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Abstract: 

The current study aims to identify the reality of Zarqa University students’ dependence on the cell phone and the 

gratifications that it achieves, and clarify the pros and cons of university students’ use of the cell phone and what 

they achieve in terms of gratifications, and reveal the presence of significant differences in morale about the reality 

of Zarqa University students’ dependence on cell phones, and gratifications. Which he achieves according to the 

variables (gender, specialization, and academic level), and the study sample includes (150) undergraduate students, 

and the researcher used the descriptive and analytical approach, and relied on the questionnaire as a research tool. 

The research has reached several results, the most important of which are: 
1- The fact that Zarqa University students depend on cell phones came to a (high) degree from the viewpoint 

of the study sample. 
2- The gratifications achieved by the reliance of Zarqa University students on cell phones came to a (high) 

degree from the viewpoint of the study sample; the second dimension came in the first order: “media and 
news gratifications”. 

3- The negatives of employing university students for cell phones were of (medium) degree, according to the 
viewpoint of the sample members. 

4- There are no statistically significant differences at the significance level (0.05) regarding the reality of 
university students’ dependence on the cell phone and its benefits achieved from its use according to the 
variables (gender or gender - specialization - and academic level). 
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شباعاته   واقع اعتماد طلبة جامعة الزرقاء على الهاتف الخلوي وا 
 "دراسة ميدانية على عينة من طلبة البكالوريوس والماجستير"

 احمد علي العنانبة
 االعالمكلية 

 جامعة الزرقاء الخاصة

Ahmali1@hotmail.com 

 
 26/02/2020البحث قبول  15/10/1122البحث  استالم

 :الملخص
شباعاته التي يحققها, وتوضيح إيجابيات استخدام تهدف الد راسة الحالية التعرف إلى واقع اعتماد طلبة جامعة الزرقاء على الهاتف الخلوي وا 

معة طلبة الجامعة على الهاتف الخلوي وسلبياته وما يحققونه من إشباعات, والكشف عن وجود فروق ذات داللة معنوية حول  واقع اعتماد طلبة جا
والمستوى الدراسي(, واشتملت عينة  –والتخصص  -على الهاتف الخلوي, واإلشباعات التي يحققها وفًقا لمتغيرات: )الجندر أو النوع االجتماعي الزرقاء

قد توصل ( طالًبا وطالبة من طلبة البكالوريوس, واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي, واعتمد على االستبانة كأداة للبحث. و 251الدراسة على )
 البحث إلى نتائج عدة من أهمها: 

 إن واقع اعتماد طلبة جامعة الزرقاء على الهاتف الخلوي جاءت بدرجة )عالية( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة.  -5
دراسة, وجاء إن اإلشباعات التي يحققها اعتماد طلبة جامعة الزرقاء على الهاتف الخلوي جاءت بدرجة )عالية( من وجهة نظر أفراد عينة ال -6

 في الترتيب األول البعد الثاني: "اإلشباعات اإلعالمية واإلخبارية".
 إن سلبيات توظيف طلبة الجامعة للهاتف الخلوي جاءت بدرجة )متوسطة( وفًقا لوجهة نظر أفراد العينة. -7
شباعاته المتحققة من ( حول واقع اعتماد طلبة الجامعة ع1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -8 لى الهاتف الخلوي وا 

 والمستوى الدراسي(. –والتخصص  –استخدامه وفًقا لمتغيرات: )الجندر أو النوع االجتماعي

 ., الهاتف الخلويةالجامع طلبة :المفتاحّيةالكلمات 
 

 :المقدمة

ا الثورة التكنولوجية في االتصال ونقل المعلومات إلكترونيً  تشكل
الهاتف الخلوي إحدى  وُيعد  ز سمات العصر الحديث, من أبر  واحدةً 

برز وسائل أالهاتف الخلوي من  وأصبح, التقنيةهذه الثورة  نتاجات
 ا في معامالت األشخاصا كبيرً استخدامه تزايدً  وتزايد ,االتصال

 ضحىبل أ رقمي,, إذ لم يعد الهاتف الخلوي مجرد ابتكار والجماعات
ا االستغناء التي من الصعب جدً تية ضروريات الحياالضرورة من 

 .(12)عنها
واليوم, فقد أصبحت الهواتف الخلوية مطلبا مهمًّا في الحياة 
اليومية لمختلف أفراد المجتمع, بما في ذلك طلبة الجامعات, 
وتطورت إمكانات هذه األجهزة بما ُيَمكِّن المستخدم من إجراء 

لتطبيقات؛ ووفًقا لما المكالمات الهاتفية, وتصفح اإلنترنت, واستخدام ا
يراه العديد من الباحثين, فإن استخدام الهواتف الخلوية, مرتبط 
بتحقيق مجموعة من اإلشباعات, وال تقتصر على اإلشباعات النفسية 

نما تتضمن العديد من اإلشباعات المرتبطة باالحتياجات  فقط, وا 
 .(47)األساسية

خلوية كإحدى والباحث يرى أنه بالرغم من اعتبار الهواتف ال
أهم وسائل تحقيق اإلشباعات المختلفة عند طلبة الجامعات, إال أنه 
يجب عدم إغفال أو تجاهل التأثيرات السلبية المحتملة بسبب اإلفراط 
في االعتماد عليها حياتيًّا؛ فمن الممكن أن تكون الهواتف الخلوية 

كون سبًبا لإللهاء والتشتيت أثناء المحاضرات, أو أن تتسبب في ت
عدد من األنماط السلوكية اإلشكالية غير الصحية والبحث عن أدوار 

, ودراسة تواتي وسايغي (12)إلهايجديدة, وهذا ما أشارت إليه دراسة 
(1125 ,) 

دراسة (, و 1122(, ودراسة بن غوثي )1124ودراسة العزامي )
 .(44)لي
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 الدراسة مشكلة

مميزات الواسعة والالخلوي من األهمية الكبيرة للهاتف  مبالرغ
التي يقدمها لمستخدميه, إال أن توظيف الهاتف الخلوي ال يخلو من  
التأثيرات السلبية, حيث إن طبيعة اإلشباعات التي يرغب المستخدم 
في تحقيقها مرتبطة بمجموعة من األنماط السلوكية اإلشكالية 
الستخدام الهاتف الخلوي. ونظًرا ألن الباحث مطلع على مجتمع 

سة من قرب؛ لذا جاءت هذه الدراسة للوقوف على واقع اعتماد الدرا
من  المتحققة طلبة جامعة الزرقاء على الهاتف الخلوي واإلشباعات

 استخدامه.

 أهداف الدراسة

 تهدف الدراسة الحالية إلى:
الوقوف على واقع اعتماد طلبة الشباب الجامعي في األردن  -1

 للهاتف الخلوي.
تي يحققها استخدام الهاتف الخلوي التعرف إلى اإلشباعات ال -2

 لطلبة الجامعة في  األردن.
تحديد سلبيات واقع اعتماد طلبة الجامعات في األردن على  -3

 الهاتف الخلوي.

 تساؤالت الدراسة
 طلبة جامعة الزرقاء على اعتماد التساؤل الرئيس:ما واقع

؟ وينبثق من استخدامه المتحققة ما هي اإلشباعاتو  هاتف الخلويلا
 نه عدة أسئلة فرعية هي:ع

طلبة الجامعات في األردن على الهاتف  ما واقع اعتماد -1
 الخلوي؟

لشباب الهاتف الخلوي لاستخدام ما اإلشباعات التي يحققها  -2
 ؟الجامعي األردني

لهاتف ل طلبة الجامعات في األردناستخدام ما سلبيات  -3
 الخلوي؟

 أهمية الدراسة
ن النظري والتطبيقي وذلك تبرز أهمية هذه الدراسة في المجالي

 على الوجه اآلتي:
 أواًل: األهمية النظرية:

تأطير الواقع الحالي لمدى توظيف طلبة الجامعة للهاتف  - 
 الخلوي, وبيان الجوانب اإليجابية والسلبية لهذا االستخدام.

التعرف إلى اإلشباعات التي يحققها استخدام الهاتف الخلوي  -
وتعزيز العملية التعليمية, وتطبيق خدمات  للشباب الجامعي األردني,

 الحكومة اإللكترونية.
يأمل الباحث في إثراء إضافة علمية للمعرفة والمكتبات  - 

العربية فيما يتعلق بواقع اعتماد الهاتف الخلوي من قبل طلبة الجامعة 

في ظل ندرة البحوث والدراسات -واإلشباعات المتحققة من استخدامه 
 التي تناولت موضوع الدراسة. -احثعلى حد علم الب

 ا: األهمية التطبيقيةثانيً 

في طرح توصيات للحد من سلبيات استخدام طلبة تسهم الدراسة  -
 .  هاتف الخلويلل الجامعة

تحديد أهم التطبيقات التي يمكن االستفادة منها في تطوير العملية  -
 .التعليمية بالجامعات األردنية

اعات الناجمة من واقع اعتماد طلبة اإلشب مدىالتعرف إلى  -
 .التوصل إلى نتائج واقعيةالجامعة على الهاتف الخلوي, و 

  فرضيات الدراسة
 تسعى الدراسة للتحقق من الفرضيات اآلتية:

(, 1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -1
 واإلشباعات هاتف الخلويلطلبة الجامعة على ا حول واقع اعتماد

 من استخدامه وفًقا لمتغير )الجندر(. المتحققة

(, 1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -2
 واإلشباعات هاتف الخلويلطلبة الجامعة على ا حول واقع اعتماد

 من استخدامه تبعا لمتغير )التخصص(. المتحققة
(, 1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -3

 واإلشباعات هاتف الخلويلطلبة الجامعة على ا حول واقع اعتماد
 من استخدامه تبعا لمتغير )المستوى الدراسي(. المتحققة

 الدراسةحدود 
باستجابة أفراد عينتها الدراسة  جاءت نتائج أواًل: الحدود الموضوعية:

 طلبة الجامعة على واقع اعتمادمعرفة لفقرات االستبانة الميدانية, ل
  .واإلشباعات المتحققة من استخدامه لهاتف الخلويا

في الفصل الدراسي الثاني من أجريت الدراسة ا: الحدود الزمانية: ثانيً 
 م.1122 –م1128العام الدراسي 

للدراسة, في جامعة الزرقاء النطاق الجغرافي  ا: الحدود المكانية:ثالثً 
 للدراسة الميدانية. ةوالمحدد

 طلبة جامعة الزرقاء ,يشمل مجتمع الدراسة شرية:ا: الحدود البرابعً 
 .الممثلةعشوائية العينة وال

 :مصطلحات الدراسة
الحاصل والحادث  , والواقع: هو(وقع)الواقع في اللغة من  واقع:
ستخدام الفعلي االستخدام في هذا الدراسة الويقصد واقع ا, فعال

رحلة للهاتف الخلوي, الذي يقوم به طلبة جامعة الزرقاء لم
لى مجموعة الظروف الداخلية إمصطلح يشير  والواقعية.البكالوريوس

نزعة , وهو عادة التوازنإجل أ والخارجية التي تحرك الفرد من
ورغبات حاجات  يرضيوهذا الهدف  ,لى هدف معينإللوصول 
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و غرض أتحرك السلوك وتوجهه نحو تحقيق هدف  للفرد داخلية
 .  (28) الهدف يتحقق ذلك وتحافظ على استمراريته حتى ,معين

َأْشَغاَلُه: َباَشَرَها, والَواِقُع : الحاصُل,  وفي معجم المعاني الجامع, َواَقعَ 
, الواقع  في الَواِقِع : ِفي الَحِقيَقِة, َواِقعُ  اْلَحاِل : الَوْضُع اْلَحِقيِقيُّ

: محاكاة يولِّدها الحاسوب لمناظر ثالثي ة األبعاد لمحيط أو  االفتراضي 
ا س لسلة من األحداث تمكِّن النَّاظر الذي يستخدم جهاًزا إلكترونيًّا خاصًّ

 من أن يراها على شاشة عرض ويتفاعل معها بطريقة تبدو واقعية.
: استخدم الشخص استخداًما أي اتخذه خادًما يخدمه, فهو االستخدام

خادم وخدام. واستخدمه, أي استوهبه خادًما فوهبه له. ويقال 
. اصطالًحا؛ مفهوم االستخدام (22)سألته أن يخدمني استخدمته أي

يستدعي حيازة تقنية أو الوصول إليها, بمعنى أن تكون متوفرة بشكل 
 مادي الستخدامها.

في المعجم الوسيط هو من أدرك سن البلوغ إلى سن  :الشباب
الكهولة, والشباب يعني الحداثة, وشباب الشيء أوله, وفي المصباح 

عني النشاط والقوة والسرعة, أما قاموس وبستر فيعرف المنير الشباب ي
الشباب بأنه فترة من مراحل العمر المبكرة التي تكون بين مرحلتي 

. وتعرف األمم المتحدة الشباب بأنها المرحلة (25)الطفولة والمراهقة
 .(11)عاًما 17-25العمرية مابين سن 
بكة من أبراج هو أداة اتصال السلكية تعمل خالل شالهاتف الخلوي: 

البث موزعة لتغطي مساحة معينة, ثم تترابط عبر خطوط ثابتة أو 
ا على أنه هاتف محمول كما يمكن تعريفه أيضً . (21)أقمار صناعية

رسال الرسائل, و يستخدم لعدد من األغراض, مثل إجراء المكالمات,  ا 
  .(14)والتقاط الصور, وغير ذلك ,وتصفح اإلنترنت

الهاتف الخلوي إجرائًيا, أنه وسيلة اتصال  ومما سبق يمكن تعريف
حديثة ومتطورة تعمل بنظام الموجات الراديوية التي تنتشر عبر أبراج 

 للبث موزعة بتنظيم معين يساعد على تغطية أكبر مساحة ممكنة.
أنه تأثير نفسي مرتبط وناتج عن التقييم بيعرف اإلشباع اإلشباعات: 

ومن . (14)موضوعة واألداء الفعليين التوقعات البالمعرفي للتباين 
أنه الشعور بالحصول على المكافآت بمنظور مختلف يعرف اإلشباع 

 استمتاع أو رضا بنتائج عمل على هيئةالفورية, والتي تكون 
الشعور بالرضا, ويمكن تعريف اإلشباعات إجرائًيا بأنها  .(44)دؤوب

 .وبشكل خاص الرضا الناتج عن إرضاء رغبة ما

 للدراسة نظريطار الاإل
انتشر استخدام الهاتف الخلوي عالميًّا, فقد وصلت النسبة اإلجمالية 

؛ ونظًرا %54لمن يمتلكون هاتًفا خليويًّا حول العالم إلى حوالي 
للتطور الهائل في التكنولوجيات النقالة أصبحت الهواتف الخلوية من 
األدوات المهمة لرفع مستوى اإلنتاجية في مختلف السياقات 

لمجتمعية في العصر الحديث, مثل أماكن العمل, والمدارس, ا
 . (12)والجامعات

  استخدامات الهاتف الخلوي
يعد الهاتف الخلوي من أحدث االختراعات وأكثرها فائدة للبشرية 
بسبب تعدد استخداماتها وتطورها يوميًّا؛ لتغطي مجااًل جديًدا من 

وية تقتصر على مجاالت الحياة, فلم تعد خدمات الهواتف الخل
االتصاالت الهاتفية فقط, بل اتسعت دائرة استخداماتها لتشمل 
االستخدامات التعليمية والمجتمعية والترفيهية والتعليمية والتجارية 

 وغيرها من الخدمات التي تسهل حياتنا بشكل كبير. 
بشكل عام, هناك عدد من االستخدامات العامة للهاتف الخلوي في 

باختالفات ثقافتها؛ وهناك فئتان رئيستان للعوامل جميع المجتمعات 
الدافعة الستخدام الهاتف الخلوي, وهما: العوامل السببية والعوامل 
الجوهرية. والعوامل السببية هي عوامل مرتبطة بتحقيق النفع, 
وتتضمن هذه العوامل القابلية للتنقل والفورية, أما العوامل الجوهرية, 

محدد, وتتضمن  فمنفعة أو غرض هادفهي غير مرتبطة بتحقيق 
  .(44)هذه العوامل العاطفة والرغبة في االختالط االجتماعي

وتقدم الهواتف الخلوية تكاماًل بين أنواع االتصال, وهي االتصال 
(, SMSالشفوي واالتصال المكتوب عن طريق استخدام خدمة )

 (Instant Communication)واستخدام برامج االتصال الفوري 
, واالتصال المرئي عن طريق استخدام العديد (Messenger)ل مث

 من البرامج مثل برنامج الفيسبوك تايم, والتطبيقات مثل )تانجو

(TANGO  سكاي(وSKY في أجهزة األيفون )(Iphone) وهي ,
بذلك استفادت من تقنية الوسائط المتعددة التي تجمع بين الصوت 

 . (22)والصورة والحركة
  ادولي  
بين االستخدامات المهم ة للهاتف الخلوي دولًيا, وتحديًدا في من 

الغرب, التطبيقات التي تجمع بين األخبار وتحديد المواقع الجغرافية؛ 
وتتميز هذه األخبار بمميزات تمكن المستخدم من البحث عن األخبار 
وفًقا لمكان حدوثها؛ مما ُيَمكِّن المستخدم من البحث عن األخبار وفًقا 

قها المكاني؛ ويؤدي ذلك إلى جعل البحث عن األخبار المحلية لسيا
 أمًرا أكثر سهولة, خاصة بالنسبة للمستخدمين من فئة الشباب.

ويمثل استخدام طلبة الجامعة لتقنيات الهاتف الخلوي ظهوًرا لثقافة 
جديدة, حيث يمثل الهاتف الخلوي شكاًل من أشكال تدفق المعلومات 

استخدام الهواتف الخلوية صورة جديدة  بين الشباب؛ وقد أوجد
للتواصل بينهم, وأصبح سمة من ثقافتهم, ويستطيع المستخدمون لهذه 
األجهزة تبادل المعلومات على المستوى العالمي؛ مما ينمي معارفهم 
حول مختلف األحداث والتطورات التي تحدث في المجتمع, مقارنه 

التي توفر مجرد بمن يستخدمون أجهزة الهاتف الخلوي العادي 
االتصال العادي بين األفراد, باإلضافة إلى بعض التطبيقات 

 . (22)البسيطة
وعند النظر إلى طبيعة االستخدام عالمًيا, فإنه من المالحظ وجود 
بعض االحتياجات المحددة التي يتجه المستخدم إلى استخدام الهواتف 
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المستخدم  الخلوية إلشباعها؛ على سبيل المثال, فعند النظر إلى
األوروبي, فإن الهواتف الخلوية تستخدم لمجموعة من األغراض التي 
تتضمن استخدام البريد اإللكتروني, والبحث عن المعلومات, والتسوق 

 . (17)عبر اإلنترنت
  اعربي  

تساهم حزمة من العوامل الثقافية التي تساهم بصورة كبيرة في 
العالم العربي؛ فمن المالحظ ارتفاع اإلقبال على الهواتف الخلوية في 

بأن ثقافة الشعوب العربية تتسم بالجماعية والفوارق الواضحة بين 
األفراد, والتي تكون ناتجة عن الطبيعة األبوية لألسرة العربية, وذلك 
باإلضافة إلى النزعة نحو تجنب المخاطرة, والمعتقدات التقليدية حول 

ستخدمين العرب في استخدام الرجولة واألنوثة؛ مما يزيد في رغبة الم
 الهواتف الخلوية كمنفذ أو متنفس اجتماعي.

وتعد الدول العربية من أكبر الدول استخداًما للهواتف الخلوية بجميع 
إصدارتها وأشكالها, وذلك بسبب مصداقيتها التي منحتها شعبية كبيرة 
بين الجماهير, فهي ليست حكًرا على فئة نخبوية معينة, بل تشمل 

لفئات االجتماعية بال استثناء, بما في ذلك الكبار والصغار كل ا
 . (2)واألغنياء والفقراء والمتعلمين واألميين على حد سواء

وتساعد الهواتف الخلوية في إتاحة الخدمات الطالبية إلكترونًيا وفًقا 
لألنظمة المستخدمة, حيث تدعم الخدمات وتفيد في خدمات 

ي, وتساعد على معرفة المعدالت االستعالم عن الوضع األكاديم
والجداول الدراسية للطالب المنتظمين, وأيًضا تمكن طالب الجامعة 
من االستعالم عن السجل األكاديمي, فضاًلعن معرفة درجات 

العديد من الجامعات العربية هذه  ماالختبارات الفصلية؛ وتستخد
امات التقنيات لتقديم الخدمات الطالبية؛ باإلضافة إلى االستخد

للهاتف الخلوي, والمتمثلة في الخدمات الرياضية واإلخبارية  ىاألخر 
  .(21)والترفيهية أو خدمات مواقع التواصل االجتماعي

وال يقتصر استخدام المستخدم العربي للهواتف الخلوية على 
اإلشباعات االجتماعية والتواصل االجتماعي, فهو ينظر إليه بوصفه 

ت؛ وتتضمن هذه االستخدامات تصفح جهاًزا متعدد االستخداما
دارة الملفات الصوتية؛ واليوم, وينظر  اإلنترنت, واستخدام الكاميرا, وا 
في العالم العربي إلى الهواتف الخلوية بصفتها بدياًل فعااًل للهواتف 

 . (71)األرضية, والتي تتسم بارتفاع كلفة بنيتها التحتية واستخدامها
 اأجيال الهاتف الخلوي وخصائصه

, 2227ظهر الجيل الثاني من الهاتف الخلوي في عام 
وقد قام الجيل الثاني من الهاتف الخلوي على إشارات معطيات رقمية 
منخفضة المجال, تسمح بإرسال بيانات محدودة مثل الرسائل النصية 
القصيرة والرسائل المصورة, كما بدأ في هذا الجيل من الهواتف 

؛ وكان الهدف من الجيل الثاني الخلوية نظام تشفير البيانات
(2G) هو زيادة قدرات النظام , كما تميز بقوة اإلرسال نسبًيا, كما أنه

كان يتمتع بموثوقية أكبر, وزيادة قدرة الطيف وكفاءته, وسهولة تقديم 
الخدمات الصوتية المتطورة, ونصوص الرسائل, وخدمة الفاكس, 

باإلضافة إلى تحسين والوصول إلى شبكات البيانات األساسية, هذا 
دفع نجاح شبكات الجيل الثاني . و (22)الحماية ومنع االحتيال

تطوير نظام عالمي موحد  سبلدراسة لتجاه االلالتصاالت الخلوية 
يفي بالشروط الالزمة لتوفير تطبيقات ال تقتصر على خدمات 

بل تتعداها لتشمل خدمات تحاكي تلك  ,االتصال الهاتفي التقليدية
 االتحاد الدولي لالتصاالت ى تبنحها شبكة االنترنت, وفعاًل التي تتي
(ITU) الثالثة ات وبداية األلفيةيهذه الدراسات في نهاية التسعين 

 IMT- 2000ا لذلك وأطلق عليه ضمن مشروع أنشئ خصيصً 
(Telecommunication SInternational Mobil والذي ,)

لذي جري التوافق داللة على المجال الترددي ا 1111يحمل الرقم 
 .2000khz/s(8)علية 

شبكات  حيث إن في العقد الحالي؛أما الجيل الرابع فقد بدأ 
ميغابايت في  211االتصاالت تتيح سرعة تحميل على اإلنترنت تبلغ 

من خدمات االتصاالت الحديثة المصممة  حزمةوهناك  .الثانية
 ا للتقديم من خالل هذه الشبكات, مثل خدمات رسائلخصيصً 

الوسائط المتعددة, والدردشة باستخدام الفيديو, والتلفاز المحمول, 
جهزة التلفاز عالية الوضوح, وخدمات بث الفيديو ألوتقديم محتويات 

  .(71)الرقمي

 التي استندت إليها الدراسةنظرية ال
 Uses And)استندت الدراسة إلى نظرية االستخدامات واإلشباعات 

Gratification Theory) ,ك أن االحتياجات البشرية ناتجة عن ذل
أسباب اجتماعية ونفسية, وعلى أن ذلك يؤدي إلى تباين توقعات 
األفراد حول وسائل اإلعالم وأي مصادر أخرى للمعرفة؛ ويؤدي هذا 
التباين إلى اختالف طبيعة التعاطي مع وسائل اإلعالم؛ مما يؤدي 

احبة الستخدام بدوره إلى اختالف طبيعة اإلشباعات والنتائج المص
وسائل اإلعالم؛ وتهتم هذه النظرية بدراسة كيفية قيام األفراد بإشباع 

. وعلى الرغم من (45)احتياجاتهم من خالل محتويات وسائل اإلعالم
أن نظرية االستخدامات واإلشباعات قد سعت باألساس لتفسير طبيعة 
ودوافع استخدام األشخاص لوسائل اإلعالم بشكل خاص, إال أن 

لعديد من الباحثين قد استخدموها بغرض تفسير طبيعة العديد من ا
التكنولوجيات المرتبطة باإلعالم واالتصاالت, مثل مسجالت الفيديو, 

(, واإلنترنت, والخدمات المتنوعة Cable TVوالتلفزيون الكيبلي )
المقدمة عبر اإلنترنت, وجهاز المناداة, والهواتف الخلوية, واستخدام 

 ن خالل الهواتف الخلوية.اإلنترنت م
 الجامعة عبر الهاتف الخلوي طلبةإشباعات 

وأثرت تأثيًرا جذرًيا  ,قامت الهواتف الخلوية بتغيير شكل العالم
من بداية القرن الحادي والعشرين, فلم ينحصر استخدامها  الناسفي 
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على المكالمات الشخصية فقط, بل أصبحت مزودة بالتقنيات 
رسال الرسائل النصية, المتطورة, كالتواصل  الدائم بشبكة اإلنترنت, وا 

والرسائل المصورة, واالستماع إلى الموسيقا والترفية, واأللعاب, 
والدخول إلى الحسابات المصرفية, وتحويل األموال, ودفع المشتريات, 
والكثير من التطبيقات التكنولوجية التي لم يكن مخطط لها عند 

قامت الهواتف الخلوية بإشباع العديد من اختراع الهواتف الخلوية؛ فقد 
 . (2)االحتياجات األساسية وغير األساسية لإلنسان

 تعليميةال أواًل: اإلشباعات
تدفع العديد من المميزات الطلبة إلى االهتمام على نحو متزايد 
باستخدام الهواتف الخلوية لتحقيق اإلشباعات التعليمية, مثل إمكانية 

رب الوظيفي بين التكنولوجيات, وانخفاض تكلفة الحمل والنقل, والتقا
الهواتف وخدمات االتصاالت؛ لذلك, فإن الطالب يستغلون هذه 
المميزات في أنشطة التعلم الذاتية خارج سياق القاعات الدراسية, 

 وُيعرف بالتعلم غير الرسمي.
ويستخدم الطلبة الهواتف الخلوية كذلك كجزء مما يعرف بالتعلم 

التعلم الذي يعتمد على استخدام األجهزة النقالة القادرة النقال؛ وهو 
على إجراء العمليات الحسابية؛ واليوم, فإن معظم األجهزة المستخدمة 
لهذا الغرض هي الهواتف الخلوية؛ ويتميز التعلم باستخدام الهواتف 
الخلوية بعدد من المميزات المهمة, أبرزها تسهيل انتقال المعرفة بين 

علمين أو المدربين, وذلك باإلضافة إلى إمكانيات التفاعل الطلبة والم
 . (11)والتواصل

كما أن التعلم بواسطة الهاتف الخلوي له العديد من المميزات التي 
تتمثل في أن التعلم من خالله يأخذ العملية التعليمية بعيًدا عن أي 
 نقطة ثابتة, متغلًبا على كل حدود الزمان والمكان, ومحترًما رغبة
المتعلم في أن يتفاعل مع أطراف العملية التعليمية دون الجلوس 
مكتوف األيدي في أماكن محددة, وأوقات محددة؛ من أجل تلقى 
المعلومة, وهو ما وف ر المزيد من الحرية للمتعلم, وأعطاه إمكانية 
التعلم داخل المؤسسة التعليمية وخارجها, وفي أي وقت شاء, هذا 

   .(7)قق المشاركة والتعاون بين الطلبة والمعلمينباإلضافة إلى أنه يح
 واإلخبارية عماميةاإل ثانًيا: اإلشباعات

لقد ازداد إقبال طالب الجامعات على استخدام الهاتف الخلوي 
لتحقيق اإلشباعات اإلعالمية واإلخبارية؛ ويرجع السبب في فاعليته 

اصل في هذا الصدد إلى كونه وسيلة أساسية لتصفح وسائل التو 
االجتماعي واستخدامها؛ وهناك العديد من أوجه التفوق في استخدام 
الهاتف الخلوي ألغراض إعالمية, أهمها تيسير سرعة تدفق المعرفة, 
وسهولة التحكم في المعلومات, والقدرة على التكيف, والمالءمة 
للمجتمع المحلي, والتمكين, وانخفاض التكلفة, وسهولة الحصول على 

 وعدم االرتباط بتوقيت.المعلومات, 
فاستخدام األجيال الحديثة من الهاتف الخلوي قد تعدت دورها في 
القيام بإجراء المكالمات الهاتفية, إلى قيامها بإخبار المستخدمين 

عالمهم بمختلف األخبار واألحداث التي تقع في المجتمع, من  وا 
خاصة خالل تزويدهم بمقاطع الفيديو والرسائل النصية, والمواد ال

بالتسلية والترفيه, وفي المقابل يستطيع المستخدمون الدخول إلى 
مواقع اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي الشهيرة, مثل: فيسبوك 
وتويتر وغيرها؛ لتبادل الرسائل ومقاطع الفيديو المتعلقة بجميع 

 . (4)األحداث في المجتمع
ئمة على وتختلف طبيعة التفاعل في الشبكات اإلخبارية القا

تكنولوجيا الهواتف الخلوية, عن تلك في وسائل اإلعالم التقليدية, 
حيث إن استعمال الطلبة لهذه الهواتف في الحصول على األخبار ال 
يكون بهدف االستقبال السلبي للمعلومات, على غرار ما هو الحال 
مع وسائل اإلعالم التقليدية, ولكنه يكون بهدف المشاركة المجتمعية 

الة؛ لذلك, فمن المالحظ بأن استخدام الهاتف الخلوي لإلشباعات الفع
اإلعالمية مرتبط ببناء الشبكات االجتماعية وحشد تأييد أفراد 

 . (72)المجتمع
 جتماعيةاال ثالثًا: اإلشباعات

تندرج اإلشباعات االجتماعية تحت ما يعرف باالستخدامات 
ماعية هي استخدام االجتماعية للهاتف الخلوي؛ واالستخدامات االجت

الهاتف الخلوي ألغراض اجتماعية, مثل التواصل االجتماعي, 
والمراسلة, والمكالمات الهاتفية, والحفاظ على عالقات اجتماعية؛ 
وُتعد  اإلشباعات االجتماعية ذات طبيعة متنوعة, إذ إن طبيعة 
اإلشباعات المرتبطة بإجراء المكالمات الهاتفية ليست بنفس اتساع 

 . (15)لمرتبطة بالتفاعل عبر وسائل التواصل االجتماعيتلك ا
 دكما أصبح الهاتف الخلوي اليوم هو البديل في التعامل مع األفرا

والجماعات, فبدال من زيارتهم والوصول إليهم, أصبح الهاتف هو 
الوسيلة المفضلة عند العديد من األفراد في االتصال بأفراد العائلة أو 

ا كانت المسافة بعيدة؛ ولهذا يمكن القول بأن األصدقاء, خصوًصا إذ
الهاتف المحمول حول العالقة االتصالية في ظل القرية الكونية إلى 

 . (27)عالقات إلكترونية
وقد سعت نظرية االستخدامات واإلشباعات إلى تفسير طبيعة 
استخدام الهواتف الخلوية ودوافعها المرتبطة باإلشباعات االجتماعية 

جامعات؛ ووفًقا لمنظور النظرية, فإن استخدام وسائل لدى طالب ال
التواصل االجتماعي من خالل الهواتف الخلوية يكون بهدف البقاء 
على اتصال مع األصدقاء, وبناء العالقات االجتماعية الجديدة؛ حيث 
إن اإلشباعات االجتماعية تأتي بصفتها إحدى أهم اإلشباعات المراد 

    . (18)خدمين للهواتف الخلويةتحقيقها لدى الطالب المست
بالتالي, ومع تطور التكنولوجيا وظهور األجيال المتطورة من الهواتف 
الخلوية والتي يطلق عليها الهواتف الذكية, تعددت أشكال االتصال, 
فلم يعد االتصال يقتصر على سماع صوت الشخص الذي تود 

ائل التواصل معه بل سماعه ورؤيته, باإلضافة إلى تعدد وس
االتصال, والمتمثلة في االتصال المباشر عن طريق المكالمة 
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الهاتفية, أو استخدام خدمة الرسائل, أو استخدام مواقع التواصل 
 االجتماعي بمختلف أنواعها.

 شخصيةال رابًعا: اإلشباعات
برزت أخيًرا العديد من االستخدامات الشخصية المميزة للهاتف 

ستخدامات الدفع النقال كأحد أهم الخلوي, وكان من أبرز تلك اال
صور اإلشباعات الشخصية القائمة على الهواتف الخلوية؛ والدفع 
النقال هو القيام بعمليات الدفع نظيًرا للحصول على السلع, أو 
الخدمات, أو دفع الفواتير باستخدام جهاز نقال يستخدم تقنية 

ز الدفع االتصال الالسلكي, وتكنولوجيات االتصال األخرى؛ ويتمي
النقال بعدد من المميزات, أهمها الراحة والسرعة وتوفير الوقت 

الخلوية إلى إحدى أهم  فوالجهد؛ مما يجعل من المتوقع تحول الهوات
 قنوات إجراء العمليات المالية المختلفة.

وعلى الرغم من تعدد اإلشباعات الممكن أن تحققها الهواتف الخلوية, 
ن إلى استخدامها في تحقيق اإلشباعات إال أن طلبة الجامعة يميلو 

الشخصية, حيث يرى معظم الطالب بأن الهواتف الخلوية مصممة 
باألساس ألغراض ترفيهية؛ ويرجع السبب في هذه االعتقاد إلى 
مكانات هذه الهواتف؛ فمن الممكن من  التطور الكبير في وظائف وا 
ة خالل هذه الهواتف لعب أنواع مختلفة من األلعاب ومشاهد

 . (44) المباريات الرياضية الحية
 خامسا: اإلشباعات الترفيهية

نظًرا لتعدد خصائص الهواتف الخلوية ومميزاتها, أصبحت 
أدوات مثالية للقيام بالعديد من األنشطة اليومية المرتبطة باإلشباعات 
الشخصية؛ فقد أصبحت الخصائص الموجودة في هذه الهواتف 

لصوتية, مثل: )الموسيقا, وملفات تتضمن فرصة تشغيل الملفات ا
الفيديو, وتصفح اإلنترنت(, وحتى إمكانيات معالجة النصوص وبناء 
جداول البيانات شبيهة باإلمكانيات التي توفرها مجموعة برامج أوفيس 

  .(42)من مايكروسوفت
ولعل الشباب من أهم فئات المجتمع استخداًما للهاتف الخلوي نظًرا 

من الخدمات, كالتصفح في المواقع المختلفة,  ألنه قدم لهم الكثير
, باإلضافة إلى تحميل يوالدخول إلى شبكات التواصل االجتماع

والصور, فالشباب يجدون في الهواتف الخلوية  تالكتب والفيديوها
المتنفس في تلبية حاجاتهم ورغباتهم اليومية, وبما أن الهواتف الذكية 

فإن فئة الشباب أكثر استعمااًل  تحتوي كذلك على األلعاب والموسيقا,
 .(24)لهذه التقنيات؛ مما جعلهم يدمنون عليها ويستخدموها بكثرة

 (الدراسات السابقة
إلى قياس درجة استخدام الهواتف ( 2117هدفت دراسة العزامي )

الخلوية في العملية التعليمية؛ وأجريت الدراسة على عينة مكونة من 
على المنهج الوصفي المسحي؛ ( طالب؛ واعتمدت الدراسة 211)

واستخدمت االستبانة كأداة للدراسة؛ وقد توصلت الدراسة إلى أن 
درجة استخدام طلبة تكنولوجيا التعليم للهواتف الذكية جاءت بدرجة 

متوسطة؛ وأن الطالب يدرك أهمية الهاتف الخلوي في العملية 
عدد الطلبة التعليمية أكثر كلما انتقل إلى مرحلة تعليمية أعلى؛ وأن 

الذين يشاهدون األفالم التعليمية على الهاتف الخلوي قليلون بسبب 
 صغر حجم الشاشة. 

اإلشكالية  سلوكياتالأنواع  (25)دراسة إلهاي وآخرين وتناولت
ا ( مشتركً 412استخدام الهاتف الخلوي؛ وتكون مجتمع الدراسة من )و 

الباحثون ( في قارة أمريكا الشمالية؛ واعتمد MTurkفي موقع )
المنهج الوصفي التحليلي القائم على االستبانة؛ وأظهرت الدراسة 

استخدام الهاتف و  اإلشكالية سلوكياتالعالقة إيجابية قوية بين  وجود
واالستخدام المرتبط بالعمليات واالستخدام  من ناحية, الخلوي

 االجتماعي من ناحية أخرى.
ر الفئات استخداًما التعرف إلى أكث (2116وهدفت دراسة بن غوثي )

للهواتف الخلوية, والحاجات والدوافع التي تجعل الشباب يستخدمون 
الهواتف الذكية, باإلضافة إلى معرفة إيجابيات الهواتف الذكية 

( فرًدا مقسمين إلى مجموعتين 41وسلبياتها؛ وضمت العينة )
متساويتين من اإلناث والذكور, واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي 

حي, واستخدمت المالحظة واالستبانة كأدوات للدراسة؛ وتوصلت المس
الدراسة إلى أن الشباب ينشغلون بالهواتف الخلوية أكثر من انشغالهم 
باألهل واألصدقاء؛ وأن الهواتف الخلوية تشكل للشباب مشكالت 
مادية متمثلة في الرصيد وغيره؛ كذلك فمن أهم دوافع الشباب 

 هو الترفيه.  الستخدام الهواتف الذكية
إلى تقديم أدلة تطبيقية للمقارنة  هدفت دراسة (22)هينيكر وآخرين وأقام

بين االستخدام الهادف واالستخدام المنتظم للهاتف الخلوي؛ واشتملت 
بالواليات  (MTurk)موقع  ي( من مستخدم74عينة الدراسة على )

 الباحثون المنهج الوصفي التحليلي القائم على ووظفالمتحدة؛ 
مرتبط باستخدامات  المنتظماالستبانة؛ وأظهرت الدراسة أن االستخدام 

وسائل التواصل االجتماعي, واأللعاب, ومطالعة األخبار, أما  :مثل
فرص  إلىالتعرف  :الهادف فهو مرتبط باستخدامات مثل االستخدام

 واستخدام الخرائط. ,التخفيضات في المحال التجاريةو  ,التوفير
دراسة بهدف معرفة تأثير استخدام  (2115ايغي )وأجرى تواتي وس

الهاتف الخلوي على التواصل االجتماعي داخل األسرة؛ وضم ت 
( فرد؛ واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي كمنهج 211العينة )

للدراسة؛ واستخدمت االستبانة أداة لها؛ وقد توصلت الدراسة إلى أن 
إلى عدة مشاكل بين الزوجين الهاتف النقال يثير الشكوك التي تؤدي 

داخل األسرة؛ وأن للهاتف الخلوي دوًرا مهًما في إشباع التواصل 
االجتماعي بين األبناء واآلباء؛ أيًضا فالهاتف الخلوي يساهم في 
االغتراب بين األبناء واآلباء؛  نظًرا النشغال األبناء بهذه الوسيلة 

 طوال الوقت.
االستخدام المفرط للهاتف الخلوي إلى قياس  (42)هدفت دراسة ليكما 

وموقع فيس بوك لدى الطالب الجامعيين األمريكيين األفارقة؛ 
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بوالية تكساس بالواليات  طالب( 417واشتملت عينة الدراسة من )
المتحدة؛ واعتمد الباحثون المنهج الوصفي التحليلي القائم على 

ابية بين توجد عالقة إيج هاستمارة االستطالع؛ وأظهرت الدراسة أن
 .لقاالستخدام المفرط للهاتف الخلوي وموقع فيسبوك والق

 اإلجراءات المنهجية للبحث
 الدراسةمنهج 

المسحي اإلعالمي في الدراسة, المنهج استخدم الباحث 
اآلراء واألفكار جمع ب المسحي اإلعالمي"ويختص المنهج 

سة واالتجاهات واالنطباعات والتأثيرات المختلفة لدى عينة الدرا
تصنيفها وتبويبها؛ بهدف المستخدمة للهاتف الخلوي,  ثم القيام ب

استخراج االستنتاجات ذات الداللة, ثم الوصول إلى تعميمات بشأن 
  ."(2)الدراسة الظاهرة موضوع 

 وعينته الدراسةمجتمع 
طلبة مرحلة البكالوريوس يشتمل مجتمع البحث على جميع 

( طالًبا وطالبة 251)عينة ال وضمت, والماجستير في جامعة الزرقاء
لتمثيل مستويات مجتمع الدراسة:  المستوى  تم اختيارها عشوائيا,

األول, المستوى الثاني, المستوى الثالث, المستوى الرابع, ومستوى 
طالًبا وطالبة من كل مستوى, نصفهم من  41الماجستير, وبمعدل 

 الطالب, والنصف اآلخر من الطالبات.
 أداة البحث
واقع  إلىبهدف التعرف  هاالباحث ببناء استبانة وتطوير قام 

من وجهة  واإلشباعات المتحققة هاتف الخلوي,لل طلبة الجامعة اعتماد
 .نظر طلبة جامعة الزرقاء

 األساليب اإلحصائية

لتكرار والنسب المئوية لوصف أفراد الدراسة, ولحساب استجابات ا -1
 ا أداة الدراسة.أفراد الدراسة اتجاه العبارات التي تتضمنه

 لمتوسطات الحسابية لترتيب استجابات أفراد الدراسة.ا -2
 لفقراتعامل ارتباط بيرسون للتأكد من صدق االتساق الداخلي م -3

 الدراسة.
 كرونباخ( لقياس ثبات أداة الدراسة. عامل ثبات )ألفام -4
على  : وذلك لوصف المتوسط الحسابي لالستجاباتمعادلة المدى -5

 :اآلتيلى النحو عو  ,عدكل عبارة وبُ 

 ا(.تمثل درجة استجابة )ضعيفة جدًّ  2081إلى أقل من  2من  -

 تمثل درجة استجابة )ضعيفة(. 1021إلى أقل من  2081من  -
 تمثل درجة استجابة )متوسطة(. 4071إلى أقل من  1021من  -
 تمثل درجة استجابة )عالية(. 7011إلى أقل من  4071من  -
 ا(.ستجابة )عالية جدًّ تمثل درجة ا 5إلى أقل من  7011من  -

لمعرفة الفروق  (Independent Samples Test)اختبار  -6
 اإلحصائية وفًقا لمتغير الجندر.

لمعرفة الفروق اإلحصائية وفًقا  (one way anova)اختبار  -7
 لمتغيرات التخصص والمستوى الدراسي.

لتحديد اتجاه  (Kruskal-Wallis)اختبار كروسكال واليس   -8
 إن وجدت. الفروق اإلحصائية

 خصائص عينة البحث
تم حساب التكرارات والنسب المئوية ألفراد عينة البحث وفًقا لــ 

 التخصص(.-المستوى الدراسي -)الجندر أو النوع  االجتماعي 
 :فراد العينة تبًعا للمؤهل العلميتوزيع أ -1

 للنوع  االجتماعيا ( توزيع أفراد العينة وفقً 2رقم )ال ذو جدولال

 النسبة المئوية التكرار النوع  االجتماعي الجندر أو م
 %60.0 90 ذكر 2

 %40.0 60 أنثى 1

 %100.0 150 المجموع

ن على مؤهل و ( حاصل%60.0( أن نسبة )2رقم )ذو الالجدول يظهر 
ن على و ( من أفراد العينة حاصل%40.0نسبة )وأن بكالوريوس, 

 مؤهل دراسات عليا.
 :ى الدراسيللمستو  وفًقاتوزيع أفراد العينة  -2

 للمستوى الدراسيا ( أفراد العينة وفقً 1رقم )ال ذو جدولال

 النسبة المئوية التكرار المستوى الدراسي م
 %22.7 34 ولاأل 2

 %18.0 27 الثاني 1

 %26.0 39 الثالث 4

 %21.3 32 الرابع 7

 %12.0 18 دراسات عليا 5

 %100.0 150 المجموع

( هم ممن يدرسون %1104ن )( أ1يتضح من الجدول ذي الرقم )
( ممن يدرسون بالمستوى %2801بالمستوى األول, بينما نسبة )

( ممن يدرسون بالمستوى الثالث, بينما نسبة %1201الثاني, ونسبة )
( من أفراد العينة يدرسون بالمستوى الرابع, بينما نسبة 1204%)
 ( ممن  يدرسون بمستوى الدراسات العليا.2101%)

 :د العينة وفق التخصصتوزيع أفرا -4

 ( توزيع أفراد العينة وفًقا للتخصص4الجدول ذو الرقم )

 النسبة المئوية التكرار التخصص م
 %64.0 96 نسانية واالجتماعيةالكليات اإل 2

 %36.0 54 الكليات العلمية 1

 %100.0 150 المجموع
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( هم ممن %2701(, أن نسبة )4يتضح من الجدول ذي الرقم )
تخصصات الكليات اإلنسانية واالجتماعية, بينما نسبة يدرسون ب

 ( ممن يدرسون بتخصصات الكليات العلمية.4201%)

 أداة البحث:
قام الباحث ببناء استبانة وتطوير بهدف التعرف إلى واقع 
اعتماد الشباب الجامعي األردني للهاتف الخلوي, ومدى اإلشباعات 

ة جامعة الزرقاء, والتعرف التي يحققها استخدام الهاتف الخلوي لطلب
 إلى سلبيات استخدام طلبة الجامعة للهاتف الخلوي.

 :وصف أداة البحث )االستبانة(
 لقد احتوت االستبانة على جزأين رئيسين:

الجزء األول: ويشتمل على بيانات أولية ألفراد العينة وهي: )النوع 
 التخصص(. -المستوى الدراسي -االجتماعي "الجندر" 

( عبارة 51ثاني: ويشتمل على محاور االستبانة وتضم )الجزء ال
  موزعة على ثالثة محاور رئيسة هي:

"واقع اعتماد طلبة الجامعة للهاتف الخلوي",  المحور األول: -
 ( عبارات.21ويتكون من )

"اإلشباعات التي يحققها استخدام الهاتف الخلوي  المحور الثاني: -
ارة موزعة ( عب41من العبارة ) للشباب الجامعي األردني", ويتكون

 أبعاد فرعية هي: 5على 

 ( عبارات.2البعد األول: "اإلشباعات التعليمية", وتضم )
 ( عبارات.4البعد الثاني: "اإلشباعات اإلعالمية واإلخبارية", وتضم )

 ( عبارات.4البعد الثالث: "اإلشباعات االجتماعية", وتضم )
  ( عبارات.5", وتضم )البعد الرابع: "اإلشباعات الشخصية

 ( عبارات.5ات الترفيهية", وتضم )البعد الخامس: "اإلشباع
: "سلبيات استخدام طلبة الجامعة للهاتف الخلوي", المحور الثالث -

 ( عبارات.21ويتكون من )
 -ولقد تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي: )موافق بشدة

شدة( للتعرف غير موافق ب–غير موافق –موافق إلى حد ما  -موافق
إلى دوافع استخدام طلبة الجامعة للهاتف الخلوي, ومدى اإلشباعات 
التي يحققها استخدام الهاتف الخلوي لطلبة الجامعة, وتحديد سلبيات 

 استخدام طلبة الجامعة للهاتف الخلوي.

 صدق أداة البحث:
 صدق االتساق الداخلي ألداة البحث -1

 ة:صدق االتساق الداخلي لمحاور الدراس(أ
تم حساب صدق االتساق الداخلي وفًقا الستجابات أفراد  

العينة, وذلك بحساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات كل عبارة 
والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة من محاور االستبانة, 

 ( اآلتي:7كما يوضح نتائجها الجدول ذو الرقم )

 ط بيرسون بين درجات عبارات االستبانة والدرجة الكلية للمحورمعامالت ارتبا (7الجدول ذو الرقم )

 "لهاتف الخلويل طلبة الجامعة واقع اعتمادالمحور األول: "

 معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة معامل االرتباط رقم الفقرة
2 .731** 5 .701** 2 .654** 

1 .679** 2 .766** 21 .794** 

4 .808** 4 .799**   

7 .463** 8 .638**   

 "الهاتف الخلوي لطلبة الجامعةاستخدام اإلشباعات التي يحققها : "الثانيالمحور 

2 .850** 22 .698** 12 .794** 

1 .833** 21 .558** 11 .833** 

4 .901** 24 .674** 14 .901** 

7 .774** 27 .850** 17 .774** 

5 .731** 25 .833** 15 .731** 

2 .880** 22 .901** 12 .718** 

4 .792** 24 .774** 14 .751** 

8 .869** 28 .731** 18 .779** 

2 .854** 22 .880** 12 .803** 

21 .757** 11 .900** 41 .830** 

 "لهاتف الخلويل طلبة الجامعةاستخدام سلبيات : "الثالثالمحور 

2 .914** 5 .777** 2 .764** 

1 .825** 2 .816** 21 .758** 

4 .800** 4 .754**   

7 .799** 8 .857**   

 (1012** دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
 (1015* دال إحصائيًّا عند مستوى الداللة )
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( أن معامالت ارتباط العبارات 7يتبين من جدول السابق ذي الرقم )
داللة بالدرجة الكلية جاءت جميعها دالة إحصائًيا عند مستوى 

(, وجاءت جميع قيم معامالت االرتباط قيم عالية حيث تراوحت 1012)
في  المحور األول: "واقع استخدام طلبة الجامعة للهاتف الخلوي" بين 

**(, بينما تراوحت معامالت االرتباط في المحور 818.-**724).
الثاني: "اإلشباعات التي يحققها استخدام الهاتف الخلوي لطلبة 

**(, بينما تراوحت معامالت االرتباط 212.-**558بين ).الجامعة "
في المحور الثالث: "سلبيات استخدام طلبة الجامعة للهاتف الخلوي" 

**(؛ مما يدل على توافر درجة عالية من 227.-**457بين ).
 صدق االتساق الداخلي لفقرات محاور االستبانة.

 الصدق البنائي العام لمحاور االستبانة:(ب
ق من الصدق البنائي لمحاور االستبانة, تم إيجاد معامالت للتحق

االرتباط بين الدرجة الكلية لكل محور والمجموع الكلي لالستبانة, 
 ويوضح نتائجها الجدول اآلتي:

معامالت االرتباط بن الدرجة الكلية لكل محور والدرجة الكلية (5الجدول ذو الرقم )
 لمحاور االستبانة

 المحور م
معامل 

 رتباطاال

لهاتف لواقع اعتماد طلبة الجامعة المحور األول: " 2
 ."الخلوي

.582** 

استخدام اإلشباعات التي يحققها : "الثانيالمحور  1
 ."الهاتف الخلوي لطلبة الجامعة

.887** 

 
طلبة الجامعة  سلبيات اعتماد: "الثالثالمحور 

 ."لهاتف الخلويل
.647** 

 (1012داللة )ا عند مستوى ال** دال إحصائيًّ 
( أن قيم معامالت االرتباط لمحاور 5يظهر الجدول السابق ذو الرقم )

االستبانة بالدرجة الكلية لالستبانة جاءت مرتفعة, إذ تراوحت بين 
**(, وكانت جميعها ذات دالة إحصائًيا عند 884.-**581).

(؛ وهذا يشير الى درجة مرتفعة من الصدق البنائي 1012مستوى )
 ستبانة.لمحاور اال

 معامالت ثبات ألفا كرونباخ لمحاور االستبانة (2الجدول ذو الرقم )

 المحور م
 عدد

 الفقرات
معامل ألفا 
 كرونباخ

واقع اعتماد طلبة المحور األول: " 2
 ."لهاتف الخلويلالجامعة 

10 .812 

1 
اإلشباعات التي : "الثانيالمحور 

الهاتف الخلوي لطلبة  يحققها اعتماد
 ."الجامعة

30 .713 

سلبيات اعتماد طلبة : "الثالثالمحور  4
 ."لهاتف الخلويل الجامعة

10 .838 

 799. 50 المجموع
( أن قيم معامالت الثبات لمحاور 2يشير الجدول السابق ذو الرقم )

االستبانة جاءت عالية, حيث تراوحت قيم معامالت الثبات لمحاور 
عامل الثبات الكلي (, وبلغت قيمة م848.-424االستبانة بين ).

(, وتشير هذه القيم من معامالت الثبات إلى 422لمحاور االستبانة ).
 إمكانية االعتماد على نتائج االستبانة والوثوق بها.

عرض السؤال األول ومناقشته: "ما واقع اعتماد طلبة الجامعة 
 للهاتف الخلوي؟".

حراف لإلجابة عن هذا السؤال, تم حساب المتوسط الحسابي واالن
المعياري لكل ُبعد من أبعاد المحور األول: ""واقع اعتماد طلبة 
الجامعة "للهاتف الخلوي", ثم ترتيب تلك األبعاد تنازليًّا بناء على 

 (:4المتوسط الحسابي, وفق ما تبي نه نتائج الجدول اآلتي ذي الرقم )

 ية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول "واقع اعتماد طلبة الجامعة "للهاتف الخلويالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحساب(4الجدول ذو الرقم )

 العبارة

 درجة االستجابة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
  االستجابة

 غير موافق
 بشدة

غير 
 موافق

إلى موافق 
 حد ما

 موافق
موافق 

 شدةب

2 
لهاتف الخلوي على التحرك يساعدني ا

 بحرية في أي وقت.
 61 45 40 2 2 ك

 عالية 8 920. 4.07

% 1.3 1.3 26.7 30.0 40.7 

يساعدني الهاتف الخلوي على الخروج  1
 من حالة االنغالق والعزلة الشخصية.

 56 63 27 3 1 ك
 عالية 3 825. 4.13

% .7 2.0 18.0 42.0 37.3 

ف الخلوي على تلبية يساعدني الهات 4
 متطلبات األسرة إذا كنت بالخارج.

 66 63 19 1 1 ك
 عالية جدا 2 761. 4.28

% .7 .7 12.7 42.0 44.0 
 عالية جدا 1 958. 4.32 89 29 25 5 2 كيساعدني الهاتف الخلوي على جدولة  7
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 59.3 19.3 16.7 3.3 1.3 % مواعيدي دون االحتياج لمساعدة.

5 
ساعدني الهاتف الخلوي في توفير ي

نفقات الزيارات والمواصالت 
 لالطمئنان على األصدقاء.

 63 35 41 8 3 ك
 عالية 10 1.046 3.98

% 2.0 5.3 27.3 23.3 42.0 

2 
يمكنني الهاتف الخلوي من تثبيت 
البرامج المتعلقة بمواعيد الصالة 

 وتذكيري بها.

 65 47 28 8 2 ك
 ةعالي 6 975. 4.10

% 1.3 5.3 18.7 31.3 43.3 

4 
يمنحني الهاتف الخلوي إمكانية 
متابعة األمور التي تهم ني في 

 المجاالت كافة.

 55 53 34 6 2 ك
 عالية 9 937. 4.02

% 1.3 4.0 22.7 35.3 36.7 

يمنحني الهاتف الخلوي مظهًرا جيًدا  8
 بين زمالئي وأصدقائي.

 64 53 25 4 4 ك
 عالية 4 964. 4.13

% 2.7 2.7 16.7 35.3 42.7 

يمنحني الهاتف الخلوي نوًعا من  2
 االستقاللية في أموري الشخصية.

 66 47 28 7 2 ك
 عالية 5 962. 4.12

% 1.3 4.7 18.7 31.3 44.0 

يميزني الهاتف الخلوي عن األصدقاء  21
 الذين ال يملكون هاتًفا.

 64 49 26 7 4 ك
 عالية 7 1.013 4.08

% 2.7 4.7 17.3 32.7 42.7 

 عالية --- 735. 4.12 ""لهاتف الخلويلواقع اعتماد طلبة الجامعة " األولالمتوسط الحسابي اإلجمالي للمحور 

طلبة استخدام  واقعأن إلى ( 4)السابق ذو الرقم الجدول  يشير
سط (, حيث جاء المتو عاليةجاءت بدرجة ) لهاتف الخلويل الجامعة

وبلغت  ,(735.( بانحراف معياري بلغ )4.12) األولالعام للمحور 
( وهي 975.-761.بين ) األولاالنحرافات المعيارية لعبارات المحور 

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

-1.013( )21-5بينما بلغت االنحرافات المعيارية للعبارات رقم )
ي قيم مرتفعة؛ مما يوضح تباين آراء أفراد العينة حول وه ,(1.046

 تلك العبارات.
يساعدني الهاتف الخلوي ) :(7وجاءت في الترتيب األول العبارة رقم )

( بمتوسط حسابي بلغ على جدولة مواعيدي دون االحتياج لمساعدة
ليها في الترتيب الثاني ت(, 958.(, وانحراف معياري بلغ )4.32)

يساعدني الهاتف الخلوي على تلبية متطلبات األسرة ) :(4)العبارة رقم 
(, وانحراف معياري بلغ 4.28( بمتوسط حسابي بلغ )إذا كنت بالخارج

يساعدني ) :(5(, بينما جاءت في الترتيب األخير العبارة رقم )761.)
الهاتف الخلوي في توفير نفقات الزيارات والمواصالت لالطمئنان 

(, وانحراف معياري بلغ 3.98حسابي بلغ )بمتوسط  على األصدقاء

واقع الخاص بـ ) األول(, وجاءت باقي عبارات المحور 1.046)
 .عالية( بدرجات استجابة لهاتف الخلويلاعتماد طلبة الجامعة 

 "لهاتف الخلويلواقع اعتماد طلبة الجامعة "الباحث حصول  عزووي
المتنوعة التي التسهيالت الكثيرة و ( إلى عاليةعلى درجة استجابة )

يتيحها استخدام الهواتف الخلوية لمستخدميها, من القدرة على 
التواصل السريع دون التقيد بمكان أو بيئة معينة, واالقتصاد في 
النفقات والوقت للتنقل والحركة, كما يزيد من وضع الشخص 

 االجتماعي بين زمالئه.
ن الدراسات إليه نتائج العديد متوصلت تلك النتيجة مع ما  وتختلف
(؛ إذ أشارت إلى أن درجة 1124العزامي )منها دراسة و  ,السابقة

 استخدام الطلبة للهواتف الذكية جاءت بدرجة متوسطة.
اإلشباعات التي يحققها اعتماد : "ما تهومناقش الثانيعرض السؤال 

 .؟"طلبة الجامعة للهاتف الخلوي
واالنحراف هذا السؤال, تم حساب المتوسط الحسابي  عنلإلجابة 
اإلشباعات التي يحققها " الثاني:بعد من أبعاد المحور لكل المعياري 
لشباب الجامعي األردني", ثم ترتيب تلك الهاتف الخلوي لاستخدام 

 (:8رقم )اآلتي ذي نتائج الجدول  هنتبي   وفق ماا بناء على المتوسط الحسابي األبعاد تنازليً 
 لتي يحققها اعتماد طلبة الجامعة للهاتف الخلوياإلشباعات ا(8الجدول ذو الرقم )   

 االشباعدرجة  الترتيب االنحراف المعيار المتوسط الحسابي البعد م
 متوسطة 4 972. 3.02 البعد األول "اإلشباعات التعليمية" 1
 عالية جدًّا 1 736. 4.32 واإلخبارية" عالميةالبعد الثاني: "اإلشباعات اإل 2



 0202,  الثالثالعدد  – العشرونالمجلد  –مجلة الزرقاء للبحوث والدراسات اإلنسانية 

724 

 متوسطة 3 857. 3.05 "جتماعيةإلشباعات االالبعد الثالث: "ا 7
 متوسطة 5 960. 2.95 "شخصيةالبعد الرابع: "اإلشباعات ال 4
 عالية جدًّا 2 551. 4.26 البعد الخامس: "اإلشباعات الترفيهية" 5

 عالية --- 395. 3.54 الثانيالدرجة الكلية للمحور 
ي يحققها اإلشباعات الت( أن 8رقم )السابق ذو الجدول  يشير
لشباب الجامعي األردني جاءت بدرجة الهاتف الخلوي لاستخدام 

جاء المتوسط العام  إذ( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة, عالية)
(؛ وبلغت 395.( بانحراف معياري بلغ )3.54) للمحور الثاني

وهي  ,(972.-551.بين ) الثانياالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور 
 ما يوضح تجانس آراء أفراد العينة حول تلك األبعاد.قيم منخفضة؛ م

 عالميةالبعد الثاني: "اإلشباعات اإلوجاء في الترتيب األول 
(, وانحراف معياري بلغ 4.32بمتوسط حسابي بلغ )واإلخبارية" 

البعد الخامس: "اإلشباعات (, يليه في الترتيب الثاني 736.)
نحراف معياري بلغ (, وا4.26بمتوسط حسابي بلغ ) الترفيهية"

بمتوسط " جتماعيةالبعد الثالث: "اإلشباعات اال(, ويليه 551.)
البعد (؛ ويليه 857.(, وانحراف معياري بلغ )3.05حسابي بلغ )

(, وانحراف 3.02بمتوسط حسابي بلغ )األول "اإلشباعات التعليمية"
البعد الرابع: بينما جاءت في الترتيب األخير ؛ (972.معياري بلغ )

(, وانحراف 2.95بمتوسط حسابي بلغ )" شخصيةإلشباعات ال"ا
 (.960.معياري بلغ )

 عالميةالبعد الثاني: "اإلشباعات اإلويرى الباحث حصول 
إلى  ىعلى الترتيب األول بين أبعاد المحور األول قد يعز  واإلخبارية",

حرص أغلب أفراد العينة من طالب جامعة الزرقاء على متابعة 
ر السياسية المحيطة بالمنطقة العربية؛ مما يزيد من مستجدات األمو 

استخدام الهواتف الخلوية في االطالع على آخر األخبار من مختلف 
 .اإلذاعات والقنوات اإلخبارية

التي أكدت أن  (12)هينيكر وآخرينوتتفق تلك النتيجة مع نتيجة دراسة 
 األخبارمطالعة ات المنتظمة للهواتف الخلوية هي االستخداممن أهم 

 ثم الترفيه.
سلبيات اعتماد طلبة الجامعة : "ما تهومناقش الثالثرض السؤال ع
 ."؟لهاتف الخلويل

هذا السؤال, تم حساب المتوسط الحسابي  عنلإلجابة 
الثالث: سلبيات عد من أبعاد المحور بُ لكل واالنحراف المعياري 
ا د تنازليًّ , ثم ترتيب تلك األبعالهاتف الخلويلاعتماد طلبة الجامعة 

اآلتي ذو نتائج الجدول  هنتبي   وفق مابناء على المتوسط الحسابي 
 (:2رقم )ال

 تف الخلويالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة حول سلبيات اعتماد طلبة الجامعة للها(2الجدول ذو الرقم )

 العبارة

 تجابةدرجة االس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

ترتيب 
 العبارة

درجة 
  االستجابة

 غير موافق
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق
إلى حد 

 ما
 موافق

 موافق
 بشدة

2 

بعض التطبيقات قد تكون بدون 
حماية؛ مما يساعد على نشر 
 المعلومات والبيانات الشخصية.

 18 43 43 25 21 ك
 متوسطة 5 1.223 3.08

% 14.0 16.7 28.7 28.7 12.0 

1 

بعض التطبيقات يمكن 
استخدامها استخداًما سيًئا تكون 
له عواقب سلبية على المستوى 

 األخالقي والديني.

 14 37 44 31 24 ك
 متوسطة 8 1.212 2.91

% 16.0 20.7 29.3 24.7 9.3 

4 
يتسبب استخدام الهاتف الخلوي 

ت لفترات طويلة بإضاعة الوق
هداره.  وا 

 21 40 49 17 23 ك
 متوسطة 3 1.244 3.13

% 15.3 11.3 32.7 26.7 14.0 

يتسبب استخدام الهاتف الخلوي  7
 لفترات طويلة بالتراخي والكسل

 15 45 45 21 24 ك
 متوسطة 6 1.220 3.04

% 16.0 14.0 30.0 30.0 10.0 

5 
يتسبب استخدام الهاتف الخلوي 

بضعف النظر  لفترات طويلة
 والشعور بالصداع.

 25 44 31 35 15 ك
 متوسطة 1 1.252 3.19

% 10.0 23.3 20.7 29.3 16.7 
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2 
يتسبب استخدام الهاتف الخلوي 
لفترات طويلة في اإلجهاد الذهني 

 والنفسي.

 7 31 45 41 26 ك
 متوسطة 10 1.125 2.68

% 17.3 27.3 30.0 20.7 4.7 

4 

م الهاتف الخلوي يتسبب استخدا
لفترات طويلة في اإلصابة 
باألمراض الجلدية نتيجة 
 االحتكاك بشاشة الهاتف.

 23 36 42 31 18 ك
 متوسطة 4 1.241 3.10

% 12.0 20.7 28.0 24.0 15.3 

8 
يتسبب استخدام الهاتف الخلوي 

لفترات طويلة في التباعد 
 المجتمعي واألسري.

 15 37 45 31 22 ك
 متوسطة 7 1.203 2.95

% 14.7 20.7 30.0 24.7 10.0 

2 
يتسبب استخدام الهاتف الخلوي 

 تلف طبلة األذنلفترات طويلة في 
 الداخلية.

 21 32 55 29 13 ك
 متوسطة 2 1.143 3.13

% 8.7 19.3 36.7 21.3 14.0 

21 
يتسبب استخدام الهاتف الخلوي 
لفترات طويلة في زيادة العزلة 

 ية للفرد.االجتماع

 12 36 42 41 19 ك
 متوسطة 9 1.154 2.87

% 12.7 27.3 28.0 24.0 8.0 

 متوسطة --- 954. 3.01 "لهاتف الخلويلسلبيات اعتماد طلبة الجامعة " الثالثالمتوسط الحسابي اإلجمالي للمحور 

سلبيات اعتماد طلبة ( أن 2رقم )السابق ذو الالجدول  يشير
( من وجهة نظر أفراد متوسطةجاءت بدرجة ) لخلويلهاتف ال الجامعة

 ,(3.01)الثالث عينة الدراسة, حيث جاء المتوسط العام للمحور 
(؛ وبلغت االنحرافات المعيارية لعبارات 954.بانحراف معياري بلغ )

( وهي قيم مرتفعة؛ مما يوضح 1.252-1.125بين )الثالث المحور 
 بارات.تباين آراء أفراد العينة حول تلك الع

يتسبب استخدام الهاتف ) :(5وجاءت في الترتيب األول العبارة رقم )
( بمتوسط الخلوي لفترات طويلة بضعف النظر والشعور بالصداع

(, يليها في 1.252(, وانحراف معياري بلغ )3.19حسابي بلغ )
يتسبب استخدام الهاتف الخلوي ) :(2الترتيب الثاني العبارة رقم )

( بمتوسط حسابي بلغ الداخلية تلف طبلة األذنلفترات طويلة في 
(, بينما جاءت في الترتيب 1.143(, وانحراف معياري بلغ )3.13)

يتسبب استخدام الهاتف الخلوي لفترات ) :(2األخير العبارة رقم )
(, 2.68( بمتوسط حسابي بلغ )طويلة في اإلجهاد الذهني والنفسي

الثالث عبارات المحور  (, وجاءت باقي1.125وانحراف معياري بلغ )
( بدرجات لهاتف الخلويل اعتماد طلبة الجامعة واقعالخاص بـ )

 .متوسطةاستجابة 
 لهاتف الخلويل اعتماد طلبة الجامعة واقعويرى الباحث أن حصول 

قد  ,( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةمتوسطةعلى درجة استجابة )
واتف الخلوية ومتطلبات رغبة أفراد العينة في استخدام الهإلى  ىيعز 

الحياة الحالية تفرض عليهم كثرة استخدامها, مما يجعلهم عاجزين 
عن تلمس السلبيات التي قد يسببها استخدام الهواتف الخلوية؛ وربما 
ترجع تلك النتيجة إلى رؤية بعض أفراد العينة بأن مميزات استخدام 

امه أكثر من الهاتف الخلوي, وتحقيق اإلشباعات المتنوعة من استخد
 .السلبيات التي قد تواجه مستخدميها

(, التي أكدت 1122دراسة بن غوثي )وتتفق تلك النتيجة مع نتيجة  
على أن الشباب ينشغلون بالهواتف الخلوية أكثر من انشغالهم باألهل 

 واألصدقاء.
(, التي 1125كما تتفق مع نتيجة دراسة تواتي وسايغي )

ر الشكوك التي تؤدي إلى عدة مشاكل أوضحت أن الهاتف النقال يثي
بين الزوجين داخل األسرة؛ وأن للهاتف الخلوي دوًرا مهمًّا في إشباع 

 التواصل االجتماعي بين األبناء واآلباء.

 تهاومناقش فرضيات البحثعرض 
:ال توجد فروق ذات داللة عرض نتائج الفرضية األولى ومناقشتها

 اعتماد طلبة الجامعة ول واقع( ح1015إحصائية عند مستوى الداللة )
من استخدامه وفًقا لمتغير  المتحققة واإلشباعات هاتف الخلويلل

 )الجندر أو النوع االجتماعي(.
 :النوع االجتماعي الجندر أو ا لمتغيرأ: الفروق وفقً 

اعتماد  واقعوللكشف عن وجود فروق بين إجابات أفراد العينة حول 
ا وفقً  شباعات المتحققة من استخدامهللهاتف الخلوي واإل طلبة الجامعة

قام الباحث بتطبيق اختبار )ت(  ,لمتغير )النوع االجتماعي(
(Independent Samples Test)  لتوضيح داللة الفروق في

النوع االجتماعي الجندر أو لمتغير  وفًقاإجابات مفردات عينة الدراسة 
 .(21رقم )اآلتي ذو الموضح في الجدول هو كما 
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ا إلى ( للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور االستبانة والدرجة الكلية طبقً Independent Samples Testنتائج "اختبار ت" ) (21ذو الرقم ) الجدول
 الجندر اختالف متغير 

 ن النوع المحور
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

 الداللة قيمة "ت"
مستوى 
 الداللة

للهاتف الخلوي  اعتماد طلبة الجامعة واقع
 .واإلشباعات المتحققة

 672. 4.08 90 ذكور
148 -.906 .366 

دالة عند غير 
 مستوى

 822. 4.19 60 اناث 0.05>

طلبة الجامعة استخدام اإلشباعات التي يحققها 
 للهاتف الخلوي.

 491. 3.54 90 ذكور
148 .512 .609 

دالة عند غير 
 مستوى

 471. 3.50 60 اناث 0.05>

 :إلى اآلتي( 21)السابق ذو الرقم الجدول  يشير
في  ,(1015عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -

للهاتف  اعتماد طلبة الجامعة واقعآراء أفرد عينة البحث حول 
النوع االجتماعي؛ مما يدل على الجندر او ا لمتغير الخلوي وفقً 

 فرضية األولى.صحة ال

في  ,(1015عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) -
الهاتف  اإلشباعات التي يحققها اعتمادآراء أفرد عينة البحث حول 

ا لمتغير النوع االجتماعي؛ مما وفقً الخلوي من قبل طلبة الجامعة 
 يدل على صحة الفرضية األولى.

ترجع إلى أن أفراد العينة من  النتيجة قد أن هذهالباحث  جعر ويُ 
تحتاجها  إذ ,اتقريبً  هالدوافع نفسلالجنسين يستخدمون الهاتف الخلوي 

مما قارب  ؛الظروف الحياتية الحالية ومتطلبات العصر المتسارعة
 بين استجاباتهم.

: ال توجد فروق ذات داللة عرض نتائج الفرضية الثانية ومناقشتها
اعتماد طلبة  (, حول واقع1015إحصائية عند مستوى الداللة )

من استخدامه وفًقا  المتحققة واإلشباعات هاتف الخلويلل الجامعة
 لمتغير )التخصص(.

 One)ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار "تحليل التباين األحادي" 

Way Anova)لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة  ؛
 واإلشباعات هاتف الخلويلل اعتماد طلبة الجامعة واقعالدراسة 
 وفق مانتائج الوكانت )التخصص(؛ لـ  اطبقً من استخدامه  المتحققة
 (22ول اآلتي ذو الرقم )الجد يظهرها

 التخصصأ: الفروق وفقا لمتغير 
 التخصصمتغير لا محاور الدراسة طبقً ( للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول One Way Anovaنتائج "تحليل التباين األحادي" ) (22الجدول ذو الرقم )

 مجموع المربعات  المحور
عدد درجات 

 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

 ىمستو 
 الداللة

للهاتف الخلوي طلبة الجامعة استخدام  واقع
 .واإلشباعات المتحققة من استخدامه

 901. 489. 4 1.955 بين المجموعات

 -- 542. 145 78.634 داخل المجموعات 465.

 -- -- 149 80.588 المجموع

الهاتف  اإلشباعات التي يحققها اعتماد
 .لشباب الجامعي األردنيالخلوي ل

 1.196 277. 4 1.107 بين المجموعات

 -- 231. 145 33.551 داخل المجموعات 315.
 -- -- 149 34.658 المجموع

 :ما يأتي( 22)السابق ذو الرقم الجدول  يوضح 
في  ,(1015م وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عد -

للهاتف  طلبة الجامعةاستخدام  واقعآراء أفرد عينة البحث حول 
؛ التخصصا لمتغير الخلوي واإلشباعات المتحققة من استخدامه وفقً 

 .الثانيةمما يدل على صحة الفرضية 

لة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال -
اإلشباعات التي يحققها في آراء أفرد عينة البحث حول  ,(1015)

؛ مما التخصصا لمتغير وفقً الهاتف الخلوي لطلبة الجامعة استخدام 
 .الثانيةيدل على صحة الفرضية 

الباحث ذلك إلى كثرة االحتكاك بين أفراد العينة في الحياة عل ل ويُ 
اتف الخلوي لألسباب والخاصة؛ مما يجعلهم يستخدمون الهالعملية 

نفسها؛ نتيجة لتقارب المحيط االجتماعي والبيئة التي يتواجدون فيها 
 .سواء أكانت داخل الجامعة أم خارجها

: ال توجد فروق ذات عرض نتائج الفرضية الثالثة ومناقشتها
اعتماد طلبة  (, حول واقع1015داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
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من استخدامه وفقا  المتحققة اإلشباعاتو  هاتف الخلويلل الجامعة
 لمتغير )المستوى الدراسي(.

 One)ولإلجابة عن هذا السؤال تم اختبار "تحليل التباين األحادي" 

Way Anova)لتوضيح داللة الفروق في إجابات مفردات عينة  ؛
 واإلشباعات هاتف الخلويلل اعتماد طلبة الجامعة واقعالدراسة 

وكانت نتائج لـ )المستوى الدراسي(؛ ا طبقً  من استخدامه المتحققة
 :(21ول اآلتي ذو الرقم )الجدفي التحليل كما هو موضح 

 التخصص:ا لمتغير : الفروق وفقً جـ

 الدراسي المستوىا إلى اختالف متغير للفروق في إجابات مفردات عينة الدراسة حول محاور الدراسة طبقً  (One Way Anova)نتائج "تحليل التباين األحادي" 

(21الجدول ذو الرقم )
 

 المحور

 

 

 
مجموع 
 المربعات

عدد درجات 
 الحرية

 مربع
 المتوسط

أداة اإلحصاء 
 )ف(

 مستوي الداللة

للهاتف  طلبة الجامعة  اعتماد واقع
الخلوي واإلشباعات المتحققة من 

 .استخدامه

 1.589 856. 1 856. بين المجموعات

 -- 539. 148 79.732 داخل المجموعات 209.

 -- -- 149 80.588 المجموع

استخدام اإلشباعات التي يحققها واقع 
 الهاتف الخلوي لطلبة الجامعة.

 1.009 235. 1 235. بين المجموعات

 -- 233. 148 34.423 داخل المجموعات 317.

 -- -- 149 34.658 المجموع

 :ما يأتي( 21)السابق ذو الرقم الجدول  يوضح
 ,(1015ود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم وج-

للهاتف  اعتماد طلبة الجامعة واقعفي آراء أفرد عينة البحث حول 
صحة الفرضية  يؤكد؛ مما المستوى الدراسيا لمتغير الخلوي وفقً 

 .الثالثة

 ,(1015عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )-
استخدام اإلشباعات التي يحققها البحث حول في آراء أفرد عينة 

وهذا ؛ المستوى الدراسيا لمتغير وفقً الهاتف الخلوي لطلبة الجامعة 
 .الثالثةصحة الفرضية  يؤكد

كثرة استخدام الهاتف الخلوي في الباحث سبب ذلك إلى عزو وي
اإلشباعات التعليمية ألغلب أفراد عينة الدراسة رغم اختالف 

ية, فالهاتف الخلوي قادر على إشباع رغباتهم مستوياتهم الدراس
المتنوعة والمختلفة سواء أكانت ترفيهية أم تعليمية أم إخبارية أم غيرها 

 .بشكل مقارب؛ مما قارب بين إجاباتهم

 ملخص النتائج
جاءت بدرجة  لهاتف الخلويل اعتماد طلبة الجامعة واقعن إ .2

 .( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةعالية)

إلشباعات التي يحققها اعتماد طلبة الجامعة الهاتف الخلوي ان إ .1
وجاء , ( من وجهة نظر أفراد عينة الدراسةعاليةجاءت بدرجة )

 عالميةالبعد الثاني: "اإلشباعات اإلفي الترتيب األول 
 واإلخبارية".

جاءت بدرجة  لهاتف الخلويل طلبة الجامعة سلبيات اعتمادن إ .4
 .د عينة الدراسة( من وجهة نظر أفرامتوسطة)

(, 1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .7
 واإلشباعات هاتف الخلويلل اعتماد طلبة الجامعة حول واقع
من استخدامه وفقا لمتغيرات )الجندر أو النوع  المتحققة

 االجتماعي(.

(, 1015ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .5
 واإلشباعات هاتف الخلويلل اعتماد طلبة الجامعة حول واقع
 من استخدامه وفًقا لمتغيرات )التخصص(. المتحققة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
 هاتف الخلويلل اعتماد طلبة الجامعة (, حول واقع1015)

من استخدامه وفًقا لمتغيرات  المتحققة واإلشباعات
 .)المستوى الدراسي(

 توصيات البحث:
ضرورة توعية الطلبة بأهمية توظيف الهاتف الخلوي  .2

 واإلشباعات المتحققة من استخدامه.

أهمية عقد الدورات التدريبية لطلبة الجامعة حول اعتمادهم  .1
الهاتف الخلوي في مجال الموضوعات الدراسية مع زمالئهم 

 الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية. 

لجامعي من خطورة اآلثار السلبية ضرورة توعية الشباب ا  .4
 .الستخدام الهاتف الخلوي لفترات طويلة من الزمن

ضرورة توجيه أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الطلبة نحو  .7
اعتماد الهواتف الخلوية في تبادل الوسائط المتعددة, المتعلقة 

 .بالموضوعات الدراسية مع زمالئهم واالستفادة منها
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ئة التدريس بالجامعات الطلبة نحو ضرورة توجيه أعضاء هي .5
استخدام الهواتف الخلوية في معرفة آخر مستجدات العملية 

 التعليمية بالجامعة.

ستخدام الهواتف ضرورة توعية المجتمع والوالدين بكيفية ا .2
النقالة؛ بوضع الضوابط األسرية واالجتماعية الخاصة, وتشديد 

 .الرقابة على األبناء

 والمقترحة:الدراسات المستقبلية 
إجراء دراسات مماثلة في بيئات ومناطق ومجتمعات دراسية  -

ومقارنة نتائجها بنتائج البحث  ,أخرى في مراحل تعليمية مختلفة
 الحالي.

إجراء دراسات للوقوف على التأثيرات االجتماعية والنفسية  -
 .لمعدالت استخدام الهاتف الخلوي لدى طلبة الجامعة
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