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إدمان استخدام الهواتف الذكية لدى طلبة جامعة الزرقاء وآثاره السلبية عليهم من وجهة نظرهم
عمر أحمد همشري *

ملخـص

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى درجة إدمان استخدام الهواتف الذكية لدى طلبة جامعة الزرقاء وآثاره السلبية عليهم من وجهة
نظرهم ،وتكون مجتمعها من جميع طلبة جامعة الزرقاء والبالغ عددهم ( )8000طالب وطالبة ،وتكونت عينتها من ( )395طالبًا
وطالبة .وألغراض هذه الدراسة تم تطوير استبانة ،وتم التحقق من صدقها وثباتها .وبينت النتائج أن درجة التقدير الكلية إلدمان
استخدام الهواتف الذكية من وجهة نظر أفراد الدراسة وأيضًا جميع مجاالت الدراسة كانت متوسطة ،وأن مجالي االعتماد على هذه
الهواتف ،واالنشغال والتفكير بها ،قد حا از على المرتبتين األولى والثانية على التوالي في تقديرات أفراد الدراسة ،وبينت كذلك أن
اآلثار السلبية االجتماعية ،والنفسية والشخصية كانت أكثر تأثي اًر عليهم ،وأن ( )% 55.9منهم هم مدمنون على استخدام الهواتف
المقصودة .وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية ( )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات الطلبة فئات السنة
الدراسية الخمس على إدمان استخدام الهواتف الذكية ولصالح فئة السنة الخامسة ،وعدم وجود مثل هذه الفروق وفقاً لمتغيري نوع
الكلية ،والجنس.
الكلمات الدالة :هواتف ذكية ،هواتف نقالة ،إدمان ،جامعة الزرقاء ،طلبة البكالوريوس.

المقدمة
التطور المتسارع والكبير في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في العقديين الماضيين إلى إنتاج وسائط حديثة للتواصل
أدى
ّ
االجتماعي عملت على تغيير أنماط حياة األفراد اليومية ،وعالقاتهم االجتماعية ،وطرق تفاعلهم المعروفة ،وطالت أيضاً جوانب
حياتهم السياسية والنفسية واالقتصادية والتربوية والصحية ،كما عملت في الوقت نفسه على تغيير واضح في طبيعة أنماط
تعد أبرز ما أسفر عنه توظيف
تعودوا عليها في المجتمع (ساري .)2009 ،وعلى الرغم من أن اإلنترنت ّ
االتصال التقليدية التي ّ
تعد
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في خدمة البشرية ،إالّ أن ظهور الهواتف الذكية أو ما يعرف بالهواتف النقالة أو المحمولة ّ
بحق الثمرة األهم في هذا المجال( ،التميمي )2011 ،إذ إنها من أكثر وسائل االتصال التكنولوجية تأثي اًر على العالقات اإلنسانية
والتفاعالت بين البشر على نحو مباشر أو غير مباشر ) ،(Chen & Katz, 2009وأنها أصبحت الوسيلة األساس لالتصال
باإلنترنت ) ،(Caverty, Ward & Caverty, 2009وقد تحولت من جهاز مكمل لألفراد إلى جهاز أساسي ال يمكن االستغناء عنه
والمتاح للجميع ).(Course Smart, 2011
ويشير كل من أبو جدي ( ،)2008وعيساني ( ،)2014وكل من كاجان وأونسال وكيليك ) (Cagan, Unsal and Celik, 2014إلى أن
دخول الهواتف الذكية إلى حياة األفراد يعد ثورة حقيقية أحدثت تغييرات هيكلية في بنية العمليات االتصالية ،وأتاحت لمستخدميها إمكانيات
غير محدودة لالختيار والتفاعل الحر مع القائمين باالتصال ،وعملت على اختصار المسافات بينهم ،واستثمارهم الجيد للوقت .ولم
تقتصر استخداماتها على التواصل المرتبط بالحياة الخاصة واألعمال فقط ،بل امتدت لتشمل طيفاً واسعاً من األنشطة االجتماعية للفرد،
مثل :إجراء المكالمات الهاتفية ،وارسال الرسائل اإللكترونية (البريد اإللكتروني) ،وكتابة الرسائل النصية ( ،)SMSباإلضافة إلى تطبيقات
وخدمات أخرى :كالمفكرة ،واآللة الحاسبة ،وألعاب الفيديو ،والكاميرا ،وذاكرة تخزين الوثائق والصور ،ومشاهدة التليفزيون ،والبلوتوث،
والراديو ،ونظام تحديد المواقع .وكذلك أصبح امتالك األجهزة المتطورة منها رم اًز للمكانة االجتماعية المرموقة للفرد ومستواه االقتصادي
المتميز ،ورم اًز لالستقاللية ،والشعور بالطمأنينة واألمن ،وأداة لتشكيل العالقات االجتماعية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
هناك ازدياد واضح في عدد مستخدمي الهواتف الذكية في جميع القطاعات االجتماعية واالقتصادية والعمرية األردنية ،ويعد
* كلية العلوم التربوية ،جامعة الزرقاء ،األردن .تاريخ استالم البحث  ،2016/08/29وتاريخ قبوله .2017/01/20
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إدمان استخدام الهواتف الذكية ...

الشباب وبخاصة طلبة الجامعات منهم من أكثر فئات المجتمع إقباالً على استخدامها ،وبنسبة أكبر من األشخاص األكبر سناً.
) ، (Mackay & Weildlich, 2007إذ شكل هؤالء أحد أهم أسواق هذه الهواتف ،وأكبر قطاع من الزبائن لخدماتها .ويشير األدب
المنشور في هذا السياق إلى أن استخدام الهواتف الذكية بين الشباب وطلبة الجامعات منهم يتم بطريقة بعيدة كل البعد عن أهدافها
المخططة ،وعن حاجاتهم الحقيقية إليها ،مقروناً بغياب التوجيه األسري أو المؤسساتي (التميمي ،)2011 ،مما أدى بهم إلى
حد كبيروصل إلى االعتمادية النفسية الكبيرة عليها & (Ahmed
االستخدام غير المنضبط لها ،والى الهوس واالرتباط بها إلى ّ
) ،Gazi, 2001والى اإلدمان عليها في كثير من الحاالت ،مما جعلهم فريسة سهلة لما تمارسه عليهم من تأثيرات سلبية .وتشير
عديد من الدراسات أن الشباب المدمنين على الهواتف الذكية عادة ما يواجهون صعوبات مالية واجتماعية ،إذ إنهم يهملون كثي اًر
من األنشطة المهمة في حياتهم ،ويهملون القيام باألعمال والواجبات الموكولة إليهم ،ويقومون بإنفاق أموال طائلة عليها ،وعادة ما
يصابون بأعراض صحية ومرضية مثل :االندفاعية ،واالضطرابات العصبية ،والتوتر المتصاعد ،واإلخفاق في استراتيجيات
الضبط ،وظهور األعراض اإلنسحابية ،مثل :الخوف ،الحزن ،والهروب من الواقع ) ،(Goswami & Singh, 2016باإلضافة إلى
اإلضطرابات العقلية ،مثل :االكتئاب ،والقلق ،واضطرابات النوم ) ،(Coutinho, et.al, 2008وأيضاً االضطرابات السلوكية
والجسدية ،مثل :االدعاء باالنهماك أو االنشغال الكامل ،واضطراب المزاج وعدم استق ارره ،وعدم القدرة على االحتمال ،وشرود
الذهن ).(Griffiths, 1995
وعلى الرغم من التأثيرات السلبية للهواتف الذكية على حياة طلبة الجامعات كغيرهم من الشباب ،إالّ أن ظاهرة اإلدمان عليها
باعتبارها ظاهرة اجتماعية نفسية مرضية لم تحظ باالهتمام الالزم من قبل الباحثين األردنيين والعرب ولم يوجد هناك إالّ دراسات
قليلة في هذا المجال ،ومن هنا جاءت هذه الدراسة التي تناولت ظاهرة اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية (النقالة) بين طلبة
جامعة الزرقاء وتأثيراتها السلبية عليهم ،ولذلك تحددت مشكلة الدراسة بالتعرف إلى درجة إدمان طلبة جامعة الزرقاء في مرحلة
البكالوريوس على استعمال الهواتف الذكية وآثاره السلبية عليهم ،وذلك من خالل اإلجابة عن األسئلة اآلتية:
 .1ما درجة إدمان طلبة جامعة الزرقاء على استخدام الهواتف الذكية من وجهة نظرهم؟
 .2ما نسبة طلبة جامعة الزرقاء المدمنين على استخدام الهواتف الذكية؟
 .3ما اآلثار السلبية إلدمان طلبة جامعة الزرقاء على استخدام الهواتف الذكية عليهم من وجهة نظرهم؟
 .4هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ( )a ≤ 0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة جامعة الزرقاء إلدمانهم على
استخدام الهواتف الذكية من وجهة نظرهم تُعزى إلى متغيرات :نوع الكلية ،والسنة الدراسية ،والجنس؟
أهداف الدراسة
هدفت هذه الدراسة إلى تحقيق المقاصد الثالثة اآلتية:
 .1تسليط الضوء على ظاهرة جديدة بدأت تسيطر على عقول الشباب األردني والعربي ،وطرق تفكيرهم وسلوكاتهم ،وعملت
على التأثير فيها وتغييرها بصورة جوهرية ،أال وهي اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية ،وذلك بهدف فهمها واستيعابها،
واحتوائها ،والسيطرة عليها ،وتوجيهها إيجاباً خدمة للفرد والمجتمع على حد سواء.
 .2توجيه عناية األسرة والمؤسسات الوطنية األردنية ذات العالقة ،بما فيها الجامعات ،والمؤسسات اإلعالمية ،وشبكات
التواصل االجتماعي ،لخطورة ظاهرة إدمان استخدام الهواتف الذكية على الشباب األردني ،وبخاصة طلبة الجامعات منهم ،للتعامل
معها ،والعمل على معالجتها ،وتوجيهها الوجهة اإليجابية المطلوبة.
 .3إيجاد الحلول واقتراح التوصيات لمعالجة اآلثار السلبية للهواتف المقصودة على الطالب الجامعي في محاولة للتخلص
منها أو تخفيف حدتها قدر اإلمكان.
أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من تناولها لظاهرة جديدة يتعرض لها الشباب وبخاصة طلبة الجامعات في المجتمعين األردني
والعربي ،أال وهي ظاهرة اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية (النقالة) ،والتعريف بآثارها السلبية عليهم ،ومن توصياتها التي
يؤمل أن تضع الحلول المالئمة ،ويؤمل أن يفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات اآلتية:
 .1إدارات الجامعات األردنية ،وبخاصة إدارة جامعة الزرقاء ،إذ إن اطالعها على نتائج هذه الدراسة سيفيدها في إيجاد
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استراتيجيات جديدة لتوعية الطلبة حول اآلثار السلبية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،وتوجيههم نحو االستخدام األمثل لها خدمة
لهم ،وبخاصة فيما يتعلق بدراستهم وتحصيلهم الدراسي.
 .2طلبة جامعة الزرقاء بخاصة وطلبة الجامعات األردنية بعامة ،إذ إن اطالعهم على نتائج هذه الدراسة قد يفيدهم في
االرتقاء بمستوى وعيهم بدرجة إدمانهم غير المبرر الستخدام الهواتف الذكية وآثاره السلبية عليهم ،ومن ثم التخفيف من درجة
استخدامها ،وتحصين أنفسهم من سلبيات هذا االستخدام ،واإلفادة منها في زيادة تحصيلهم الدراسي.
 .3األسرة وبخاصة اآلباء واألمهات ،إذ إن إطالعهم على نتائج هذه الدراسة قد يدفعهم إلى المزيد من الرقابة المنضبطة
على أبنائهم الشباب فيما يتعلق باستخدامهم للهواتف المقصودة ،ونوعية هذا االستخدام ،وتوجيهه الوجهة اإليجابية المطلوبة،
وتشجيعهم على اإلفادة من هذه الهواتف في االرتقاء بنوعية حياتهم ،وفي تحصيلهم الدراسي.
 .4المؤسسات المجتمعية الوطنية واإلعالمية وشبكات التواصل االجتماعي األردنية ،إذ إن إطالعها على نتائج هذه الدراسة
قد يدفعها إلى التخطيط لبرنامج وطني شامل للتعامل مع ظاهرة اإلدمان على الهواتف الذكية لدى الشباب األردني وبقية فئات
الحد من تأثيراتها السلبية عليهم.
المجتمع ،ومن ثم معالجة ظواهرها وأعراضها ومسبباتها ،والعمل على التخلص منها أو حتى ّ
 .5الباحثون على اختال فهم ،وبخاصة في التربية ،وعلم االجتماع ،وعلم النفس ،وعلم النفس التربوي ،وعلم النفس
االجتماعي ،وتكنولوجيا المعلومات ،إذ يمكن أن تفيدهم نتائج هذه الدراسة في التعرف إلى التأثيرات االجتماعية والنفسية
واألكاديمية إلدمان استخدام الهواتف الذكية غير الموجه على الطالب الجامعي بخاصة وفئة الشباب بعامة ،ثم مساعدتهم في
إيجاد استراتيجيات جديدة تساعد الشباب على التكيف مع هذه الظاهرة والتعامل معها وتوجيهها إيجاباً.
مصطلحات الدراسة
 .1الهواتف الذكية:(Smartphones) :
يطلق على الهواتف الذكية أسماء أخرى ،مثل :الهواتف النقالة ( ،)Mobile Phonesوالهواتف الخلوية ( )Cellular Phonesأو
( ،)Cell – Phonesوالهواتف الملفوفة على البطن ( )Belly – Phonesولو على نطاق ضيق جداً وفي بلدان محدودة ،مثل :دولة
فلسطين.
ويعرف جهاز الهاتف الذكي اصطالحاً بأنه "جهاز يستطيع إجراء مكالمات هاتفية ويستقبل أخرى مستفيداً من الربط باإلنترنت
أو الردايو ،ويمكن التجوال فيه عبر أماكن جغرافية واسعة ،ويقوم بهذا من خالل الربط بشبكة خلوية تابعة ألحد مزودي الخدمة
الهاتفية ،ويسمح بالوصول إلى شبكة هواتف عامة"(Archarya, et.al, 2013) ".
ويعرف إجرائياً بأنه "الجهاز الذي يحمله طلبة جامعة الزرقاء وغيرهم من فئات المجتمع ،ويستعملونه لالتصال باآلخرين وتبادل
المعلومات واألفكار معهم ،ويستخدم نظام تشغيل شبيه بنظام تشغيل الحاسوب ،إذ يحوي كثي ار من تطبيقات الحاسوب ،ومنها
االتصال باإلنترنت ،وأجهزة مشغالت الوسائط المتعددة ،والمساعدات الشخصية ،والبلوتوث ،وغيرها".
 .2اإلدمان:(Addiction) :
يعرف اإلدمان بعامة بأنه "عدم قدرة اإلنسان على االستغناء عن شيء ما ،بصرف النظر عن هذا الشيء ،طالما استوفى بقية
شروط اإلدمان :من حاجة إلى المزيد من هذا الشيء بشكل مستمر حتى يشبع حاجته حين يحرم منه( ".محمد علي.)2010 ،
 .3إدمان الهواتف الذكية:(Smartphone addiction) :
يعرف إدمان الهواتف الذكية مفاهيمياً بأنه "نوع من اإلدمان السلوكي الذي يرافقه مجموعة من األعراض السلبية من :اإلنكار
للنتائج الضارة ،واإلدعاء باالنهماك أو االنشغال الكامل ،وعدم القدرة على السيطرة على الرغبة الملحة لشيء ما ،وفقدان اإلنتاجية،
والشعور بالقلق والضياع.(Al-Barashdi, et.al, 2014) ".
ويعرف إجرائياً بالدرجة الكلية التي حصل عليها الطالب المستجيب على أداة إدمان الهواتف الذكية الخاصة بهذه الدراسة.
 .4جامعة الزرقاء:(Zarqa University) :
هي جامعة خاصة ،تأسست عام ( )1994شرقي مدينة الزرقاء ،وتضم ثالث عشرة كلية ،واثنين وأربعين تخصصاً مختلفاً،
ويدرس فيها حوالي ثمانية آالف طالب وطالبة( .جامعة الزرقاء ،الكتاب السنوي.)2015/2014 ،
حدود الدراسة:
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السلبية
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الحدود الموضوعية :اقتصرت هذه الدراسة على موضوع إدمان استخدام الهواتف الذكية لدى طلبة جامعة الزرقاء وآثارها
عليهم.
الحدود البشرية :اقتصرت هذه الدراسة على طلبة البكالوريوس.
الحدود المكانية :اقتصرت هذه الدراسة على جامعة الزرقاء.
الحدود الزمانية :اقتصرت هذه الدراسة على الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي (.)2016/2015

الطريقة واإلجراءات
منهج الدراسة :استخدم ألغراض هذه الدراسة المنهج المسحي الوصفي.
مجتمع الدراسة وعينتها :تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة جامعة الزرقاء للفصل الثاني من العام الجامعي
( ،)2016/2015والبالغ عددهم ( )8000طالب وطالبة ،وتكونت عينة الدراسة التي اختيرت عشوائياً من ( )420طالباً وطالبةً
وزعت عليهم جميعاً أداة الدراسة ،وبعد استرداد االستبانات الموزعة وفحصها ،تم استبعاد ( )25خمسة وعشرين منها لعدم
اكتمالها ،وبذلك أصبح عدد المستجيبين على األداة المقصودة ( )395طالباً وطالبة ،أي بنسبة ( )%94.02من عينة الدراسة،
ويبين الجدول ( )1توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغيرات نوع الكلية ،والجنس ،والسنة الدراسية.
الجدول ()1
توزع أفراد عينة الدراسة حسب نوع الكلية ،والجنس ،والسنة الدراسية
المتغير

نوع الكلية
الجنس

السنة الدراسية
المجموع

إنسانية
علمية
ذكر
أنثى
أولى
ثانية
ثالثة
رابعة
خامسة

العدد
187
208
171
224
130
61
88
100
16
395

النسبة المئوية
%47.3
%52.7
%43.3
%56.7
%32.9
%15.4
%22.3
%25.3
%4.1
%100

خصائص عينة الدراسة:
 .1نوع الكلية:
يبين الجدول ( )1أن غالبية أفراد عينة الدراسة ( )%52.7هم من الكليات العلمية ،وأن ( )%47.3هم من الكليات اإلنسانية.
 .2الجنس:
يبين الجدول ( )1أن غالبية أفراد عينة الدراسة ( )%56.1هن من اإلناث ،وأن ( )%43.3هم من الذكور ،وقد تتفق هذه
النتيجة مع تزايد نسبة اإلناث في الجامعات األردنية مقارنة بالذكور على نحو عام.
 .3السنة الدراسية:
يبين الجدول ( )1أن ( )%32.9من أفراد عينة الدراسة هم من طلبة السنة األولى ،يليهم طلبة السنة الرابعة ( ،)%25.3ثم
طلبة السنة الثالثة ( ،)%22.3ثم طلبة السنة الثانية ( ،)%15.4وكانت أقل نسبة ( )%4.1لطلبة السنة الخامسة.
أداة الدراسة:
في ضوء أهداف الدراسة وأسئلتها ،ومراجعة األدب المنشور ُبنيت استبانة تكونت من ثالثة أقسام :األول ،اشتمل على البيانات
الديموغرافية عن المجيب (نوع الكلية ،والجنس ،والسنة الدراسية) ،وتكون الثاني من ( )20فقرة تعلقت بإدمان استخدام الهواتف
الذكية ،وتكون من ثالثة مجاالت ،هي :االعتماد على الهواتف الذكية ،واالنشغال والتفكير ،وعدم السيطرة .وتكون الثالث من ()21
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فقرة تعلقت بالتأثيرات السلبية الستخدام الهواتف المقصودة ،وتكونت من خمسة مجاالت ،هي :اآلثار السلبية الصحية ،والنفسية
والشخصية ،واألكاديمية ،واالجتماعية ،واالقتصادية ،وعليه بلغ عدد فقرات االستبانة بصورتها األولية ( )42فقرة.
استخدم لإلجابة عن فقرات اإلستبانة المتعلقة بإدمان استخدام الهواتف الذكية التدرج الخماسي (أوافق بشدة ،أوافق ،أوافق
نوعا"ما ،ال أوافق ،ال أوافق إطالقا") ،وللتأثيرات السلبية استخدم التدرج الخماسي (بدرجة كبيرة جدا" ،بدرجة كبيرة ،بدرجة متوسطة،
بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة جدا").
صدق أداة الدراسة:
تم التحقق من صدق محتوى أداة الدراسة بعرضها على تسعة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة في مجاالت التربية،
وتكنولوجيا المعلومات ،وعلم المكتبات والمعلومات ،وطلب منهم الحكم على كل فقرة من فقراتها من حيث الوضوح ،وسالمة
الصياغة اللغوية ،ومدى انتمائها للمجال الذي صنفت تحته ،وبناء على آراء المحكمين ومالحظاتهم أعيدت صياغة بعض
الفقرات ،وتم حذف فقرتين من القسم الثاني الخاص بإدمان الهواتف الذكية ،وفقرة واحدة من القسم الخاص بالتأثيرات السلبية،
ليصبح عدد فقرات األداة بصورتها النهائية ( )39فقرة ،ولهذا عدت آراء المحكمين دليال" على صدق أداة الدراسة.
ثبات أداة الدراسة:
للتحقق من ثبات أداة الدراسة استخرج معامل االتساق الداخلي حسب معادلة كرونباخ ألفا ) ،(Cronbach Alphaوأشارت النتائج
إلى أن معامالت االتساق الداخلي لمجاالت اإلدمان على استخدام الهواتف الذكية قد تراوحت مابين ( ،)0.92-0.87وأن معامالت
االتساق الداخلي لمجاالت اآلثار السلبية لإلدمان قد تراوحت ما بين ( ،)0.94-0.85ولعل هذا يعد دليالً على ثبات األداة .ويبين
الجدول ( )2المعامالت المقصودة.
الجدول ()2
معامالت االتساق الداخلي ألداة الدراسة وفق معادلة كرونباخ ألفا

معامل
االتساق

المجال
إدمان استخدام الهواتف الذكية:
 االعتماد على الهواتف الذكية. االنشغال والتفكير. عدم السيطرة.األثار السلبية لالدمان:
 األكاديمية النفسية والشخصية الصحية االقتصادية -االجتماعية

0.89
0.92
0.87

0.91
0.88
0.94
0.90
0.85

تصحيح أداة الدراسة:
صممت اإلجابة عن فقرات أداة الدراسة وفق التدرج الخماسي للقسم الثاني الخاص بإدمان الهواتف الذكية؛ إذ أعطيت خمس
ّ
درجات لإلجابة بأوافق بشدة ،وأربع درجات لإلجابة بأوافق ،وثالثة درجات لالجابة بأوافق نوعا" ما ،ودرجتان بال أوافق ،ودرجة
واحدة لإلجابة بال أوافق إطالقا".
وفيما يتعلق بالقسم الخاص باآلثار السلبية إلدمان الهواتف الذكية ،فقد صممت اإلجابة عن فقراته وفق التدرج الخماسي
أيضا" ،إذ أعطيت خمس درجات لإلجابة بدرجة كبيرة جدا" ،وأربع درجات لالجابة بدرجة كبيرة ،وثالث درجات لإلجابة بدرجة
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متوسطة ،ودرجتان لإلجابة بدرجة قليلة ،ودرجة واحدة لإلجابة بدرجة قليلة جدا".
واعتمد المقياس التالي لتقسيم الدرجات:
 2.33 -1درجة تقدير منخفضة.
 3.67 - 2.34درجة تقدير متوسطة.
 5.00 – 3.68درجة تقدير مرتفعة.
المعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن أسئلتها ،استخدمت األساليب اإلحصائية التالية:
 .1لإلجابة عن السؤال األول ،استخدمت التك اررات ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية.
 .2لإلجابة عن السؤال الثاني ،استخدمت التك اررات ،والنسب المئوية.
 .3لإلجابة عن السؤال الثالث :استخدمت التك اررات ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية.
 .4لإلجابة عن السؤال الثالث ،استخدم اختبار (ت) ،وتحليل التباين األحادي ،واختبار شافيه للمقارنات البعدية.
الدراسات السابقة
لم يحظ موضوع إدمان الهواتف الذكية في األدب المنشور باللغة العربية إالّ بدراسات قليلة تناولت هذه الظاهرة على المستويين
األردني والعربي مقابل المنشور منها على المستوى الدولي ،وتم تقسيمها إلى دراسات عربية وأخرى أجنبية ،واستعراضها حسب
تواريخ نشرها من األحدث إلى األقدم.
الدراسات العربية:
أجرت أشي ( )2016دراسة هدفت التعرف إلى دوافع واستخدامات الجوال لدى طلبة جامعة الملك عبد العزيز ،وتكونت عينة
الدراسة من ( )500طالب وطالبة ،وبينت النتائج زيادة مطردة فيمن يمتلكون الهواتف الجوالة من الطلبة ،وأن هناك عالقة
ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كل من متغير كثافة استخدام الجوال والدوافع النفعية لدى أفراد الدراسة ،وكذلك بين متغير كثافة
استخدام الجوال ونمط استخدامه ،وأن األهداف النفعية لدى الذكور واإلناث متشابهة ،بينما كانت اإلناث أكثر استخداماً للجوال
ألهداف طقوسية .وبينت النتائج أيضاً عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين فئات الدخل في دوافع استخدام الجوال النفعية
والطقوسية ،وأنه كلما تباينت الفروق العمرية تباينت كثافة االستخدام.
وقام همشري ( ) 2015بدراسة هدفت التعرف إلى التأثيرات اإليجابية والسلبية للثقافة الرقمية على الطالب الجامعي من وجهة
نظر طلبة العلوم التربوية بجامعة الزرقاء واتجاهاتهم نحوها .وقد تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الكلية المقصودة ،والبالغ
عددهم ( )482طالباً وطالبة المسجلين في الفصل الثاني من العام الجامعي ( ،)2015/2014وتكونت عينتها من ( )220طالباً
وطالبة ،أجاب منهم ( ،)211بنسبة (.)%95.9
بينت النتائج أن التأثيرات االجتماعية ،والشخصية ،واالقتصادية اإليجابية للثقافة الرقمية قد حازت على درجات تقدير مرتفعة،
بينما حازت التأثيرات األكاديمية منها على درجة تقدير متوسطة ،وأن جميع التأثيرات الشخصية ،واالجتماعية ،واألكاديمية،
واالقتصادية السلبية على التوالي قد حازت أيضاً على درجات تقدير متوسطة ،وبينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
( )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات الطلبة لتأثيرات الثقافة الرقمية عليهم تُعزى لمتغيرات الجنس ،والسنة الدراسية،
والتخصص ،وأن اتجاهاتهم نحو هذه الثقافة كانت إيجابية ومرتفعة.
وأجرى كل من البراشدي ،وبوعزة ،والزبيدي (( )2014باإلنجليزية) دراسة هدفت التعرف إلى الخصائص السيكومترية الستبانة
إدمان الهاتف الذكي ،والى بنيتها العاملية :استخدام الهاتف الذكي ،ومقدار اإلدمان ،وأعراض إدمان الهاتف الذكي .وتم اختبار
البنية العاملية على عينة من طلبة جامعة السلطان قابوس (ن=  %37.1 ،140ذكور) .وفي ضوء نتائج التحليل العاملي تبين أن
االستبانة تحتوي على خمسة عوامل ،هي :عدم االكتراث بالتبعات الضارة ،واالنهماك ،وعدم القدرة على ضبط الرغبة ،وفقدان
اإلنتاجية ،والشعور بالقلق والضياع .وقد تم التحقق من االتساق الداخلي والصدق التالزمي للمقياس ،حيث بلغت قيمة كرونباخ ألفا
 ،0.76كما ارتبطت درجات اإلستبانة مع درجات إدمان الهاتف الذكي بدرجة دالة إحصائياً ،وبلغ معامل استقرارها الكلي (.)0.77
وأعدت الهزاني ( ) 2013دراسة هدفت إلى التعرف الى واقع استخدام طالبات كلية التربية في جامعة الملك سعود للشبكات
االجتماعية في عمليتي التعليم والتعلم .وركزت الدراسة على استخدام الشبكات االجتماعية في تطور تعلم الطالبات ومدى اختالف
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وجهة نظرهن لفاعلية استخدام الشبكات االجتماعية في عملية التعليم والتعلم باختالف المتغيرات (التخصص ،والمستوى) .وقد
بينت نتائج الدراسة أن  %73من الطالبات يستخدمن الشبكات االجتماعية بينما  %27من العينة ال يستخدمنها ،وأن  %75.7منهن
وجدن أن الشبكات االجتماعية أسهمت لديهن في إثراء الحصيلة المعرفية في التخصص .كما أظهرت نتائج الدراسة مدى أهمية
الشبكات االجتماعية في التواصل وتكوين مجموعات بحثية وعلمية ،حيث أجمعت  %87من العينة على ذلك ،كما أن  %72من
العينة وجدن في الشبكات االجتماعية اإللكترونية مصد اًر لمعلومات علمية ومصادر بحثية.
وقام كل من أبو عرقوب والخدام ( )2012بدراسة هدفت التعرف إلى تأثير اإلنترنت على االتصال الشخصي باألسرة
وباألصدقاء .تكونت عينة الدراسة من ( )300طالبة في كلية عجلون الجامعية .وقد توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين استخدام اإلنترنت من جهة وعدد ساعات استخدامه من جهة أخرى واالتصال
الشخصي باألسرة وباآلخرين.
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لتأثير استخدام اإلنترنت على االتصال الشخصي باألسرة والصديقات تُعزى
لمتغيرات الدخل الشهري ،والتخصص ،والمستوى الدراسي عند مستوى الداللة (.)0.01
 وجود عالقة ذات داللة إحصائية لتأثير استخدام اإلنترنت على االتصال الشخصي باألسرة والصديقات تُعزى لمتغيرمكان السكن.
 إن لإلنترنت تأثي اًر على سلوك الطالبات في كلية عجلون الجامعية ألنه قلل من رغبتهن في االتصال الشخصي وجهاًلوجه بأسرهن وبصديقاتهن.
وأجرت مؤسسة اإلمارات للنفع االجتماعي ( )2011دراسة هدفت التعرف إلى مستوى إدمان الشباب اإلماراتي على تكنولوجيا
المعلومات الحديثة ،مثل :اإلنترنت ،والهاتف النقال .تكونت عينة الدراسة من ( )638طالباً وطالبة من مختلف الجامعات في دولة
اإلمارات العربية،بدأت أعمارهم من ( )18سنة فما فوق.
وبينت النتائج أن واحداً من كل أربعة من الشباب اإلماراتي ،ذكو اًر واناثاً ،مدمن على استخدام هذه التكنولوجيا ،وأن الشابات
في عينة الد ارسة يحبذن قضاء وقت على اإلنترنت بدالً من الخروج من المنزل أو التحدث مع اآلخرين ،وأنهن يستخدمن الرسائل
النصية بمعدل أكبر بكثير من الشباب ،ولكنهن يستخدمن نصوص هذه الرسائل ألغراض المغازلة بنسبة أقل من نظرائهن الشباب.
وأجرى أبو جدي ( )2008دراسة هدفت التعرف إلى اإلدمان على الهاتف النقال وعالقته بالكشف عن الذات لدى عينة من
وعمان األهلية ،إضافة إلى التعرف إلى األنشطة األكثر تك ار اًر لدى الطلبة المدمنين على الهاتف النقال
طلبة الجامعتين األردنية ّ
تبعاً لتقديرهم ألهميتها النسبية ،إضافة إلى التعرف إلى االختالف في نسبة األفراد المدمنين على الهاتف النقال باختالف متغيرات:
جنس الطالب ،والكلية ،والجامعة.
وعمان األهلية ،المنتظمين في الدراسة في الفصل
تم اختيار عينة مكونة من ( )480طالباً وطالبة من طلبة الجامعتين األردنية ّ
الدراسي األول من العام الدراسي ( ،)2007/2006وبينت النتائج اآلتي:
أن نسبة المدمنين على الهاتف النقال كان ( )%25.8من بين أفراد عينة الدراسة.
 أن نسبة المدمنات في العينة هي ضعفي نسبة المدمنين تقريباً.أن نسبة اإلدمان لدى طلبة الكليات اإلنسانية أعلى من نسبة اإلدمان لدى طلبة الكليات العلمية.
 أن نسبة اإلدمان لدى طلبة الجامعة الخاصة أعلى من نسبة اإلدمان لدى طلبة الجامعة الرسمية. أن هناك عالقة دالة إحصائياً بين اإلدمان على الهاتف النقال وكشف الذات لدى الطلبة أفراد عينة الدراسة.الدراسات األجنبية:
قام كل من كاجان وأونسال وكيليك ) (Cagan, Unsal, and Celik, 2014بدراسة هدفت إلى تقييم مستوى اإلدمان على الهاتف
الذكي لدى الطلبة الجامعيين في كلية الصحة بجامعة أوسماجانزي بتركيا ،والتعرف إلى العالقة ما بين اإلدمان ومستوى االكتئاب
لديهم .تكون مجتمع الدراسة من ( )700طالب وطالبة ،وبينت النتائج أن الطلبة في قسم ميدوايفري يعانون من درجة إدمان على
الهواتف الذكية .وأنه كلما ازداد االستخدام اليومي لهذه الهواتف ،ارتفع مستوى اإلدمان ،وأن هناك ارتباطاً سلبياً بين اإلدمان على
الهواتف الذكية والنجاح (التحصيل) األكاديمي ،وأن هناك ارتباطاً إيجابياً بين اإلدمان وبين مستوى االكتئاب لدى الطلبة .وكان
أهم سببين الستخدام الطلبة لهواتفهم الذكية ،هما :االتصال باألسرة ،وارسال رسائل نصية .وأشارت الدراسة إلى أن إدمان الهواتف
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إدمان استخدام الهواتف الذكية ...

الذكية لدى الطلبة الجامعيين هي مشكلة صحية مهمة ،فكلما زاد اإلدمان لديهم كلما انخفض نجاحهم األكاديمي ،وزاد بذلك
مستوى االكتئاب لديهم.
وقامت جونز ( ) Jones, 2014بدراسة هدفت التعرف إلى آراء الطلبة الجامعيين في مرحلة البكالوريوس في جامعة إيون ()Elon
األمريكية حول إدمان الهواتف الذكية وسلوكاتهم في هذا المجال .وبينت النتائج أن ( )%64من الطلبة أفراد الدراسة مدمنون على
هواتفهم الذكية ،وأنهم أشاروا إ لى أن الحاجة إلى اإلشباع الشخصي المتحقق من االستخدام المكثف للهواتف الذكية له تأثيرات
نفسية سلبية عليهم.
وقام كل من آشاريا وأشاريا ووافري ) (Acharya; Acharya, and Waghry, 2013بدراسة هدفت التعرف إلى التأثيرات الصحية
الستخدام الهواتف الذكية على طلبة الجامعات في البيئة الريفية في الواليات المتحدة األمريكية .تكونت عينة الدراسة من مجموعة
من طلبة الجامعات الذين تتراوح أعمارهم ما بين  23-17سنة .وبينت النتائج أن ( )%96.1من أفراد الدراسة كانوا يمتلكون
هواتف ذكية ،وأنهم يستخدمونها غالبية وقتهم اليومي ،وأن الصداع كان أهم أعراض هذا االستخدام لدى ( )%51.47منهم ،تبعه
الغضب لدى ( ) %50.79منهم .وكان من األعراض العامة العقلية األخرى التي عانى منها هؤالء :ضعف التركيز ،وضعف
األداء األكاديمي ،واألرق ،والقلق ،وأن من بين األعراض الجسدية المتكررة لهذا االستخدام كان حكة الجسم ،وتعب العيون،
وحساسية األصابع.
وأجرى كل من تودا وايزوي ( ) 2013دراسة هدفت التعرف إلى العالقة بين درجة االعتمادية على الهاتف النقال ونوعية الحياة
المرتبطة بالصحة ،وخصائص السلوك من نوع ( ،)pوحالة االكتئاب .تكونت عينة الدراسة من ( )139طالباً وطالبة من الطب في
جامعة شيمين في اليابان .وبينت النتائج أن كال من درجات الصحة الفقيرة المرتبطة بنوعية الحياة ،ونوع نمط السلوك ( ،)pووجود
االكتئاب مرتبط على نحو منفصل مع درجة االعتمادية على الهاتف النقال.
وأجرى كل من والش ووايتويونج ) (Walsh, White & Young, 2007دراسة هدفت التعرف إلى العوامل النفسية المرتبطة
باستخدام الهاتف النقال لدى المراهقين األستراليين .تكونت عينة الدراسة من  32فرداً ،تراوحت أعمارهم ما بين ( 24-16سنة)،
اشتركوا في مجموعات نقاش معمقة ،وتم تحليل محتوى النقاشات بغرض استنتاج الفوائد النفسية المرتبطة باستخدام الهواتف
النقالة ،وكيفية حدوث اإلدمان لديهم ،وبينت النتائج أن لدى أفراد عينة الدراسة تعلقاً كبي اًر بهواتفهم النقالة ،مع وجود أعراض
سلوكية لإلدمان مرتبطة باستخدامهم لها.
نتائج الدراسة ومناقشتها
أوالً :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها" :ما درجة إدمان طلبة جامعة الزرقاء على استخدام الهواتف الذكية من وجهة
نظرهم؟"
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت التك اررات ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد الدراسة على أداة
إدمان استخدام الهواتف الذكية ومجاالتها ،والجداول ( )6-3تبين النتائج المقصودة.
الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير استجابات أفراد الدراسة على مجاالت أداة الدراسة ،مرتبة تنازلياً
الرقم
1
2
3

المجال
االعتماد
االنشغال والتفكير
عدم السيطرة
الدرجة الكلية

المتوسط الحسابي
3.24
3.13
3.06
3.14
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االنحراف المعياري
1.27
1.23
1.67
1.39

درجة التقدير
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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الجدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير
والرتبة الستجابات أفراد الدراسة على فقرات مجال االعتماد على الهواتف الذكية ،مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة
9
17
12

الرتبة

الفقرة

1
2
3

11

4

10

5

20

6

15
21

7
8

أعتبر هاتفي الذكي رفيقي الشخصي الذي ال أستغني عنه
أشعر باالضطراب عندما أنسى هاتفي الذكي في مكان ما
أشعر بالضياع عندما ال يكون هاتفي الذكي معي
أشعر بأن شيئاً ما ينقصني وينغص علي يومي عندما أكون غير قادر على
استخدام هاتفي الذكي لسبب ما
يصعب علي االستغناء عن هاتفي الذكي ولو لبرهة قليلة من الزمن
أشعر باني بحاجة متزايدة يوماً بعد يوم إلى هاتفي الذكي إلشباع حاجاتي
الشخصية
ينقلب مزاجي سلبا“ عندما أكون غير قادر على استخدام هاتفي الذكي لسبب ما
قد أفقد صوابي لو حرمت من استخدام هاتفي الذكي لسبب ما
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
3.72
3.68
3.36

االنحراف
المعياري
1.25
1.25
1.31

درجة
التقدير
مرتفعة
مرتفعة
متوسطة

3.27

1.25

متوسطة

3.08

1.29

متوسطة

2.98

1.22

متوسطة

2.94
2.88

1.28
1.31

متوسطة
متوسطة

3.24

1.27

الجدول ()5
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير
والرتبة الستجابات أفراد الدراسة على فقرات مجال االنشغال والتفكير باستخدام الهواتف الذكية ،مرتبة تنازليا

رقم
الفقرة
1

الرتبة

الفقرة

1

14

2

16
5
36

3
4
5

أحس بفقدان الزمان والمكان عندما أستخدم هاتفي الذكي
ااستخدم هاتفي الذكي حتى وقت متأخر من الليل في تصفح مواقع التواصل
االجتماعي
أهرب من واقعي الفعلي إلى عالم آخر عندما استخدم هاتفي الذكي
يبقى تفكيري منشغالً دائماً بهاتفي الذكي
أنهمك دائماً في استخدام هاتفي الذكي حتى في أثناء المحاضرات
الدرجة الكلية
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متوسطة

المتوسط
الحسابي
3.64

االنحراف
المعياري
1.14

درجة
التقدير
متوسطة

3.48

1.25

متوسطة

3.16
2.78
2.58
3.13

1.31
1.24
1.23
1.23

متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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رقم
الفقرة
13
7
19
18
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الجدول ()6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة التقدير
والرتبة الستجابات أفراد الدراسة على فقرات مجال عدم السيطرة على استخدام الهواتف الذكية ،مرتبة تنازلياً
الرتبة

الفقرة

1
2
3
4

الوقت الذي أقضيه في استخدام هاتفي الذكي في تزايد مستمر
أعاني من عدم قدرتي على ضبط استخدام هاتفي الذكي في ساعات محددة
فشلت كل جهودي ومحاوالتي لإلقالع عن استخدامي غير المنضبط لهاتفي الذكي
أشعر برغبة قهرية ملحة للبقاء لفترات طويلة في استخدام هاتفي الذكي
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
3.21
3.11
2.79
2.93
3.06

االنحراف
المعياري
1.16
1.29
1.29
1.23
1.67

درجة
التقدير
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال األول:
يبين الجدول ( ) 3أن الدرجة الكلية إلدمان استخدام طلبة جامعة الزرقاء أفراد الدراسة للهواتف الذكية كانت متوسطة ،وبمتوسط
حسابي ( ،)3.14وانحراف معياري ( ،)1.39وأن جميع مجاالت الدراسة أيضاً قد حازت على درجات تقدير متوسطة ،وأن مجال
االعتماد على الهواتف الذكية قد حاز على المرتبة األولى في تقديرات أفراد الدراسة ،بمتوسط حسابي ( ،)3.24وانحراف معياري
( ،)1.27تاله في الترتيب مجال االنشغال والتفكير ،بمتوسط حسابي ( ،)3.13وانحراف معياري ( ،)1.23ثم جاء مجال عدم
السيطرة في المرتبة الثالثة واألخيرة ،بمتوسط حسابي ( ،)3.06وانحراف معياري (.)1.76
إن المتفحص لهذه النتيجة يجد أن هناك نوعاً من االنتظام في ترتيب المجاالت في توجه أفراد الدراسة نحو إدمان استخدام
هواتفهم الذكية ،إذ يبدأ الفرد عادة بالتعود على استخدام هاتفه الذكي إلى درجة االعتمادية عليه في تسيير كثير من أمور حياته،
وعليه ينشغل به ويفكر فيه كثي اًر حتى يصل األمر أحياناً إلى درجة الهوس به ،واذا ما وصل إلى هذه الدرجة يكون من الصعوبة
بمكان عليه السيطرة على درجة استخدامه له وتكرار هذا االستخدام وبدرجة ملفتة للنظر .يؤكد هذا أن كثي اًر من الد ارسات
والبحوث ،ومنها دراسة كل من جوسوامي وسينغ ) (Goswami & Singh, 2016قد أشارت إلى أن الهواتف الذكية أصبحت بالنسبة
للشباب جزءاً مهماً من بقائهم وحياتهم اليومية ،وأن بعضهم يفضل البقاء بدون طعام ليوم واحد على أن تكون هواتفهم الذكية
معهم.
وتعكس نتائج الجدول ( ،)4وبخاصة الفقرتان رقم ( 9و )17اللتان حازتا على درجتي تقدير مرتفعة ،والفقرة رقم ( )12التي
حازت على درجة تقدير متوسطة على التوالي ،أن هناك حالة من االلتصاق الشديد بين أفراد الدراسة وبين هواتفهم الذكية لدرجة
عدم استغنائهم عنها قطعياً ،وقد تصل بهم إلى الشعور باالضطراب والضياع ،وفقدان األمن واألمان عندما ال تكون معهم لسبب
من األسباب .وتشير الفقرتان رقم ( 4و )14من الجدول ( )5إلى أمرين مهمين ،هما :أوالً ،انفصال أفراد الدراسة عن واقعهم
اليومي لدى استخدامهم هواتفهم لدرجة إحساسهم بفقدان الزمان والمكان والعيش في واقع افتراضي ينسيهم ما حولهم ولو لفترة من
الزمن ،وكأنهم يهربون من واقعهم إلى عالم آخر غيره ،ثانياً :أنهم ينغمسون إلى درجة كبيرة في استخدامهم لهذه الهواتف حتى
وقت متأخر من الليل ،مما يؤثر سلباً على عالقاتهم االجتماعية واألسرية ،فيعيشون بعزلة عمن حولهم من أفراد األسرة والمجتمع،
يؤكد هذا الفقرتان رقم (13و )7الواردتان على التوالي في الجدول ( )6واللتان تشيران إلى االزدياد المستمر في الوقت الذي يقضيه
أفراد الدراسة في استخدام هواتفهم الذكية ،وعدم قدرتهم على ضبط استخدامها ،والفقرة رقم ( )39من الجدول ( )9التي تشير إلى
زيادة انعزالهم عن أفرد أسرهم.
ثانياً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني" :ما نسبة طلبة جامعة الزرقاء المدمنين على استخدام الهواتف الذكية؟"
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت التك اررات ،والنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة على أداة إدمان استخدام الهواتف
الذكية ،ويبين الجدول ( )7النتائج الخاصة بذلك.
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الجدول ()7
التك اررات والنسب المئوية الستجابات أفراد الدراسة على أداة إدمان استخدام الهواتف الذكية
اإلجابة
أوافق بشدة
أوافق
أوافق نوعا ما
ال أوافق
ال أوافق إطالقا
المجموع

النسبة المئوية %
29.1
26.8
27.3
12.4
4.3
100.0

التكرار
116
106
108
49
17
395

يبين الجدول ( )7أن ما مجموعه ( )222طالباً وطالبة من أفراد الدراسة ممن أجابوا أوافق بشدة وأوافق على فقرات أداة إدمان
استخدام الهواتف الذكية ،أي بنسبة ( )%55.9منهم ،هم مدمنون على استخدام هذه الهواتف .وتشير هذه النتيجة إلى زيادة
واضحة في كثافة استخدام طلبة مرحلة البكالوريوس في الجامعات األردنية على نحو عام قد تصل إلى درجة اإلدمان ،وخاصة إذا
ما ارتبطت هذه النتيجة بنتيجة الدراسة التي قام بها (أبوجدي )2008 ،التي بينت أن نسبة المدمنين على الهاتف النقال من طلبة
الجامعتين األردنية وعمان األهلية عينة الدراسة بلغت ( ،)%25.8وتعد هذه النتيجة في حد ذاتها مهمة ،ويجب أن تسترعي اهتمام
إدارات الجامعات األردنية واآلباء واألمهات في المجتمع األردني فيما يتعلق بضرورة توجيه الشباب نحو االستخدامات الفضلى
للهواتف الذكية وتوعيتهم بمضارها المختلفة عليهم ،وقد تفسر في ضوء أن الهواتف الذكية اليوم أصبحت في متناول جميع الفئات
العمرية وبأسعار معقولة يستطيع طلبة الجامعات ،كغيرهم من الشباب امتالكها ،كما أنها أصبحت ضرورية لهم في تسيير أمور
حياتهم اليومية وال يستطيعون االستغناء عنها.
النتائج الخاصة بالسؤال الثالث ومناقشتها" :ما اآلثار السلبية إلدمان طلبة جامعة الزرقاء على استخدام الهواتف الذكية عليهم
من وجة نظرهم؟"
لإلجابة عن هذا السؤال استخدمت التك اررات ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة أفراد الدراسة
على اآلثار السلبية إلدمان استخدام الهواتف الذكية عليهم من وجهة نظرهم ،والجداول ( )13-8تبين ذلك.

الرتبة
1
2
3
4
5

الجدول ()8
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة
أفراد الدراسة على مجاالت اآلثار السلبية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،مرتبة تنازلياً.
األثار السلبية
االجتماعية
النفسية والشخصية
الصحية
االقتصادية
األكاديمية
درجة التقدير الكلية

المتوسط الحسابي
3.08
2.99
2.97
2.63
2.48
2.83
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االنحراف المعياري
1.34

1.3
1.33
1.44
1.38
1.35

درجة التقدير
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

إدمان استخدام الهواتف الذكية ...

الجدول ()9
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة
أفراد الدراسة على فقرات مجال اآلثار السلبية واالجتماعية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،مرتبة تنازلياً

رقم
الفقرة

الرتبة

38

1

40
39

2
3

رقم
الفقرة
31
33
34
32

عمر أحمد همشري

الفقرة
ينتابني الشعور بالخوف الشديد من كثرة الحوادث واألحداث التي أطلع عليها من
خالل هاتفي الذكي
أصبحت عرضة النتقادات الوالدين نتيجة انشغالي الكبير بهاتفي الذكي
أصبحت أكثر انع ازالً عن أفراد أسرتي عن ذي قبل
درجة التقدير الكلية

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

درجة
التقدير

3.16

1.31

متوسطة

3.12
2.97
3.08

1.38
1.33

متوسطة
متوسطة
متوسطة

1.34

الجدول ()10
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة
أفراد الدراسة على فقرات مجال اآلثار السلبية النفسية والشخصية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،مرتبة تنازلياً
الرتبة

الفقرة

1
2
3
4

أشعر بانخفاض واضح في قدرتي على التركيز
أصبحت أكثر اتكاالً على هاتفي في حل مشكالتي اليومية
يصبح ذهني متشتتاً في بعض األحيان
أعاني من اضطراب في النوم نتيجة تصفحي لهاتفي
درجة التقدير الكلية

المتوسط
الحسابي
3.09
3.02
2.96
2.90
2.99

االنحراف
المعياري
1.24
1.35
1.25
1.36
1.3

الجدول ()11
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة
أفراد الدراسة على فقرات مجال اآلثار السلبية الصحية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،مرتبة تنازلياً

رقم الفقرة
25
24
22
23
26
30
29
27
28

الفقرة
الرتبة
إجهاد في العينيين
1
غباش في العينيين
2
ألم وصداع في الرأس
3
ألم في الرقبة
4
جفاف في العينيين
5
ضعف في البصر
6
ظهور سواد تحت العين
7
احمرار في العينيين
8
انتفاخ تحت العينيين
9
درجة التقدير الكلية

المتوسط الحسابي
3.27
3.20
3.19
3.10
2.94
2.90
2.76
2.72
2.70

االنحراف المعياري
1.28
1.31
1.27
1.27
1.38
1.36
1.38
1.38
1.38

2.97

1.33
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درجة
التقدير
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

درجة التقدير
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة
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رقم
الفقرة
42
41

رقم
الفقرة
36
37
35

الجدول ()12
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة
أفراد الدراسة على فقرات مجال اآلثار السلبية االقتصادية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،مرتبة تنازلياً
الرتبة

الفقرة

1
2

أسعى دائما لشراء هاتف أكثر تطو اًر من هاتفي الحالي
أنفق غالبية مصروفي اليومي على شحن هاتفي
درجة التقدير الكلية

المتوسط
الحسابي
2.76
2.50

االنحراف
المعياري
1.47
1.41

2.63

1.44

الجدول ()13
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة
أفراد الدراسة على فقرات مجال اآلثار السلبية األكاديمية إلدمان استخدام الهواتف الذكية عليهم ،مرتبة تنازلياً
الرتبة

الفقرة

1
2
3

انخفض تحصيلي في المواد الدراسية نتيجة انشغالي الدائم في الهاتف.
أصبح تركيزي مضطرباً نتيجة استخدام الهاتف أثناء المحاضرات الصفية.
أصبحت عرضة النتقادات أساتذتي أثناء المحاضرات نتيجة استخدام الهاتف.
درجة التقدير الكلية

المتوسط
الحسابي
2.58
2.45
2.31
2.48

االنحراف
المعياري
1.36
1.40
1.38

درجة
التقدير
متوسطة
متوسطة
متوسطة

درجة
التقدير
متوسطة
متوسطة
متوسطة
متوسطة

مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الثالث:
بينت نتائج الدراسة (الجدول  )8أن الدرجة الكلية لتقديرات الطلبة أفراد الدراسة لآلثار السلبية إلدمان استخدامهم للهواتف
الذكية كانت متوسطة ،بمتوسط حسابي ( ،)2.83وانحراف معياري ( ،)1.35وأن جميع مجاالت هذه اآلثار قد حازت على درجات
تقدير متوسطة أيضا .وتعد هذة نتيجة مهمة ألنها تشير إلى اآلثار السلبية المختلفة إلدمان استخدام الهواتف الذكية على الطلبة
أفراد الدراسة ،ولو بدرجة متوسطة ،التي يجب االنتباه إليها قبل أن تتوغل عليهم وتصبح عصية على المعالجة .ومن المعلوم أن
درجة اإلدمان هذه هي مؤهلة لالرتفاع كلما زاد وقت الفراغ لديهم نتيجة قلة انشغالهم األكاديمي في إعداد الواجبات والبحوث
الدراسية ،وقلة درجة الرقابة المنضبطة عليهم من األهل في استخدامها،وضعف توجيه المؤسسات االجتماعية وبخاصة الجامعات
لهم في هذا المجال .ويبين الجدول ( ) 8أن اآلثار السلبية االجتماعية حازت على المرتبة األولى في تقديرات الطلبة أفراد الدراسة،
وبدرجة متوسطة ،بمتوسط حسابي( ،)3.08وانحراف معياري ( .)1.34وتعد هذه النتيجة على الرغم من أهميتها غير متوقعة ،إذ
كان من المتوقع أن تحتل هذه المرتبة التأثيرات النفسية والشخصية أو األكاديمية آلثارها المباشرة على الطلبة في حياتهم الجامعية،
إال أن االستعمال المكثف للهواتف الذكية وتطبيقاتها المختلفة ،مثل الفيسبوك والواتس آب والفايبر والماسنجر ،وغيرها جعلت
الطلبة أفراد الدراسة أكثر اطالعاً على ما يجري حولهم ،وأكثر عرضة للتيارات االجتماعية السلبية الداخلية والخارجية ،مثل كثرة
األحداث والحوادث االجتماعية وتنوعها ،مما يؤدي بهم إلى االضطراب والخوف مما يحدث دون أن يكون هناك من مفسر أو
موجه لهم في هذا المجال ،يؤكد هذا الفقرة ( ،38الجدول  ،)9التي نصت على "ينتابني الشعور بالخوف الشديد من كثرة الحوادث
واألحداث التي اطلع عليها من هاتفي الذكي" التي حازت على المرتبة األولى في استجابات الطلبة أفراد الدراسة على فقرات مجال
اآلثار االجتماعية السلبية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،بمتوسط حسابي ( ،)3.16وانحراف معياري (.)1.31ومن المعلوم أن
إدمان استخدام الهواتف الذكية قد حمل معه مخاطر اجتماعية جدية أثرت على العالقات األسرية في المجتمع األردني ،كغيره من
المجتمعات ،وبخاصة الع زلة االجتماعية للشباب وجلوسهم لساعات طويلة في غرفهم يقلبون هواتفهم الذكية دون أي هدف يذكر،
ودونما أي تواصل مع أفراد أسرهم ،مما يؤدي إلى كثير من االنتقادات الموجه لهم من الوالدين ،يؤكد هذا ما أشارت إليه الفقرتان
( 40و )39من الجدول ( )9على التوالي.
ولم تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة همشري ( )2016التي أشارت إلى أن التأثيرات السلبية الشخصية للثقافة الرقمية على
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الطالب الجامعي قد حازت على المرتبة األولى في تقديرات أفراد عينة الدراسة ،بينما حازت التأثيرات االجتماعية السلبية على
المرتبة الثانية في تقديراتهم.
وحازت اآلثار النفسية والشخصية (الجدول  )8على المرتبة الثانية في تقديرات الطلبة أفراد الدراسة لآلثار السلبية إلدمان
استخدام هواتفهم الذكية ،بمتوسط حسابي ( ،)2.99وانحراف معياري ( ،)1.31وبدرجة تقدير كلية متوسطة أيضاً .وتعني هذه
النتيجة أن إلدمان استخدام الهواتف ا لذكية تأثيرات نفسية وشخصية على الفرد ،وأنها مرشحة للزيادة كلما زاد استخدامه لهذه
الهواتف ،فمن التأثيرات السلبية التي أشار إليها أفراد الدراسة في جدول ( )10أنهم يشعرون بانخفاض واضح في القدرة على
التركيز (الفقرة ،)31وبأنهم أصبحوا أكثر اعتماداً على هواتفهم الذكية في حل مشكالتهم اليومية (الفقرة ،)33وبأنهم يشعرون
بالتشتت الذهني في بعض األحيان (الفقرة  ،)34وبأنهم يعانون من اضطرابات في النوم (الفقرة  )32نتيجة تصفحهم لهواتفهم
الذكية حتى أوقات متأخرة من الليل .وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة جونز ) (Jones, 2014التي أشارت إلى أن االستخدام
المكثف للهواتف الخلوية تأثيرات نفسية سلبية على أفراد عينتها .وكذلك دراسة كل من كاجان وأنسال وكيليك )،(Cagan, 2014
 Unsal and Celikالتي أشارت إلى العالقة ما بين إدمان الهواتف الخلوية ومستوى االكتئاب بين أفراد عينتها.
وقد حملت الهواتف الذكية معها أيضاً أثا اًر سلبية صحية زادت من حدة اآلثار النفسية والشخصية على الطلبة أفراد الدراسة
(الجدول  ،)11وقد تمثلت هذه في إجهاد العينين (فقرة  ،)25وغباش في العينين (فقرة  ،)24وألم وصداع في الرأس (فقرة ،)22
وألم في الرقبة (فقرة  .)23وقد تُعزى هذه النتيجة إلى أن الطلبة أفراد الدراسة يستخدمون هواتفهم الذكية لمدد زمنية طويلة تزيد عن
ثالث ساعات في بعض األحيان ،وأنهم يركزون على شاشاتها بدرجة كبيرة لقراءة محتويات ما يأتيهم من رسائل نصية ورسائل
الواتس آب ،ويقضون وقتاً طويالً أيضاً في تصفح الفيس بوك ،مما يؤدي إلى إرهاق أعينهم واحمرارها في بعض األحيان ،وصداع
وألم في رؤوسهم وفي رقابهم نتيجة لطريقة القراءة الخاطئة أحياناً ،وتشنج عضالتها أحياناً أخرى .وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع
نتائج كل من أشاريا وأشاريا ووأغري ) (Asharya, Asharya and Waghrey, 2013التي أشارت إلى أن الصداع ،باإلضافة إلى
أعراض أخرى ،كانت أهم األعراض التي عانى منها أفراد عينة الدراسة.
وعلى الرغم من صعوبة األوضاع االقتصادية لطلبة جامعة الزرقاء بخاصة ،وطلبة الجامعات بعامة ،إال أن استنزافهم
اقتصادياً من ناحية متابعة كل ما هو جديد من هواتف ذكية ،ومحاولتهم الحصول عليه بأي ثمن يكون ضمن طاقاتهم االقتصادية
أو أعلى منها (الفقرة  ،42الجدول  ،)12باإلضافة إلى تكاليف شحنها بعد نفاذ المكالمات المحددة لهم (الفقرة  ،41الجدول ،)12
لم يكن له التأثير السلبي الكبير عليهم ،لذا جاء مجال اآلثار االقتصادية السلبية حسب تقديراتهم في المرتبة الرابعة وقبل األخيرة
في الجدول ( ،)8بمتوسط حسابي ( ،)2.63وانحراف معياري ( ،)1.44وبدرجة تقدير كلية متوسطة ،وبدرجة تقدير متوسطة أيضاً
على جميع فقرات الجدول (.)12
ويبين الجدول ( )8أن مجال اآلثار السلبية األكاديمية قد حاز على المرتبة األخيرة في تقديرات أفراد الدراسة إلدمان استخدام
الهواتف الذكية ،بمتوسط حسابي ( ،)2.48وانحراف معياري ( ،)1.38وبدرجة تقدير كلية متوسطة ،وأن أهم تأثير سلبي عليهم في
هذا المجال (الفقرة  ،36الجدول  )13كان انخفاض تحصيلهم الدراسي نتيجة انشغالهم الدائم بهواتفهم الذكية ،بمتوسط حسابي
( ،)2.58وانحراف معياري ( ،)1.36وبدرجة تقدير متوسطة ،وقد تُعزى هذه النتيجة إلى أن كثي اًر من أفراد الدراسة عادة ما تشغلهم
هواتفهم الذكية عن القيام بواجباتهم ومهماتهم الدراسية ،أو عن االستعداد المتحاناتهم بالدرجة المطلوبة ،أو حتى عن االستماع
المتواصل ألساتذتهم داخل الغرف الصفية ،مما يؤدي حتما" إلى انخفاض تحصيلهم الدراسي.
النتائج الخاصة بالسؤال الرابع ومناقشتها" :هل هناك فروق ذات داللة إحصائية ( (a<=0.05بين المتوسطات الحسابية
لتقديرات طلبة جامعة الزرقاء إلدمانهم على استعمال الهواتف الذكية من وجهة نظرهمتعزى إلى متغيرات نوع الكلية ،والسنة
الدراسية ،والجنس؟"
لإلجابة عن هذا السؤال استخدم اختبار ت ،وتحليل التباين األحادي ( ،)One-way Anovaواختبار شافيه للمقارنات البعدية،
والجداول ( )18-14تبين ذلك.
نوع الكلية:
لمعرفة فيما إذ كانت هناك فروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة إلدمان استخدام الهواتف الذكية من وجهة
نظرهم تعزى لمتغير نوع الكلية (إنسانية ،علمية) استخدم اختبار (ت) ،والجدول ( )14يبين نتائج هذا االختبار.
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الكلية
اإلنسانية
العلمية

الجدول ()14
الفروق بين المتوسطات الحسابية إلدمان استخدام طلبة جامعة الزرقاءللهواتف الذكية حسب نوع الكلية
درجة الحرية

العدد
187
208

393

المتوسط الحسابي
58.04
56.64

االنحراف المعياري
14.59
14.50

قيمة (ت)

مستوى الداللة

.94

.31

*غير دالة إحصائياً.

الجنس:
لمعرفة فيما إذ كانت هناك فروق بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة إلدمان استخدام الهواتف الذكية تُعزى لمتغير
الجنس (ذكور ،إناث) ،استخدم اختبار (ت) ،والجدول ( )15يبين نتائج هذا االختبار.
الجدول ()15
نتائج اختبار (ت) للفروق بين المتوسطات الحسابية إلدمان استخدام طلبة جامعة الزرقاء للهواتف الذكية حسب الجنس

الجنس
ذكر
أنثى

العدد
171
224

درجة الحرية
393

االنحراف المعياري
13.83
15.09

المتوسط الحسابي
57.22
57.37

قيمة (ت)

مستوى الداللة

.10

.92

*غير دالة إحصائياً.

السنة الدراسية:
لإلجابة عن مدى تأثير متغير السنة الدراسية على إدمان استخدام الهواتف الذكية من وجهة نظر الطلبة أفراد الدراسة،
استخرجت المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،واستخدم اختبار (ت) ،وتحليل التباين األحادي ،واختبار شافيه للمقارنات
البعدية ،والجداول ( )18-16تبين النتائج المقصودة.
الجدول ()16
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات فئات السنة الدراسية إلدمان الهواتف الذكية
السنة الدراسية
األولى
الثانية
الثالثة
الرابعة
الخامسة
المجموع

التكرار
130
61
88
100
16
395

المتوسط الحسابي
2.97
3.39
3.39
3.34
3.65
3.20

االنحراف المعياري
0.75
0.86
0.89
0.99
0.74
0.88

يبين الجدول ( )16أن هناك فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لتقديرات الطلبة فئات السنة الدراسية الخمس إلدمان
الهواتف الذكية ،ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق دالة إحصائياً عن مستوى الداللة ( )a<=0.05استخدم تحليل التباين األحادي،
والجدول ( )16يبين نتائج هذا التحليل.

- 321 -

عمر أحمد همشري

إدمان استخدام الهواتف الذكية ...

الجدول ()17
نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية إلدمان الهواتف الذكية بحسب السنة الدراسية
بين المجموعات
داخل المجموعات
المجموع
*دالة إحصائياً.

مجموع المربعات
44485.65
()249.20
78848.27
()4380.45
83333.93
()4629.66

متوسط المربعات
1121.41
()62.30
202.17
()11.23

درجات الحرية
4
390

قيمة (ف)

مستوى الداللة

5.54

.00

394

يبين الجدول ( )17أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a<=0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات
فئات السنة الدراسية الخميس إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،ولمعرفة لصالح أي منها تعود هذه الفروق ،استخدم اختبار شافيه
للمقارنات البعدية ،والجدول ( )18يبين نتائج هذا االختبار.
الجدول ()18
اختبار شافيه للمقارنات البعدية للمتوسطات الحسابية لفئات السنة الدراسية

السنة الدراسية
15
2
3
4

متوسط الفروق
11.34
12.55
5.34
6.49

الخطأ المعياري
3.76
3.99
3.86
3.82

مستوى الداللة
.06
.04
.75
.57

*دالة إحصائياً.

يبين الجدول ( )18وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )a<=0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات طلبة
السنة الخامسة إلدمان الهواتف الذكية وبين تقديرات طلبة السنة الثانية بهذا الخصوص ،وكانت الفروق لصالح طلبة السنة
الخامسة ،بمتوسط فروق ( ،)12.55ومستوى داللة (.).04
مناقشة النتائج الخاصة بالسؤال الرابع :يبين الجدوالن ( 14و )15عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عن مستوى الداللة
) )a<=0.05بين المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد الدراسة إلدمان استخدام الهواتف الذكية من وجهة نظرهم تُعزى لمتغيري :نوع
الكلية (إنسانية أو علمية) ،والجنس (ذكور أو إناث).
وتعني هذه النتيجة أن أفراد الدراسة يتماثلون في إدمان استخدامهم لهواتفهم الذكية بغض النظرعن نوع كليتهم وجنسهم ،إذ ليس
هناك تأثير لهذين المتغيرين على درجة إدمانهم استخدام هذه الهواتف من وجهة نظرهم.
ويبين الجدوالن (17و )18أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) )α≤0.05بين المتوسطات الحسابية
لتقديرات فئات السنة الدراسية (األولى -الخامسة) إلدمان استخدام الهواتف الذكية من وجهة نظرهم ،وأن هذه الفروق كانت لصالح
طلبة السنة الخامسة .إن المتفحص لهذه النتيجة يجد أن طلبة السنة الخامسة هم من طلبة الكليات العلمية ،أي من طلبة سنة
التخرج ،والذين قد يستعملون هواتفهم الذكية أكثر من غيرهم من الطلبة في السنوات األخرى وخاصة إلنجاز مشاريع تخرجهم ،إذ
يتطلب هذا االتصال والتواصل الدائم والمستمر بينهم للتشاور حول مختلف القضايا التي تهمهم في هذا المجال .ومن المعلوم أن
مشاريع التخرج في الكليات العلمية هي أصعب وأدق منها في الكليات اإلنسانية في جامعة الزرقاء ،مثل :كليتي العلوم التربوية
والصحافة واإلعالم ،وتحتاج إلى جهود مكثفة وتمحيص أكبر لطبيعتها التقنية والفنية التي قد تحتاج إلى اتصال بين القائمين عليها
وبشكل مستمر.
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التوصيات:
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة ،فإنها توصي باآلتي:
 .1توجيه عناية الطلبة بجميع سنيهم الدراسية إلى االستخدامات المثلى للهواتف الذكية ،وضرورة استثمارها فيما ينفع
دراستهم األكاديمية وحياتهم الشخصية والعامة ،مما يساعد في الحد من درجة ادمانهم عليها ،ومن ثم زيادة استخدامهم المنطقي
والمنضبط لها.
 .2توجيه عناية الطلبة فيما يتعلق بضرورة زيادة سيطرتهم على استخداماتهم لهواتفهم الذكية ،وبخاصة استخداماتهم غير
المنضبطة لها ،وتحديد ساعات استخدامهم لها إال للضرورة وعند الحاجة إليها ،مما يتيح لهم وقتاً أطول لممارسة أنشطتهم
المنهجية األكاديمية المختلفة ،ويساعدهم في االلتفات إلى أنشطة أخرى أكثر جاذبية وفائدة لهم ،ويتأتى ذلك بالتدريب وتك ارره.
 .3توجيه عناية الطلبة إلى التأثيرات االجتماعية السلبية إلدمان استخدام الهواتف الذكية عليهم ،وبخاصة فيما يتعلق بعزلتهم
االجتماعية عن أسرهم ،واالنتقادات الوالدية المستمرة لهم في هذا المجال ،وكذلك إلى المعلومات المضللة التي قد تحملها لهم
وتعمل على تشويش أفكارهم فتزيد من مخاوفهم االجتماعية ،مما قد يؤدي إلى زيادة توافقهم األسري واالجتماعي ،ومن تفاعلهم
االجتماعي.
 .4توجيه عناية الطلبة إلى التأثيرات النفسية والشخصية السلبية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،وبخاصة فيما يتعلق بفقدان
قدرتهم على التركيز ،وزيادة تشتتهم الذهني ،وزيادة اضطرابهم في النوم ،وغيرها التي تؤثر سلباً على شخصياتهم اإلنسانية ،وعلى
تحصيلهم األكاديمي ،ولذلك كان من الضروري حثهم على تالفي هذه السلبيات والحد من تأثيراتها عليهم.
 .5توجيه عناية الطلبة إلى التأثيرات الصحية السلبية إلدمان استخدام الهواتف الذكية ،وبخاصة على العينين والرأس والرقبة،
وعلى نوعية حياتهم اليومية واألكاديمية ،والعمل على استخدامها بطريقة منضبطة واعية ،واستعمال الوسائل الواقية من االشعاعات
التي تصدرها هذه الهواتف ،مما يساعد في االرتقاء بمستوى صحتهم ومنظومة حياتهم الشخصية ،وبالتالي االرتقاء بتحصيلهم
الدراسي .وتوصي الدراسة في هذا المجال بانشاء مستشفى متخصص لمعالجة أمراض تكنولوجيا المعلومات في األردن وكل بلد
عربي ،وذلك لتوقع الزيادة الكبيرة في هذه األمراض وزيادة حدتها في المستقبل.
 .6القيام بدراسات أخرى متعمقة أكثر حول التأثيرات السلبية للتطبيقات المختلفة المحملة على الهواتف الذكية ،مثل:
الفيسبوك ،والواتس أب ،والماسنجر ،وغيرها ،وللتأثيرات السلبية لهذه الهواتف على الحياة األكاديمية للطلبة ،وبخاصة زيادة حاالت
الغش في االمتحانات ،مما يعطي صورة أكثر شمولية وعمقاً ووضوحاً حول الموضوع.
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Smart Phones Addiction among Studentsof Zarqa University
and its Negative Effects on Them from their Perspective
Omar A. Hashmari *

ABSTRACT
This study aimed at investigating the degree of smartphones use addiction among students of Zarqa
University and its negative effects on them from their perspective. The population of the study
consisted of all university students (n=8000), and the selected sample was (395) students. A
questionnaire was developed and tested for its validity and reliability. The results showed that the total
degree of student’s addiction of smart phones use on all study domains, was moderate, and that the
dimensions of dependence, and preoccupation were the most prominent characteristics of this use.
Also, they showed that (55.9%) of the sample were addicted to the use of their smart phones, and that
two negative (harmful) effects: social, personal and psychological have more effect on them. The
results also revealed significant difference between respondents due to level of study, and in favor of
students of the fifth year, while no significant differences were indicated due to type of college, and
sex.
Keywords: Smart phone Addiction, Zarqa University, B.A students.
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