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 (الملك عبد العزيزجامعة ) أ.م.د. آالء بكر علي الشيخ                                              
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 49ص ( ...  حلوان جامعة ) لبيبة عبد النبي إبراهيمأ.م.د.                                                            
 

 
 

 
 

 : وفعاليتها في التعليم لتخصصات اإلعالم التعلم الرقمياالتجاهات الحديثة في بحوث نظم  ▪

 دراسة تحليلية مقارنة        

 93ص( ...  المنوفيةجامعة )  طارق محمد الصعيديد. أ.م. 
 

إعالنات الواقع المعزز بمواقع التواصل االجتماعي ودورها في بناء الوعي بالعالمة التجارية لدى المستهلك  ▪
                                   أنموذًجاالسعودي: يوتيوب 
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 223ص ( ...  الشيخكفر جامعة ) د. أسامة عبد الحميد محمد
 

 القة تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن: دراسة مسحية ع ▪
 

 251ص ...   ( حلوانجامعة ) هبة هللا صالح السيدد.                                                                  
 

 

 ِمنصَّات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراتُها على ثقافِة االستهالِك الغذائّيِ في مصر:ظاهرةُ "موك بانغ" عبر   ▪
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تأثير المواقع اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات المصرية:   ▪
 دراسة تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية

 335( ...  صاألزهرجامعة )  د. رمضان إبراهيم محمد عطية
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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                

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

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   بإشراف علمي منالمتخصصين في نفس المجال،  

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

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

ال   مطبوعاتوالمجلة ضمن      التعليم واالستشارات  الوكالة  المتخصصة في  العامة  للعالقات  عربية 

 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

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

نشر العلوم الطبيعية "  " NSP للمؤسسة األمريكية  م2022في تقرير عام    2.12بمعامل تأثير بنسبة  

 .برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

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

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  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  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 

  ولم يسبق نشره. 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 

 جة العلمية. منح صاحبها الدر

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي راعى اتباع األسس العلمية الصحيحة فيُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  الخط    Boldوالعناوين  ونوع  العربية،  البحوث  في 

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

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   اإللكتروني من البحث بالبريد  نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 ، وإرفاق ملخصين باللغتين العربية واإلنجليزية للبحث. مختصرة عنه

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

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

 أسرع وقت. ي له ف

البحث معدال    إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط - بإعادة إرسال  الباحث  ا  15 خالل  فيلتزم  من    يوم 

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

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   30ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  3800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  عضوية    (%20)  للمصريين  يحمل  العلمية  الزمالة  لمن 

من الرسوم   (%25)والجنسيات األخرى. وتخفيض  من المصريين    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

 .ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى -

  ا جنيه    70حالة 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 

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

 إرسال عدد

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

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )$، و300جنيه 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
 

ـــ     أكتوبر  بداية إصدارها في  بانتظام،  2013ديسمبر من عام   منذ  المجلة  أعداد  يتواصل صدور  م، 
عدًدا بانتظام، تضم بحوًثا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين    أربعون واحد و   ليصدر منها

 من مختلف دول العالم.  
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

ال شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  العلمية  وهي  جمعيات 
وجد   ـــ  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة  بالقاهرة( ضمن مطبوعات  والتكنولوجيا  العلمي  البحث  بأكاديمية 
للنشر على   المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 

ها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إلي
لت المجلة على أول معامل تأثير عربي  للدوريات العلمية  (AIF)من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ

العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  
، والمعامل تابع لمؤسسة  م2022في عام   2.12م، 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  "
م ضمن الفئة  2022معياًرا، وصنفت المجلة في عام  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

  للعام الثاني   على المستوى العربي  ، والمجلة األعلىوهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم"  Q1"األولى  
تأثير=    على التوالي، لعام    ICR، كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  0.5833بمعامل 

 . 1.569م بقيمة=  2021/2022
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى        

للجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها  
( )7بـ  درجات من  ال7(  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت  وكذلك  (.  "معرفة"،  رقمية 

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

 القرى. 
  -دار المنظومة    - EBSCO HOSTنات الرقمية الدولية: )والمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيا    

 معرفة(.  -العبيكان 
من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا  -األربعين  و  الثاني  - العدد هذا وفي     

بحوًثا ورؤى علمية لألساتذة   الباحثواألساتذة  المجال عدًدا يضم  حول    ينالمشاركين والمساعدين وكذلك 
واإلعالن"؛ العامة  العالقات  "حمالت  من    موضوع:  للباحثين  تكوين رصيد  بهدف  العلمي  للنشر  مقدمة 

 أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية، أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير. 
  نجد   ،" من المجلةواألربعين  الثاني"  بالجزء األول من العددففي البداية وعلى صعيد البحوث الواردة       
 العالقات العامة الرقمية دور ن:"تحت عنوامشترًكا   بحًثا من جامعة الملك عبد العزيز السعوديةمن 
 



 "، وهو مقدم من: عبر منصة تويتر في إقناع المواطنين باالكتتاب العام في شركة أرامكو السعودية 
 .بدور علي غرم هللا الغامدي ،السعودية ، منآالء بكر علي الشيخد. م.أ. 

الشعبوية  "  بعنوان:دراسة    ت ، فقدَّمحلوانمن جامعة    ،مصر، من  لبيبة عبد النبي إبراهيم  د.أ.م.  أما    
 ". الرقمية للسياسي اإليطالي "ماتيو سالفيني": دراسة أثنوجرافية افتراضية

 بعنوان: دراسة تحليلية مقارنة ، مصر، من طارق محمد الصعيديد. أم. ، قّدم:المنوفيةجامعة ومن     
 ".اإلعالماالتجاهات الحديثة في بحوث نظم التعلم الرقمي وفعاليتها في التعليم لتخصصات   " 

قّدمتا       القرى  أم  جامعة  حسيند.  أ.م.ومن  جالل  اللحياني  ،مصرمن  ،  عزة  خالد  من غادة   ،
الوعي   بعنوان:دراسة    ،السعودية بناء  في  ودورها  االجتماعي  التواصل  بمواقع  المعزز  الواقع  "إعالنات 

 ".بالعالمة التجارية لدى المستهلك السعودي: يوتيوب أنموذًجا
م ا ،مصااارمـــن ، كفـــر الشـــي مـــن جامعـــة  أساااامة عباااد الحمياااد محماااد د. وقـــدَّ "محـــددات  بعنـــوان: بحثـــً

 ".مصداقية التقييمات اإللكترونية وعالقتها بنية الشراء لدى المستهلكين: دراسة شبه تجريبية
َعالقة  " ، تحت عنوان:مصرمن    ،هبة هللا صالح السيد  .دلـ    دراسة مسحيةنجد    حلوانجامعة  ومن  

 ". تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى كبار السن
ظاهرُة "موك "  بحًثا بعنوان:مصر،    من،  منة هللا كمال موسى ديابد.    قدَّمت،  بني سويف جامعة  ومن      

ات التَّواصل االجتماعّي، وتأثيراُتها على ثقافِة االستهالِك الغذائيِّ في مصر  :بانغ" عبر ِمنصَّ
 ".تحليٌل نتنوغرافي في ضوِء نموذج االستخداِم التَّعويضّي لإلنترنت  

تأثير المواقع    بحًثا بعنوان:  ،مصر، من  عطيةمحمد  د. رمضان إبراهيم    مقدَّ ،  جامعة األزهر وأخيًرا من      
المصرية: دراسة  اإللكترونية ومواقع التواصل االجتماعي في تحقيق أبعاد التسويق الرقمي في المؤسسات  

 ."تحليلية على عينة من المؤسسات اإلنتاجية
ال      من  الثاني  الجزء  متنوعة،  أما  بحوًثا  يضم  المجلة  من  واألربعين"  "الثاني  من  عدد            ، مصرنجد 
دراسة ميدانية على  من المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا اإلعالم الحديث،    ِنعم محي الدين عبد الغفارد.  

بعنوان: "العالقة بين أنماط القيادة التنظيمية واتصاالت إدارة التغيير مصر    شركات المحمول العاملة في 
 ". التنظيمي

م     بحًثا بعنوان:السعودية،  منعيسى بن صالح الكثيري، د.  ومن جامعة الملك عبد العزيز، قدَّ
كأداة   للمنظمة  اإللكتروني  الموقع  عناصر  فاعلية  العامة:"تقييم  العالقات  أدوات  من  دراسة   اتصالية 

 ". تحليلية بالتطبيق على عينة من الوزارات في المملكة العربية السعودية
أفالم  بعنوان: "  ميدانية، من جامعة كفر الشي ، دراسة  مصر، من  د. سعاد محمد المصري مت  وقدَّ    

 . سنة" 12-9الرعب وتأثيرها على السلوك العدواني لألطفال من 
، بحًثا  مصر، من  د. هالة حمدي غرابة ومن معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالم واالتصال، قدَّمت     

    ".إدراك الصحفيين لمعايير السالمة المهنية واألمن الرقمي وتطبيقهم لهابعنوان: "



اليحيى، من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، قدَّمت  السعوديةومن        د. هديل بنت علي 
العوامل المؤثرة في قبول ممارسي العالقات العامة واستخدامهم للتطبيقات الرقمية: دراسة بحًثا بعنوان: "

 . " (UTAUT)ميدانية في ضوء النظرية الموحدة لقبول التكنولوجيا واستخدامه 
في ضوء نظريتي تأثر  ، دراسة ميدانية  مصر، من  د. سمر إبراهيم عثمانومن جامعة بورسعيد قدَّمت      

إدراك الشباب لتأثيرية المضامين المقدمة عبر حسابات المؤثرين "  بعنوان:  الشخص الثالث والواقع المدرك
  ".بمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بمدركاتهم االجتماعية

التحليل السيميولوجي  ، من جامعة المنصورة، قدمت بحًثا بعنوان: " مصر، من حنان عبد الصمد د.  أما      
 ". لكاريكاتور العنف األسري بالمواقع الصحفية: اليوم السابع نموذًجا

م     قدَّ القرى،  أم  جامعة  من  من:    وأخيًرا  الهذليكل  الهالل  سعيد  ،صالح  الحفيظ  عبد  من   صالح 
ُعوِديَّة من خالل "بحًثا مشترًكا بعنوان:  ،السعودية ْقِميَّة في تعزيز القوة الناعمة السُّ دور العالقات العامَّة الرَّ

 ". مركز االتصال واإلعالم الجديد بوزارة الخارجية
 

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  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

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

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

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             

 
 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يعل .أ.د  

 





 

 

 

 
 

تطبيقات أجهزة احملمول واهلواتف الذكية جبودة احلياة لدى    عالقة 
 كبار السن: دراسة مسحية 
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الحياة لدى كبار السن:  القة تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة ع
 دراسة مسحية

 

 هبة هللا صالح السيد صالح د.                                                                                                                
        

               drheba72@hotmail.com 
                                                                                                جامعة حلوان 

                                              
 

 ملخص:
تهدف الدراسة إلى التعرف على َعالقة تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة لدى        

كبار السن" من خالل تعرُّف كيفية قضاء أوقات فراغهم، والحيز الذي تشغله اإلنترنت من تلك األوقات،  
امها والفائدة التي يمكن  ومدى تعرُّضهم لتطبيقات المحمول المختلفة ومستوى إلمامهم بها وبطرائق استخد 

َعالقتها   في  لديهم  الحياة  جودة  مستوى  كشف  عن  فضالا  االستخدام،  هذا  جرَّاء  من  عليهم  تعود  أن 
التعليمي   كالمستوى  األخرى؛  الديموغرافية  المتغيرات  بعض  ضوء  على  الذكية  الهواتف  بتطبيقات 

مفردة ممن في سن التقاعد تم    200واالقتصادي والنوع ومحل اإلقامة. وقد طبقت على عينة تتكون من  
جمع البيانات منها من خالل استبيان الكتروني. وقد خلصت الدراسة إلى ارتفاع مستويات جودة الحياة  

المرتفع   للمستوى  الكلية  الدرجة  نسبة  بلغت  الدراسة؛ حيث  المبحوثين من عينة  ا . وثبت  %93لدى    أيضا
عينة الدراسة لتطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية   عدم وجود عالقة بين عدد ساعات استخدام أفراد 

أثرت زيادة عدد ساعات   النفسية حيث  الخاص بجودة الصحة  الُبعد  لديها إال في  الحياة  ومستوى جودة 
 على جودة الصحة النفسية لمفردات العينة.  سلباااستخدام تطبيقات الهواتف الذكية 

    

 تطبيقات الهواتف الذكية، كبار السن، جودة الحياة.الكلمات المفتاحية: 
 

 مقدمة:
واإلقليمي      العالمي  كافَّةا  وتداعياتها واضحةا على األصعدة  السريعة  المجتمعية  التغيُّرات  تأثيرات  باتت 

االجتماعية   الحياة  مناحي  جميع  في  التغيرات  تلك  تأثير  أضحى  كما  والسياسية  والمحلي،  واالقتصادية 
التغيُّرات   هذه  طالت  وقد  الشمس،  وضوح  ا  الحال -واضحا من    -بطبيعة  وكان  الُعمرية،  الفئات  جميع 

 ظمه. تأثيراتها السلبية لدى فئات المجتمع ونُ  مواجهة إلىوالسعي  تهاالضروري مواكب
الو     بعض  يو باحثين  يرى  أن  فيها  يتوقع  حرجة  فترة  تعد  التقاعد  مرحلة  بعض  أن  السن  كبار  اجه 

الصعوبات أو المشكالت أو االضطرابات وعدم االتزان في خالل عمليات التوافق مع البيئة وضغوطها؛ 
رعاية واهتمام لمساعدتهم على التكيُّف والتوافق مع المتغيرات الجديدة التي    إلى دائم  لذا فُهم في احتياج  

 (. م2014)حسين، نجالء سيد، تطرأ عليهم 
تكن     التغيُّ تعد  أهم  من  الحديثة  االتصال  الحياة ولوجيا  ومناحي  التواصل  طرائق  على  أثرت  التي    رات 

باتت فئة الُمسنين من أهم  قد  الحكومة اإللكترونية، و   إلىالرْقمي والتحول    اإلعالم، خاصةا في ظل  كافَّةا 
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ا  الدعم واالهتمام في ظل تلك التغيُّرات؛ لما أفرزته من تكنولوجيا هائلة حلَّت  إلىالفئات المجتمعية احتياجا
    محل التواصل المباشر بين األفراد.

الُمسنون تنشأ من    إلىيشير العديد من الدراسات واألبحاث    كما      ُيعانيها  التي  أن معظم المشكالت 
ْور الذي تلعبه عملية االتصال بالنسبة للُمسن،   خالل سوء االتصال بينهم وبين ذويهم، على الرغم من الدَّ
وتنمو   الحياة  في  ومتعته  نفسه  عن  رضاؤه  ويتحقق  والمتجددة  المتعددة  الصداقات  تتكون  خاللها  فمن 

يصير قادراا على  كما    ،صورة أكبر، ويصبح لديه كثيٌر من فنون االتصال اإلنسانيمهاراته االجتماعية ب
وبالتالي يشعر    حياتية،ى لديه اتجاهات محددة وفلسفة  التفكير والتعبير عن ذاته وحل المشكالت، ويضحَ 

باأل يتمتع  صالح  كمواِطن  االجتماعية  المكانة  له  وتتحقق  الجماعي  العمل  في  بالمشاركة  من  باعتزازه 
  (.م2018 ،حنان عشيري  ،)عبدالحفيظواالطمئنان 

تفتقر  و       المصري  الدراسات في مجتمعنا  الباحثة، فإن  بتأثير    نظيرتها  إلىعلى حد علم  التي عنيت 
تكنولوجيا االتصال الحديثة بجودة الحياة لدى كبار السن باعتبارهم فئة عمرية مهمة في المجتمع تتطلب  

لذا   واالهتمام؛  الرعاية  من  ا  خاصًّ الحاليَّة    فإننوعاا  عمَّ   إلىتسعى  الدراسة  للتطور الكشف  كان  إذا  ا 
ن  أ أمثٌر في تطوير مفهوم جودة الحياة لدى كبار السن التكنولوجي في عالم االتصاالت والهواتف الذكية أ

المشكلة  يمكن  فإنه    اولذ سلبية انعكست على جودة الحياة ورضا الُمسنين عنها،    ار آثارا هذا التغيُّ ل تحديد 
"َعالقة تطبيقات   البحثية المحمول و   في  السن" من خالل  أجهزة  الحياة لدى كبار  الذكية بجودة  الهواتف 

كيفية   فراغهمتعرُّف  أوقات  تعرُّ   ،قضاء  ومدى  األوقات،  تلك  من  اإلنترنت  تشغله  الذي  ضهم  والحيز 
لتطبيقات المحمول المختلفة ومستوى إلمامهم بها وبطرائق استخدامها والفائدة التي يمكن أن تعود عليهم  
الهواتف   بتطبيقات  َعالقتها  في  لديهم  الحياة  جودة  مستوى  كشف  عن  فضالا  االستخدام،  هذا  جرَّاء  من 

المحمول والهواتف الذكية   ة أجهز   مدى يشكل استخدام تطبيقات   أي  إلىلإلجابة على تساؤل رئيسي وهو:  
وما   ؟  المصري  الجمهور  من  السن  كبار  على  تابع  كمتغير  الحياة  جودة  مستوى  في  مستقل  كمتغير 

على    الحياة؟وهل كثافة االستخدام تسهم في ارتفاع أو انخفاض مستوى جودة   لديه؟مستويات جودة الحياة 
وفي   اإلقامة، ليمي واالقتصادي والنوع ومحل  ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية األخرى؛ كالمستوى التع

 واإلشباعات.االستفادة من فروض نظرية االستخدامات  إطار
 

 :الهواتف الذكيةو تطبيقات أجهزة المحمول 
بين فئات    -بدرجة كبيرة-كان من أبرزه الهواتف المحمولة؛ إذ انتشرت    ُمذهالا يشهد العالم تطوراا تقنيًّا      

طورين في نشر تطبيقات  المُ  (ios , Android) وساعدت منصات الهاتف األكثر جاذبيةا   ككل،المجتمع  
نترنت وتجعل من الهواتف المحمولة اإلواستعمال كثير من التطبيقات التي تدعم شبكة    للمستخدمينسهلة  

إذ أحدثت   ؛بشكل متسارع  منهافادة  إلوبذلك تزايدت معدالت ا  بوصفها بوابات للعالم اإللكتروني،  ةا هائل  قوةا 
جهزة المحمولة وشبكات التواصل االجتماعي واستلهام الحلول من الجمهور  تطبيقات الهواتف الذكية واأل
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حياة  يتغي  في  كبيرة  وتحوالت  الوسا   االجتماعية  مواطنينالرات  من  العديد  اإلوظهر  ذات ئط  لكترونية 
 ، جهزة الحاسوب الكفية )التابليت(أي باد و الجديد كالهواتف الذكية واآل اإلعالمال في سياق  االستعمال الفعَّ 

 . (م2019 ،السيد صالح ،)الصاوي مداده باإلنترنت إ عن انتشار وتطور الهاتف المحمول مع فضالا 
المحمولة       الهواتف  التقنية  متنوعةا   ُحزمةا تقدم  الوظائف  وخِ ك  ؛من  والمسموع  المرئي  مات  دْ االتصال 

 منها حتوي العديد  ي، كما  نفسه  ما يتيح االتصال ثنائي االتجاه في التوقيت وهو    ،الرسائل النصية القصيرة
تنزيلها   أو  الهاتف  التي يمكن عرضها على  المدة  الفيديو قصيرة  على كاميرا اللتقاط الصور أو مقاطع 

الحاسوب   نقلها  على  الذكيةأمَّ   ..خرينلل أو  "الهواتف  تُ "  ا  أن  فهي  يمكن  ما  بهحاكي  الحاسوب    يقوم 
بالتكيُّ  لكن  المستخدم الشخصي،  واجهة  أو  المفاتيح  لوحة  أو  الصغيرة  المحمول  الهاتف  شاشة  مع  ف 

يكون للهاتف إشارة    حينشبكات البيانات الالسلكية    إلىيمكن لجميع الهواتف الحالية الوصول  و   ،األخرى 
تتيح تبادل البيانات بسرعة عبر  (   (WiFiمثل  وغالباا ما تحتوي الهواتف الجديدة على أجهزة راديو إضافية

المواقع في بعض  من  كما    ،اإلنترنت  أخرى  إلكترونية  بأجهزة  االتصال  المحمولة  الهواتف  لبعض  يمكن 
البلوتوث   استخدام  مسافات خالل  عبر  البيانات  تبادل  تدعم  السلكية  تقنية   ,.Patrick, Kقصيرة    وهي 

Griswold, W. G., Raab, F., & Intille, S. S. (2008).. 
  تعزيز الهاتف المحمول   إلىتطبيقات الهواتف الذكية هي برامج صغيرة للهاتف الذكي تهدف  كما أن      

استخداماته جهاز    لتتعدد  مجرد  من  أكثر  يكون  هذه  إلبحيث  تثبيت  ويتم  واتصال،  نصية  رسائل  رسال 
كان ذلك في مقابل رسوم   ويمكن تنزيلها سواءا   ،ثناء التصنيع في أا على الهواتف الذكية  قا بَ سْ التطبيقات مُ 

 Apple App Store متجركبل المستخدمين من متاجر أو منصات توزيع البرامج  من قِ   بدون مقابلأو  
تشغيل أنظمة  متجر IOS لتطبيقات  من    لتطبيقات  Google Play for Androidأو  أندرويد.  أنظمة 

لكترونية لتقديم الشكاوى واسترجاع البيانات  اإلستخدم في سياق الحكومة  مزايا هذه التطبيقات الذكية أنها تُ 
)الصاوي، السيد صالح،    تيوب مواقع التواصل االجتماعي تويتر وفيسبوك ويو   َعْبرَ المحلية ومتابعة األخبار  

 . (م2019
 

  :جودة الحياةمفهوم 

علم االجتماع وعلم النفس والدراسات البينية والعمل ك  ؛مفهوم في عدة مجاالت مختلفةهذا الستخدم  يُ      
العامة  Yang, S., Jang, J.-W. (2022)االجتماعي   الطب   ،والسياسات  يعني  ،  وكذلك في مجال  وهو 

الفرد   الاستمتاع  بالصحة  والتمتع  والتفاؤل  بالسعادة  وشعوره  اإل  بدنيةبحياته  عن  والنفسية  ورضاه  يجابية 
)الشعراوي، يجابية  اإلبالمعاني    ُمفعمةا ما يجعل حياته  وهو    ،حياته في مختلف جوانبها واالقتدار على الزمن

 . (2014صالح فؤاد، 
ضون للخطر بشكل خاص عرَّ مُ   الُمِسنون ة السكان، فعامَّ   عنيختلف نهج جودة الحياة لدى كبار السن    

المعاشات ل  نتيجة على  االعتماد  زيادة  مع  العمل  سوق  من  والخروج  والعقلية  البدنية  القدرات  تدهور 
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الشريك، فمع التقاعد يقل    الزوج أو  زلة بسبب وفاة المعاصرين، خاصةا ك األسر الممتدة والعُ التقاعدية وتفكُّ 
تدريجيًّ  السابقين  بالزمالء  االجتماعية  ااالتصال  والمشاركات  األنشطة  التقدُّ ..  وتقل  العمر وعند  في  م 

الحياة  ءون يبد  تقييم ومراجعة  يُ   ؛في  المُ قي ِ حيث  الحياة خاصةا م  التقاعد عن    سن خبراته وتجاربه في  بعد 
بالسعادة والرضا لما حققوه    هما بحتمية الموت، وهنا يشعر بعضيمانا إ العمل ويفكر في السنوات المتبقية  

من أنشطتهم لم تحقق أي عائد لهم وأنها سبب بعض   اأن كثيرا باآلخر    همبعضفيما يشعر  نجازات  إمن  
 . (م 2021، )عبده، هويدا محمداآلالم والمتاعب للمحيطين بهم وألنفسهم 

ارتفاع    إلىويرجع ذلك    ،سنين في العالمارتفاع نسبة المُ   إلى(  م2012تشير منظمة الصحة العالمية )   
عالميًّ  العامة  الصحة  فضالا مؤشرات  الهائا،  التقدم  عن  من    الوقاية  أساليب  في  باألمراض  اإلل  صابة 

 ,.Kunlin. Jيجابي فقد برزت مجموعة من التحديات الصحية واالجتماعية اإلوعالجها، ورغم هذا التقدم 
James. W,2015.  من االهتمام.  اوالنفسية التي تحتاج من المجتمع أن يوليها مزيدا 

 

   :حياة لدى كبار السنالأبعاد جودة 
نسان أو  اإلن يحققه  أالكمال الذي يمكن    إلىأن جودة الحياة تشير  بأقرت منظمة الصحة العالمية      

  :اآلتية المؤسسات في األبعاد 
الجسميالب   ص من التعب، كيفية التعامل مع األلم والراحة والنوم والتخلُّ تعني  عد  : الجودة في هذا البُ عد 

 والطاقة الحركية العامة.
النفسيالب   م والتفكير والذاكرة يجابية وتركيز االنتباه والرغبة في التعلُّ : يتضمن المشاعر والسلوكيات اإلعد 

 نسان وصورة الجسم ومواجهة المشاعر السلبية. اإلوتقدير الذات ومظهر 
االجتماعيالب   العَ عد  يشمل  والدعم  :  واالجتماعية  الشخصية  تأكيد  المجتمعيالقات  مع  الناجح  والزواج   ،

 .الجنسي -التوافق الزواجي
البيئالب   الحرية  يعد  ممارسة  يشمل  منزلية    بمعناها:  بيئة  الجسمي،  واألمان  باألمن  والشعور  اإليجابي 

 ومصادر الدخل، الفرص المتاحة لتنمية المهارات والمشاركة في الفرص الترفيهية والترويحية. 
االستقاللية:ب     أن يقوم اليومية التي اعتاد    تهوهو حيز الحركة الذي يتمتع به الفرد في حياته وأنشط  عد 

الطبية   الطبية كالكحولو بها، ودرجة االعتماد على األدوية والمساعدات   ، التبغ  ، المخدرات   ،المواد غير 
 . كفاءة العملوكذلك 

الر  الب   التديُّ وحي:  عد  االلتزا يشمل  ومدى  الشخصية  والمعتقدات  الصحيح  ن  الدين  ومعرفة  األخالقي  م 
 وحية من خالل العبادات.وتحقيق السعادة الرُّ 

 

  :أبعاد جودة الحياة في الدراسة الحالية

استخلصت مجموعةا      المتاحة  األدبيات  على  الباحثة  اطالع  حياة    بعد  تشكل جودة  التي  األبعاد  من 
 كبار السن على النحو التالي:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jin%20K%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Simpkins%20JW%5Bauth%5D
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األولالب   عد في الجوانب الصحية والفسيولوجية للفرد من حيث ويتمثل هذا البُ   ،: جودة الصحة العامةعد 
 الطعام، النوم، الطاقة، النشاط وممارسة الرياضة، الشعور باأللم. 

الثانيالب   األُ عد  الحياة  وا: جودة  البُ   ،الجتماعيةسرية  هذا  األُ ويتمثل  الجوانب  في  بتمتع  عد  المتعلقة  سرية 
القة الفرد  عد الحياة االجتماعية فيتعلق بعَ ا بُ سرية مترابطة ومستقرة يسودها الحب والتفاهم، أمَّ أُ الفرد بحياة  

 خرين والتواصل معهم واحترامهم.باآل
في الجوانب النفسية التي تتعلق بشعور الفرد بالثقة  هذا الُبعد  ويتمثل    ،: جودة الصحة النفسيةعد الثالثالب  

 خرين.اآلنفسه وشعوره بالسعادة مع نفسه و ب
 

 : اإلطار النظري 

  :نظرية االستخدامات واإلشباعات

االستخدامات واإلشباعات      نظرية  ذلك   تعتبر  اإلنترنت،  استخدام  لدراسة  األكثر مالءمة  المدخل  هي 
االستخدامات   اإلعالمألن   نظرية  ومنها  النماذج،  من  العديد  الختبار  خصبة  ساحة  يعتبر  الجديد 

 .في ظل تحولية اإلنترنت (. م2000. ) Ebersole, Sواإلشباعات 
االتصالية        المداخل  أهم  أحد  تعد  بوسائل  حيث  المتعلقة  الظواهر  وتشرح  تفسر  التي  السيكولوجية 

ُمستقِبالا سلبيًّا؛   الجمهور، وتعتبره جمهوراا نشطاا وليس  إيجابية  ُتظهر  التكنولوجية الحديثة التي  االتصال 
فالجمهور هو الذي ينتقي الوسيلة التي تناسبه، وكذلك المضمون الذي ُيشبع رغباته واحتياجاته النفسية  

مستخدمي  واالجت لدراسة  المناسبة  النظريات  من  النظرية  هذه  تعتبر  االتصال  تقنيات  وبتطور  ماعية، 
 تطبيقات التكنولوجيا الحديثة، خاصةا التطبيقات االتصالية التي تقوم على توظيف إمكانات الشبكة. 

(Rayburn, 1984 ) 
يذهبون       لدي  إلىفالناس  بدافع معين ولسبب ما، ويكون  هم هدف معين في االعتبار  شبكة االنترنت 

ماكنهم المحلية، أو استخدام حساب  أأو حالة الطقس في    األخباريمكن أن يكون الهدف منه معرفة آخر  
المعلومات. عن  البحث  أو  الشخصية،  المالية  الشؤون  إدارة  أو  جديد،  منتج  أو شراء  االلكتروني   البريد 

 ( م2019 ،)يوسف،حنان، على سيد عبد النبي، & مصطفى
الجمهور       نشاط  واإلشباعات    -ويرتبط  االستخدامات  نظرية  تفترض  وعادات،   -كما  بطبيعة، 

وتفضيالت استخدامه للوسيلة االتصالية التكنولوجية، وفي هذا اإلطار تمثل انتقائية استخدام الوسيلة أحد  
مستخدم لهذه الوسيلة متغيرات  أهم العوامل الداعمة لتأثيراتها االتصالية، كما تمثل خصائص الجمهور ال

العوامل  أهم  أحد  الحتياجاته  الجمهور  هذا  إدراك  ويمثل  وطبيعته،  كثافته  تحدد  ذاته  لالستخدام  سابقة 
الناتجــة عن   التأثيرات  بدورها في تشكيل تلك  ُتسهم  الدوافع  الوسيلة، وهذه  تلك  لتشكيل دوافعه الستخدام 

 (. م 2015. )Gan, C., & Wang, Wاالسـتخدام. 
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 فروض نظرية االستخدامات واإلشباعات وأهدافها:  

واإلشباعات على مجموعة فروض        االستخدامات  نظرية  وكل  أتعتمد  كانز"  "إلياهو  وضعها  ساسية 
 من "يلومو “، و "جوفيتش" ويمكن إجمال هذه الفروض في: 

وسائل    - جمهور  معينة    اإلعالمإن  أهداف  لتحقيق  الوسائل  هذه  ويستخدم  والفاعلية  باإليجابية  يتسم 
 خاصة به. 

الرئيسي في إشباع احتياجاته من وسائل    اإلعالمإن جمهور وسائل    - بالدور  يقوم  الذي    ، اإلعالمهو 
 شباع حاجاته واختياره للوسائل التي تشبع هذه الحاجات.  إحيث يربط بين 

 مع مصادر أخرى في إشباع حاجات األفراد المتعددة والمتنوعة.   اإلعالمتتنافس وسائل  -
قادر على تحديد أهدافه واهتماماته ومن ثمة فهو قادر على تحديد واختيار    اإلعالمإن جمهور وسائل    -

 ( م2015،)ريمة، & دراج المضمون الذي يلبي حاجاته.
 :  ثالث أهداف رئيسيةوتحقق نظرية االستخدامات واإلشباعات 

الجمهور النشط الذي يستطيع    إلى، وذلك بالنظر  اإلعالمفراد لوسائل  ألمحاولة تحديد كيفية استخدام ا-
 أن يختار، ويستخدم الوسائل والمضامين التي تشبع احتياجاته.  

  .واإلشباعات المتحققة من هذا التعرض  اإلعالمشرح دوافع التعرض لوسائل -
 (. م2013)الطاهر، & بابي، بهدف فهم عملية االتصال.   عالماإل التأكيد على نتائج استخدام وسائل -

عتبارها تفسر طريقة استخدام كبار السن  با وتستند الدراسة الحالية على نظرية االستخدامات واإلشباعات  
حاجاتهم   إلشباع  وحيوي  مهم  الحديثة كمصدر  التكنولوجية  التطورات  في ظل  الذكية  الهواتف  لتطبيقات 

لديهموتحسين   الحياة  جودة  الخبر    ،مستوى  سرعة  مفهوم  في  نوعية  نقلة  التطبيقات  تلك  أحدثت  فقد 
عن عدد من الخدمات األخرى التي توفرها تلك التطبيقات بما    والتواصل السريع بين المستخدمين فضالا 

 اإللكترونية. الحكومة  إلىيواكب تحرك سياسة الدولة 
 

  :الدراسات السابقة

  :القتها بجودة الحياةالدراسات المتعلقة بوسائل االتصال في ع   -أوالً 

Yang, S., Jang, J.-W. (2022) - كشفت دراسة  
استخدامهم  عن  عن الطريقة التي يمكن أن تُنبئ بها الدوافع اإلعالمية واالجتماعية والترفيهية لكبار السن  

الحياة الرقْ   ،لإلنترنت ورضاهم عن  للمهارات  مميزين  اختبار شكلين  االستقبال  وذلك من خالل  هما  مية 
وكشفت   ..من اإلنترنت   حاجاتهم  اعتبار أنهما يؤثران على الطريقة التي يفي بها كبار السنبوالمشاركة  

وجها  بياناتها  ُجمعت  التي  الدراسة  لوجه  نتائج  هُ مُ   مئتيمن    ا  ممن  الكوريين  السن  كبار  من  في  فردة  م 
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العمر   من  لإلنترنت، عن  الستينيات  باستخدامهم  تنبأت  والترفيهية  واالجتماعية  اإلعالمية  دوافعهم    أن 
اوتوصلت   تحقيق بعض الفوائد    إلىنبئ برضاهم عن حياتهم ويؤدي  يُ   هذا  أن استخدام اإلنترنت   إلى  أيضا

  ها.الستخدام  همالنفسية التي تدفع
Park, E. Y. (2021) في دراسة قدمها -   

واستخدامه اإلنترنت  كفاءة  على  الحياة    اركزت  عن  بالرضا  تتعلق  الجسديةلكعوامل  اإلعاقات    .. ذوي 
ويمكن أن يساعد    لهؤالء،إيجابية على الرضا عن الحياة    اآثارا ستخدام اإلنترنت  الأن    إلىأشارت النتائج  

الرضا عن حيا  تحسين  في  اإلنترنت  الكفاءة    تهم،استخدام  لزيادة  تدابير  اتخاذ  الدراسة ضرورة  واقترحت 
 واالستخدام. 

مغازي،  - محمود  العطار،  وعَ "بعنوان    دراسةا   (م2018)  قدم  االجتماعي  التوصل  مواقع  القته  استخدام 
النفسي العَ   إلىهدفت    قد و   ،"باالغتراب  استخدام  معرفة  ساعات  عدد  بين  الالقة  وكُ هذه  من    ل   مواقع 

وجود  عن  الكشف  وكذلك  الشيخ،  كفر  جامعة  التربية  كلية  طالب  لدى  الحياة  وجودة  النفسي  االغتراب 
ترجع   ساعات    إلىفروق  الحياةاالعدد  وجودة  النفسي  واالغتراب  عينة    بقت طُ   ..ستخدام  على  الدراسة 

من  مكوَّ  وتوصلْت طالبا   738نة  عَ   إلى  ا  التواصل  وجود  مواقع  استخدام  ساعات  عدد  بين  طردية  القة 
)األ النفسي  واالغتراب  والكليةاالجتماعي  الفرعية  كما  (بعاد  عَ أ،  وجود  الدراسة  بين  ظهرت  عكسية  القة 

ساعات   و االعدد  اأستخدام  وجودة  التعليمية  الحياة  جودة  وجودة  بعاد  النفسية  والدرجة  إلحياة  الوقت  دارة 
 الكلية لجودة الحياة.

  (،معوقات االتصال الجمعي في تحقيق جودة حياة المسنين)( بعنوان  م2018دراسة العشري، حنان )  -
سنين بإدارة  ور رعاية المُ ( من دُ 7عدد )ب(  27يين االجتماعيين البالغ عددهم )ص صاتبقت على االخ طُ وقد  

كشفت عن أهمية االتصال الجمعي في تحقيق جودة الحياة لدى المسنين حيث جاء في  و   ،الجيزةشمال  
  هم كسابوإالثقة بالنفس    همكسابإسنين نظرة تفاؤلية في الحياة و كساب جماعة المُ إمن    ل  المستوى األول كُ 

قدره   مرجح  وزني  بوسط  العمرية  المرحلة  طبيعة  حول  أساليب  إو ،  2.85معلومات  أكثر  االتصال  ن 
كانت الحفالت والموسيقى والغناء بوسط وزني مرجح    لديهمالجمعي المستخدمة في تحقيق جودة الحياة  

 .3قدره 
Shakya, H. B., & Christakis, N. A. (2017) ـظهرت دراسة لأ -    

زمنيًّ  الطويلة  الدراسات  كُ   ،اوهي من سلسلة  ارتباطات  تقييم  استهدفت  االجتماعية    ل   والتي  الشبكات  من 
للرفاهية  اإلعبر   الذاتية  المقاييس  من  العديد  مع  باإلنترنت  المتصلة  وغير  أعوام    3خالل  في  نترنت 

ن ارتباط استخدام الفيس  ، وتبيَّ أشخاص   5208( من البيانات المأخوذة من  م2015،  م2014،  م2013)
  يجابية للتفاعل خارج اإلنترنت.اإلوكان أكبر في حجمه من التأثيرات بالرفاهية  سلباابوك 
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 :(Ran Wei, 2014)   دراسة  –  
حاول الباحث في   ،الصينبالذكي على المشاركة في الخطاب المدني    الهاتفتأثيرات استخدام    حول   

ي دراسته   استخدامتعرَّ أن  تأثير  العَ   هف  واختبار  الصيني  المدني  الخطاب  في  المشاركة  بين  على  القة 
أجر   الهاتفاستخدام   والسياسية.  المدنية  الحياة  في  والمشاركة  مُ   ى المحمول  مع  الباحث    416قابالت 

لل الذكيمستخدماا  ل  النتائجسفرت  أ و   ،هاتف  بارز  دور  اعن  مع  هذا  السياسي  النقاش  تعزيز  في  لهاتف 
التي نتجت عن    ه الدراسة التركيز على ممارسات االتصاالت المتنقلة الناشئة حديثااتحاول هذ و خرين،  اآل

مات الشبكات االجتماعية الخاصة بهم في أي  دْ خِ   إلىالهواتف الذكية التي تسمح لألشخاص بالوصول  
و  بتعرُّ قد  وقت،  الدراسة  الخطاب  اهتمت  في  المشاركة  على  الذكي  الهاتف  استخدام  تأثير  المدني  ف 
الذكية تشكل مجتمعاا اجتماعيًّ   إلىوتوصلت    ،الصيني الهواتف  تبيَّ أن تلك  ا حيث  القة  عَ   ن وجود ا جديدا

استخدامإ بين  استخدام  هايجابية  ارتبط  كما  العام،  المدني  الشأن  في  المشاركة  مستوى  ا  يجابيًّ إ   هاوزيادة 
 لكتروني.باالنخراط في الخطاب المدني اإل

الذكية والفضاء االجتماعي المتحرك  دراسة حول الهواتف  (Dong-Hoo Lee,2013) - قدم   
  من كوريا الجنوبية ا  ا كوريًّ مستخدما   49قابالت مع  جرت الدراسة مُ أ  ..SNS شبكات التواصل االجتماعي 

الذكية الهواتف  عبر  تويتر  شكَّ   إلىالدراسة  نتائج  صت  وخلُ   ،لموقع  المتحركة  الوسائل  سلوكا أن  ا لت 
جديدا اجتماعيًّ  اتصالية  ا  اجتماعية  وممارسات  كورياأ   ذات ا  في  ثقافية  تشابكها كما    ،همية  فضاء  شكل 

 فراد من مختلف السياقات االجتماعية.األمع واقع الحياة اليومية وسهل التفاعل مع  تداخالا 
Leung, L., & Lee, P. S. (2005)   هدفت دراسة -  

الجديدة والدعم االجتماعي واألنشطة الترفيهية    اإلعالمثر أنشطة اإلنترنت واستخدام وسائل  أف  تعرُّ   إلى
استخدام اإلنترنت من أجل  ك-وأظهرت النتائج االرتباطية أن أنشطة اإلنترنت    ،على نوعية الحياة المدركة

الج الوسائط  واستخدام  المعلومات  عن  والبحث  المتعة  عن  والبحث  االجتماعي  -ترتبط    -ديدةالتواصل 
من    خاصةا -  ها عكسيًّابأبعاد مختلفة من الدعم االجتماعي، ومع ذلك فقد ارتبط استخدام  -بشكل إيجابي 

   QOLالحياة. بمستوى جودة  -أجل التواصل االجتماعي  
 

 :سنينمجموعة الدراسات ذات الصلة بجودة الحياة لدى الم   -اثانيً 

:RADA, C. (2020) -  هدفت دراسة  
العَ تعرُّ   إلى      التواصل األُ ف  بين  التقاعد و القة  الحياة عند فترة االقتراب من  في  سري ومستوى جودة 

وقد تم إجراء دراسة مقطعية بين    ،74  –  55مفردة من عمر    601نة من  أثناء التقاعد على عينة مكوَّ 
ستخدم النموذج المختصر الستبيان جودة الحياة ومقياس التواصل واُ   601مع    م2017و   م2016عامي  

فراد العينة من ذوي المستويات المتوسطة والعالية من التواصل ورضا  أوقد أوضحت النتائج أن     ،سري األُ 
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راضون   كبير   إلى-األسرة  و   -حد  حياتهم  نوعية  تقدُّ عن  مع  الحياة  جودة  هذه تتناقص  لكن  العمر،  م 
قِ المُ  التعامل معها بشكل أفضل من  يتم  بالعمر  يتمتعون بتواُص ضايقات المرتبطة  الذين  ل  بل المتزوجين 

 . ُأسرهمجيد ورضا داخل 
القتها بالتكيف النفسي  مقارنة جودة الحياة وعَ   إلىهدفت  و (  م2020)  محمد حسن,  ،دراسة أبو الطيب   -

)  واالجتماعي من  الدراسة  عينة  وتكونت  السن،  كبار  السباحة  ممارسي  وغير  ممارسي  فردا 66بين  ا ( 
التالي: )على  موزعين   التي  ( فردا 31النحو  السباحة  بدورات  بانتظام والمشاركين  السباحة  ا من ممارسي 

بدني، النشاط  الباحة أو  س المن غير ممارسي    ا( فردا 35كلية التربية الرياضية بالجامعة األردنية، ) بعقد  تُ 
ولجمع البيانات تم استخدام مقياس جودة الحياة    ، مته وطبيعة الدراسةءالتم استخدام المنهج الوصفي لمُ 

ف النفسي  تم استخدام مقياس التكيُّ كما   (،م1998)   بل منظمة الصحة العالميةالمختصر والمصمم من قِ 
الدراسة    ،واالجتماعي نتائج  ج  إلىوأشارت  مستوى  والتكيُّ أن  الحياة  ممارسي  ودة  لدى  االجتماعي  ف 

أعلى من   من  السباحة  عَ نظرائهم  هناك  وأن  السن،  كبار  السباحة  ممارسي  بين جودة غير  القة طردية 
 . الُمسنينالحياة والتكيف النفسي واالجتماعي لدى 

 

Şahin, D. S., Özer, Ö. & Yanardağ, M. Z. (2019 ) دراسة  -  
القة  فحص العَ   إلىهدفت  و   ،االجتماعي وجودة الحياة والرضا عن الحياة لدى كبار السنعن الدعم      

  65تبلغ أعمارهم    منر متعدد األبعاد لدى  عن الحياة والدعم االجتماعي المتصوَّ   بين جودة الحياة والرضا
فوق  فيما  السن    ،عاماا  كبار  على  الدراسة  من  التطبيقي  الجزء  تنفيذ  مب   المقيمينوتم  بوردور  وسط  دينة 

ا ثم تقييمها  517من    م2018تم جمع البيانات في مارس    ،بتركيا وكشفت نتائج التحليالت أن    ،مشاركا
% من التباين  22.1لي في الرضا عن الحياة،  % من التباين الكُ 11.7الدعم االجتماعي الملحوظ يفسر  

% من  28.6ذلك، فسر الدعم االجتماعي الملحوظ وجودة الحياة    إلىباإلضافة    ..لي في جودة الحياةالكُ 
الحياة الرضا عن  الكلي في  تأثيرا   ،التباين  المتغير األكثر  الحياة  الحياةوكانت جودة  الرضا عن    ، ا على 

سنين ونوعية الحياة من شأنه أن  وترى نتائج هذه الدراسة أن إدخال التحسينات على الدعم االجتماعي للمُ 
 رضاهم عن الحياة. يزيد من 

الديني على جودة الحياة والقلق   -  تأثير العالج النفسي المعنوي   حول(  م2018دراسة محمدي، حسن )   -
داخلة على هذه الدراسة من نوع التجربة السريرية مع المجموعة التي تلقت المُ   ..سنينواالكتئاب لدى المُ 

التجري )المجموعة  والديني  المعنوي  النفسي  العالج  تكونت أساس  )المراقبة(.  دون عالج  والمجموعة  بية( 
أخذ العينات    بطريقةسنين الذين تم اختيارهم  ( من المُ 11ونساء =    29)رجال =    40عينة الدراسة من  

ا 20العشوائية، وفي المجموعة التجريبية ) ا 20( ومجموعة المراقبة ) شخصا ى المشاركون في  تلقَّ  ..(شخصا
التجريبية   )  12المجموعة  الرُّ   90جلسة  النفسي  العالج  من  جلسة(  لكل  والدينيدقيقة  واشتملت    ،وحي 

تم تحليل    ،استبيان "بيك" لالكتئاب   كذلكأدوات جمع البيانات على استبيان جودة الحياة واستبيان القلق و 
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سنين  أن المُ   إلىصت الدراسة  وقد خلُ   ،البيانات باستخدام اإلحصاء الوصفي واالستنتاجي )تحليل التباين(
تؤدي   التي  والجسدية  النفسية  األزمات  من  العديد  وزيادة    إلىيواجهون  الحياة  جودة  مستوی  خفض 

وفي هذه المرحلة من الحياة يمكن لالستراتيجيات المعنوية والدينية أن تزيد من    ،األعراض النفسية فيها
 صحتهم العقلية. 

Aydiner Boylu, A., & GÜNAY, G. (2017) بها  دراسة أخرى قام -   
الحياة      ونوعية  الحياة  عن  الرضا  على  اليومية  الحياة  ألنشطة  المعتدل  التأثير  في  المواد   ..بحثت 

من   العينة  تتألف  مُ   360والطريقة:  ا  ) سنًّ شخصا يُ   65ا  جمع  بقيمون  عاماا(  تم  بتركيا،  كارابوك  مدينة 
العال الصحة  منظمة  وتقييم  الحياة  عن  الرضا  مقياس  باستخدام  الحياة  البيانات  لجودة  اإلصدار    -مية 

على   تؤثر  التي  العوامل  لتحديد  الديموغرافية  المعلومات  ونموذج  اليومية  للحياة  اآللية  واألنشطة  القديم 
نوعية  عن    -بشكل إيجابي-نبئ  ن الرضا عن الحياة يُ أ  إلىتوصلت الدراسة  قد  و   ،نوعية حياة كبار السن

القة بين الرضا عن الحياة  تعديل العَ   إلىأدت أنشطة الحياة اليومية  فقد    ،ذلك  فضالا عنسنين،  حياة المُ 
 ونوعية الحياة. 

العزام،    - الباس دراسة  الحياة    إلىهـدفت  و (  م2017)  طعبد  نوعية  عن  في    لدىالكشف  السن  كبار 
وذلك   األردني،  على  المجتمع  التركيز  خالل  العَ هيمجاالت    ثمانيمن  الجسمية،  الصحة  القات : 

رية، البيت والجيران، الوجود العاطفي والنفسي، الظروف والسيطرة على الحياة والحُ عية، االستقالل  االجتما 
اشتملت عينة الدراسة على  قد  و   ..ا النظرة للحياة بشكل عام، وأخيرا األنشطةالمالية، وقت التسلية والفراغ و 

وأسفرت النتائج عن    ، محافظة إربد بفأكثر( ويقيمون    سنةا   65بين )   ا، تقع أعمارهمعجوزااا و سنًّ ( مُ 342)
الحياة   العينة في مجال  لدىارتفاع مستوى نوعية  والعالقات االجتماعية، وتوسط  البيت والجيران    يأفراد 

األخرى  المجاالت  في  الحياة  نوعية  كشفت    ،مستوى  االنتائج  كما  بين    أيضا إحصائية  فروق  وجود  عن 
القة مع األصدقاء، القة مع األبناء، العَ العَ :  أهمهاأفراد العينة وبين متغيرات    لدىمستوى نوعية الحياة  

 المباشر عن الرعاية.   المسؤولعن الحياة، الحالة الصحية،   امستوى الرض
سنين في  سرية لدى المُ لجودة الحياة األُ   (م2016محمد البرديسي, مرضية )  دراسة بكر بن سعيد, إكرام,  -

وعَ المجتمع   واالقتصاديةالسعودي  االجتماعية  المتغيرات  ببعض  خالل   ،القتها  من  البيانات  جمع  تم 
عدة    إلىسنين المقيمين بمدينة مكة المكرمة, وقد توصلت الدراسة  ( من المُ 136استبيان تم تطبيقه على ) 

ا عند أقل صائيًّ حإالقة دالة  أن هناك عَ و ن بجودة حياة أعلى من المتوسط,  و يتمتع المبحوث   :أهمهانتائج  
الصحية,   0.05من   الحالة  األبناء,  وجود  )اإلدراك,  االجتماعية  المتغيرات  وبعض  الحياة  جودة  بين 

بين جودة الحياة والمتغيرات االقتصادية    (0.05ا عند أقل من )حصائيًّ إال توجد عالقة دالة    فيما  العمر(
سرية لدى  ر وجود األبناء في جودة الحياة األُ ا لمتغيحصائيًّ إ)الدخل الشهري, امتالك مسكن( وفروق دالة  

 ن ليس لديهم أبناء.عينة الدراسة لصالح مَ 
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القة بين مستوى الوعي الصحي والرضا عن ف العَ تعرُّ   إلىهدفت  و   (م2015رأفت )   العرجان،دراسة    - 
حيث تكونت العينة من    ؛ا لمتغير الجنسعمان/األردن وتبعا   بمدينةالحياة لدى عينة من األفراد الُمسنين  

( من اإلناث، تم اختيارهم  1555الذكور و)من    ا ( فردا 1845، بواقع )( سنةا 60≤بعمر )  ( فرد  3400)
األفراد  ضمن  من  العشوائية  والمسجلين    بالطريقة  البدنية  بالمشاركين  اللياقة  الفترة  مراكز  في  والصحية 

 ( من  الممتدة  عن  م2014-2012الزمنية  الرضا  ومقياس  الصحي  الوعي  مقياس  على  استجابوا   ،)
ا لجميع أفراد عينة الدراسة، إال  أن المستوى العام للوعي الصحي جاء متوسطا   إلىالنتائج  أشارت    ..الحياة

تبعاا لمتغير الجنس ولصالح  أنه   اللواتي حصلنَ   ؛اإلناث يتباين  على مستوى   حيث بلغت نسبة السيدات 
وجود فروق إحصائية دالة في مستوى  %( للذكور، كما تبين  22.33ما نسبته )با  %( قياسا 39.35عال  )

أفراد العينة،  لجميع ا  الرضا عن الحياة ولصالح الذكور، فيما كان المستوى العام للرضا عن الحياة متوسطا 
وذلك لكل   ،القة ارتباطية طردية ذات داللة إحصائية بين الوعي الصحي والرضا عن الحياةوجود عَ   مع

للعينةمن   الكلي  والمجموع  واإلناث  إيجاد    ..الذكور  بضرورة  الباحث  يوصي  الدراسة  نتائج  ضوء  وفي 
هادفة   وطنية  واإلر   فاعليات زيادة    إلىاستراتيجية  السنالتوجيه  لكبار  والتوعية  يتعلق    خاصةا   ،شاد  فيما 

الصحي الحياة  ونمط  ا  ْينِ بوعيهم  وبما  لأل  خصوصا الذكور،  العمرية فراد  المرحلة  طبيعة  مع  يتناسب 
على الرضا العوامل والظروف المؤثرة    جميع  وخصائصها الصحية والنفسية واالجتماعية، وإلى البحث في

وإيجاد   السن،  كبار  لدى  الحياة  الحياة  عن  عن  الرضا  مستوى  لرفع  الالزمة  والتوعية  اإلرشادية  اآلليات 
 لديهم.

 -  ( عبدالكريم،  ومأمون  سميرة  عمامرة،  العَ   إلىتهدف  و (  م2015دراسة  المساندة  دراسة  بين  القة 
واقتصادية ـين )دراسة ميدانية بمدينة ورقلة( من مستويات اجتماعية  نساالجتماعية وجودة الحياة لدى المُ 

العينة على )   ،وثقافية مختلفة ( وتم تطبيق  عجوزاا  25( و)امسنًّ   35بواقع )   عجوزااو   اسنًّ ( مُ 60واشتملت 
أدوات البحث وهي قائمة المساندة االجتماعية لسيد إبراهيم السمادوني تقنين بشير معمرية، ومقياس جودة 

  ، م 2008سماعيل أحمد(  إتعريب )د. بشري    الحياة "الصورة المختصرة" إعداد )منظمة الصحة العالمية(
عن النتائج  أسفرت  عَ )أ(    :وقد  إحصائيًّ وجود  ودالة  ارتباطيه  االجتماعية  القة  المساندة  درجات  بين  ا 

ا  درجات المساندة االجتماعية ودرجات جودة الحياة تبعا   اختالف  )ب(ودرجات جودة الحياة لدى المسنين.  
تبعا   اختالف  )جـ(إناث(.    ،جنس )ذكورالالختالف   الحياة  االجتماعية ودرجات جودة  المساندة  ا  درجات 

 .منخفض( ،متوسط ،الختالف المستوى االجتماعي االقتصادي )مرتفع
القته بالتوافق النفسي  التخطيط االستراتيجي للتقاعد وعَ )( بعنوان  م2014دراسة سيد حسنين، نجالء )  -

من مستويات اقتصادية    عجوزااو   اسنًّ ( مُ 196عينة قوامها )جري البحث على  أُ وقد    (سنينواالجتماعي للمُ 
التحليلي واُ   ،واجتماعية مختلفة بيانات عامة ألفراد    فيهستخدم  واتبع في البحث المنهج الوصفي  استمارة 

االجتماعي النفسي  التوافق  ومقياس  للتقاعد  االستراتيجي  التخطيط  مقياس  البحث،  أسفرت   ،عينة  وقد 
وق ذات داللة إحصائية في نسبة مشارکة المتغيرات المستقلة )متوسط الدخل الشهري فر   عن وجود  هنتائج
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المستو  السابق،  العمل  واالجتماعي    ى لألسرة،  النفسي  )التوافق  التابع  المتغير  مع  السن(  التعليمي، 
 (.0.01) داللة ى عامالت االنحدار ودرجة االرتباط وعند مستو ا ألوزان مُ سنين( تبعا للمُ 
)  ،عبدالمنعم  ، أماني  ،لشبراوي ادراسة    - في   (م2014توفيق  السن  كبار  لدى  الحياة  نوعية  تقييم  عن 
تغيرات الديموغرافية من خالل تطبيق الصيغة المختصرة لمقياس جودة الحياة لمنظمة  القتها ببعض المُ عَ 

أن   إلىالدراسة    خُلصت و   ،من المتقاعدين من الذكور واإلناث   (98الصحة العالمية على عينة قوامها )
اجيدة )و (جيدةـ)تقيم نوعية حياتها ب %69.4نسبة   ترى أن نوعية حياتها متوسطة   %30.6وأن نسبة   ,(جدا

يُ   فيما بقي ِ لم  حياته  نوعية  أحد  للغاية)أو    (سيئةـ)م  بين    ،(سيئة  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  تبين  كما 
درجات   الذكورأمتوسطات  من  المتقاعدين  من  العينة  في    ،واإلناث   فراد  دال  أثر  هناك  كان  حين  في 

 عدم العمل بعد التقاعد على الدرجة الكلية لتقييم المبحوثين لنوعية الحياة.  /المتغير الرئيس العمل
مستوى جودة الحياة لدى طالب جامعة تبوك    تعرُّف  إلى  (م2010  ،شاهر خالد سليمان،  هدفت دراسة )  -
المملكة العربية السعودية في ضوء متغيري التخصص )إنساني، علمي( والتقدير الدراسي للطالب )جيد ب

ا القة بين أبعاد جودة الحياة وكل من دخل األسرة الشهري وتطوير  فأكثر، جيد، مقبول( وطبيعة العَ   جدا
يتمتع بخصائص   الحياة  لجودة  مقبولةمقياس  الدراسة طُ   ..سيكومترية  أهداف  بق مقياس جودة ولتحقيق 

: جودة الصحة العامة، جودة الحياة األسرية واالجتماعية، جودة  هيالحياة الذي يتكون من خمسة أبعاد  
علمي( من   330أدبي،    319ا ) طالبا   649التعليم الجامعي، جودة الحياة النفسية، جودة إدارة الوقت على 

مستوى جودة الحياة    ارتفاع  إلى  -بشكل عام -وقد أشارت النتائج    ،تبوك بالمملكة العربية السعوديةجامعة  
ن عديْ في بُ   انخفاض : جودة الحياة األسرية وجودة الحياة النفسية، و همان من أبعاد جودة الحياة  عديْ في بُ 
الوقتهما إدارة  التعليمية وجودة  الحياة  بُ وتوسُّ   ،: جودة  العامةعد جودة اط في   إلىكما أشارت    ،لصحة 

عد  ا في متغير التخصص )علمي، أدبي( على جميع أبعاد جودة الحياة باستثناء بُ وجود تأثير دال إحصائيًّ 
جودة إدارة الوقت، وكان التأثير لصالح التخصصات العلمية في أبعاد جودة الحياة التالية: جودة الحياة  

كان التأثير لصالح التخصصات األدبية في    فيما  ية، جودة التعليماألسرية واالجتماعية، جودة الحياة النفس
اا في متغير التقدير التراكمي )جيد  أمَّ   ..عد جودة الصحة العامةبُ  فأكثر، جيد، مقبول( فكان التأثير    جدا

لين  : جودة الحياة األسرية واالجتماعية وجودة التعليم لصالح الطالب الحاصهمان  عديْ ا في بُ  إحصائيًّ داالًّ 
تراكمي أعلى تقدير  للأما    ،على  بُ عَ بالنسبة  دالة في  فقد كانت  الحياة  بين دخل األسرة وجودة  ن عديْ القة 

 .  : جودة التعليم وجودة الحياة األسريةهما
Xavier, F. M., Ferraz, M., Marc, N., Escosteguy, N. U., & Moriguchi,   وقدم E. 

H. (2003). 
% من  35وقد استهدفت عينة عشوائية وتمثيلية من    (،تقييم كبار السن لجودة الحياة)دراسة بعنوان       

العمر من  دو بيعيشون    ممن  ،الثمانين  والية ريو غراندي  فيرانوبوليس،  مدينة  بين سكان  من  المجتمع، 
تعرُّ   ؛سول البهدف  جودة  تعريفهم  في  حددوها  التي  والمجاالت  لديهم  الحياة  نوعية  تطبيق  ف  وتم  حياة, 
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ومقياس   االكتئاب  أعراض  مقياس  وكذلك  الحياة  لجودة  وقد آ مقياس  التراكمي,  المرض  لتصنيف  خر 
الدراسة   )أن    إلىتوصلت  بقليل  المدروسة  العينة  نصف  من  الحالية  57أكثر  حياتهم  نوعية  حددوا   )%

حايدة أو  حياتهم الحالية على أنها مُ  %25ترى نسبة و ا لها,  ا سلبيًّ % تقييما 18  ت قدم   فيمابتقييمات إيجابية،  
فقدان الصحة تعادل  السلبية  الحياة  الدراسة أن نوعية  قيمتان )إيجابية وسلبية(, كما كشفت  ونوعية    لها 

 القة مع األسرة. النشاط والدخل والحياة االجتماعية والعَ كالحياة اإليجابية تعادل مجموعة أكبر من الفئات 
ــن       ــدَّ إ وعــــــــــــــــــــــــــــــ ــاة قــــــــــــــــــــــــــــــ ــودة الحيــــــــــــــــــــــــــــــ ــوم وجــــــــــــــــــــــــــــــ ــن لمفهــــــــــــــــــــــــــــــ ــار الســــــــــــــــــــــــــــــ  مدراك كبــــــــــــــــــــــــــــــ

Hellström, Y., & Hallberg, I. R. (2001)  رثعاماا أو أك 75تبلغ أعمارهم  فيمندراسة للتحقيق، 
وصــــحتهم الوظيفيــــة وأمراضــــهم  األقربــــاءوالــــذين يعتمــــدون علــــى الرعايــــة مــــن المتخصصــــين و/أو أقــــرب 

( مـن أولئـك الـذين 448تتألف العينة )ن =  ..وشكاواهم فيما يتعلق بنوعية الحياة كما يتصورونها بأنفسهم
أنهــم يعتمـــدون علـــى  أجـــابواوقــد منـــازلهم، با مـــن البــالغين الـــذين يعيشــون فــي عينـــة عشــوائية طبقيـــة عمريــًّ 

ــرين ــاعدة اآلخـ ــنس و  ..مسـ ــتبيان الجـ ــى االسـ ــنغطـ ــال  السـ ــدد األطفـ ــة وعـ ــة المدنيـ ــة والحالـ ــروف المعيشـ وظـ
ــاة والمســــاعدة مــــن شــــخص آخــــر ونــــوع ومقــــدار  والمعاشــــرة وصــــحة المســــتجيبين واألمــــراض ونوعيــــة الحيــ

% فـــي 79.1 إلـــى 18.5ســـنين المعتمـــدين علـــى المســـاعدة مـــن تـــراوح عـــدد المُ  ..المســـاعدة المقدمـــة إلـــيهم
%( وفــي 84.1قــدمي الرعايــة غيــر الرســميين )أتــت المســاعدة بشــكل رئــيس مــن مُ  ،مختلــف الفئــات العمريــة

تــم تقــديم المســاعدة مــن مقــدمي  ..% مــن الحــاالت مــن خدمــة المســاعدة والرعايــة التمريضــية المنزليــة53.1
ا -الرعايــة الرســميين  ســاعد  ،% مــن الحــاالت 38.8فــي  اءاألقربــمــع المســاعدة مــن أقــرب  -جنــب  إلــىجنبــا

ومهــام  (IADL) قربــاء مــن مقــدمي الرعايــة الرســميين فــي جميــع األنشــطة اآلليــة للحيــاة اليوميــةاألأقــرب 
ش. علــى باســتثناء تنظيــف المنــزل وتــوفير حــوض اســتحمام/دُ (PADL)اليوميــة األنشــطة الشخصــية للحيــاة 

ا آخر في نفإالرغم من أن المستجيبين تلقوا المساعدة بأنفسهم   أبلـغ  ،% من الحاالت 6.5هم ساعدوا شخصا
 كثـر شـيوعااهمـا األثالثة أمراض وعشر شكاوى مختلفة كان األلم وضعف الحركة كبار السن عن متوسط  

 ،تقييــد قــدرتهم علــى البقــاء بمفــردهمبمختلــف الفئــات العمريــة ب% مــن المســتجيبين 40و 20أفــاد بــين  فيهــا،
أظهـر تحليـل االنحـدار الخطـي المتعـدد عـدد  ..اة منخفضة أو منخفضـة للغايـةوثلثهم أفادوا بأن جودة الحي

القـة مهمـة علـى نوعيـة والعمـر ليكـون لهـا عَ  وحدهموالعيش  مالشكاوى والقدرة المحدودة على البقاء بمفرده
 .الحياة المنخفضة

  :التعليق على الدراسات السابقة
فالبعض   ،نترنت على مستوى جودة الحياةتأثير استخدام اإلاختلفت الدراسات السابقة في نتائجها بشأن    -

نترنت على رضا عينة الدراسة عن نوعية الحياة لديهم  يجابي الستخدامات اإلإلالتأثير ا  إلىمنها ذهب  
عن    ظروف الدراسة وطريقة اختيار العينة فضالا   إلى   هرجاعإوالذي يمكن    العكس،والبعض اآلخر أثبت  

  .وظروف المجتمع ودرجة الترابط األسري أو تفكك العالقات به الديموغرافيةاختالف المتغيرات 
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اختالفا   - هناك  أن  تبين  من  كما  السن  كبار  لدى  الحياة  بجودة  المهتمة  السابقة  الدراسات  بين   حيث:ا 
  بها، للخلفية العلمية للمهتمين    وفقااانطلقت منها كل دراسة    التيجية  هداف والمحددات واآلليات والمنهاأل

 األسرية،فقد أهتم البعض بإظهار نوعية الحياة لدى كبار السن من حيث الصحة الجسدية، والعالقات  
الوقت   بشكل    المالية،والظروف    والجيران، والبيت    العاطفي،والوجود    واالستقاللية،وإدارة  للحياة  والنظرة 

   .عام
الدراسة    - وفروض  تساؤالت  صياغة  في  السابقة  الدراسات  تلك  من  االستفادة  وتصميم يمكن    الحالية 

هذه   نتائج  تفسير  في  نتائجه  من  واالستفادة  السابق  التراث  على  االطالع  خالل  من  االستبيان  صحيفة 
تناولت   -حسب علم الباحثة    -دراسة مصرية  ا يتضح من الدراسات السابقة عدم وجود  وأخيرا   الدراسة.

 . وعلم النفس وعلم االجتماع االتصال،محاور هذه الدراسة البينية بأبعادها ومحاورها المعتمدة على علوم 
 

  :تساؤالت الدراسة

هو      للدراسة  الرئيس  التساؤل  جودة عَ   هناك"هل    :يعد  ومستوى  الذكية  الهواتف  تطبيقات  بين  القة 
  :اآلتيةالسؤال تنبثق التساؤالت الفرعية هذا ، ومن ؟"الحياة لدى كبار السن

حصائية بين معدل ساعات استخدام تطبيقات الهواتف الذكية ومستوى  إفروق ذات داللة    هناكهل    -1
 جودة الحياة ألفراد عينة البحث؟

ات الهواتف الذكية ومستوى لمام باستخدام تطبيقاإلحصائية بين مستوى  إفروق ذات داللة    هناكهل    -2
 جودة الحياة ألفراد عينة البحث؟

داللة    هناكهل    -3 ذات  والمتغيرات إفروق  الذكية  الهواتف  تطبيقات  استخدام  معدل  بين  حصائية 
محل   االقتصادي،  المستوى  التعليمي،  المستوى  )النوع،  حيث  من  البحث  عينة  ألفراد  الديموغرافية 

 اإلقامة(؟ 
داللة    هناكهل    -4 ذات  مستوى  إفروق  بين  الذكية اإلحصائية  الهواتف  تطبيقات  باستخدام  لمام 

 والمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث؟ 
  
  :أهداف الدراسة 

 :معرفة إلىتهدف هذه الدراسة الحالية 

تعرُّ   - ومدى  مدى  الذكية  الهواتف  لتطبيقات  الدراسة  عينة  من  الجمهور  وبطر إض  بها  ق  ائلمامه 
 استخدامها.

 ض لها.التعرُّ  دوافعبل عينة الدراسة و ا من قِ أكثر التطبيقات استخداما  -
يجابيات والسلبيات لتطبيقات الهواتف الذكية كما تراها عينة الدراسة.أهم اإل  - 

 مهور من عينة الدراسة )كبار السن( في المجتمع المصري. مستوى جودة الحياة لدى الج -
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 بار السن من التطبيقات المختلفة للهواتف الذكية.درجة استفادة عينة الدراسة من كِ  -
 القة جودة الحياة لدى كبار السن بتطبيقات الهواتف الذكية.عَ  -

بار السن.لمام بتطبيقات الهواتف الذكية على مستوى جودة الحياة لدى كأثر اإل  - 
القة جودة الحياة لدى كبار السن ببعض المتغيرات االجتماعية األخرى كالنوع، المستوى االقتصادي  عَ   -

  االجتماعي، محل اإلقامة.و 
 

  :أهمية الدراسة

 أصبح تحسين نوعية الحياة ألفراد المجتمع ذا أهمية متزايدة لواضعي السياسات والمجتمع بشكل عام.  -
  ،ن تلعبه التكنولوجيا الحديثة في عالم االتصاالت أ همية الدراسة في توضيح الدور الذي يمكن أ ى تتجلَّ  -

سن  حساس المُ إ إلىمات وتسهيالت في االتصال تؤدي دْ ال سيما الهواتف الذكية فيما تقوم به من خِ 
 بجودة حياته ورضاه عنها. 

مات من شأنها أن  دْ الحديثة بكيفية تقديم تطبيقات وخِ تصميم تطبيقات التكنولوجيا  إلىتوجيه القائمين  -
  ا للمسنين للشعور بجودة حياتهم.تكون عونا 

يمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة بتنمية وعي كبار السن بإمكانية تحقيق االستفادة من تطبيقات  -
 بل الحياة لديهم. لتيسير سُ  ؛الهواتف الذكية

 

  ة:فروض الدراس

حصائية بين عدد ساعات استخدام تطبيقات الهواتف الذكية ومستوى جودة إفروق ذات داللة    هناك  -1
 الحياة )األبعاد الفرعية والدرجة الكلية( ألفراد عينة البحث.

داللة    هناك  -2 ذات  والمتغيرات إفروق  الذكية  الهواتف  تطبيقات  استخدام  معدل ساعات  بين  حصائية 
   االقتصادي، محل اإلقامة(.و التعليمي  يانحث من حيث )النوع، المستو الديموغرافية ألفراد عينة الب 

داللة    هناك  -3 ذات  مستوى  إفروق  بين  ومستوى  اإلحصائية  الذكية  الهواتف  تطبيقات  باستخدام  لمام 
  جودة الحياة )األبعاد الفرعية والدرجة الكلية( ألفراد عينة البحث.

لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والمتغيرات اإلوى  حصائية بين مست إفروق ذات داللة    هناك  -4
 االقتصادي، محل اإلقامة(.و التعليمي  يانالديموغرافية ألفراد عينة البحث من حيث )النوع، المستو 

 

  :عينة الدراسة
حيث كان يشترط الفئات العمرية   ؛سلوب العينة العمدية في جمع البيانات من المبحوثينأتم استخدام     

وممن يملكون أجهزة محمول ذكية تمكنهم من استخدام تطبيقاتها   ،من سن الستين )سن التقاعد( فيما فوق 
 المختلفة والتعامل معها. 
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 ( 1جدول )
 200الخصائص الديموغرافية لعينة الدراسة ن =

 خصائص العينة  ك %
 النوع  -1  
 ذكر 102 51
 أنثى  98 49
 اإلجمالي  200 100
   
 السن  -2  

 سنة   64إلى  60من  135 67.5
 سنة   69إلى  65من  33 16.5
 سنة فيما فوق  70من  32 16

 اإلجمالي  200 100

   
 التعليم  -3  

 يقرأ ويكتب  31 15.5

 دبلوم  48 24

 جامعي 99 49.5

 دراسات ُعليا  22 11

 اإلجمالي  200 100

   
 اإلقامة محل  -4  

 ريف  8 4

 حضر 192 96

 اإلجمالي  200 100

 المستوى االقتصادي لألسرة  -5  

 منخفض  10 5

 متوسط  172 86

 مرتفع 18 9

 اإلجمالي  200 100
 

 :منهج الدراسة 
المنهج الوصفي      الباحثة  المشكلة والهدف  ،استخدمت  الدراسة من حيث  يتناسب مع طبيعة    ، والذي 

القة بين التعرض لتطبيقات  ف طبيعة العَ في تزويدنا بالمعلومات الالزمة لتعرُّ   اإلسهاموذلك لقدرته على  
 الهواتف الذكية ومدى مستوى جودة الحياة لدى كبار السن من المجتمع المصري. 
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  :أدوات جمع البيانات
ا     جمع  استمارة  تم  خالل  من  تم  إلبيانات  و إ لكترونية  فورم  جوجل  بواسطة  للفئات  إعدادها  رسالها 

  بريل من العام إ  15حتى    م2022مارس    15وذلك في الفترة الزمنية الممتدة من    ،المستهدفة من البحث 
  مفردة. مئتي لكتروني علىاإلتم تطبيق االستبيان  ، وقد نفسه

 :مقاييس االستبيان
 والذي يقيس استخدامات الفرد للجهاز المحمول ،الخاصة بالمقياس اإلعالميوهي  :المجموعة األولى

وأهم التطبيقات  نه  )هاتف، الب توب، تابلت( من حيث الفترة التي يقضيها الفرد في االستخدام والهدف م
  نظر المبحوث.يجابيات ذلك االستخدام من وجهة إسلبيات و  فضالا عنالتي يستخدمها ولماذا، 

أعده كل من محمود عبد الحليم منسي وعلي    الذي  الحياةالمجموعة الثانية: وهي عبارة عن مقياس جودة  
م( اعتمدت الدراسة  2020م( وقد انبثق عن المقياس ستة مؤشرات لجودة الحياة)تلي. 2006مهدي كاظم ) 

 : كما يليرات عد على عدد من العباكل بُ  ويشتمل الحالية على ثالثة أبعاد منها،
 حيث عد في الجوانب الصحية والفسيولوجية للفرد من مثل هذا البُ توي ،عد األول: جودة الصحة العامةالبُ 

           العبارات من ويشمل الطعام، النوم، والطاقة، النشاط وممارسة الرياضة، الشعور باأللم،
(1-10) . 

األسرية  البُ  الحياة  جودة  الثاني:  البُ   ،واالجتماعيةعد  هذا  األويتمثل  الجوانب  في  بتمتع  عد  المتعلقة  سرية 
بحياة   أمَّ   عائليةالفرد  والتفاهم،  الحب  يسودها  ومستقرة  بُ مترابطة  االجتماعية  ا  الحياة  عد 

   خرين والتواصل معهم واحترامهم، ويشمل العبارات منالفرد باآل (19-11) بَعالقةفيتعلق 
بالثقة. في الجوانب النفسية التي تتعلق بشعور الفرد هذا الُبعد ويتمثل  ،حة النفسيةعد الثالث: جودة الصالبُ   

يشمل العبارات منو خرين، اآلوشعوره بالسعادة مع نفسه و  (20-34).                    
المقياس   تدرجا تولتصحيح  تقدم  التي  ليكرت  ثالثيا م استخدام طريقة  تكون أعلى درجة   لإلجابة،ا  ا  بحيث 

وافق مع مراعاة العبارات المعكوسة يتم فيها  أ( للبديل ال  1و)  أوافق،( للبديل  2)   ا،تماما ( للبديل أوافق  3)
  ويمثل (،  102)للمقياس  الدرجة القصوى    عبارة لتصبح  34الدرجات، ويتكون المقياس من  عكس ترتيب  

المنخفض   المتوسط  أ  (،1:34)من  المستوى  المستوى  من    (،35:68)من  ما  المرتفع  المستوى  بينما 
(69:102.) 

، وَوْفقاا لذلك ُيَعدُّ 0.817  جودة األداة من خالل الثبات، والذي بلغ فيه معامل ألفا كرونباخ  تم حساب وقد  
التوالي  على  الحياة  جودة  ألبعاد  كرونباخ  ألفا  ثبات  معامالت  كانت  كما  لألداة،  بالنسبة  ا  جيدا الثبات 

 وهو ما يوضحه الجدول التالي:  0.65-0.76-0.74
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 ( 2جدول )
 معامل الثبات لمقياس جودة الحياة

معامل ثبات ألفا  

 كرونباخ 

 األبعاد  عدد الفقرات 

 البعد األول: الصحة العامة  10 0.650

 البعد الثاني: الحياة األسرية واالجتماعية 9 0764.

 البعد الثالث: الحياة النفسية  15 0.741

 الدرجة الكلية ألبعاد مقياس جودة الحياة 34 0.817
 

  :الصدق والثبات

  :اختبار الصدق

من    - مجموعة  على  بعرضها  الدراسة  متغيرات  قياس  في  االستمارة  صدق  من  للتحقق  الباحثة  قامت 
( خبراء للحكم على صالحية االستمارة في قياس  4وعلم النفس قوامها )  اإلعالمالمتخصصين* في مجال  

جميع تغطية  في  كفايتها  ومدى  واألسئلة،  العبارات  ومراجعة  أهدافها  وتحقيق  الدراسة  أبعاد    متغيرات 
مٌ  السادة  اقترحها  التي  التعديالت  الباحثة  وأجريت  الدراسة،  موضوع  لتصبح  المشكلة  االستمارة  حكمو 

 .صالحة في صورتها النهائية 
حيث تم تطبيق االستمارة للحد من    ا؛( مبحوثا 20الباحثة دراسة استطالعية على عينة قوامها )   أجرت   -

أكد من سهولة األسئلة واستيعابها لدى المبحوثين، وتم تعديل  فيها، وكذلك للت الموجودة الغموض واألخطاء 
أثناء التطبيق، وتم وضع وصياغة االستمارة في  في  لما الحظته الباحثة    وفقاابعض األسئلة وصياغتها  

 شكلها النهائي لتصبح جاهزة للتطبيق على عينة البحث.
 :اختبار الثبات

ثبات       اختبار  الباحثة  تطبيق أجرت  وإعادة  إجابات   Test-Re-Test التطبيق  اتساق  مدى  لقياس 
وتم ذلك من خالل إعادة تطبيق االستمارة    ،مفردات عينة الدراسة بعد مرور فترة زمنية على إجراء الدراسة

( على  مفحوصا 20الميدانية  من    ا(  أيام  عشرة  مرور  بعد  األساسية  العينة  غير  ومن  الدراسة  عينة  من 
ا األولى االنتهاء من  المبحوثين    ،لدراسة  إجابات  مقارنة  بنظيرتها في   عنثم تمت  األولى  الدراسة  أسئلة 
الثانية التطبيق    ،الدراسة  بين  االرتباط  معامل  بلغ  وقد  التطبيقين،  بين  االرتباط  معامل  باستخدام  وذلك 

    .ثبات االستبيان  إلىما يشير وهو ا ( وهو معامل ارتباط دال إحصائيًّ 0.92األول والثاني لالستبيان ) 
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  :نتائج الدراسة

  :الطريقة التي يقضي بها المبحوث وقت فراغه -1

 ( 3جدول )
 قضاء أوقات الفراغ 

من        يقرب  تقض أمن    %90ما  العينة  و اإل مام  أوقتها    يفراد  مشاهدة تالمحمول،    ةجهز أنترنت  ليها 
  فيما  ،%48.5 ق وذلك بنسبةوجاء في الترتيب الثالث التسوُّ  ،%62.5 التلفزيونية بنسبةالقنوات والمحطات 

 .% 16  تراجعت اللقاءات مع األهل واألصدقاء في الترتيب ما قبل األخير وذلك بنسبة
   :الوقت المفضل الستخدام المحمول -2

 ( 1شكل )

الشكل        )يوضح  فيها  (  1رقم  يستخدم  التي  األوقات  أكثر  كانت  المسائية  الفترة  العينة  أأن  فراد 
ليها  تمحمول فترة المساء  العن استخدامها    %46.5حيث أعربت نسبة    ة؛المحمول  تهمهواتفهم وأجهز 

 . %20فترة منتصف الليل بنسبة 
 
 

 وقت فراغك؟   يكيف تقض ك % الترتيب

 الجلوس أمام المحمول واإلنترنت 179 89.5 1

 مشاهدة القنوات التلفزيونية والفضائية  125 62.5 2

 التسوق  87 48.5 3

 القراءة 54 27 4

 ممارسة األلعاب اإللكترونية  42 21 5

 اللقاءات مع األهل واألصدقاء  32 16 6

  م لغة جديدةتعل   6 3 7
 اإلجمالي  200 100
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  :عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية -3

 ( 4جدول )
 عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية 

الجدول أن ما يقرب من نصف مفردات العينة يقضون أقل من ساعتين في متابعة  هذا  يتضح من       
الذكية وهواتفهم  المحمولة  أجهزتهم  يشير  وهو    ،تطبيقات  التعرُّ   إلىما  نسبة  وذلك ارتفاع  المنخفض  ض 

  % 39نسبة  إلىض المتوسط جمالي التعرُّ إوصل   فيما, %14مقابل االرتفاع المرتفع الذي بلغ  %47بنسبة 
مَ  )ساعتين  وهم  من  هواتفهم  تطبيقات  الستخدام  يتعرضون  من  ألن  )  3قل  ومن   4  إلى  3ساعات( 

 على التوالي. %21.5%,  17.5بنسب  ساعات( وذلك
   :قات جهاز المحموللمام بتطبيمستوى اإل   -4

 
 ( 2شكل )     

 لمام بتطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية مستوى اإل

     ( رقم  الشكل  أن2ٌيظهر  بتطبيقات    (  المتوسطة  تمثل  المحمول  المعرفة  الغالبةكانت    ؛ النسبة 
أ المحمولبأ ا  مبحوثا   85  كد حيث  بتطبيقات  دراية متوسطة  المعرفة   ،نهم على  نسبة  بلغت  في حين 

ا، ويالحظ  %19الجيدة بها حوالي   بتطبيقات   ةاالرتفاع النسبي فيمن يملكون مستوى معرفة قليل  أيضا
تكاد  لمامها بتطبيقات المحمول  إأي أكثر من ثلث العينة مستوى    ؛%38.5المحمول إذ بلغت نسبتها  

 .ممكنة من مزايا تلك التطبيقات  ة وهو ما ينتج عنه عدم تحقيقها ألكبر استفادةضعيفتكون 
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معرفة قليلة معرفة متوسطة معرفة جيدة اإلجمالي الوسط الحسابي الوسيط المنوال االنحراف 
المعياري

مستوى اإللمام بتطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية

% ك

االنحراف  
 المعياري

الوسط   الوسيط  المنوال 
 الحسابي

عدد ساعات استخدام تطبيقات   ك %
 أجهزة المحمول والهواتف الذكية 

 قل من ساعتينأ 94 47 2.03 2.00 1 1.118

 ساعات  3قل من ألمن ساعتين  35 17.5

 ساعات  4قل من ألساعات  3من  43 21.5

 ساعات  4أكثر من  28 14

 جمالي اإل 200 100
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 :استخدام تطبيقات جهاز المحمول -5

 
 ( 3شكل )

 استخدامات تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية 

،  %100)الفيس بوك، تويتر( مركز الصدارة بنسبة    كـاحتلت تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي    -
  ق، ويتف %94.5تطبيقات الماسنجر ولمليجرام والواتس اب وذلك بنسبة  كيليها في الترتيب المحادثات  
تطبيقات الهاتف المحمول مثل    بأن  (Megan &Plugged , 2013) ذلك مع ما ذهبت إليه دراسة

كثرها شعبية بين  أو   ا،نموا الرقمية    اإلعالممن أسرع وسائل    وغيرها(الواتس آب    واليوتيوب،الفيس بوك  
 . بسبب قلة تكلفتها المادية وسهولة استخدامها وجاذبيتهافراد المجتمع أ

وبفارق نسبي ضئيل وبنسب  الرياضة    أخبار  خبار فمتابعة أل متابعة ا  تأتي في مرحلة تالية تطبيقات   -
 . ما تطبيقات التسلية ومشاهدة األفالم فقد جاءت في مرحلة متأخرةأعلى التوالي،   70%,  73.5%
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   :معدل التعرض لتطبيقات جهاز المحمول  -6

 ( 5جدول )
 الذكية معدل التعرض لتطبيقات أجهزة المحمول والهواتف 

الوزن 
 النسبي 
% 

االنحراف  
 المعياري 

  الوسط الوسيط المنوال 
 الحسابي 

  ك %   ؟ضك للتطبيقات التاليةما معدل تعرُّ 
 

 ا نادرا  ا حيانا أ ادائما    تطبيقات المحمول 

 ك % ك % ك %

  ،مواقع التواصل االجتماعي )الفيسبوك 200 100 21 10.5 83 41.5 96 48 2.38 2 3 0.668 79.2
 (يوتيوب ، واتساب ، تويتر 

              

المحادثات الشخصية )الماسنجر، الين،   189 94.50 40 21.2 84 44.4 65 34.4 2.13 2 2 0.735 71.1
 ، سكايب(متليجرا

كة  بنبض، شكتطبيقات متابعة األخبار  147 73.50 68 46.3 53 36.1 26 17.7 1.71 2 1 0.749 57.1
 لخ ... إرصد، 

...  ول  ــورة، في الجــتطبيقات الرياضة )يال ك 146 73.00 69 47.3 50 34.2 27 18.5 1.71 2 1 0.761 57.1
 لخ( إ

مات البنكية والمصرفية  دْ تطبيقات الخِ  135 67.50 76 56.3 40 29.6 19 14.1 1.58 1 1 0.728 52.6
 ون الين  أ)األهلي نت، بنك مصر 

مازون، جوميا،  أون الين ) أ تطبيقات التسوق  135 67.50 75 55.6 49 36.3 11 8.1 1.53 1 1 0.644 50.9
 كارفور، ...(

 مات الدفع الفوري )باي بال، فوري دْ خِ  133 66.50 61 45.9 54 40.6 18 13.5 1.68 2 1 0.702 55.9

لكتروني )ياهو، هوت ميل، جوجل  البريد اإل 131 65.50 72 55 43 32.8 16 12.2 1.57 1 1 0.702 52.4
 (چميل

 لكترونية  تطبيقات األلعاب اإل 129 64.50 71 55 44 34.1 14 10.9 1.56 1 1 0.684 51.9

تطبيقات التسلية ومشاهدة األفالم )شاهد،   124 62.00 71 57.3 32 25.8 21 16.9 1.60 1 1 0.764 53.2
   ( تش، نتفليكس و و 

 جمالياإل 1469 734.50  

فراد العينة  أبل  من قِ   ثمة تطبيقات حظيت بالمتابعة الدائمةيتضح من قراءة بيانات الجدول السابق أن      
التي  ك االجتماعي  التواصل  ما  مواقع  تصل  أيتابعها  دائماا  وبنسبة  العينة  الحال    ،%48  إلى فراد  كذلك 

في    ،%33.4ل دائم وذلك بنسبة  بالنسبة لتطبيقات المحادثات الشخصية التي يستخدمها أفراد الدراسة بشك
  % 56.5حيث أوضحت نسبة   ؛مات البنكيةدْ تطبيقات الخِ كحين انخفض معدل االستخدام لتطبيقات أخرى  

نادرا  التسوق  أنها  تطبيقات  ينطبق على  ما  التطبيقات وهو  هذه  تستخدم  ما  أو خِ أا  الدفع دْ ون الين  مات 
 الترتيب.على   %45.9، % 55.6الفوري وذلك بنسب 

 
 
 
 
 
 
 



                  www.epra.org.eg                                   www.jprr.epra.org.eg                سط و مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األ - / الجزء األول األربعونالثاني و العدد  275 ا

   :مدى االستفادة من تطبيقات جهاز المحمول  -7

 
 ( 4شكل )

 درجة االستفادة من تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية 

البياني أن حوالي       الرسم  الشخصية  %73.5يوضح  المحادثات  العينة يرون أن  أفراد  من خالل    من 
كما   ،%38.1أو مفيدة بنسبة  %35.4كانت مفيدة للغاية بنسبة  بالنسبة لهم سواءا   مفيدةتطبيقات المحمول 

  % 61.5ن حوالي  إإذ    ؛بل الجمهور من أفراد العينةحظيت تطبيقات البنوك بدرجة استفادة مرتفعة من قِ 
ا بالنسبة لمواقع  ، أمَّ %38.5يدة بنسبة  أو مف  %23كانت مفيدة للغاية    يستفيدون من هذه التطبيقات سواءا 

نتائج المبحوثين أن حوالي   منهم يرونها مفيدة للغاية وبمجموع    %59التواصل االجتماعي فقد أوضحت 
 .84كرارات أو مفيدة بمجموع تَ  37كرارات  تَ 

   :منهامقارنة استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بدرجة االستفادة المحققة    -8
 ( 6جدول )

 حمول والتطبيقات الذكية بدرجة االستفادة منهاممقارنة استخدام تطبيقات أجهزة ال

الوزن النسبي  
 لالستفادة % 

الوزن النسبي  
 لالستخدام % 

 تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية  ك %

 واتساب، يوتيوب( مواقع التواصل االجتماعي )فيسبوك، تويتر،  200 100 79.2 74.9

 المحادثات الشخصية )ماسنجر، الين، تليجرام، سكايب(  189 94.50 71.1 81

 تطبيقات متابعة األخبار )نبض، شبكة رصد، ... إلخ( 147 73.50 57.1 72.1

 تطبيقات الرياضة )يال كورة، في الجول، ... إلخ(  146 73.00 57.1 72.7

 الِخْدمات البنكية والمصرفية )األهلي نت، بنك مصر أون الين(تطبيقات  135 67.50 52.6 76.1

 ( إلختطبيقات التسوق أون الين )أمازون، جوميا، كارفور،...  135 67.50 50.9 70.7

 ِخْدمات الدفع الفوري )باي بال، فوري(  133 66.50 55.9 74.3

 البريد اإللكتروني )ياهو، هوت ميل، جوجل چميل(  131 65.50 52.4 71.9

 تطبيقات األلعاب اإللكترونية 129 64.50 51.9 65.9

 تطبيقات التسلية ومشاهدة األفالم )شاهد، ووتش، نتفليكس(  124 62.00 53.2 66.5

 اإلجمالي  1469 734.50 58.14 72.61
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بالوزن النسبي    ةا يضاح الوزن النسبي الستخدام التطبيقات مقارنإالجدول السابق في    ةهميأ الباحثة    ى تر   -
فراد العينة يستخدمون تطبيقات مواقع التواصل االجتماعي  أن جميع  أعلى الرغم من    إذ   ؛لالستفادة منه

وهو ما    ها،استخداموهو ما يعني عدم انتظامهم في    %79.2ن الوزن النسبي لالستخدام  فإ   %100  ةبنسب
ايوضح   من    %95.5الباحثة أن    ى . تر %74.9  ةبنسب   هاانخفاض الوزن النسبي لدرجة استفادتهم من   أيضا

نه استخدام  أي  أ  ؛%71.1وزن نسبي لالستخدام  ب فراد العينة يستخدمون تطبيقات المحادثات الشخصية  أ
مر طبيعي  أوهو    % 81  إلىهذه المواقع  االستفادة من    ى يزيد الوزن النسبي لإلحساس بمد   فيما شبه منتظم  

عد المسافات وصعوبة الحركة  صدقائهم رغم بُ أن هذه التطبيقات تساعدهم على التواصل مع ذويهم و أفي  
 في ظل جائحة كورونا.   ةا والتواصل المباشر خاص

ا ن  تبيَّ   - الخِ   أيضا تطبيقات  لمستخدمي  النسبي  الوزن  انخفاض  أنه رغم  السابق  الجدول  قراءة  مات  دْ من 
بنسبة   يمكن    %52.6البنكية  ما  التعامل مع  إ)وهو  في  السن  كبار  لدى  المخاوف  لوجود بعض  رجاعه 

و دْ خِ  اإللكترونية  البنوك  ال  أمات  طريقيُ   ن زالو ينهم  باعتبارها  التقليدية  المباشرة  التعامالت  آمنة    ةفضلون 
ن خاطر بالتعامل وهو ما يؤكد أن مَ   %76.1إذ بلغ    ؛االوزن النسبي لدرجة االستفادة كان مرتفعا   فإنلهم(  
 قد حقق درجة استفادة كبيرة منها. البنوك هذه مات دْ مع خِ 

  :أسباب تفضيل تلك التطبيقات -9
 (  7جدول )

 أسباب تفضيالت تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية 

 

 

أفراد عينة    دفعت يبدو من قراءة الجدول السابق أن التواصل الشخصي كان أحد أهم األسباب التي       
المحمول  إلىالدراسة   تطبيقات أجهزة  نسبته    ؛ استخدام  بلغت  الحصول %84.5حيث  الترتيب  يليه في   ,

بنسبة  األ على   وذلك  النتيجة مع    ،%78خبار  فاتن علي،  دراسة  وتتفق هذه  فقد   (م2020)الداغستاني، 
  على   موزعين  باألخبار   للتزود   المحمولة  واألجهزة  الذكية  الهواتف  على  يعتمدون %  84ن  أأظهرت الدراسة  

  الذكية  الهواتف  فتطبيقات   أحياناا،  اعتماد   %22.7و  األولى  المرتبة  في  وجاء  دائم  اعتماد   بمدى  61.3%
ليها، وقد إصل  تو ن الو المبحوث  ريد ملة لألحداث التي يكا  وتغطية  واسعة  معلومات   توفر  المحمولة  واألجهزة

  ا يدور حولهم في العالم.مَّ عا  هما حققت لهم فَ 

 ؟ أسباب تفضيل تلك التطبيقاتما  ك % الترتيب 

 التواصل الشخصي   169 84.50 1

 االطالع على األخبار   156 78.00 2

 متابعة األحداث الرياضية  146 73.00 3

 مشاهدة األفالم  117 58.50 4

 البحث عن المعلومات  95 47.50 5

 اكتساب المعرفة  94 47.00 6

 زياء والموضة متابعة األ 16 8.00 7

 اإلجمالي  793 396.50 
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  :أوجه االستفادة من تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية -10

 
 ( 5شكل )

ا قائمة أوجه االستفادة من  متصدرا   جاء    الحصول على المعلومات   ( أن5تشير بيانات الشكل رقم )     
  %66.5يليه الرغبة في التواصل مع األصدقاء القدامى وذلك بنسبة    %68.5تلك التطبيقات وذلك بنسبة  

حولهم بمن  مرتبطين  البقاء  في  السن  كبار  رغبة  يعكس  ما  نسبة    ،وهو  ان  تبين  تستخدم    %43كما 
وهي نسبة ال بأس بها إذ تشير إلى    وسداد الفواتير والمعامالت المالية من خالله  تطبيقات الدفع اون الين

أهمية مواقع الدفع أون الين بالنسبة لكبار السن في توفير الوقت والجهد وتيسير التعامل بدالا من التزاحم  
 .والخروج إلجراء تلك المعامالت  في ظل انتشار وباء كورنا والوقاية من اإلصابة به 

 

   :سلبيات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية -11

 ( 8جدول )
 سلبيات تطبيقات أجهزة المحمول 

 ما سلبيات استخدام التطبيقات؟  ك % الترتيب  

 إهدار الوقت  141 70.50 1

 خرين اآلبل سوء االستخدام من قِ  113 56.50 2

 خرين وجود معلومات وهمية عن اآل  105 52.50 3

 التعرض لصور ومواد غير مرغوب فيها 93 46.50 4

 دماناإل 89 44.50 5

 لغاء الخصوصية إ 83 41.50 6

 عالنات كثرة اإل 77 38.50 7

 اجتماعية  ت خلق مشكال 74 37.00 8

 سرار األفشاء  إ 71 35.50 9

 و كاذبة أو سياسية مغلوطة أمعلومات دينية  2 1.00 10

 وجد سلبيات تال  2 1.00 11

 جمالي اإل 850 425.00 
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هدار  إ   من أفراد العينة من كبار السن ترى أن  %70.50يتضح من بيانات الجدول السابق أن نسبة      
ورغم ذلك ترتفع نسبة استخدام مفردات العينة لها، حيث أنها تعاني    سلبيات التطبيقات   ىأولمن  الوقت  

من أوقات فراغ كبيرة بعد الوصول إلى سن المعاش وقلة القيام باألنشطة االجتماعية المعتادة مع ضعف  
العمر في  للتقدم  طبيعية  كنتيجة  البدني  قِ المجهود  من  االستخدام  سوء  يليها  اآل،  والمعلومات   ،خرينبل 

 .ة والتعرض لمواد وصور غير مرغوب فيهاالوهمي
  :المشكالت التي تواجه مستخدمي تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية -12

 ( 9جدول )
 استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية  تمشكال

 هل هناك مشكالت تواجهك؟  ك % الترتيب 

 ضياع الوقت  107 53.50 1

 االتصال رداءة  101 50.50 2

 القات االجتماعيةتراجع الع   70 35.00 3

 الم الظهر آ 65 32.50 4

 الفيروسات  60 30.00 5

 ضيق مساحة الحرية  31 15.50 6

 السرقات والتهكير 45 22.50 7

 الرقابة السرية  23 11.50 8

 اللغة  18 9.00 9

 حجب المواقع  17 8.50 10

 عالناتكثرة اإل 1 0.50 11

 ال يوجد  1 0.50 12

 اإلجمالي  539 269.50 

ك التطبيقات أنها مضيعة للوقت بينما  لهم مشكالت تأ   أن ترى    %53تشير بيانات الجدول السابق أن      
ثناء استخدام  أأن رداءة االتصال كثاني أهم المشكالت التي تواجههم  %50.3ايرى نصف أفراد العينة تقريبا 

تلك التطبيقات ويبدو أنها مشكلة جديرة باالهتمام ألنها تعيق استخدامهم الجيد لمثل هذه التطبيقات وعدم  
  .تحقيق االستفادة القصوى منها
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  :مستوى جودة الحياة  -13
 ( 10جدول )
 حياة أفراد العينة مستوى جودة 

الوزن  
النسبي  
% 

االنحراف  
 المعياري 

الوسط  الوسيط المنوال 
 الحسابي 

 العبارة  مدى رضاك 

 نادًرا  أحيانًا  دائًما

 ك % ك % ك %

 أشعر بالحيوية والنشاط  30 15.00 127 63.50 43 21.50 2.07 2 2 0.602 68.8

 أشعر ببعض اآلالم في جسمي 15 7.50 122 61.00 63 31.50 2.24 2 2 0.578 74.7

 أضطر لقضاء بعض الوقت في السرير ُمسترخيًا  41 20.50 106 53.00 53 26.50 2.06 2 2 0.685 68.7

 بردالتتكرر إصابتي بنزلة  110 55.00 70 35.00 20 10.00 1.55 1 1 0.671 51.7

 أشعر بالغثيان  158 79.00 32 16.00 10 5.00 1.26 1 1 0.542 42.0

 أشعر باالنزعاج نتيجة للتأثيرات الجانبية للدواء الذي أتناوله 124 62.00 55 27.50 21 10.50 1.49 1 1 0.680 49.5

 أنام جيًدا  40 20.00 104 52.00 56 28.00 2.08 2 2 0.690 69.3

 الرؤية  أعاني ضعفًا فى 49 24.50 98 49.00 53 26.50 2.02 2 2 0.716 67.3

 أُصاب بالعديد من األمراض  107 53.50 71 35.50 22 11.00 1.58 3 3 0.683 52.5

 كثرة إصابتي باألمراض تشكل العبء الكبير على أُسرتي 139 69.50 42 21.00 19 9.50 1.4 3 3 0.657 46.7

 ع القتي بأوالدي طيبة  17 8.50 33 16.50 150 75.00 2.67 2 3 0.628 88.8

 لديَّ أصدقاء مخلصون  28 14.00 68 34.00 104 52.00 2.38 1 1 0.720 79.3

 ع القتي بزمالئي سيئة للغاية  177 88.50 17 8.50 6 3.00 1.15 3 3 0.430 38.2

 أحصل على دعم من أصدقائي وجيراني  44 22.00 60 30.00 96 48.00 2.26 3 3 0.797 75.3

 أشعر بالفخر النتمائي ألسرتي  3 1.50 22 11.00 175 87.50 2.86 1 1 0.389 95.3

 أجد من أثق به من أفراد أسرتي  8 4.00 32 16.00 160 80.00 2.76 1 1 0.514 92.0

 أجد صعوبة في التواصل مع اآلخرين 134 67.00 61 30.50 5 2.50 1.36 1 1 0.530 45.2

 بالتباعد بيني وبين أوالدي أشعر  150 75.00 43 21.50 7 3.50 1.29 1 1 0.525 42.8

 أحصل على دعم عاطفي من أسرتي  9 4.50 56 28.00 135 67.50 2.63 3 3 0.570 87.7

 أشعر بأنني عصبي  70 35.00 94 47.00 36 18.00 1.83 2 2 0.710 61.0

 أخاف من المستقبل  93 46.50 68 34.00 39 19.50 1.73 2 1 0.768 57.7

 أقلق من الموت  129 64.50 48 24.00 23 11.50 1.47 1 1 0.694 49.0

 من الصعب استثارتي انفعاليًّا  106 53.00 80 40.00 14 7.00 1.54 1 1 0.625 51.3

 أقلق من تدهور حالتي  110 55.00 66 33.00 24 12.00 1.57 1 1 0.698 52.3

 اتخاذ أي قرار أمتلك القدرة على  27 13.50 58 29.00 115 57.50 2.44 3 3 0.720 81.3

 أشعر بالوحدة النفسية  115 57.50 51 25.50 34 17.00 1.6 1 1 0.764 53.2

 أشعر بأنني متزن انفعاليًّا  42 21.00 91 45.50 67 33.50 2.13 2 2 0.729 70.8

 أستطيع ضبط انفعاالتي  45 22.50 96 48.00 59 29.50 2.07 2 2 0.720 69.0

 أشعر باالكتئاب  138 69.00 53 26.50 9 4.50 1.36 1 1 0.566 45.2

 أشعر بأنني محبوب من الجميع  13 6.50 88 44.00 99 49.50 2.43 2 3 0.614 81.0

 أشعر بأنني شخص سعيد 21 10.50 104 52.00 75 37.50 2.27 2 2 0.640 75.7

 أشعر باألمن  23 11.50 83 41.50 94 47.00 2.36 2 3 0.679 78.5

 ُروحي المعنوية منخفضة  134 67.00 49 24.50 17 8.50 1.42 1 1 0.644 47.2

 أشعر بالقلق  102 51.00 73 36.50 25 12.50 1.62 1 1 0.699 53.8
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 ( 11جدول )
 الدرجة الكلية لجودة الحياة واألبعاد الفرعية

 الوزن النسبي
% 

االنحراف  
 المعياري 

الوسط  
 الحسابي 

 المقاييس المقياس  ةدرج

 منخفض متوسط مرتفع 

 ك % ك % ك %

 جودة الصحة العامة  - - 50 25.0 150 75.0 2.75 0.434 91.7

 الحياة األسرية واالجتماعية ةجود - - 18 9.0 182 91.0 2.91 0.287 97.0

 جودة الحياة النفسية  - - 25 12.5 175 87.5 2.88 0.332 95.8

 الدرجة الكلية لجودة الحياة   - - 14 7.0 186 93.0 2.93 0.256 97.7

حيث    ،يتبين من قراءة الجدول السابق ارتفاع مستويات جودة الحياة لدى المبحوثين من عينة الدراسة  -
المرتفع   للمستوى  الكلية  الدرجة  نسبة  تكرارات  بو %93بلغت  مقارنة    186مجموع  العينة  مفردات  من 

ولم تسجل النتائج ألي حالة تعاني    %7بلغت نسبتهم  بمتوسطي الرضا عن مستوى جودة الحياة لديهم إذ  
وتتف الحياة.  لجودة  منخفض  مستوى  النتيج   قمن  أماني،    ة تلك  )الشيرازي،  دراسة  إليه  توصلت  ما  مع 

نسبة  م2014 أن  أوضحت  حيث  جيد    69.4%(  حياة  جودة  الديها  ونسبجدا جودة   % 30.6  ة،  مستوى 
سيئة للغاية. وتختلف مع دراسة )هيل    وبسيئة أ   ءا ياة لديه سواالحياة لديهم جيد، ولم ٌيقيم أحد نوعية الح

أن ما يقرب من ثلث أفراد العينة يعانون من جودة حياة منخفضة أو    إلىتوصلت    ي( التم2021، ستورم
امنخفضة   .جدا

النتائج    - األبعاد    أن أوضحت  بين  الصدارة  احتل  قد  واالجتماعية  األسرية  الحياة  بجودة  الخاص  الُبعد 
نسبي  الف بوزن  وذلك  األخرى  يشير    %97رعية  العالقات    إلىمما  وكذلك  األسري  والترابط  الدعم  أهمية 

من   عدد  مع  النتيجة  تلك  وتتفق  السن،  كبار  لدى  الحياة  جودة  مستوى  تعضيد  في  القوية  االجتماعية 
وسطة والعالية  فراد العينة من ذوي المستويات المتأأن    إلى ( التي توصلت  م2020الدراسات كدراسة )رادا,

التي    (م2019وكذلك دراسة )ساهين،،  من التواصل ورضا األسرة يتمتعون بدرجة عالية من جودة الحياة
  ة أن الدعم االجتماعي للمسنين من شأنه أن يزيد من مستويات رضاهم عن الحياة, ودراس  إلىخلصت  

، الباسط  عبد  وتوصلت  م2017)العزام،  األردني  المجتمع  على  أجريت  جودة   إلى(التي  مستوى  ارتفاع 
   الحياة لدى عينة الدراسة في مجال البيت والجيران والعالقات االجتماعية.

، ثم ٌبعد جودة  %95.8عد الخاص بجودة الحياة النفسية وذلك بوزن نسبي  يأتي في الترتيب الثاني البُ   -
تراجع القدرات   إلى رجاعه  إوهو ما يمكن    % 91.7الصحة العام الذي جاء في ترتيب أخير وبوزن نسبي  

 .البدنية والصحية مع التقدم في العمر
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   :نتائج فروض الدراسة

حصائية بين عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول  إ  ةفروق ذات دالل  هناكالفرض األول:  
 .والهواتف الذكية وجودة الحياة لدى أفراد عينة البحث

   :الدرجة الكلية لجودة الحياة -أوالً 

 ( 12جدول )
 عالقة عدد ساعات استخدام أجهزة المحمول والهواتف الذكية بالدرجة الكلية لجودة الحياة

 
 

 
 معدل التعرض للمحمول 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

الدرجة  
الكلية لجودة  
 الحياة  

 0.116 1.997 3 0.226 2.95 94 قل من ساعتينأ
 0.236 2.94 35 ساعات  3قل من ألمن ساعتين 

 0.213 2.95 43 ساعات  4قل من ألساعات  3من 
 0.39 2.82 28 ساعات  4أكثر من 

 0.256 2.93 200 اإلجمالي 
ا بين عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول حصائيًّ إ  ةنه ال توجد فروق دالأظهرت النتائج  أ    

ذلك   ،ألفراد عينة البحث   ةعام   ةومستوى جودة الحياة بصف والدرجة الكلية لجودة الحياة لدى عينة الدراسة  
 . 0.116ومستوى المعنوية   1.997حيث قيمة "ف"  

   :األبعاد الفرعية لجودة الحياة -اثانيً 

  :الصحة العامة عد األول: جودةالب  ( أ)

 ( 13جدول )
 القة عدد ساعات استخدام أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الصحة العامة ع  

 
 

 
 معدل التعرض للمحمول 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

جودة  
الصحة  
 العامة  

 0.469 0.849 3 0.432 2.76 94 قل من ساعتينأ
 0.482 2.66 35 ساعات  3قل من ألمن ساعتين 

 0.394 2.81 43 ساعات  4قل من ألساعات  3من 
 0.441 2.75 28 ساعات  4أكثر من 

 0.434 2.75 200 اإلجمالي 
ا بين عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول حصائيًّ إ  ة نه ال توجد فروق دالأظهرت النتائج  أ     

ومستوى    0.849ذلك حيث قيمة "ف"    ،ومستوى جودة الحياة الصحية ألفراد عينة البحث والهواتف الذكية  
 .0.469معنوية  
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  :عد الثاني: جودة الحياة األسرية واالجتماعيةالب  ( ب) 

 ( 14جدول )
 جودة الحياة األسرية واالجتماعية  ىأجهزة المحمول والهواتف الذكية بمستوالقة عدد ساعات استخدام تطبيقات ع  

 
 

 
 معدل استخدام التطبيقات 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

جودة الحياة  
األسرية  
 واالجتماعية

 0.649 0.550 3 0.296 2.90 94 قل من ساعتينأ
 0.236 2.94 35 ساعات  3قل من ألمن ساعتين 

  4قل من ألساعات  3من 
 ساعات 

43 2.93 0.258 

 0.356 2.86 28 ساعات  4أكثر من 
 0.287 2.91 200 اإلجمالي 

ومستوى جودة الحياة    ا بين معدل التعرض للمحمول حصائيًّ إ  ةنه ال توجد فروق دالأظهرت النتائج  أ    
 . 0.649ومستوى المعنوية   0.550ذلك حيث قيمة "ف"  ،االجتماعية ألفراد عينة البحث 

  :النفسية جودة الحياةعد الثالث: الب  ــ( ج)

 ( 15جدول )
 القة عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول بمستوى جودة الصحة النفسية ع  

 
 

 
 معدل استخدام التطبيقات 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

جودة الحياة  
 النفسية

 0.000 14.261 3 0.203 2.96 94 قل من ساعتينأ
 0.284 2.91 35 ساعات  3قل من ألمن ساعتين 

 0.324 2.88 43 ساعات  4من ألقل ساعات  3من 
 0.508 2.54 28 ساعات  4أكثر من 

 0.332 2.88 200 اإلجمالي 
النتائج  أ     دالأظهرت  فروق  توجد  للمحمولحصائيًّ إ  ةنه  التعرض  معدل  بين  الحياة    ا  جودة  ومستوى 

 .0.000ومستوى معنوية  14.261ذلك حيث قيمة "ف"  ،النفسية ألفراد عينة البحث 
 ( 16جدول )

 المقارنات الثنائية لبيان مصدر الفروق بين جودة الصحة النفسية من حيث عدد ساعات استخدام أجهزة المحمول والهواتف الذكية  

 املعنوية  مستوى  الوسطين  بين الفرق  املقارنة  فئة املحمول  تطبيقات  استخدام 

جودة الحياة  
 النفسية

 0.472 0.043 ساعات  3قل من ألمن ساعتين  قل من ساعتينأ
 0.187 0.074 ساعات  4قل من ألساعات  3من 

 0.000 *422. ساعات  4أكثر من 
 0.658 0.031 ساعات  4قل من ألساعات  3من  ساعات  3قل من ألمن ساعتين 

 0.000 *379. ساعات  4أكثر من 
 0.000 *348. ساعات  4أكثر من  ساعات  4قل من ألساعات  3من 
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العَ الفرق    يظهر     من  تطبيقات اإلحصائي  استخدام  ساعات  وعدد  النفسية  الصحة  جودة  بين  القة 
ناحية أربع ساعات حيث   ،المحمول من ساعتين من  من  أكثر  التطبيقات  استخدام  أخرى  ناحية  ومن 

 .(0.0001بلغت المعنوية )
قل من ثالث ساعات ألالقة بين جودة الحياة النفسية واستخدام تطبيقات المحمول من ساعتين  العَ     

ة  ومن ناحية أخرى استخدام تطبيقات المحمول أكثر من أربع ساعات حيث بلغت المعنوي   ،من ناحية
(0.0001). 

قل من أربع ساعات ألساعات    3القة بين جودة الحياة النفسية واستخدام تطبيقات المحمول من  العَ     
ناحية بلغ  ،من  حيث  ساعات  أربع  من  أكثر  المحمول  تطبيقات  استخدام  أخرى  ناحية    مستوى   ومن 
 .(0.0001المعنوية )

إحصائية بين عدد ساعات استخدام أجهزة المحمول والهواتف    لةفروق ذات دال   هناك  الفرض الثاني:
المستو  )النوع،  حيث  من  البحث  عينة  ألفراد  الديموغرافية  والمتغيرات   يانالذكية، 

   .االقتصادي، محل اإلقامة(و التعليمي 
  :متغير النوع( أ)

 ( 17جدول )
 النوع تغير القة عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول بمُ ع  

 
 

 
 النوع

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ت" 

 
مستوى  
 المعنوية

عدد ساعات  
استخدام  
تطبيقات  
 المحمول 

 0.253 0.701- 198 1.085 1.97 102 ذكر
 1.155 2.08 98 أنثى 

 1.118 2.03 200 اإلجمالي 
النتائج       توجد  أأظهرت  ال  دالنه  بين  حصائيًّ إ  ةفروق  البحث أا  عينة  ساعات   فراد  عدد  حيث  من 

-هي    ذلك حيث قيمة "ت"  ،اإلقامة كأحد العوامل الديموغرافية  محلاستخدام تطبيقات الهواتف الذكية و 
 . 0.253  ةمعنويال ى ومستو  0.701

  :متغير السن (ب)
 ( 18جدول )

 المحمول والهواتف الذكية بمتغير السنالقة عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة ع  

 
 

 
 السن

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

عدد ساعات  
استخدام  
تطبيقات  
 المحمول 

 0.091 2.422 2 1.154 2.1 133 ة سن  64 إلى 60من 
 0.822 1.64 35 ة سن  69 إلى 65من 
 1.174 2.09 32 فأكثر   ةسن  70من 

 1.118 2.03 200 جمالي اإل
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النتائج  أ     دالأظهرت  فروق  توجد  ال  بين  حصائيًّ إ  ةنه  البحث أا  عينة  ساعات   فراد  عدد  حيث  من 
الديموغرافية العوامل  كأحد  والسن  الذكية  الهواتف  "ف"    ،استخدام  قيمة  حيث  ومستوى    2.422ذلك 

 . 0.091معنوية ال
 :متغير التعليمـــ( ج)

 ( 19جدول )
 القة عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بمتغير التعليم ع  

 
 

 
 التعليم

 
 العدد 

 
 الوسط

 الحسابي

 
 االنحراف

 املعياري 

 
 درجات

 الحرية 

 
 قيمة

 "ف"

 
 مستوى 

 املعنوية

ساعات  عدد 
استخدام  
تطبيقات  
 المحمول 

 0.089 2.205 3 1.154 1.74 31 يقرأ ويكتب
 1.045 1.81 48 دبلوم

 1.119 2.15 99 تعليم جامعي
 1.129 2.32 22 ليادراسات عُ 

 1.118 2.03 200 جمالي اإل
دال     فروق  توجد  ال  أنه  النتائج  بين  حصائيًّ إ  ةأظهرت  عينة  أا  حيث   البحث فراد  ساعات   من  عدد 

الديموغرافية العوامل  كأحد  والتعليم  الذكية  الهواتف  "ف"  ،استخدام  قيمة  حيث  ومستوى    2.205  ذلك 
 . 0.089المعنوية 

 : اإلقامة محلمتغير ( د )

 ( 20جدول )

 القة عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بمتغير محل اإلقامة ع  

 
 

 
 اإلقامة محل 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحساب   

 
االنحراف  
 المعياري 

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ت" 

 
مستوى  
 المعنوية 

عدد ساعات  
استخدام  
تطبيقات  
 المحمول 

 0.000 2.349- 198 0.354 1.13 8 ريف 
 1.124 2.06 192 حضر 

 1.118 2.03 200 جمالي اإل
باستخدام  من حيث عدد ساعات    فراد عينة البحث أا بين  حصائيًّ إ  ةنه توجد فروق دالأ ظهرت النتائج  أ    

  2.349-هي    ذلك حيث قيمة "ت"  ،اإلقامة كأحد العوامل الديموغرافية  محلتطبيقات الهواتف الذكية و 
 . 0.000  ةمعنويال ى ومستو 
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  :واالقتصادي المتغير االجتماعي )هـــ(

 ( 21جدول )
 االجتماعي واالقتصادي القة عدد ساعات استخدام أجهزة المحمول والهواتف الذكية بالمتغير ع  

 
 

 
 االجتماعي  املستوى 

 
 العدد 

 
 الوسط

 الحسابي

 
 االنحراف

 املعياري 

 
 درجات

 الحرية 

 
 قيمة

 "ف"

 
 مستوى 

 املعنوية

عدد ساعات  
استخدام  

تطبيقات     
 المحمول 

 0.420 0.972 2 1.075 1.6 10 منخفض
 1.123 2.03 172 متوسط 
 1.098 2.17 18 مرتفع 

 1.118 2.03 200 جمالي اإل
النتائج  أ     دال نهأظهرت  فروق  توجد  بين  حصائيًّ إ  ةال  البحث أا  عينة  مستو   فراد  حيث  لمام  اإل  ى من 

والمستو  الذكية  الهواتف  تطبيقات  واالقتصادي  ى باستخدام  الديموغرافية  االجتماعي  العوامل  ذلك    ،كأحد 
 .0.420  ةمعنويال ومستوى   0.972حيث قيمة "ف"  
 لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية حصائية بين مستوى اإل إ ةفروق ذات دالل هناكالفرض الثالث: 
 .ومستوى جودة الحياة ألفراد عينة البحث                

  :األبعاد الكلية لجودة الحياة -أوالً 
بين       للفروق  اإلحصائية  الداللة  اإللبيان  والهواتف مستوى  المحمول  أجهزة  تطبيقات  باستخدام  لمام 
كما هو    ANOVAعد الواحد  تم استخدام تحليل التباين ذي البُ   ،وجودة الحياة ألفراد عينة البحث   ةالذكي

 موضح في الجدول التالي: 
 ( 22جدول )

 القة بين مستوى اإللمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول والدرجة الكلية لجودة الحياة  الع  

 
 

 
 اإللمام بتطبيقات المحمول 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

الكلية  الدرجة 
 لجودة الحياة 

 0.732 0.312 2 0.223 2.95 77 معرفة قليلة 
 0.277 2.92 85 معرفه متوسطة 
 0.273 2.92 38 معرفه جيدة 
 0.256 2.93 200 اإلجمالي 

النتائج  أ      دالأ ظهرت  فروق  توجد  ال  مستو حصائيًّ إ  ةنه  بين  الهواتف  اإل  ى ا  تطبيقات  باستخدام  لمام 
بصف الحياة  جودة  ومستوى  البحث   ةعام   ةالذكية  عينة  "ف"    ،ألفراد  قيمة  حيث    ى ومستو   0.312ذلك 

 . 0.732 ةمعنويال
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  :لمام باستخدام أجهزة المحمول والهواتف الذكية بأبعاد جودة الحياة الفرعيةعالقة مستوى اإل  -اثانيً 
  :الصحة العامةعد األول: جودة الب  

 ( 23جدول )
 لمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول بجودة الصحة العامة القة اإلع  

 
 

 

 اإللمام بتطبيقات المحمول 

 

 العدد

 

الوسط  

 الحسابي

 

االنحراف  

 المعياري

 

درجات  

 الحرية 

 

 قيمة "ف" 

 

مستوى  

 المعنوية

جودة الصحة  
 العامة 

 0.296 1.224 2 0.408 2.79 77 ة معرفة قليل
 0.434 2.75 85 ة متوسط  ة معرف

 0.481 2.66 38 ة جيد ة معرف
 0.434 2.75 200 جمالي اإل

لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية  اإل  ى ا بين مستو حصائيًّ إ  ةنه ال توجد فروق دالأظهرت النتائج  أ    
جودة   العامةومستوى  البحث   الصحة  عينة  "ف"    ،ألفراد  قيمة  حيث    ة معنويال  ى ومستو   1.224ذلك 

0.296 . 
   :عد الثاني: جودة الحياة األسرية واالجتماعيةالب  

 ( 24جدول )
 لمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة الحياة األسرية واالجتماعية القة مستوى اإلع  

 
 

 
 اإللمام بتطبيقات المحمول 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
قيمة  
 "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

جودة الحياة  
سرية  األ

 واالجتماعية

 0.492 0.715 2 0.248 2.94 77 ة معرفة قليل
 0.324 2.88 85 ة متوسط  ة معرف
 0.273 2.92 38 ة جيد ة معرف
 0.287 2.91 200 جمالي اإل

باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية  لمام اإل  ى ا بين مستو حصائيًّ إ  ةنه ال توجد فروق دالأظهرت النتائج  أ    
البحث  عينة  واالجتماعية ألفراد  األسرية  الحياة  "ف"    ،ومستوى جودة  قيمة    ى ومستو   0.715ذلك حيث 

 . 0.429 ةمعنويال
   :الحياة النفسيةجودة البعد الثالث: 

 ( 25جدول )
 الحياة النفسية لمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بجودة القة اإلع  

 
 

 
 اإللمام بتطبيقات المحمول 

 
 العدد

 
الوسط  
 الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري

 
درجات  
 الحرية 

 
 قيمة "ف" 

 
مستوى  
 المعنوية

جودة الحياة  
 النفسية

 0.827 0.190 2 0.323 2.88 77 ة معرفة قليل
 0.350 2.86 85 ة متوسط  ة معرف

 0.311 2.89 38 ة جيد ة معرف
 0.332 2.88 200 جمالي اإل
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لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية  اإل  ى ا بين مستو حصائيًّ إ  ةنه ال توجد فروق دالأظهرت النتائج  أ    
البحث  عينة  ألفراد  النفسية  الحياة  جودة  "ف"    ،ومستوى  قيمة  حيث    ة معنويال  ى ومستو   0.190ذلك 

0.827 . 
 لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية حصائية بين مستوى اإل إ ةفروق ذات دالل هناك الرابع:الفرض 

 :والمتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث               
  :متغير النوع( أ)

لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والنوع كأحد لبيان الداللة اإلحصائية للفروق بين مستوى اإل     
 "ت" كما هو موضح في الجدول التالي:  تم استخدام اختبار ،المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث 

 ( 26جدول )
 لمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بمتغير النوعالقة مستوى اإلع  

 
 

 
 النوع 

 
 العدد 

 
الوسط  
 الحسابي 

 
االنحراف  
 المعياري 

 
درجات  
 الحرية 

 
 قيمة "ت"

 
مستوى  
 المعنوية 

درجة اإللمام  
بتطبيقات 
 المحمول 

 0.534 0.941 198 0.763 1.85 102 ذكر
 0.704 1.76 98 أنثى 

 0.735 1.80 200 اإلجمالي 

النتائج  أ     دالأظهرت  فروق  توجد  ال  بين  حصائيًّ إ  ةنه  البحث أا  عينة  مستو   فراد  حيث  لمام  اإل  ى من 
الديموغرافيةباستخدام   العوامل  كأحد  والنوع  الذكية  الهواتف  "ت"    ،تطبيقات  قيمة  حيث    0.941ذلك 

 . 0.534  ةمعنويال ى ومستو 
  :متغير السن (ب)

لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والسن كأحد  لبيان الداللة اإلحصائية للفروق بين مستوى اإل    
 "ت" كما هو موضح في الجدول التالي:  تم استخدام اختبار ،البحث المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة 

 ( 27جدول )
 لمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بمتغير السنالقة مستوى اإلع  

 
 

 
 السن 

 
 العدد 

 
 الوسط الحسابي

 
االنحراف  
 المعياري 

 
درجات  
 الحرية

 
 قيمة "ف" 

 
 مستوى المعنوية

اإللمام  درجة 
بتطبيقات 
 المحمول 

 0.148 1.932 2 0.737 1.87 133 ة سن 64 إلى 60من 
 0.810 1.70 35 ة سن 69 إلى 65من 
 0.609 1.63 32 فأكثر ةسن 70من 

 0.735 1.81 200 جمالي اإل

النتائج  أ     دالأظهرت  فروق  توجد  ال  بين  حصائيًّ إ  ةنه  البحث أا  عينة  مستو   فراد  حيث  لمام  اإل  ى من 
الديموغرافية العوامل  كأحد  والسن  الذكية  الهواتف  تطبيقات  "ف"   ،باستخدام  قيمة  حيث   1.932ذلك 

 . 0.148  ةمعنويال ومستوى 
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 :متغير التعليم ـــ(ج)
كأحد لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية والتعليم  لبيان الداللة اإلحصائية للفروق بين مستوى اإل    

 "ت" كما هو موضح في الجدول التالي:  تم استخدام اختبار ،المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة البحث 
 ( 28جدول )

 لمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بمتغير التعليم القة مستوى اإلع  

 
 

 
 التعليم

 
 العدد 

 
 الوسط

 الحسابي

 
 االنحراف

 املعياري 

 
 درجات

 الحرية 

 
 قيمة

 "ف"

 
 مستوى 

 املعنوية

مستوى  
لمام  اإل

بتطبيقات  
 المحمول 

 0.000 6.774 3 0.720 1.58 31 يقرأ ويكتب
 0.684 1.52 48 دبلوم

 0.689 1.93 99 تعليم جامعي
 0.795 2.18 22 ليادراسات عُ 

 0.735 1.81 200 جمالي اإل
النتائج  أ     توجد  أظهرت  دالنه  بين  حصائيًّ إ  ة فروق  البحث أا  عينة  مستو   فراد  حيث  لمام  اإل  ى من 

الديموغرافية العوامل  كأحد  والتعليم  الذكية  الهواتف  تطبيقات  "ف"    ،باستخدام  قيمة  حيث   6.774ذلك 
 . 0.000  ةمعنويال ومستوى 

بين       الثنائية  المقارنات  وإجراء  التباين  المحمول  اإل  ةدرجولمعرفة مصدر  بتطبيقات  تم    ،التعليمو لمام 
 LSD: Least Significanceبطريقة أقل فرق معنوي   Post Hoc Testsإجراء االختبارات البعدية  

Difference الجدول التالي: بهو موضح  كما 
 ( 29جدول )

 لمام بتطبيقات المحمول من حيث اختالف التعليم مصدر الفروق بين درجة اإلالمقارنات الثنائية لبيان 

 مستوى المعنوية  الفرق بين الوسطين  فئة المقارنة  مستوى التعليم 

مستوى اإللمام  
بتطبيقات 
 المحمول 

 0.713 0.06 دبلوم يقرأ ويكتب
 0.017 *-349. جامعي
 0.003 *-601. ليادراسات عُ 

 0.001 *-408. جامعي دبلوم
 0.000 *-661. ليادراسات عُ 

 0.130 -253. ليادراسات عُ  جامعي
من الفرق بين التعليم )الجامعي(   التعليمو لمام بتطبيقات المحمول  اإل   ةدرجاإلحصائي  الفرق  ُيظهر    

(  0.001،0.017حيث بلغ مستوى المعنوية )  ؛من ناحية والتعليم )يقرأ ويكتب ودبلوم( من ناحية أخرى 
ليا( من ناحية والتعليم )يقرأ ويكتب ودبلوم( من ناحية  وكذلك الفرق بين التعليم )دراسات عُ   ،على الترتيب 

 ( على الترتيب. 0.000،0.003بلغ مستوى المعنوية ) إذ أخرى 
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 : اإلقامة محلمتغير  ( د)

اإلقامة    محلو لمام باستخدام تطبيقات الهواتف الذكية  بين مستوى اإللبيان الداللة اإلحصائية للفروق      
البحث،  Independent T Testالمتغيرات  كأحد   عينة  ألفراد  "ت"   الديموغرافية  اختبار  استخدام  تم 

 كما هو موضح في الجدول التالي:  لعينتين مستقلتين
 ( 30جدول )

 اإلقامة  محللمام بتطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية بمتغير القة مستوى اإلع  

 
 

 
 اإلقامة محل

 
 العدد 

 
 الوسط

 الحسابي

 
 االنحراف

 املعياري 

 
 درجات

 الحرية 

 
 قيمة

 "ت"

 
 مستوى 

 املعنوية

مستوى  
اإللمام  
بتطبيقات 
 المحمول 

 0.317 1.200- 198 0.926 1.50 8 ريف 
 0.726 1.82 192 حضر 

 0.735 1.80 200 جمالي اإل
النتائج  أ     دالأظهرت  فروق  توجد  ال  بين  حصائيًّ إ  ةنه  البحث أا  عينة  مستو   فراد  حيث  لمام  اإل  ى من 

-هي    ذلك حيث قيمة "ت"  ،اإلقامة كأحد العوامل الديموغرافية  محلباستخدام تطبيقات الهواتف الذكية و 
                       .0.317  ةمعنويال ى ومستو  1.200

  :متغير المستوى االجتماعي واالقتصادي ــــ(ه)

 محـــلو لمـــام باســـتخدام تطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة بـــين مســـتوى اإللبيـــان الداللـــة اإلحصـــائية للفـــروق 
ــد  ــة كأحـ ــة البحـــث،اإلقامـ ــراد عينـ ــة ألفـ ــرات الديموغرافيـ ــتقلتين  المتغيـ ــين مسـ ــار "ت" لعينتـ ــتخدام اختبـ ــم اسـ تـ

Independent T Test :كما هو موضح في الجدول التالي 
 ( 31جدول )

 الذكية بالمستوى االجتماعي واالقتصادي لمام بتطبيقات أجهزة المحمول والهواتف عالقة مستوى اإل

 
 

 
  االجتماعي املستوى 

 
 العدد 

 
 الوسط

 الحسابي

 
 االنحراف

 املعياري 

 
 درجات

 الحرية 

 
 قيمة

 "ف"

 
 مستوى 

 املعنوية

مستوى  

لمام اإل

بتطبيقات 

 المحمول 

 0.039 3.305 2 0.823 1.70 10 منخفض
 0.712 1.77 172 متوسط 
 0.808 2.22 18 مرتفع 

 0.735 1.81 200 جمالي اإل
النتائج  أ     دالأظهرت  فروق  توجد  بين  حصائيًّ إ  ة نه  البحث أا  عينة  مستو   فراد  حيث  لمام  اإل  ى من 

والمستو  الذكية  الهواتف  تطبيقات  الديموغرافية  ى باستخدام  العوامل  كأحد  واالقتصادي  ذلك    ،االجتماعي 
   .0.039معنوية  ال ى ومستو  3.305  حيث قيمة "ف"
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 ( 32جدول )
 االجتماعي واالقتصادي  ى لمام بتطبيقات المحمول من حيث اختالف المستواإل ة المقارنات الثنائية لبيان مصدر الفروق بين درج

   :مناقشة فروض الدراسة
الدراسة األول  - بين عدد  ن عدم وجود عَ تبيَّ   ،فيما يتعلق بفرض  ساعات استخدام تطبيقات أجهزة  القة 

وكل    الذكية  والهواتف  جودة   المحمول  العامة،  الصحة  )جودة  وُبعدي  الحياة  لجودة  الكلية  الدرجة  من 
 إلى سرية واالجتماعية( وتختلف هذه النتيجة مع بعض نتائج الدراسات األخرى التي توصلت  الحياة األ

استخدام   بين  عالقة  وجودةاإلوجود  أو    سواءا   الحياة(  نترنت  دراسة  (؛يجاب اإلبالسلب  كشفت   حيث 
حققه  ت سنين لما  نبئ بتحسين جودة الحياة والرضا عنها لدى المُ نترنت يُ اإلأن استخدام    (م2022  )يانج,

ا, ويرى  امن فوائد تدفعهم الستخدامه ستخدام اإلنترنت آثاره اإليجابية على  ال ( أن  م2021،)بارك  أيضا
ارتباط استخدام   إلى( فقد توصل م2017 ،ا )شاكياأمَّ ، لألفراد ذوي اإلعاقات الجسديةالرضا عن الحياة 

    .بالرفاهية سلبااموقع الفيسبوك 
ن وجود فروق بين عدد ساعات استخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف الذكية وبين جودة  تبيَّ   بينما-

النفسية أل  ، الحياة  بالسلب  النفسية  الصحة  تأثرت  تطبيقات  حيث  ويستخدمون  يتعرضون  الذين  ولئك 
وتتفق هذه  أجهزة المحمول المختلفة بشكل مكثف عن هؤالء منخفضي التعرض أو متوسطي االستخدام  

مغازي جزئياا  النتيجة   محمود  )العطار،  دراسة  عَ م2018  ،مع  وجود  عن  الدراسة  كشفت  حيث  القة ( 
بعاد جودة الحياة التعليمية وجودة الحياة  أاعي و عكسية بين عدد ساعات استخدام مواقع التواصل االجتم

 دارة الوقت والدرجة الكلية لجودة الحياة.إالنفسية وجودة 
الثاني  ما    أمَّا  - بالفرض  تطبيقات  أن  تبيَّ فقد  يتعلق  بين عدد ساعات استخدام  جهزة  أنه ال توجد فروق 

البحث   لعينة  الديموغرافية  والمتغيرات  الذكية  والهواتف  اإلإالمحمول  بمتغير محل  يتعلق  فيما   ؛ قامةال 
وربما يرجع    ،هل الريفأ ا لتلك التطبيقات عن  أكثر استخداما   رِ َض فراد العينة من الحَ أن  أ  اتضححيث  
 عن  هل واألصدقاء فضالا األ ا لوجه مع  هل الريف بالتواصل االجتماعي المباشر وجها أ اهتمام    إلىذلك  

 ا. تتسم حياتهم بأنها أكثر تعقيدا  نيذ ال رِ َض هل الحَ أ اليومية لتقارب المسافات عن   حاجاتهمسهولة تلبية 
لمام باستخدام تطبيقات أجهزة المحمول والهواتف فيما يتعلق بفرض الدراسة الثالث الخاص بمستوى اإل  -

بين مستويات    ،الذكية الدراسة عن عدم وجود فروق  تألمام  إفقد كشفت  باستخدام  العينة  طبيقات فراد 
بعاد فيما يتعلق بالدرجة الكلية لمقياس الجودة أو األ  الهواتف المحمولة وبين جودة الحياة لديهم سواءا 

 الثالثة الفرعية )جودة الصحة العامة، جودة الحياة األسرية واالجتماعية، جودة الحياة النفسية(. 

مستوى   الفرق بين الوسطين  فئة المقارنة  واالقتصادي المستوى االجتماعي  
 المعنوية

لمام  رجه اإلد
بتطبيقات 
 المحمول 

 0.776 067.- متوسط  منخفض
 0.070 522.- مرتفع 

 0.012 * 455.- مرتفع  متوسط 
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الرابع  - الدراسة  باستخدام تطبيقات  حصائية بين مستوى اإلإن وجود فروق  تبيَّ   ،فيما يتعلق بفرض  لمام 
الدراسة عينة  ألفراد  التعليمي  والمستوى  الذكية  والهواتف  المحمول  كان    ؛أجهزة  ذوي األحيث  من  فراد 

جهزة المحمول عن كل من فئتي )يقرأ ويكتب ودبلوم( أبتطبيقات    ا ومعرفةا لماما إكثر  أالتعليم الجامعي  
وهي نتيجة حتمية    ،ليا وكل من )فئة دبلوم( و)فئة يقرأ ويكتب(سات العُ وكذلك بين الحاصلين على الدرا

لمام والمعرفة باستخدام تلك التطبيقات  اإلم زادت مهارات وقدرات الفرد على  ألنه كلما زادت درجة التعلُّ 
 سر.  م تقنيات ومتطلبات استخدامها بسهولة ويُ وتعلُّ 

لمام باستخدام  اإلتماعي واالقتصادي لدى عينة الدراسة ودرجة  االج   يْينبين المستو   ان أن هناك فروقا تبيَّ   -
فراد من ذوي المستوى االقتصادي واالجتماعي  األ حيث كان    ؛جهزة المحمولأتطبيقات الهواتف الذكية و 

فهي الفئة التي تستطيع اقتناء أحدث التقنيات    ، ا باستخدام تطبيقات المحموللماما إو   المرتفع أكثر معرفةا 
ال واألفي عالم  الذكية  لمُ   وتجربةا   كثر شراءا هواتف  ومتابعة  لديها من    ؛حدثاتهالها  يتوافر  مكانيات إلما 

 مادية.
 

 خالصة النتائج:

من  -  يقرب  تقضأمن    % 90ما  العينة  والمحمول،  اإلمام  أوقتها    ي فراد  القنوات تنترنت  مشاهدة  ليها 
بنسبة  التلفزيونية  نسبة    ,%62.5  والمحطات  بلغت  حين  افي  مع  المباشر  و ألالتواصل    األقرباء هل 

يُ ؛  16% الذي  توصلت  عضِ  األمر  التي  النتيجة  من  الدراسةإد  أن  ليها  تكشف  ثلث   والتي  من  أكثر 
 .القات االجتماعيةالعينة يرون من سلبيات تطبيقات الهواتف الذكية وأجهزة المحمول تراجع العَ 

ساعتين في متابعة تطبيقات أجهزتهم المحمولة  ما يقرب من نصف مفردات العينة يقضون أقل من   - 
 .%47ض المنخفض وذلك بنسبة ارتفاع نسبة التعرُّ  إلىما يشير وهو  ،وهواتفهم الذكية

إن أي  ؛  %38.5  النسبةمستوى معرفة قليل بتطبيقات المحمول إذ بلغت    لديهم  لمناالرتفاع النسبي   - 
 .بتطبيقات المحمول ضعيف ملمامهإأكثر من ثلث العينة مستوى  

االجتماعي   -  التواصل  مواقع  تطبيقات  بنسبة  كـ  احتلت  االستخدام  في  الصدارة  تويتر(  بوك،  )الفيس 
المُ 100% الترتيب  في  يليها  و كحادثات  ،  الماسنجر  والواتساب التتطبيقات  بنسبة    ،ليجرام  وذلك 

94.5% . 
العينة  أن  مِ هناك     - المُ َمن  فراد  تطبيقات  نه  إ ي  أ  ؛%71.1وزن نسبي  ب حادثات الشخصية  يستخدمون 

  ، % 81  إلىاالستفادة من هذه المواقع    ىيزيد الوزن النسبي لإلحساس بمد   فيما  ،استخدام شبه منتظم
عد المسافات صدقائهم رغم بُ أمر طبيعي ألن هذه التطبيقات تساعدهم على التواصل مع ذويهم و أوهو 
 . في ظل جائحة كورونا ةا خاص  ،عوبة الحركة والتواصل المباشروص
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)وهو ما    % 52.6مات البنكية بنسبة  دْ ستخدمي تطبيقات الخِ الرغم من انخفاض الوزن النسبي لمُ على   - 
 ، مات البنوك اإللكترونيةدْ وجود بعض المخاوف لدى كبار السن في التعامل مع خِ   إلىرجاعه  إيمكن  

باعتبارها طريق  ن زالو ي نهم ال  أو  التقليدية  المباشرة  التعامالت  بالنسبة لهم(    ة يفضلون  الوزن  فإ آمنة  ن 
مرتفعا  كان  االستفادة  لدرجة  بلغ  النسبي  إذ  خاطَ %76.1ا  من  أن  يؤكد  ما  وهو  مع    رَ ,  بالتعامل 

 .مات اإللكترونية للبنوك حقق درجة استفادة كبيرة منهادْ الخِ 
حد أهم األسباب التي تدفع أفراد عينة الدراسة الستخدام تطبيقات  يبدو أن التواصل الشخصي كان أ - 

نسبته   بلغت  حيث  المحمول  ا  ،%84.5أجهزة  على  الحصول  الترتيب  في  بنسبة  أل يليه  وذلك  خبار 
78.% 

متصدرا    - المعلومات  على  الحصول  بنسبة  كان  وذلك  التطبيقات  تلك  من  االستفادة  أوجه  قائمة  ا 
ات  ،68.5% الرغبة في  القُ ليه  بنسبة  دامَ لتواصل مع األصدقاء  تبيَّ %66.5ى وذلك  ن نسبة  أن  , كما 

 . ون الين وسداد الفواتير والمعامالت المالية من خاللهأتستخدم تطبيقات الدفع  43%
، يليها  %70.5سلبيات التطبيقات من وجهة نظر عينة الدراسة وبنسبة    ىهدار الوقت من أولإ كان     -

، والمعلومات الوهمية بنسبة  %56.5وبنسبة    113كرارات  خرين بمجموع تَ بل اآل سوء االستخدام من قِ 
 .والتعرض لمواد وصور غير مرغوب فيها 52.5%

الدراسة  - عينة  من  المبحوثين  لدى  الحياة  جودة  مستويات  الكلية    حيث   ؛ارتفاع  الدرجة  نسبة  بلغت 
المرتفع   تَ   %93للمستوى  مقارنةا   186كرارات  ومجموع  العينة  مفردات  عن    من  الرضا  بمتوسطي 

  ا ى منخفضا حالة تعاني مستوا   ةولم تسجل النتائج أي   ،%7مستوى جودة الحياة لديهم إذ بلغت نسبتهم  
كبار السن في المجتمع المصري مع  ف  ق وتكيُّ تعطي هذه النتائج مؤشرات بمدى توافُ   ..لجودة الحياة

االجتماعيةأُ  وبيئتهم  فضالا وتلق ِ   ، سرهم  هذا  ذويهم،  من  والصحي  االجتماعي  الدعم  مكانة  يهم  عن   
 . كافَّةا  ن حيث يحظى باحترام وتقدير من أفراد المجتمع وهيئاتهسِ المُ 

   :المراجع

وأجهزة المحمول ومدى االعتماد عليها في تلقي األخبار، دراسة  ، تطبيقات الهواتف الذكية  م2020الداغستاني، فاتن علي،   −

 . ١مسحية، مجلة اآلداب، مجلد 

− ( بابي.   & العلوم  م20١3الطاهر،  )كلية  المتحققة  واإلشباعات  المحلية  اإلذاعة  لبرامج  الجامعيين  الطلبة  استخدامات   .)

 . اإلنسانية واالجتماعية جامعة محمد بوضياف المسيلة(

الصاويالسيد   − دراسة    ،(م20١9)  ،صالح  واألرشيف:  الوثائق  مراكز  في  المحمولة  واألجهزة  الذكية  الهواتف  تطبيقات 

   Journal of Information Studies & Technology .تحليلية

(JIS&T), 2019(1), 5.   

الحياة لدى عينة من  ،(م20١4)  ، الشعراوي، صالح فؤاد محمد − بالمعنى في تحسين جودة  الجامعي  فعالية العالج    ، الشباب 

ع النفس،  وعلم  التربية  في  عربية  ج49دراسات  من    ، 238  –  20١،  2,  مسترجع 

http://search.mandumah.com/Record/654015 

 niles.journals.ekb.eg سنين،(، معوقات االتصال الجمعي في تحقيق جودة حياة الم  م20١8العشيري، حنان ) −

http://search.mandumah.com/Record/654015?fbclid=IwAR0byHiBfR43Mb14DgQYyGPzITJoRN0KXFEZWWtk1i8n_htqQ4kAzerEzbk
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ضا عن الحياة لدى عينة من  القته  (، مستوى الوعي الصحي وع  م20١6العرجان، رأفت، ) − سنين في األردن، مجلة بالر ِّ الم 

 .3 , العدد22المنار للبحوث والدراسات، المجلد  

الباسالعزام،   − )طعبد  والدراساتم20١7،  للبحوث  المنارة  مجلة  األردني،  المجتمع  في  السن  كبار  لدى  الحياة  نوعية   ،) ،  

 .4العدد  ،23المجلد 

القتها بالتكيف النفسي واالجتماعي بين ممارسي وغير  دراسة مقارنة لجودة الحياة وع    ،( م2020أبو الطيب، محمد حسن، ) −

 ممارسي السباحة كبار السن،

 Humanities and Social Sciences Series, (34)3 

− ( مرضية  البرديسي،  محمد  إكرام  سعيد،  بن  الم  م2020بكر  لدى  األسرية  الحياة  لجودة  المجتمع  (  في  السعودي  سنين 

 afbj.journals.ekb.eg القتها ببعض المتغيرات االجتماعية واالقتصادية،وع  

https://afbj.journals.ekb.eg/article_119635_008c5e878b66e476b6fc54763b9dd384.pdf  

https://niles.journals.ekb.eg/article_46234_baae5ad29a1e234ca83b65bc7b8bd37d.pdf 

(. تقنين مقياس جودة الحياة لمحمود عبد الحليم منسي وعلي مهدي كاظم على عينة من طالب سنة أولى جذع  م2020تلي. ) −

كلية العلوم االنسانية واالجتماعية جامعة محمد    (Doctoral) بجامعة محمد بوضيافدراسة ميدانية -مشترك علوم اجتماعية

 .بوضياف المسيلة
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Abstract 

        The study aims to identify the relationship between smart phone 

applications and quality of life of the elderly, by identifying  how they spend 

their free time, the space occupied by the internet from those times, the extent of 

their exposure to different mobile applications, their level of familiarity with 

them, the ways of using them, and the benefit that can accrue to them from as a 

result of this use, as well as revealing the level of their quality of life in relation 

to smart phone applications, in the light of some other demographic variables, 

such as educational and economic level, gender and place of residence. The 

study concluded that there is a high level of quality of life for the respondents of 

the study sample, where the percentage of the total degree of the high level is 

93%. It was also proven that there is no relationship between the number of 

hours of use of mobile applications and smart phones by the study sample 

members and their level of quality of life, except in the special dimension. The 

quality of mental health, as the increase in the number of hours of using smart 

phone applications negatively affected the quality of mental health of the 

sample items. 
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