

(، ثمَّ احلصول عىل 3.69أفراد العينة بمتوسط بلغ )

(، ثمَّ 3.67معلومات ثقافية عامة بمتوسط بلغ )

(. 3.62احلصول عىل معلومات علمية بمتوسط بلغ )

ا أهم سلبيات الواتس أب  كام يراها أفراد العينة  أمَّ

فتمثَّلت يف الرسائل التي تتضمن معلومات كاذبة 

(، ثمَّ الشعور بإدمان الوتس أب 4.50بمتوسط بلغ )

(. 3.07وعدم املقدرة عىل التخيل عنه بمتوسط بلغ )

أوضحت النتائج وجود فروق دالة إحصائياا يف العبارة 

ومات عامة ثقافية، والعبارة املتعلقة باالستفادة من معل

املتعقلة باالستفادة من معلومات علمية لصالح 

( لكل عبارة، 0.01الطالب بمستوى داللة بلغ  )

وهو ما ُيظهر التباين يف التأثري اإلجيابى للواتس أب يف 

إجيابيات التبادل والتفاعل عرب   أفراد عينة الدراسة. 

الواتس أب تتوافق مع ما الحظه كاستليس 

(Castells:2005 حيث أشار إىل أنَّ أهم ما يميز جمتمع ،)

ما نالحظه  يف التفاعل االجتامعي.تحول الشبكات ال

ا لوجه ال يتالشى، كام أنَّ الناس ال  أنَّ التفاعل وجها

، اخلاصة هبميزدادون عزلة إزاء أجهزة احلاسب اآليل 

اإلنرتنت هم  ومستخدميكون يف معظم احلاالت  و

ية، وأكثر أصدقاء واتصاالت، وأكثر أكثر اجتامع

 غري املستخدمني. ب مقارنةا ا وسياسيا ا اجتامعيا طا انش

 

  التوصيات

لت إليه هذه الدراسة من نتائج  بناءا عىل ما توصَّ

ا ُتويص بالتفعيل اإلجيايب لتطبيق الواتس أب  يف  فإَّنَّ

العملية التعليمية، وذلك عرب إرشاك األساتذة يف 

ت، وحث الطالب عىل تبادل جمموعات املقررا

املعلومات العلمية. كام ُتويص الدراسة بإجراء املزيد 

من الدراسات عن تطبيق الواتس أب  من أجل تعزيز 

 إجيابياته واحلدِّ من سلبياته.
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  خامتة

أظهرت النتائج أنَّ جمتمع الدراسة جمتمع شبكي 

اا  يومياا، ويف  ا واسعا يستخدم تطبيق الواتس أب استخداما

كل األوقات، وملدة زمنية طويلة نسبياا. كام أظهرت نتائج 

الدراسة أنَّ أهم دوافع استخدام الواتس أب متثَّلت يف 

رسعته يف نقل املعلومات، وسهولة استخدامه مقارنة 

بالتطبيقات األخرى. كام أوضحت النتائج أنَّ  أكثر املواد 

ملواد تبادالا بني جمتمع الدراسة هي: الرسائل النصية، وا

 التى هلا عالقة بالدراسة، والصور.

أوضحت النتائج أنَّ أهم سلوكيات التبادل عرب 

الواتس أب لدى جمتمع البحث هي: الرتيث قبل 

ا تناسب  إرسال املواد التي تصلهم، للتأكد من أَّنَّ

املتلقي، واخلروج من املجموعات بسبب الرسائل غري 

تواصل مع املناسبة من بعض أعضائها، والتوقف عن ال

مرسيل الرسائل غري املناسبة. كام أشارت النتائج إىل أنَّ 

أغلب تواصل جمتمع البحث عرب الولتس أب يقع مع 

جمموعات األصدقاء، ثمَّ التواصل مع جمموعات 

زمالء الدارسة، ثمَّ التواصل مع جمموعات األرسة، ثمَّ 

 التواصل مع جمموعات املقررات الدراسية.

هرت أنَّ أهم إجيابيات استخدام نتائج الدراسة أظ

الواتس أب تكمن يف تأثريه اإلجيايب عىل دراسة جمتمع 

البحث، واحلصول عىل معلومات ثقافية عامة، 

ا أهم سلبيات  واحلصول عىل معلومات علمية، أمَّ

استخدام هذ التطبيق  كام يراها جمتمع الدراسة  فهي: 

إدمان الرسائل التي حتمل معلومات كاذبة، والشعور ب

 الوتس أب وعدم املقدرة عىل التخيل عنه.
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