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 امللخص
ذوي لدى اهلواتف الذكية استخدام تطبيقات إدمان ملستوى هدفت الدراسة إىل معرفة السمة العامة 

املتغريات. اتبع الباحث املنهج  عضإىل ب تعزى اليت الفروق ومعرفةمن طلبة اجلامعات السودانية اإلعاقة البصرية 
( طالب وطالبة، واستخدم مقياس إدمان اهلاتف الذي طوره 87وبلغت العينة ) سحي واملقارنالوصفي امل

(Hassan et al., 2021) رتفاع يف أن السمة العامة إلدمان اهلواتف الذكية تتسم ابال إىل راسةالد نتائج أشارت
لنوع إىل اعدم وجود فروق تعزى و نشغال، اجملموع الكلي وجلميع األبعاد عدا البعد الصحي اجلسدي وبعد اال

عدي الوقت درجة اإلعاقة يف الدرجة الكلية بينما توجد فروق يف بإىل عدم وجود فروق تعزى و واحلالة االجتماعية، 
، نشغال لصاحل اإلعاقة الكليةجتماعي لصاحل ذوي اإلعاقة البصرية اجلزئية ويف بعد االواإلفراط والبعد النفسي اال

نشغال ولصاحل األعمار تغري العمر يف مجيع األبعاد والدرجة الكلية عدا بعد االتعزى إىل معدم وجود فروق و 
تغري املستوى إىل م(، وعدم وجود فروق تعزى 18)أقل من  (، والبعد التكنولوجي ولصاحل األعمار18-23)

التعليمي جلميع األبعاد والدرجة الكلية عدا البعد الصحي/ اجلسدي ولصاحل طلبة الدبلوم، وكذلك عدم وجود 
جتماعي ولصاحل طلبة جامعة تغري اجلامعة جلميع األبعاد والدرجة الكلية، عدا البعد النفسي االإىل م تعزى فروق
متغري عدد ساعات االستخدام يف الدرجة الكلية ومجيع األبعاد عدا البعد الصحي/  إىلوجود فروق  عدميلني، و الن

جتماعي لصاحل من يستخدمون اهلاتف )من اجلسدي. وأن الفروق يف بعد الوقت واإلفراط وللبعد النفسي اال
الكلي لصاحل )من ست ساعات  نشغال والبعد التكنولوجي واجملموعساعتني خلمس ساعات(، ويف بعد اال

 على(.أف
 اهلاتف، اإلعاقة البصرية، اجلامعات السودانيةاستخدام إدمان اإلدمان، : الكلمات املفتاحية

Abstract 
The study aimed to know the general characteristic of the level of addiction to 

smartphone applications use among students with visual disabilities in Sudanese Universities, 

differences of some variables. The researcher followed the descriptive survey and 

comparative, and the sample amounted to (87) students, used the smartphone addiction scale 

developed by (Hassan et al., 2021). The study concluded that the general feature of 

smartphone addiction were high in the total and the dimensions except for (the physical, 

preoccupation), no differences to gender, marital status, degree of disability in the total 

degree, there are differences in the dimensions of time & overuse, Psychological/Social for 

the benefit of people with partial visual impairment, preoccupation dimension in favor of total 

disability. There were no differences to the age variable in all dimensions and the total degree 

except for the Preoccupation and in favor (18-23), the technological (less than 18). No 

differences to the educational level variable, except for the physical In favor of the diploma 

students. No differences in university variable, except for the Psychological/Social and in 

favor of Al-Neelain University. There are differences in the variable number of hours of use 

in the total degree and all dimensions except the physical. There are differences in the time & 

overuse, the Psychological/Social dimension in favor of those who use the smartphone (2-5 

hours), preoccupation dimension, technological, the total in favor of (six and above). 
Keywords: Addiction, Smartphone addiction, Visual impairment, Sudanese universities 

 



 مقدمة
مليار(  3.٥) هاحيث جتاوز عدد مستخدمي ملاستخدام اهلواتف الذكية بشكل كبري يف مجيع أحناء العايتزايد 

(. ويقدر أن Olson et al., 2021مما يعين أن قرابة نصف سكان األرض ميكنهم اآلن الوصول إىل جهاز ذكي )
ن ابلعمى الكامل، ( مليون مصابو 36( مليار شخص يعانون من شكل من أشكال ضعف البصر منهم )1.3)

لقد سهل استخدام  .(Abraham et al., 2021%( منهم يف البلدان متوسطة أو منخفضة الدخل )90ويعيش )
املعلومات واالتصاالت قدرة ذوي اإلعاقة البصرية على التواصل اجلماعي والوصول إىل جمموعة متنوعة من  قانةت

(، وعلى الرغم من األنشطة اإلجيابية Effendi, 2019) املعلومات، مما زاد من اعتمادهم على اهلواتف الذكية
 نتائج عكسية، وقد نشطت يف العقد األخري الكثرية للهواتف الذكية إال أن االستخدام املفرط هلا قد يؤدي إىل

ث اليت هتدف إىل حبث أتثريات إدمان اهلاتف الذكي يف جماالت عدة وطورت مقاييس كثرية لذلك، ورغم و البح
(، وهو من نوع اإلدمان DSM-5ضطراب يف الدليل التشخيصي اخلامس)اك هذا مل يتم تصنيف )إدمان اهلاتف(
( أن اهلواتف الذكية Senjam, 2021)سينجام أكد وعموماً  بني اإلنسان واآللة. التكنولوجي الذي يتضمن تفاعالً 

 يفمن الدراسات السابقة  وجود قلة( إىل Ko & Kim, 2009)كو وكيم غريت حياة ذوي اإلعاقة البصرية. وأشار  
النسبة املئوية إلدمان إدمان اهلاتف لدى ذوي اإلعاقة البصرية، وابملقارنة مع إدمان االنرتنت فقد أشار إىل أن 

. ويصعب حتديد أسباب إدمان السلوك، مبا املبصرينكانت أعلى من   ةبصريال ذوي اإلعاقةاإلنرتنت بني املراهقني 
يف ذلك إدمان اهلواتف الذكية، ألهنا مرتبطة ليس فقط ابلعوامل اجلسدية، ولكن أيضًا ابلعوامل االجتماعية 

 والنفسية.
هنا ضعف يف حاسة البصر حيد من قدرة الفرد على النمو والتطور، وال تزيد حدة تعرف اإلعاقة البصرية أب

(، وتتأثر شخصية ذوي اإلعاقة 2009يف العني األقوى بعد التصحيح )احلديدي،  20/200اإلبصار عن 
وجداين البصرية ابلقصور البصري نتيجة حملدودية اخلربات اليت يتعرضون هلا؛ إذ تقل فرص االستثارة والتفاعل ال

واالجتماعي وذلك حملدودية حركتهم وهذا يلقي بظالله على ضعف القدرة التعبريية نتيجة العتمادهم على خرباهتم 
(. وإحساس ذوي اإلعاقة البصرية أبنه خمتلف عن اآلخرين يدفعه حنو االنعزال 2020احلسية السمعية )اخلالدي، 

(، ونتيجة لتوفري اهلواتف الذكية 2021جتماعية )صاحل، والوحدة والقلق واالكتئاب واالنسحاب من احلياة اال
)عامل افرتاضي( يديره كل شخص من مكانه فإهنا توفر لذوي اإلعاقة البصرية متنفسًا يعرب فيها عن ذاته وحياول 

 تعويض فقان الثقة واخلوف من الواقع الفعلي.
أمام إجناز أنشطة احلياة اليومية، مثل التنقل اإلعاقة البصرية على حياة األفراد وميكن أن تكون عائًقا  وتؤثر

اآلمن، والرعاية الذاتية، والوصول إىل املعلومات، ويؤدي هذا إىل احلد من تواصلهم االجتماعي أو استبعادهم من 
(.  ويتم العمل على Tobias & Mukhopadhyay, 2017) يعيق قدرهتم على النمو والتطور مابعض النشاطات 
(، وتسهل Della & Jurberg, 2020ميكن أن تعيد أتهيلهم )ا اهلواتف الذكية بناًء على أهنتطوير تقنيات 

وقد أدت (. Hakobyan et al., 2013) عتماد على الذات وحتسن نوعية احلياةستقالل والسالمة وتركز االاال
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ملبصرين مما أدى إىل الشعور امليزات املدجمة يف اهلواتف الذكية إىل تقليل فروق االستخدام بني املبصرين وغري ا
( Effendi, 2019)يفيندي (. وقد أشار مسح إلRobinson et al., 2017ابملساواة وأاتح مساحة أكرب للتواصل )

قتصادية. وقد التهم االحل لرعاية املكفوفني أن هناك شخصان فقط ال يستخدمان اهلواتف الذكية وذلك يف مدرسة
اإلجابة على التساؤل: ما الذي   ذوي اإلعاقة البصرية جبامعة اخلرطوم حماوالً قام الباحث ببحث ميداين أّويل بني

ميكن أن جيعل ذوي اإلعاقة البصرية يرتبطون ابهلواتف الذكية؟ أعرب عدد منهم أنه ال يستطيع التحرك والتنقل 
تعديل الصوت جعل  حلت حمل األشرطة التقليدية وأجهزة التسجيل للدراسة، فتوفر تطبيقات ادون اهلاتف، وأهن

اهلواتف ذات جاذبية، فقد مكن ذلك من تسجيل املواد الدراسية وإمكانية قصها وتسريع وإبطاء القراءة عليها. 
استخدامهم لوسائل  وانقطة حتول يف تركهم لألجهزة العادية. وأكد تكانالصويت(  الناطق )وأكدوا أن إدخال ميزة 

 إال كبار السن. ها عاقة البصرية من ال يستخدمالتواصل االجتماعي واليعرفون من ذوي اإل

كثرية يسببها إدمان   كالتالدراسات عن مشفقد كشفت  وعلى الرغم من امليزات اإلجيابية الكثرية
عالقة وهلا (، Kim et al., 2017؛ Chen & Pai, 2018يف حوادث كثرية ) بتتسبقد ف ؛اهلواتف الذكيةاستخدام 

 (،Kee et al., 2016الصحة البدنية مثل آالم الرسغني والرقبة ) كالتكتئاب، ومشضطراابت النوم والقلق اال اب
ضطراب يف احلياة االجتماعية وتزعزع العالقات الشخصية، ا، و املدرسة مبشاكل سوء التكيف يف كما ارتبط

مقياس  (، كما ارتبط مبستويت أعلى من اخلجل، ودرجة أقل علىBillieux, 2012) وضعف املشاركة يف العمل
على التخلي عن  القدرة(. إن املشكلة األكرب هي عدم Jafari et al., 2019) والشعور ابلوحدة، تقدير الذات

أصبحت من احلاجات ا أهن (Munusamy & Ghazali, 2020) مونسامي وغزايل اهلواتف الذكية وقد أكد
 وينبغي التخلي عن تصنيفها كأشياء كمالية. األساسية والضروية

تتعلق  عدةاالستخدام املفرط والذي أصبح يطلق عليه إدمان اهلاتف قاد الباحثني إلجراء دراسات  كما أن
موضحًا اهلدف  وسيذكر الباحث الدراسات اليت مشلت عيناهتا فئة ذوي اإلعاقة البصرية إبدمان اهلواتف الذكية

( اليت هدفت إىل Abraham et al., 2021)ابراهام وآخرون ومنها دراسة الرئيس وأهم النتائج من كل دراسة، 
أشارت النتائج أن استخدام اهلواتف و معرفة مدى انتشار استخدام اهلواتف الذكية بني ذوي اإلعاقة البصرية، 

يستخدمون هواتفهم الذكية للتفاعل على وسائل التواصل  هم%( من96٪(. وأن )46.90الذكية بلغ نسبة )
 %(.92االجتماعي، وتصفح الويب )

( فقد هدفت إىل معرفة العالقة بني استخدام اهلواتف الذكية والعواطف Park, 2021) ابرك اسةأما در 
إىل أن استخدام اهلواتف الذكية أدى إىل تقليل املشاعر السلبية بينما   لتالسلبية لدى ذوي اإلعاقة البصرية، وتوص

أن استخدام اإلنرتنت ميكن أن و  ،ر السلبيةكان استخدامها للرتفيه أو البحث عن املعلومات مرتبطًا بزيدة املشاع
 يكون وسيلة لتوفري فرص التفاعل وتقليل مشاعر اإلنكار.

هبدف الكشف عن كثافة استخدام املراهقني املكفوفني وضعاف البصر  دراسة( 2020)عبدالعزيز  وأجرى
وأشارت إىل التأثري الواضح لبعض املتغريات ، لربامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال عند تصفح اإلنرتنت
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الدميوغرافية، خاصة درجة اإلعاقة والسن على مقاييس )كثافة استخدامهم لربامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال، 
 وانتشار برامج وتطبيقات تكنولوجيا االتصال كمبتكرات لديهم، والتمكني الثقايف لديهم(.

( يف اهلواتف WhatsAppلتعرف إىل مستوى استخدام تطبيق )( إىل ا2020)وهدفت دراسة اخلالدي 
توصلت إىل أن ذوي اإلعاقة و (. Alexithymia)اضطراب نقص القدرة على التعبري عن املشاعر الذكية ومستوى 

( WhatsAppبني استخدام ) ( بدرجة كبرية، ووجود عالقة عكسيةWhatsAppالبصرية يستخدمون تطبيق )
(، بينما توجد فروق WhatsApp(، وعدم وجود فروق تعزى للجنس يف استخدام )Alexithymiaومستوى )

 تعزى ملتغري درجة اإلعاقة لصاحل ضعف البصر.
للهواتف  ذوي اإلعاقة( اليت هدفت إىل وصف أمناط استخدام Effendi, 2019)إيفيندي  وهناك دراسة

يا املعلومات واالتصاالت املتقدمة، أظهرت الذكية وكذلك إعادة النظر يف تعريف "اإلعاقة" يف عصر تكنولوج
النتائج أن املكفوفني يفسرون استخدام اهلواتف الذكية اجملهزة مبجموعة واسعة من التطبيقات الشاملة كأدوات 

 لتوسط يف تنمية القدرات الذاتية، وأدى هذا إىل زيدة استخدامهم هلا.ابميكنها حتسني نوعية حياهتم 
( فقد هدفت إىل استكشاف استخدامات ذوي Martiniello et al., 2019)وآخرون مارتينيلو وأما دراسة 

٪ أن األجهزة احلديثة حتل حمل التقليدية. هذا ينطبق بشكل خاص 87.4اإلعاقة البصرية للهواتف الذكية، شعر 
لكرتونية، على حتديد األماكن، والتنقل، وطلب املساعدة، واالستماع إىل الكتب الصوتية، وقراءة الكتب اإل

ة يف يوالتعرف البصري على األحرف. يشعر األشخاص الذين يعانون فقدان البصر الشديد أبهنم أكثر كفا
 ف يف البصر، وكان ضعاف البصر أقل قلقاً من فقدان اهلاتف مقارن ابملكفوفني كلياً.ااستخدام اهلواتف من ضع

توصلت إىل و  مات ذوي اإلعاقة البصرية.( إىل التعرف على استخدا2019)وهدفت دراسة وايف وأبوغولة 
%( 72%( يستخدمون الفيسبوك، )79.7يستخدمون تطبيقات التواصل االجتماعي، و) هم%( من61.1أن )

%( للواتساب. وأشارت إىل أن أهم دوافع استخدام تطبيقات التواصل االجتماعي أهنا متاحة 61ليوتيوب، )
 ومتوفرة، مث قضاء وقت الفراغ والتسلية.

اهلاتف لدى استخدام ( دراسة هبدف حبث خصائص إدمان Seo et al., 2016)سيو وآخرون  وأجرى
وحول الوعي إبدمان اهلواتف الذكية،  (،٪12.٥٥، وتوصل إىل أن معدل إدمان اهلواتف الذكية كان )ذوي اإلعاقة

راية مبركز استشارات إدمان اهلاتف الذكي شديد يف اجملتمع، وهم على داستخدام أبن إدمان  ذوي اإلعاقة أجاب
 بلغ اهلواتف الذكية، لكنهم مل حيصلوا على خدمة من املراكز، وأشارت إىل أن معدل محل اهلاتف الذكي

(62.9.)% 

( اليت هدفت إىل فحص مدى استخدام Crossland et al., 2014) كراسالند وآخرون  وهناك دراسة
٪( ٥9) وتوصلت إىل أنكرتوين بني ذوي اإلعاقة البصرية. اهلواتف الذكية والكمبيوتر اللوحي والقارئ اإلل

%( من مالكي اهلواتف الذكية الكامريا والشاشة  ٥1أن األجهزة مفيدة وأغراضها إجيابية. استخدم )يعتقدون 
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%( قارئ كتب إلكرتونية، وأن السبب األكثر 17لوحي، واستخدم ) حاسوب%( جهاز 48كمكرب، استخدم )
 هذه األجهزة التكلفة وقلة االهتمام. شيوعاً لعدم استخدام

من العرض السابق يتضح تنوع الدراسات السابقة، فقد هدفت بعضها إىل معرفة مدى انتشار اهلواتف 
(، أو أمناط 2020(، أو الكشف عن كثافة االستخدام )عبدالعزيز، Abraham et al., 2021الذكية مثل )
شباعات املتحققة منه )وايف أو اإل (،Martiniello et al., 2019(، أو أغراضه )Effendi, 2019االستخدام )
(، أو فحص مدى استخدام وسيلة إلكرتونية Seo et al., 2016(، أو خصائص االستخدام )2019وأبوغولة، 

(، أو فحص العالقة بني استخدام اهلواتف الذكية والعواطف Crossland et al., 2014معينة أو أكثر )
ذلك أن الدراسات السابقة مل  (. ويتضح من2020اخلالدي، ؛ Park, 2021لقة ابملشاعر )واملشكالت املتع

تتناول متغري إدمان اهلواتف الذكية لدى ذوي اإلعاقة البصرية بصورة مباشرة لكن مت تناول أتثريات انتشار اهلواتف 
ى العواطف واالنفعاالت لدى ذوي الذكية وكثافة استخدامها وأمناطه وأغراضه وكذلك أتثريات اهلواتف الذكية عل

لقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف بيان الفجوة البحثية وكذلك يف صياغة اإلطار  اإلعاقة البصرية.
 النظري وبيان أمهية الدراسة.

 مشكلة الدراسة

منا بني ( إىل أن إدمان استخدام اهلواتف الذكية Olson et al., 2021توصلت دراسة أولسون وآخرون )
جتاه حنو التعلم اإللكرتوين. وقد أاثر (، ويتوقع أن يستمر هذا النمو بسبب جائحة كوروان واال2020، 2014)

وأاثرت العديد من املنشورات املخاوف بشأن  ،قلقًا ابلغًا يف اجملتمع ستخدام اهلواتف الذكيةااإلفراط يف 
%( من ذوي 96(، فقد أظهرت أن )Mohamed & Mostafa, 2020االستخدام املفرط للهواتف الذكية )

(، وأهنم يستخدمون تطبيقات التواصل Abraham et al., 2021اإلعاقة البصرية يستخدمون اهلواتف الذكية )
(، وأظهرت بعض Martiniello et al., 2019؛2019؛ وايف وأبوغولة، 2020بدرجة عالية وبكثافة )اخلالد، 

ساعة أسبوعيًا يف استخدام الربيد اإللكرتوين والرسائل  20ضون أكثر من أن حاملي اهلواتف الذكية يق بحوثال
 Leeالنصية والشبكات االجتماعية، مما يشري إىل االعتماد الكبري على اهلواتف الذكية يف تواصلهم مع اآلخرين )

et al., 2015( ويبلغ عدد املعاقني بصريً يف السودان ،)لكلي للمعاقني من العدد ا %(26( أي حوايل )80,899
الوصول إىل ابتكار تقنيات للهاتف احملمول تساعد  شركاتال(، وحتاول 2021صاحل، ( )303٥99الذي يبلغ )

(، ويتم نعت هذه التصورات إبعتبارها Gregor et al., 2005) املكفوفني على اإلندماج وتقلل من فرص اإلقصاء
)ثورة( وأن )كل ما تبقى هو أن يتمكن اجلميع من الوصول إىل هذه املوارد!(، ويف حني تركز الشركات ووسائل 

اليت تبحث التأثريات السلبية الستخدام اهلواتف لدى  البحوثاإلعالم على تدعيم التكنولوجيا املساعدة، ما تزال 
استخدامات  حبوث( إىل أن Park, 2021ة قليلة أو منعدمة، وقد أشارت دراسة ابرك )ذوي اإلعاقة البصري

اهلواتف الذكية لدى ذوي اإلعاقة البصرية ركزت على التكنولوجيا املساعدة والعوائق وإمكانية الوصول وأمهلت 
عية للفرد مما جيعله مييل حنو أتثريات االستخدام. وتشري األدبيات إىل أن اإلعاقة البصرية تتسبب يف العزلة االجتما
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)صاحب من ال صاحب له(. وقد  دنزواء والوحدة، وهذا مما يضاعف خطر إدمان استخدام اهلاتف؛ حيث يعاال
أشارت العديد من الدراسات أن إدمان استخدام اهلاتف احملمول بني الطالب أفرز أبعادًا مزعجة جيب معاجلتها 

(، وحتاول هذه الدراسة سد الفجوة البحثية يف Mathews et al., 2020هنيني )جبدية من قبل اآلابء واملعلمني وامل
على التساؤل الرئيس ما مستوى اإلدمان على استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية هذا اجملال من خالل اإلجابة 

 :لدى ذوي الغعاقة البصرية من طلبة اجلامعات السودانية؟ وبتفرع من هذا التساؤل األسئلة اآلتية
من طلبة ذوي اإلعاقة البصرية  لدىاهلواتف الذكية استخدام تطبيقات إدمان ملستوى ما السمة العامة  .1

 ؟اجلامعات السودانية

لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وفقاً  ةاتف الذكيو اهلاستخدام تطبيقات إدمان مستوى  يففروق ما ال .2
 ؟درجة اإلعاقةو ملتغريات النوع، احلالة االجتماعية، 

وفقاً لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية  ةاتف الذكيو اهلاستخدام تطبيقات إدمان مستوى  يففروق ما ال .3
 ؟العمر، عدد ساعات االستخدام، املستوى التعليمي، واجلامعةملتغريات 

 أهداف الدراسة

 

ذوي  لدىاهلواتف الذكية استخدام تطبيقات إدمان معرفة السمة العامة ملستوى دف الدراسة إىل هت .1
 من طلبة اجلامعات السودانية.اإلعاقة البصرية 

لدى الطلبة ذوي اإلعاقة  ةاتف الذكيو اهلاستخدام تطبيقات إدمان يف مستوى الكشف عن الفروق  .2
 .البصرية وفقاً ملتغريات النوع، احلالة االجتماعية، درجة اإلعاقة

لدى الطلبة ذوي اإلعاقة  ةلذكياتف او اهلاستخدام تطبيقات إدمان الكشف عن الفروق يف مستوى  .3
 العمر، عدد ساعات االستخدام، املستوى التعليمي، واجلامعة.وفقاً ملتغريات البصرية 

 أمهية الدراسة

: تقدم الدراسة صورة موضوعية عن مستوى إدمان استخدام تطبيقات اهلاتف الذكي لدى األمهية النظرية
أن هناك عدد  العالمات حول طريقة تفاعلهم مع ما حوهلم. معذوي اإلعاقة البصرية، وميكن أن يعطي بعض 

اهلاتف إال أن الباحثني مل يهتموا بفحص إدمان اهلاتف على فئة اإلعاقة استخدام إدمان  يفضخم من الدراسات 
 البصرية.
خدام ميكن أن تفيد املمارسني يف تنفيذ الربامج العالجية اليت تساهم يف حتسني است األمهية التطبيقية: 

ميكن أن تعطي مؤشر للتنبؤ ابلعوامل املؤثرة يف جناح و والتكنولوجيا للطلبة ذوي اإلعاقة البصرية،  ةاهلواتف الذكي
فوجود مستوى مرتفع إلدمان اهلاتف  العملية التعليمية خاصة مع االجتاه احلديث للتحول حنو التعليم اإللكرتوين

وتوفر الدراسة سياق مهم للمصممني وموظفي  .يل واملراجعةيشري إىل أن الطالب يقضي وقت قصري يف التحص
إعادة التأهيل يف فهم العوامل اليت تؤثر على استخدام اهلواتف الذكية مما يفيد املهنيني والشركات على حد سواء 



 

567 

يف حتسني تقدمي اخلدمة بصورة نوعية أو وضع قواعد لالستخدام بناء على متغريات معينة كعدد ساعات 
 ام والعمر.االستخد

 حدود الدراسة

تتحدد هذه الدراسة موضوعيًا بتناوهلا إلدمان استخدام تطبيقات اهلواتف الذكية على الطلبة ذوي اإلعاقة 
م. بينما مت 2021من سبتمرب حىت ديسمرب  ملدةاالبصرية ببعض اجلامعات السودانية بوالية اخلرطوم، ومتتد خالل 

 م.2021ديسمرب/ 2٥-نوفمرب  27يف الفرتة من  إلكرتونياً  إجراء الدراسة امليدانية
 مصطلحات الدراسة

من أشكال السلوك يتميز ابالستخدام القهري  شكل مستوى إدمان استخدام تطبيقات اهلاتف الذكي: هو
 (.Ting & Chen, 2020للجهاز الذي ينتج عنه أشكال خمتلفة من األذى اجلسدي أو النفسي أو االجتماعي )

الدرجة اليت حيصل عليها الطالب من ذوي اإلعاقة البصرية من خالل إجابته على فقرات إجرائياً: هو 
 مقياس إدمان استخدام تطبيقات اهلاتف الذي مت تعديله يف الدراسة احلالية.

اإلعاقة البصرية: هي ضعف أو إعتام يف حاسة البصر مما حيد من قدرة الفرد على النمو والتطور، وال تزيد 
(. ويشمل الطلبة ذوي اإلعاقة 2009يف العني األقوى بعد التصحيح )احلديدي،  20/200عن  حدة اإلبصار

 البصرية املسجلني يف مراحل )الدبلوم، البكالوريوس، الدراسات العليا( ببعض اجلامعات السودانية.
 منهج الدراسة وإجراءاهتا

 سحي واملقارن.تبع الباحث املنهج الوصفي املا
سة من الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية ببعض جامعات والية اخلرطوم، أشار املنسق يتكون جمتمع الدرا

( أن ذوي اإلعاقة 2021حتاد العريب للمكفوفني )هارون، اإلعالمي للمركز القومي لتأهيل املكفوفني لدى اال
وقد مت احلصول البسيطة. . مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية طالباً وطالبة 2٥0 يبلغون حوايلالبصرية ابجلامعات 

قوقل  وذجعداده على منإبعليها عن طريق توزيع املقياس إلكرتونيًا 
(https://forms.gle/Z7C8KvXpQs1WHXDW6) شاركنيوذلك يعزز قيمة الدراسة ويتأكد منه أن امل 

بذوي هاتفًا ذكياً. وقد مت توزيعه عن طريق الرسائل اإللكرتونية عرب جمموعات الدردشة اخلاصة  فعالً  ونحيمل
( 17-10، ويستجيب وحده عن طريق استماعه للسؤال عرب ميزة الناطق الصويت ويستغرق من )اإلعاقة البصرية

( يوضح توصيف 1دول )اجلو  .(87)(، وبعد إبعاد الردود غري املكتملة تبقى 94) بلغت الردودوقد  دقيقة.
 للمشاركني.

  

https://forms.gle/Z7C8KvXpQs1WHXDW6
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 الدراسة املشاركني يف(, يوضح توصيف 1جدول )
 

 النسبة % العدد الفئة البيان
 %79.3 69 ذكور النوع

 %20.7 18 إانث
 %٥8.6 ٥1 كلية درجة اإلعاقة

 %41.4 36 جزئية
 %18.4 16 متزوج احلالة االجتماعية

 %81.6 71 أعزب
 %13.8 12 18أقل من  العمر

18-23 31 3٥.6% 
 %٥0.6 44 23أعلى من 

 %8 7 أقل من ساعة واحدة عدد ساعات االستخدام
من ساعتني إىل 

 مخس
47 ٥4% 

أعلى من ست 
 ساعات

33 37.9% 

 %71.3 62 بكالوريوس املستوى التعليمي
 %23 20 دراسات عليا
 %٥.7 ٥ دبلوم تقين

 %42.٥ 37 اخلرطوم اجلامعة
 %23 20 النيلني
 34.٥ 30 أخرى

 %100 87 اجملموع
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 أدوات الدراسة
(، وتكون Hassan et al., 2021اهلاتف الذي طوره ) استخدام قام الباحث ابستخدام مقياس إدمان

( البعد 2(، )9-1الوقت واإلفراط يف االستخدام )( 1عبارة تتوزع على مخس أبعاد وهي ) 64املقياس من 
(، ٥2-40) نشغال( بعد اال4(، )39-28صحي/ اجلسدي )البعد ال (3(، )27-10االجتماعي )النفسي/ 

نقاط والذي  ٥(. مت تقدمي اإلجاابت ابستخدام مقياس ليكرت املكون من 64-٥3) ( البعد التكنولوجي٥)
(. وقد 320-64"ليس صحيحا ابلنسبة يل". وترتاوح الدرجات ) 1"صحيح دائماً ابلنسبة يل" إىل  ٥يرتاوح من 

(، وتراوحت معامالت االرتباط اإلمجالية 0.28،0.73متع مبعامالت ارتباط بني قوية بني العناصر إذ تراوحت بني )
 (.0.96(. وبلغ الثبات بواسطة معامل ألفا )0.19،0.6٥بني )

 خصائص األداة يف الدراسة احلالية
ة املتخصصني يف علم النفس والرتبية قام الباحث بعرض املقياس على مخس من األساتذ صدق احملكمني

وذلك الستطالع آرائهم يف مدى وضوح صياغة كل فقرة من فقرات املقياس، ومدى أمهية ومالئمة كل  ،اخلاصة
عبارة للمحور الذي تنتمي إليه، ومدى مناسبة كل عبارة لقياس ما وضعت له، ومدى مناسبتها خلصائص ذوي 

على املقياس لكي تتناسب مع خصوصية عينة الدراسة، وجياب عليه  مهمة توقد أدخلوا تعديالاإلعاقة البصرية 
( درجات ابلرتتيب حيث 1-٥، وتعطى مجيعها )ة ليكرت اخلماسية )دائماً، غالباً، أحياانً، اندراً، ال حيدث(يقبطر 

كمني املوافقني ليس هناك عبارة سلبية. مت حساب نسبة االتفاق لكل عبارة على حده عن طريق املعادلة )عدد احمل
%فأعلى( فيما مت تعديل 80( واعتمد الباحث العبارات اليت اتفق عليها بنسبة )100 ×على العدد الكلي 

%(. ومل حيدث تدخل يف 70%( واستبدال العبارت اليت حازت على أقل من )79-70العبارات اليت بلغت )
 ( عبارة.17%( وأدخلت تعديالت على )73( عبارة بنسبة )47)
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 تعديالت احملكمنيمناذج ل(, يوضح 2جدول  )
 بعد التعديل قبل التعديل

اخنفض مستوى عطائي وإنتاجي  بسبب  طول 
 الوقت الذي اقضيه يف استخدام هاتفي الذكي 

ينخفض مستوى تركيزي وإنتاجي  بسبب  طول 
 الوقت الذي اقضيه يف استخدام هاتفي الذكي

يف أي أشعر أن االستغناء عن هاتفي الذكي 
 وقت  يف الليل أو النهار أمر مستحيل

من املستحيل أن استغين عن هاتفي الذكي يف أي 
 وقت  يف الليل أو النهار

تكرر وقوعي يف مشكالت، بسبب رنني 
هاتفي الذكي  يف احملاضرات، أو االجتماعات أو 

 املساجد

أقع يف مشكالت بسبب رنني هاتفي الذكي  يف 
 احملاضرات، أو االجتماعات أو املساجد ..اخل  

أحرص على استخدام تطبيقات الواتس أب 
والفيس بوك والتويرت لعمل جمموعات والبحث عن 

 األصدقاء 

أحرص يوميًا على استخدام تطبيقات الواتس أب 
ن والفيس بوك والتويرت لعمل جمموعات والبحث ع

 األصدقاء 

أرغب إبضافة  املزيد من األصدقاء على 
 تطبيقات هاتفي الذكي 

أرغب يوميًا إبضافة  املزيد من األصدقاء على 
 تطبيقات هاتفي الذكي 

أسعى إىل تغٌيري هاتفي الذكي كل فرتة حىت 
 يتماشى مع املوضة

 أشعر ابلغرابة حني أكون غري مشرتك ابإلنرتنت

إذا انقطع اشرتاكي  أشعر ابلضيق والعصبية
 ابالنرتنت الذي يعتمد هاتفي الذكي عليه 

أشعر ابلضيق والعصبية إذا حدث خلل يف الناطق 
 الصويت

 أستغرب من الذي ال ميلك هاتفا ذكيا أزدري من الذي ال ميلك هاتفا ذكيا

أشعر أبوجاع وإرهاق ابلعينيني من كثرة 
 استخدام هاتفي الذكي 

 سرقة هاتفي الذكيأشعر بقلق من احتمال 

أشعر ابلصداع والدوار نتيجة استخدامي 
 الطويل هلاتفي الذكي

أشعر ابلتعب نتيجة استخدامي الطويل هلاتفي 
 الذكي

للتحقق من صدق االتساق الداخلي قام الباحث ابعتماد أول ثالثني : صدق البناء )االتساق الداخلي(
مث قام بقفل الردود حىت التحقق من اخلصائص السيكومرتية، وكانت  % تقريباً من العينة الكلية34 وبنسبة رد

( 8( ذكر، )18( أنثى، و )12الردود غري ردود العينة النهائية اليت احتسبت ردودها بعد هذه العينة. وقد مشلت )
ة عبار  كلرتباطات  الكشف عن ل( إعاقة كلية. وقد مت حساب معامل ارتباط بريسون 22ذوي إعاقة جزئية، و)

 رتباط كل بعد ابلدرجة الكلية.اابلعبد وابلدرجة الكلية مث 
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اهلاتف مع البعد ومع تطبيقات  استخدامدمان إ(, يوضح االتساق الداخلي لفقرات مقياس 3جدول )
 الدرجة الكلية

الوقت 
 واإلفراط

نفسي /  الكلية البعد
 اجتماعي

نفسي/  الكلية البعد
 اجتماعي

صحي/  الكلية البعد
 جسدي

 الكلية البعد

1 56 45 10 ٥8 ٥٥ 22 ٥2 ٥8 28 44 62 
2 39 30 11 32 34 23 42 37 29 68 41 
3 68 50 12 70 6٥ 24 60 45 30 51 50 
4 65 49 13 55 60 2٥ 64 ٥2 31 60 73 
٥ 55 42 14 80 72 26 47 62 32 64 74 
6 ٥8 47 1٥ 63 ٥2 27 ٥3 49 33 54 39 
7 ٥2 61 16 39 30    34 70 49 
8 61 ٥٥ 17 74 62    3٥ 68 47 
9 62 67 18 40 39    36 70 52 

   19 58 62    37 72 56 
   20 6٥٥ ٥    38 68 49 
   21 ٥7 33    39 50 3٥ 

 
 الكلية البعد التكنولوجي الكلية البعد التكنولوجي الكلية البعد االنشغال الكلية البعد االنشغال
40 55 52 47 49 63 ٥3 31 36 60 60 30 
41 65 64 48 ٥3 49 ٥4 43 34 61 58 4٥ 
42 6٥ ٥2 49 4٥ 46 ٥ ٥٥3 49 62 32 33 
43 ٥9 ٥ ٥٥0 70 72 ٥6 49 42 63 47 40 
44 61 56 ٥1 55 52 ٥7 52 37 64 39 43 
4٥ 41 63 ٥2 43 33 ٥8 65 50    
46 60 51    ٥9 70 ٥9    

(، وببني العبارات 0.31،0.74بني العبارات واألبعاد بني )( تراوح معامالت االرتباط 3يتضح من جدول )
 (0.74، 0.30والدرجة الكلية بني )

 رتباط بني األبعاد وبينها والدرجة الكلية(, يوضح معامالت اال4جدول )
 الكلية التكنولوجي االنشغال صحي/ جسدي نفسي/ اجتماعي الوقت واإلفراط البعد

      1 الوقت واإلفراط
     1 68. اجتماعينفسي / 

    1 60. 52. صحي / جسدي
   1 76. 74. 54. االنشغال
  1 72. 44. 75. 58. التكنولوجي
 1 81. 89. 80. 89. 80. الدرجة الكلية
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(، وبينها والدرجة 0.76، 0.٥2رتباط بني األبعاد تراوحت بني )(، أن معامالت اال4يتضح من جدول )
 (0.89، 0.80الكلية بني )
 املقياس ثبات

 للتحقق من الثبات مت حساب معامل ألفاكرونباخ كما مت حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 (، يوضح ثبات ألفاكرونباخ والتجزئة النصفية لألبعاد والدرجة الكلية5جدول )

 التجزئة النصفية ألفاكرونباخ البعد
 0.64 0.73 الوقت واإلفراط

 0.79 0.84 نفسي / اجتماعي
 0.83 0.86 صحي / جسدي

 0.81 0.80 االنشغال
 0.67 0.77 التكنولوجي

 0.89 0.93 الدرجة الكلية
(، والدرجة 0.86، 0.73( أن معامل الثبات عن طريق ألفاكرونباخ تراوحت بني )5يتضح من جدول )

 (0.89(، والدرجة الكلية )0.83، 0.64(، وابلتجزئة النصفية بني )0.93الكلية )
 

طمئنان من العرض السابق أن املقياس حيظى بقيم سيكومرتية مناسبة ويستطيع الباحث االويتضح 
 ستخدامه يف الدراسة احلالية.ال

 إجراءات الدراسة
مت االطالع على األدب النظري اخلاص إبدمان استخدام اهلاتف واخلاص كذلك ابإلعاقة البصرية، مث مت 

، وللتحقق من اخلصائص السيكومرتية للمقياس مت عرض (Hassan et al., 2021)اختيار املقياس الذي طوره 
املقياس على عدد من املتخصصني يف الرتبية اخلاصة وعلم النفس ورقيًا وإلكرتونيًا وأدخلوا تعديالت مهمة 
ليتناسب املقياس مع خصائص ذوي اإلعاقة البصرية، مث بعد ذلك طلب من املشاركني اإلجابة على املقياس 

ومت قفل اإلجابة بعد تلقي ثالثني رد مكتمل ومت فحص االتساق الداخلي للمقياس عن طريق معامل  إلكرتونياً 
ارتباط بريسون حيث مت حساب عالقة كل فقرة ابلبعد الذي تنتمي إليه وابلدرجة الكلية مث عالقة كل بعد 

ئة النصفية وبعد التأكد من ابملقياس ككل، كما مت حساب ثبات املقياس عن طريق اختبار ألفاكرونباخ والتجز 
اخلصائص السيكومرتية مت فتح الرابط اإللكرتوين ودعوة ذوي اإلعاقة البصرية عرب جمموعة الواتساب اخلاصة ابلطلبة 

( طالب وطالبة، وبعد ذلك مت معاجلة وحتليل البياانت 87لاجابة على املقياس، وقد استجاب يف هذه املرحلة )
 ستخالص النتائج وتفسريها ومناقشتها، وأخرياً مت صياغة التوصيات يف ضوء النتائج.(، واspssبواسطة برانمج )
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 األساليب اإلحصائية

ختبار حتليل التباين ، العينتني مستقلتنيو  ختبار )ت( لعينة واحدةحلساب نتائج الدراسة استخدم الباحث ا
 .LSDختبار ، وااألحادي
 

 ومناقشتها وتفسريها عرض النتائج

اهلواتف استخدام تطبيقات إدمان ملستوى ما السمة العامة : على السؤال األول الذي ينص على لإلجابة
 مت استخدام اختبار )ت( للمجموعة الواحدة.؟ من طلبة اجلامعات السودانيةذوي اإلعاقة البصرية  لدىالذكية 

 
استخدام تطبيقات إدمان ملستوى للعينة الواحدة ملعرفة السمة العامة  Tختبار ا( يوضح 6جدول  )

 اهلواتف الذكية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية

Sig األبعاد الوسط احلسايب الوسط  احملكي االحنراف املعياري قيمة ت درجة احلرية 

 الوقت واإلفراط 61.2٥ ٥.22 6.91 4.14 86 0.00

 نفسي /اجتماعي ٥1.67 4٥ 12.08 14.٥ 86 0.00
 صحي / جسدي 24.84 30 8.86 -43.٥ 86 0.00
 االنشغال 28.93 ٥.32 8.34 -3.99 86 0.00
 التكنولوجي 40.32 30 8.21 11.71 86 0.00
 اجملموع 171.73 160 93.3٥ 2.9٥ 86 0.004

اهلواتف الذكية لدى الطلبة ذوي اإلعاقة تطبيقات (، على أن السمة العامة إلدمان 6تضح من جدول )ي
نشغال عند مستوى الداللة مجيع األبعاد عدا البعد الصحي/ اجلسدي وبعد االرتفاع ويف البصرية تتسم ابال

(0.0٥ .) 
( اليت أشارت إىل أن حوايل 2019)(، ووايف وأبوغولة 2020)اخلالدي دراسة تتفق هذه النتيجة مع 

 ,.Seo et al)سيو وآخرون % من ذوي اإلعاقة البصرية يستخدمون الشبكات االجتماعية، بينما أشار 80

رتفاع مستوى ا٪(. ورمبا يعزى 12.٥٥يبلغ ) ذوي اإلعاقةاهلواتف بني استخدام ( إىل أن معدل إدمان 2016
اإلدمان إىل شعور ذوي اإلعاقة البصرية أبنه متنفسًا ميكنهم من حتقيق ذواهتم، وإدراكهم أبنه ميكنهم من التمتع 

وسيلة لتوفري  د( إىل أن استخدام اهلواتف يعrk, 2021Pa) ابركابحلياة على قدم املساواة مع املبصرين، وقد أشار 
( Effendi, 2019؛ Hakobyan et al., 2013) فرص التفاعل وتقليل مشاعر اإلنكار لذوي اإلعاقة البصرية، وبني

عتماد على الذات وحتسن نوعية احلياة لذوي اإلعاقة البصرية. ستقالل والسالمة وتركز االأن اهلواتف تسهل اال
نشغال إىل أن املتعة اليت يشعر هبا خنفاض مستوى اإلدمان على البعد الصحي/ اجلسدي وبعد االايعود ورمبا 
آلالم اجلسدية أو يقللون من أمهيتها، وقد أعرب عدد منهم أن أو ااهلاتف جتعلهم ال يشعرون ابلوقت  مدمين
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هلاتف يف وسائل املواصالت( ارتبط نشغال مثاًل )استخدام اأعطاءهم )الحيدث( على بعض العبارات يف بعد اال
 لسرقة.اوف من اخل مثل بعوامل

اتف و اهلاستخدام تطبيقات إدمان مستوى  يففروق : ما اللإلجابة على السؤال الثاين الذي ينص على
؟ مت استخدام درجة اإلعاقةو لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية وفقًا ملتغريات النوع، احلالة االجتماعية،  ةالذكي

 اختبار )ت( لعينتني مستقلتني.
استخدام تطبيقات لعينتني مستقلتني ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف إدمان  Tختبار ا(, 7جدول )

 ختالف النوعاب الذكية اتفو اهل
Sig درجة  قيمة ت احملسوبة

 احلرية

الوسط  االحنراف املعياري
 احلسايب

 األبعاد جمموعيت املقارنة حجم العينة

 الوقت واإلفراط ذكور 69 25.33 6.732 8٥ -0.726 0.470

 إانث 18 26.67 7.693
 نفسي / اجتماعي ذكور 69 50.78 12.205 8٥ -1.342 0.183

 إانث 18 55.06 11.316
 صحي / جسدي ذكور 69 24.42 8.622 8٥ -0.861 0.391

 إانث 18 26.44 9.841
 االنشغال ذكور 69 28.36 8.228 8٥ -1.249 0.21٥

 إانث 18 31.11 8.656
 التكنولوجي ذكور 69 40.38 8.768 8٥ 0.121 0.904

 إانث 18 40.11 5.840
 اجملموع ذكور 69 169.28 35.771 8٥ -1.064 0.290

 إانث 18 179.39 36.450

مستوى الداللة  (، عدم وجود فروق يف إدمان اهلواتف الذكية تعزى للنوع عند7يتضح من جدول )
(0.0٥.) 

استخدام تطبيقات لعينتني مستقلتني ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف إدمان  Tختبار ا(, 8جدول )
 ختالف احلالة االجتماعيةاب الذكية اتفو اهل

Sig درجة  قيمة ت احملسوبة
 احلرية

الوسط  االحنراف املعياري
 احلسايب

 األبعاد جمموعيت املقارنة حجم العينة

 الوقت واإلفراط متزوج 16 25.88 5.548 8٥ 0.169 0.866

 أعزب 71 25.55 7.221
 نفسي / اجتماعي متزوج 16 52.56 13.643 8٥ 0.326 0.74٥

 أعزب 71 51.46 11.808
 صحي / جسدي متزوج 16 23.38 7.658 8٥ -0.729 0.468

 أعزب 71 25.17 9.132
 االنشغال متزوج 16 31.38 8.966 8٥ 1.302 0.196
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 أعزب 71 28.38 8.162
 التكنولوجي متزوج 16 43.50 8.359 8٥ 1.732 0.087

 أعزب 71 39.61 8.074
 اجملموع متزوج 16 176.69 35.443 8٥ 0.6٥3 ٥1٥.0

  أعزب 71 170.17 36.186
للحالة االجتماعية عند مستوى (، عدم وجود فروق يف إدمان اهلواتف الذكية تعزى 8يتضح من جدول )

 (.0.0٥الداللة )
استخدام تطبيقات لعينتني مستقلتني ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف إدمان  Tختبار ا(, 9جدول )

 ختالف درجة اإلعاقةابالذكية  اتف و اهل
Sig درجة  قيمة ت احملسوبة

 احلرية

الوسط  االحنراف املعياري
 احلسايب

 األبعاد املقارنةجمموعيت  حجم العينة

 الوقت واإلفراط كلية ٥1 24.29 6.011 8٥ -2.1٥٥ 0.034

 جزئية 36 27.47 7.733
 نفسي / اجتماعي كلية ٥1 50.25 11.776 8٥ -1.302 0.197

 جزئية 36 53.67 12.407
 صحي / جسدي كلية ٥1 23.18 7.997 8٥ -2.124 0.037

 جزئية 36 27.19 9.594
 االنشغال كلية ٥1 27.41 7.425 8٥ -2.0٥9 0.043

 جزئية 36 31.08 9.173
 التكنولوجي كلية ٥1 40.88 8.116 8٥ 0.7٥٥ 0.4٥2

 جزئية 36 39.53 8.413
 اجملموع كلية ٥1 166.02 32.345 8٥ -1.669 0.099

  جزئية 36 178.94 39.721
اهلاتف الذكي يف اجملموع الكلي بينما توجد فروق يف (، عدم وجود فروق يف إدمان 9يتضح من جدول )

 نشغال.بعد الوقت واإلفراط والبعد الصحي/ اجلسدي وكذلك اال
 اتعدم وجود فروق تعزى للنوع وجلميع األبعاد. وتتفق هذه النتيجة مع دراس (7يتبني من جدول )

( فإن نظرية "االحتياجات 0202)ووفقًا لدراسة اخلالدي . (Yıldız et al., 2019؛ 2020)اخلالدي، 
تفرتض أن الذكور واإلانث مجيعهم يشرتكون يف عملية التواصل من خالل تطبيقات اهلاتف لتلبية  واإلشباعات"

 .حاجاهتم النفسية االجتماعية املشرتكة، ومبا أهنم يشرتكون يف فقدان البصر فإن حاجاهتم متشاهبة

 عثمان وآخرون جتماعية وجلميع األبعاد. ومل جتد دراسة( عدم وجود تعزى للحالة اال8جدول ) يتبني من
للجميع،  اهلاتفإىل  حالة املساواة واحلرية اليت يقدمها  ذلك( فروق تعزى للحالة االجتماعية. ورمبا يعود 2018)

( أن اهلواتف الذكية غريت حياة ذوي اإلعاقة البصرية، وقد احدثت ثورة Senjam, 2021) سينجام وقد أكد
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جيا املعلومات تغيريات يف خمتلف جوانب احلياة االجتماعية والثقافية وإبمكان اجلميع )متزوجون وغري تكنولو 
 متزوجون( القدرة على الوصول إىل حمتوى متنوع من املعلومات وتستطيع كل فئة أن جتد فيها ما يناسب مذاقها.

لكلية بينما توجد فروق يف بعدي ( عدم وجود فروق تعزى لدرجة اإلعاقة يف الدرجة ا9جدول ) يتبني من
نشغال لصاحل اإلعاقة الوقت واإلفراط والبعد النفسي االجتماعي لصاحل ذوي اإلعاقة البصرية اجلزئية ويف بعد اال

( اليت أشارت لوجود فروق لصاحل 2020)اخلالدي و ( 2020)عبدالعزيز دراسة الكلية. وتتفق هذه النتيجة مع 
( أن ضعاف البصر أقل كفاءة يف استخدام Martiniello et al., 2019) وآخرون مارتنيلو  ضعاف البصر، وبني

واإلفراط والبعد النفسي االجتماعي إىل  اهلواتف، ورمبا يعود وجود فروق لصاحل ذوي اإلعاقة اجلزئية يف بعد الوقت
حتمالية فقدان اأن من فقدوا جزءاً من البصر يشعرون بضغط نفسي أكرب من أصحاب اإلعاقة الكلية خاصة مع 

ستفادة من اإلمكاانت. وقد بني القدرة البصرية كلياً ويشعرون ابخلوف من فقداهنا، وحياولون قدر اإلمكان اال
( إىل أن املكفوفني كلياً اكثر قلقاً من فقدان اهلاتف مقارنة بضعاف Martiniello et al., 2019) مارتنيلو وآخرون

نشغال لصاحل اإلعاقة الكلية إىل أن املكفوفني كلياً ليس هلم وسيلة البصر. ورمبا يعود وجود فروق يف بعد اال
ئياً الذين ميكنهم أحياانً تلقي ري اهلاتف على عكس املكفوفني جز عكتشاف العامل اخلارجي وتلقي املعلومات ال 

 املعلومات عن العامل اخلارجي ابستخدام وسائل أخرى.
اتف و اهلاستخدام تطبيقات إدمان مستوى  يففروق ما ال: ثالث الذي ينص علىالسؤال اللإلجابة على 

ى التعليمي، العمر، عدد ساعات االستخدام، املستو وفقًا ملتغريات لدى الطلبة ذوي اإلعاقة البصرية  ةالذكي
 ( البعدي.LSD؟ مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي وملعرفة داللة الفروق مت استخدام اختبار )واجلامعة

استخدام تطبيقات (, حتليل التباين األحادي ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف إدمان 10جدول )
 ابختالف العمر ةكيذ اتف الو اهل

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين اسم البعد
 احلرية

 Sig قيمة )ف( متوسط املربعات

 0.٥38 0.62٥ 30.141 2 60.283 بني اجملموعات الوقت واإلفراط

 48.243 84 4052.430 داخل اجملموعات

  86 4112.713 اجملموع

 0.270 1.331 193.066 2 386.131 بني اجملموعات نفسي / اجتماعي

 145.014 84 12181.202 داخل اجملموعات

  86 12567.333 اجملموع

 0.214 1.٥72 121.906 2 243.812 بني اجملموعات صحي / جسدي

 77.571 84 6515.935 داخل اجملموعات

  86 6759.747 اجملموع

 0.047 3.179 210.612 2 421.223 بني اجملموعات االنشغال

 66.242 84 5564.363 داخل اجملموعات

  86 5985.586 اجملموع
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 0.016 4.324 271.112 2 542.224 بني اجملموعات التكنولوجي

 62.700 84 5266.765 داخل اجملموعات

  86 5808.989 اجملموع

 0.92 2.4٥٥ 3066.255 2 6132.509 بني اجملموعات اجملموع

 1249.092 84 104923.720 داخل اجملموعات

 30.141 86 111056.230 اجملموع

(، عدم وجود فروق يف إدمان اهلاتف تعزي ملتغري العمر يف الدرجة الكلية بينما 10يتضح من جدول )
 نشغال والبعد التكنولوجي.توجد فروق يف بعد اال
 وفقاً ملتغريالذكية اتف و اهلاستخدام تطبيقات لداللة الفروق يف إدمان  LSD(, اختبار 11جدول  )

 نشغال والتكنولوجيالعمر لبعدي اال
 Sig املتوسطات العينة اجملموعات البعد
 
 شغالبعد اال

 0.078 10.٥81 12 18أقل من 
 0.028 13.148 31 23 – 18من 

 1.83 2.٥68 44 23أعلى من 
 

 البعد التكنولوجي
 0.00٥ 16.806 12 18أقل من 

 0.010 1٥.037 31 23 – 18من 
 0.324 1.769 44 23أعلى من 

لبعد يف (، و 23-18نشغال لصاحل األعمار )من بعد االيف (، وجود فروق 11يتضح من جدول )
 .(23-18، من 18التكنولوجي لصاحل األعمار )أقل من 

استخدام تطبيقات (, حتليل التباين األحادي ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف إدمان 12جدول )
 ابختالف عدد ساعات االستخدام ةاتف الذكيو اهل

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين اسم البعد
 احلرية

 Sig قيمة )ف( متوسط املربعات

 0.00 10.192 401.556 2 803.112 بني اجملموعات الوقت واإلفراط

 39.400 84 3309.601 داخل اجملموعات

 47.8222 86 4112.713 اجملموع

 0.00 11.038 1307.686 2 2615.371 اجملموعات بني نفسي/ اجتماعي

 118.476 84 9951.962 داخل اجملموعات

 29.8٥27 86 12567.333 اجملموع

 0.341 1.090 85.494 2 170.988 بني اجملموعات صحي/ جسدي

 78.438 84 6588.759 داخل اجملموعات

 78.6017 86 6759.747 اجملموع

 0.006 ٥.370 339.290 2 678.579 اجملموعاتبني  االنشغال

 63.179 84 5307.007 داخل اجملموعات

 69.٥998 86 5985.586 اجملموع
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 0.008 ٥.179 318.855 2 637.711 بني اجملموعات التكنولوجي

 61.563 84 5171.278 داخل اجملموعات

 67.٥46 86 5808.989 اجملموع

 0.00 8.878 9689.620 2 19379.240 اجملموعاتبني  اجملموع

 1091.393 84 91676.990 داخل اجملموعات

 1291.3٥1 86 111056.230 اجملموع

وفقًا ملتغري عدد ساعات  ةاتف الذكيو اهل تطبيقات (، وجود فروق يف استخدام12يتضح من جدول )
 االستخدام جلميع األبعاد واجملموع الكلي عدا البعد الصحي/ اجلسدي.

اتف وفقاً ملتغري عدد و اهلاستخدام تطبيقات لداللة الفروق يف إدمان  LSD(, اختبار 13جدول  )
 نشغال والتكنولوجيساعات االستخدام لبعدي اال

 Sig املتوسطات العينة اجملموعات البعد
 0.007 7.088 7 أقل من ساعة الوقت واإلفراط

 0.00 11.09٥ 47 من ساعتني خلمس ساعات
 0.006 4.007 33 من ست ساعات فأعلى

 0.118 6.960 7 أقل من ساعة نفسي/ اجتماعي
 0.00 16.701 47 من ساعتني خلمس ساعات
 0.00 9.701 33 من ست ساعات فأعلى

 0.130 4.924 7 أقل من ساعة االنشغال
 0.016 4.4٥3 47 من ساعتني خلمس ساعات
 0.006 9.377 33 من ست ساعات فأعلى

 0.3٥3 2.967 7 أقل من ساعة التكنولوجي
 0.007 4.96٥ 47 من ساعتني خلمس ساعات
 0.017 7.922 33 من ست ساعات فأعلى

 0.048 26.881 7 أقل من ساعة اجملموع
 0.002 23.٥٥6 47 من ساعتني خلمس ساعات
 0.00 ٥0.437 33 من ست ساعات فأعلى

(، أن الفروق يف بعد الوقت واإلفراط مجيعها دالة ولصاحل اجملموعة )من ساعتني 13يتضح من جدول )
خلمس ساعات(، أما للبعد النفسي االجتماعي جاءت الفروق دالة ولصاحل )من ساعتني خلمس ساعات(، 

 واجملموع الكلي لصاحل )من ست ساعات فأعلى(.ي جنشغال والتكنولو وألبعاد اال
استخدام تطبيقات (, حتليل التباين األحادي ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف إدمان 14جدول )

 ابختالف املستوى التعليمي ةاتف الذكيو اهل
درجات  جمموع املربعات مصدر التباين اسم البعد

 احلرية

 Sig قيمة )ف( متوسط املربعات

 0.321 1.1٥3 54.946 2 109.892 بني اجملموعات واإلفراطالوقت 



 

579 

 47.653 84 4002.821 داخل اجملموعات

 47.82224 86 4112.713 اجملموع

 0.422 0.837 127.921 2 255.841 بني اجملموعات نفسي / اجتماعي

 146.565 84 12311.492 داخل اجملموعات

 146.13 86 12567.333 اجملموع

 0.004 6.034 424.552 2 849.104 بني اجملموعات صحي / جسدي

 70.365 84 5910.644 داخل اجملموعات

 78.6017 86 6759.747 اجملموع

 0.206 1.612 110.633 2 221.265 بني اجملموعات االنشغال

 68.623 84 5764.321 داخل اجملموعات

 69.59983 86 5985.586 اجملموع

 0.880 0.128 8.846 2 17.692 بني اجملموعات التكنولوجي

 68.944 84 5791.297 داخل اجملموعات

 67.55 86 5808.989 اجملموع

 0.191 1.688 2145.918 2 4291.836 بني اجملموعات اجملموع

 1271.005 84 106764.39 داخل اجملموعات

 1291.35 86 111056.23 اجملموع

على مجيع األبعاد  ةاتف الذكيو اهلاستخدام تطبيقات ( عدم وجود فروق يف إدمان 14يتضح من جدول )
 عدا الصحي/ اجلسدي.

وفقاً ملتغري الذكية اتف و اهلاستخدام تطبيقات لداللة الفروق يف إدمان  LSD(, اختبار 15جدول )
 املستوى التعليمي للبعد الصحي/ اجلسدي

 Sig املتوسطات العينة اجملموعات البعد
 

 صحي / جسدي
 0.679 0.89٥ 62 بكالوريوس
دراسات 
 عليا

20 12.6٥0 0.003 

 0.001 13.٥4٥ ٥ دبلوم تقين

( وجود فروق يف متغري املستوى التعليمي وفقًا للبعد الصحي/ اجلسدي أتت دالة 1٥يتضح من جدول )
 الدبلوم. للمجموعتني )دراسات عليا، دبلوم( ولصاحل
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استخدام تطبيقات (, حتليل التباين األحادي ملعرفة ما إذا كان هناك فروق يف إدمان 16جدول )
 ابختالف اجلامعة ةاتف الذكيو اهل

درجات  جمموع املربعات مصدر التباين اسم البعد
 احلرية

 Sig قيمة )ف( متوسط املربعات

 0.237 1.463 69.241 2 138.483 بني اجملموعات الوقت واإلفراط

 47.312 84 3974.230 داخل اجملموعات

 47.82224 86 4112.713 اجملموع

 0.021 4.030 550.157 2 1100.314 بني اجملموعات نفسي / اجتماعي

 136.512 84 11467.019 داخل اجملموعات

 146.13177 86 12567.333 اجملموع

 0.299 1.229 95.877 2 191.753 بني اجملموعات صحي / جسدي

 78.190 84 6567.994 داخل اجملموعات

 78.601709 86 6759.747 اجملموع

 0.064 2.841 189.590 2 379.179 بني اجملموعات االنشغال

 66.743 84 5606.407 داخل اجملموعات

 69.59983 86 5985.586 اجملموع

 0.71٥ 0.337 23.136 2 46.272 بني اجملموعات التكنولوجي

 68.604 84 5762.717 داخل اجملموعات

 67.54638 86 5808.989 اجملموع

 0.078 2.633 3275.776 2 6551.553 بني اجملموعات اجملموع

 1244.103 84 104504.677 داخل اجملموعات

 1291.351 86 111056.230 اجملموع

اجلامعة جلميع األبعاد عد البعد النفسي/ (، عدم وجود فروق وفقًا ملتغري 16يتضح من جدول )
 االجتماعي.

وفقاً ملتغري  الذكية اتفو اهل استخدام تطبيقات لداللة الفروق يف إدمان LSD(, اختبار 17جدول  )
 اجلامعة للبعد النفسي/ االجتماعي

 Sig املتوسطات العينة اجملموعات البعد
 

 نفسي / اجتماعي
 0.229 3.928 37 اخلرطوم
 0.007 9.317 20 النيلني
 0.064 ٥.388 30 اخرى

وفقاً للبعد النفسي/ االجتماعي ملتغري اجلامعة أتت لصاحل طلبة  (، أن الفروق17يتضح من جدول )
 جامعة النيلني
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(، والبعد 23-18نشغال ولصاحل )لعمر عدا بعد االتعزى لعدم وجود فروق  (11، 10يتبني من جدول )
 ؛Aker et al., 2017؛ Yıldız et al., 2019(. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )18ولصاحل )أقل من التكنولوجي 

أتثري السن على كثافة استخدام تكنولوجيا  إىل( 2020)(، وتوصلت دراسة عبدالعزيز 2018عثمان وآخرون، 
ن تطبيقات اهلواتف إإذ  ؛املعلومات. وتعزز هذه النتيجة من نتيجة عدم وجود فروق وفقاً ملتغري احلالة االجتماعية

ال تعرتف ابحلواجز العمرية والثقافية وإبمكان كل شخص الوصول إىل ما يريد من معلومات دون قيود عمرية 
نشغال لصاحل . ورمبا يرتبط وجود فروق يف بعد االفئةيناسب كل  الذكية إمكانية للتعلم الذايت مباوتوفر اهلواتف 

نشغاهلم كما أهنم أكثر جرأة على كسر التقاليد االجتماعية مثل االتحكم يف أمناط  وبة( إىل صع23-18األعمار )
( إىل 18نولوجي لصاحل األعمار )أقل من ورمبا يرتبط وجود فروق يف البعد التك، ثناء األكلأاستخدام اهلاتف 

تطلع هذه الفئة المتالك هواتف بتقنيات عالية ويف العادة يكونون منبهرين ابإلعالانت السنوية للمطورين، ويكونوا 
األسر متليك أبناءهم أجهزة  فضلت رمبالتكنولوجيا املساعدة، و لعلى دراية أكثر من الكبار ابمليزات التقنية 

 ينشغلوا هبا عن دراستهم. متوسطة لكيال
متغري عدد ساعات االستخدام يف الدرجة الكلية ومجيع يف ( وجود فروق 13، 12جدول ) يتبني من

األبعاد عدا البعد الصحي/ اجلسدي. وأن الفروق يف بعد الوقت واإلفراط وللبعد النفسي االجتماعي لصاحل 
ولوجي واجملموع الكلي لصاحل )ست ساعات فأعلى(. نشغال والبعد التكن)ساعتني خلمس ساعات(، ويف بعد اال

( اليت توصلت إىل أن متوسط درجات Yıldız et al., 2019)يلديز وآخرون وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
ساعات فأعلى، ومت  6اإلدمان هو األدىن ملن يستخدمون اهلاتف ملدة ساعة أو أقل، وأعلى ملن يستخدموه ملدة 

هذه النتيجة منطقية إذ كلما زاد  د. وتعابختالف الساعات  ري يف درجات مقياس اإلدمانالعثور على اختالف كب
اهلاتف الذكي، ويعزز عدم وجود فروق وفقًا للبعد استخدام عدد ساعات استخدام اهلاتف زاد مستوى إدمان 

بوجود آالم جسدية ن الشعور ابملتعة يقلل من الشعور إ حيث ؛الصحي اجلسدي ماجاء يف نتائج السؤال األول
ويفقد الشعور ابلوقت. ويبدو من املنطقي أيضًا أن يستحوذ )ست ساعات فأعلى( على أعلى املتوسطات يف 

نشغال، نشغال والبعد التكنولوجي فكلما زاد عدد ساعات االستخدام زاد مستوى االاجملموع الكلي وبعد اال
 ك جهاز أعلى تقنياً.متالاوكلما زادت ساعات االستخدام زادت رغبة الفرد يف 

ملتغري املستوى التعليمي عدا البعد الصحي/ اجلسدي  تعزى( عدم وجود فروق 1٥، 14جدول ) يتبني من
( إىل عدم وجود فروق تعزي للحالة Yıldız et al., 2019) يلديز وآخرون ولصاحل طلبة الدبلوم التقين. وقد أشار

مستوى اإلدمان لصاحل الكليات اإلنسانية مقارنة ابلعلمية، ( وجود فروق يف 2008)التعليمية، ووجد أبوجدي 
ورمبا يعزى وجود فروق لصاحل طلبة الدبلوم إىل أن لديهم مستويت أقل من الواجبات والضغوط األكادميية مما يوفر 

 .جلسديةاو  نفسيةأقل حرصاً على سالمتهم ال كونوالديهم وقت أكرب يوجهونه حنو استخدام اهلواتف الذكية، ورمبا ي
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ملتغري اجلامعة عدا البعد النفسي االجتماعي ولصاحل  تعزى( عدم وجود فروق 17، 16جدول ) يتبني من
( إىل وجود فروق. ويعزى عدم وجود فروق إىل تشابه أوضاع 2008)طلبة جامعة النيلني. وقد توصل أبوجدي 

من الدولة مما ال جيعل هناك فروق بينهم. ورمبا ذوي اإلعاقة البصرية واخلدمات املقدمة هلم سواء من اجلامعات أو 
يف  أو أكثر خربة يكون طلبة جبامعة النيلني أحرص على استخدام الشبكات االجتماعية والتواصل اإللكرتوين،

 االستخدام مما يعزز من التأثري النفسي االجتماعي.
 التوصيات

واملعتدل للهواتف  حستخدام الصحيتنظيم برامج عالجية وبرامج تدريبية للتوعوية أبمهية اال .1
اهلاتف خاصة استخدام تطبيقات (، ولطلبة الدبلوم التقين، والتوعية بتأثريات إدمان 18خاصة لألعمار )أقل من 

 التأثريات الصحية واجلسدية.

الشخص ذوي اإلعاقة البصرية تقيم  علىجيب تصميم خطة إدارة متكاملة وفقًا للعوامل املؤثرة   .2
 . اته، مع مراعاة الدعم اخلارجي املتاح من أولياء األمور )األسرة( واملدارسفيها احتياج

كن لعمادات شئون الطالب وإدارات الرتبية اخلاصة حتديد مواصفات األجهزة املناسبة اليت مي .3
 حتياجات ذوي اإلعاقة البصرية.تفي اب

وفري درجة القطع ميكن من ت ةاتف الذكيو اهلاستخدام تطبيقات مقياس جديد إلدمان  تطوير .4
 حكام.للحكم على الفرد أبنه مدمن/غري مدمن ملزيد من املوثوقية والدقة يف إصدار األ

 .اهلواتف الذكيةاستخدام تطبيقات البحث يف العوامل االجتماعية واملعرفية اليت تساهم يف إدمان 
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