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التحليلذاجلغرايفذلبعضذخصائصذمدتخدميذاهلاتفذاحملولذبنيذ

ذطالبذجامعةذاملنوفية

 جعفرمحمد أحالم شكري / لمطالبة 
ذبقدمذاجلغرافياالماجستير لدرجة

 0مقدمة
من أركان دراسة  ميماً  يمثل المشتركون في حيازة الياتف المحمول ركناً 

عتبار أن شركات خطوط الياتف ا عمىفيم يمثمون جانب الطمب  ,الالسمكية االتصاالت
من خدمات وبرامج وعروض لجذب  وتقدم المحمول تمثل جانب العرض من خالل ما

واالجتماعية لو  االقتصاديةبعض الخصائص  عمىومن ثم فإن الوقوف  المشتركين ,
توقع ردود أفعاليم المختمفو واستجابتيم لمقرارات التي تصدر من قبل  عمىانعكاسو 

 مة لمخدمة.الشركات المقد
تبين دراسة االتحاد الدولي لالتصاالت أن التركيب العمري والنوعي والتركيب و 

ي والدخل بالنسبة لرب األسرة وأفرادىا متغيرات ميمة ينبغي وضعيا في الحسبان التعميم
 .(1)واستعماليا االتصاالتالمعمومات و  إلىعند قياس مؤشرات نفاذ األسر واألفراد 

ىاتيم اأنماطيم وتحميل اتج عمىص المشتركين التعرف يساعد معرفة خصائو 
مما يساعد في تصميم وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج التسويقية  ,االستيالكية
 عمىوكذلك امكانية التنبؤ بسموك المشتركين في المستقبل اعتمادا  المناسبة ,

مول بعض خصائص مستخدمي الياتف المح التاليخصائصيم, ونستعرض في الجزء 
ومن أىم ىذه الخصائص لممشتركين )التركيب العمري  ,بين طالب جامعة المنوفية

ية التعميمالحالة  –عدد األجيزة داخل األسرة  –حجم األسرة –دخل األسرة  –والنوعي 
 لرب األسرة(.

وتتباين خصائص حائزي الياتف المحمول بين طالب جامعة المنوفية عمى مستوى          
مية والنظرية,  وسوف نستعرض في ىذا الفصل أىم خصائص حائزي الياتف الكميات العم

وبعض -حجم األسرة–دخل األسرة –التركيب العمري –المحمول ومنيا )التركيب النوعي 

                                                 
5
األفراد إني ركُىنىجيب انًؼهىيبد واالرصبالد, دنيم ليبش َفبر األضر و االرحبد انذوني نالرصبالد, ( (

 0 7, ص 5002
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الخصائص األخرى مثل: عدد أجيزة اليواتف المحمولة داخل األسرة والحالة التعميمية لرب 
 األسرة إلخ...........(

ذ0ملدتخدميذاهلاتفذاحملمولذبعينةذالدرادةذالنوعيذالرتكيبذأواًل:

 النسبة بين الذكور واإلناث في المجتمع السكاني , بأنو عرف التركيب النوعي ي 
أظيرت نتائج , و (1)أو عدد اإلناث لكل مائة ذكر ,ىويحسب كنسبة بين الذكور لكل مائة أنث

جامعة المنصورة ,حيث اختالف نسب حيازة الياتف المحمول لطالب  (2)دراسة رمضان
% من جممة حجم 7..4% ثم نسبة الذكور59.3بنسبة  األولىناث المرتبة احتمت نسبة اإل

المنصورة لمقرب من كميات  مدينةويفسر ذلك ارتفاع عدد اإلناث المقيمات في  العينة ؛
ل ( التوزيع النسبي لحائزي الياتف المحمو 1)رقم ( والشكل 1) رقم ويوضح الجدول, الجامعة

 . 2.17/2.18عام  بين عينة طالب الكميات العممية بجامعة المنوفية طبقا لمنوع 
(التوزيع النسبي لحائزي الهاتف المحمول بين عينة طالب الكميات العممية بجامعة 1) جدول

 . 2017/2018المنوفية طبقا لمنوع لمعام الجامعي 

 (النوع )% ات العمميةالكمي
 أنثي ذكر

 47.6 52.4 منوفبهندسة ال
 57.2 42.8 عمومال

 2.5 97.5 شبين الكومبهندسة ال
 62.0 38.0 الطب

 42.3 57.7 المتوسط
 المصدر : من نتائج الدراسة الميدانية والنسب من حساب الطالبة.

           

                                                 
5
 0 505., ص 5222دراضبد في انجغرافيب انجشريخ , دار انًؼرفخ انجبيؼيخ , , خفزحي أثى ػيبَ ( (
5
,  دراسة جغرافية,ىل نطالة جبيؼخ انًُصىرح, ًهىيذ اثراهيى ريضبٌ , اضزخذاو انطالة نههبرف انًح ( (

 .52ص. 9..2 جامعة اإلسكندرية,العدد الستون , مجمة كمية اآلداب
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طبقا  ةالتوزيع النسبي لحائزي الهاتف المحمول بين طالب جامعة المنوفي (1)شكل رقم

 .2017/2018الجامعي  لمنوع لمعام
 

التوزيع النسبي لحائزي الياتف المحمول لعينة طالب  (2ويوضح الجدول )
 . 2.17/2.18عام )طبقا لمنوع(  ةالكميات النظرية بجامعة المنوفي
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(التوزيع النسبي لحائزي الهاتف المحمول لعينة طالب الكميات النظرية بجامعة 2جدول)
 0 2017/2018عي طبقا لمنوع لمعام الجام ةالمنوفي

 بمغتحيث , الذكور لمياتف المحمول  ارتفاع نسبة حيازة  يتضج من الجدول السابقو       
العكس  عمى .لكميات العمميةفي ا ناث لمياتف المحمول% لحيازة اإل42% مقابل 58 نحو

 نحوحيث وصمت ل ,رتفاع نسبة االناث في حيازة الياتف المحمولافي الكميات النظرية 
الذكور لمياتتف المحمول لمكميات, وذلك ال يرجع لوجود أي  لحيازة  %35% مقابل 65

بة حيازة اإلناث لمياتف المحمول رتفعت نسفقد اعينة الدراسة  جماليأما بالنسبة إل , عالقة
     % لمذكور.46.8%  مقابل 53.2بنسبة وصمت نحو 

ذ0ملدتخدميذاهلاتفذاحملمولذبعينةذالدرادةذالرتكيبذالعمريذثانيًا:

ىي  ىثالث فئات كبر  إلىالعرف عل تقسيم فئات السن  ىبيا فئات السن وجر يقصد  
البالغون و  ن الخامسة عشر,( وىم السكان دو Juvenileاألطفال أو صغار السن )

(Adults)  ثم فئة ةبين الخامسة عشر وأربعة وستين سن وىم فئة متوسطي السن وىم ما ,
 . (1)وىم فئة خمسة وستين سنة فأكثر  (Old people)ن أو الشيوخيالمسن

ا لمياتف المحمول , استخدامىي أكثر الفئات  الفئة العمرية الجامعية )الشبابية ( دوتع
,  (2)كل ماىو جديد حبا في التقميد والمحاكاة واكتشاف كل جديد إلىما ما يميمون فيم دائ

 ,تتسم الجامعات بأنيا تضم الفئة الشبابية وىم طالب الجامعة بما فييم جامعة المنوفيةو 
وىي الفئة الشبابية وتمثل تمك  ,سنة 45-15من  العمريةحيث جميع الطالب في الفئة 

ولذلك ليا  ,والتقميد والظيور ةالتغيير وحب المحاكا عمىيا القدرة يلدي الفئة الفئة النشطة الت

                                                 
5
 .25فزحي أثى ػيبَخ , يرجغ ضجك ركرِ, ص ( (

(
5
 0 50هىيذا إثراهيى ريضبٌ, يرجغ ضجك ركرِ, ص (

 
 ات العمميةالكمي

 النوع )%(
 أنثي ذكر

 79.5 20.5 التربية
 82.3 17.7 اآلداب
 52.4 47.6 التجارة
 45.9 54.1 الحقوق
 65.1 34.9 المتوسط
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معدل  :مثل االتصاالتالتأثير في الكثير من المتغيرات  التي ليا ارتباطيا ب عمىالقدرة 
 االنترنت. عمىالياتف المحمول في الدخول  استخداموأنماطو و  الستخداما

في الفئة العمرية  اً واضح اً ىناك تركز  الياتف المحمول نجد أن مستخدمي إلى ةوبنظر 
من  العمرية% من الحائزين يتركزون في الفئة 55.6أن  (1)فأكدت دراسة شنيشن ,الشبابية

% من حائزي المحمول يتركزون في الفئة 63أن  (2)ىسنة كما أكدت دراسة موس.15-3
 .سنة  .3-15العمرية من 

فأكثر( وىي  23-18ن الفئة العمرية )ينحصر التركيب العمري لعينة الدراسة فيما بيو 
( التوزيع النسبي 3) رقم ويوضح الجدول, الفئة الشبابية التي تمثل طالب الجامعة  فئة

لحائزي الياتف المحمول بين عينة طالب الكميات العممية بجامعة المنوقية طبقا لفئات 
 . 2.17/2.18عام  السن

ول بين عينة طالب الكميات العممية بجامعة ( التوزيع النسبي لحائزي الهاتف المحم3جدول)
 .2017/2018المنوقية طبقا لفئات السن لمعام الجامعي 

 
 الكميات العممية

 السن
 فأكثر 23 22 21 20 19 18

 14.3 19.05 19.05 19.05 19.05 9.5 منوفبهندسة ال
 7.1 17.9 25 32.1 17.9 0 عمومال

 18.8 37.5 31.2 12.5 0 0 شبين الكومبهندسة ال
 24 16 20 24 16 0 الطب

 16.1 22.6 23.8 21.9 13.2 2.4 المتوسط
 المصدر : من نتائج الدراسة الميدانية والنسب من حساب الطالبة.

ارتفاع نسبة مستخدم الياتف المحمول في الفئة العمرية  السابقيتضح من الجدول و         
ستخدام الياتف المحمول بين طالب % ال16.7(عن المتوسط العام الذي بمغ 21-22-.2)

-19-18جامعة المنوفية ,بينما تنخفض نسبة مستخدمي الياتف المحمول في الفئة العمرية)
( التوزيع النسبي لحائزي 4)رقمفأكثر( وذلك طبقا لمكميات النظرية. كما يوضح الجدول 23

                                                 
5
الياتفي المحمول في قسم الجمرك باإلسكندرية من  االتصال محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن, ((

, . 6..2 مجمة أسيوط لمدراسات البيئية,جامعة أسيوط , ت ,صاالاالتالمنظور الجغرافي ,في جغرافية 
 0  50ص
5
األثؼبد انًكبَيخ الرصبل انهبرف انًحًىل في يذىُخ ديُهىر , يجهخ كهيخ  ( يحًذ انًغبوري يحًىد يىضي ,(

 .5002اآلداة ,جبيؼخ لُب ,انؼذد انثبنث وانؼشروٌ ,
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عام  لفئات السن الياتف المحمول بين عينة طالب الكميات النظرية بجامعة المنوفية طبقا
2.17/2.18 . 

( التوزيع النسبي لحائزي الهاتف المحمول بين عينة طالب الكميات النظرية 4جدول)
 .2017/2018لمعام الجامعي  بجامعة المنوقية طبقا لفئات السن

ارتفاع نسبة مستخدمي الياتف المحمول عن المتوسط بيانات السابقة يتضح من الو   
 سنة المركز األول , 21( واحتمت الفئة العمرية 21-.2-19م في الفئات العمرية )العا

فأكثر( 23-22-18بينما تنخفض نسبة مستخدمي الياتف المحمول في الفئات العمرية )
 سنة. 18وكانت أدناىا الفئة العمرية 

ممية ض نسبة حائزي الياتف المحمول في الكميات العانخفبيانات السابقة ايتضح من الو 
تنخفض نسبة حائزي الياتف المحمول في الكميات النظرية في قمة كما  في قاعدة اليرم ,

 اليرم.
 

 
الكميات 

 ةالنظري

 السن
 فأكثر23 22 21 20 19 18

 0 0 0 5.1 62.8 32.1 التربية
 3.8 6.3 5.1 21.5 38 25.3 اآلداب
 3.5 22.1 55.8 18.6 0 0 التجارة

 3.5 22.9 18.4 55.2 0 0 الحقوق
 2.7 12.8 19.8 25.1 25.2 14.4 المتوسط

 .والنسب من حساب الطالبة, المصدر : من نتائج الدراسة الميدانية 



  بعض خصائص مستخدمي الهاتف المحمول التحميل الجغرافي ل                                 

                      
 5525 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 
(التوزيع النسبي لحائزي الهاتف المحمول بين عينة الطالب بجامعة المنوقية 2) شكل

 .2017/2018 طبقا لفئات السن لمعام الجامعي
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ذ0عينةذالدرادةملدتخدميذاهلاتفذاحملمولذبذدخلذاألدرةذثالثًا:

أو من  لجميع أفراد األسرة عن طريق العمل , يلاالدخل ىو الدخل االجميقصد ب
معيشة األسرة  مستوىأو من األراضي وغير ذلك. وىو المعيار الذي يحدد  العقارات,

 .(1)الرفاىية مستوىو 
الزراعة في دخول أسرىا ,حيث  عمىتعد محافظة المنوفية محافظة زراعية تعتمد و 
% من دخل األسر في 55تقرير خصائص األسرة  المصرية في المحافظة أن نحو  يشير

%من األنشطة والمشروعات 18و المحافظة من األنشطة الزراعية والمشروعات الزراعية ,
% من الدخول 25.9ية ور % من دخل الممتمكات العقا1.2الصناعية والتجارية والخدمية و

 .(2) أخرىمن مصادر 
من العناصر المؤثرة في  ميماً  الدخل باعتباره عنصراً  عمىالدراسات  وتركز الكثير من

أن الدخل يعد من  (3)حيث بينت دراسة شريف ,الثابت والياتف المحمول الياتفحيازة 
زيادة  إلىلذا فاألفراد يميمون كقاعدة عامة  المحددات الرئيسة في عممية االستيالك ,

أن الدخل من العوامل المؤثرة  (4)ىت دراسة موسكما بين استيالكيم كمما زادت دخوليم ,
ففي الماضي كانت فئة الدخول المرتفعة ىي التي تستأثر  ,في حيازة الياتف المحمول

نخفاض تكمفة االشتراك والمكالمات ا إلى ىلكن تنافس شركات المحمول أد بحيازتو ,
 دخمت فئة الدخول المتوسطة والمنخفضة لحيازتو. يلاوبالت

نحو  االتصاالت عمىمتوسط االنفاق السنوي لألسر المصرية بمغ وقد 
جنيو 22.999جنيو مقابل 74...3 إلىيرتفع ىذا المتوسط في الحضر  جنيو,26.162

تأتي في مرتبة متدنية  مقارنة  االتصاالت عمىكما اتضح أن نسبة االنفاق  ف الريف,
 إجمالي%من 2.3 تيا نحونسب وتبمغ حيث تمثل المرتبة العاشرة ,خرىبنسب االنفاق األ

نحو  االتصاالت عمىنسبة االنفاق  بمغت. كما (5)2.12/2.13اإلنفاق الكمي لعام 
( التوزيع 3يوضح الشكل ), و جميوريةمبالنسبة ل 2.15عامإجمالي االنفاق من % 2.5

معة المنوفية طبقا النسبي لحائزي الياتف المحمول لعينة الطالب بالكميات العممية لجا
 . 2.17/2.18عام  سرةلدخل األ

                                                 
5
  22( هىيذا إثراهيى ريضبٌ, يرجغ ضجك ركرِ,.ص(
5
يجهص انىزراء ,يركس انًؼهىيبد ودػى ارخبر انمرار ,خصبئض األضرح انًصريخ في يحبفظخ انًُىفيخ  ( (

 0 555, ص 5002,يىَيى 
5
د انطهكيخ في يحبفظخ دييب  , في انًجهخ انجغرافيخ انؼرثيخ االرصبالجغرافيخ  ( شريف ػجذ انطالو شريف, (

  22ص,  5050,انجسء األول , 22ح,,انؼذد ,انجًؼيخ انجغرافيخ انًصريخ ,انمبهر
4
 .52يرجغ ضجك ركرِ, ص ,يحًذ انًغبوري يحًىد  ((
2
 0انجهبز انًركسي نهزؼجئخ انؼبيخ واإلحصبء , ثحث انذخم واالَفبق نألضر انًصريخ , ضُىاد يخزهفخ((
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والعممية ( التوزيع النسبي لحائزي الهاتف المحمول لعينة الطالب بالكميات النظرية  3) شكل

 .2017/2018جامعة المنوفية طبقا لدخل األسرة لمعام الجامعي ب
حيث أكدت معظم أفراد عينو  الياتف المحمول بمعدالت اإلنفاق, استخداميرتبط و 

ميزانية األسرة نتيجة إلقتطاع  عمىلياتف المحمول قد أثرت بالسمب الدراسة أن حيازة ا
و من يعموما يترتب  جزء من ميزانية األسرة لشراء األجيزة والتزود بحدمات االنترنت ,
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اشباع الحاجات األساسية  عمىمما أثر بالسمب  ,أسالك وأجيزة ودفع اشتراك شيري
 الفقيرة . ىلألسرة خصوصا في القر 

متالك العديد من األجيزة افي  الرئيسةالدخل من المحددات  ىمستو ويعد 
يسمح ذلك بامتالك  اً دخل  األسرة  مرتفع مستوىفعندما يكون  ,ةيلااألساسية والكم

 اً الدخل منخفض مستوىة والترفييية,أما إذا كان اليالعديد من األجيزة األساسية والكم
 يالدخل يتحكم ف مستوىكيا وكذلك أو عدم امتال ةأساسو يتحدد امتالك األجيز  عمىف

 . (1)السعر عند الشراء
لألسرة   االقتصادي مستوىوقد أكدت بعض الدراسات وجود عالقة بين ال

حيث يالحظ انخفاض نسبة الياتف في الفئات الفقيرة بصورة ممحوظة  ,وامتالك الياتف
 األسرة , يجب أن تتحمميا ةن امتالك الياتف يتبعو مصاريف ثابتإحيث  ,فقط %(8)

 .(2)األسر الفقيرة  لدى يكون ممكناً  األمر الذي قد ال
ات الدخول تعتبر من العوامل األساسية في يمستو كما أكدت بعض الدراسات أن 

وتقنية المعمومات بحكم العالقة غير التقميدية بين  االتصاالتتحديد حجم وتطور قطاع 
ارد تمويمية لالستثمار في تطوير وما توفره من مو  الطمب من ناحية, مستوياتالدخل و 

 . (3)أخرىلالتصاالت من ناحية  ةيحتوتوسيع البني الت
ميزانية األسرة بالسمب ؛ نتيجة القتطاع جزء من  عمىتؤثر حيازة الياتف المحمول و 

ف اليفضال عن تك أو دفع االشتراك الشيري )الفاتورة(, الميزانية لشراء كروت الشحن,
 ,ةحدثةخالل السنوات األخير ستواستبدال الياتف بجديد وىي ظاىرة م ,الصيانة وقطع الغيار

أمام المستيمكين خاصة الفئو  خيارا واسعاً  حيث شكل تنوع المنتجات والعالمات التجارية
خيارات واسعة  المستخدمين )طالب الجامعات( وظيور اليواتف الذكية التي تمنحةالشبابي

 .اجات المستيمك حتىية كل افيي من األجيزة التي تم تصميميا لتمب
ذ0ملدتخدميذاهلاتفذاحملمولذبعينةذالدرادةحجمذاألدرةذذًا:بعار

الموجودة  المحمولةيوجد ارتباط وثيق بين عدد أفراد األسرة وعدد أجيزة اليواتف 
فكمما زاد عدد أفراد األسرة  لمياتف المحمول , الستخدامحجم ا التاليوب داخل األسرة ,

                                                 
(
5
 سلسلة,طنطا مدينة في والالسلكية السلكية لالتصاالت الجغرافية األبعاد,اسماعيل عبدالستار عبدالسالم(

 1 83  ص,4102 جغرافية بحوث
5
يجهص انىزراء ,يركس انًؼهىيبد ودػى ارخبر انمرار,انخصبئض األضبضيخ انًررجطخ ثًهكيخ انهبرف  ((

 0 42, ص  5002انًُسني في يصر,
5
يصطفي ثبكر رُبفطيخ لطبع االرصبالد ورمُيخ انًؼهىيبد في انذول انؼرثيخ,في يجهخ انزًُيخ وانطيبضبد ( (

 0 25., ص 5002إللزصبديخ,انًؼهذ انؼرثي نهزخطيط,انكىيذ ,انًجهذ انؼبشر .انؼذد األول ,يُبيرا
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وذلك ألن كل ,  الستخدامزيادة حجم ا إلى أدىمما  يواتف المحمولة ,زاد عدد أجيزة ال
الياتف المحمول  استخدامفرد من أفراد األسرة لو متطمباتو الخاصة ومن أجميا يقوم ب

,  (1)أحد البرامج استخدام شكات التواصل االجتماعي أو استخدامسواء مكالمات أو 
 . 2.17/2.18عام  عينة الدراسةب جم أسر طالح(التوزيع النسبي ل4)يوضح الشكلو 

الياتف المحمول بين طالب  انتشار حيازة  ارتباط  ةالسابقبيانات يتضح من الو 
لمتوزيع النسبي ألحجام األسر  طالب الكميات  ةنسبلابجامعة المنوفية بحجم األسرة , ف

مثي حجم ث إلىفتصل  األولىالعممية تحتل األسر المكونة من خمسة أفراد فأكثر المرتبة 
حيث يعمل  ,الدخول ألسر ىؤالء الطالب مستوياتويفسر ذلك بارتفاع  األسر تقريبا ,

يمييا حائزي المحمول من األسر المكونة من أربعة  معظميم باألعمال الحرة والتجارة ,
%( في الكميات النظرية وىي 25.8%(  في الكميات العممية و) 23.95أفراد بنسبة )

, في حين جاءت نسبة حائزي المحمول من األسر المكونة من ربع حجم األسر حوالي
في الكميات   %(8.3%في الكميات العممية و)6.6ثالثة أفراد في المرتبة الثالثة بنسبة 

 % في الكميات النظرية.9ن نسية .يمن فرد ةوأخيرا تحتل األسر المكون النظرية,
ألفراد األسرة المستخدمين  التوزيع النسبي (5( والشكل رقم )5ويوضح الجدول رقم )

 .2.17/2.18لمعام الجامعي  المحمول لمياتف
 

                                                 
(
5
 .24صيرجغ ضجك ركرِ, ,عبدالستاراسماعيل السالم عبد(
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لمعام الجامعي ( التوزيع النسبي ألفراد األسرة المستخدمين لمهاتف 5جدول )
2017/2018. 

 
 الكميات العممية

أفراد األسرة المستخدمين 
  لمهاتف

 الكميات النظرية

أفراد األسرة المستخدمين 
 لمهاتف

غير  مستخدم
غير  مستخدم مستخدم

 مستخدم
 1.3 98.7 التربية 0 100 الهندسة بمنوف

 0 100 اآلداب 0 100 العموم
الهندسة بشبين 

 1.2 98.8 التجارة 0 100 الكوم

 0 100 الحقوق 0 100 الطب
 0.6 99.4 المتوسط 0 100 توسطالم

 المصدر : من نتائج الدراسة الميدانية والنسب من حساب الطالبة.
,  العينةارتفاع نسبة مستخدمي الياتف المحمول ألفراد أسر ما سبق يتضح مو 

ووصمت النبسة ألفراد أسر الكميات  %,..1 إلىفوصمت ألفراد أسر الكميات العممية 
أىمية  عمىوذلك دليل  , غير مستخدم %. 6خدم مقابل % مست 99.4إلى النظرية 

الياتف المحمول وخاصة بعد ظيور اليواتف الذكية التي انتشرت بشكل كبير في 
 .األسواق

ذ0عينةذالدرادةبالعواملذاملتحكمةذيفذحيازةذاهلاتفذاحملمولذًا:مداخ

حظيت تقنية الياتف المحمول, بغض النظر عن العمر أو الجنس أو المستوى 
لممتعمم , حتى أن عدد اليواتف المحمولة في بعض الدول يفوق عدد األفراد  االقتصادي

بالحكومات والدول النامية والمتقدمة عمى السواء, أن توظف كل ما ىو جديد  افييا, مما حد
, من أجل تطوير أنظمتيا,  التعميمالتربية و  ميادينالحياة ومن بينيا  ميادينفي فى كل 

 .يا خدمة لألفراد والمجتمععمىا لمقيام بدورىا الوظيفي الممقى وتفعيل مدخالتي
فأكثر تصل  ةأن األسر التي تمتمك خمسة ىواتف محمول البيانات السابقةيتضح من و 

ألىمية الياتف المحمول لألفراد وأنو أصبح من  اً نسبتيم إلى حوالي النصف وذلك يعد مؤشر 
 اة اليومية .األجيزة األساسية التي الغنى عنيا في الحي

في  بالنسبة لمكميات  النظرية جاءت األسر التي تمتمك خمسة ىواتف فأكثرو    
المرتبة األولى بحوالي النصف, في حين جاءت األسر التي تمتمك أربعة ىواتف في المرتبة 



 جعفرمحمد أحالم شكري   الباحثة/

 

 5522 مجمة بحوث كمية اآلداب  

ىواتف بما يزيد عن  ةوجاء في المرتبة الثالثة األسر التي تمتمك ثالث الثانية بحوالي الربع,
%, وأخيرا فئة 5ن في الفئة قبل األخيرة بحوالي يوجاءت االسر التي تمتمك ىاتف س ,الخم

 . %.6 الياتف الواحد بنسبة
بالنسبة لمكميات العممية جاءت األسر التي تمتمك خمسة ىواتف فأكثر في المرتبة و    

ث في حين جاءت في المرتبة الثانية األسر التي تمتمك ثال األولى بحوالي نصف األسر,
وجاء في المرتبة الثالثة األسر التي تمتمك أربعة ىواتف بحوالي  ىواتف بحوالي الربع,

 %.2الخمس, وجاء في المرتبة األخيرة األسر التي تمتمك ىاتفان بنسبة 
نفاقو عمى االتصاالت , فكمما ارتفع إكما تعكس الحالة التعميمية لرب األسرة عمى 

حيث تصل نسبة , نسبة انفاق األسرة عمى االتصاالت  المستوى التعميمي لرب األسرة زادت
% , بينما تصل 1.7أقل انفاق عمى االتصاالت بين األسر التي يرأسيا أفراد أميين بنسبة 

%من 3.4أعالىا بين األسر التي يرأسيا أفراد حاصمون عمى مؤىل جامعي فأعمى بنسبة 
 لرب األسرة ( التوزيع النسبي 6) رقم كما يوضح الجدول .(1)إجمالي االنفاق الكمي لألسر

 . 2.17/2.18عام طبقا لمحالة التعميمية 
لمعام  لعينة الدراسة طبقا لمحالة التعميمية  لرب األسرة( التوزيع النسبي  6جدول )

 .2017/2018الجامعي 
 
 الكميات العممية

  الحالة التعميمية
الكميات 
 النظرية

 الحالة التعميمية
 غير متعمم% متعمم% غير متعمم % متعمم %

 7.6 92.3 تربية 9.5 90.5 هندسة منوف
 7.6 92.4 أداب 0 100 عموم

هندسة شبين 
 الكوم

 1.2 98.8 تجارة 1.2 98.8

 2.3 97.7 الحقوق 0 100 الطب
 4.7 95.3 المتوسط 2.7 97.3 المتوسط

ر فأكث ةأن األسر التي تمتمك خمسة ىواتف محمول البيانات السابقةيتضح من و 
ألىمية الياتف المحمول لألفراد وأنو  اً تصل نسبتيم إلى حوالي النصف وذلك يعد مؤشر 

بالنسبة لمكميات  و  أصبح من األجيزة األساسية التي الغنى عنيا في الحياة اليومية .
في المرتبة األولى بحوالي  النظرية جاءت األسر التي تمتمك خمسة ىواتف فأكثر

                                                 
5
رصبالد انطهكيخ وانالضهكيخ في يصر., وانُطت انجهبز انًركسي نهزؼجئخ انؼبيخ واإلحصبء ,.َشرح اال ( (

 0يٍ حطبة انجبحثخ
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التي تمتمك أربعة ىواتف في المرتبة الثانية بحوالي النصف, في حين جاءت األسر 
 ىواتف بما يزيد عن الخمس , ةوجاء في المرتبة الثالثة األسر التي تمتمك ثالث الربع,

%, وأخيرا فئة الياتف 5ن في الفئة قبل األخيرة بحوالي يوجاءت االسر التي تمتمك ىاتف
 . %.6 الواحد بنسبة
الغالبية العظمي لمستخدمي الياتف المحمول  أن  بيانات السابقةتضح من الاوقد 

وصمت نسبة الحالة حيث  طبقًا لمحالة التعميمية لرب األسرة تكون من المتعممين.
%غير متعمم من حجم أسر عينة 2.7% متعمم مقابل 97.3التعميمية لرب األسرة إلى 
لتعميمية لرب وصمت نسبة الحالة ا , أما في الكميات النظريةطالب الكميات العممية 

وىو من أىم العوامل  ,% غير متعمم4.7% متعمم مقابل 95.3األسرة بيا إلى 
 المتحكمة في ممكية الياتف المحمول لدى األسر.

عينة الدراسة  لدىفي اختيار نوع الياتف المحمول  ةتتعدد العوامل المتحكمو 
الياتف المحمول ىي فالتقنيات الحديثة الموجودة ب ,لطالب جامعة المنوفية عند الشراء

الشخصية أن عينة الدراسة  المقابالتالتي تؤثر تأثير كبير في االختيار, فيتضح من 
وكذلك سعر الياتف  من  . العاديةحاممة لميواتف الذكية وذلك لما يميزىا عن اليواتف 

سعر  عمىدخل األسرة فدخل األسرة يؤثر  عمىالعوامل المتحكمو التي تؤثر بالسمب 
( التوزيع النسبي لمعوامل المتحكمة في اختيار  5يوضح والشكل )و  ند الشراء.الياتف ع

 . 2.17/2.18عام  نوع الياتف المحمول بين طالب جامعة المنوفية
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عينة الدراسة لمعام  لدى( العوامل المتحكمة في اختيار نوع الياتف المحمول 5) شكل

 .2.17/2.18الجامعي 
تحكمة في اختيار نوع الياتف المحمول بعينة ما سبق أن العوامل الميتضح مو 

 يمي: ماالدراسة جاءت ك
 الكميات العممية: 

  من العوامل المتحكمة في شراء الياتف  الستخدامسيولة ا األولىجاء في المرتبة
 يقرب من حوال نصف حجم العينة . % وىو ما47.1لعينة الدراسة بنسبة 

  أي حوال ثمث حجم 34.1الياتف بنسبة جاء في المرتبة الثانية كثرة انتشار نوع %
 العينة .
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 ثمث حجم العينة. حوالي% 33.6المرتبة الثالثة رخص سعرة بنسبة 
 27.2جاء في المرتبة الرابعو كثرة االمكانيات بنسبة. % 
  وكما أكدت نتائج الدراسة ان عينة الدراسة 14.9جاء في المرتبة الخامسة بنسبة .%

أكثر من ميزة  وىي تكون من العوامل المتحكمو في أكدو أن معظم اليواتف تحمل 
 السعر عند الشراء.

 الكميات النظرية:  
 من العوامل المتحكمة في شراء الياتف  األولىفي المرتبة  الستخدامجاء سيولة ا

 % وىو مايقرب ما يزيد عن ثمث حجم العينة .34.8لعينة الدراسة بنسبة 
 أي حوال ثمث حجم 33.1تف بنسبة جاء في المرتبة الثانية رخص سعر اليا %

 العينة .
  ثمث حجم العينة. حوالي% 33جاء في المرتبة الثالثة كثرة انتشار الياتف بنسبة 
 23.3جاء في المرتبة الرابعو كثرة االمكانيات بنسبة.% 
  وكما أكدت نتائج الدراسة ان عينة الدراسة 7.2وأخيرا المرتبة الخامسة بنسبة .%

ليواتف تحمل أكثر من ميزة  وىي تكون من العوامل المتحكمو أكدو أن   معظم ا
 في السعر عند الشراء.

أن الخصوصية في االتصال واالستعمال ىي أىم لبيانات السابقة يتضح من او 
 لنحووصمت , حيث العوامل في استخدام الياتف بالمنزل لطالب جامعة المنوفية

% من حجم 94.2 نحوصمت لوو  % من حجم عينة طالب الكميات العممية ,92.5
عينة طالب الكميات النظرية. باإلضافة إلى تواجده الدائم مع مالكو في أي وقت وأي 

 مكان.
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 مراجع البحث
  االتحاد الدولي لالتصاالت, دليل قياس نفاذ األسر واألفراد إلي تكنولوجيا المعمومات

 . 9..2واالتصاالت, 
 بحث الدخل واالنفاق لألسر المصرية ,  الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ,

 .سنوات مختمفة
  الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء ,.نشرة االتصاالت السمكية والالسمكية في

 ., سنوات مختمفةمصر
 ,جغرافية االتصاالت السمكية في محافظة دمياط , في المجمة  شريف عبد السالم شريف

  . .2.1,الجزء األول , 55رافية المصرية ,القاىرة,,العدد الجغرافية العربية ,الجمعية الجغ
 السالم عبدالستار اسماعيل,األبعاد الجغرافية لالتصاالت السمكية والالسمكية في  عبد

 . 2.14مدينة طنطا,سمسمة بحوث جغرافية 
 , 1996فتحي أبو عيانة , دراسات في الجغرافيا البشرية , دار المعرفة الجامعية 
 ء ,مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار ,خصائص األسرة المصرية في مجمس الوزرا

 . 5..2محافظة المنوفية ,يونيو 
  مجمس الوزراء ,مركز المعمومات ودعم اتخاذ القرار,الخصائص األساسية المرتبطة

 .. 6..2بممكية الياتف المنزلي في مصر,
 تف المحمول في محمد المغاوري محمود موسي , األبعاد المكانية التصال اليا

 .8..2مدىنة دمنيور , مجمة كمية اآلداب ,جامعة قنا ,العدد الثالث والعشرون ,
  محمد عبد القادر عبد الحميد شنيشن, االتصال الياتفي المحمول في قسم الجمرك

باإلسكندرية من المنظور الجغرافي ,في جغرافية االتصاالت , مجمة أسيوط 
 . 6..2 لمدراسات البيئية,جامعة أسيوط ,

  مصطفي باكر تنافسية قطاع االتصاالت وتقنية المعمومات في الدول العربية,في
مجمة التنمية والسياسات اإلقتصادية,المعيد العربي لمتخطيط,الكويت ,المجمد 

 8..2العاشر .العدد األول ,يناير
  ,ىويد ابراىيم رمضان, استخدام الطالب لمياتف المحمول لطالب جامعة المنصورة

 . 9..2سة جغرافية , مجمة كمية اآلداب جامعة اإلسكندرية,العدد الستون , درا



  بعض خصائص مستخدمي الهاتف المحمول التحميل الجغرافي ل                                 

                      
 5575 مجمة بحوث كمية اآلداب                                                                       

 ممخص البحث
تمثل دراسة خصائض حائزي الياتف المحمول لطالب جامعة المنوفية أىمية كبيرة 

مما يساعد في تصميم وتنفيذ  ,في التعرف عمى خصائصيم وتحميل اتجاىاتيم االستيالكية
وكذلك إمكانية التنبؤ بسموك المشتركين  لتسويقية المناسبة ,الخطط والسياسات والبرامج ا

, ومن أىم ىذه الخصائص )التركيب العمري ي المستقبل اعتمادًا عمى خصائصيمف
 .وبعض الخصائص األخرى( -الحالة التعميمية لرب األسرة –دخل األسرة   -والنوعي
الياتف المحمول يرتبط وقد أفرزت الدراسة العديد من النتائج منيا أن استخدام    

حيازة الياتف المحمول قد أثرت بالسمب عمى ميزانية األسرة حيث إن بمعدالت االنفاق, 
نتيجة اقتطاع جزء من الميزانية لشراء األجيزة والتزود بالخدمات مثل خدمة االنترنت, كما 

ك الياتف في امتال أكدت الدراسة أن عامل الدخل في الوقت الراىن ال يعد عامال أساسياً 
 مالئمة لجميع الفئات من حيث السعر في األسواق. أنواع مختمفةوذلك لوجود  المحمول ,

ويعد السعر عند الشراء من المحددات الرئيسة لحالة اليواتف عند الشراء, فالغالبية    
العظمى من حائزي الياتف المحمول يقومون بشراء اليواتف الجديدة خاصًة بعد انتشار 

ذكية وما تقدمة الشركات من عروض تناسب جميع المستويات االقتصادية  اليواتف ال
 .لجذب المشترىن

أىمية الياتف المحمول ليس في مجتمع الجامعة فقط بل امتد  تتزايد وقد     
لممجتمع الذي نعيش فيو, واتضح ذلك من خالل ارتفاع نسبة مستخدمي الياتف المحمول 

نصف أسر العينة يمتمكون خمسة ىواتف فأكثر, مما  ألفراد أسر عينة الدراسة, فحوالي
ة, حيث وصمت نسبة اليومي ةيؤكد أن الياتف المحمول أصبح ال غنى عنو في الحيا

% من أسر الكميات العممية مقابل ..1مستخدميو ألسر عينة طالب  الكميات العممية 
 .% ألسر طالب الكميات النظرية 99.4
لبداية عمى كان ليا أثرىا في ا ةلتعميمية لرب األسر كما أكدت الدراسة أن الحالة ا 

مية المرتفعة فقط لكن يات التعمي, فقد كان قاصرًا عمى المستو حيازة الياتف المحمول
 .سرعان ما انتشر استخدامو بين جميع الفئات لسيولة استعمالو ومالئمة سعره

 
 


