
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 

 
 
 
 

 

           
  

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 2.01=  م2020معامل التأثير العربي لعام                                   0.9655=   م2021"أرسيف" لعام   التأثير معامل             
             م2102 أكتوبر 10 - والثالثون  الخامس العدد - التاسعةالسنة   -الجمعية المصرية للعالقات العامة  بإشراف علمي مندورية علمية محكمة 

 

 

 

 

        االصطناعيفي عصر الذكاء العالقات العامة اإلعالم و
 

 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 ثير الذكاء االصطناعي على المنتج اإلعالمي أبحوث ت  ياالتجاهات الحديثة ف  ▪

   9ص( ...  بورسعيدجامعة ) سلوى علي إبراهيم الجيار أ.م.د.

 

اتجاهات الخبراء نحو مستقبل دمج تطبيقات الذكاء االصطناعي في االتصاالت التسويقية المتكاملة للشركات   ▪
 استشرافية المصرية: دراسة 

    

 71ص( ...  جامعة بني سويف) حسين محمد محمود التالوي نهىد. 
 

 
 
 

 
 

ز في بناء محددات قيمة العالمة التجارية لدى المستهلك ▪ عزَّ  دراسة ميدانية    :دور إعالنات الواقع المُّ
 

 135ص( ...  MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) د. والء يحيي مصطفى

 

لتقنيات الذكاء االصطناعي وعالقتها بتفضيالت   اتصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفق  أساليب  ▪
 ها المراهقين ل

 205ص ...   (عين شمسجامعة ) فراج حسن فراج حسند. 

 مؤتمرات علمية: 

 

  22إلى  21المؤتمر العلمي الخامس من  .. دور اإلعــــالم والفـــن في بناء الوعــي واالرتقاء بالذوق العــام  ▪
 م 2021ديسمبر 

 259ص...  ( MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات )                                                                
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     األ ما  مر بة وفق ا لتاري  الحصو  على  رجة   تا  جامعي 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 ( العراق)     ياس خضير البياتي  .أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية   

                 جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                          
                     

  
  

 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 

  

 ( مصر)سامي عبد الرؤوف محمد طايع   .أ.د
   جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم                                   

         

 (مصر)   شريف درويش مصطفى اللبان . أ.د      
 جامعة القاهرة  -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا  كلية اإلعالم وكيل  –أستاذ الصحافة 

 

 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
 ليبيا  -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  
       

  

 (السعودية)  عثمان بن محمد العربي .أ.د
 جامعة الملك سعود  -لقسم اإلعالم بكلية اآلداب  األسبقأستاذ العالقات العامة والرئيس 

  

 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
 جامعة اليرموك  - اإلعالم وعميد كلية أستاذ العالقات العامة 

  

    ( الجزائر) علي قسايسية   . أ.د 
  

 3جامعة الجزائر  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 ( اليمن)عبد الملك ردمان الدناني   .أ.د
 بجامعة اإلمارات للتكنولوجياأستاذ اإلعالم 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،والتكنولوجيا بالقاهرة العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي علمية   التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية. تقبل المجلة 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  رسائل  -يُقبل  لمناقشة  المتقدمين  الماجستير   وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي نوقشت، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة ف  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

 نشره.  ولم يسبق  أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين    وثالثون   أربعةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم  متتابعين،  عدًدا 

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
ق األوسط  وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشر     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي  ـــ 
ـــ وجد فيها   ضمن إصدارات الوكالة العربية للعالقات العامة  بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(

ستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على النطاق  األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة م
الدول، وكذلك من  المجلة من خالل مندوبيها في هذه  إليها  التي تصل  الدول األجنبية  العربي، وبعض 

تأثير عربي   المجلة على أول معامل  لت  فقد تحصَّ العلمية   (AIF)خالل موقعها اإللكتروني.  للدوريات 
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

مها  ص "اإلعالم" وتقييص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  درجات من  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

لمعايير   المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  المحكمة  العلمية  المجالت  قائمة  المجلة ضمن  أصبحت 
دة البحث العلمي بجامعة أم  االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعما

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     
 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  الخامسوفي العدد      

بحوًثا ورؤى علمية يضم    "في عصر الذكاء االصطناعيالعالقات العامة  اإلعالم و عدًدا خاًصا حول: "
لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين، مقدمة للنشر العلمي بهدف تكوين رصيد للباحثين من  

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
" مــن المجلــة، ومــن جامعـــة والثالثــين الخــامسالعــدد "بففــي البدايــة نجــد وعلــى صــعيد البحــوث الـــواردة    

نـت  االتجاهـات الحديثـة فـي بحـوث تـأثير الـذكاء االصـطناعي علـى الم تحت عنوان: " نجد بحًثا ،بورسعيد 
 .مصرمن  ،سلوى علي إبراهيم الجيار.د. .مأ"، وهو مقدم من: اإلعالمي



سويفومن       بني  قد  جامعة  التالوي د.  :  ت م ،  محمود  محمد  حسين  من  نهى  دراسة   ،مصر، 
اتجاهات الخبراء نحو مستقبل دم  تطبيقات الذكاء االصطناعي في االتصاالت  "بعنوان:    استشرافية
 ".المتكاملة للشركات المصريةالتسويقية 

مالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ومن          دراسة ،  مصر، من  مصطفى  ىوالء يحي  د.:  ت ، قد 
ز في بناء محددات قيمة العالمة التجارية لدى المستهلك" بعنوان:  ميدانية  ".دور إعالنات الواقع المُّعزَّ
فراجد.  أما       حسن  فراج  جامعة    حسن  شمسمن  بعنوان: مصرمن  ،  عين  بحًثا  م  قد   ،            
وعالقتها  " االصطناعي  الذكاء  لتقنيات  وفًقا  اإلخبارية  المحمول  الهاتف  تطبيقات  تصميم  أساليب 

 ". بتفضيالت المراهقين لها
تحت   المؤتمر العلمينقدم دعوة للمشاركة في  ،  الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات جامعة  الوأخيًرا من        

  22إلى    21خالل الفترة من    "بالذوق العــام  واالرتقاءدور اإلعــــالم والفـــن في بناء الوعــي  عنوان: "
   م.2021ديسمبر 

 
 

الدول      جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم  وهكذا  ومن   .
المجالت   المتبعة في  العلمي  النشر  لقواعد  للتحكيم طبًقا  بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع 

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  والطالب   للترقي  التقدم  فيألعضاء  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل فتخضع جميعها للتحكيم من  ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       المجلة  تحرير  هيئة  من  تدخل  دون  تعبر عن أصحابها  العلمية  واألوراق  البحوث  هذه    ي وجميع 

قبل   تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً        وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  بشكل   يفندعو هللا  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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    :خصلمال
 بين التكنولوجي  االندماج تمثل ي توال الذكية الهواتف وظهور  المحمولة األجهزة  تكنولوجيا تطور مع      

المحمول  اليومية الحياة مستوى  فعلى اإلعالمي؛ استهالكنا نمط تغير الشخصية والحاسبات  تكنولوجيا 
 ويمكن اإلعالمية، المنصات  من العديد  عبر الترفيهي والمحتوى  والمعلومات  لألخبار التدفق السريع نرى 

 محتوياتهم وينشروا يصنعوا أن يمكنهم كما مكان وأي  وقت  أي في المحتوى  هذا إلى للمستهلكين الوصول
في تكنولوجيا االتصال لتطور المذهل او  واإلنترنت  المحمول الهاتف شبكات  خالل من، الخاصة اإلعالمية
أد  جعل    إلى  ىالحديثة  مما  المستخدم,  على  للحفاظ  اإلخبارية  التطبيقات  وتصميم  بشكل  االهتمام 

التصميم والمحتوى الخاص بتلك التطبيقات  المؤسسات اإلعالمية والقائمين باالتصال يسعون إلى تطوير  
 وإضافة التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي للعمل على توفير أفضل التقنيات فى تلك التطبيقات. 

علو       التعرف  الدراسة  الم  ىاستهدفت  استخدام  اإلخباريةل  بحوثين معدل  المحمول  الهاتف  ، تطبيقات 
بحوثون وتحديد العالقة بين استخدام  التي يفضلها الم المحمول اإلخباريةتصميم تطبيقات الهاتف أساليب و 

تقنيات الذكاء االصطناعي فى تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وعالقتها بتفضيالت المراهقين  
 نحو أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية. عينة الدراسة   بحوثينالم تفضيالت  رصد و 
ا  علوجاءت  معتمدة  وصفية  المسح    ىلدراسة  و منهج  فياإلعالمي،  الدراسة  مجتمع    المراهقين   يتمثل 

عينة  اعام  (  18  -17)  من  المصرية  بالجامعات   المصريين عمدية  وجاءت  مستخدمي    من  الدراسة 
اإلخبارية المحمول  الهاتف  ) يوالتي    ،تطبيقات  عددها  مبحوث  400بلغ  جامعات   (  شمس)  من    ، عين 

 .(باإلسكندرية فاروس ،الزقازيق
حول    االستبيان  استمارة  لىع  الدراسة  اعتمدت و الدراسة  بيانات  الهاتف  أساليب  لجمع  تطبيقات  تصميم 

 هالتقنيات الذكاء االصطناعي وعالقتها بتفضيالت المراهقين ل  االمحمول اإلخبارية وفق  
 وجاءت أهم النتائج ممثلة في:

اإلخباريةالمبحوثين    استخدامارتفاع معدل   -1 المحمول  الهاتف  لتطبيقات  الدراسة  تطبيق  وجاء    عينة 
 . ثون التي يفضلها المبحو اليوم السابع اإلخباري في مقدمة التطبيقات 

وجود  -2 الدراسة  الهاتف    وأكدت  تطبيقات  تصميم  أساليب  بين  إحصائية  داللة  ذات  ارتباطية  عالقة 
   المحمول ومستوى استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.

http://www.epra.org.eg/
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" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

ارتباطية ذات داللة إحصائية بين تفضيالت المبحوثين نحو تصميم تطبيقات الهاتف    عالقة  توجد  -3
 . اإلخبارية وتقييمهم لتقنيات الذكاء االصطناعي

ات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس استخدام تطبيقات  توجد فروق ذ  -4
 الهاتف المحمول اإلخبارية تبع ا الختالف درجة دوافع التعرض لهذه التطبيقات. 

تطبيقات  وجود  إلى الدراسة توصلت   -5 ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًّا بين أساليب تصميم  د عالقة 
 . اإلخبارية ومستوى استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةالهاتف المحمول 
 . المراهقين-تقنيات الذكاء االصطناعي   -تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية  الكلمات المفتاحية:

 
 مقدمة:

 الذكية، الهواتف وانتشار االتصاالت  ثورة وأهمها المجاالت  جميع في ثورة العصر هذا شهد 
 لهذه تطبيقات   وجود  الذكية الهواتف وجود  مع وتوافق خيار ا، ال الزم ا األجهزة هذه استخدام وأصبح
 فيس ،(WhatsApp)أب  واتس تطبيق مثل؛ الفرد  حياة  في ومهم ا أساسي ا جزء ا أصبحت  التي الهواتف،

 بات و (Twitter) وتويتر  ،(Instagram) رامإنستج ، (Snapchat)شات  سناب  ، (Facebook)بوك
 الجريدة، وتصفح التلفاز، مشاهدة عن الذكي الهاتف أغنى حيث  حياتية، ضرورة للهاتف اإلنسان استخدام

 التقليدية.  االتصاالت  وسائل استخدام أو
من أهم مالمحها وأبرز توجهاتها،    ييواجه العالم ثورة صناعية متسارعة ُيعد الذكاء االصطناع و 

مذهل إمكانات  من  يقدمه  تسعى  لما  من  إ   إلىة  العديد  في  ودقة  كفاءة  وأكثر  وأذكى  أسرع  طرق  يجاد 
االصطناع،  المجاالت  الذكاء  دمج  حتمية  أمام  نفسها  وجدت  وخدماتها  يالتى  منتجاتها    مثل: ؛  في 
، المجاالت الصناعية، المجاالت الطبية، المجاالت التجارية، المجاالت االقتصادية  اإلعالميةالمجاالت  

 االت. وغيرها من المج
 للوصول جديدة طرق  خلق في مواردها من ا  مزيد   تستثمر الكبرى  اإلعالمية الشركات  أصبحت و 

 محل األجهزة هذه تحل أن المتوقع من أنه خاصة المحمولة، األجهزة منصات  عبر جمهور األخبارإلى  
 سواء   المهام من العديد  مع التعامل على لقدرتها انظر   ؛الشخصية الحاسبات  أجهزة بها التي تقوم الوظائف

ة  كل شخص أن يكون له منص  إلى    تلك التطبيقات   حيث أتاحت ،  مكان أى أو في العمل أو المنزل في
أصبحت الثورة  , وبذلك  وأصبح كل مستخدم له حرية وكيفية االستخدام لهذه المواقع بدون رقابة  ،إعالمية

سالح   إيجابيًّ ،  حدين  اذ   االرقمية  جانب ا  يحمل  نشر  فقد  عند  واألخبار  ا  والقيم،المعلومات  وقد   واألخالق 
 . ا المراهقينوخصوص   المجتمع على  ضرر كبير ه ا يتسبب فيا سلبيًّ نب  يحمل جا 

بجعل  المعني  العلم  وهو  الحاسوب،  علم  عن  المتفرعة  العلوم  أحد  االصطناعي  الذكاء  ويعد 
بمهام تقوم  عبشكل    هاالحواسيب  من  الذكاء  قريب  واتخاذ مليات  واالستنباط،  التعلم،  منها:  البشرية 

اإلنسان  .القرارات  الذكاء  طبيعة  فهم  إلى  ا  ي ويهدف  للحاسب  برامج  عمل  طريق  على  آلعن  قادرة  لى 
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بالذكاء المتسم  السلوك اإلنساني  الذكاء االصطناعي في تطوير تطبيقات  و   ،محاكاة  تقنيات  بدأ توظيف 
 قوية ساهمت فى تطوير المحتوى الصحفي من حيث الشكل والمضمون. الهاتف المحمول مما جعلها أداة 

 

 مشكلة الدراسة:
 التكنولوجي االندماج  تمثل يتوال الذكية الهواتف وظهور المحمولة األجهزة  تكنولوجيا تطور مع

 اليومية الحياة مستوى  فعلى اإلعالمي؛ استهالكنا نمط تغير الشخصية والحاسبات  تكنولوجيا المحمول بين
 ويمكن اإلعالمية، المنصات  من العديد  عبر الترفيهي والمحتوى  والمعلومات  لألخبار التدفق السريع نرى 

 محتوياتهم وينشروا يصنعوا  أن يمكنهم كما مكان وأي وقت  أي في المحتوى  لهذا للمستهلكين الوصول
في تكنولوجيا االتصال لتطور المذهل او  واإلنترنت  المحمول الهاتف شبكات  خالل من، الخاصة اإلعالمية
أد  جعل    إلى  ىالحديثة  مما  المستخدم,  على  للحفاظ  اإلخبارية  التطبيقات  وتصميم  بشكل  االهتمام 

المؤسسات اإلعالمية والقائمين باالتصال يسعون إلى تطوير التصميم والمحتوى الخاص بتلك التطبيقات  
 للعمل على توفير أفضل التقنيات فى تلك التطبيقات.  وإضافة التقنيات الحديثة مثل الذكاء االصطناعي

 ةبأدواتها المختلفة خاص   التكنولوجيا الرقميةمن بين مستخدمي  كبيرة  شريحة  يمثلون  المراهقين  كون  و      
والتطبيقات    ،اإلنترنت  المواقع  في  المراهقون  يفضله  ما  توفير  إلى  اإلعالمية  المؤسسات  سعت  لذلك 

 ا ومضمونها. اإلخبارية من حيث شكله
 المختلفة األنواع في المصممون  يفكر أن يجب  المحمول للهاتفوتطبيق     موقع تصميم وعند 

الخاصة لألجهزة وأساليب  و   بالمستخدمين المحمولة  االصطناعى  الذكاء  تقنيات  أحدث  استخدام  مراعاة 
 تهم المعلومات التي عرض  يجب  كما ،الصغيرة الشاشات  يناسب  بما المحتوى  تحسين يتم وأن ،التصميم

 من التأكد  المصممين على يجب ، و للمستخدم بالنسبة أولوية األكثر  المحتوى  وتقديم فقط، المستخدمين
 على للمعلومات  قوي  بناء طريقة لخلق أفضل ولعل بسرعة، المطلوبة للمعلومات  دمينخالمست وصول
 .الشخصي الحاسب  في موقع مستخد  المُ  ذلك من أبسط تصميم استخدام عبر تأتي المحمول الهاتف

قامبالمشكلة    ولتحديد  استطالعية    دقة  دراسة  بإجراء  قوامها   علىالباحث  مبحوث  30)  عينة  من    ا( 
 :ي لاوجاءت نتائجها كالت عام ا،(  18 -17المراهقين من ) 

اإلخبارية،  %(  66.7)  يهتم -1 المحمول  الهاتف  تطبيقات  باستخدام  االستطالعية  الدراسة  عينة  من 
 باستخدامها. ال يهتمون منهم  (%33.3و)

  هي اليوم السابع االستطالعية  الدراسة  عينة  تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية استخدام ا وفق ا لأكثر   -2
  الوطن   وفي المرتبة الثالثة  ،%(  23.3)  بةبنس   24القاهرة  بة الثانية  وجاء في المرت  (،%43.3بنسبة )
 (. %13.3المرتبة األخيرة بنسبة )  فياليوم المصري  وجاء (،%20بنسبة )

لمد  -3 االستطالعية    اهتمام  ىبالنسبة  الدراسة  المحمول  المراهقين عينة  الهاتف  تطبيقات  بشكل وتصميم 
كبيرة    اإلخبارية بدرجة  )  جاء  بنسبة  األولي  المرتبة  متوسطة    (،%50في  الثاني    وبدرجة  الترتيب  في 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " هابتفضيالت المراهقين ل وعالقتها لتقنيات الذكاء االصطناعي اتصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفق  أساليب "حسن فراج:  . د 210 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

يمكن تحديد مشكلة  وبذلك    ،(%16.7في الترتيب األخير بنسبة )   قليلة  وجاء بدرجة    (،%33.3بنسبة ) 
الرئيس  التساؤل  وفق  أساليب  ما  "  التالي:  الدراسة في  اإلخبارية  المحمول  الهاتف  تطبيقات   اتصميم 

 "؟هالتقنيات الذكاء االصطناعي وعالقتها بتفضيالت المراهقين ل
 

 همية الدراسة:أ
بين    قلة .1 ربطت  التي  الذكاء الدراسات  وتقنيات  اإلخبارية  المحمول  الهاتف  تطبيقات  تصميم 

 االصطناعي وعالقتها بتفضيالت المراهقين. 
ا اتصاااالي ا  .2 ا باإلضاااافة إلاااى محدودياااة الدراساااات دورتقنياااات الاااذكاء االصاااطناعي باعتبارهاااا نمطااا  جدياااد 

 اإلعالمية فى هذا المجال.
تساعد القائمين على تصميم المواقاع اإلخبارياة الخاصاة بالهااتف المحماول علاى تطويرتصاميم المواقاع  .3

 .الخاصة بالمحمول وفق ا لتفضيالت المراهقين مستخدمي هذه المواقع
عالميااااة فاااااى رصااااد ساااالوكيات المسااااتخدمين واالساااااتفادة ماااان تقنيااااات الاااااذكاء إلالمؤسسااااات ا ةمساااااعد  .4

 االصطناعي فى تطوير تصميم تطبيقاتها اإلخبارية. 
 

 هداف الدراسة:أ
تصميم تطبيقات الهاتف المحموول اإلخباريوة أساليب  : التعرف علىيتمثل الهدف الرئيس للدراسة في    
اوف وينبثاق مان الهادف الارئيس أهاداف   .هوالتقنيات الذكاء االصطناعي وعالقتها بتفضويالت الموراهقين ل  ق 

 :فرعية تتمثل في
 .تطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةل بحوثينالكشف عن معدل استخدام الم .1
 . بحوثون التي يفضلها الم تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةأساليب  علىالتعرف  .2
الذكاء  .3 لتنقيات  وفق ا  اإلخبارية  المحمول  الهاتف  لتطبيقات  المبحوثين  استخدام  سهولة  معدل  معرفة 

 االصطناعي.
المحمول   .4 الهاتف  تطبيقات  تصميم  فى  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  استخدام  بين  العالقة  تحديد 

 اإلخبارية وعالقتها بتفضيالت المراهقين. 
 . يل تقييم المبحوثين لتصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةدراسة وتحل .5
 نحو أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية. عينة الدراسة   بحوثينالم تفضيالت  رصد  .6

 تساؤالت الدراسة:
 ااإلخباريووة وفقوو  تصووميم تطبيقووات الهوواتف المحمووول أسوواليب  "مووا يتمثاال التساااؤل الاارئيس للدراسااة فااي    

 "؟هالتقنيات الذكاء االصطناعي وتفضيالت المراهقين ل
 فرعية تتمثل في:المجموعة من التساؤالت  وينبثق من التساؤل الرئيس
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 ؟ تطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةل بحوثين الم استخدامما معدل  .1
 ؟ اإلخبارية تطبيقات الهاتف المحمول أساليب تصميم  بحوثون الم يفضل كيف .2
 ؟ بحوثون التي يفضلها الم الهاتف المحمول اإلخبارية تطبيقات ما مضامين  .3
 بحوثون؟ التي يفضلها المتقنيات الذكاء االصطناعي  ما .4
 ؟ تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية لتقنيات الذكاء االصطناعي المستخدمة فى المبحوثينتقييم ا ما .5
 ؟ بحوثون التي يفضلها الم استخدم ا اإلخباريةالهاتف المحمول تطبيقات  أكثرما  .6
تفضيالت  .7 على  المبحوثين  ما  االصطناعي  الذكاء  تقنيات  تأثير  المحمول    نحو  الهاتف  تطبيقات 

   ة؟اإلخباري 
 الهاتف المحمول اإلخبارية؟  يقات تطب  بحوثين فى عناصر تصميمالم تفضيالت ما  .8
 

 اإلطار النظري للدراسة:
 

 :  (A user- Centered Approach)المستخدم  على التركيز مدخل

  خالل   من  المستخدمين  تجربة  حول  رؤى   بناء  عملية  هو  المستخدم،  على  زك  ير   الذي  تصميمال
  تصميم  عملية  خالل  من  المنتج  تطوير  في  المستخدم  بحث  من  أخرى   وأشكال  االستخدام  قابلية   اختبار
ا.  تكرارية أيض  تعريفه    من   فقط   تتطلب   ال   المشكالت   لحل  المراحل  متعددة  عملية"   بأنه  ويمكن 

ما  المستخدمون   بها  يستهلك  أن   المرجح  من  التي  الطريقة  وتصور  تحليل  المصممين  ولكن  ،وسيلة 
ا  يعد و ."  الحقيقي  العالم   اختبارات   في   المستخدم  بسلوك  يتعلق  فيما  افتراضاتهم   صحة   من   للتحقق  أيض 
 .هذه  التحقق عملية  صميم  في االستخدام قابلية اختبار
ا علاااااااى أنهاااااااا       رف أيضااااااا  وتطبياااااااق إلقحاااااااام المساااااااتخدم فاااااااي عملياااااااة  وفلسااااااافة نظرياااااااة هاااااااىُوتعاااااااً

مساااااتخدم بشاااااكل واساااااع هاااااو أسااااالوب "التصاااااميم المساااااتخدم هاااااو محاااااور"، الحاساااااوبية البااااارامج تصاااااميم
فاي كاال مرحلاة يااتم إعااداد  ومان ثاامً  ويتاادرج بداياة ماان تحليال احتياجااات المسااتخدمُ  ى الكبار  الشااركات  فاي

ويشابع  ،وفر الراحاة واألماانياُ  المنتج أنمن عدد من الجلسات ألخذ آراء المستخدمين وتحليلها والتأكد 
 .ةاحتياجات المستخدم النهائي

يعتبر         االفتراضات  تلك  على    ضع ت  طريقة  هو  المستخدم  على  يركز  الذي  التصميموبناء  
و وتطويره  تصميمه  مركز  في  للموقع  المستهدفين  المستخدمين   التحدث   خالل  من  ذلك  تحقيق  يتم، 

 . بمتطلباتهم يفي  سوف الموقع أن من للتأكد  المشروع في الرئيسة النقاط في المستخدم إلى مباشرة
وقع  الم  استخدام  قابلية  أهداف  تحقيق  يتم  حتى  الدورة  تكرار  عتكرارية، م  بطريقة  المراحل  تنفيذ   يتم     

اإللكترونى ، بدقة  األساليب   هذه  في  المشاركون   يعكس  أن  بمكان  األهمية   من   يجعل  هذا.  وتطبيقه 
 :المستخدم محوره تصميموتقوم تلك النظرية على أربعة أسس وفرضيات رئيسة فى 

 . االستخدام سياق وتحديد  فهم: المتطلبات  جمع .1
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 . التنظيمية والمتطلبات  المستخدم تحديد : المتطلبات  مواصفات  .2
 . والنماذج التصاميم إنتاج: التصميم .3
 للموقع.  المستخدم على يعتمد  تقييم  إجراء: التقييم .4
 علاى زركا  يُ  الاذي التصاميم ومصاطلح التصاميم، عملياة مان األساساي الهادف هاو المساتخدم        

 كاون  مان والتأكاد  الموقاع اساتخدام عملياة تساهيل علاى تركاز وفلسافة عاام هاو مصاطلح المساتخدمين
 p12) (Maloney & Preece, 2004. (1),للمستخدمين  مالئم ا الموقع

 إنشاء التفاعلي التصميم كتابه في )Saffer( صنف وقد  المستخدمين تفضيالت  سةابدر  يهتم حيث 
وأجهزة   عملية في استخدامها يمكن رئيسة مداخل أربعة  إلى  التفاعلي التصميم  مبتكرة تطبيقات 

منتجات  التصميم  تصميم األنشطة، على زرك  يُ  الذي التصميم:  في تتمثل ناجحة تفاعلية لتطوير 
التصميم التصميم النظام،  على األول المدخل زرك  يُ  حيث ،  المستخدم على زرك  يُ  الذي العبقري، 
االستخداميُ   اختبارات ( تحققها من التأكد  إلى حتاجت واألنشطة المهام من مجموعة  ويركز ،)سر 
 في وموهبة المصممين، قدرات  على فيركز الثالث  المدخل أما النظام، مكونات  على الثاني المدخل
 p(Saffer.  (2),5398,2015(  المستخدم وتفضيالت  احتياجات  على بعاالر  المدخل يركز حين

يعتمد عليه الباحث للتعرف على أساليب وسوف  ،  الحالية  الدراسة تنطلق منه الذي المدخل وهو   
لتقنيات   وفق ا  التصميم  فى  المستخدمين  وتفضيالت  اإلخبارية  المحمول  الهاتف  تطبيقات  تصميم 

االصطناعي   اإللكترونية  المواقع تصميم في الكبير  التكنولوجي التطور  من  الرغم فعلى  ،الذكاء 
 المستخدمين وتفضيالت  وتوقعات  ياجات احت التعرف على يجب  أنه إالوتطبيقات الهاتف المحمول  

 p(Brizee.  (3),343,2012(للتصميم  وتقييمهم

 

 للدراسة: المعرفىاإلطار 
 Artificail intelligence (AI)الذكاء االصطناعي 

 مفهوم الذكاء االصطناعي:
من واقع مسماه على الجمع بين الذكاء واالصطناع، وفي حين تشير    ي الذكاء االصطناع  ي ينطو 

المصطنع   االصطناع/  فإن مصطلح    (Artificial)كلمة  الطبيعي"،  أو"غير  الحقيقي"  "غير  الشيء  إلى 
الهادي،  )عبد    يعني "القدرة على االستدالل، وإثارة أفكار جديدة، واإلدراك، والتعلم  Intelligence))  الذكاء
 (4)  .(۲1 ص  م،۲۰۰۰

 ي: تاريخ الذكاء االصطناع
  ( Neural) Networksفي التسعينيات عاد علماء الذكاء االصطناعى إلى الشبكات العصبية  

وذلك نتيجة لتطور الحاسبات خالل السنوات الماضية بصورة هائلة من حيث السرعة وقدرات التخزين،  
وكذلك تطور أبحاث علم النفس في مجال الذكاء، وتطور علم شبكات األعصاب، وبالتالى تقدمت جميع  
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على الحالة، وفهم اللغة الطبيعية، والواقع   ي لة، واالستدالل المبناآل  مجاالت الذكاء االصطناعى من علم
 االفتراضي، واأللعاب.

من المتوقع أن    يم وحتى اآلن دخل الذكاء االصطناعى مرحلة جديدة من التطور والت2000وفي عام  
جنب  ت البشرية،  مصير  وتغير  جذرى  بشكل  البشرى  المجتمع  تطورات  شكل  من  غيرها  مع  جنب  إلى  ا 

وتنافست العديد   هل الحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة، والسيارات ذاتية القياد تكنولوجيا المعلومات، مث
ا على التحول  اعتماد    (Netfilex, Apple, Amazon, Google)من الشركات في هذا المجال منها:  

مما أجبر المختصين على استحداث طرق أكثر فاعلية وسرعة وكفاءة للبحث عن  ؛الذى نشهده    يالرقم
الك وغالب هذا  منها،  النتائج  واستخالص  وتحليلها  وقراءتها  البيانات،  من  الضخم  الذكاء   ام  ُيستخدم  ما 

 (5)  .( 193-133ص    م،17۲۰  )آل سعود ،   لمعالجة هذه البيانات الضخمة ياالصطناع 
 : يأنواع الذكاء االصطناع

والمستخدمة في العديد من المجاالت أمثلة لما    يا للذكاء االصطناع تعد التطبيقات المتاحة حالي  
، وذلك في إشارة لتطبيقات  (Narrow or weak AI  )الضيق أوالضعيف  يالذكاء االصطناع  ة طلق علييُ 

اإلجابة    :مثل  ؛التي تستخدم شفرة برمجية )أو خوارزميات( ألداء وظيفة واحدة محددة  ي الذكاء االصطناع
على سؤال العميل في خانة الدردشة أو قيام مركبة القيادة اآللية التمييز بين إشارة التوقف وإشارة السير، 

ت االفتراضية  على المساعداي  باإلضافة إلى هذا تشتمل التطبيقات الضيقة المحدودة للذكاء االصطناع
منزلية ألغراض  "سيرى"    :مثل  ؛ المصممة  ألجهزة  (Alexa)وألكسا    (Siri)مساعد  التابع  وواتستون   ،

(IBM)  ا د  في عدد واسع ج    اوينتشر حالي    اتطور    ي ، وهو أحد أكثر التطبيقات المحدودة للذكاء االصطناع 
 (6) (.Murphy,2019,p.2) .من التطبيقات التجارية

 :تطبيقات علم الذكاء االصطناعي
ا  التطبيقات المهمة واألكثر شيوع  و أشار العديد من الباحثين إلى عدد من الدراسات واألبحاث العلمية  

 (. 27م، ص 2009 .القليني) :( 7(أال وهي؛ في علم الذكاء االصطناعي
 . Game playing))* تطبيقات األلعاب 

 . (Automated Reasoning and Theorem Proving)ثبات النظريات إل نة ميك * تطبيقات م
 .  Expert systems))* تطبيقات األنظمة الخبيرة  

   Natural Language).)* تطبيقات التعرف على الصوت 
 .(Machine Vision)* تطيقات الرؤية عن طريق اآللة 

 . Modeling Human Performance)) * صياغة أداء اإلنسان 
 . (Planning and Robotics)  إلنسان اآللى* التخطيط وا

االصطناعي   للذكاء  وبيئات  لغات   *(Languages and environments for artificial 
(intelligence . 
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   .Machine learning))* تعليم اآلالت 
المتوازية الموزعة  والمعالجة  الظاهرة  الحوسبة   *processing and emergent) (computation 

Parallel Distributed . 
 (. (Heuristic Classification ي* التصنيف اإلرشاد 

 .(Al and Philosophy)* الفلسفة والذكاء االصطناعي 
 :  ؛ وذلك من خاللوتسعى المؤسسات اإلعالمية إلى االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي

 ومعالجتها.البحث عن البيانات  -
 تحديد الموضوعات الجديدة بالنشر واألولى بالمتابعة.  -
 اإلشراف على التعليقات وتنقيتها.  -
 كتابة األخبار.  -
 الرد اآللي على المستخدمين. -

ويتضح من العرض السابق أن المواقع اإلخبارية وتطبيقات الهاتف المحمول سوف تستفيد بشكل  
 ناعي فى تطوير محتواها من  كبير من استخدامها لتقنيات الذكاء االصط

 حيث الشكل )التصميم( وطريقة العرض وكذلك المحتوى والمضمون.
 

 : الدراسات السابقة
 : يالدراسات الخاصة باستخدام الذكاء االصطناع :أوال  

 في مصر في الروبوت  صحافة وإنتاج تطبيق آليات بعنوان  ) م2021)محمد جمال بدوي    دراسة      
استخدام  هذه تسعي  .اإلخباري  24 القاهرة موقع على حالة  دراسة  االصطناعي الذكاء أدوات ضوء 

 في إنتاجها وآليات  الروبوت  تطبيق صحافة  كيفية  علي  التعرف في يتمثل رئيس  هدف لتحقيق الدراسة
 االصطناعي، الذكاء تقنيات  من النموذج هذا يطبق موقع مصري  أول باعتباره اإلخباري  24 القاهرة موقع

القيمة الفائدة علي والتعرف  فرضتها،  التي الجديدة الممارسات  عن والكشف للموقع، أضافتها التي أو 
 من جملة ىإل الدراسة وتوصلت  البشريين، والصحفيين الروبوت  صحافة بين العالقة  طبيعة ىوالوقوف عل

 وتقديم إنتاج ىعل لقدرتها المصرية، الصحفية المواقع الروبوت في صحافة تطبيق  أهمية  :أهمها ؛النتائج
 الجمهور، ىلد  منه مصداقية وأكثر ن،و البشري ن و الصحفي يقدمه الذي من  اتميز   أكثر صحفي ى محتو 

 حقق  قد  اإلخباري  24القاهرة  موقع وأن الصحفي، للعمل واألخالقي المهني البعدين ىعل يجابيإل وتأثيرها ا
 (8) (م2021، جمال دمحم  ، بدوى ). جيدة بنسبة الروبوت  صحافة تطبيق من أهدافه
الكيالني ) راسةد      محمود  أفالم    بعنوان(  م2021رانيا  فى  االصطناعي  الذكاء  تطبيقات  استخدام 

( نيتفليكس  الجيل    Netflix)شبكة  مدخل حروب  فى ضوء  تحليلية  البحث    الخامس.دراسة  اعتمد  وقد 
على المنهج الوصفي التحليلي، ُمستخدم ا دليل تحليل المضمون الكيفي لعينة من األفالم األجنبية على  
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ي خطر  ، وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الذكاء االصطناع Netflix) )نيتفليكسشبكة 
توعية   أهمية  إلى  الدراسة  انتهت  كما  البشرية،  التى  يهدد  الحديثة  العالمية  الحروب  بمخاطر  الشباب 

  (9)  م(2021.)الكيالنى، رانيا محمود،تتخفى بأكثر من طريقة
 في االصطناعي الذكاء تطبيقات  توظيفبعنوان    (م2020 الحميد عبد محمد  عمرو)  دراسة      
 الممارسات  أن هذه أكدت  التي  .المصري  الجمهور لدى بمصداقيته اإلعالمي وعالقتها المحتوى  إنتاج

 اأشواط   قطعت  أنها رغم المنطقة العربية، في  ستحدثة مُ  االصطناعي الذكاء على تعتمد  التي اإلعالمية
 وأحوال  والرياضية االقتصادية األحداث  تغطية في نجاحات ملحوظة وحققت  الغربية، اإلعالم بوسائل كبيرة

التفسير   على  تعتمد  أكثر  تحريرية لمهام اإلعالميون  ليتفرغ يا،روتينًّ  برمجتها التي يمكن والمرور الطقس
  .النقدي والتفكير والتحليل والتعمق
 المصرية بالمواقع اإللكترونية االقتصادية لألخبار نموذجين على تطبيقها تم التي الدراسة وأوضحت      

 في االصطناعي الذكاء تطبيقات  تأثيرات  أن ،بشري  صحفي بواسطة واألخر الروبوت  بواسطة منتج أحدهما

 صياغة نجاح مدى حول  اآلراء وتختلف المهد،  مرحلة في أنها بالنظر إلى محدودة تزال ال المصري  اإلعالم

 من التقليدي، وبين الوصفي واألسلوب  بالملل يتسم يراه  من بين االصطناعي الذكاء عبر أدوات  المحتوى 

 المحتوى  بين التمييز عليه ب قد يصعُ  العادي الجمهور وأن مرتفع، مصداقية بمستوى  يتمتع كمحتوى  مهيقي  

   (10) م(2020)عبد الحميد ،والمراسل الحقيقي االصطناعي الذكاء عبر المكتوب 
تقنيات   توظيف نحو  والقيادات  الصحفيين اتجاهات ( بعنوان  م2020الباقي   عبد عيسى)دراسة  

 الكمي الرصد إلى سعت  التي .المصرية الصحفية بالمؤسسات  األخبار غرف داخل االصطناعي الذكاء

 الصحفية بالمؤسسات  والقيادات  األخبار غرف العاملين في الصحفيين ومواقف لتصورات  الكيفي والتفسير

 أن :منها نتائج عدة إلى توصلت  حيث  أخبارها، بغرف االصطناعي تقنيات الذکاء توظيف نحو المصرية

 الذکاء االصطناعي تقنيات  لتوظيف الكبيرة األهمية على يؤکدون  والقيادات  الصحفيين  من (%88)  نسبة

االصطناعي   الذكاء لتقنيات  اإليجابية ثيرات أالت أهم من أن الدراسة وأظهرت  .بهم الخاصة األخبار بغرف
 وتفرغهم أدوارهم على تغير وتعمل للصحفيين، راحة أکثر عمل بيئة توفر أنها األخبار غرف في وتوظيفها

 أمام تقف التي التحديات  أهم وأن سريع وموثوق، بشکل  الحقائق فحص  على تساعد  کما اإلبداعية، للمهام

 فالتحديات  والمؤسسية،  التنظيمية التحديات  ثم والتكنولوجية، التحديات التقنية في تتمثل التقنيات  هذه توظيف

 (11) م(2020الباقى& عادل،  )عبد . واألخالقية نية،االقتصادية، والمه  
 في اإلعالم االصطناعي الذكاء استخدام بعنوان  (Karnouskos, Stamatis 2020) دراسة       

 األخبار أشكال من الاعتبارها، شك   يمكن والتي Deep fakes)) العميق التزييف ظاهرة خالل من الرقمي

 التواصل بوسائل ونشرها الواقعية، الفيديو تقارب  مقاطع إنتاج خالل من رقمية منتجات  إنشاء عبر المزيفة

 ظهور مع للتعامل مستعدة ليست  المجتمعات  وأن اآلثار الرئيسة، على الضوء النتائج سلطوتُ  االجتماعي،

 ال والتي تطورها، من األولى  المرحلة بسبب  اآلن حتى  خطيرة آثار أي لم تشهد  كما العميق، التزييف تقنية
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 من  إلى مزيج الماسة الحاجة يؤكد  ما وهو العميق، للتزييف اإلشكالية الجوانب  لمعالجة  عيوب ا،تظهر  تزال

 .(12) م(Karnouskos  ،2020) والحوكمة والتدريب  والتعليم التكنولوجيا
 تطبيقات  الستخدام مصر في القائمين باالتصال تقبل  مدىم( بعنوان 2019 محمد بسنت) دراسة     

 المدركة المنفعة بين ا إحصائيًّ  دالة ارتباطية عالقة حيث وجدت  .اإلعالم مجال في االصطناعي الذكاء

النوع  مثل  الديموغرافية، السمات  منها األخرى  المتغيرات  من ومجموعة والنية السلوكية االستخدام وسهولة
 .(13) م(2019)عطية،  التكنولوجيا قبول نموذج على باالعتماد  الدخل ومستوى  والسن
 مساعد  تبني واستخدام نية على تؤثر التي العواملبعنوان   Song Yong Whi)   (2019 دراسة     

 الدراسة نتائج مدعً  حيث  .(TAM)قبول التكنولوجيا   نموذج على باالعتماد  االصطناعي للذكاء افتراضي

 السلوكية النية على إيجابي تأثير المتصورة االستخدام وسهولة للفائدة المتصورة يكون  حيث  النموذج، قبول

 االستخدام المتصورة  سهولة فإن ذلك، على عالوة االصطناعي،  للذكاء االفتراضي جوجل الستخدام مساعد 

 .(14) (Yong Whi   ،2019) .المتصورة الفائدة على إيجابي تأثير لها كان للجمهور الذاتية والمعايير
  صناعة   في  االصطناعي  الذكاء  العتماد   مراجعةبعنوان    (Chan-Olmsted 2019)دراسة       
 صناعة  في  االصطناعي  الذكاء  أدوات  على  اإلعالم  قطاع  في  تزايد اعتماد الشركات العاملةحيث  .اإلعالم

 وإدارة الرسائل، وتحسين زز،المعً  الواقع عبر وإشراكه الجمهور، محتوى  توصيات واكتشاف في اإلعالم

 صعيد  كبيرة على تحديات  هتواج لكنها التشغيلية، واألتمتة الجمهور، مشاركة وإحصاءات  نشاء المحتوى،إو 

 . (15)(Sylvia ,2019) .االصطناعي والذكاء  البشري  والعنصر والكفاءة، الفعالية بين التوازن 
بشكل    اإلعالمية  المؤسسات  استجابة ة و والترفي  اإلعالم مستقبلبعنوان   ((Raconteur 2018ةدراس     
 بين والتفاعل حجم العمل وتخفيف االصطناعي الذكاء تكنولوجيا على باالعتماد  الجمهور لتوقعات  أسرع

 اإلخبارية، اإلعالم وسائل في الطرق شيوع ا أكثر كانت  حيث  .لوأفض   أسرع والعمليات  والجمهور المحتوى 

 الرقمي  والتحول  اآللة  على  االعتماد  ثم   % 59توصيات المحتوى بنسبة  لتحسين االصطناعي  الذكاء استخدام

بنسبة   الديناميكي  والتسعير اإلعالنات  عبر والتسويق الدعاية أساليب  وتحسين, %39بنسبة   العمل سير في
 .  )16((2018rRaconteu,) .% 45وبرامج الدردشة اآللية لخدمة العمالء بنسبة  ، 39%

 

 : الدراسات الخاصة بتصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية: اثاني  
)أحمد حسين         اإللكترونية  المواقع تصميم في المستخدمة والتقنيات  األساليب   بعنوان  (م2020دراسة 

المواقع   .المحمولة المستخدمة فى تصميم وتطوير  الحديثة  والتقنيات  األسيالب  التعرف على  إلى  هدفت 
وقياس مدى جاهزية التصميمات إلى متطلبات إتاحتها وتصفح محتواها وخدمتها    ،اإللكترونية المحمولة

المستفيدين   لجمهور  المحمولة  األجهزة  منها:    منها،عبر  المهمة  النتائج  من  عدد  إلى  الدراسة  وتوصلت 
اإلنترن صفحات  وإنشاء  برمجة  فى  المتجاوب  التصميم  أسلوب  على  التطبيقات  واستخد اعتمدت  مها  ات 

(HTML5فى برمج )(17) (.2020المصرى,)تطبيقاتها.  ة 
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محمد)دراسة          وعالقتها  اللوحية الكمبيوتر وأجهزة الذكية الهواتف تطبيقات   بعنوان   (م2019  كريم 
التعرف إلى  هدفت الدراسة  .  استخدامها ويسر  اإلخبارية والمواقع اإللكترونية الصحف مواقع إلى بالوصول
خبارية المصرية المخصصة للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر  إلالمواقع الصحفية وا  تصميم تطبيقات على  

والتعرف على    ،ومقارنته بنظيره فى التطبيقات األجنبية المناظرة  ،اللوحية التى تعمل بنظام تشغيل أندرويد 
وسهولة   استخدامها  يسر  التطبيقات  تلك  لمستخدمى  يتيح  التصميم  كان  ما  من  إلى  الوصول  إذا  محتواها 

ساليب التجول بها وتصميم واجهاتها،  أجراء دراسة تحليلية لرصد بنية معلوماتها و إوذلك من خالل  ،  عدمه
جراء دراسة ميدانية على الجمهور للتعرف على مدى رضائه عن يسر استخدامها وسهولة إلى  إضافة  إل با

صدارات من المواقع إلالتوصيات لتصميم تلك ا لى مجموعة من  إال عن التوصل  فض    ،الوصول لمحتوياتها
ي   مشكالت  محتواها.لتجنب  الى  الوصول  وسهولة  استخدامها  توصلت  أ ومن    سر  التى  النتائج   ليها: إهم 

سر استخدام تطبيقات مواقع الصحف والمواقع  تنوعت درجة موافقة المبحوثين على العبارات التى تقيس يُ 
المتعلقة بالتفاعلية الواجهية ما بين مرتفعة بدرجة كبيرة ومرتفعة على  و خبارية التى سبق وأن تصفحوها  إلا

   .(18) م(2019محمد،  ). قلأنحو 
طارق         )شهد  واقعنبع (م2017دراسة  الذكية لتطبيقات  المستخدم واجهات  تصميم وان   الهواتف 

تطويرها   .الواجهات  تصاميم في والسلبي اإليجابي  الجانب  لتحديد  األردنية الحكومية للمؤسسات  بهدف 
 لجمع كأداة  االستبانة واستخدمت  المسحي، الوصفي المنهج الباحثة على اعتمدت  الدراسة أهداف ولتحقيق 

 هواتف تطبيقات  ثالثة من وتتكون  الغرضية أو المقصودة العينة العينة بطريقة اختيار تم ولقد  المعلومات،
 اضير األ  دائرة تطبيق العام، االفتاء دائرة تطبيق ء،ار آ استكشف تطبيق األردنية:الحكومية   للؤسسات  ذكية

 "األساسية الواجهة استخدام":  نحو إيجابية العينة  اتجاهات  : يلي كما  الدراسة نتائج  وكانت   .والمساحة
Home Screen   الخطوط"و  "الصور استخدام"و " Buttons األزارر استخدام  ، " fonts استخدام 

Photography    ذو   بينهما والفرق  2  القياس  داة أ متوسط من أكبر مجال لكل الحسابي المتوسط كون
 تطبيق ومدى  "logo "الشعار استخدام" :ونح  سلبية العينة اتجاهات  2.21 مستوى  عند  إحصائية داللة

 لكل الحسابي المتوسط كون  ،" Android Guidelines األندرويد  بمتجر الخاصة  التصميمية المنظومة
م(  2017)طارق ،.  2.21 مستوى  عند  إحصائية داللة ذو بينهما والفرق  2القياس  أداة  متوسط من منهما أقل

(19) . 
 المصرية اإلخبارية المواقع لتصميم المستخدمين تفضيالت   بعنوان  (م2016سماح عبدالرازق دراسة )    
المواقع   وميدانية  تحليلية دراسة المحمولة الهواتف على مستخدمي  تفضيالت  على  التعرف  إلى  هدفت 

اإلخبارية المصرية على الهواتف المحمولة لتصميم هذه المواقع وتقييمهم للتصميم الحالي لها، وتوصلت 
ترتيب إلى تفضيالت المستخدمين لعناصر التصميم المختلفة فالبنسبة لشكل الصفحة الرئيسة جاءت فى ال

فقط   تحتوي األول ألنها    (20)  .م(2016)الشهاوى، على أحدث األخبار وأكثر الموضوعات تعليق ا  
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 األجهزة عبر شبكة اإلنترنت  لتصفح المختلف التقنيات  بين المقارنةبعنوان ( (Kong 2015دراسة      
 تصميم هي: طرق رئيسةإلى ثالث  المحمولة األجهزة على الويب  تصفح طرق  الباحثون  وقسم .المحمولة
القائمة على   الهيكلة، على المعتمدة الويب  صفحات  المحمول، بالجهاز خاصة  منصة وصفحات الويب 
مصممي   على تسهل التي  التفاعلية واألدوات  الترميز كلغات  التقنيات  من مجموعة ويشمل  ،التكبير
 بذكاء تعمل فهى الصفحة هيكلة إعادة تقنيات  أما المحمول، الجهاز على األمثل  الموقع إنشاء المواقع

 ،المحمولة األجهزة  عبر للتصفح  صالحة  تكون  كى  المكتب  بسطح  الخاصة الموقع نسخة على تكييف
 المحمولة، األجهزة يناسب   layoutا  مخطط   تخلق ثم ارتباط ا األكثر المعلومات  التقنيات تكتشف وهذه
 نظرة أو ص خمل شكل في المحمول الجهاز شاشة على  المكتب  بسطح الخاصة الموقع صفحة يعرض و 

لهذه  &Kong)  المفصلة للقراءة معين جزء بتكبير للمستخدم يسمح ما وهو الصفحة، عامة 

,2015Ahmadi ) (21). 

 

 الصحف األجنبية مواقع من لمجموعة المستخدم اجهةبعنوان عناصرو   ((Jeong 2012  دراسة     
ا.  المحمولة الهواتف على وجود  إلى   النتائج أشارت  وقد  المحتوى، في المستخدمة  المساحة وتحديد 

 كبيرة، إعالنية مساحات  استخدام: مثل المساحة، إهدار في المتسببة الممارسات  من متعددة مجموعة
إلى   المستخدمون  يضطر وبالتالي فقط، القائمة  نظام  وجود  أو اإلبحار، على األولى واقتصار الصفحة

 وقد  للمستخدمين، اإضافيًّ  وقت ا  يعني  ما وهو الثانية، للصفحة الفعلية المحتويات  الرابط لعرض  على لنقرا
لتحقيق اقترحت  الموقع  بعنوان الخاص  الصندوق  يختفي أن المساحة من القصوى  االستفادة الدراسة 

((URL    يحتل العنوان صندوق  أن حيث  ؛المحمول الهاتف على الموقع صفحة تحميليا عندما يتم  تلقائ 
و  حجم من % 12 حوالي  كلمات  من المزيد  عرض  يمكن المساحة هذه استغالل تم ذاإالشاشة 

ا   اقالب   تستخدم المواقع من  العديد  أن النتائج أوضحت  المحتوى،كما  القالب  هذاواستخدام   templateواحد 
 .الصحيفة ويةهُ  إظهار الصعب  من يجعل نفسه الوقت  في ولكنه والمال؛ الوقت  يوفر أن يمكن

(,2012Han Jeong&(  (22). 
 للصحيفة على اإللكترونية النسخة  نحو  المستخدمين اتجاهات بعنوان    (Zhang 2012  (دراسة        
بصحف   الخاصة اآليباد  تطبيقات  تصميم تحليل ضاوأي   للصحيفة، المطبوعة والنسخة المحمولة األجهزة

New York Times    وUSA Today    وHuffington Post،   اتجاهات  وجود  النتائج أكدت  وقد 
المحمولة، على  الصحف  موقع تصميم نحو المستخدمين  لدى  إيجابية  المستخدمين ومعظم األجهزة 
 قراءة أن النتائج وأكدت  األجهزة المحمولة، ثم  الكمبيوتر جهاز  على اإللكترونية  الصحف  قراءة يفضلون 
استخدامات  من واحدة أصبحت  التطبيقات  أو المواقع عبر سواء   األخبار  متعددة اللوحية األجهزة أهم 

 اتطور   أكثر يكون  أن يجب  اإللكترونية للصحف المواقع تصميم أن إلى المستخدمون  أشار كما الوظائف،
 بنية نشاءإلى إ يهدف الصحف تطبيقات  تصميم أن الدراسة وأوضحت   ،القراء احتياجات  مع  يتناسب  بما
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وتقدم تنظيم ا منظمة بصرية معلوماتية ا  ال جيد   قصة عرض  ويتم جيدة، تفاعلية تجربة مستخدمينإلى 
الصحف تركز حيث  الصفحة  في واحدة إخبارية  إلى   جيدة خبرة  تقديم على  الدراسة  محل تطبيقات 

 .Zhang ) (23)(2012,األخبار قراءة في مستخدمال
 الدراسات السابقة:  علىق عليالت
المختلفة في الدرا  بمراجعة • بأدواته  الذكاء االصطناعي  بدور  تهتم  لم  أنها  الباحث  السابقة الحظ  سات 

وهذا   ودورها فى التصميم وكذلك أساليب تصميم التطبيقات   تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية
 .ةالي الدراسة الح تناولتهما 

دور تقنيات الذكاء االصطناعى فى تطوير بيئة العمل الصحفى    علىالدراسات السابقة    بعض ركزت   •
الذكاء االصطناعي فى تصميم   تقنيات  بدور  تهتم  لم  ولكنها  الروبت؛  إلى صحافة  الرقمى  والتحول 

التصميم   أساليب  وتطوير  الهاتف  الحميد،منها  تطبيقات   Karnouskos)ودراسة    (م2020)عبد 
2020). 

  دراسة   أهمية االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي فى التصميم منها  على تفقت أغلب الدراسات  ا •
  .((Zhang,2012ودراسة ، م(2019)محمد، 

دراساااة االساااتبيان لجماااع معلوماااات الدراساااة ومنهاااا أداة  علاااىجااااءت أغلاااب الدراساااات وصااافية معتمااادة  •
 .(م2016ي،)الشهاو 

 
 :للدراسة التعريفات اإلجرائية

 

 : هيعرف الذكاء االصطناعي إجرائي ا بأن
على  والقادر  الذكي  بالتعرف  تتميز  التى  البرمجيات  وتقنيات  الحاسبات  أجهزة  تطوير  عملية 
على   االعتماد  دون  عالية  بسرعة  وتقارير  مقاالت  توليد  فى  تقنياته  واستخدام  اإلنسانى،  التفكير  محاكاة 

د الباحث في  العنصر البشرى واالستفادة منه فى تطوير تصميم الموقع وتطبيق الهاتف المحمول، واعتم
، تحليل البيانات، تفضيالت  التحرير اآللي لألخبار  الرد اآللي،)على  قياسه لتقنيات الذكاء االصطناعي  

 المحتوى(. 
 

 متغيرات الدراسة:
 .أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية المتغير المستقل: .1
  .لتقنيات الذكاء االصطناعيتفضيالت المراهقين فى التصميم وفق ا  المتغير التابع: .2
 .(االجتماعي االقتصادي النوع، المستوى ) :ةالمتغيرات الوسيط .3
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 نوع ومنهج الدراسة:
أساااليب تصااميم تطبيقااات رصااد  التااي عملاات علااى ،وصاافيةإلااى الدراسااات ال الدراسااة تنتمااي هااذه

عتمادت وا  بتفضايالت الماراهقين لهاا،الهاتف المحمول اإلخبارية وقق ا لتقنيات الذكاء االصطناعي وعالقتها 
 .بالعينة منهج المسح اإلعالمي على

 فروض الدراسة:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس استخدام تطبيقات  .1

الثقة بصدق وموضوعية األخبار والمعلومات   الهاتف المحمول اإلخبارية تبع ا الختالف مستوى 
 الموجودة على هذه التطبيقات.

المحمول   .2 الهاتف  تطبيقات  استخدام  مستوى  بين  إحصائيًّا  ودالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
 اإلخبارية ومستوى تفضيل المراهقين لها. 

المحمول  .3 الهاتف  تطبيقات  تصميم  أساليب  بين  إحصائيًّا  ودالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
 المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية.اإلخبارية ومستوى استخدام 

توجد عالقة ارتباطية موجبة ودالة إحصائيًّا بين سرعة تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التصفح   .4
 ومستوى استخدام المبحوثين لها.

الذكاء  .5 تقنيات  تطبيق  نحو  المبحوثين  اتجاه  بين  إحصائيًّا  ودالة  موجبة  ارتباطية  عالقة  توجد 
لتطبيقات   المبحوثين  استخدام  ومستوى  اإلخبارية  المحمول  الهاتف  تطبيقات  في  االصطناعي 

 الهاتف المحمول اإلخبارية. 
توجاااد عالقاااة ارتباطياااة ذات داللاااة إحصاااائية بااااين كثافاااة اساااتخدام المبحاااوثين لتطبيقاااات الهاااااتف  .6

 المستخدمة.المحمول وتقييم المبحوثين لتقنيات الذكاء االصطناعي 
توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحماول ومساتوى  .7

 استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي.

 توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين أساليب التصميم المستخدمة وتفضيالت المراهقين. .8

ن تفضيالت المبحوثين نحو تصميم تطبيقاات الهااتف توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بي .9
 اإلخبارية وتقييمهم لتقنيات الذكاء االصطناعي.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المبحوثين على مقيااس اساتخدام تطبيقاات  .10
الهااااااتف المحماااااول اإلخبارياااااة كمصااااادر للحصاااااول علاااااى المعلوماااااات تبعاااااا  الخاااااتالف المتغيااااارات 

 المستوى االقتصادي االجتماعي(. ––اإلقامة  –افية )النوع الديموجر 
 

 مجتمع وعينة الدراسة:
 مجتمع الدراسة:.  أ

  ا.( عام  18 -17في المراهقين المصريين بالجامعات المصرية من ) مجتمع الدراسة يتمثل   
 عينة الدراسة:. ب
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مان  ينالمصاريالماراهقين مساتخدمي تطبيقاات الهااتف المحماول اإلخبارياة مان   تمثلت في عينة عمدية مان
اعا (18-17) ماانالجامعااات طااالب   ،عااين شاامسماان جامعااات ) ( مبحااوث 400بلااغ عااددها )يوالتااي  ،ماا 
  .(باإلسكندرية فاروس  ،الزقازيق

 

 ي:االجتماع يا لمتغيرات النوع، اإلقامة، المستوى االقتصادخصائص عينة الدراسة وفق   -
 ( 1جدول رقم )

 توزيع عينة الدراسة وفق ا للنوع، اإلقامة، المستوى االقتصادي االجتماعي.  

 النسووبة  التكرار  المجموعات  المتغير 

 54.00 216 ذكور النوووع 

 46.00 184 إناث

 100 400 المجموع

 41.25 165 ريف اإلقامة

 58.75 235 حضر 

 100 400 المجموع

 المستوى االقتصادى االجتماعى
 30.00 120 مرتفع 

 42.50 170 متوسط

 27.50 110 منخفض 

 100 400 المجموع
 

 أدوات الدراسة:
  :للمراهقين عينة الدراسة ستبياناستمارة ا
الدراسة    باعتبارها  اعتمدت  االستبيان  استمارة  المسح    ىحد إعلى  منهج  إطار  في  البيانات  جمع  أدوات 

وجاءت محاور    مبحوث    (400) عينة عمدية مكونة من    علىستبيان  الم تطبيق ا وت   ،لجمع بيانات الدراسة
 :  االستبيان كالتالي

   .لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةمعدل استخدام المبحوثين  .1
 استخدام تطبيقات الهاتف اإلخبارية. تقييم المبحوثين لجودة المعلومات وسهولة  .2
 تفضيالت المراهقين ألساليب تصميم تطبيقات الهاتف.  .3
 اتجاهات المبحوثين نحو تصميم تطبيقات الهاتف.  .4
 . تقييم المبحوثين لتقنيات الذكاء االصطناعي المستخدمة في تطبيقات الهاتف .5

 

 الصدق والثبات:
ما وضع   يقيس  الصادق  واالختبار  يقيسه،  أنه  يزُعم  ما  قياس  في  االختبار صحته  بصدق  يقصد 

؛  ثالث طرق مختلفة  ىوللتحقق من صدق االستبيان تم االعتماد عل،  (95ص    م،1975  خيري، )  (24)   لقياسه
 ، صدق االتساق الداخلي. () المحكمين وهي: الصدق المنطقي، الصدق الظاهري أو صدق 

 
 أسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة مرتبة ترتيبًا أبجديًّا 

 أ.د/ جمال النجار: أستاذ اإلعالم بكلية الدراسات اإلسالمية جامعة األزهر.

 أ.د/ زكريا ابراهيم الدسوقى: أستاذ اإلعالم وثقافة األطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.  

 اإلعالم بكلية اإلعالم جامعة بني سويف.  حمن: أستاذعبد الرأ.د/ محمد زين 

 األطفال بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس.  اإلعالم وثقافةأ.د/ محمود حسن إسماعيل: أستاذ 

 التربية النوعية جامعة الزقازيق.  اإلعالم بكليةأ.م.د/ مصطفى صابر النمر: أستاذ مساعد 
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الباحااث فااى بناااء هااذا االسااتبيان واختيااار العبااارات  د اعتماا (:الصوودق المنطقووي )صوودق المحتوووى  -أ
الدراساااات الساااابقة التاااي اتخاااذت مااان تطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة  علاااىالمكوناااة ألبعااااده 

موضااوع ا لهااا، وكااذلك اشااتقت بعااض عبااارات االسااتبيان ماان بعااض المقاااييس الخاصااة بالدراسااات 
بشكل مباشر أو غير مباشر، واستكمل باقي عبارات االستبيان مان الدراساات التاي   السابقة، سواء  

 الدراسة. تناولت أحد جوانب أو أبعاد 
 الصدق الظاهري أو صدق المحكمين: -ب

االستبيان   عرض  في    علىتم  االجتماع  وعلم  اإلعالم  في  المتخصصين  المحكمين  من  مجموعة 
ف مجال  كل  مفردات  دراسة  بغرض  وذلك  المصرية،  وكذلك   يالجامعات  له،  اإلجرائي  التعريف  ضوء 

ستبيان بشكل عام بعد إجراء بعض التعديالت التي ون صالحية االر المحكمً الهدف من االستبيان، وقد أقً 
% فأكثر،  90اقترحها المحكمون، وقد تم اإلبقاء على المفردات التى جاءت نسبة اتفاق المحكمين عليها  

وتم حذف بعض العبارات وتعديل بعضها فى ضوء المالحظات التى أبداها المحكمون؛ حيث انتهى عدد  
 .سؤاال    19تساؤالت االستبيان إلى  

 صدق االتساق الداخلي: -جو
الكلية لالستبيان، وذلك  االستبيان والدرجة  أبعاد  بعد من كل درجة بين االرتباط عامالت مُ  حساب  تم
 االستبيان، ويتضح  صدق التحقق من مدى ولهدف لالستبيان، الكلية بالدرجة كل بعد  ارتباط مدى لمعرفة

 التالى.  جدولال خالل من ذلك
 ( 2جدول )

 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل مقياس فرعى والدرجة الكلية لالستبيان 

 مستوى الداللة  معامل االرتباط  المجال

 0.01دالة عند  0.865 بعد استخدام تطبيقات الهاتف المحمول

 0.01دالة عند  0.762 بعد دوافع استخدام تطبيقات الهاتف المحمول

 0.01دالة عند  0.912 األخبار والمعلومات على تطبيقات الهاتف المحمولقياس مصداقية 

 0.01دالة عند  0.898 قياس مستوى تفاعلية المراهقين مع تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية

 0.01دالة عند  0.729 قياس مستوى االتجاه نحو استخدام تطبيقات الهاتف المحمول

 0.01دالة عند  0.903 أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمولقياس مستوى تفضيل 

 0.01دالة عند  0.812 قياس مستوى سرعة تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التصفح

 عند مستوى   ا إحصائي   ودالة  قوية  ارتباط  بمعامالت  االستبيان تتمتع أبعاد  الجدول السابق أن  من يتبين

 ( وهذا0.912 ،0.729لمجاالت االستبيان بين )  االرتباط عامالت تراوحت مُ وقد  ،0.01من  أقل  داللة

 بمعامل صدق عال.  كونة ألداة الدراسة تتمتعالمُ  أن المقاييس على كاف   دليل
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 ثانيا : ثبات االستبيان:

بثبات االستبيان أن يكون عليُ  زودنا به من  يدرجة عالية من الدقة واإلتقان واالتساق فيما    ىقصد 
 .(25)  (65ص  م،1973حطب ، أبو)  المبحوث بيانات عن سلوك 

نفس األشخاص في فرصتين    علىبق  ا( إذا طُ عطي نفس النتائج )تقريب  واالختبار الثابت هو الذي يُ 
( مفردة من المراهقين،  50عينة قوامها )  على عامل ثبات االستبيان أداة الدراسة  مختلفتين، وقد تم حساب مُ 

ونة لالستبيان وبطريقة التجزئة  ك  وذلك باستخدام طريقة إعادة التطبيق لحساب ثبات المقاييس الفرعية المُ 
 بروان.  -النصفية لسبيرمان  

 عادة التطبيق: طريقة إ -أ
عيد تطبيقه مرة أخرى على  مفردة من المراهقين ثم أُ   50كونة من  تم تطبيق االستبيان على عينة مُ 

عامل الثبات بين درجات  أسابيع، ثم قام الباحث بحساب مُ   ى قدره ثالثةُ المجموعة نفسها بعد فاصل زمن  
كل   ى االتفاق بين اإلجابات عل  إلىالرتباط  عامالت االتطبيقين األول والثانى، وقد أشارت مُ   ي المبحوثين ف

 ويتضح ذلك من الجدول التالي: 0.893عد من أبعاد االستبيان بين التطبيق األول والثاني بنسبة بلغت بُ 
 (  3جدول رقم )

 ُمعامل ثبات االستبيان وأبعاده المختلفة  
 مستوى الداللة  معامل الثبات  البعد م

 0.01دالة عند  0.898 الهاتف المحمولُبعد استخدام تطبيقات   1

 0.01دالة عند   0.768 ُبعد دوافع استخدام تطبيقات الهاتف المحمول 2

 0.01دالة عند  0.829 قياس مصداقية األخبار والمعلومات على تطبيقات الهاتف المحمول 3

 0.01دالة عند  0.746 اإلخباريةقياس مستوى تفاعلية المراهقين مع تطبيقات الهاتف المحمول  4

 0.01دالة عند  0.902 قياس مستوى االتجاه نحو استخدام تطبيقات الهاتف المحمول 5

 0.01دالة عند  0.877 قياس مستوى تفضيل أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول 6

 0.01دالة عند  0.776 قياس مستوى سرعة تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التصفح 7

 0.01دالة عند  0.893 الدرجة الكلية 

عامالت يتضح من الجدول السابق مدى تقارب نسبة الثبات بين األبعاد المختلفة، كما يتضح أن مُ 
عامالت ثبات دالة عند مستوى  ( وجميعها مُ 0.902  –  0.746ثبات األبعاد المختلفة قد تراوحت ما بين ) 

الثقة في    تشير إلىوهي نسبة    0.893كما يبين أن معامل ثبات الدرجة الكلية لالستبيان قد بلغ    ،0.01
 صالحية االستبيان كأداة من أدوات الدراسة. 

 

 (: S.Hطريقة التجزئة النصفية ) -ب
ثبات كل مقياس فرع  الباحث بحساب معامل  قام  الُ   ي كما  المقاييس  ونة لالستبيان، وحساب مك  من 

امُ  الُ عامل  الفرعية  المقاييس  مُ مك  رتباط  حساب  وكذلك  بعضها  مع  لالستبيان  المقاييس  ونة  ارتباط  عامل 
الُ  وفق  مكو  الفرعية  لالستبيان  الكلية  الدرجة  مع  لالستبيان  ومُ نة  لجتمان  النصفية  التجزئة  لطريقة  عامل ا 

 سبيرمان وبراون. 
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 ( 4جدول رقم )
 سبيرمان وبراون(.  –التجزئة النصفية لجتمان) ا وفق  ُمعامل ثبات االستبيان وأبعاده 

 براون  –معامل ارتباط سبيرمان  معامل ارتباط التجزئة النصفية لجتمان  البعود م

 0.892 0.856 بعد استخدام تطبيقات الهاتف المحمول 1

 0.798 0.789 بعد دوافع استخدام تطبيقات الهاتف المحمول 2

 0.854 0.836 قياس مصداقية األخبار والمعلومات على تطبيقات الهاتف المحمول 3

 0.913 0.903 قياس مستوى تفاعلية المراهقين مع تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية 4

 0.882 0.897 قياس مستوى االتجاه نحو استخدام تطبيقات الهاتف المحمول 5

 0.803 0.798 أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمولقياس مستوى تفضيل  6

 0.824 0.812 قياس مستوى سرعة تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التصفح 7

 0.898 0.902 معامل ارتباط األبعاد مع بعضها   *

 0.892 0.883 ارتباط األبعاد مع الدرجة الكلية   *

المُ ( أن  4يتضح من الجدول السابق رقم ) عامالت ثبات نة لالستبيان حققت م  كو  المقاييس الفرعية 
علمي   ومقبولة  معقولة  درجة  مُ   اعلي  تراوحت  لمُ حيث  وفقا  األبعاد  ثبات  النصفية  عامالت  التجزئة  عامل 

عامل ارتباط سبيرمان وبراون  ا لمُ عامل ثبات األبعاد وفق  ، بينما تراوح مُ 0.903  –  0.789لجتمان ما بين  
بين   بمُ 0.913-0.803ما  يتعلق  وفيما  كانت  ،  فقد  بعضها  مع  األبعاد  ارتباط  ا  وفق    0.902عامالت 

وفق   كانت  بينما  لجتمان،  النصفية  التجزئة  ارتباط  سبيرمان  لمعامل  لمعامل  وهي  0.898براون    –ا   ،
امالت ارتباط  عونة لالستبيان، وفيما يتعلق بمُ ك  معامالت ثبات عالية وتدل علي ثبات المقاييس الفرعية المُ 

عامالت ارتباط ا لمُ وفقُ   0.883المقاييس الفرعية المكونة لالستبيان مع الدرجة الكلية لالستبيان فقد كانت  
وبلغت   لجتمان،  النصفية  عالية  لمُ   ا وفق    0.892التجزئة  ثبات  معامالت  وهي  وبراون  سبيرمان  عامل 

 وتشيرإلي ثبات االستبيان وصالحيته لالستخدام. 
 

 عالجة اإلحصائية:ب الماليأس
اإلحصائي   البرنامج  باستخدام  الباحث  الدراسة  (spss)قام  نتائج  بعض   الستخراج  استخدم  حيث 

 األساليب اإلحصائية التى تتالءم وطبيعة البيانات المطلوبة مثل: 
 التكرارات البسيطة والنسب المئوية. -1
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية. -2
لدراسة    One Way Analysis of Variance ANOVA)  )التباين ذي البعد الواحد تحليل    -3

 الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية للمجموعات في أحد متغيرات الدراسة . 
البعدية  -4 معنوي    (Post Hoc Tests)االختبارات  فرق  أقل   Least) Significanceبطريقة 

Difference)    با التباين  لم  ((L.S.Dوالمعروف  تحليل  يؤكد  التي  المجموعات  بين  التباين  عرفة مصدر 
 وجود فرق بينها. على
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بيرسون  مُ -5 ارتباط  بين    (Pearson Correlation)عامل  االرتباطية  العالقة  واتجاه  لدراسة شدة 
 متغيرين من متغيرات الدراسة.

"ت"    -6 المتوس  (T.Test)اختبار  بين  الفروق  لدراسة  المستقلة  الحسابيين  للمجموعات  طين 
 لمجموعتين من المبحوثين علي أحد متغيرات الدراسة. 

 . يسمإلا متغيرين من المستوى لجداول التوافق لدراسة الداللة اإلحصائية للعالقة بين ُ  2اختبار كا -7
سميين  إ( الذي يقيس شدة العالقة بين متغيرين  Contingency Coefficientمعامل التوافق ) ُ -8

 . 2× 2في جدول أكثر من 

 .ي ح والوزن المئو مرج  الوزن الُ  -9
 " لدراسة معنوية الفرق بين نسبتين مئويتين.  Test Z.اختبار "  -10

متوسط ي  اللة اإلحصائية للفرق فلدراسة الد    ( (Man – Whitney Uاختبار مان وتنى يو    -11
 . يمتغير ترتيب   يوعتين من المبحوثين فالترتيبات لمجم

 

 نتائج الدراسة:
 دراسة: العامة النتائج ال -أ

 اتصااميم تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة وفقاا  تهاادف هااذه الدراسااة إلااى التعاارف علااى أساااليب 
ماانهج المسااح تاام ماالء  هااا، وفااي إطااارلتقنيااات الااذكاء االصااطناعي وعالقتهااا بتفضاايالت المااراهقين ل

( مفاردة مان الماراهقين، وتام مراعااة المتغيارات 400استمارة االستبيان بالمقابلاة لعيناة الدراساة وقوامهاا )
 .الديموجرافية لعينة الدراسة

 :ول اإلخباريةحجم متابعة المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحم -1
 ( 5جدول رقم )    -ب

 حجم متابعة المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفقا  للنوع 

 النوع                

       حجم التعرض 

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 %  ك %  ك %  ك

 52.00 208 63.04 116 42.59 92 ا دائم  

 36.00 144 28.26 52 42.59 92 ا أحيان  

 12.00 48 8.70 16 14.81 32 ا نادر  

 100 400 100 184 100 216 اإلجمالووي 

 0.001مستوي الداللة = دالة عند      0.201معامل التوافق =      2درجة الحرية =      16.761= 2قيمة كا 
تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية دائم ا ُتشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يتابعون 

مااان إجماااالى مفاااردات عيناااة  %42.59، موزعاااة باااين %52.00ردات عيناااة الدراساااة بلغااات فااامااان إجماااالي م
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بيقاات الهااتف تطمن إجمالي مفردات عينة اإلناث، وبلغات نسابة مان يتاابعون   %63.04الذكور فى مقابل  
مان إجماالي  %42.59، موزعة باين %36.00ردات عينة الدراسة فمن إجمالى مالمحمول اإلخبارية أحيان ا  

من إجمالي مفردات عينة اإلناث، بينما بلغت نسبة من يتاابعون   %28.26مفردات عينة الذكور فى مقابل  
، موزعاااة باااين %12.00ة الدراساااة ردات عينااافااامااان إجماااالى متطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة ناااادر ا 

ماااان إجمااااالى مفااااردات عينااااة اإلناااااث،  %7.80ماااان إجمااااالى مفااااردات عينااااة الااااذكور فااااى مقاباااال  14.81%
وهاااي قيماااة دالاااة  16.761، وجاااد أنهاااا = 2مااان الجااادول الساااابق عناااد درجاااة حرياااة = 2وبحسااااب قيماااة كاااا

 معامل، وقد بلغت قيمة 0.05، أى أن مستوى المعنوية أصغر من 0.001إحصائي ا عند مستوى داللة = 
ا مماااا يؤكاااد وجاااود عالقاااة دالاااة  0.201التوافاااق  وحجااام متابعاااة إنااااث(  -باااين الناااوع )ذكاااور إحصاااائي اتقريبااا 

 لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية.–المبحوثين 
 :ي اعدد أيام تصفح المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية أسبوع -2

 ( 6جدول رقم )
 أيام تصفح المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية أسبوعي ا وفق ا للنوع عدد 

 النوع                

 عدد األيام  

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 %  ك %  ك %  ك

 6.00 24 4.35 8 7.41 16 من يوم إلى يومان 

 15.00 60 21.74 40 9.26 20 من ثالثة إلى أربعة 

 56.00 224 52.17 96 59.26 128 من خمسة إلى ستة 

 23.00 92 21.74 40 24.07 52 ايومي  

 100 400 100 184 100 216 اإلجمالووي 

 0.01مستوى الداللة = دالة عند       0.177معامل التوافق =      3درجة الحرية =      12.993= 2قيمة كا 
ُتشاااير النتاااائج التفصااايلية للجااادول الساااابق إلاااى أن نسااابة مااان يتصااافحون تطبيقاااات الهااااتف المحماااول 

، موزعاة باين %6.00اإلخبارية من يوم إلى ياومين فاى األسابوع مان إجماالي مفاردات عيناة الدراساة بلغات 
لغات مان إجماالى مفاردات عيناة اإلنااث، وب %4.35من إجمالي مفردات عيناة الاذكور فاى مقابال   7.41%

نسبة من يتصفحون تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية من ثالثة إلى أربعة أيام فى األسبوع من إجمالي 
مااان إجماااالي مفاااردات عيناااة الاااذكور فاااى مقابااال  %9.26، موزعاااة باااين %15.00مفاااردات عيناااة الدراساااة 

تف المحماول من إجمالي مفردات عينة اإلناث، بينماا بلغات نسابة مان يتصافحون تطبيقاات الهاا  21.74%
، موزعاة باين %56.00اإلخبارية من خمسة إلى ستة أيام فى األسبوع مان إجماالى مفاردات عيناة الدراساة 

مااان إجماااالى مفاااردات عيناااة اإلنااااث،  %52.17مااان إجماااالى مفاااردات عيناااة الاااذكور فاااى مقابااال  59.26%
فاردات عيناة الدراساة وبلغت نسبة من يتصفحون تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارياة يومياا  مان إجماالي م
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مااان إجماااالي  %21.74مااان إجمااالي مفاااردات عيناااة الاااذكور فااى مقابااال  %24.07، موزعااة باااين 23.00%
 مفردات عينة اإلناث.
قيماة دالاة  وهاي 12.993وجاد أنهاا =  ،3مان الجادول الساابق عناد درجاة حرياة = 2وبحساب قيمة كا

 معامال، وقد بلغت قيماة 0.05، أى أن مستوى المعنوية أصغر من 0.01إحصائي ا عند مستوى داللة = 
وعادد أياام تصافح إنااث(  -باين الناوع )ذكاور  إحصاائيًّاتقريي ا مما يؤكد وجاود عالقاة دالاة   0.177التوافق  

 مول اإلخبارية في األسبوع تقريب ا.لتطبيقات الهاتف المح –إجمالى مفردات عينة الدراسة  –المبحوثين 
 

 :ي ان فى تصفح تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية يومويقضيها المبحوث يالمدة الت -3
 ( 7جدول رقم )

 المدة التى يقضيها المبحوثون فى تصفح تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية يومي ا وفق ا للنوع  

 النوع                

 عدد الساعات  

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 %  ك %  ك %  ك

 9.00 36 8.70 16 9.26 20 أقل من ساعة 

 33.00 132 34.78 64 31.48 68 من ساعة إلى أقل من ساعتين

 28.00 112 26.09 48 29.63 64 ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات من  

 30.00 120 30.43 56 29.63 64 ساعات أو أكثر  ثالث

 100 400 100 184 100 216 اإلجمالووي 

 مستوي الداللة = غير دالة        0.046معامل التوافق =      3درجة الحرية =      0.830= 2قيمة كا 
أن نسااابة مااان يتصااافحون تطبيقاااات الهااااتف المحماااول إلاااى شاااير النتاااائج التفصااايلية للجااادول الساااابق تُ  

 %9.26، موزعاة باين %9.00مفردات عيناة الدراساة بلغات  ياإلخبارية أقل من ساعة فى اليوم من إجمال
مفاردات عيناة اإلنااث، وبلغات نسابة مان  يمن إجماال %8.70مقابل  يمفردات عينة الذكور ف  يمن إجمال

 ياليااوم ماان إجمااال ييتصاافحون تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة ماان ساااعة إلااى أقاال ماان ساااعتين فاا
مقابااال  يمااان إجماااالى مفاااردات عيناااة الاااذكور فااا %31.48، موزعاااة باااين %33.00مفاااردات عيناااة الدراساااة 

مان يتصافحون تطبيقاات الهااتف المحماول  مفردات عينة اإلناث، بينماا بلغات نسابة يمن إجمال  34.78%
، %28.00مفاردات عيناة الدراساة  ياليوم مان إجماال ياإلخبارية من ساعتين إلى أقل من ثالث ساعات ف

مفاردات عينااة  يمان إجماال %26.09مفااردات عيناة الاذكور فاى مقاباال  يمان إجماال %29.63موزعاة باين 
من  اساعات أو أكثر يومي   حمول اإلخبارية ثالث اإلناث، وبلغت نسبة من يتصفحون تطبيقات الهاتف الم

مفااردات عينااة الااذكور فااى  يماان إجمااال %29.63، موزعااة بااين %30.00مفااردات عينااة الدراسااة  يإجمااال
 من إجمالى مفردات عينة اإلناث. %30.43مقابل 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 :ن لتصفح تطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةويستخدمه المبحوث الذينوع الجهاز  -4
 ( 8رقم )جدول 

 يستخدمه المبحوثون لتصفح تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفق ا للنوع  الذي نوع الجهاز 

ن لتصااافح تطبيقاااات الهااااتف و يساااتخدمه المبحوثااا الاااذيناااوع الجهااااز شااير بياناااات الجااادول الساااابق إلاااى تُ 
، حياااث جااااءت بنسااابة بلغااات يهااااتف ذكاااالترتياااب األول  ي، حياااث جااااء فاااا للناااوعالمحماااول اإلخبارياااة وفقااا  

 يمفردات عينة الذكور فا يمن إجمال %62.96موزعة بين  مفردات عينة الدراسة،    يمن إجمال  67.00%
، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسابتين غيار مفردات عينة اإلناث  يمن إجمال %71.74مقابل  

 بئااة بوجااود عالقااةن  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة المُ  يوهاا 1.858المحسااوبة  Z، فقااد بلغاات قيمااةادال إحصااائيًّ 
 .0.95فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

مفااردات عينااة  يماان إجمااال %32.00، حيااث جاااءت بنساابة بلغاات الب تااوب  يالثااانالترتيااب  يجاااء فااو 
مفردات  يمن إجمال  %28.26مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %35.19موزعة بين  الدراسة، 

 Zباااين النسااابتين غيااار دال إحصاااائيا ، فقاااد بلغااات قيماااة، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق عينااة اإلنااااث 
بئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة ن  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة المُ  يوهاا 1.478المحسااوبة 

0.95. 
مفاردات عيناة  يمان إجماال %21.00، حيث جااءت بنسابة بلغات ىجهاز لوح    الثالث جاء فى الترتيب  و 

مفاردات  يمان إجماال %36.96مفردات عينة الاذكور فاى مقابال  ين إجمالم %7.41موزعة بين الدراسة،  
 Z، فقاااد بلغااات قيماااة0.001عناااد مساااتوى  فاااارق باااين النسااابتين دال إحصاااائيا  يوجاااد ، حياااث عيناااة اإلنااااث 
 .0.999قيمة منبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة  يوه 7.222المحسوبة 

مفاااردات عيناااة  يمااان إجماااال %16.00، حياااث جااااءت بنسااابة بلغااات كمبياااوتر الراباااعجااااء فاااى الترتياااب و 
مفردات  يمن إجمال  %17.39مفردات عينة الذكور فى مقابل   يمن إجمال  %14.81موزعة بين  الدراسة، 

 Z، فقاااد بلغااات قيماااةا، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال إحصاااائيًّ عينااة اإلنااااث 

 النوع       

 الصفحات    

 اإلجمالي  إناث ذكور 
 الداللة  zقيمة 

يب 
ترت
ال

 %  ك %  ك %  ك 

 1 غير دالة  1.858 67.00 268 71.74 132 62.96 136 ذكيهاتف  

 2 غير دالة  1.478 32.00 128 28.26 52 35.19 76 توب  الب

 3 دالة*** 7.222 21.00 84 36.96 68 7.41 16 ىز لوح  جها

 4 غير دالة  0.700 16.00 64 17.39 32 14.81 32 يوتركمب

 400 184 216 ملة من سئلوا جُ 
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أقاال ماان القيمااة الجدوليااة المنبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة  يوهاا 0.700المحسااوبة 
0.95. 

هااتف المحماول فاي تصافح تطبيقاات الهااتف يمكن تفساير هاذه النتيجاة بارتفااع نسابة مان يساتخدمون ال
ساايلة اإلخباريااة ماان المااراهقين وذلااك ألن الهاااتف المحمااول هااو الوساايلة األكثاار انتشااار ا بااين المااراهقين كو 

 لمتابعة األخبار.
 :اإلخبارية الهاتف المحمول الطريقة المفضلة لدى المبحوثين لتصفح تطبيقات -5

 ( 9جدول رقم )
 الطريقة المفضلة لدى المبحوثين لتصفح تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفق ا للنوع 

شير بيانات الجدول السابق إلى الطريقة المفضلة لدى المبحوثين لتصافح تطبيقاات الهااتف المحماول تُ 
الترتياب األول عان طرياق محارك البحاث جوجال، حياث جااءت بنسابة   يا للنوع، حيث جاء فااإلخبارية وفق  

مفاااردات عيناااة  يماان إجماااال %62.96مفاااردات عينااة الدراساااة، موزعاااة باااين  يمااان إجماااال %67.00بلغاات 
مفااردات عينااة اإلناااث، وتتقااارب النساابتان، حيااث إن الفااارق بااين  يماان إجمااال %71.74مقاباال  يالااذكور فاا

نبئااة مُ الأقاال ماان القيمااة الجدوليااة  يوهاا 1.858المحسااوبة  Zد بلغاات قيمااة، فقاااالنساابتين غياار دال إحصااائيًّ 
 .0.95بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

مفااردات  يماان إجمااال %52.00تطبيااق الموقااع، حيااث جاااءت بنساابة بلغاات  يالترتيااب الثااان يوجاااء فاا
 يمان إجماال %56.52مقابال  يمفاردات عيناة الاذكور فا يمان إجماال %48.15عينة الدراسة، موزعة باين  

فقااد بلغاات  ،اإحصااائيًّ  مفااردات عينااة اإلناااث، وتتقااارب النساابتان، حيااث إن الفااارق بااين النساابتين غياار دال
نبئة بوجود عالقة فارقاة باين النسابتين بمساتوى م  أقل من القيمة الجدولية الُ   يوه  1.669المحسوبة    Zقيمة
 .0.95ثقة 

 النوع       

 الطريقة    

 ى  اإلجمال إناث ذكور 
 الداللة  zقيمة 

يب 
ترت
ال

 %  ك %  ك %  ك 

صووفحة الفوويس بوووك الخاصووة 
 بالموقع

 3 غير دالة  0.242 45.00 180 45.65 84 44.44 96

طريوووووق محووووورك البحووووو  عووووون 
 1 غير دالة  1.858 67.00 268 71.74 132 62.96 136 جوجل

 2 غير دالة  1.669 52.00 208 56.52 104 48.15 104 يق الموقعتطب

يشوووواركه األصوووودقاء علووووى مووووا 
 4 غير دالة  0.631 43.00 172 41.30 76 44.44 96 الفيس بوك

 5 دالة*** 7.222 21.00 84 36.96 68 7.41 16 الموقع  كتابة رابط

 400 184 216 جملة من سئلوا 
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 %45.00الترتياب الثالاث صاافحة الفايس باوك الخاصاة بااالموقع، حياث جااءت بنسابة بلغاات  يوجااء فا
مقاباال  يمفااردات عينااة الااذكور فاا يماان إجمااال %44.44مفااردات عينااة الدراسااة، موزعااة بااين  يماان إجمااال
مفاردات عيناة اإلنااث، وتتقاارب النسابتان، حياث إن الفاارق باين النسابتين غيار دال   يمن إجمال  45.65%
نبئاة بوجاود عالقاة فارقاة م  أقال مان القيماة الجدولياة الُ  يوها 0.242المحساوبة   Z، فقد بلغات قيماةاإحصائيًّ 

 .0.95بين النسبتين بمستوى ثقة 
 %43.00الترتيب الرابع ما يشاركه األصدقاء علاى الفايس باوك، حياث جااءت بنسابة بلغات   يوجاء ف
مقاباال  يمفااردات عينااة الااذكور فاا يجمااالماان إ %44.44مفااردات عينااة الدراسااة، موزعااة بااين  يماان إجمااال
 مفاردات عيناة اإلنااث، وتتقاارب النسابتان، حياث إن الفاارق باين النسابتين غيار دال  يمن إجمال  41.30%
أقال مان القيماة الجدولياة المنبئاة بوجاود عالقاة فارقاة  يوها 0.631المحساوبة   Z، فقد بلغات قيماةاإحصائيًّ 
الترتيب الخامس كتابة رابط الموقع، حيث جاءت بنسبة بلغت  يوجاء ف .0.95النسبتين بمستوى ثقة بين  

 يمفاردات عيناة الاذكور فا يمان إجماال %7.41مفردات عينة الدراساة، موزعاة باين   يمن إجمال  21.00%
عنااد  امفااردات عينااة اإلناااث، حيااث يوجااد فااارق بااين النساابتين دال إحصااائيًّ  يماان إجمااال %36.96مقاباال 
قيماة منبئاة بوجاود عالقاة فارقاة باين النسابتين   يوها  7.222المحسوبة    Z، فقد بلغت قيمة0.001مستوى  

 .0.999بمستوى ثقة 
 

 :المحمول اإلخباريةأهم المواقع اإلخبارية التى يفضل المبحوثون تصفحها عبر تطبيقات الهاتف  -6
 ( 10جدول رقم )

 أهم المواقع اإلخبارية التى يفضل المبحوثون تصفحها عبر تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفق ا للنوع 

 النوع       

 الطريقة    

 اإلجمالي  إناث ذكور 
 الداللة  zقيمة 

يب 
ترت
ال

 %  ك %  ك %  ك 

 10 غير دالة  1.202 20.00 80 17.39 32 22.22 48       الجمهورية

 3 غير دالة  1.100 32.00 128 34.78 64 29.63 64 طوووووونالو 

 4 غير دالة  0.700 30.00 120 28.26 52 31.48 68      وابة نيوزالب

 3 غير دالة  1.478 32.00 128 28.26 52 35.19 76             صرى اليومالم

 8 غير دالة  1.352 23.00 92 26.09 48 20.37 44 فدالو 

 6 غير دالة  0.524 27.00 108 28.26 52 25.93 56 الدستور

 1 غير دالة  0.756 35.00 140 36.96 68 33.33 72 اليوم السابع

 5 غير دالة  1.000 28.00 112 30.43 56 25.93 56 نبض
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ن تصفحها عبر تطبيقات و يفضل المبحوث يشير بيانات الجدول السابق إلى أهم المواقع اإلخبارية التتُ 
، حيااث جاااءت بنساابة  اليااوم السااابعالترتيااب األول  يللنااوع، حيااث جاااء فاا االهاااتف المحمااول اإلخباريااة وفقاا  

مفاااردات عيناااة  يماان إجماااال %33.33مفاااردات عينااة الدراساااة، موزعاااة باااين  يمااان إجماااال %35.00بلغاات 
مفااردات عينااة اإلناااث، وتتقااارب النساابتان، حيااث إن الفااارق بااين  يماان إجمااال %36.96الااذكور فااى مقاباال 

نبئاة م  مان القيماة الجدولياة الُ وهاى أقال  0.756المحساوبة   Z، فقاد بلغات قيماةاالنسبتين غير دال إحصاائيًّ 
 .0.95بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

مفاردات عيناة  يمان إجماال %34.00، حياث جااءت بنسابة بلغات 24القاهرة    يالترتيب الثان  يوجاء ف
مفردات  يمن إجمال  %32.61مفردات عينة الذكور فى مقابل   يمن إجمال  %35.19الدراسة، موزعة بين  

 Z، فقاااد بلغااات قيماااةانااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال إحصاااائيًّ عينااة اإل
بئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة من  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 0.000المحسااوبة 

0.95. 
مفاردات عيناة  يمان إجماال %32.00حياث جااءت بنسابة بلغات  لاوطن،اوجاء فى الترتيب الثالث     

مفردات  يمن إجمال  %34.78مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %29.63الدراسة، موزعة بين  
 Z، فقاااد بلغااات قيماااةاإحصاااائيًّ  عينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال

نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  القيمااة الجدوليااة الُ أقاال ماان  يوهاا 1.100المحسااوبة 
0.95. 

 يماان إجماااال %32.00، حيااث جااااءت بنساابة بلغااات المصااري الياااومالترتياااب الثالااث مكااارر  يوجاااء فاا
مان  %28.26مقابال  يمفاردات عيناة الاذكور فا يمان إجماال %35.19مفردات عينة الدراسة، موزعة باين 

، فقااد اإحصاائيًّ  ة اإلنااث، وتتقااارب النسابتان، حياث إن الفاارق بااين النسابتين غيار دالمفاردات عينا يإجماال
نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 1.478المحسااوبة  Zبلغاات قيمااة
 .0.95بمستوى ثقة 

 2 غير دالة  0.000 34.00 136 32.61 60 35.19 76 24اهرة  الق

 9 غير دالة  0.116 22.00 88 21.74 40 22.22 48 خباراأل

 9 غير دالة  0.851 22.00 88 23.91 44 20.37 44 وفيت

 7 غير دالة  0.901 24.00 96 26.09 48 22.22 48 جرالف

 5 غير دالة  0.786 28.00 112 26.09 48 29.63 64 روق الش 

 11 غير دالة  0.700 16.00 64 17.39 32 14.81 32 البلد  صدى 

 400 184 216 جملة من سئلوا 
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

مفاردات عيناة ي مان إجماال %30.00، حياث جااءت بنسابة بلغات البوابة نيوز  الترتيب الرابع  يوجاء ف
مفردات  يمن إجمال  %28.26مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %31.48الدراسة، موزعة بين  

 Z، فقاااد بلغااات قيماااةا  عينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال إحصاااائيًّ 
نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 0.700المحسااوبة 

0.95. 
مفااردات عينااة  يماان إجمااال %28.00الترتيااب الخااامس ناابض، حيااث جاااءت بنساابة بلغاات  يوجاااء فاا

مفردات  يمن إجمال  %30.43مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %25.93الدراسة، موزعة بين  
 Z، فقاااد بلغااات قيماااةاالفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال إحصاااائيًّ  عينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن

نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 1.000المحسااوبة 
0.95. 

مفاردات  يمان إجماال %28.00الترتيب الخامس مكارر الشاروق، حياث جااءت بنسابة بلغات   يوجاء ف
 يمان إجماال %26.09مفاردات عيناة الاذكور فاى مقابال  يمان إجماال %29.63ين  عينة الدراسة، موزعة با

، فقااد بلغاات امفااردات عينااة اإلناااث، وتتقااارب النساابتان، حيااث إن الفااارق بااين النساابتين غياار دال إحصااائيًّ 
بمساتوى نبئة بوجود عالقة فارقاة باين النسابتين م  أقل من القيمة الجدولية الُ   يوه  0.786المحسوبة    Zقيمة
 .0.95ثقة 

مفاردات عينااة  يمان إجماال %27.00، حياث جااءت بنسابة بلغاات الدسااتورالترتياب الساادس  يوجااء فا
مفردات  يمن إجمال  %28.26مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %25.93الدراسة، موزعة بين  

 Z، فقاااد بلغااات قيماااةائيًّ عينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال إحصاااا
نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 0.524المحسااوبة 

0.95. 
مفاااردات عيناااة  يمااان إجماااال %24.00الترتياااب الساااابع الفجااار، حياااث جااااءت بنسااابة بلغااات  يوجااااء فااا

مفردات  يمن إجمال  %26.09فى مقابل  من إجمالى مفردات عينة الذكور   %22.22الدراسة، موزعة بين  
 Z، فقاااد بلغااات قيماااةاعينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال إحصاااائيًّ 

نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 0.901المحسااوبة 
0.95. 

مفاااردات عيناااة  يمااان إجماااال %23.00ياااث جااااءت بنسااابة بلغااات الترتياااب الثاااامن الوفاااد، ح يوجااااء فااا
مفردات  يمن إجمال  %26.09مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %20.37الدراسة، موزعة بين  

 Z، فقاااد بلغااات قيماااةاإحصاااائيًّ  عينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال
نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  قيمااة الجدوليااة الُ أقاال ماان ال يوهاا 1.352المحسااوبة 

0.95. 
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مفااردات عينااة  يماان إجمااال %22.00الترتيااب التاسااع األخبااار، حيااث جاااءت بنساابة بلغاات  يوجاااء فاا
مفردات  يمن إجمال  %21.74مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %22.22الدراسة، موزعة بين  

 Z، فقاااد بلغااات قيماااةاإحصاااائيًّ  عينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال
نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 0.116المحسااوبة 

0.95. 
مفاردات عيناة ي مان إجماال %22.00الترتيب التاسع مكرر فيتو، حيث جااءت بنسابة بلغات   يوجاء ف

مفردات ي من إجمال  %23.91مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %20.37الدراسة، موزعة بين  
 Z، فقاااد بلغااات قيماااةاعينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال إحصاااائيًّ 

ئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة نبم  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 0.851المحسااوبة 
0.95. 

مفاردات عيناة  يمان إجماال %20.00، حيث جااءت بنسابة بلغات الجمهوريةالترتيب العاشر    يوجاء ف
مفردات  يمن إجمال  %17.39مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال  %22.22الدراسة، موزعة بين  

 Z، فقاااد بلغااات قيماااةاإحصاااائيًّ  إن الفاااارق باااين النسااابتين غيااار دال عينااة اإلنااااث، وتتقاااارب النسااابتان، حياااث 
نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين بمسااتوى ثقااة م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 1.202المحسااوبة 

0.95. 
مفردات  يمن إجمال  %16.00عشر صدى البلد، حيث جاءت بنسبة بلغت   يالترتيب الحاد  يوجاء ف

 يمان إجماال %17.39مقابال  يمفاردات عيناة الاذكور فا يمان إجماال %14.81عينة الدراسة، موزعة باين  
، فقااد بلغاات امفااردات عينااة اإلناااث، وتتقااارب النساابتان، حيااث إن الفااارق بااين النساابتين غياار دال إحصااائيًّ 

بوجود عالقة فارقاة باين النسابتين بمساتوى  ةنبئم  أقل من القيمة الجدولية الُ   يوه  0.700المحسوبة    Zقيمة
 .0.95ثقة 
 :لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريةأسباب ودوافع تصفح المبحوثين  -7

 ( 11جدول )
 أسباب ودوافع تصفح المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية 

 درجة الدوافع 

 العبارة 

المتوسط   معارض  محايد   موافق 
 الحسابي 

االنحراف  
يب  المعياري 

لترت
ا

 

درجة 
 الدوافع 

 %  ك %  ك %  ك

 مرتفع  1 0.51 2.77 4.00 16 15.00 60 81.00 324 أجزاء تطبيق الموقع  داخلالتجوال لةسهو 

 متوسط 12 0.60 2.27 8.00 32 57.00 228 35.00 140 تعجبني األلوان وشكل الصور الموجودة

                 وضوح وتنظيم تطبيق المواقع
     

 مرتفع  10 0.76 2.36 17.00 68 30.00 120 53.00 212

 مرتفع  3 0.57 2.59 4.00 16 33.00 132 63.00 252 سهل وواضح                                                                                                          التطبيق تخطيط صفحات
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

نصووو   رةألنهووا تقوودم األحووداث فووى صووو 
 وصور وفيديو 

 مرتفع  4 0.61 2.56 6.00 24 32.00 128 62.00 248

 مرتفع  4 0.65 2.56 9.00 36 26.00 104 65.00 260                    األحداث ةتغطي ةسرع

 مرتفع  8 0.69 2.39 12.00 48 37.00 148 51.00 204    ة الروابط مفيدة وسهل

 متوسط 11 0.71 2.32 14.00 56 40.00 160 46.00 184   جميع األوقاتلتوافرها فى 

عنوووواوين الموضوووووعات سووووهله والمحتوووووى 
 واضح وبسيط  

 مرتفع  8 0.76 2.39 17.00 68 27.00 108 56.00 224

                 جاذبيه تصميم تطبيق الموقوع
     

 مرتفع  2 0.59 2.64 6.00 24 24.00 96 70.00 280

على مواقع التواصول  للموقع  ةلتوافر صفح
 االجتماعى

 مرتفع  7 0.60 2.42 6.00 24 46.00 184 48.00 192

 مرتفع  5 0.74 2.55 15.00 60 15.00 60 70.00 280 عدم وجود إعالنات بكثرة

 مرتفع  6 0.70 2.50 12.00 48 26.00 104 62.00 248 سهولة التعليق على األخبار 

األخبووووار علووووى مواقووووع  ةسووووهولة مشووووارك
 مرتفع  9 0.65 2.38 9.00 36 44.00 176 47.00 188 التواصل االجتماعى

 مرتفع  -- 0.65 2.48 400ن=  جملة من سئلوا 

أسااباب ودوافااع تصاافح المبحااوثين للمواقااع اإلخباريااة عباار تطبيقااات شااير بيانااات الجاادول السااابق إلااى تُ 
، بينماااا 2.48 يجااااءت بمساااتوى مرتفاااع حياااث جااااءت بمتوساااط حسااااب ي، التاااالهااااتف المحماااول اإلخبارياااة

 يونااة للمقياااس مااا بااين متوسااط ومرتفااع، وجاااء فااك  تراوحاات تقاادير اسااتجابات المبحوثااات علااى العبااارات المُ 
حياث جااءت بدرجاة تقادير مرتفعاة بمتوساط التجاوال باين أجازاء تطبياق الموقاع  ةسهولمقدمة هذه العبارات  

حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير  يالترتيااب الثااان يفاا تصااميم تطبيااق الموقااع ةذبيااوجاااءت جا، 2.77 يحساااب
 ،الترتيااب الثالااث  يسااهل وواضااح فاا التطبيااق ، وجاااءت تخطاايط صاافحات 2.64 يمرتفعااة بمتوسااط حساااب

ة صاااور  ي، وجااااءت ألنهاااا تقااادم األحاااداث فااا2.59 يحياااث جااااءت بدرجاااة تقااادير مرتفعاااة بمتوساااط حسااااب
الترتياب الراباع حياث جااءت بدرجااة  يفاا األحاداث  ةتغطيا ةساارع، ةنصاوص وصاور وفياديو وملفاات صاوتي

حيااث  ،الترتيااب الخااامس ي، وجاااءت عاادم وجااود إعالنااات بكثاارة فاا2.56 يمرتفعااة بمتوسااط حساااب تقاادير
الترتيااب  ي، وجاااءت سااهولة التعليااق علااى األخبااار فاا2.55 يجاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب

علاى  للموقاع  ة، وجااءت لتاوافر صافح2.50 ية بمتوسط حساابحيث جاءت بدرجة تقدير مرتفع،  السادس
، 2.42  يمرتفعة بمتوسط حساب  حيث جاءت بدرجة تقدير،  الترتيب السابع يف  يمواقع التواصل االجتماع

الترتيااب الثااامن  يوالمحتااوى واضااح وبساايط فاا ة، عناااوين الموضااوعات سااهلةوجاااءت الااروابط مفياادة وسااهل
األخبااار علااى مواقااع  ة، وجاااءت سااهولة مشااارك2.39 يبمتوسااط حسااابحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة 

، 2.38 يحياااث جااااءت بدرجاااة تقااادير مرتفعاااة بمتوساااط حسااااب، الترتياااب التاساااع يفااا يالتواصااال االجتمااااع
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حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط  ،فااى الترتيااب العاشاار وجاااءت وضااوح وتنظاايم تطبيااق المواقااع
حياث جااءت بدرجاة تقادير  ،عشار يالترتيب الحاد  يف جميع األوقات   ي، وجاءت لتوافرها ف2.36  يحساب

 يالترتيااب الثااان يفاا تعجبنااي األلااوان وشااكل الصااور الموجااودة، وجاااءت 2.32 يمتوسااطة بمتوسااط حساااب
 .2.27 يحيث جاءت بدرجة تقدير متوسطة بمتوسط حساب، عشر
 

 :اإلخبارية  ثقة المبحوثين بصدق وموضوعية تطبيقات الهاتف المحمول درجة -8
 ( 12جدول )

 درجة ثقة المبحوثين بصدق وموضوعية تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية

 درجة الثقة 

 العبارة 

المتوسط   معارض  محايد   موافق 
 الحسابي 

االنحراف  
يب  المعياري 

لترت
ا

 

درجة 
 الثقة 

 %  ك %  ك %  ك

أحتوووال كوووول مووووا أريووود أن أجووووده فووووى 
 مرتفع  3 0.64 2.50 8.00 32 34.00 136 58.00 232 تطبيق الموقع

 مرتفع  4 0.67 2.49 10.00 40 31.00 124 59.00 236 المعلومات منظمه ومرتبه

 مرتفع  2 0.61 2.52 6.00 24 36.00 144 58.00 232  مصداقية األخبار والمعلومات

معلومووووووواتي السوووووووابقة عووووووون تأكووووووود 
الموضووووووووووعات المعروضوووووووووة فوووووووووى 

 الصحيفة
 مرتفع  7 0.68 2.41 11.00 44 37.00 148 52.00 208

 مرتفع  5 0.78 2.45 18.00 72 19.00 76 63.00 252 سهولة فهم المعلومات

 مرتفع  1 0.63 2.59 8.00 32 25.00 100 67.00 268 على أخبار ومعلومات كثيرة  يحتوي 

تغطيوووه دقيقوووه ل حوووداث توجووود فيهوووا 
 مرتفع  6 0.57 2.43 4.00 16 49.00 196 47.00 188 الجارية

 مرتفع  -- 0.66 2.48 400ن=  جملة من سئلوا 

شااير بيانااات الجاادول السااابق إلااى درجااة ثقااة المبحااوثين بصاادق وموضااوعية المواقااع اإلخباريااة عباار تُ 
، 2.48 يجاااءت بمساتوى مرتفاع حيااث جااءت بمتوساط حساااب يتطبيقاات الهااتف المحمااول اإلخبارياة، التا

مقدماة  يبينما تراوحت تقدير استجابات المبحوثات على العبارات المكونة للمقياس ما بين مرتفع، وجااء فا
 يحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب ،علااى أخبااار ومعلومااات كثياارة ي هااذه العبااارات يحتااو 

حياااث جااااءت بدرجاااة تقااادير مرتفعاااة  يالترتياااب الثاااان يفااا والمعلوماااات األخباااار  ، وجااااءت مصاااداقية2.59
الترتياب الثالاث حياث  يتطبياق الموقاع فا ي، وجاءت أحتاج كل ما أرياد أن أجاده فا2.52  يبمتوسط حساب

الترتياب الراباع  يف ةومرتب ة، وجاءت المعلومات منظم2.50  حسابيجاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط  
، وجاااءت سااهولة فهاام المعلومااات فااى الترتيااب 2.49 يمرتفعااة بمتوسااط حسااابحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير 

 ةدقيقاا ة، وجاااءت توجااد فيهااا تغطياا2.45 يحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب، الخااامس
، وجاءت 2.43  يحيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب، الترتيب السادس يلألحداث الجارية ف
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حيث جاءت بدرجة ، الترتيب السابع يالصحيفة ف يالسابقة عن الموضوعات المعروضة فتأكد معلوماتي  
 .2.41 يتقدير مرتفعة بمتوسط حساب

 :مدى قيام المبحوثين بإمداد تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية ببعض الفيديوهات والصور واألخبار -9
 

 ( 13جدول رقم )
 ف المحمول اإلخبارية ببعض الفيديوهات والصور واألخبار مدى قيام المبحوثين بإمداد تطبيقات الهات 

 النوع                

 مدى اإلمداد  

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 %  ك %  ك %  ك

 6.00 24 4.35 8 7.41 16 نعم

 43.00 172 47.83 88 38.89 84 أحيانا  

 51.00 204 47.83 88 53.70 116 ال 

 100 400 100 184 100 216 اإلجمالووي 

 مستوي الداللة = غير دالة        0.100معامل التوافق =      2درجة الحرية =      4.069= 2قيمة كا  -ت

ماادى قيااام المبحااوثين بإمااداد تطبيقااات يقومااون شااير النتااائج التفصاايلية للجاادول السااابق أن نساابة ماان تُ 
مفاردات عيناة الدراساة  يمان إجماال دائماا   الهاتف المحمول اإلخبارية ببعض الفياديوهات والصاور واألخباار

 يماان إجمااال %4.35مقاباال  يمفااردات عينااة الااذكور فاا يماان إجمااال %7.41، موزعااة بااين %6.00بلغاات 
بإماااداد المواقاااع اإلخبارياااة بااابعض الفياااديوهات والصاااور يقوماااون مفاااردات عيناااة اإلنااااث، وبلغااات نسااابة مااان 

ا واألخبار عبار تطبيقاات الهااتف المحماول اإلخبارياة ، %43.00مفاردات عيناة الدراساة  يمان إجماال أحيانا 
مفاردات عينااة  يمان إجماال %47.83مقاباال  يمفااردات عيناة الاذكور فا يمان إجماال %38.89موزعاة باين 

بإمااداد المواقااع اإلخباريااة باابعض الفيااديوهات والصااور واألخبااار  ال يقومااون  اإلناااث، بينمااا بلغاات نساابة ماان
، موزعة باين %51.00مفردات عينة الدراسة  يمن إجمالق ا مطل  عبر تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية

 ،مفاااردات عيناااة اإلنااااث  يمااان إجماااال %47.83مقابااال ي مفاااردات عيناااة الاااذكور فااا يمااان إجماااال 53.70%
قيماة غيار دالاة  يوها 4.069، وجاد أنهاا =  2من الجدول السابق عناد درجاة حرياة =  2بحساب قيمة كاو 

، وقاد بلغات قيماة معامال 0.05أن مساتوى المعنوياة أكبار مان  ي، أ0.05عناد مساتوى داللاة =   اإحصائيًّ 
اتقري 0.100التوافاق   وماادى قيااامإناااث(  -بااين النااوع )ذكاور  اممااا يؤكاد عاادم وجااود عالقااة دالاة إحصااائيًّ  باا 

لمحماااول مفاااردات عيناااة الدراساااة مااادى قياااام المبحاااوثين بإماااداد تطبيقاااات الهااااتف ا يإجماااال –المبحاااوثين 
 اإلخبارية ببعض الفيديوهات والصور واألخبار.
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تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية ببعض الفيديوهات والصور  بإمداد    مدى قيام المبحوثين   -10
 :قيه لديهمامصد ةنها توفر بها درجأالقتناعهم بما تقدمه و واألخبار 

 ( 14جدول رقم )
الهاتف المحمول اإلخبارية ببعض الفيديوهات والصور واألخبار القتناعهم بما تقدمه وأنها  مدى قيام المبحوثين بإمداد تطبيقات  

 ا للنوع وفق   ،توفر بها درجه مصداقية لديهم

 النوع                

 المكان المفضل  

 اإلجمالي  إناث ذكور 

 %  ك %  ك %  ك

 48.98 96 50.00 48 48.00 48 نعم

 42.86 84 50.00 48 36.00 36 أحيانا  

 8.16 16 0.00 0 16.00 16 ال 

 100 196 100 96 100 100 اإلجمالووي 

 0.001مستوي الداللة = دالة عند       0.287معامل التوافق =      2درجة الحرية =      17.640= 2قيمة كا
شير النتائج التفصيلية للجادول الساابق أن نسابة مان يقوماون مادى قياام المبحاوثين بإماداد تطبيقاات تُ    

القتناعهم بما تقدمه وإنها توفر بها درجاة الهاتف المحمول اإلخبارية ببعض الفيديوهات والصور واألخبار 
مفااردات ماان يقومااون  ياللااديهم دائمااا  ماان إجماا ةقيامصااد  ةبمااا تقدمااه وإنهااا تااوفر بهااا درجاا مصااداقية لااديهم

بإماداد المواقااع اإلخباريااة باابعض الفيااديوهات والصااور واألخباار عباار تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة 
مفاااردات عيناااة  يماان إجماااال %48.00، موزعاااة باااين %48.98مفاااردات عيناااة الدراسااة بلغااات  يماان إجماااال
نساابة ماان يقومااون بإمااداد المواقااع مفااردات عينااة اإلناااث، وبلغاات  يماان إجمااال %50.00مقاباال  يالااذكور فاا

اإلخباريااة باابعض الفيااديوهات والصااور واألخبااار عباار تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة القتناااعهم بمااا 
مفاااردات مااان يقوماااون بإماااداد المواقاااع  يلاااديهم أحياناااا  مااان إجماااال ةقيامصاااد  ةتقدماااه وإنهاااا تاااوفر بهاااا درجااا

 يباار تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة ماان إجمااالاإلخباريااة باابعض الفيااديوهات والصااور واألخبااار ع
مقابااال  يمفاااردات عيناااة الاااذكور فااا يمااان إجماااال %36.00، موزعاااة باااين %42.86مفاااردات عيناااة الدراساااة 

مفااردات عينااة اإلناااث، بينمااا بلغاات نساابة ماان ال يقومااون بإمااداد المواقااع اإلخباريااة  يماان إجمااال 50.00%
تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارياة القتنااعهم بماا تقدماه وإنهاا ببعض الفيديوهات والصور واألخبار عبر  

مفااردات ماان يقومااون بإمااداد المواقااع اإلخباريااة باابعض  يلااديهم مطلقااا  ماان إجمااال ةقيامصااد  ةتااوفر بهااا درجاا
مفاردات عيناة الدراساة  يالفيديوهات والصور واألخبار عبر تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية من إجمال

مفاردات  يمن إجمال %0.00مقابل  يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال %16.00ة بين  ، موزع8.16%
 عينة اإلناث.
قيمااة  يوهاا 17.640وجااد أنهااا =  ،2ماان الجاادول السااابق عنااد درجااة حريااة = 2بحساااب قيمااة كاااو 

، وقااد بلغاات 0.05أن مسااتوى المعنويااة أصااغر ماان  ي، أ0.001عنااد مسااتوى داللااة =  ادالااة إحصااائيًّ 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " هابتفضيالت المراهقين ل وعالقتها لتقنيات الذكاء االصطناعي اتصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفق  أساليب "حسن فراج:  . د 238 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

إناااث(  -بااين النااوع )ذكااور  اتقريبااا  ممااا يؤكااد وجااود عالقااة دالااة إحصااائيًّ  0.287قيماة معاماال التوافااق 
مدى قيام المبحوثين بإمداد تطبيقات الهاتف  –مفردات عينة الدراسة  يإجمال  –ومدى قيام المبحوثين  

القتناااعهم بمااا تقدمااه وإنهااا تااوفر بهااا درجااة هات والصااور واألخبااار المحمااول اإلخباريااة باابعض الفيااديو 
 .مصداقية لديهم

 االستخدام:اإلخبارية أثناء  الهاتف المحمول اتتطبيق ةلسرعالمبحوثين  تقييم -11
 ( 15جدول )

 تقييم المبحوثين لسرعة تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية أثناء االستخدام

تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة أثناااء  ةتقياايم المبحااوثين لساارعشااير بيانااات الجاادول السااابق إلااى تُ 
بينماااا تراوحااات تقاااادير  ،2.47 يجاااااءت بمساااتوى مرتفاااع حيااااث جااااءت بمتوساااط حساااااب ي، التااااالساااتخدام

مقدمة هذه العبارات تحميل  يمرتفع، وجاء فاستجابات المبحوثات على العبارات المكونة للمقياس ما بين  
، وجااااءت الصااافحة ساااريعة 2.52 يالفيااديوهات ساااهل حياااث جااااءت بدرجاااة تقااادير مرتفعاااة بمتوساااط حسااااب

 ة، وجاااءت ساارع2.50 يحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب يالتحمياال فااى الترتيااب الثااان
، 2.48 يرجاة تقادير مرتفعاة بمتوساط حساابالترتياب الثالاث حياث جااءت بد  يفا ةالوصول للتطبيق بساهول

الترتيب الراباع حياث جااءت بدرجاة تقادير مرتفعاة بمتوساط  يالبحث داخل  تطبيق الموقع ف  ةوجاءت سرع
الترتياب الخاامس حياث جااءت بدرجاة  ياالنتقال بين الصافحات الداخلياة فا ة، وجاءت سرع2.45  يحساب

 .2.42 يتقدير مرتفعة بمتوسط حساب
أن المساتخدم يفضال التطبياق اإلخبااري األكثار اساتجابة إلاى رتباتاه فتاوفير تقنياات  تفسير ذلاكويمكن  

االستجابة السريعة للمستخدم أثنااء التصافح يساهم فاى اقتنااع المساتخدم باالموقع وتحقياق انطبااع جياد عان 
أكثار اساتجابة  تطبيق الهاتف المحمول اإلخباري ومع ذلك يجب مرعاة البناء التقني للتطبيق بحياث يكاون 

 للمستخدم.
 

 درجة التقييم

 العبارة 

المتوسط   معارض  محايد   موافق 
 الحسابي 

االنحراف  
يب  المعياري 

لترت
ا

 

درجة 
 التقييم 

 %  ك %  ك %  ك

 مرتفع  2 0.64 2.50 8.00 32 34.00 136 58.00 232 الصفحة سريعة التحميل

 مرتفع  1 0.67 2.52 10.00 40 28.00 112 62.00 248 تحميل الفيديوهات سهل

االنتقووووووال بووووووين الصووووووفحات  ةسوووووورع
 مرتفع  5 0.68 2.42 11.00 44 36.00 144 53.00 212 الداخلية

 مرتفع  3 0.74 2.48 15.00 60 22.00 88 63.00 252 ةالوصول للتطبيق بسهول ةسرع

 مرتفع  4 0.68 2.45 11.00 44 33.00 132 56.00 224 الموقع داخل تطبيقسرعه البح  

 مرتفع  -- 0.68 2.47 400ن=  جملة من سئلوا 
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 :يتصفحونها  يتصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية الت  اليبتقييم المبحوثين ألس -12
 ( 16جدول )

 تقييم المبحوثين ألساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية التي يتصفحونها  

 درجة التقييم

 العبارة 

المتوسط   معارض  محايد   موافق 
 الحسابي 

االنحراف  
يب  المعياري 

لترت
ا

 

درجة 
 التقييم 

 %  ك %  ك %  ك

مووووونظم  ةتصوووووميم الصوووووفحة الرئيسووووو
 مرتفع 2 0.59 2.55 5.00 20 35.00 140 60.00 240 ومنسق

وضع العناصر تحوت بعضوها الوبعض 
 مرتفع 1 0.60 2.57 6.00 24 31.00 124 63.00 252 بشكل رأسى

الناقوووول الوووودوار فووووى عوووورض طريقووووة 
 مرتفع 5 0.69 2.48 11.00 44 30.00 120 59.00 236 الصفحة الرئيسة لتطبيق الهاتف

األعتمووواد علوووى أسووولوب الشوووبكة فوووى 
 مرتفع 7 0.68 2.39 11.00 44 39.00 156 50.00 200 الرئيسةعرض الصفحة 

التصووميم االفتراضووي لتطبيووق الهوواتف 
 مرتفع 8 0.74 2.37 16.00 64 31.00 124 53.00 212 المحمول اإلخبارى 

التصووووميم الموووودمج لتطبيووووق الهوووواتف 
 مرتفع 4 0.73 2.51 14.00 56 21.00 84 65.00 260 المحمول اإلخبارى 

 مرتفع 3 0.57 2.54 4.00 16 38.00 152 58.00 232 التصميم الثابت للتطبيقتفضل 

وضع العناصر تحوت بعضوها الوبعض 
 مرتفع 4 0.69 2.51 11.00 44 27.00 108 62.00 248 بشكل أفقى

التخطووووويط غيووووور المنوووووتظم للصوووووفحة 
 مرتفع 4 0.71 2.51 13.00 52 23.00 92 64.00 256 الرئيسة لتطبيق الموقع

تخصوووويص طوووورق عوووورض الصووووفحة 
ا  مرتفع 6 0.70 2.41 12.00 48 35.00 140 53.00 212 لتفضيالت المستخدم الرئيسة وفق 

 مرتفع -- 0.67 2.48 400ن=  جملة من سئلوا 

ب تصااااميم تطبيقااااات الهاااااتف المحمااااول يلاتقياااايم المبحااااوثين ألسااااشااااير بيانااااات الجاااادول السااااابق إلااااى تُ 
، بينماااا 2.48 يجااااءت بمساااتوى مرتفاااع حياااث جااااءت بمتوساااط حساااابي ، التااايتصااافحونها ياإلخبارياااة التااا

تراوحت تقدير استجابات المبحوثات على العبارات المكونة للمقياس ماا باين مرتفاع، وجااء فاى مقدماة هاذه 
حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة  يوضااع العناصاار تحاات بعضااها الاابعض بشااكل رأساا طريقااة العبااارات 

حياث جااءت  يالترتياب الثاان ي، وجاءت تصميم الصفحة الرئيساة مانظم ومنساق فا2.57  يبمتوسط حساب
الترتياب الثالاث  ي، وجاءت تفضل التصميم الثابت للتطبياق فا2.55  يبدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب

التصاااميم المااادمج لتطبياااق الهااااتف ، وجااااءت 2.54 يحياااث جااااءت بدرجاااة تقااادير مرتفعاااة بمتوساااط حسااااب
التخطايط غيار المناتظم للصافحة ، يوضاع العناصار تحات بعضاها الابعض بشاكل أفقا،  ي ار المحمول اإلخبا

، 2.51 يالترتيااب الرابااع حياااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حسااااب يفاا الرئيسااة لتطبيااق الموقااع
الترتياااب الخاااامس حياااث  يفااا عااارض الصااافحة الرئيساااة لتطبياااق الهااااتف يالناقااال الااادوار فاااوجااااءت طريقاااة 
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تخصاايص طاارق عاارض الصاافحة الرئيسااة ، وجاااءت 2.48جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حسااابى 
، 2.41 يالترتيب السادس حيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حسااب  يف  وفقا  لتفضيالت المستخدم

بع حياث جااءت بدرجاة الترتيب السا يف عرض الصفحة الرئيسة  يعتماد على أسلوب الشبكة فالاوجاءت  
 ي لتطبيااق الهاااتف المحمااول اإلخبااار  يالتصااميم االفتراضاا، وجاااءت 2.39 يتقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب

 .2.37 يمرتفعة بمتوسط حساب الترتيب الثامن حيث جاءت بدرجة تقدير يف
ألساالوب عاارض الصاافحة الرئيسااة للتطبيقااات اإلخباريااة عاان طريااق  ير تفضاايل المبحااوثينويمكاان تفساا

ي هااي أفضاال طريقااة لعاارض عناصاار الصاافحة الرئيسااة العناصاار تحاات بعضااها الاابعض بشااكل رأسااوضااع 
ا  ا وتضام عادد  من وجهة نظر المبحوثين؛ حيث أنه في تلاك الطريقاة تكاون عناصار الصافحة أكثار وضاوح 
كبير من العناصر بشكل مانظم وساهل، ويساتطيع المساتخدم مان خاالل تلاك الطريقاة الوصاول الساهل إلاى 

 المعلومات بشكل سريع داخل تطبيق الهاتف المحمول اإلخباري.األخبار و 
 
تصووميم تطبيقووات الهوواتف المحمووول  يأهووم أسووباب تفضوويل المبحوووثين ل لوووان الموجووودة فوو -13

 :اإلخبارية التى يتصفحونها
 ( 17جدول رقم )

 المحمول اإلخبارية التى يتصفحونها وفقا  للنوع لوان الموجودة فى تصميم تطبيقات الهاتف لألأهم أسباب تفضيل المبحوثين 

تصاميم تطبيقاات أهم أسباب تفضيل المبحوثين لأللاوان الموجاودة فاى شير بيانات الجدول السابق إلى  تُ 
الشااعور بالراحااة ، حيااث جاااء فااى الترتيااب األول ا للنااوعوفقاا   يتصاافحونها يالهاااتف المحمااول اإلخباريااة التاا

 %50.00مفااردات عينااة الدراسااة، موزعااة بااين  يماان إجمااال %56.00، حيااث جاااءت بنساابة بلغاات والهاادوء
فارق  يوجد مفردات عينة اإلناث، حيث  يمن إجمال  %63.04مقابل   يمفردات عينة الذكور ف يمن إجمال

بئااة ن  قيمااة مُ  يوهاا 2.616المحسااوبة  Z، فقااد بلغاات قيمااة0.01عنااد مسااتوى  ابااين النساابتين دال إحصااائيًّ 
 .0.99بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

 النوع       

 األسباب    

 اإلجمالي  إناث ذكور 
 الداللة  zقيمة 

يب 
ترت
ال

 %  ك %  ك %  ك 

 2 غير دالة  0.866 48.00 192 45.65 84 50.00 108 تجذب نظرك لبعض الموضوعات

 4 دالة*  2.037 36.00 144 41.30 76 31.48 68 خرآز بين موضوع و تمي

 1 دالة**  2.616 56.00 224 63.04 116 50.00 108 عور بالراحة والهدوءالش

اي تطبيووق عوون  التطبيووقد تميووز تزيو
 4 غير دالة  0.367 36.00 144 36.96 68 35.19 76 خرآ إخباري 

 3 غير دالة  1.309 40.00 160 43.48 80 37.04 80 عني الستمرار القراءةتدف

 400 184 216 جملة من سئلوا 
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مان  %48.00، حياث جااءت بنسابة بلغات تجاذب نظارك لابعض الموضاوعات  يالثاانجاء فى الترتيب و 
مقابااال  يمفاااردات عيناااة الاااذكور فااا يمااان إجماااال %50.00مفاااردات عيناااة الدراساااة، موزعاااة باااين  يإجماااال

مفاردات عيناة اإلنااث، وتتقاارب النسابتان، حياث إن الفاارق باين النسابتين غيار دال   يمن إجمال  45.65%
نبئاة بوجاود عالقاة فارقاة م  أقال مان القيماة الجدولياة الُ  يوها 0.866المحساوبة   Z، فقد بلغات قيماةاإحصائيًّ 

 .0.95بين النسبتين بمستوى ثقة 
 يماان إجمااال %40.00بنساابة بلغاات  ، حيااث جاااءت تاادفعني السااتمرار القااراءة الثالااث الترتيااب  فاايجاااء و 

مان  %43.48مقابال ي مفاردات عيناة الاذكور فا يمان إجماال %37.04مفردات عينة الدراسة، موزعة باين 
، فقااد ا  مفاردات عيناة اإلنااث، وتتقااارب النسابتان، حياث إن الفاارق بااين النسابتين غيار دال إحصاائيًّ  يإجماال

نبئااة بوجااود عالقااة فارقااة بااين النساابتين م  لجدوليااة الُ أقاال ماان القيمااة ا يوهاا 1.309المحسااوبة  Zبلغاات قيمااة
 .0.95بمستوى ثقة 

، حيااث جاااءت بنساابة خاارآأى تطبيااق إخباااري عاان التطبيااق تزيااد تميااز  الرابااعالترتيااب  يجاااء فااو      
مفاااردات عيناااة  يماان إجماااال %35.19مفاااردات عينااة الدراساااة، موزعاااة باااين  يمااان إجماااال %36.00بلغاات 

مفااردات عينااة اإلناااث، وتتقااارب النساابتان، حيااث إن الفااارق بااين  يماان إجمااال %36.96مقاباال  يالااذكور فاا
نبئااة م  أقاال ماان القيمااة الجدوليااة الُ  يوهاا 0.369المحسااوبة  Z، فقااد بلغاات قيمااةاالنساابتين غياار دال إحصااائيًّ 

تمياز باين موضاوع  الراباع مكاررالترتياب  يجااء فاو  .0.95بوجود عالقة فارقاة باين النسابتين بمساتوى ثقاة 
مان  %31.48مفردات عينة الدراساة، موزعاة باين  يمن إجمال %36.00، حيث جاءت بنسبة بلغت خرآو 

فااارق  يوجااد مفااردات عينااة اإلناااث، حيااث  يماان إجمااال %41.30مقاباال  يمفااردات عينااة الااذكور فاا يإجمااال
قيمااة منبئااة  يوهاا 2.037المحسااوبة  Zت قيمااة، فقااد بلغاا0.05عنااد مسااتوى  اإحصااائيًّ بااين النساابتين دال 

 .0.95بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 
تصووميم تطبيقووات الهووواتف تقوويس مسووتوى تفضووويل  يالمبحوووثين حووول العبوووارات التوو موقووف -14

 :لديهمالمحمول اإلخبارية 
 ( 18جدول )

 تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية لديهمموقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس مستوى تفضيل تصميم 

 درجة التفضيل 

 العبارة 

المتوسط   قليلة  متوسطة  كبيرة
 الحسابي 

االنحراف  
يب  المعياري 

لترت
ا

 

درجة  
 التفضيل 

 %  ك %  ك %  ك

 إدراكووك ةوضوووح التصووميم يووؤثر فووى عمليوو
 مرتفع 1 0.52 2.74 4.00 16 18.00 72 78.00 312 موقع واستيعاب الموضوعاتلتطبيق ال

وسويلة جيودة للتعبيورعن اءراء عون طريووق 
 مرتفع 14 0.65 2.38 9.00 36 44.00 176 47.00 188 التعليق على الموضوعات والتفاعل معها

 مرتفع 13 0.72 2.39 14.00 56 33.00 132 53.00 212 سهولة تنفيذ اإليماءات

تطبيوق األلوان موزعة بطريقة جيدة داخل  
 مرتفع 3 0.54 2.62 3.00 12 32.00 128 65.00 260 الهاتف
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 مرتفع 10 0.65 2.43 9.00 36 39.00 156 52.00 208 مناسب الفيديوهات والصورسرعة تحميل 

سوووهولة فهوووم المهوووام المطلووووب تنفيووووذها 
 مرتفع 6 0.69 2.52 11.00 44 26.00 104 63.00 252 داخل التطبيق

تسووووووتمتع بشووووووكلها الجمووووووالي وأسوووووولوب 
 مرتفع 8 0.61 2.49 6.00 24 39.00 156 55.00 220 تصميمها

التصوووميم يجعووول اسوووتعراض الموضووووعات 
 مرتفع 11 0.70 2.41 12.00 48 35.00 140 53.00 212 يتم بسهولة وسرعة

موع  أتواصولالخبر  عندما اشك فى مصدر
 ةفوى حالو الموقع أو  تطبيقعلى  القائمين  
 االستخدامفى ي خلل تقن يوجود أ

 مرتفع 7 0.73 2.51 14.00 56 21.00 84 65.00 260

الموضووووعات داخووول تطبيوووق موووع  أتفاعووول
واسوووتطالعات  األسوووئلةوأرد علوووى  الموقوووع
 الرأى

 مرتفع 5 0.57 2.53 4.00 16 39.00 156 57.00 228

الموقوووع واألخبوووار  تطبيوووق دوريوووة تحووودي 
 مرتفع 13 0.65 2.39 9.00 36 43.00 172 48.00 192 والموضوعات مناسبة

 الصوفحةسهوله الدخول على موضوعات  
 عوووودد موووونأكثوووور  أأقوووور  يجعلنووووي الرئيسووووة
 والموضوعات  األخبار

 مرتفع 2 0.64 2.65 9.00 36 17.00 68 74.00 296

نحوو   كالعناوين تجذب عينك وتثير دافعيتو
 مرتفع 9 0.68 2.44 11.00 44 34.00 136 55.00 220 الموضوعات

سووووووهولة فهووووووم الغوووووورض موووووون أيقونووووووات 
 متوسط 15 0.72 2.31 15.00 60 39.00 156 46.00 184 التطبيقات

علووى تفضوويل  يسوواعدني التطبيووقتصووميم 
 مرتفع 2 0.52 2.65 2.00 8 31.00 124 67.00 268 خرآعن تطبيق  

الموقووووووع يتطووووووور  تطبيووووووقأجوووووود عنوووووودما 
 مرتفع 12 0.66 2.40 10.00 40 40.00 160 50.00 200 أخرى  ةمر   أتصفحه  باستمرار

طريقوووووة اسوووووتخدام التطبيقوووووات اإلخباريوووووة 
مألوفووووووة ومشووووووابهة لطريقووووووة اسووووووتخدام 

 التطبيقات األخرى 
 مرتفع 4 0.68 2.55 11.00 44 23.00 92 66.00 264

اسوووتخدام شوووريط األخبوووار المتحووورك أعلوووى 
 مرتفع 5 0.57 2.53 4.00 16 39.00 156 57.00 228 االنتباهالصفحة يساعدعلى جذب 

 مرتفع  0.64 2.50 400ن =  جملة من سئلوا 

تصاميم  تفضايل تقايس مساتوى  يشير بيانات الجدول السابق إلى موقف المبحاوثين حاول العباارات التاتُ 
، 2.50 يجاااءت بمساتوى مرتفاع حيااث جااءت بمتوساط حساااب ي، التاالهااتف المحمااول اإلخبارياةتطبيقاات 

مقدماة  يبينما تراوحت تقدير استجابات المبحوثات على العبارات المكونة للمقياس ما بين مرتفع، وجااء فا
جاءت حيث  موقع واستيعاب الموضوعات لتطبيق ال إدراكك ةعملي يوضوح التصميم يؤثر فهذه العبارات 

 الرئيساة الصافحةساهوله الادخول علاى موضاوعات ، وجااءت 2.74 يبدرجة تقادير مرتفعاة بمتوساط حسااب
عان تطبياق علاى تفضايل  التطبياق يسااعدنيتصاميم ، والموضاوعات  األخباارأكثار عادد  مان   أأقار   يجعلني

ان ، وجااااءت األلاااو 2.65 يحياااث جااااءت بدرجاااة تقااادير مرتفعاااة بمتوساااط حسااااب ي،الترتياااب الثاااان يفااا خااارآ
حياث جااءت بدرجاة تقادير مرتفعاة بمتوساط ، الترتيب الثالاث  يموزعة بطريقة جيدة داخل تطبيق الهاتف ف
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لطريقاة اساتخدام التطبيقاات  ة، وجاءت طريقة استخدام التطبيقاات اإلخبارياة مألوفاة ومشاابه2.62  يحساب
مااع  جاااءت أتفاعاال، و 2.55 يحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب، األخاارى الترتيااب الرابااع

، استخدام شريط األخبار المتحرك يواستطالعات الرأ األسئلةوأرد على  الموضوعات داخل تطبيق الموقع
حيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعاة بمتوساط ، الترتيب الخامس يأعلى الصفحة يساعد على جذب االنتباه ف

حيااث ، الترتيااب السااادس ي، وجاااءت سااهولة فهاام المهااام المطلااوب تنفيااذها داخاال التطبيااق فاا2.53 يحساااب
ماع  أتواصالالخبار  مصادر يشاك فاأعنادما ، وجااءت 2.52 يجاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوساط حسااب

حياث ، االساتخدام فاى الترتياب الساابع يفا يخلال تقنا حالاه وجاود أى يأو فاالموقاع   تطبياق    علىالقائمين  
، وجااءت تساتمتع بشاكلها الجماالي وأسالوب تصاميمها 2.51  يجاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوساط حسااب

، وجااءت العنااوين تجااذب 2.49 يحيااث جااءت بدرجاة تقاادير مرتفعاة بمتوساط حساااب ،الترتياب الثاامن يفا
سااط حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتو ، الترتيااب التاسااع ينحااو الموضااوعات فاا كعينااك وتثياار دافعيتاا

حيااث جاااءت  ،الترتيااب العاشاار ي،  وجاااءت ساارعة تحمياال الفيااديوهات والصااور مناسااب فاا2.44 يحساااب
، وجاءت التصميم يجعل استعراض الموضاوعات ياتم بساهولة 2.43ي بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب

، وجاااءت 2.41 يحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب؛ عشاار يالترتيااب الحاااد  يوساارعة فاا
حيااث جاااءت  ،عشاار يالترتيااب الثااان يفاا أخاارى  ةماار  أتصاافحه باسااتمرارالموقااع يتطااور  تطبيااق ما تجااد عنااد 

، وجاءت دورية تحديث تطبيق الموقع واألخبار والموضوعات 2.40  يبدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب
حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة ، الترتيااب الثالااث عشاار ييماااءات فااإلمناساابة، وجاااءت سااهولة تنفيااذ ا

وساايلة جياادة للتعبياار عاان اآلراء عاان طريااق التعليااق علااى الموضااوعات ، وجاااءت 2.39 يبمتوسااط حساااب
، 2.38 يحياااث جااااءت بدرجاااة تقااادير مرتفعاااة بمتوساااط حسااااب؛ راباااع عشااارالترتياااب ال يفااا والتفاعااال معهاااا

حيث جااءت بدرجاة تقادير ، الترتيب الخامس عشر يوجاءت سهولة فهم الغرض من أيقونات التطبيقات ف
 .2.31 يمرتفعة بمتوسط حساب

ساااهولة تصااافح و  مساااتخدمإلاااى الخبااااري بالنسااابة إواجهاااة تصاااميم تطبياااق ويمكااان تفساااير ذلاااك حياااث أن 
يق من أكثر العوامل التي تجذب القراء وتشجعهم على قضاء وقت أطول في تصفح التطبيق والعودة التطب

إمكانيااة هااي  ،خبااري اإلتطبيااق اسااتخدام العاادد مان الخصااائص للقااار  عناد  وذلااك بسابب تااوفر، اإلياه كثياار  
، (والفايس باوك)، آب(واتس )، (الماسنجر): مثل، من خالل أي تطبيق آخرء  صدقااألمشاركة الخبر مع  

مع إمكانية إضافة التعليقات وتسجيل اإلعجابات حتى تضمن له حرية التعبيار عان رأياه، كماا يسااعد فاي 
 .التفاعل داخل التطبيق بشكل أكبر

 
 
 
 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " هابتفضيالت المراهقين ل وعالقتها لتقنيات الذكاء االصطناعي اتصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية وفق  أساليب "حسن فراج:  . د 244 

" 

 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

 يصطناعالتقنيات الذكاء اتقيس مستوى تقييم   يالمبحوثين حول العبارات الت موقف  -15
 :المستخدمة فى تطبيقات الهاتف اإلخبارية لديهم

 ( 19جدول )
 موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس مستوى تقييم تقنيات الذكاء االصطناعي المستخدمة فى تطبيقات الهاتف اإلخبارية لديهم 

 درجة التفضيل 

 العبارة 

المتوسط   قليلة  متوسطة  كبيرة
 الحسابي 

االنحراف  
يب  المعياري 

لترت
ا

 

درجة  
 التفضيل 

 %  ك %  ك %  ك

 مرتفع 3 0.68 2.45 11.00 44 33.00 132 56.00 224 تفضيالت المحتوى وفقا  لالستخدام

 مرتفع 6 0.69 2.38 12.00 48 38.00 152 50.00 200      التعرف على وجوه الشخصيات

 مرتفع 2 0.57 2.60 4.00 16 32.00 128 64.00 256 التحقق من األخبار والشائعات

 مرتفع 6 0.68 2.38 11.00 44 40.00 160 49.00 196   الترجمة الفورية

 مرتفع 4 0.72 2.42 14.00 56 30.00 120 56.00 224 المصور اءلى

الروبووووووت الصوووووحفى " تحريووووور اسوووووتخدام 
األخبووووووار باسووووووتخدام تكنولوجيووووووا الووووووذكاء 

 االصطناعي
 مرتفع 1 0.53 2.62 2.00 8 34.00 136 64.00 256

 مرتفع 5 0.70 2.41 12.00 48 35.00 140 53.00 212 تحليل البيانات واإلحصاءات واألرقام

 مرتفع 7 0.67 2.35 11.00 44 43.00 172 46.00 184 الدردشة اءلية والرد اءلي

 مرتفع  0.65 2.45 400ن =  جملة من سئلوا 

تقايس مساتوى تقيايم تقنياات  يالمبحوثين حول العباارات التاشير بيانات الجدول السابق إلى موقف تُ 
جااءت بمساتوى مرتفاع حياث  يتطبيقاات الهااتف اإلخبارياة لاديهم، التا يالمساتخدمة فا يصاطناعالالاذكاء ا

على العبارات المكوناة للمقيااس  ين، بينما تراوحت تقدير استجابات المبحوث2.45 يجاءت بمتوسط حساب
" تحرياار األخبااار باسااتخدام  يالروبااوت الصااحفاسااتخدام دمااة هااذه العبااارات مق يمااا بااين مرتفااع، وجاااء فاا

، وجاءت التحقق 2.62 يحيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب  "تكنولوجيا الذكاء االصطناعي
، 2.60 يحيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب يالترتيااب الثااان يماان األخبااار والشااائعات فاا

الترتيب الثالث حيث جاءت بدرجاة تقادير مرتفعاة بمتوساط   يف  تفضيالت المحتوى وفقا  لالستخدام  وجاءت 
الترتيااب الرابااع حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط  يفاا المصااور اآللااي، وجاااءت 2.45 يحساااب
الترتيااب الخااامس حيااث جاااءت بدرجااة  يواإلحصاااءات واألرقااام فاا، وجاااءت تحلياال البيانااات 2.42 يحساااب

 يفااا الترجماااة الفورياااة ،التعااارف علاااى وجاااوه الشخصااايات ، وجااااءت 2.41 يتقااادير مرتفعاااة بمتوساااط حسااااب
، وجااءت الدردشاة اآللياة والارد 2.38 يالترتيب السادس حيث جاءت بدرجة تقادير مرتفعاة بمتوساط حسااب

 .2.35 يت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حسابالترتيب السابع حيث جاء ياآللي ف
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ويمكن تفسير ذلك بأن صحافة الروبوت )توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي في تطبيقات الهااتف 
المحمااول اإلخباريااة( لهااا العديااد ماان الممياازات، منهااا: قاادرتها علااى الكشااف عاان األخبااار الزائفااة، وبالتااالى 

طبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة لاادى المااراهقين، وكااذلك الحااد ماان الشااائعات ممااا يزيااد ماان مصااداقية ت
قااادرتها علاااى تقاااديم محتاااوى إخبااااري متمياااز يتماشاااى ماااع متطلباااات الصاااحافة الرقمياااة مااان تبسااايط التغطياااة 
اإلخباريااة ودعمهااا بالمعلومااات الحيااة والدقيقااة ممااا يساااعد علااى تحقيااق انطباااع إيجااابي لاادى مساااتخدمي 

 بارية.تطبيقات الهاتف المحمول اإلخ
تقوويس مسووتوى تقيوويم تطبيقووات الهوواتف اإلخباريووة التووي  يموقووف المبحوووثين حووول العبووارات التوو -16

 :تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي
 ( 20جدول )

 موقف المبحوثين حول العبارات التي تقيس مستوى تقييم تطبيقات الهاتف اإلخبارية التى تستخدم تقنيات الذكاء االصطناعي

 التفضيل درجة 

 العبارة 

المتوسط   قليلة  متوسطة  كبيرة
 الحسابي 

االنحراف  
يب  المعياري 

لترت
ا

 

درجة  
 التفضيل 

 %  ك %  ك %  ك

اتخصووووويص المحتووووووى و  الهتماموووووات  فقووووو 
 مرتفع 1 0.52 2.74 4.00 16 18.00 72 78.00 312 المستخدم 

الخوودمات المقدمووة داخوول التطبيووق عاليووه 
 مرتفع 3 0.57 2.60 4.00 16 32.00 128 64.00 256 الجودة 

 مرتفع 2 0.64 2.65 9.00 36 17.00 68 74.00 296 موضوعية المحتوى المقدم

 مرتفع 4 0.68 2.55 11.00 44 23.00 92 66.00 264 تغطية عدد كبير من األحداث بسرعة 

 مرتفع 7 0.68 2.44 11.00 44 34.00 136 55.00 220 سرعة فى نقل األحداث واألخبار  

 مرتفع 6 0.68 2.45 11.00 44 33.00 132 56.00 224 الروابط المستخدمة نشطة وفعالة

 مرتفع 9 0.65 2.39 9.00 36 43.00 172 48.00 192 وجود تحليل دقيق للمعلومات والبيانات 

المصوووووداقية بسوووووبب عووووودم تووووودخل زيوووووادة 
 ي العنصر البشر 

 مرتفع 8 0.66 2.40 10.00 40 40.00 160 50.00 200

 مرتفع 5 0.57 2.53 4.00 16 39.00 156 57.00 228 تنوع أشكال تغطية الموضوعات

 مرتفع  0.63 2.53 400ن =  جملة من سئلوا 

تقايس مساتوى تقيايم تطبيقاات  يموقف المبحوثين حول العبارات التشير بيانات الجدول السابق إلى  تُ 
جاااءت بمسااتوى مرتفااع حيااث جااااءت  ي، التاايتسااتخدم تقنيااات الااذكاء اإلصاااطناع يالهاااتف اإلخباريااة التاا

اس ماا باين على العبارات المكونة للمقي ثين، بينما تراوحت تقدير استجابات المبحو 2.45  يبمتوسط حساب
حياث جااءت بدرجاة تخصايص المحتاوى وفقاا  الهتماماات المساتخدم مقدمة هاذه العباارات  يمرتفع، وجاء ف

فى الترتيب الثانى حياث جااءت  موضوعية المحتوى المقدم، وجاءت 2.74 يتقدير مرتفعة بمتوسط حساب
 يفاالجاودة  ةياق عالياالخادمات المقدماة داخال التطب، وجااءت 2.65 يبدرجة تقدير مرتفعاة بمتوساط حسااب
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

تغطياة عادد كبيار مان ، وجااءت 2.60 يالترتيب الثالث حيث جااءت بدرجاة تقادير مرتفعاة بمتوساط حسااب
، وجاااءت 2.55 يالترتيااب الرابااع حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب يفاااألحااداث بساارعة 

 يالترتياب الخاامس حياث جااءت بدرجاة تقادير مرتفعاة بمتوساط حسااب يفا تنوع أشكال تغطية الموضوعات 
الترتياب الساادس حياث جااءت بدرجاة تقادير مرتفعاة  يفا الروابط المستخدمة نشطة وفعالاة، وجاءت  2.53

الترتيب السابع حيث جااءت بدرجاة  يفسرعة فى نقل األحداث واألخبار ، وجاءت 2.45  يبمتوسط حساب
 يفاا ي زيااادة المصااداقية بساابب عاادم تاادخل العنصاار البشاار ، وجاااءت 2.44 يتقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب

وجااود تحلياال دقيااق ، وجاااءت 2.40 يالترتيااب الثااامن حيااث جاااءت بدرجااة تقاادير مرتفعااة بمتوسااط حساااب
 .2.39 يالترتيب التاسع حيث جاءت بدرجة تقدير مرتفعة بمتوسط حساب يفللمعلومات والبيانات 

الذكاء االصطناعي ساعدت بشكل كبير في إنتاج المحتوى اإلعالمي   ويمكن تفسير ذلك بأن تقنيات 
بشكل أكثر تميز ا ودقة، وذلك عن طريق قدرتها على ترتيب النصوص وتصنيفها وصياغتها بسارعة عالياة 
مماا يساااعد علاى التغطيااة اإلعالمياة اللحظيااة لكال األحااداث، وكاذلك قاادرتها علاى التعاماال ماع الكاام الهائاال 

المعلومات ومعالجتها آلي ا، والترجمة اآللية الساريعة لألخباار بشاكل أكثار دقاة، وكاذلك قادرتها من البيانات و 
علااى إنتاااج محتااوى صااحفي يااتالءم مااع متطلبااات المسااتخدمين واهتماماااتهم وتفضاايالتهم المختلفااة، وكااذلك 

تحياااز ا،  قااادرتها علاااى إنتااااج العدياااد مااان القصاااص اإلخبارياااة آلياااا  بشاااكل أكثااار موضاااوعية ومصاااداقية وأقااال
خبار على الصفحة الرئيسة ألترتيب ظهور اوتضيف تقنيات الذكاء االصطناعي للمستخدم أيضا   إمكانية  

و ظهاااور األخباااار األكثااار أ، يمكناااه اختياااار ظهاااور األخباااار العاجلاااة أوال   :للتطبياااق حساااب أولوياتاااه، فماااثال  
حارص علاى وت فر علياه الوقات تاو ى أهمية، أو ظهور األخبار التاي تحقاق أعلاى القاراءات والمشااهدات، حتا

اإلشااعارات المنبثقااة التااي و حيااث أنهااا تضاافي الحيويااة علااى التطبيااق.  ؛تطبيااقالتااوفير الوجااوه التعبيريااة فااي 
 ه.وتطبيق المستخدمتبني خط تواصل مستمر بين 

 نتائج التحقق من صحة الفروض: -ب
 -صحة الفروض كما يلي:في ضوء أهداف الدراسة وفروضها سوف يتم عرض نتائج التحقق من 

الفووورض األول: توجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووائية بوووين متوسوووطات درجوووات المبحووووثين علوووى مقيووواس 
الخوووتالف مسوووتوى الثقوووة بصووودق  ااسوووتخدام تطبيقوووات الهووواتف المحموووول اإلخباريوووة تبعووو  

 وموضوعية األخبار والمعلومات الموجودة على هذه التطبيقات.
 ( 21جدول رقم )

أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثات على مقياس استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية تبع ا  تحليل التباين 
 الختالف مستوى الثقة بصدق وموضوعية األخبار والمعلومات الموجودة على هذه التطبيقات 

متوسط مجموع   درجة الحرية  مجموعات المربعات مصدر التباين 
 الداللة  قيمة ف  المربعات 

 5.741 2 7.482 بين المجموعات 

 2.007 397 210.768 داخل المجموعات  ***دالة 3.864

  399 218.250 المجموووع 
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تشير بيانات الجدول الساابق إلاي وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين مجموعاات المبحاوثين الاذين 
األخباار والمعلوماات الموجاودة علاى تطبيقاات الهااتف يمثلون مستويات الثقة المختلفاة بصادق وموضاوعية 

المحماااول اإلخبارياااة كمصااادر للمعلوماااات عااان األحاااداث الجارياااة، وذلاااك علاااي مقيااااس اساااتخدام تطبيقاااات 
 0.001وهذه القيمة دالاة عناد مساتوى داللاة =  3.864الهاتف المحمول اإلخبارية، حيث بلغت قيمة ف 

نص على أنه توجاد فاروق ذات داللاة إحصاائية باين متوساطات ي  ي، وهو ما يثبت صحة هذا الفرض والذ 
الخاتالف مساتوى الثقاة  ادرجات المبحوثين على مقياس استخدام تطبيقات الهاتف المحماول اإلخبارياة تبعا  

أناه كلماا ارتفعات درجاة الثقاة  يبصدق وموضاوعية األخباار والمعلوماات الموجاودة علاى هاذه التطبيقاات، أ
والمعلوماااات الموجاااودة علاااى تطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة كمصااادر  بصااادق وموضاااوعية األخباااار

للمعلوماااات عااان األحاااداث الجارياااة تااازداد بالتاااالي درجاااة اساااتخدام المبحاااوثين لتطبيقاااات الهااااتف المحماااول 
اإلخبارياة. ولمعرفاة مصاادر وداللاة الفاروق بااين المتوساطات الحساابية لمجموعااات المبحاوثين، تام اسااتخدام 

 .لبعدي بطريقة أقل فرق معنوي االختبار ا
 ( 22جدول )

مقياس استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية تبع ا الختالف مستوى   علىلمعرفة الفروق بين المجموعات  L.S.Dنتائج تحليل 
 الثقة بصدق وموضوعية األخبار والمعلومات الموجودة على هذه التطبيقات

 المتوسط  منخفض  متوسط مرتفع المجموعات 

 2.265   - مرتفع 

*** 0.8231 متوسط  -  2.011 

*** 1.2865 منخفض  0.7231 ***  - 1.532 

ولمعرفاااة مصااادر التبااااين للفاااروق باااين المتوساااطات الحساااابية لمجموعاااات المبحاااوثين أجااارى االختباااار 
بطريقااة أقاال فاارق معنااوي، حيااث ظهاار أنااه كلمااا ارتفعاات درجااة الثقااة بصاادق وموضااوعية  L.S.Dالبعاادي 

داث األخبار والمعلومات الموجودة على تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للمعلومات عن األحا
 الجارية تزداد بالتالي درجة استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية. 

ا بااين المبحااوثين منخفضاا مسااتوى الثقااة المختلفااة بصاادق وموضااوعية  يحيااث اتضااح أن هناااك اختالفاا 
اث األخبار والمعلومات الموجودة على تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للمعلومات عن األحاد 

مستوى الثقة المختلفة بصدق وموضوعية األخباار والمعلوماات الموجاودة علاى   يالجارية والمبحوثين مرتفع
تطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة كمصااادر للمعلوماااات عااان األحاااداث الجارياااة بفااارق باااين المتوساااطين 

مسااتوى الثقااة المختلفااة بصاادق وموضااوعية  يمرتفعاا ينلصااالح المبحااوث 1.2865الحسااابيين بلغاات قيمتااه 
األخبار والمعلومات الموجودة على تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للمعلومات عن األحاداث 

ا باين المبحاوثين 0.001ا عناد مساتوى داللاة وهاو فارق دال إحصاائي    ،الجارية ، كماا ظهار أن هنااك اختالفا 
ضاوعية األخباار والمعلوماات الموجاودة علاى تطبيقاات الهااتف مستوى الثقة المختلفة بصادق ومو   يمتوسط
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مساتوى الثقااة المختلفااة  يالمحماول اإلخباريااة كمصادر للمعلومااات عان األحااداث الجاريااة والمبحاوثين مرتفعاا
بصااادق وموضاااوعية األخباااار والمعلوماااات الموجاااودة علاااى تطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة كمصااادر 

لصااااالح  0.8231يااااة بفاااارق بااااين المتوسااااطين الحسااااابيين بلغاااات قيمتااااه للمعلومااااات عاااان األحااااداث الجار 
مستوى الثقة المختلفة بصدق وموضوعية األخبار والمعلومات الموجودة علاى تطبيقاات   يالمبحوثين مرتفع

عند مستوى  اإحصائيًّ وهو فرق دال ، الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للمعلومات عن األحداث الجارية
ا باااين المبحاااوثين متوساااط، كمااا0.001داللاااة  مساااتوى الثقاااة المختلفاااة بصااادق  يا ظهااار أن هنااااك اختالفااا 

وموضوعية األخبار والمعلومات الموجاودة علاى تطبيقاات الهااتف المحماول اإلخبارياة كمصادر للمعلوماات 
مستوى الثقة المختلفة بصدق وموضوعية األخبار والمعلومات  يعن األحداث الجارية والمبحوثين منخفض

ودة علاى تطبيقاات الهااتف المحماول اإلخبارياة كمصادر للمعلوماات عان األحاداث الجارياة بفارق باين الموج
مسااتوى الثقااة المختلفااة بصاادق  يلصااالح المبحاوثين متوسااط 0.7231المتوساطين الحسااابيين بلغاات قيمتااه 

لوماات وموضوعية األخبار والمعلومات الموجاودة علاى تطبيقاات الهااتف المحماول اإلخبارياة كمصادر للمع
 .0.001ا عند مستوى داللة عن األحداث الجارية, وهو فرق دال إحصائي  

ويمكاان تفساايرذلك بأنااه ماان أهاام التااأثيرات اإليجابيااة لتقينااات الااذكاء االصااطناعي وتوظيفهااا فااي إنتاااج 
تنتجاة  الاذيحياث أن المحتاوى الصاحفي ، المحتوى هي قدرتها على فحاص الحقاائق بشاكل ساريع وموثاوق 

 قة وموضوعية. يكون أكثر د 
بووين مسووتوى اسووتخدام تطبيقووات الهوواتف  اإحصووائي  موجبووة ودالووة  ة: توجوود عالقووة ارتباطيووالثووانىالفوورض 

 .المحمول اإلخبارية ومستوى تفضيل المراهقين لها
 ( 23جدول رقم )

 اإلخبارية ومستوى تفضيل معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس استخدام تطبيقات الهاتف المحمول 
 المراهقين لها 

 المتغير           

 المتغير 

مستوى تفضيل المراهقين الستخدام تطبيقات الهاتف  
 اإلخبارية  المحمول

 الداللة  قيمة بيرسون  العدد 

 0.001 0.702 400 مستوى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية 

تضاح وجاود عالقاة ارتباطياه موجباة اشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون تُ 
بااين مسااتويات اسااتخدام تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة ومسااتوى تفضاايل المااراهقين  اإحصااائيًّ  ودالااة

قيمااة دالااة  وهااي 0.702السااتخدام تطبيقااات الهاااتف المحمااول، حيااث بلغاات قيمااة معاماال ارتباااط بيرسااون 
يانص علاى أناه توجاد عالقاة  يفقد تحقق هذا الفرض والاذ   ي، وبالتال0.001إحصائيا  عند مستوى داللة =

بين مستوى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية ومستوى تفضايل   اإحصائيًّ موجبة ودالة    ةارتباطي
الماااراهقين لهاااا، أى أناااه كلماااا زادت درجاااة اساااتخدام المبحاااوثين لتطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة تااازاد 

 فضيالتهم الستخدام هذه التطبيقات.درجة ت يبالتال
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يقات اإلخبارية التي يتوافر بها ماا يفضالون ويمكن تفسير ذلك بأن المبحوثين يفضلون استخدام التطب
حياااث أن ارتفااااع معااادل االساااتخدام يعناااي نجااااح تطبياااق الهااااتف المحماااول اإلخبااااري علاااى تحقياااق انطبااااع 

 إيجابي لدى المستخدمين، مما يساعد على زيادة معدالت االستخدام لتلك التطبيقات اإلخبارية.
 
تطبيقووات الهوواتف  تصووميم بووين أسوواليب اإحصووائي  الووة موجبووة ود ة: توجوود عالقووة ارتباطيووالثالوو الفوورض 

 المحمول اإلخبارية ومستوى استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية.
 ( 24جدول رقم )

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية ومستوى استخدام  
 المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية 

 المتغير           

 المتغير 

 أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية 

 الداللة  قيمة بيرسون  العدد 

 0.001 0.486 400 مستوى استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية

موجباة  ةتضاح وجاود عالقاة ارتباطيااشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون تُ 
تطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة ومساااتوى تفضااايل الماااراهقين  تصاااميم ودالاااة إحصاااائيا  باااين أسااااليب 

وهااي  0.486، حيااث بلغاات قيمااة معاماال ارتباااط بيرسااون اإلخباريااة السااتخدام تطبيقااات الهاااتف المحمااول
ياانص علااى أنااه  يفقااد تحقااق هااذا الفاارض والااذ  ي، وبالتااال0.001عنااد مسااتوى داللااة = اإحصااائيًّ  قيمااة دالااة

تطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة  تصااميم بااين أساااليب  اإحصااائيًّ موجبااة ودالااة  ةتوجااد عالقااة ارتباطياا
أنااه كلمااا تنوعاات أساااليب تطبيقااات  يومسااتوى تفضاايل المااراهقين السااتخدام تطبيقااات الهاااتف المحمااول، أ

 درجة تفضيل المراهقين الستخدام تطبيقات الهاتف المحمول. يالهاتف المحمول اإلخبارية تزاد بالتال
تاوى وطريقاة تصاميم التطبيقاات اإلخبارياة بأسااليب ويمكن تفسير ذلك بأن اختيار طريقة عرض المح

تساااعد المسااتخدم علااى سااهولة تصاافح تطبيااق الهاااتف المحمااول اإلخباااري وسااهولة الوصااول إلااى المحتااوى 
بشااكل سااهل، كاال ذلااك ماان معااايير سااهولة االسااتخدام ويااؤدي ذلااك إلااى ارتفاااع معاادالت اسااتخدام تطبيقااات 

لك تسعى المؤسسات اإلعالمية والصحفية إلاى اساتخدام أفضال الهاتف المحمول اإلخبارية بشكل كبير، لذ 
األسااااليب فاااي تصاااميم تطبيقتهاااا اإلخبارياااة لساااعيها إلاااى جاااذب المساااتخدمين عااان طرياااق تاااوفير ماااا يفضاااله 
المستخدمون فى التطبيقات اإلخبارية؛ وذلك  لزيادة مدة بقائهم في تصفح التطبيقات اإلخبارياة، لاذلك فاإن 

 يم المناسبة لمتطلبات المستخدمين يزيد من تفضيلهم لتطبيق عن آخر. استخدام أساليب التصم
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

بين سورعة تطبيقوات الهواتف المحموول   اإحصائي  موجبة ودالة    ة: توجد عالقة ارتباطيالرابعالفرض  
 أثناء التصفح ومستوى استخدام المبحوثين لها.

 ( 25جدول رقم )

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس سرعة تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التصفح ومستوى استخدام  
 المبحوثين لها

 المتغير           

 المتغير 

تطبيقات الهاتف المحمول أثناء  سرعة مستوى 
 التصفح 

 الداللة  قيمة بيرسون  العدد 

استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول  مستوى 
 اإلخبارية 

400 0.574 0.001 

موجباة ة تضاح وجاود عالقاة ارتباطيااتشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
بين مستويات سرعة تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التصافح ومساتوى اساتخدام المبحاوثين   اإحصائيًّ ودالة  

 وهااي قيمااة دالااة 0.574لتطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة، حيااث بلغاات قيمااة معاماال ارتباااط بيرسااون 
قاة يانص علاى أناه توجاد عال يفقد تحقق هذا الفرض والاذ   ي، وبالتال0.001عند مستوى داللة =  اإحصائيًّ 
بااين ساارعة تطبيقااات الهاااتف المحمااول أثناااء التصاافح ومسااتوى اسااتخدام  اإحصااائيًّ موجبااة ودالااة  ةارتباطياا

درجاة  يالمبحوثين لها، أى أنه كلما زاد مستوى سرعة تطبيقات الهاتف المحمول أثناء التصفح تزداد بالتال
 استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية.

فسااير ذلااك بااأن المسااتخدم يفضاال تطبيااق الهاااتف المحمااول اإلخباااري األكثاار ساارعة واألكثاار ويمكاان ت     
استجابة لرتباته، فتوفير تقنيات االستجابة الساريعة للمساتخدم أثنااء االساتخدام ُيساهم فاى اقتنااع المساتخدم 

قااع بااأن يكااون بتطبيااق الموقااع وتحقيااق انطباااع جيااد عنااه، لااذلك يجااب مرعاااة فااي البناااء التقنااى لتطبيااق المو 
 أكثر استجابة للمستخدم.

بين اتجاه المبحوثين نحو تطبيق تقنيوات  اإحصائي  موجبة ودالة    ة: توجد عالقة ارتباطيالخامس  الفرض
تطبيقات الهاتف المحمول اإلخباريوة ومسوتوى اسوتخدام المبحووثين  يالذكاء االصطناعي ف

 لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية.
 ( 26جدول رقم )

معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس اتجاه المبحوثين نحو تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي فى تطبيقات  
 ام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية الهاتف المحمول اإلخبارية ومستوى استخد

 المتغير           

 المتغير 

اتجاه المبحوثين نحو تطبيق تقنيات الذكاء االصطناعي فى تطبيقات  
 الهاتف المحمول اإلخبارية 

 الداللة  قيمة بيرسون  العدد 

مستوى استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول 
 0.001 0.612 400 اإلخبارية 
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موجباة  ةتضاح وجاود عالقاة ارتباطيااشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون تُ 
باااين مساااتويات اتجااااه المبحاااوثين نحاااو تطبياااق تقنياااات الاااذكاء االصاااطناعي فاااى تطبيقاااات  اإحصاااائيًّ ودالاااة 

الهاتف المحمول اإلخبارية ومستوى استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية، حيث بلغت 
قاد ف ي، وبالتاال0.001ا عناد مساتوى داللاة =وهي قيماة دالاة إحصاائي    0.612قيمة معامل ارتباط بيرسون  

باين اتجااه المبحاوثين  اإحصاائيًّ موجبة ودالة  ةينص على أنه توجد عالقة ارتباطي يتحقق هذا الفرض والذ 
تطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة ومساااتوى اساااتخدام  ينحاااو تطبياااق تقنياااات الاااذكاء االصاااطناعي فااا

 يكاء االصاااطناعي فاااأناااه كلماااا زاد مساااتوى اتجااااه المبحاااوثين نحاااو تطبياااق تقنياااات الاااذ  يالمبحاااوثين لهاااا، أ
درجااة اسااتخدام المبحااوثين لتطبيقااات الهاااتف المحمااول  يتطبيقااات الهاااتف المحمااول اإلخباريااة تاازداد بالتااال

 اإلخبارية.
ويمكن تفسير ذلك بأن استخدام تقنيات الذكاء االصطناعي في تطبيقات الهااتف المحماول اإلخبارياة 

 ماع متطلباات  ىيتماشا متمياز إخبااري  ى محتاو  ديمتقا ىعلا تعمالياوفر العدياد مان المميازات للمساتخدمين 

 ناحياة مان الدائماة، الحياة والتحاديثات  بالمعلوماات  ودعمهاا اإلخبارياة التغطياة تبسايط مان الرقمياة الصاحافة

 جميع على األخبار آخر إلى المستخدمين حاجة الصحافة يخدم في االصطناعي الذكاء تطبيق فكرة أن ى أخر 

، مما يساعد على تكوين اتجاه إيجابي لدى المبحوثين ويزيد من التواصلومختلف تطبيقات  األجهزة، أنواع
 معدالت استخدامهم لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية.

  لتطبيقوات  المبحووثين ذات داللوة إحصوائية بوين كثافوة اسوتخدام ارتباطيوهتوجد عالقوة  :  السادس  الفرض
 .المستخدمة االصطناعيتقييم المبحوثين لتقنيات الذكاء و  الهاتف المحمول

 ( 27جدول رقم )
معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس كثافة استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول ومستوى وتقييم 

 المبحوثين لتقنيات الذكاء االصطناعي المستخدمة 

 المتغير           
 المتغير 

  االصطناعيتقييم المبحوثين لتقنيات الذكاء مستوى 
 المستخدمة

 الداللة  قيمة بيرسون  العدد 
 0.001 0.515 400 مستوى استخدام المبحوثين لتطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية 

موجباة  ةتضاح وجاود عالقاة ارتباطيااتشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
تقياااايم ومسااااتوى و  لتطبيقااااات الهاااااتف المحمااااول المبحااااوثين كثافااااة اسااااتخداممسااااتوى بااااين  اإحصااااائيًّ ودالااااة 

وهي  0.515 ، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون المستخدمة  االصطناعيالمبحوثين لتقنيات الذكاء  
أنااه ياانص علااى  يفقااد تحقااق هااذا الفاارض والااذ  ي، وبالتااال0.001قيمااة دالااة إحصااائيا  عنااد مسااتوى داللااة =

تقييم و  لتطبيقات الهاتف المحمول المبحوثين ذات داللة إحصائية بين كثافة استخدام ةارتباطيتوجد عالقة 
 المبحاااوثين كثافااة اسااتخدامأناااه كلمااا زاد مسااتوى  ي، أالمسااتخدمة االصااطناعيالمبحااوثين لتقنيااات الااذكاء 
 .المستخدمة االصطناعيتقييم المبحوثين لتقنيات الذكاء درجة  يتزداد بالتال لتطبيقات الهاتف المحمول
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 العراقية 

 يمية ودراسة تق  

ذات داللووة إحصووائية بووين أسوواليب تصووميم تطبيقووات الهوواتف  ارتباطيووهتوجوود عالقووة : السووابعالفوورض 
 االصطناعي.كاء استخدام تقنيات الذمستوى المحمول و 

   (28جدول رقم )

             معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول ومستوى استخدام تقنيات 
 الذكاء االصطناعي

 المتغير           
 المتغير 

 االصطناعي استخدام تقنيات الذكاء مستوى 
 الداللة  بيرسون قيمة  العدد 

 0.001 0.564 400 أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول 

موجباة  ةتضاح وجاود عالقاة ارتباطيااشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون تُ 
تقنياات الاذكاء المبحوثين لاستخدام ومستوى  أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمولبين    اإحصائيًّ ودالة  

عنااد مسااتوى  اإحصااائيًّ وهااي قيمااة دالااة  0.564االصااطناعي ، حيااث بلغاات قيمااة معاماال ارتباااط بيرسااون 
ذات داللااة  ةارتباطياتوجاد عالقااة ياانص علاى أنااه  يفقاد تحقااق هاذا الفاارض والاذ  ي، وبالتااال0.001داللاة =

االصااطناعي، يااات الااذكاء اسااتخدام تقنمسااتوى إحصااائية بااين أساااليب تصااميم تطبيقااات الهاااتف المحمااول و 
المبحااوثين اساتخدام مساتوى  يتازداد بالتاالأسااليب تصاميم تطبيقاات الهاااتف المحماول أناه كلماا تعاددت  يأ
 االصطناعي.تقنيات الذكاء ل

 

             إحصووووائية بووووين أسوووواليب التصووووميم المسووووتخدمة داللووووة ذاتارتباطيووووه  عالقووووة توجوووود: الثووووامنالفوووورض 
 .وتفضيالت المراهقين

 ( 29جدول رقم )
                معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول ومستوى تفضيالت 

 المراهقين لها

 المتغير           
 المتغير 

ساليب تصميم تطبيقات  ومستوى تفضيالت المراهقين أل
 المحمول الهاتف 

 الداللة  قيمة بيرسون  العدد 
 0.001 0.489 400 أساليب تصميم تطبيقات الهاتف المحمول 

موجباة  ةتضاح وجاود عالقاة ارتباطيااُتشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
سااااليب ومساااتوى تفضااايالت الماااراهقين أل أسااااليب تصاااميم تطبيقاااات الهااااتف المحماااولودالااة إحصاااائيا  باااين 

وهاااي قيماااة دالاااة  0.489، حياااث بلغااات قيماااة معامااال ارتبااااط بيرساااون تصاااميم تطبيقاااات الهااااتف المحماااول
 عالقاة توجاد يانص علاى أناه  يفقد تحقق هذا الفرض والاذ   ي، وبالتال0.001إحصائيا  عند مستوى داللة =

 تنوعات أنه كلماا  ي، أمستخدمة وتفضيالت المراهقينإحصائية بين أساليب التصميم ال داللة ذات ارتباطيه  
مساتوى تفضاايالت وتمياازت بمراعااة تفضايالت الماراهقين يرتفاع أسااليب تصاميم تطبيقاات الهااتف المحماول 

ويااازداد اسااااتخدمهم لتطبيقاااات الهاااااتف المحمااااول  ساااااليب تصاااميم تطبيقااااات الهااااتف المحمااااولالماااراهقين أل
 اإلخبارية.
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ذات داللووة إحصووائية بووين تفضوويالت المبحوووثين نحووو تصووميم  ارتباطيووهتوجوود عالقووة : التاسووعالفوورض 
 االصطناعي.تطبيقات الهاتف اإلخبارية وتقييمهم لتقنيات الذكاء 

 ( 30جدول رقم )
ومستوى  معامل ارتباط بيرسون بين درجات المبحوثين على مقياس تفضيالت المبحوثين نحو تصميم تطبيقات الهاتف اإلخبارية  

 تقييمهم لتقنيات الذكاء االصطناعي

 المتغير           
 المتغير 

 االصطناعي لتقنيات الذكاء   المراهقين تقييممستوى 
 الداللة  قيمة بيرسون  العدد 

 0.001 0.489 400 تفضيالت المبحوثين نحو تصميم تطبيقات الهاتف اإلخبارية 

موجباة  ةتضاح وجاود عالقاة ارتباطيااتشير نتائج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون 
 الماراهقين تقيايمومساتوى  تفضيالت المبحوثين نحو تصميم تطبيقات الهااتف اإلخبارياةبين    اإحصائيًّ ودالة  

يماة دالااة إحصااائيا  وهااي ق 0.489االصاطناعي، حيااث بلغاات قيماة معاماال ارتبااط بيرسااون لتقنياات الااذكاء 
 ةارتباطياتوجاد عالقاة يانص علاى أناه  ي، وبالتالى فقد تحقق هذا الفرض والاذ 0.001عند مستوى داللة =

ذات داللة إحصاائية باين تفضايالت المبحاوثين نحاو تصاميم تطبيقاات الهااتف اإلخبارياة وتقيايمهم لتقنياات 
 و تصااميم تطبيقااات الهاااتف اإلخباريااةتفضاايالت المبحااوثين نحاااالصااطناعي، أى أنااه كلمااا تعااددت الااذكاء 

، وذلاك ألهمياة تقنياات الاذكاء الصاناعي االصاطناعيلتقنياات الاذكاء   الماراهقين  تقيايممستوى    يتزداد بالتال
 في توفير متطلبات المراهقين في التطبيقات اإلخبارية من حيث الشكل والمضمون. 

 

: ال توجوود فووروق ذات داللووة إحصووائية بووين متوسووطات درجووات المبحوووثين علووى مقيوواس العاشوور الفوورض
اسووتخدام تطبيقووات الهوواتف المحمووول اإلخباريووة كمصوودر للحصووول علووى المعلومووات تبعووا  

 المستوى االقتصادى االجتماعى(. ––اإلقامة  –الختالف المتغيرات الديموجرافية )النوع 
 هى:  فرعية  ويقسم هذا الفرض إلى ثالثة فروض

بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس    يةال توجد فروق ذات داللة إحصائ  -أ
 استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للحصول على المعلومات. 

 ( 31جدول )
تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للحصول على  نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى استخدام 

 المعلومات وفق ا للنوع 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعات  
 الداللة  درجة الحرية  قيمة ت المعياري 

 1.30 2.57 216 ذكور 

 دالة غير  398 0.264
 1.22 2.62 184 إناث 

الجاااادول السااااابق إلااااى عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية بااااين  يشااااير نتااااائج اختبااااار "ت" فااااتُ 
متوسااطات درجااات الااذكور ومتوسااطات درجااات اإلناااث علااى مقياااس اسااتخدام تطبيقااات الهاااتف المحمااول 

قيماااة غيااار دالاااة  وهاااي 0.264اإلخبارياااة كمصااادر للحصاااول علاااى المعلوماااات، حياااث بلغااات قيماااة "ت" 
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ياانص علااى أنااه ال  يفقااد يثباات صااحة هااذا الفاارض. والااذ  يالتااالإحصااائيا  عنااد جميااع مسااتويات الداللااة، وب
توجد فاروق ذات داللاة إحصاائيا  باين متوساطات درجاات الاذكور ومتوساطات درجاات اإلنااث علاى مقيااس 

 استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للحصول على المعلومات.
الريف ومتوسطات درجات  يات مبحوثبين متوسطات درج ةال توجد فروق ذات داللة إحصائي  -ب
الحضوور علووى مقيوواس اسووتخدام تطبيقووات الهوواتف المحمووول اإلخباريووة كمصوودر للحصووول علووى  يمبحوووث

 المعلومات.

 (32جدول )
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المبحوثين في مستوى استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للحصول على  

 فق ا لمكان اإلقامة  المعلومات و 

االنحراف   المتوسط  العدد  المجموعات  
 الداللة  درجة الحرية  قيمة ت المعياري 

 0.760 2.387 165 ريف 
 دالة غير  398 0.411

 0.775 2.356 235 حضر 

 

الجاااادول السااااابق إلااااى عاااادم وجااااود فااااروق ذات داللااااة إحصااااائية بااااين  يتشااااير نتااااائج اختبااااار "ت" فاااا
الحضاار علااى مقياااس اسااتخدام تطبيقااات  يالريااف ومتوسااطات درجااات مبحااوث يمتوسااطات درجااات مبحااوث

قيماة  يوها 0.411الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر للحصول على المعلومات، حيث بلغت قيماة "ت" 
يانص علاى  يفقد يثبت صاحة هاذا الفارض. والاذ   يت الداللة، وبالتالعند جميع مستويا  اإحصائيًّ غير دالة  

باااين متوساااطات درجاااات مبحاااوثى الرياااف ومتوساااطات درجاااات  اإحصاااائيًّ أناااه ال توجاااد فاااروق ذات داللاااة 
الحضااار علاااى مقيااااس اساااتخدام تطبيقاااات الهااااتف المحماااول اإلخبارياااة كمصااادر للحصاااول علاااى  يمبحاااوث

 .المعلومات 
 

د-جو   ذات  فروق  توجد  إحصائيال  استخدام   ة اللة  مقياس  على  المبحوثين  درجات  متوسطات  بين 
وفق   المعلومات  على  للحصول  كمصدر  اإلخبارية  المحمول  الهاتف  المستوى    اتطبيقات  الختالف 

 . ياالجتماع ياالقتصاد
 ( 33جدول رقم )   

استخدام تطبيقات الهاتف المحمول اإلخبارية كمصدر  تحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات المبحوثين على مقياس 
 للحصول على المعلومات وفقا  الختالف المستوى االقتصادي االجتماعي

متوسط مجموع   درجة الحرية  مجموعات المربعات مصدر التباين
 الداللة  قيمة ف  المربعات 

 0.866 2 1.723 بين المجموعات 

 0.589 397 232.710 داخل المجموعات  دالة غير  1.468

  399 234.442 المجموووع 
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عادم وجااود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين مجموعاات المبحوثااات  ىتشاير بياناات الجادول الساابق إلا
مقياااس اساتخدام تطبيقاات الهاااتف  ىالالئاي يماثلن المسااتويات االقتصاادية االجتماعياة المختلفااة، وذلاك علا

وهااذه القيمااة غياار  1.468المحمااول اإلخباريااة كمصاادر للحصااول علااى المعلومااات، حيااث بلغاات قيمااة ف 
ياانص علااى أنااه ال  ي، وهااو مااا يثباات صااحة هااذا الفاارض والااذ  0.05داللااة =  عنااد مسااتوى  اإحصااائيًّ دالااة 

توجد فروق ذات داللة إحصائيا  بين متوسطات درجات المبحوثين على مقيااس اساتخدام تطبيقاات الهااتف 
 .ياالجتماع يالمحمول اإلخبارية كمصدر للحصول على المعلومات وفقا  الختالف المستوى االقتصاد 

عدم وجود فروق في المستوى االقتصادي االجتماعي ونوع التعليم الحكومي والخاص   تفسيرويمكن  
إلى  الوصول  فأصبح  االتصال  وسائل  تكلفة  وقلة  انتشار  بسبب  والحضر  والريف  واإلناث  والذكور 

سهولة   أكثر  اإلخبارية  إلى  التطبيقات  ا  أيض  التطورات  ِمن وأدت  المنت ج  بالمحتوى  االهتماُم    تعاظ م  
قِ  من  اإلخباريةب ل  المستخدمين  المحمول  الهاتف  المحمول،  تطبيقات  أجهزة  تطورت  أن  بعد  ة  وخاص   ،

ن مهًمة  على  تقتصر  ت ُعد  فلم  الغر ض،  ذلك  لتلبيِة  مالئمة  م حت قوأصبحت  س  وإًنما  فقط،  المحتوى  ل 
ِج وتأليِف المحتويات طبق ا لرتباِتهم واهتماماِتهم  خدمينللمست  .بدم 

م ح لقطاع كبير من    ا أًن انخفاض كم      بتباُدل محتوياتهم فور ا    المستخدمينت كِلفة الهواتف المحمولة س 
ِرها على ِنطاق أوسعو  لذلك يتضح    على اتجاهات المبحوثين مما سهل انتشارها دون أي فروق تذكر  . نش 

 . (ياالجتماع يقتصاد الالمستوى ا –اإلقامة  –المتغيرات الديموجرافية )النوع  عدم وجود فروق تذكر في 
 توصيات الدراسة: 

في تطوير تصميم التطبيقات والمواقع اإلخبارية    تقنيات الذكاء االصطناعيستفادة من  الضرورة ا  .1
 وتطوير المحتوى الخاص بالمواقع اإلخبارية. 

المؤسسات اإلعالمية على   .2 تعمل  أن  التحتية  يجب  البنية  الصحفية وتحديث  العمل  بيئة  تطوير 
 إلدخال الروبوت الصحفي في إنتاج محتوى المواقع اإلخبارية. 

أن   .3 الخاص  يجب  والتصميم  المحتوى  في  المراهقين  تفضيالت  بمراعاة  اإلخبارية  المواقع  تهتم 
   بالمواقع اإلخبارية والتطبيقات اإلخبارية.

مااااااد علاااااى تقنياااااات الاااااذكاء االصاااااطناعي فاااااي كافاااااة القطاعاااااات تاااااوفير اإلمكاناااااات الالزماااااة لالعت .4
بالمؤسساااااات الصاااااحفية واساااااتخدام الاااااذكاء االصاااااطناعي فاااااي جماااااع الماااااادة الصاااااحفية وتحريرهاااااا 

 .وإخراجها
العمل على تدريب العاملين في المؤسسات اإلعالمية والصحفية على كيفية االستفادة من تقنيات   .5

 اقع وتصميم التطبيقات اإلخبارية.الذكاء االصطناعي في إنتاج محتوى المو 
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2- The study confirmed the existence of a statistically significant correlation 

between the methods of designing mobile phone applications and the level of 

use of artificial intelligence techniques. 

3- There is a statistically significant correlation between the respondents' 

preferences towards the design of news phone applications and their evaluation 

of artificial intelligence techniques. 

4- There are statistically significant differences between the average scores of 

the respondents on the scale of using mobile news applications, according to the 

different degree of exposure motives to these applications. 

5- The study found that there is a positive and statistically significant correlation 

between the methods of designing mobile news applications and the level of 

respondents' use of mobile news applications. 

 

Keywords: News Mobile Applications - Artificial Intelligence Techniques – 

                    Teenagers. 
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Abstract 

         With the development of mobile technology and the emergence of 

smart phones, which represent the technological fusion between mobile 

technology and personal computers, the pattern of our media consumption has 

changed; At the level of daily life, we see the rapid flow of news, information 

and entertainment content across many media platforms, and consumers can 

access this content at any time and any place, and they can create and publish 

their own media content, through mobile phone networks and the Internet, and 

the amazing development in modern communication technology has led to 

attention to the shape and design of news applications to preserve the user, 

which made media organizations and communicators seek to develop the design 

and content of these applications and add modern technologies such as artificial 

intelligence to work to provide the best technologies in those applications. 

The study aimed to identify the rate of respondents' use of news mobile phone 

applications, the methods of designing mobile news applications preferred by 

the respondents, and to determine the relationship between the use of artificial 

intelligence techniques in designing mobile news applications and its 

relationship to adolescents' preferences and monitoring the preferences of the 

respondents of the study sample towards methods of designing mobile news 

applications. 

     The study was a descriptive survey methodology dependent on the media. 

The study population was represented by Egyptian adolescents in Egyptian 

universities from (17-18) years. The study sample was deliberate from users of 

mobile news applications, which numbered (400) respondents from universities 

(Ain Shams, Zagazig, and Pharos in Alexandria). 
 

    The study relied on a questionnaire form to collect study data about the 

methods of designing news mobile applications according to artificial 

intelligence techniques and their relationship to adolescents' preferences for 

them. 

     The most important findings of the study were represented by: 

1 - High rate of respondents using the study sample of mobile news 

applications, and the seventh day news application came at the forefront of the 

applications preferred by the respondents. 
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