
 1 

 بيان صحفي

 

 
 جهة االتصال: 

 ميار وجية

 شزكة اوحل 

+ 202-24-61-5449 

Mayar.naguib@intel.com 

 
 مي صادق 

 ٌيل اوذ وُلحُن

 +2 014444 2065 

may.sadek@hillandknowlton.com 

 
 

 

 
 "الوقت السائل" االستفادة منإنتل تدعوكم إلى 

 ستظل عمى اتصال طوال اليومفإنك نت مشغوال كمهما 
 

كثيرًا ما يتعجب المصريون كيف يمكنيم القيام بكل ما  :0303 نوفمبر 03القاهرة، مصر، 
العمل  خاصة وأن مسؤولياتيم كثيرة ومتشعبة تمتد ما بين ،يقومون بو من أعمال في اليوم الواحد

 والعائمة واألصدقاء وقضاء أوقات الراحة. 
 

في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا عمى مستيمكين  1مؤخرا إنتلوقد أظيرت دراسة بحثية أجرتيا 
% من ىؤالء المستيمكين في مصر 64أو ىواتف ذكية أن و/يممكون أجيزة كمبيوتر محمولة 

سبة من ال يعتبرون أنفسيم مشغولين كثيرًا عن يعتبرون أنفسيم مشغولين جدًا بينما ال تزيد ن
ىم مستيمكون يممكون أجيزة كمبيوتر محمولة، كما أن  دراسة%. والذين أجابوا عمى أسئمة ال42
كيف  والسؤال ىو:% منيم يممكون ىواتف ذكية أو ىواتف توفر الدخول عمى اإلنترنت. 68

إنتل جوابًا عمى ىذا  البحث اإلثنوغرافي فينحافظ عمى التوازن في حياتنا اليومية؟ لقد وجد فريق 
 فما ىو ىذا الوقت السائل؟"الوقت السائل".  السؤال: إن ما يمكننا من ذلك ىو

 
يرة، ولكن في الواقع فإن تحدث فييا أشياء كث ةمتشظيو  وكأنيا مجزأة تبدو الحياة في ىذا الزمان

 عمى نظل قادرينبأن  تسمح لنا الزمنية بين كل نشاط ونشاط آخر نقوم بو ىي التي الفواصل
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 8اسةمعلومات حول الدر  

دَلة، َكان عذد  41شخصاً مه  4076. َقذ شملث الذراسة 0848أجزت ٌذي الذراسة المسحقلة شزكة "ريذشيفث ريسيزجش" في يُليُ 

، َمه 381، َمه السعُدية 382َمه إيطاليا  384َمه ألماويا  380َمه فزوسا  025َمه مصز  388اإلجاتات مه جمٍُرية الحشيك 

، 147َمه اإلمارات  384َمه جزكيا  381، َمه اسثاويا 382، َمه جىُب أفزيقيا 388، َمه رَسيا 080، َمه رَماويا 380تُلىذا 

 348َمه تزيطاويا 
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من األشخاص  2. فقد كشفت مالحظات بحثية مطولة ومعمقة لمئاتالمتنوعةالقيام بميماتنا 
الزمنية  بين ىذه الفواصل عن عالقة وطيدة إنتلقامت بيا مجموعة األبحاث االجتماعية في 

ول واليواتف التي توفر الصغيرة في يومنا وبين استخدامنا لؤلجيزة المحمولة )الكمبيوتر المحم
 وأ "الوقت السائل". إن ىذه الفواصل الدخول عمى االنترنت واليواتف الذكية(. إن ىذا ىو

الجيوب الزمنية بين النشاطات المختمفة في اليوم الواحد تتدفق كالسائل وتتخذ أشكااًل مختمفة 
أنيا تمكن الناس من إتمام  لتمبية حاجاتنا، ونحن نممؤىا بأعمال غير مخطط ليا ولكنيا قّيمة، إذ

أن يقاطعيم شخص ما أو شيء ما. والممفت ىنا أن المصريين ال يشعرون أن  إلىميام مفيدة 
، فطريقة استخدامنا لموقت قبل اكتماليا غير المخطط ليا ىي ميام تم اختصارىا عمالىذه األ

ئل ميم جدًا لممساعدة في وبالتالي فإن الوقت السا .السائل تتجاوز أي شعور بااللتزام بأي جدول
إدارة نمط حياتنا الذي يتسم بكوننا مشغولين عمى الدوام، وىو يحافظ عمى تواصمنا مع العالم من 

 حولنا ميما كان مستوى الفوضى في يومنا.
 

السائل الطريقة التي مصر: "يعكس الوقت  إنتلوتقول مايار نجيب ، مديرة العالقات العامة في 
جيزة المحمولة في إيقاع الحياة اليومية لمناس. يقوم الوقت السائل بتعبئة إدماج األ فييايتم 

الفراغات التي ننتيزىا في يومنا، وىو يتقمص ويتمدد إلى أن يقاطعو نشاط جديد، وىو بالتالي 
ثراء نمط حياتنا".   يمكن تكنولوجيات الحوسبة المحمولة من دعم وا 

 
 الوقت السائل؟  أنت هل تستخدم
أن الناس يقومون بإنجاز الكثير من الميام في اليوم الواحد. وتعتبر األجيزة  من الواضح

% من المصريين الذين 75المحمولة أدوات رئيسية في تحقيق ىذه اإلنجازات. وفي الواقع فإن 
ل" بشكل منتظم، حيث أجابوا عمى أسئمة ىذه الدراسة البحثية قالوا أنيم يستخدمون "الوقت السائ

الكثير من الميام الصغيرة البسيطة كل يوم باستخدام األجيزة المحمولة.  نجزونذكروا أنيم ي
ولكن يتم في أغمب  ،وليس مفاجئا القول أن الكمبيوتر المحمول أصبح أداة رئيسية في حياتنا

األحيان التقميل من شأنو كوسيمة تبقي الناس عمى اتصال مع بعضيم البعض. وينعكس الدور 
% من المصريين الذين أجريت عمييم 73الكمبيوتر المحمول في حقيقة أن الثمين الذي يمعبو 
يممكون كمبيوتر محمول و/أو ىاتف ذكي( قالوا أنو بإمكانيم القيام بعمل نافع  الدراسة )جميعيم

باستخدام حواسبيم في غضون خمس دقائق فقط. إن ىذا يبين أىمية امتالك جياز محمول سريع 
كسرعة الحياة، فانتظار الساعة الرممية وىي تدور ال يفيد ىؤالء الناس المشغولين. وبالتالي فإن 
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 0885ٌَي جزء مه مخحثزات اوحل، َقذ جاتعث الذراسة الحي تذأت في أغسطس  إوحلفي  االجحماعيتحث أجزجً مجمُعة الثحث   

 مشاركاً. 414 حُالي 0887راسة الحي تذأت في مايُ شخصا مشاركاً تيىما جاتعث الذ 447 حُالي
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جزىا ا ليس فقط النشاطات الكبرى التي نقوم بيا، ولكن أيضا الميام واألفعال التي ننما يميز يومن
 الزمنية الصغيرة.  خالل ىذه الفواصل

 
 المشاركة في المجتمع المتصل 

تكمن أىمية "الوقت السائل" في أنو يحافظ عمى تواصمنا مع الناس والمجتمعات والموارد التي 
ر تتطمب اتصااًل جيدًا ولكن ىناك أيضًا ارتباط عاطفي بيذا تيمنا. إن الحياة في ىذه العص

أربعة من كل خمسة مصريين شاركوا في الدراسة  حوالياإلحساس بالتفاعمية واالنتماء. فقد ذكر 
%( أن من الميم ليم أن يظموا عمى اتصال مع المجتمعات اإللكترونية والجماعات التي 64)

لمحمولة تساعدىم عمى بناء أو تطوير العالقات مع تيميم كل يوم، وقالوا أن أجيزتيم ا
األصدقاء وأفراد العائمة من خالل مواقع التواصل االجتماعي عندما تكون المسافات عائقا ليم. 
لقد أصبحت األجيزة المحمولة أحدى األدوات االجتماعية اليامة جدًا في حياتنا اليومية، فقد قال 

%( أنيم يشعرون بالعزلة عندما ال يتوفر 44الدراسة ) أكثر من نصف المصريين المشاركين في
 ليم جياز محمول. 

 
 لوتقول مايار نجيب مؤكدة عمى ىذا الموضوع: "إن تكنولوجيات الحوسبة المتصمة مدمجة بشك

 ، وبالتالي فإن تواصل األجيزة يساعد عمى تواصل الناس". اليومية عميق في خمفيات حياتنا
 

صر يستخدمون الوقت السائل ليظموا عمى اتصال مع أصدقائيم ومن ىنا فإن الناس في م
وعائالتيم ومصالحيم. وسواء كنا نستمتع بأوقات ترفييية أو نستخدم األوقات اليامشية خالل 

%( وجمع المعمومات من 73أعمالنا الرئيسية فإن ميام شخصية وعممية مثل البريد اإللكتروني )
%( تظل جزءًا ال يتجزأ من حياتنا اليومية، وبالتالي 31) %( والتواصل االجتماعي64اإلنترنت )

من التكنولوجيا: إنو  بكثير فإن الوقت الذي يتم قضاؤه باستخدام جياز محمول يمثل ما ىو أكثر
العالم من حولنا. وىذا ما يفسر  عنيعني التواصل المستمر مع الناس والحصول عمى معمومات 

تيم الدراسة يعتبرون أن حياتيم ستكون مختمفة بدون % من المصريين الذين شمم73كيف أن 
  أجيزتيم المحمولة.

 
 عن شركة انتل 
( ىي الشركة العالمية المتخصصة في ابتكارات السيمكون وتطوير تكنولوجيات ومنتجات INTCإنتل )ناسداك: 
 الدعم المستمر لمناس في عمميم وحياتيم. تقديم ومبادرات بيدف

 كن زيارة المواقعلمزيد من المعمومات يم



 4 

www.intel.com/pressroom 
blogs.intel.com.  

 

 * إنتل وشعار إنتل ىما عالمتان تجاريتان لشركة إنتل في الواليات المتحدة وغيرىا من الدول 

 * قد تكون األسماء والعالمات التجارية األخرى ممكية لآلخرين
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