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Abstract 
The purpose of the research is to identify the motives behind the use of the smartphones by students of the 

University of Jordan. Moreover, identifying the reasons for its widespread use, the credibility of the news published 

in electronic newspapers, the extent of their dependence on them, and the extent of their interaction with them. The 

purpose of the paper also is to detect the existence of statistically significant differences on the credibility of this 

news, from the perspective of the students of the University of Jordan, according to the variables of the study. The 

researcher used the descriptive analytical approach, which is one of the approaches used in the scientific analysis, to 

reach specific information about the problem of the study. A questionnaire was distributed randomly with a sample 

of 120 male and female bachelor's degree students from the University of Jordan. The researcher reached several 

results, the most prominent of which were: 

1. The motives behind the use of the smartphone were (high). In addition, its widespread reasons were (high).

2. The credibility of the news published in electronic newspapers, the dependency of the students of the University

of Jordan on them, and their interaction with them using the smartphone was (high).

3. There were statistically significant differences at a level of significance (0.05) in the opinions of individuals in

the study's sample on the axes of the questionnaire as a whole according to the variables of sex, age, academic

year, and the number of years to use the smartphone to follow up news.

Keywords: Cell Phone, Students of University of Jordan, Print Journalism 

https://doi.org/10.12816/0054769 



 8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

لى ع ةردنيال  ةالجامع طلبةفي تقليل اعتماد الذكي  يويدور الهاتف الخل
 الصحافة المطبوعة

 العنانبة علي أحمدد. 
 االعالم الصحافة كليه

 األردن-الزرقاء جامعة
ahmali1@hotmail.com

 11/10/5111 البحث قبول            52/11/5112 البحث استالم
 :الملخص

ية أسباب انتشار استخدامه, ومدى مصداق إلىوي النقال الذكي, والتعرف يللهاتف الخل طلبة الجامعة األردنيةدوافع استخدام معرفة  البحث إلىهدف 
ار إحصائية حول دوافع انتشالكشف عن وجود فروق ذات داللة و ؛ عليها وتفاعلهم معها ومدى اعتمادهم ,الصحف اإللكترونية فياألخبار المنشورة 

لبة طمن وجهة نظر  تلك, والكشف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية حول مصداقية األخبار استخدامه وأسبابالذكي  لويياستخدام الهاتف الخ
للوصول الى  ؛يمفي التحليل العلوهو من الطرق المتبعة  ,التحليلي المنهج الوصفي استخدم الباحثقد و الدراسة, ا لمتغيرات تبع   ,الجامعة األردنية

 ا وطالبة من طلبة الجامعة االردنية لمرحلة البكالوريوس,طالب   081تم توزيع استبانة على عينة عشوائية عددها , و معلومات محددة حول مشكلة الدراسة
: كان من أبرزهاوقد توصل الباحث للعديد من النتائج 

ا بدرجة )عالية( جاءت هأسباب انتشار  كما أن ,بدرجة )عالية(الذكي وي يللهاتف الخل األردنيةطلبة الجامعة دوافع استخدام جاءت  -  .أيض 
جاءت  ,وي الذكييباستخدام الهاتف الخلوتفاعلهم معها  ,عليها طلبة الجامعة األردنيةواعتماد  ,الصحف اإللكترونية فيخبار المنشورة ن مدى مصداقية األإ

اا( بدرجة )عالية جد    . أيض 
الجنس,  اتا لمتغير وفق   ,حول محاور االستبانة ككل الدراسةفي آراء أفرد عينة  ,(1.10وجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ت

 وي الذكي في متابعة االخبار.يوالعمر, والسنة الدراسية, وعدد سنوات استخدام الهاتف الخل
 .الصحافة المطبوعة ,ردنيةة الجامعة األطلب ,وييالهاتف الخل الكلمات المفتاحية:

 مقدمة:
 وأ, مينالمتعل علىال يقتصر  الذكي الخليوياستخدام الهاتف إن 

 ميعج بيدأصبح أداة  ه, ولكنكما كان في العقد الماضي ,األعمال رجال
, سالنا, لشريحة واسعة من الممكن توفيرها منحيث أصبح  ,األفراد

اتف ؛ فاالنتشار السريع لتكنولوجيا الهةبمن فيهم ربات البيوت والطلب
كة وفي الدول العربية والممل ,بشكل عامفي جميع أنحاء العالم  الخليوي

 .يتوقفأمر هائل وال  ,األردنية بشكل خاص
 الموقف التعليمي وفي ظل التطور التقني تأثرت كل عناصر

فتغير دور عضو هيئة التدريس من ناقل  ,بمؤسسات التعليم العالي
وتشخيص  ,وتصميم البيئة التعليمية ,ل لعملية التعليمللمعرفة إلى مسه  

مستويات طالبه, كما تغير دور الطالب نتيجة لظهور المستحدثات 
يحرصون  فالطلبة ,فلم يعد متلقي ا سلبي ا بل أصبح نشط ا إيجابي ا ,التقنية

 ؛وي الذكيالخليعلى استخدام تلك الوسائل التقنية الحديثة مثل الهاتف 
 ,مما أثر على عناصر المناهج التعليمية ومحتوى أساليب التدريس

 .(6)وأساليب تقويمها ,وطرق عرضها
التقدم العلمي والتطور التكنولوجي الراهن العالم إلى ما  وقد أدخل

 الذي أصبحت فيه وسائل التكنولوجيا تنتقل مع ,يسمى العصر المتنقل

ف ويأتي الهات ,وتوضع في الجيب لصغر حجمها ,األفراد وُتحمل باليد
حظ أية فلم ت ,في مقدمة هذه الوسائل التي انتشرت بشكل سريعالخليوي 

منظومة تقنية أخرى بهذا االنتشار بين المتعلمين كما حظيت تقنية الهاتف 
النظر عن العمر أو الجنس أو المستوى االقتصادي  بغض ,الذكيالخليوي 
  .(3)للمتعلم

فقد مرت تحديثات الهاتف الخلوي  في المملكة االردنية الهاشميةأما 
بعد انقضاء  ,في المجتمع األردني بعدد من المراحل المترابطةالذكي 

 ,الخدمات المحدودة االنتشار والمحصورة بنخبوية االستخدام لدى األطباء
ل ممثلة باستخدامهم للبيجير ابتداء قبي ,والعاملين في المهن الطبية مثال  
 .(30)منتصف تسعينات القرن الماضي

سكان المن مجموع  % 28 المملكةوصلت نسبة انتشار االنترنت في و 
الخدمة  تقنيات مجموع مشتركيفيما بلغ , البالغ حوالي عشرة ماليين نسمة

 حتى نهاية الربع الثالث من العاممليون مستخدم  2.628قرابة  المتوفرة
ومن حيث حجم  .هيئة تنظيم قطاع االتصاالتبيانات بحسب , 8108

حتى  نيمشتركالعدد , فقد بلغ المملكةفي الذكي وي ياستخدام الهاتف الخل
 على توزعت اشتراك, مليون (06.886) 8108ول من العام الربع األ

 دفع)  اشتراك مليون (0.020و) (مسبق دفع) اشتراك مليون (00.0)
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 بةنس بلغتالمحلية, و  السوق في عاملة شركات 8 على موزعة ,(الحق 
حتل يردن ما جعل األ وهو ,% 026  الخليوي الهاتف اشتراكات عدادأ

بحسب  ,ا من حيث كثافة انتشار خطوط المحمولعالمي   (80المرتبة )
  .ردنيةوتكنولوجيا المعلومات األتصاالت اال هيئة تنظيم قطاع

يفترض منهج االستخدامات واإلشباعات أن الجمهور يختار و 
لجمهور استخدام أفراد اتعتمد كيفية بنشاط وسائل اإلعالم ويستخدمها, و 

ن دوافع  علهذه الوسائط على احتياجاتهم االجتماعية والنفسية, فضال  
)أي  :يعتني بالفائدةالبحث عن اإلشباعات لديهم؛ والجمهور النشط 

)أي الدافع المسبق الذي يوجه  :ةاستخدامات الناس للتواصل(, والني  
 )أي االهتمامات والرغبات السابقة التي :سلوك االتصاالت(, واالنتقائية

وُيعد منهج االستخدامات  ,ى خيارات االتصال والمحتوى(تؤثر عل
 من األسباب أوواإلشباعات األكثر إنتاجية في تحديد مجموعة واسعة 

سيما قراءة الصحف,  الدوافع الختيارات استخدام وسائل اإلعالم, وال
 . ومشاهدة التلفزيون, والفيديو, واستخدام اإلنترنت

 :مبررات الدراسة 
 ي:ه دراسةال هالتي دعت الباحث الى اختيار موضوع هذ المبرراتمن 
لحياة ااهتمام الباحث بتطورات تكنولوجيا االتصال واستخداماتها في  -0

 عالم.العامة, وخاصة في قطاع اإل
الرغبة في اثراء المكتبة العربية بدراسات حول دور التكنولوجيا  -8

 الحديثة واستخداماتها في متابعة االخبار وتبادل المعلومات بين االفراد.
بشكل واسع وملفت, وتنامي اعتماد ذكي ال وييانتشار الهاتف الخل -3

 الشباب عليه في حياتهم اليومية.
راد في فتطورات أجيال الهاتف أحدثت تغييرات في أسلوب حياة األ -8

 المجتمع.

 الدراسة: مشكلة
 اآلتي:مشكلة الدراسة في تتمثل 
داف ه, واألللهاتف الخليوي الذكيالطلبة الكشف عن استخدامات  -

كيف يتبادلون المعلومات مع , و من هذا االستخدام هاونالتي يتوخ
 لجامعيةا خبار نشاطاتهم, ومتابعة أقرانهم حول واجباتهم الدراسيةأ

 .ةالمنهجية والالمنهجية المختلف
الكشف عن دوافع طلبة الجامعات في متابعة األحداث المحلية  -

وقراءة  ,نترنتالل اعتمادهم على اإلمن خ ,والعربية والدولية
الهاتف الخليوي الذكي, ودور ذلك  باستخدامالصحف اإللكترونية 

  في تقليل اعتمادهم على الصحف المطبوعة.
مكانية  ,لخليويالتطبيقات المتعددة للهاتف اتوجيه االهتمام ب - وا 

  .الحكومة االلكترونيةتطبيقات و  ,التعليمفي  افادة منهاإل
تف للهاا لوجود فروق فردية بين األشخاص المستخدمين ونظر     

 وتباين اجتماعي على إدراك السلوك المرتبط  ,الخليوي الذكي

لبة طجاءت هذه الدراسة التي تبحث في أسباب متابعة  ,بوسائل اإلعالم
هاتف بواسطة ال ,لألخبار المحلية واإلقليمية والدولية الجامعة األردنية

ا ,الخليوي  اعتمادهم على الصحافة المطبوعة. عن عوض 

 :الدراسةأسئلة 
 :اآلتي ل الرئيساالدراسة اإلجابة عن السؤ  حاولت

وف خبار بين صفوي في متابعة اليما مدى انتشار استخدام الهاتف الخل 
 :اآلتيةفرعية السئلة األ؟ ويتفرع منه طلبة الجامعة الردنية

 ؟الذكيوي يللهاتف الخل طلبة الجامعة األردنيةما دوافع استخدام  -
لبة طمن وجهة نظر الذكي وي يما أسباب انتشار استخدام الهاتف الخل -

 ؟ الجامعة األردنية
الصحف اإللكترونية من وجهة  فيما مدى مصداقية األخبار المنشورة  -

 ؟ طلبة الجامعة األردنيةنظر 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أسباب انتشار استخدام  -

ا ع  تب طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر الذكي وي يالخلالهاتف 
 عدد سنوات استخدام, و والعمر, والسنة الدراسية ,)الجنس :لمتغيرات

 ؟خبار(وي الذكي في متابعة األالهاتف الخلي
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مصداقية األخبار المنشورة  -

ا بع  ت ,لجامعة األردنيةطلبة االصحف اإللكترونية من وجهة نظر في 
)الجنس, والعمر, والسنة الدراسية, وعدد سنوات استخدام  :لمتغيرات

 ؟الهاتف الخليوي الذكي في متابعة االخبار(

  :دراسةأهداف ال
 :إلى معرفةتهدف الدراسة 

لبة طمن وجهة نظر الذكي وي يأسباب انتشار استخدام الهاتف الخل -
 . الجامعة األردنية

الصحف اإللكترونية من وجهة في مدى مصداقية األخبار المنشورة  -
 . طلبة الجامعة األردنيةنظر 

 .حداثفي متابعة أخبار األالذكي وي يدرجة استخدام الهاتف الخل -
فروق ذات داللة إحصائية حول أسباب انتشار استخدام الهاتف وجود  -

 :لمتغيراتا تبع   ,طلبة الجامعة األردنيةوي من وجهة نظر يالخل
)الجنس, والعمر, والسنة الدراسية, وعدد سنوات استخدام الهاتف 

 .خبار(وي الذكي في متابعة األالخلي
ي فوجود فروق ذات داللة إحصائية حول مصداقية األخبار المنشورة  -

ا تبع   ,طلبة الجامعة األردنيةالصحف اإللكترونية من وجهة نظر 
لدراسية, وعدد سنوات استخدام )الجنس, والعمر, والسنة ا :لمتغيرات

 .الهاتف الخليوي الذكي في متابعة االخبار(

 :دراسةأهمية ال
: اآلتيتتمثل أهمية الدراسة في 
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خدام است أن الدراسة أهميتها منهذه تستمد  :أواًل: الهمية النظرية
 مهم ا صبحأ ,اإللكترونية الصحافةو  ,خباراأل في متابعةالخليوي الهاتف 

لما له من  ,والمحلية على مستوى الكثير من النقاشات الدولية واإلقليمية
حد سواء حسب استخدام األفراد على  ةسلبيات إيجابية و تأثير 

 ,؛ كما تنبع أهمية الدراسة من منطلق تناولها لمهنة مهمةالُمستخدمين
المهن المتعارف عليها في إحدى أهم عد تي تال الصحافةوهي مهنة 

دى ل وذلك ألهميتها في تحقيق الوعي والمعرفة ؛جميع أنحاء العالم
  .الجمهور المتلقي

سباب انتشار أتقدم الدراسة نتائج واقعية عن  :ثانًيا: الهمية التطبيقية
 ,طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر  ,الذكيالخليوي استخدام الهاتف 

لصحف ا فيمدى مصداقية األخبار المنشورة آراء أفراد العينة بكما تقدم 
 ,ئحاللواو  ,التشريعات سن, مما يساعد المسؤولين على اإللكترونية
جيا بما يتوافق مع تطور تكنولو  تعزز العملية الصحفيةالتي  ,واألنظمة
 .االتصال
 :الدراسة فرضيات

 ,(1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال -
 طلبة الجامعةحول استجابات أفراد العينة على دوافع استخدام 

طلبة الجامعة من وجهة نظر  ,الذكيالخليوي للهاتف  األردنية
)الجنس, والعمر, والسنة الدراسية, وعدد  :ا لمتغيراتتبع   ,األردنية

 .(خباروي الذكي في متابعة األسنوات استخدام الهاتف الخلي
 ,(1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ال -

أسباب انتشار استخدام الهاتف حول استجابات أفراد العينة على 
 اتبع   ,طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر  ,الذكيالخليوي 
)الجنس, والعمر, والسنة الدراسية, وعدد سنوات  :لمتغيرات

 .خبار(األ استخدام الهاتف الخليوي الذكي في متابعة
 ,(1.10مستوى الداللة )توجد فروق ذات داللة إحصائية عند  ال -

مدى مصداقية األخبار المنشورة حول استجابات أفراد العينة على 
السنة )الجنس, والعمر, و  :ا لمتغيراتتبع   ,الصحف اإللكترونيةفي 

الدراسية, وعدد سنوات استخدام الهاتف الخليوي الذكي في متابعة 
 .االخبار(

 اإلطار النظري
 :واالتصاالت ثورة المعلومات اتسم

يشهد العالم في الفترة الحالية ثورة هائلة في مجال االتصاالت 
تتمثل في تنامي تقنيات االتصال السلكي والالسلكي بين و  ,والمعلومات

 ,طور تقنيات الوسائط المتعددةإلى جانب ت ,األفراد والجماعات
ك وتل ,ووسائل االتصال والبث عبر األقمار الصناعية ,نترنتواإل

في  دور المعلومات ىكما تنام ,العالم إلى قرية صغيرة لتالتقنيات حو  
 .(80)تصادية واالجتماعية والتكنولوجيةالنواحي االق

في الحياة البشرية ضمن سياقات عديدة  مكانة مهمةالتقنية  وتحتل
ومتنوعة, من العلوم إلى التعليم, ومن الزراعة إلى التجارة, ومن المواصالت 

ان كوتواصل التطور باستمرار؛ و  ,الحياةر إلى االتصاالت, فهي تيس  
من  يتجزأ ال اأصبح جزء   حيث ,قنيةهذا التطور في التالحاسب اآللي باكورة 

 .( 6)هاعنه فيلنا وال غنى حياتنا اليومية, 
ترنت نوظهور شبكة اإل ,اختراع الحاسوب بتطبيقاته المختلفة إن

ثيرة تقليدية ونمطية كر مفاهيم إلى تغي   أدى ؛وتنامي استخداماتها اليومية
 ,واستحداث مفاهيم وتطبيقات جديدة لم تكن معروفة من قبل ,كانت قائمة

ومن بينها مفهوم الصحافة اإللكترونية الذي بدأ ينتشر ويتوسع إلى الدرجة 
 .(80)ا بقوةرش الصحافة المطبوعة مهدد  التي بات ع

ي البنية ف بيرةت كالسنوات القليلة الماضية تطورا فيردن األ وقد شهد
ات لخدمإضافة العديد من ا في تساعد نترنت واالتصاالت,التحتية لشبكة اإل

 من وسيلة لالتصال الهاتفي بينوي يالخلات التي حولت الهاتف واإلمكان
 من خاللها والتي ,نترنتلى شبكة اإلإل الدخول إلى كونه وسيلة تسه   ,اداألفر 

ول إلى مواقع خوالد ,ومتابعة األخبار العالمية ,لكترونييمكن تصفح البريد اإل
  .(00)التواصل االجتماعي

 : وتطّورها الذكي وييواقع اتجاهات استخدام الخل
ا في م  ا مهدور  الذكي وي يالخلتقنية شبكة االنترنت والهاتف  تؤدي

لتقدم  اإذ يشكل الهاتف النقال في عصرنا الحالي رمز   ,ة التواصل الفعاليعمل
بداعاته في مجال   عن فضال   ,الترابط بين العلم والتكنولوجياالعقل اإلنساني وا 

لم يعد و  ,ال يمكن تحقيقها بأية وسيلة أخرىإمكانية قيامه بوظائف جديدة 
بل  ,على المكالمات الصوتيةالذكي وي يالهاتف الخليقتصر استخدام 

 ,لوتحويل األموا ,والمكتبات ,له تطبيقات عديدة في التعليم تأصبح
الخدمات و  ,ومعرفة األخبار ,نترنتوتصفح اإل ,وحجوزات السفر ,والتسوق

  .(8)لخإالصحية...
في  الذكية ويةيالخلبالنظر إلى االنتشار المذهل لتكنولوجيا الهواتف و 

جميع أنحاء العالم, فإن المواطنين عبر دول العالم قد تحسنت لديهم بشكل 
وقد ُأشيد  ,والمباشر, والفوري لمسافات طويلةكبير وسائل االتصال الخاص, 

ر المناطق وشبكاته للمواطنين في بعض أفقوي يالخلبتوافر تكنولوجيا الهاتف 
للتنمية االقتصادية؛ وعلى وجه  مهمةقوة تحويلية  بوصفها ,في العالم

الخصوص, ارتبط االنخفاض في تكاليف االتصاالت المرتبطة بزيادة توافر 
  .(51 )بزيادة في كفاءة سوق العمل والمستهلك ةوييالخلالهواتف 

اآلن نحو االعتماد بصورة  أغلب المنظماتجه ونتيجة لما سبق تت
ومن أهم هذه  ,أكبر على القنوات الجديدة والمستحدثة لتقديم الخدمات

 ,تهاحيث أدى االنتشار السريع الستخدام , الذكيوي يالخلاألدوات الهاتف 
العديد  إلى توفير ,نترنت وانخفاض أسعارهاوتعميم الحصول على خدمات اإل

 ,وذلك لكي تقدم المزيد من الخدمات ؛المؤسسات اإلعالميةمن الفرص أمام 
  .(2)وتزيد من حصتها السوقية

 



 على الصحافة المطبوعة دور الهاتف الخليوي الذكي في تقليل اعتماد طلبة الجامعة األردنية

 

 وي والصحافة المطبوعة: يإعالم الهاتف الخل
يأتي توجه المجتمعات بكافة شرائحها نحو صحافة الهاتف 

بي الذي أصبح يل ,اإلعالم الجديدوسائل كنوع من أنواع  ,الخلوي الذكي
 ,ادهاأفر  توجهات تعد دمع  ويفي باحتياجاتها, رغبات هذه الشرائح

 ونمثلي نخاصة الشباب الذي ,مستوياتهم التعليمية واالجتماعيةاختالف و 
أتاح لهم هذا النوع الجديد من حيث  ,من المستخدمين الكبرىالنسبة 
نتاج المحتوى اإلعالمي بكل تفاصيله ,الصحافة أن يكونوا و  ,بصناعة وا 

  .(8)والتأثير فيهاالعملية االتصالية قوة فاعلة في إدارة 
لكترونية عبر شبكة المعلومات في ظل تزايد عدد الصحف اإلو 

وسهولة  ,تعدد مواضيعهاو  ,تزايد عدد متصفحيها بشكل يوميو  ,الدولية
كل هذه السمات  ,ها عبر مختلف تكنولوجيات االتصالتصفح

حف ا على مستقبل الصا كبير  والخصائص وغيرها أصبحت تشكل خطر  
 امن يرى بأن مستقبل الصحف الورقية أصبح محدود   كوهنا ,الورقية

في ظل المؤشرات التي تثبت بأن مستقبل الصحافة اإللكترونية  ,اجد  
لتقنيات وا ,المضامينو  ,التفاعلية يكون أفضل بكثير على مستوىس

  .(8)المعتمدة في اإلعداد واإلخراج

 :الذكي وييتدويل المعلومات من خالل الخل
والت تح أحدثت ,الذكية ويةيالخلنترنت والهواتف اإل ن شبكةإ

ات غير للمستخدمين إمكان وأتاحت ,هيكلية في بنية العمليات االتصالية
كزية وكسر مر  ,محدودة لالختيار والتفاعل الحر مع القائمين باالتصال

 ,نترنت بسهولة االستخداموتميزت عملية االتصال عبر اإل ,االتصال
ل تبادل األدوار بين مرسو  ,التفاعليةو  ,وسرعة الحصول على المعلومات

التي  ةاستخدام الوسائط المتعددو  ,التنوع واالنتشارو  ,الرسالة ومستقبلها
 ,تحتوى على النصوص ,يمكنها تخزين المعلومات بأشكال متعددة

دام هذه واستخ ,والصور الثابتة فيها والمتحركة ,والرسومات ,واألصوات
  .(10 )وعرضها ومات بطريقة تفاعليةالمعل

 وية تؤدي العديد منيمن حيث األداء الوظيفي, فالهواتف الخلو 
 ,تتيح للمستخدمين االتصالو  ,المتصل باإلنترنت حاسوبالمهام كال

رسال الرسائل النصية  ,ومؤتمرات الفيديو ,والبريد اإللكتروني ,وا 
ح وتصف ,والتفاعل على الشبكات االجتماعية ,والمدونات الصغيرة

اركتها, ومشومشاهدة مقاطع الفيديو والصور وألعاب الفيديو  ,اإلنترنت
  .(20)تطبيقاتواالستفادة من مجموعة هائلة من البرامج وال

 المطبوعة خالل العقد الماضي, شهدت صناعة الصحفو 
ا البارزة انخفاض  ا في عدد القراء؛ وشهد العديد من الصحف انخفاض  

ة وفي هذه البيئة, تم تطوير التكنولوجيات الناشئ ,ا في اإليراداتكبير  
دية كبدائل للصحف التقلي ,وية وغيرها من التقنياتيكالهواتف الخل

المطبوعة؛ فصحيفة نيويورك تايمز مثال , تقدم إصدارات رقمية مختلفة 
( للورق, scanمن الصحيفة؛ والطبعات الرقمية لها هي مسح كامل )

  .(8)ويمكن الوصول إليها وتحميلها

بدورها في السنوات ردنية اليومية المطبوعة الصحافة األوشهدت 
انتكاسات مالية صعبة, وتراجعت مبيعاتها خاصة بعد انتشار خيرة األ

الت تعاني ز  تلك االنتكاسات التي ماو استخدام تكنولوجيا االتصاالت الحديثة, 
ن وتسريح جزء من العاملي ,عادة الهيكلةمنها, أجبرتها على اتباع سياسة إ

 فيها.
 اتصال إلى أداة نشر:وسيلة من الذكي وي يالخل

ظهرت الهواتف الذكية نتيجة للتطورات التي حدثت في الهواتف 
 إلى ,والتي تحولت من مجرد أداة الستقبال المكالمات فقط ,بشكلها التقليدي

ومشاهدة القنوات  ,أجهزة يمكن من خاللها متابعة النشرات اإلخبارية
رسال البريد االلكتروني ,التليفزيونية مات إضافية وتتيح خد ,واستقباله وا 

ة الولوج لتقدم خدم ,والرسائل القصيرة ,تتجاوز مفهوم االتصاالت الصوتية
تاحة تطبيقات الفيديو والمكالما ,إلى الشبكة العنكبوتية   . ئيةت المر وا 

عقل ال يمكن ل ,تتقدم ثورة االتصاالت والمعلومات في خط متسارعو 
فبعد أن كانت وسائل االتصال في الماضي تهدف  ,اإلنسان تصور نهايتها

ها أصبحت في زمن العولمة تحمل في ثنايا ,وتبليغ الخبر ,إلى نقل المعلومة
 ,وقد هدف الهاتف النقال في البداية لتسهيل عملية االتصال ,نةا مبط  أهداف  

ابعضهم مع وربط األشخاص  وتحقيق أسهل طرق التواصل  ,بعض 
 ,قطيستخدم لالتصال فوي الذكي يالخلأما اآلن فلم يعد الهاتف  ,واالتصال

 ,أصبح بفعل الخدمات التي يقدمها الرفيق الذي ال يمكن االستغناء عنه بل
بير, ك الكثير من األشياء التي لو حملناها الحتاجت إلى حيزغني عن يُ و 

 .(0)عملية التنقل بهامعه صعب ت ها الذيثقل فضال  عن
 وخصائصها:الذكية وي يأجيال الهاتف الخل

يل منها الج ,العاملة في العالم ةوييالخلك عدة أجيال للهواتف لهنا
واآلتي  ,أبواب التطبيقعلى والخامس والجيل الرابع  ,األول والثاني والثالث

 : (0)شرح موجز عن هذه األجيال

 وي الول:يالجيل الخل
ركز يو  مهام الحوسبة؛ بعضوية يالهواتف الخليؤدي هذا الجيل من 

 .(38)(PDA) .على الصوت والمساعد الشخصي الرقمي

 الثاني: الذكي وييالجيل الخل
مكالمات ومن خصائصه يقدم  , (2G)باسم  المعروفهو الجيل و 
كاميرات منخفضة الدقة, وألعاب, وتم إدخال , جودةاكثر سرع و أهاتفية 

وغيرها من الوظائف األساسية التي تضاف إلى القيمة اإلجمالية للهواتف 
  .(90)تُباع بأسعار معقولة؛ كما أصبحت ةوييالخل

 الثالث: الذكيوي يالجيل الخل
لديه القدرة  ,(3G)المعروف باسم الجيل الثالث الثالث وي يالخلالجيل 

 , وكاميرات عالية الدقة, وقدرات هاواستقبال على إرسال الرسائل النصية
لعاب, لبريد اإللكتروني, واأل, والوصول إلى اإلنترنت, وقدرات ايةفيديو 

.ديو, وقدرات نظام تحديد المواقعنترنت الالسلكي, واستقبال الراواإل



  8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

 الرابع: الذكيوي يالجيل الخل
الذكي  وييالخلتتضمن خصائص شبكات الجيل الرابع للهاتف 

 مقارنة مع تقنيات الجيل الثالث ,مرات 2 سرعة في نقل البيانات تبلغ 
3G  تح فباالضافة الى تطبيق وتحتوي على تطبيقات أسرع؛ (, 3)جي

استبدال بطاقات االئتمان البالستيكية عن طريق مسح , أو عن ُبعدسيارة 
(apsفي الهاتف من أي مكان في العالم ).  

 الخامس: الذكيوي يالجيل الخل
 5G وييالخلخصائص شبكات الجيل الخامس للهاتف تشتمل 

 فرهاتو  التي السرعاتمن  مرة مائةكثر من تبلغ أعلى سرعة  ,(0)جي 
جيجابايت  211إلى تصلنها سإحيث يقول خبراء  ,(8جي ) G4شبكات 

بحيث يمكن  ,حالي ا البشري العقل يستوعبها ال قد توهي قدرا .الثانية في
 .واحدة ثانية في الجودة والوضوح عاليا فيلم 33 تنزيلللمستخدم 

الجة المعلومات خالل ثانية واحدة, فضال  عن معلى نظام نصل إوس
 .المستخدم فورية لطلبالستجابة االتحقيق 

 لدراسة:االجرائية لمصطلحات ال
 :الذكي لوييالهاتف الخ
من  اتعمل السلكي   ,حديثةوسيلة اتصال و  ,جهاز السلكيهو 

تقبل ويرسل ويسبراج موزعة على مساحات جغرافية واسعة, خالل شبكة أ
طوط وتترابط فيما بينها باستخدام خالرسائل باستعمال ترددات راديوية, 

 حسب سماءأويتم تداوله بعدة  .قمار الصناعيةعبر األ و, أثابتة
بي وفي دول الخليج العر  ,وييفهو في األردن خل ,خصوصية كل مجتمع

  وفي اليمن سي ار. ,جوال

 : الصحافة المطبوعة
, بوعيةسأو األ ,سلوب التقليدي لصناعة الصحافة اليوميةهي األ

على الورق لنشر , أو المجالت, وتعتمد آالت الطباعة و الشهريةأ
 قليمية والدولية. أخبارها وتقاريرها عن األحداث المحلية واإل

 :محددات البحث
تقتصر الدراسة الحالية على معرفة دور  المحددات الموضوعية:

في تقليل اعتماد الشباب الجامعي األردني  الذكيوي يالهاتف الخل
 على الصحافة المطبوعة.

تتحدد الدراسة الحالية بالحدود الجغرافية  المحددات المكانية:
 .الهاشمية بالمملكة األردنية العاصمة عمانلمحافظة 

لبة طعينة الدراسة الحالية على جميع  اشتملت المحددات البشرية:
ة , وتم اختيار عينطلبة الجامعة األردنيةمرحلة البكالوريوس من 

 عشوائية منهم لتمثيل مجتمع الدراسة.
صل الفنيسان من تم تطبيق هذه الدراسة في  الزمانية:المحددات 
 .م8108 – م8106لعام الدراسي  لالثاني 

  الدراسات السابقة:
 الدراسة:لهذة قرب الدراسات أمن 

 :أواًل: الدراسات العربية
)اعتماد الشباب الفلسطيني على  :( بعنوان6102)رضوان دراسة 

صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت الزمات "دراسة 
 .(4)("ميدانية

مدى اعتماد الشباب الفلسطيني على  معرفةإلى هدفت الدراسة 
ينة تمثلت عوقد  ,كمصدر لألخبار وقت األزماتوي يالخلصحافة الهاتف 

( مفردة من الشباب الفلسطيني 323الدراسة في عينة عشوائية بسيطة قوامها )
 ,لشخصيةا . وتم جمع البيانات بأداة المقابلةالفلسطينية كافةمحافظات الفي 

هرت وأظ, تمدت الدراسة على المنهج المسحيواع, وأداة صحيفة االستقصاء
ل على صحافة الهاتف المحمو  نيعتمدو عدة نتائج, من بينها أن المبحوثين 

بينما يثق في األخبار المتلقاه عبر  ,في أوقات األزمات % 77.8بنسبة  
 .% 72.2 ,صحافة الهاتف المحمول أوقات األزمات بنسبة

توظيف تقنيات الجهزة المحمولة ) :بعنوان (6102دراسة كامل )
الواتس أب في تقديم الخدمة المرجعية بالمكتبات ومراكز المعلومات: 

 .(2)(جاً نموذ
مدى إمكانية االستفادة من برنامج الواتس آب  إلى التعرفهدفت  

 ويتكون ,بمكتبة كلية الطب جامعة المنوفيةفي تقديم بعض الخدمات المكتبية 
 ,موزعين على الفرق الدراسية المختلفة اطالب   8811مجتمع الدراسة من 

, قسم علمي 38على ة تدريس موزعين عضو هيئ 0180إضافة إلى 
 ,ميداني والمنهج الوصفي التحليليواعتمدت الدراسة على منهج البحث ال

ئة وأعضاء هي الطلبة, من بينها ضعف إقبال عدة وأظهرت الدراسة نتائج
متلكون بسبب قلة عدد من ي ,التدريس بالكلية على االشتراك في تلك الخدمة

 تطبيق الواتس آب على هواتفهم المحمولة.
ميزات الصحافة اإللكترونية ) :بعنوان (6102منصور ) ةدراس

وانعكاساتها على الصحافة الورقية من وجهة نظر اإلعالميين والصحفيين 
 .(21)(الردنيين

ميزات الصحافة اإللكترونية وانعكاساتها على معرفة إلى هدفت 
الصحافة األردنية من وجهة نظر عينة من اإلعالميين والصحفيين. كما 

ض ا لبعإلى إيجاد الفروق في متوسطات إجاباتهم حول ذلك تبع   هدفت
ا صحفي   801تكونت عينة الدراسة من وقد المتغيرات الديموغرافية والوظيفية. 

عالمي   ا تم تقسيمهم مناصفة بين الذكور واإلناث. وتم استخدام أداة الدراسة وا 
على  الدراسةوهي "االستبانه" كوسيلة للحصول على المعلومات. واعتمدت 

من و المنهج الوصفي التحليلي باستخدام المنهج الفرعي "المسح بالعينة". 
ا في انعكاسات الصحافة فروق دالة إحصائي   , وجودالدراسةز نتائج أبر 

وعدم وجود فروق في هذه  ,اإللكترونية تعزى لمتغير النوع االجتماعي
 ,يالمؤهل العلم ,االنعكاسات تعزى للمتغيرات اآلتية: المسمى الوظيفي

 الخبرة ومدى الحصول على دورات. ,العمر



 الصحافة المطبوعةدور الهاتف الخليوي الذكي في تقليل اعتماد طلبة الجامعة األردنية على 

 

استخدام الهاتف ) :بعنوان (6102عيادات ومقابلة )دراسة 
النقال من قبل طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في جامعة جدارا 
الخاصة في التواصل الكاديمي واالجتماعي ومعيقات استخدامه من 

 .(9)(وجهة نظرهم
وي يالخلالكشف عن درجة استخدام الهاتف إلى هدفت الدراسة 

من قبل طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في جامعة جدارا في التواصل 
لغ بوقد ومعيقات استخدامه من وجهة نظرهم.  ,األكاديمي واالجتماعي

ا وطالبة خالل الفصل الدراسي الثاني للعام ( طالب  20عدد أفراد العينة )
 ,للدراسة لقياس درجة االستخدامتم تطوير أداة و . 8100/8108

واعتمدت  ,ها درجة الصدق والثبات المناسبةفي تتوافر التي معوقات الو 
الدراسة على المنهج الوصفي. وأظهرت الدراسة عدة نتائج, من بينها أن 
درجة استخدام طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في جامعة جدارا الهاتف 

 ,تماعي جاءت بدرجة متوسطةفي التواصل األكاديمي واالجوي يالخل
 وكذلك المعيقات.         

 :ثانيًا: الدراسات الجنبية
) Online News Use Ofبعنوان   )12(  (Tham, 2015دراسة ثام ) -

Phablets, Smartphones, Tablets And Personal 

Computers: The Influence Of Opinion Leadership And 

Demographic)  

 وية والتابلتيإلى أثر استخدام الهواتف الخلهدفت التعرف 
والحواسيب الشخصية على عادات تصفح األخبار والمواد اإلعالمية 
لدى العامة؛ واعتمد الباحث على المنهج الوصفي المسحي القائم على 

فرد تم استطالعهم عبر  011على االستطالع, واشتملت عينة الدراسة 
النتائج االعتماد الشديد لعينة الدراسة على الهاتف نترنت؛ وأظهرت اإل
ة, سيب في تصفح األخبار والصحف اإللكترونيوي والتابلت والحوايالخل

في لتي اأسهل وأسرع وسائل التصفح  تعد  وية التي يخاصة  الهواتف الخل
 متناول اليد.

) Onlineبعنوان  (26) (2016Touchstone ,دراسة تاتشستون ) -
News: Gateway to the Credibility Unicorn) 

ا بارية التي يتصفحهمدى مصداقية المواد اإلخ معرفة لىإهدفت 
كترونية كالحواسيب من خالل األجهزة االل ,نترنتالناس عبر اإل

رن اوية وغيرها؛ واعتمد الباحث على المنهج الوصفي المقيوالهواتف الخل
؛ وأظهرت افرد   90قوامها  نترنت لعينةالقائم على االستطالع عبر اإل

أجهزتهم  تصفحها األفراد عبركترونية التي يدراسة أن األخبار اإللنتائج ال
 اذا نظر  نقصها المصداقية, وهتا ما غالب   ,ويةيكترونية وهواتفهم الخلاإلل

 نترنت.أغلب المصنفات اإلخبارية عبر اإل لغياب الرقابة على
 بعنوان (20) (Cybart, 2017دراسة سيبارت ) -

(Resurrecting Dinosaurs: How Print Journalism 

Production Using Mobile Phones Impacts 

Marginalized Students In A High School 

Classroom) 

أثر استخدام الهاتف الخلوي في نشر الصحف  معرفةإلى هدفت 
المهمشين في صفوف الصحافة بالمرحلة الثانوية؛  الطلبةالمطبوعة على 

واعتمدت الباحثة على المنهج الكيفي القائم على المقابالت الشخصية 
والمالحظات الميدانية؛ وأظهرت نتائج الدراسة أن الهاتف الخلوي ونشر 

في تكوين شخصيات صحفية مهنية  الطلبةالصحف باستخدامه قد أفاد 
القاتهم وتحسين ع ,عن تنمية مفهوم الذات لديهموتحويلية إيجابية, فضال  

الستخدامهم الهاتف الخلوي في  ع؛ إضافة  مع األقران واألسرة والمجتم
ووسائل التواصل االجتماعي  ,وتصفح الصحف ,الحصول على المعلومات

 نترنت.على اإل
 يميز الدراسة عن الدراسات السابقة: ما

ى لفي أنها هدفت التعرف إالدراسة عن الدراسات السابقة ما يميز 
لة رحنية لمدمدى انتشار الهواتف الخليوية الذكية بين طلبة الجامعة االر 

شباعات المتحققة من استخدام , ومعرفة اإلالبكالوريوس ودوافع استخدامها
ومية ئع اليحداث والوقاالخليوي الذكي خاصة عند متابعة أخبار األ الهاتف

ذلك  ثروأ ,ومواقع التواصل االجتماعي ,لكترونيةعبر مواقع الصحافة اإل
  .وتوزيعها على انتشار الصحافة االردنية المطبوعة
   أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها:
 .عرض اإلطار النظري وفي المراجع المستخدمة  
  دور الهاتفتدعيم اإلطار النظري بنتائج دراسات وأبحاث حول 

الخليوي الذكي في تقليل اعتماد طلبة الجامعة األردنية على 
 .الصحافة المطبوعة

  بناء مشكلة البحث من خالل اطالع الباحث على العديد من
 الدراسات السابقة واألبحاث ذات الصلة بشكل مالئم.

 اة البحث.اختيار منهج البحث وبناء أد 
 .التعرف إلى نوع المعالجات اإلحصائية المناسبة للبحث 
  استفاد البحث الحالي من نتائج الدراسات السابقة في تقديم

 التوصيات والمقترحات.
  ساعدت الدراسات السابقة الباحث في دراسة أسلوب استنتاج نتائج

البحث, من خالل ما تحصل عليه من نتائج الدراسة الميدانية 
مدى االتفاق, أو االختالف بين نتائج البحث الحالي, ورصد 

 .والدراسات السابقة
 :الميدانية الدراسةإجراءات 

  :يةمنهجال
المنهج الوصفي  الباحث استخدممن أجل تحقيق أهداف الدراسة؛ 

"ويختص المنهج الوصفي على جمع البيانات والحقائق وتصنيفها  ,التحليلي
وتبويبها؛ بهدف استخراج االستنتاجات ذات الداللة, ثم الوصول إلى 

. تعميمات بشأن الظاهرة موضوع الدراسة"



  8102العدد الثالث ,  –المجلد الثامن عشر  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

 : الدراسةأداة 
ألول اثالثة محاور, يتعلق  ضمن تتبحيث  استبانة تم تصميم
ي للهاتف الخليوي الذكي, والثان األردنيةطلبة الجامعة بدوافع استخدام 

لذكي تخدام الهاتف الخليوي اسانتشار اسباب أحول  بوجهة نظرهم يتعلق
خبار بمصداقية األ الثالث, ويتعلق طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر 

ليها ع طلبة الجامعة األردنيةواعتماد  ,لكترونيةالمنشورة عبر الصحف اإل
 وتفاعلهم معها.

 :اوعينته الدراسةمجتمع 
الغ الب ردنيةلدراسة على جميع طلبة الجامعة األيشتمل مجتمع ا

 تم اختيار عينة عشوائية مكونة منو  ألف طالب وطالبة, 83 عددهم
 .من مرحلة البكالوريوس وطالبة ا( طالب  081)

 :الدراسةصدق أداة 
 الصدق الظاهري: -0

تبانة فقراتها, تم عرض االسبعد االنتهاء من إعداد االستبانة وبناء 
 خفي صورتها األولية على مجموعة من المحكمين؛ وبعد استعادة النس

وفي ضوء اقتراحات بعض  ,مالحظاتهمنوقشت المحكمة من المحكمين 
عادة  ,أعاد الباحث صياغة االستبانة ,المحكمين حيث تم حذف وا 

ن وذلك فيما اتفق عليه أكثر م ,صياغة بعض العبارات في االستبانة
ن, وبذلك أصبحت االستبانة في شكلها النهائي ي( من المحكم21%)

( 3عبارة مقسمة على ) (80بعد التأكد من صدقها الظاهري مكونة من )
 ة.محاور رئيس

 :الدراسةصدق االتساق الداخلي لداة  -6
 الصدق البنائي العام لمحاور االستبانة": (أ

البنائي لمحاور االستبانة من خالل إيجاد تم التحقق من الصدق 
ع والمجمو  من محاورها معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور

قم )الجدول الكلي لالستبانة, و   :يوضح نتائجها (0اآلتي ذو الر 
معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية  (0)الجدول ذو الرقم 

 لمحاور االستبانة

معامل  المحور م
 االرتباط

 للهاتف طلبة الجامعة األردنيةالمحور األول: "دوافع استخدام  0
 **709. "الذكيوي يالخل

 لذكياوي يالخلالمحور الثاني: "أسباب انتشار استخدام الهاتف  8
 **829. " طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر 

خبار المنشورة عبر الصحف المحور الثالث: "مدى مصداقية األ 3
 **687. عها"عليها وتفاعلهم م طلبة الجامعة األردنيةاإللكترونية واعتماد 

 (1.10عند مستوى الداللة ) ا** دال إحصائيً 

( أن قيم معامالت االرتباط لمحاور 0) رقمذو الالجدول بين ي
تراوحت بين  حيث ؛االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت بقيم مرتفعة

عند مستوى داللة  ا(, وكانت جميعها دالة إحصائي  **829.-**687.)

(؛ مما يدل على توافر درجة عالية من الصدق البنائي لمحاور 1.10)
 االستبانة.
 االستبانة لمحاور الثبات معامالت قيم أن( 8) الرقم ذو الجدول يبي ن

 بين انةاالستب لمحاور الثبات معامالت قيم تراوحت حيث عالية؛ بقيم جاءت
 االستبانة لمحاور الكلي الثبات معامل قيمة وبلغت ؛(281.-691).
 ةاالستبان صالحية إلى الثبات معامالت من القيم هذه وتشير ؛(822).

مكانية للتطبيق  .بها والوثوق نتائجها على االعتماد وا 
 لمحاور االستبانةمعامالت ثبات ألفا كرونباخ ويظهر  (6)رقم ذو الجدول ال

معامل ألفا  عددالفقرات المحور م
 كرونباخ

طلبة الجامعة المحور األول: "دوافع استخدام  0
 الذكيوي يالخلللهاتف  األردنية

6 .812 

6 
المحور الثاني: "أسباب انتشار استخدام 

طلبة الجامعة من وجهة نظر  الذكيوي يالخل
 " األردنية

7 .690 

2 
خبار "مدى مصداقية األالمحور الثالث: 

المنشورة عبر الصحف اإللكترونية واعتماد 
 عليها وتفاعلهم معها" طلبة الجامعة األردنية

8 .840 

 788. 21 المجموع

 مناقشة النتائج وتفسيرها
 أسئلة الدراسة
: ما مدى انتشار استخدام ل الرئيساالدراسة اإلجابة عن السؤ  حاولت
؟ طلبة الجامعة الردنيةخبار بين صفوف وي  في متابعة اليالهاتف الخل
 :اآلتيةفرعية السئلة األويتفرع منه 

 ؟للهاتف الخليوي الذكي ما دوافع استخدام طلبة الجامعة األردنية -
لبة طمن وجهة نظر الذكي وي يما أسباب انتشار استخدام الهاتف الخل -

 ؟ الجامعة األردنية
ما مدى مصداقية األخبار المنشورة عبر الصحف اإللكترونية من  -

 ؟ طلبة الجامعة األردنيةوجهة نظر 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول أسباب انتشار استخدام  -

ا ع  تب طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر الذكي وي يالهاتف الخل
 لمتغيرات البحث؟

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية حول مصداقية األخبار المنشورة  -
بعا ت طلبة الجامعة األردنيةعبر الصحف اإللكترونية من وجهة نظر 

 لمتغيرات البحث؟

 :فرضيات الدراسة
حول  ,(1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  -

 دوافع استخدام طلبة الجامعة األردنية استجابات أفراد العينة على
ا بع  ت ,طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر للهاتف الخليوي الذكي 

 .لمتغيرات البحث



 دور الهاتف الخليوي الذكي في تقليل اعتماد طلبة الجامعة األردنية على الصحافة المطبوعة

 

 ,(1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  -
حول استجابات أفراد العينة على أسباب انتشار استخدام الهاتف 

ا تبع   طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر  ,الخليوي الذكي
 لمتغيرات البحث.

 ,(1.10توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  -
حول استجابات أفراد العينة على مدى مصداقية األخبار المنشورة 

 ا لمتغيرات البحث.عبر الصحف اإللكترونية تبع  
 للهاتف ألردنيةطلبة الجامعة ادوافع استخدام  إلىوللتعرف 

الذكي ي و يأسباب انتشار استخدام الهاتف الخل, ومعرفة الذكيوي يالخل
مدى مصداقية , والكشف عن طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر 

طلبة الجامعة واعتماد  ,خبار المنشورة عبر الصحف اإللكترونيةاأل
 ,حسابيالحساب المتوسط قام الباحث ب ,عليها وتفاعلهم معها األردنية

 ترتيب ا اه, ثم ترتيبمن محاور االستبانة محور واالنحراف المعياري لكل 
 رقمي الذكما تبين نتائج الجدول  ,بناء على المتوسط الحسابي اتنازلي  

 .اآلتي( 3)
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات  (2) ذو الرقم جدولال

 محاور االستبانةالمعيارية الستجابات أفراد العينة حول 

 المحور م
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الترتيب المعياري

درجة 
 االستجابة

3 

المحور الثالث "مدى 
خبار المنشورة مصداقية األ

عبر الصحف اإللكترونية 
طلبة الجامعة واعتماد 
عليها وتفاعلهم  األردنية

معها "باستخدام الهاتف 
 .الخليوي الذكي

 عالية جدا 1 645. 4.39

8 

المحور الثاني "أسباب 
انتشار استخدام الهاتف 
الخليوي من وجهة نظر 
 .طلبة الجامعة األردنية

 عالية 2 609. 3.83

0 

المحور األول "دوافع 
طلبة الجامعة استخدام 
للهاتف الخليوي  األردنية

 .الذكي

 عالية 3 766. 3.57

 492. 3.97 الدرجة الكلية لالستبانة
--

 عالية -

ح ي درجة االستجابة الكلية حول ( أن 3)رقم ذو الالجدول وض 
يث , حألفراد العينةجاءت بدرجة )عالية( ومحاورها  عبارات االستبانة

 ,(492.بانحراف معياري بلغ ) ,(3.97) لالستبانةجاء المتوسط العام 
 ,(766.-609.بين ) لمحاور االستبانةوبلغت االنحرافات المعيارية 

وهي قيم منخفضة؛ مما يوضح تجانس آراء أفراد العينة حول تلك 
 العبارات.

 ولوهو المحور الذي يتنا ,لمحور الثالثافي الترتيب األول  وكان
 مادواعت ,اإللكترونيةخبار المنشورة عبر الصحف "مدى مصداقية األ

ي باستخدام الهاتف الخليو " وتفاعلهم معها ,عليها طلبة الجامعة األردنية 
(, وانحراف معياري بلغ 4.39بمتوسط حسابي بلغ ) حيث جاء ,الذكي

 لمحور الثاني "أسباب انتشار استخداما(, يليه في الترتيب الثاني 645.)
لغ بمتوسط حسابي ب ,األردنيةطلبة الجامعة وي من وجهة نظر يالهاتف الخل

(, بينما جاء في الترتيب األخير 609.(, وانحراف معياري بلغ )3.83)
 الذكي وييللهاتف الخل طلبة الجامعة األردنيةلمحور األول "دوافع استخدام ا

 (.766.(, وانحراف معياري بلغ )3.57بمتوسط حسابي بلغ )
المنشورة عبر خبار أن حصول "مدى مصداقية األ تبين الدراسةو 

 ,عها"عليها وتفاعلهم م طلبة الجامعة األردنيةواعتماد  ,الصحف اإللكترونية
إلى  ىقد يعز  ,على درجة استجابة )عالية( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

داقية ومصأهمية خبار وأكثرها خبارية على تقديم أحدث األاإلمواقع الحرص 
بما كان السبب في ذلك هو دراية بهدف تحقيق التميز والربح المادي, ور 

ية على لكترونتها بقدرة المستخدمين للصحافة اإلخبارية وقناعواقع اإلالم
 ,للةالمض الكاذبةواألخبار  ,التفرقة بين األخبار السليمة ذات المصداقية
اد العينة ر مما يزيد من تفاعل أف ؛وحرص تلك المواقع على كسب ثقة العمالء

 .امعها إلى حد كبير جد  
وي يأن حصول "أسباب انتشار استخدام الهاتف الخلكما تبين الدراسة 

" على درجة استجابة )عالية( طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر الذكي 
إلى سهولة استخدام الهاتف  ىيعز قد  ,من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة

ل بين عاالمختلفة التي تحقق التواصل الف وانتشار تطبيقاته ,الذكيوي يالخل
وي يالمستخدمين, وربما كان السبب في ذلك هو كثرة استخدامات الهاتف الخل

ليهم وتوفر ع ,التي توفر على المستخدمين استعمال أكثر من جهازالذكي 
د ة أو أوقات الفراغ؛ مما يزيكان ذلك يتعلق بالدراسأسواء  ,الوقت والمجهود

ة طلبمن وجهة نظر  الذكيوي يار استخدام الهاتف الخلسباب انتشأمن 
 أفراد العينة. الجامعة األردنية

 ,Thamوتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة ثام )
التي توصلت إلى كثرة االعتماد الشديد لعينة الدراسة على الهاتف  ,(2015

في تصفح األخبار والصحف  ,والحواسيب ,والتابلت ,الذكي وييالخل
 كترونية.اإلل

بينما تختلف تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة كامل 
التي توصلت إلى ضعف إقبال الطالب على االشتراك في خدمات  ,(8100)

 الذكية.الخليوية الهواتف 
 طلبة الجامعة األردنيةأن حصول "دوافع استخدام  في حين تبين

على درجة استجابة )عالية( من وجهة نظر أفراد الذكي وي يللهاتف الخل
يقات الذكي من تطبوي يالخلإلى ما يوفره الهاتف  ىيعز قد  ,عينة الدراسة

يتعلق  سواء فيما ,تلبي احتياجات أغلب المستخدمين من أفراد عينة البحث
ن مما يزيد م ؛نترنت مع اآلخرينالتواصل السريع عبر اإلالتصال أو با

ية ال وبالتالي يمثل ذلك دوافع قو  ,تحقيق المستخدمين ألهدافهم التواصلية
غنى عنها بالنسبة للمستخدمين. 
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 ,Thamوتتفق تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة ثام )
وسائل  أسهل وأسرع تعد  وية يالتي توصلت إلى أن الهواتف الخل ,(2015

 المهمةمما يجعلها أحد الدوافع  ,في متناول اليدالتي التصفح 
 الستخدامها.

عيادات "بينما تختلف تلك النتيجة مع ما أشارت إليه نتيجة دراسة 
التي توصلت إلى أن درجة استخدام طلبة تخصص  ,(8103) "ومقابلة

ل في التواص الخليويتكنولوجيا التعليم في جامعة جدارا الهاتف 
 األكاديمي واالجتماعي جاءت بدرجة متوسطة.

 اولمعرفة الفرق بين إجابات أفراد العينة لمحاور الدراسة وفق  
عدد سنوات استخدام  -السنة الدراسية -العمر  -لمتغيرات )الجنس 

بار خبار(. قام الباحث بتطبيق اختفي متابعة األ الذكيوي يالخلالهاتف 
لتوضيح داللة الفروق  ؛(One Way Anovaادي") "تحليل التباين األح

 -لمتغيرات الدراسة )الجنس  اطبق   ,في إجابات مفردات عينة الدراسة
 لذكياوي يالخلعدد سنوات استخدام الهاتف  -السنة الدراسية -العمر 

ر تضمنه محاو توكانت نتائج التحليل حول ما  ,في متابعة االخبار(
 :اآلتيةالدراسة كما هو موضح بالجداول 

 :الجنسالفروق وفقا لمتغير -أ
حول محاور  ,ولتحديد الفروق في آراء أفرد عينة البحث

ئات لصالح أي فئة من فالجنس ا لمتغير االستبانة والدرجة الكلية وفق  
وكانت نتيجة  Kruskal-Wallis Testم اختبار ستخدا ,الجنسمتغير 
 :وفق اآلتي االختبار

( لتحديد اتجاه Kruskal-Wallis Test" )نتائج "تحليل(4)رقم ذو الالجدول 
 االفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور االستبانة والدرجة الكلية وفقً 

 الجنسلمتغير 

 العدد الجنس المحور
متوسط 
 مربع كاي الرتب

درجات 
 الحرية

 ىمستو 
 الداللة

المحور الثاني "أسباب 
انتشار استخدام الهاتف 

من وجهة  الذكيوي يالخل
  طلبة الجامعة األردنيةنظر 

 64.25 65 ذكر

 56.07 55 أنثى 198. 1 1.658

 120 المجموع

المحور الثالث "مدى 
خبار المنشورة مصداقية األ

عبر الصحف اإللكترونية 
واعتماد الشباب الجامعي 
 عليها وتفاعلهم معها"

 61.90 65 ذكر

.234 1 .629 
 58.85 55 أنثى

 120 المجموع

 الدرجة الكلية

 59.69 65 ذكر

 61.45 55 أنثى 782. 1 077.

 120 المجموع

 
 

 اآلتي:( 8) رقمذي الالجدول  فييتضح من خالل النتائج الموضحة 
في  ,(1.10مستوى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند  -0

حول المحور الثاني "أسباب انتشار استخدام  الدراسةد عينة اآراء أفر 
 ,"طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر  الذكيوي يالهاتف الخل

ه بمتوسط رتب قيمت , وذلكا لمتغير الجنس لصالح الذكوروفق  
(64.25.) 
في  ,(1.10)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -8

بار خل المحور الثالث "مدى مصداقية األحو  الدراسةآراء أفرد عينة 
 ةطلبة الجامعة األردنيالمنشورة عبر الصحف اإللكترونية واعتماد 

وذلك  ,ا لمتغير الجنس لصالح الذكوروفق  , عليها وتفاعلهم معها"
 (.61.90بمتوسط رتب قيمته )

في  ,(1.10ى الداللة )وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو  -3
لمتغير  اوفق   ,حول الدرجة الكلية لالستبانة الدراسةآراء أفرد عينة 

 (.61.45وذلك بمتوسط رتب قيمته ) ,الجنس لصالح اإلناث
 :العمرا لمتغير الفروق وفقً -ب

ولتحديد الفروق في آراء أفرد عينة البحث حول محاور االستبانة 
لعمر الصالح أي فئة من فئات متغير العمر ا لمتغير والدرجة الكلية وفق  

وفق وكانت نتيجة االختبار  Kruskal-Wallis Testم اختبار استخد
 :اآلتي

 اآلتي:( 0) رقمذي الالجدول  فييتضح من خالل النتائج الموضحة 
في  ,(1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

طلبة حول المحور األول "دوافع استخدام  الدراسةآراء أفرد عينة 
الح ا لمتغير العمر لصوفق  الذكي", وي يللهاتف الخل الجامعة األردنية

 (.64.15بمتوسط رتب قيمته ) ,سنة فأكبر 81من كانت أعمارهم  
في  ,(1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

ي "أسباب انتشار استخدام حول المحور الثان الدراسةآراء أفرد عينة 
ا ق  وف ,"طلبة الجامعة األردنيةمن وجهة نظر الذكي وي يالهاتف الخل

وذلك  ,سنة 02لمتغير العمر لصالح من كانت أعمارهم أقل من 
 (.68.30بمتوسط رتب قيمته )

في  ,(1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
 خبارور الثالث "مدى مصداقية األحول المح الدراسةآراء أفرد عينة 

 طلبة الجامعة األردنيةالمنشورة عبر الصحف اإللكترونية واعتماد 
ا لمتغير العمر لصالح من كانت أعمارهم  وفق   ,عليها وتفاعلهم معها"

 (.69.70وذلك بمتوسط رتب قيمته ) ,سنة 02أقل من 
في  ,(1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

الح ا لمتغير العمر لصوفق   ,حول الدرجة الكلية الدراسةآراء أفرد عينة 
وذلك بمتوسط رتب  ,سنة 81إلى أقل من  02من كانت أعمارهم من  

 (.61.75قيمته )
 



 دور الهاتف الخليوي الذكي في تقليل اعتماد طلبة الجامعة األردنية على الصحافة المطبوعة

 

( لتحديد اتجاه Kruskal-Wallis Testنتائج " تحليل " ) (2)رقم ذو الالجدول 
 امحاور االستبانة والدرجة الكلية وفقً  الفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول

 العمرلمتغير 

متوسط  العدد العمر المحور
 الرتب

مربع 
 كاي

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

المحور األول "دوافع 
طلبة استخدام 

 الجامعة األردنية
 ذكيالوي يللهاتف الخل

 15 سنة 02أقل من 
42.2

0 

4.813 2 .090 
إلى أقل  02من  
62.8 81 سنة 81من 

1 

64.1 24 سنة فأكبر 81من 
5 

 120 المجموع

المحور الثاني "أسباب 
انتشار استخدام 

 كيالذوي يالهاتف الخل
طلبة من وجهة نظر 

 " الجامعة األردنية

68.3 15 سنة 02أقل من 
0 

1.961 2 .375 
إلى أقل  02من  
 سنة 81من 

81 61.3
1 

 24 سنة فأكبر 81من 
52.9

0 

 120 المجموع

المحور الثالث "مدى 
خبار ألمصداقية ا

المنشورة عبر 
الصحف اإللكترونية 

طلبة الجامعة واعتماد 
عليها  األردنية

 وتفاعلهم معها"

69.7 15 سنة 02أقل من 
0 

1.659 2 .436 
إلى أقل  02من  
60.4 81 سنة 81من 

0 

55.0 24 سنة فأكبر 81من 
8 

 120 المجموع

 الدرجة الكلية

61.7 15 سنة 02أقل من 
3 

.616 2 .735 
إلى أقل  02من  
 81 سنة 81من 

61.7
5 

55.5 24 سنة فأكبر 81من 
2 

 120 المجموع

 :السنة الدراسيةا لمتغير الفروق وفقً -ج
ولتحديد الفروق في آراء أفرد عينة البحث حول محاور االستبانة 

ات متغير لصالح أي فئة من فئ السنة الدراسيةا لمتغير والدرجة الكلية وفق  
وكانت نتيجة  Kruskal-Wallis Testم اختبار استخد ,السنة الدراسية

 :وفق اآلتياالختبار 
( 6) الرقم ذي الجدول في الموضحة النتائج خالل من يتضح

 :اآلتي
 ,(1.10) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -0

 استخدام دوافع" األول المحور حول الدراسة عينة أفرد آراء في
 السنة غيرلمت وفق ا ,"الخليوي الخلوي للهاتف األردنية الجامعة طلبة

 تهقيم رتب بمتوسط وذلك الرابعة, السنة طلبة لصالح الدراسية
(62.19.) 
 في ,(1.10) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -8

 داماستخ انتشار أسباب" الثاني المحور حول الدراسة عينة أفرد آراء
 ق اوف ,"األردنية الجامعة طلبة نظر وجهة من الذكي الخليوي الهاتف
 رتب سطبمتو  وذلك األولى, السنة طلبة لصالح الدراسية السنة لمتغير
 (.81.22) قيمته

 في ,(1.10) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -3
 االخبار مصداقية مدى" الثالث المحور حول الدراسة عينة أفرد آراء

 يةاألردن الجامعة طلبة واعتماد اإللكترونية, الصحف عبر المنشورة
 السنة لبةط لصالح الدراسية السنة لمتغير وفق ا ,"معها وتفاعلهم عليها

 (.69.92) قيمته رتب بمتوسط وذلك األولى,
 في ,(1.10) الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود -8

 الدراسية السنة لمتغير وفق ا الكلية, الدرجة حول الدراسة عينة أفرد آراء
 (.63.88) قيمته رتب بمتوسط وذلك الثالثة, السنة طلبة لصالح

( لتحديد اتجاه Kruskal-Wallis Testنتائج " تحليل " ) (2)رقم ذو الالجدول 
 االدراسة حول محاور االستبانة والدرجة الكلية وفقً الفروق في إجابات مفردات عينة 

 السنة الدراسيةلمتغير 

 العدد السنة الدراسية المحور
متوسط 
 الرتب

مربع 
 كاي

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

المحور األول "دوافع 
طلبة الجامعة استخدام 
وي يالخلللهاتف  األردنية

 .الذكي

 54.69 21 األولى

3.336 3 .343 

 55.06 39 الثانية

 63.75 28 الثالثة

 68.09 32 الرابعة

 120 المجموع

المحور الثاني "أسباب 
انتشار استخدام الهاتف 

من وجهة  الذكيوي يالخل
طلبة الجامعة نظر 

 ."األردنية

 70.88 21 األولى

2.823 3 .420 

 55.18 39 الثانية

 60.93 28 الثالثة

 59.80 32 الرابعة

 120 المجموع

المحور الثالث "مدى 
خبار مصداقية األ

المنشورة عبر الصحف 
ة طلباإللكترونية واعتماد 
عليها  الجامعة األردنية

 .وتفاعلهم معها"

 69.98 21 األولى

2.936 3 .402 

 57.83 39 الثانية

 63.66 28 الثالثة

 54.77 32 الرابعة

 120 المجموع

 الدرجة الكلية

 67.83 21 األولى

3.203 3 .361 

 52.76 39 الثانية

 63.77 28 الثالثة

 62.27 32 الرابعة

 120 المجموع

 



  8102العدد الثالث ,  –من عشر المجلد الثا –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

 

ذكي وي اليعدد سنوات استخدام الهاتف الخلا لمتغير الفروق وفقً -د
 :خبارفي متابعة ال

انة حول محاور االستب الدراسةولتحديد الفروق في آراء أفرد عينة 
وي الذكي يعدد سنوات استخدام الهاتف الخلا لمتغير وفق   ,والدرجة الكلية

تخدام عدد سنوات اسلصالح أي فئة من فئات متغير  في متابعة االخبار
-Kruskalم اختبار استخد ,خباروي الذكي في متابعة األيالهاتف الخل

Wallis Test  وفق اآلتيوكانت نتيجة االختبار: 
( لتحديد اتجاه Kruskal-Wallis Test" )نتائج "تحليل (7)رقم ال ذو الجدول

 االفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور االستبانة والدرجة الكلية وفقً 
 خبارالوي الذكي في متابعة يعدد سنوات استخدام الهاتف الخللمتغير 

 المحور

عدد سنوات 
استخدام الهاتف 

لخلوي الذكي ا
النقال في متابعة 

 خبارال

 العدد
 متوسط
 الرتب

 مربع
 كاي

درجات 
 الحرية

مستوي 
 الداللة

المحور الثاني "أسباب 
انتشار استخدام الهاتف 

من وجهة  الذكيوي يالخل
  طلبة الجامعة األردنيةنظر 

 17 سنة واحدة
70.3

8 

1.878 2 .391 
 38 سنتين

56.5
7 

ثالث سنوات 
60.2 65 فأكثر

2 

 120 المجموع

المحور الثالث "مدى 
مصداقية االخبار المنشورة 
عبر الصحف اإللكترونية 

طلبة الجامعة واعتماد 
عليها وتفاعلهم  األردنية

 معها"

59.2 17 سنة واحدة
9 

3.838 2 .147 
69.3 38 سنتين

8 

ثالث سنوات 
55.6 65 فأكثر

2 

 120 المجموع

 الدرجة الكلية

 65.06 17 سنة واحدة

1.946 2 .378 
 65.42 38 سنتين

ثالث سنوات 
 فأكثر

65 56.43 

 120 المجموع

 :اآلتي( 8) رقمذو الالجدول يبين 
 ,(1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -0

حول المحور الثاني "أسباب انتشار  الدراسةفي آراء أفرد عينة 
طلبة الجامعة من وجهة نظر  الذكيوي يالخلاستخدام الهاتف 

وي الذكي يا لمتغير عدد سنوات استخدام الهاتف الخلوفق   ,األردنية
في متابعة االخبار لصالح مستخدمي الهاتف الخلوي النقال لفترة 

 (.70.38وذلك بمتوسط رتب قيمته ) ,سنة واحدة
 ,(1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -8

حول المحور الثالث "مدى مصداقية  الدراسةفي آراء أفرد عينة 
جامعة طلبة الاالخبار المنشورة عبر الصحف اإللكترونية واعتماد 

لمتغير عدد سنوات استخدام  اوفق   ,عليها وتفاعلهم معها" األردنية
 خبار لصالح مستخدمي الهاتففي متابعة األوي الذكي يالهاتف الخل

 (.69.38وذلك بمتوسط رتب قيمته ) ,الخلوي النقال لفترة سنتين
في  ,(1.10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

 ا لمتغير عدد سنواتوفق   ,حول الدرجة الكلية الدراسةآراء أفرد عينة 
دمي خبار لصالح مستخمتابعة األوي الذكي في ياستخدام الهاتف الخل

 وذلك بمتوسط رتب قيمته ,لفترة سنتين الذكيوي يالخلالهاتف 
(65.42.) 

 خالصة :ال
 من أبرز نتائج الدراسة اآلتي:

وي يردنية يستخدمون الهاتف الخلن عينة الدراسة من طلبة الجامعة األإ -
 ,(65.42)وبمتوسط حسابي بلغت قيمته  ,الذكي بدرجة كبيرة

تعكس و ويتفاعلون فيما بينهم عبر هذه الوسيلة االتصالية بدرجة عالية, 
 همية الهاتف الخليوي الذكيعينة الدراسة بأأفراد يمان هذه النتيجة إ

والتواصل مع مجتمع الطلبة, حيث  ,بحرية آرائهمفي التعبير عن 
 ,والحياة الديمقراطية ,مجتمعيةالقضايا التحاوروا فيما بينهم حول 

 وقضايا الربيع العربي.
 تعود ,انتشار الهاتف الخليوي الذكي التي تؤدي إلى بابساألمن  نإ -

 واالستفسار عن ,ومقرراتهاتوضيح مفاهيم الدراسة إلى القيام ب
قرانهم حول مواضيع دراسية, وتصفح , واالستفسار من أالمحاضرات

 الكتب والمراجع.
 نية ومواقع التواصل االجتماعيلكترو اإل ةتفاعل الطلبة مع الصحافن إ -

اعل ولم يتف ,ابدرجة عالية جد   جاءباستخدام الهاتف الخليوي الذكي 
نها , معللين ذلك بأمع الصحافة الورقية المطبوعة فراد عينة الدراسةأ

كومات الح داءألوتوجيه النقد  ,توفر مساحة كبيرة من حرية التعبير
 خبارية دورها الرقابيالمواقع اإلات مناسبة. كما تمارس صالحإ إلجراء

 التشريعية والتنفيذية بشكل واضح. تينعلى السلط
راء عينة الدراسة حول الدرجة ا ذات داللة إحصائية في آفروق  ن هناك إ -

ا يض  أاث, و نر النوع االجتماعي لصالح اإلا لمتغيوفق   ,الكلية لالستبانة
نة لمتغيري العمر والس اراء عينة الدراسة حول الدرجة الكلية وفق  في آ

 81الى  02عمارهم ما بين سن لدراسية, لصالح الطلبة ممن بلغت أا
يمته وبمتوسط حسابي بلغت ق ,سنة, وكذلك لصالح طلبة السنة الثالثة

 على التوالي.  (63.77)و  (61.45
اتف اقتناء الهو إلى ردنية عينة الدراسة من طلبة الجامعة األ تتسابق - 

ة وسط االجتماعي همأنه يرفع من مكانتمعللين ذلك ب ,الذكيةالخليوية 
 قيمته تبمتوسط حسابي بلغو  ,يعيشون فيهوالمجتمع الذي  همزمالئ

(4.32). 
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 توصيات:ال 
استخدام  ىلضرورة االهتمام بتدريب أطراف العملية التعليمية ع -

ليم عن والتع ,يم بصفة عامةالذكي فـي التعلوي يالخلالهاتف 
 .بصفة خاصةبعد 

 ,وي الذكييبإيجابيات استخدام الهاتف الخل الشبابزيادة توعية  -
مقبل على تنفيذ مشروع الحكومة ردن خاصة وأن األ

فاعل مكانية التمع التركيز على إ ,, وأتمتة أعمالهالكترونيةاإل
لكترونية باستخدام الهاتف الخليوي الحكومة اإل خدماتمع 

 الذكي.
بمصادرها ضرورة اهتمام المواقع الصحفية اإللكترونية  -

دة لزيا ؛تحديث مادتها اإلعالمية بشكل مستمرخبارية, و اإل
وطلبة الجامعة  ,من قبل المستخدمين عامة معهاالتفاعل 
 خاصة. األردنية

إعداد برامج وتطبيقات الهاتف  ىتشجيع الجامعات األردنية عل -
, الماإلع ةوتطبيقها خاصة لطلب ,الذكي التعليميةوي يالخل

 .وربط ذلك بالسبورة التفاعلية
والجهات  ,توفير أواصر التعاون بين الجامعات األردنية -

وشركات االتصـاالت التـي تـوفر الخدمات للهواتف  ,التعليمية
عملية بما يخدم اللتطوير البرامج وتوظيفها  ؛الذكية ةوييالخل

 .التعليمية التعلمية
 التحديات التي من الدراسات الهادفة إلى معرفة المزيدجراء إ -

ي ف تطورالوجدها التي أ ,ردنيةاألالورقية  تواجه الصحافة
نقاذها إل ؛تطور التكنولوجي المتصل بهاالو االتصال,  وسائل

 .من عثراتها

 :المراجع 
درجة استخدام مديري المدارس " البلوي, حسين سليمان عودة, -0

الثانوية ومعلميها في محافظة القريات في السعودية للهاتف النقال 
في العملية التعليمية", رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التربية, 

 م. 8108( ,0جامعة اليرموك, األردن,ص)
حمدي, محمد الفاتح, "واقع الصحافة اإللكترونية وأثرها على  -8

فة الورقية: دراسة تحليلية", دراسات, الجزائر, مستقبل الصحا
  م.8100(,23-61(:ص)30)
الدهشان, جمال علي وشرف, صبحي شعبان علي, استخدام  -3

الهاتف المحمول في التعليم بين التأييد والرفض, مجلة كلية التربية 
 م.8103( ,080(, ص)90)88جامعة بنها, مصر, 

الفلسطيني على  اعتماد الشباب" ,رضوان, سائد سعيد محمد -8
صحافة الهاتف المحمول كمصدر لألخبار وقت األزمات "دراسة 

 , كلية اآلداب, شئون البحثرسالة ماجستير غير منشورةميدانية", 

( 0العلمي والدراسات العليا, الجامعة اإلسالمية, غزة, فلسطين, ص)
 م.8106,
لوالء ا, إدارة عالقات العمالء وأثرها على تحقيق سعود, ربيع ياسين -0

للمنظمة: بالتطبيق على شركات الهواتف النقالة في بغداد, رسالة 
دكتوراه غير منشورة, كلية العلوم اإلدارية, جامعة أم درمان اإلسالمية, 

 م.8108(, 080ص) السودان,
السعيد, رضا مسعد. المعمل االفتراضي مدخل مقترح لتوظيف التابلت  -6

لمؤتمر اات بالمرحلة الثانوية, في تنمية المهارات العملية في الرياضي
العلمي السنوي الخامس عشر للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات 
بعنوان "تعليم وتعلم الرياضيات وتنمية مهارات القرن الحادي 

 م.8100(,000مصر", ص ) -والعشرين
العقاد, وسام كامل ياسين, "مدى إمكانية استخدام تطبيقات الهاتف  -8

, عيادات وكالة الغوث في قطاع حالة"لعمل: دراسة النقال في تطوير ا
غزة, رسالة ماجستير غير منشورة, كلية التجارة, الجامعة اإلسالمية, 

 م.  8103( ,8ص) غزة: فلسطين,
محددات استخدام الهاتف الجوال للحصول " ,علي, عالء الدين عباس -2

على الخدمات المصرفية في مصر", المجلة العلمية لالقتصاد 
 م. 8103( ,889-060(: ص)8ارة, مصر, )والتج

عيادات, يوسف احمد محمود ومقابلة, بسام محمود قبالن, "استخدام  -9
الهاتف النقال من قبل طلبة تخصص تكنولوجيا التعليم في جامعة 
جدارا الخاصة في التواصل األكاديمي واالجتماعي ومعيقات استخدامه 

-60(: ص)0)ع, عاليمجلة دراسات في التعليم المن وجهة نظرهم", 
 م.8103(, 90

عيساني, رحيمة الطيب, "استخدامات طالب جامعة الشارقة  -01
لالنترنت والهواتف النقالة وتأثيراتها على تواصلهم االجتماعي", المجلة 

ل, تصاالجمعية السعودية لإلعالم واال –العربية لإلعالم واالتصال 
  م.8108 ,(882-069(:ص)00السعودية, )

, الهاتف الجوال: أهميته واستخداماته في جامعة دالقضاة, محم -00
قطر: دراسة ميدانية, مجلة اتحاد الجامعات العربية لآلداب, األردن, 

 م.8101(, 31-89(: ص) 3)8
, توظيف تقنيات األجهزة المحمولة في كامل, محمد عبد الفتاح   -08

تقديم الخدمة المرجعية بالمكتبات ومراكز المعلومات: الواتس أب 
رية الجمعية المص–نموذجا, المجلة الدولية لعلوم المكتبات والمعلومات 

 م.8100(, 008ص) للمكتبات والمعلومات, مصر, 
ين طه اتجاهات طلبة جامعة مؤتة نحو إمكانية تحول المحادين, حس-03

الهاتف الخلوي إلى أداة من أدوات العنف المعاصرة في المجتمع 
(: 0)9, األردن, المجلة األردنية في العلوم االجتماعيةاألردني, 

ربية , الصحافة العلمية العمفضل, وحيد محمد م8106(, 88ص)
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 تطوير األداء, المجلة العربيةوسبل  اإللكترونية بين واقع راهن
 م.8100( ,88- 08(:ص)80)00العلمية للفتيان, تونس, 

"ميزات الصحافة اإللكترونية وانعكاساتها  ,منصور, تحسين -08
على الصحافة الورقية من وجهة نظر اإلعالميين والصحفيين 

( , 8)6األردنيين", المجلة األردنية في العلوم االجتماعية, األردن ,
 م.8103(, 096-089ص)
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