
(8753) 
 

 
 Volume 17- Issue 4- December 2020 2020 كانون االول – 4العدد  -17المجمد 

 )دراسة ميدانية عمى طمبة جامعة االنبار( المشكالت االجتماعية لمهاتف النقال
 أ.م.د. محمد عمي فدعم        لباحث  أحمد عودة خشان ا

  راالنبا جامعة –كمية اآلداب 
art.fadam61@uoanbar.edu.iq 

 :الممخص
يعد الياتؼ النقاؿ أحد وسائؿ االتصاؿ التي دخمت المجتمع مف أوسع 
ابوابو والتي تسببت في العديد مف المشكالت االجتماعية واالقتصادية 
والنفسية والتعميمية والسيما في فئة الشباب بفعؿ انيـ اكثر فئة استخداما 

التي لمياتؼ النقاؿ حيث جاءت أىمية دراستنا في التأثيرات والمشكالت 
يسببيا الياتؼ النقاؿ عمى جميع افراد المجتمع بفعؿ االنفتاح الواسع عمى 
العالـ االفتراضي وأيضا قمة البحوث والدراسات التي تتناوؿ مواضيع كيذه 
في المجتمع العراقي أذ ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى المشكالت 

اما الياتؼ النقاؿ االجتماعية واالقتصادية والنفسية والتعميمية التي يسببيا 
في الدراسة المنيج المسح االجتماعي  فقد استعمؿالجانب الميداني 

( 74واألدوات المستخدمة المقابمة واالستمارة االستبانة التي تتكوف مف)
كما بمغ  ًا واستخدمت العينة العشوائية المنتظمةومتخصص اً أساسي سؤاالً 

عمى ست كميات ثالث منيا عممية  وزعوا( 673حجـ عينة الدراسة )
إنسانية وثالث منيا عممية تطبيقية وطرحت عدة فرضيات لمدراسة الميدانية 

وخرجت الدراسة بعدة نتائج منيا مشكالت اجتماعية واقتصادية ونفسية ،
ومنيا ضعؼ العالقات االسرية ، زيادة في حاالت الطالؽ ، وتعميمية 

وني ، تسبب في مشكالت اقتصادية تسييؿ مف جرائـ االبتزاز اإلليكتر 
 لؤلسرة .
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Abstract: 

Mobile phone is one of the means of communication that 

entered the community of the widest doors, which 

caused many social, economic, psychological and 

educational problems, especially on the youth category 

because they are the most used category of mobile phone 

Due to the wide openness to the virtual world and also 

the lack of research and studies dealing with such topics 

in Iraqi society where the study aimed to identify the 

social, economic, psychological and educational 

problems caused by mobile phone The field side where 

the study used the social survey methodology and the 

corresponding tools used and the questionnaire 

consisting of (41) basic and specialized questions. The 

random sample was used regularly and the size of the 

study sample (340) distributed over six collages, three of 

which are humane scientific and three of them applied 

scientific, while sixth chapter includes discussion of the 

hypotheses of the study and the study came out with 

several results, including social, economic, 

psychological and educational problems, including weak 

relations Family, increase in cases of divorce, facilitate 

e-extortion crimes, caused economic problems for the 

family, caused psychological problems and most 

important social isolation, low educational level of 

students, and several recommendations were made in the 

light of the results of the field study. 
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 المقدمة: 
يعد االّتصاؿ ىو النشاط األىـ في حياة اإلنساف فمف خاللو يتفاعؿ مع اآلخريف 
ويعّبر عف أفكاره ومشاعره وأحالمو وعف شخصيتو وثقافتو وحريتو وتتجسد فيو معاني الكرامة 

لتماسؾ األفراد والجماعات والمجتمعات والشعوب  وإنساني ضرورةاإلنسانية وقيميا واالتصاؿ 
جتماعي اآلخريف في خبراتيـ وافكارىـ واتجاىاتيـ وىو عممية تفاعؿ ا كةر مشاعمى درة لقو اىو
عمى الرغـ مف فوائد وايجابيات تكنولوجيا الياتؼ النقاؿ المتعددة اال انو ال  ف أفراد المجتمعبي

حدثت مشكالت اجتماعية واقتصادية أيخمو مف السمبيات والمخاطر فاالستعماالت السيئة لو 
لدى الشباب بفعؿ انيـ  السيماة كما سيؿ مف االنحرافات السموكية والجنسية ونفسية وتعميمي

سرة بكؿ جوانبيا كالعالقات بيف عناصرىا ثر عمى األأاكثر استخداما ليذه التكنولوجيا و 
الى المجتمع  اً والتنشئة االجتماعية والوظيفة التربوية ......الخ كما وادخؿ عادات وتقاليد وقيم

معيودة سابقًا مما أدى ذلؾ الى تغيير نمط العالقات والتفاعالت بيف افراد  واالسرة لـ تكف
فراد المجتمع وسيؿ مف أاقتصادية عمى  أضاؼ اعباءً  أنو المجتمع بشكؿ سمبي فضال عف

ليكتروني التي باتت تيدد االمف االسري بكؿ جوانبو وكذلؾ سبب العزلة جرائـ االبتزاز اإل
 فضاًل عفرز المشكالت النفسية والتي ليا اثار سمبية أخرى االجتماعية التي تعد مف اب

مشكالت تعميمية التي اثرت عمى المنظومة القيمية لمتعميـ في المجتمع فضال عف مشكالت 
 .أخرى عديدة ومتنوعة

 االطار النظري لمدراسة:  :المبحث األول 
 مشكمة الدراسة: :اواًل 

غزى العالـ في شتى الطرؽ واألساليب في ظؿ التطور التكنولوجي الحديث الذي  
جديده لالتصاؿ البشري واالجتماعي حيث يعد الياتؼ النقاؿ احد  واألدوات والتي فتحت آفاؽً 

وسيمة اتصالية حديثو  دخؿ الى الحياة  ديع الذيأنواع التطورات التكنولوجية الميمة 
وسيمة  دفيو يع اببمف شخصية الش صبح جزءً أبؿ  يمنعواالجتماعية دوف حاجز او قيد 

فيما يخص عدد المشتركيف في الخدمات االتصالية  و اتصالية ال يمكف االستغناء عنيا
مف السكاف( كاف عدد المشتركيف  433( )لكؿ 5338لمياتؼ النقاؿ داخؿ العراؽ في عاـ )

( وفي عاـ 8.4:( ارتفع عدد المشتركيف الى )5343ما في عاـ )أ( 8.9لمياتؼ النقاؿ )
( ، اما فيما يخص شبكة االنترنت ;.6>7.4لى )إتضاعؼ عدد المشتركيف ليصؿ ( :534)
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شخص( وصؿ  433( )لكؿ 5338بفعؿ انيا مقترنو آليا بالياتؼ النقاؿ حيث كاف في عاـ )
( في حيف 5.8( ارتفع عدد المشتركيف الى )5343( وفي عاـ )>.73لى )إعدد المشتركيف 

( مشترؾ في شبكة االنترنت 5.:7.44لى )إ( :534تضاعؼ عدد المشتركيف في عاـ )
نفا حيث تضاعفت طرديا آ(.وفي ظؿ ارتفاع النسب اإلحصائية التي ذكرت 4داخؿ العراؽ)

معيا المشكالت االجتماعية التي خمفيا الياتؼ النقاؿ او زاد مف حدتيا فقد أّثر عمى الحياة 
والتعميمية فضال عف تأثيره في عالقات بكؿ اشكاليا ومنيا االجتماعية واالقتصادية والنفسية 

يوس ببرامج األلعاب االلكترونية وشبكات التواصؿ أل أماـ مشكمة افراد االسرة فاصبح كؿ فرد
االجتماعي والتي بدورىا اضعفت مف االنسجاـ بيف افراد االسرة فأصبحت صورة االسرة 

 معنوياً ف و ىـ متفرق اما في الحقيقة -ف داخؿ منزؿ واحدو اشخاص مجتمع- مجتمعة ماديا
الحقيقي وىذا مما تسبب  جتماعي او االسريالواقع اال اكثر مف ف بالواقع االفتراضيو ومنشغم

ضعؼ الرقابة االسرية  وكذلؾفي اضعاؼ العالقات االسرية سواء بيف الزوجيف او بيف األبناء 
 زدادت المشكالتسموكية وجنسية سواء لمذكور او االناث وبالتالي ا االنحرافات ظيرتالتي أ

ومنيا االبتزاز االلكتروني بدوافع مادية اقتصادية وظيور الفضيحة والتي بدورىا  أالجتماعية
وىنا تكمف المشكمة ىي استخداـ السيء لمياتؼ النقاؿ مف والمجتمع عامة  اثرت عمى االسرة

 .قبؿ اغمب شباب المجتمع
 ثانيًا : أهمية الدراسة: 
نبيف النظري والعممي وذلؾ لتوضيح أىمية ىذه الدراسة جا عمىتقسـ أىمية الدراسة 

 بكؿ جوانبيا دوف قصور وجعؿ أىمية ىذه الدراسة متكاممة.
 أىمية نظرية :ػ -4
بروز تأثيرات ومشكالت اجتماعية التي يسببيا الياتؼ  فيتأتي أىمية ىذه الدراسة  

المنظومة القيمية التي  واسرىـ وأيضا عمى االفرادالنقاؿ وىذه تكوف انعكاساتيا سمبية عمى 
تربوا عمييا والتي تتأثر طرديا مع انتشار الواسع لمياتؼ النقاؿ واالنفتاح عمى العالـ 

 االفتراضي والذي يحمؿ في طياتو الكثير مف المخاطر التي تؤثر في الحياة االجتماعية.
 :ػ  ةأىمية عممي  -5
برزت في المجتمع مف تتجمى أىمية ىذه الدراسة بانيا تطرح قضايا ومشكالت  -4

 جراء االنتشار واالستخداـ السيء لمياتؼ النقاؿ.
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قمة البحوث والدراسات التي تناولت دراسة تكنولوجيا الياتؼ النقاؿ والمشكالت  -5
 العراقي. حدثيا في المجتمعياالجتماعية التي 

ث رفد التراث السوسيولوجي لعمـ االجتماع مف خالؿ ىذا الموضوع الميـ والحدي -6
 فضال عف انُو مرتبط بالواقع االجتماعي. 

اصبح مف الضروري معرفة المشكالت واالثار السمبية التي يخمفيا الياتؼ النقاؿ  -7
فئة الشباب وذلؾ لتتولى  السيما عمىوالتي انعكست بدورىا عمى الحياة االجتماعية لؤلفراد و 
عية افراد المجتمع بالمخاطر الكامنة المؤسسة االسرية والتعميمية واإلعالمية ودور العبادة بتو 

التي يحمميا الياتؼ النقاؿ والتي تعمؿ بدورىا في إعاقة التقدـ العممي والعممي ألفراد المجتمع 
 والحيمولة دوف مشاركتيـ في بناء المجتمع.

 ثالثًا : أهداف الدراسة: 
 التعرؼ عمى المشكالت االجتماعية التي يسببيا الياتؼ النقاؿ. .4
 مى المشكالت االقتصادية التي يسببيا الياتؼ النقاؿ.التعرؼ ع .5
 التعرؼ عمى المشكالت النفسية التي يسببيا الياتؼ النقاؿ. .6
 التعرؼ عمى المشكالت التعميمية التي يسببيا الياتؼ النقاؿ. .7

 المبحث الثاني : المشكالت االجتماعية لمهاتف النقال
 اواًل : المشكالت االجتماعية:

والباحثوف في االتصاالت واالنترنت مف حيث التأثيرات المتبادلة بيف اىتـ العمماء 
( انو marvinالتكنولوجيا والبناء االجتماعي وال سيما في العالقات االجتماعية فقد اكد مارفف )

عندما ندرس التكنولوجيا يجب اف نفيـ مسألتيف األولى كيفية انعكاس التكنولوجيا في 
ا الثانية  كيؼ تغير التكنولوجيا مف التفاعالت االجتماعية ، حيث التفاعالت االجتماعية ، ام

يعد الياتؼ النقاؿ احد التقنيات الحديثة لمتكنولوجيا والذي اصبح مف الضروري فيـ كيفية 
في انتشار واستخداـ  اً ( اف ىناؾ توسعkatzتأثيره في الحياة االجتماعية وأيضا يقوؿ كاتز )

السمكية والتي اثرت بكؿ جوانب الحياة االجتماعية سواء كاف ذلؾ اليواتؼ الذكية واألجيزة ال
( اف العمماء اىتموا بفيـ Williamsغير مباشر ويعتقد ريموند ويميامز ) أوالتأثير مباشر 

 وتفسير كيفية تأثير التكنولوجيا في الحياة االجتماعية عمى مستوى العالـ 
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ير في التغير االجتماعي وال سيما ( اف لمتكنولوجيا دور كبklingحيث أشار كمنج )
 (.5في بروز مشكالت اجتماعية جديدة وأيضا تغير مف نمط العالقات االجتماعية)

وتعد المشكالت االجتماعية عبارة عف حاالت تعكس انتياؾ الذي يصيب القيـ 
ومشاعر افراد المجتمع فيعدوىا بانيا تمثؿ مشكمة ليـ ، أي بمعنى شعور افراد المجتمع بأف 

مشكمة اجتماعية ليـ وتحديد أي مشكمة  فصنعتقيميـ قد تعرضت لمتمزيؽ مف قبؿ شيء ما 
يجب اف تكوف واقعية ومؤثرة في حياة افراد المجتمع وليست مف نسيج الخياؿ فالمشكالت 
التكنولوجية لـ تعد مشكمة اال اذا اثرت سمبا عمى افراد المجتمع والتي انعكست عمى حياتيـ 

(. فبعد انتشار اليواتؼ النقالة واستخداميا عمى الصعيد العالمي فيعتبر 6ماعية)االسرية واالجت
مف المشكالت العولمة المتصاعدة حيث يرتبط انتشاره مع انتشار المشكالت االجتماعية في 
اطار استخدامو بشكؿ سمبي كما ويعد الياتؼ النقاؿ أداة لمتحرر الشخصي ولمتواصؿ البشري 

العديد مف افراد المجتمع والمعنييف فيذه الظاىرة عمى الصعيد الشخصي وانتشاره يثير قمؽ 
فراد المجتمع فأنيا تسيؿ الوصوؿ الى خصوصية بيئتيـ في أي وقت اما أتمثؿ انتقاصا لحياة 

في العالقات االجتماعية الواقعية بيف افراد المجتمع وتعمؿ  اً عمى الصعيد العاـ فأنيا تمثؿ فتور 
 (. 7بينيـ )عمى توسيع الفجوة 

( وعاداتيا وتقاليدىا وقيميا كما واثرت 8فقد اثرت تكنولوجيا االتصاؿ عمى االسرة )
سمبا عمى بعض الوظائؼ التي تمارسيا االسرة في التربية وتعميـ األبناء فالياتؼ النقاؿ اصبح 
أداة اقترانيو ال يكاد االستغناء عنو مف قبؿ مستخدميو والذي وّلد مشكالت اجتماعية 

(. وىناؾ بعض العمماء ينظروف الى التكنولوجيا االتصاؿ واالنترنت باعتبار انيا 9عديدة)
أدت الى ارباؾ العديد مف المفاىيـ والقيـ المرتبطة باألسرة ومنيا القير التربوي والثقافي 

قيـ مغايرة لمقيـ الراسخة في االسرة  صنعوالوسائؿ االتصاؿ الوافدة مف الخارج قد تسببت في 
(.بما اننا في صدد موضوع االسرة فال بد مف طرح :ا سيؿ مف عممية التفكؾ االسري)مم

 كيفية تأثير الياتؼ النقاؿ في بعض وظائفيا : 
 وظيفة تربوية :  -4

فاألسرة تعمؿ عمى تأميف ورعاية األبناء وتعميميـ في جميع جوانب الحياة وذلؾ 
يجابية تتناسب مع القيـ والمعايير التي يقرىا  بيدؼ غرس في انفسيـ قيمًا واتجاىات سميمة وا 
المجتمع وتزويدىـ بالثقافة التي تالئـ مجتمعيـ ويكوف تعميميـ وتربيتيـ صادره مف األسرة 
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( لؤلسرة في تعميـ قيـ معينة دوف أخرى >اف أسموب التنشئة االجتماعية) (. كما;)نفسيا
فوجود وتغمغؿ تقنية الياتؼ النقاؿ داخؿ االسرة اصبح دورىا في التنشئة االجتماعية يكاد 
يكوف محدودا حيث يؤدي ذلؾ الى انحراؼ السموؾ لدى األبناء وذلؾ يعود لسببيف أساسييف 

السرة لؤلجيزة الذكية لؤلبناء وتركيـ دوف رقابة اما الثاني انشغاؿ ىما األوؿ يتمثؿ في توفير ا
الوالديف بالتقنية الحديثة واىماؿ التنشئة االجتماعية لؤلبناء ، فاألسرة اذا كانت مترابطة ولدييا 
مستوى عاٍؿ مف اإلحساس بالمسؤولية فأنيا تعد اقؿ عرضو لمخاطر الياتؼ النقاؿ وشبكات 

(.فدخوؿ الياتؼ النقاؿ الى قد اثر سمبا عمى وظيفتيا التربوية واصبح 43التواصؿ االجتماعي)
بمثابة شريؾ في ىذه الوظيفة مما يمثؿ خطرا عمى تربية األبناء مف حيث ادخاؿ قيـ 
واتجاىات وسموكيات سمبيو غير سميمة ودخيمة عمى االسرة العراقية حيث تؤثر بشكؿ كبير 

 عمى الوظيفة التربوية لؤلسرة.
 
 
 وظيفة دينية أخالقية :  -5

حيث تبقى االسرة محتفظة بجزء كبير مف تعميـ األبناء االخالؽ والديف وىي البيئة 
(. فعند استعماؿ 44الرئيسة التي يتـ تعميـ المعتقدات الدينية والمبادئ األخالقية ألفرادىا )
ويو مف مواقع مخمة الياتؼ النقاؿ مف قبؿ افراد االسرة واالبحار في العالـ االفتراضي وما يحت

باآلداب مما أدى الى ضعؼ الوازع الديني بسبب االنشغاؿ الدائـ في استخداـ الياتؼ النقاؿ 
دوف االىتماـ بالواجبات المفروضة عمى الفرد مف العبادة و ىجر القرآف الكريـ واالىتماـ في 

منافية لديننا استخداـ الياتؼ النقاؿ غيرىا مف الواجبات مما أدى ذلؾ الى صنع سموكيات 
اإلسالمي بسبب االطالع عمى ديانات العالـ والتأثر بيا دوف وعي بسمبياتيا عمى الفرد 

حيث ضعفت االسرة في غرس االخالؽ الحميدة في نفوس  األخالؽواالسرة والمجتمع اما 
الشباب بسبب ذوباف ثقافة المجتمع مع ثقافات العالـ المغايرة لتمؾ بحيث اصبح تقريبا كؿ 

مباحًا فنرى اليوـ سموكيات واخالقًا لـ تكف معيودة قبؿ دخوؿ الياتؼ النقاؿ الى  شيء
وذلؾ بسبب ضعؼ ىذه الوظيفة التي تربو عمييا  المجتمع مما انتج جياًل غير مف االخالؽ

 لالسرة.
 وظيفة اشباع حاجات: -6



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71( اجمللد )4العدد )

 2020 كانون األول

 

)68;8 ) 
 

المعنوية البيئة االسرية ىي ميمة واساسية ألشباع الحاجات األساسية مثؿ الحاجات 
(. قد استعيض بالياتؼ النقاؿ في اشباع الحاجات 45والنفسية كشعور االفراد باألماف)

المعنوية والتفاعؿ مع العالـ االفتراضي بدال مف التفاعؿ الواقعي الحقيقي مع افراد االسرة مما 
 مشكالت اسرية. صنعيؤدي الى 

النقاؿ ويمكف عرضيا كما اما عمى مستوى العالقات االسرية فأنيا تأثرت في الياتؼ 
 يمي:

 فتعرؼ العالقات االسرية عمى انيا اتصاؿ مجموعة مف األشخاص الذيف يكونو 
باء واقارب مرتبطيف بروابط دـ قرابيو حيث تبدأ بالزوج والزوجة فتتسع لتشمؿ اآل

 (.46الزوجيف)
 العالقة بيف الزوجيف:  -4

والحب والتعاوف وااللتزاـ تعد العالقة الزوجية عالقة إنسانية أساسيا المسؤولية 
بالحقوؽ وأداء الواجبات فيي البذرة األولى لممجتمع واساسة وبصالحيا يصمح المجتمع 
وبفسادىا يتفكؾ المجتمع ، فالعالقة بيف الزوجيف قائمو عمى االحتراـ والتعاوف فاذا كانت 

(.ونظرا 47كس)العالقة بينيـ يسودىا الثقة والتفاىـ فأنيا تكوف مترابطة ومتماسكة وبالع
ألىمية ىذه العالقة البد مف توضيح مدى تأثير الياتؼ النقاؿ عمى ىذه العالقة فمف خالؿ 
قضاء لساعات طويمة باستعماؿ الياتؼ النقاؿ واىماؿ الواجب الزوجي مما يؤدي ذلؾ الى 

 سوء العالقة بينيـ وبروز توتر اسري وبالتالي قد ينتيي بالطالؽ او التفكؾ االسري.
 قة بيف اآلباء واالبناء:العال -5

تعد العالقة بيف اإلباء واالبناء ميمة كونيا تؤدي دورا كبيرا في تماسؾ البناء 
االجتماعي لؤلسرة فيذه العالقة قائمة عمى الود والمحبة واالحتراـ والتعاوف كغيرىا مف 

ب في العالقات ، حيث أجريت دراسة عمى السموؾ لحقوؽ الوالديف وبينت نتائجيا اف اضطرا
شبكة العالقات االسرية يجعؿ التواصؿ بينيـ متشتت فتبدو العالقة بيف اإلباء واالبناء يسودىا 

(. فالياتؼ النقاؿ قد يؤثر سمبا في ىذه العالقة وتتمثؿ في 48االضطراب وتعمؿ بغير انتظاـ)
ليـ ادخاؿ قيـ وعادات وتقاليد وسموكيات لـ يكف اإلباء قد عاصروىا وىي تمثؿ مصدر ازعاج 

تجاه أبنائيـ فاصبح الياتؼ النقاؿ يمثؿ فجوه ثقافية بيف اإلباء واالبناء وبالتالي يؤثر عمى 
 البناء االجتماعي لؤلسرة.
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 العالقة بيف األبناء: -6
اذا كانت العالقة بيف األبناء أساسيا التفاىـ والتآلؼ فذلؾ يعني قوة ىذه العالقة 

صراحة والحب واالحتراـ وذلؾ بسبب تشاركيـ في ومقدرتيا عمى البقاء والتواصؿ اذ تتسـ بال
عيشة واحده حيث يؤثر احدىـ باآلخر ويمكف القوؿ اف العالقات داخؿ االسرة تكوف عمى 
أساس عاطفي فالفرد يكتسب اإلحساس باألماف مف خالؿ االفراد الذيف ىـ حولة ويشعروف 

ى تأثير عمى استقرار والتوازف باالنتماء كؿ منيـ لآلخر اما اذا ضعؼ االنتماء فذلؾ يؤدي ال
(. فالياتؼ النقاؿ يؤثر في العالقة بيف أبناء 49في نمو شخصية الفرد داخؿ االسرة وخارجيا)

االسرة ويعمؿ عمى فتور العالقة الواقعية بينيـ مف خالؿ تكويف عالقات وصداقات مع 
لعالقة الواقعية اشخاص عبر الياتؼ النقاؿ او عبر العالـ االفتراضي مما يؤدي الى ضعؼ ا

 بيف األبناء.
اف زيادة الشباب في استخداـ الياتؼ النقاؿ يؤدي الى رغبتو  وومما تجدر اإلشارة الي

لمعزلة مما يقمؿ ذلؾ مف عالقاتو وتفاعالتو الواقعية والنمو االجتماعي لمشخص نفسة 
أساس عادات  مف العالقات القائمة عمى اً فاالستعماؿ المفرط لمياتؼ النقاؿ ىذا يتيح نمط

وتقاليد وقيـ مغايرة لثقافة المجتمع الذي ينتمي ليا الشباب ، فالياتؼ النقاؿ قد عزز مف بعض 
 .السموكيات لدى الشباب فقد انتشرت مؤخرا انحرافات سموكية وجنسية بشكؿ ممفت لمنظر

 ثانيًا : المشكالت االقتصادية:
رزىا الياتؼ النقاؿ والتي حدى المشكالت التي يبأ( :4تعد المشكالت االقتصادية)

 سرة والمجتمع ككؿ.انعكست بدورىا عمى الفرد واأل
ف أف مختمؼ الخدمات ومتطمبات الحياة تمتـز بأجور ومصروفات مف الممكف إ
سرة ومتطمباتيـ اليومية وبعد فراد األأسرة وكذلؾ حسب عدد و ترتفع ارتباطا بدخؿ األأتنخفض 

بات المنزلية مصروفات الياتؼ النقاؿ مف تعبئة الرصيد لى متطمإضيؼ أُ التطور التكنولوجي 
عداد أنترنت وصيانتو ..... الخ كما وترتفع أجور الياتؼ النقاؿ حسب واالشتراؾ بمنظومة اإل

سرة في المجتمع العراقي تواجو تحديات اقتصادية جديدة سرة المالكيف لو فأصبحت األفراد األأ
اف يدخؿ  الى مر الذي دفع الفردفي المجتمع العراقي األعند دخوؿ تكنولوجيا الياتؼ النقاؿ 

حيانا يطمؽ عمييا أفي دوامو الثقافة االستيالكية التي جاءت بيا وسائؿ االتصاؿ الحديثة و 
عقالني مف المبس والمظير الشاب ، كما ويزداد شراء كماليات الياتؼ ألباالستيالؾ غير 
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ألخرى  مدةتغيير أجيزة الياتؼ النقاؿ مف  ف بعض الشباب يطمحوف الىأ فضاًل عفالنقاؿ 
صدار وحداثة الياتؼ النقاؿ مما يؤثر ذلؾ عمى الوضع االقتصادي لمفرد واالسرة إوحسب 

(4;.) 
و أمف جميع شرائح المجتمع بغض النظر عف الجنس  أستعمؿ   فالياتؼ النقاؿ قد

وجيا الياتؼ النقاؿ عمى ثرت تكنولأ(. كما >4الخمفية الثقافية واالجتماعية والموضع الطبقي)
أصحاب الدخوؿ المالية المتوسطة والمنخفضة وذلؾ بحسب االنفاؽ عمى اجيزتيـ النقالة عمى 

 (. ىذا مف جانب...53حساب احتياجاتيـ)
مف جانب آخر ، وفي ظؿ التطور التكنولوجي المتمثؿ بػ الياتؼ النقاؿ وما توصؿ و 

الت فاألصؿ في استعماؿ الياتؼ النقاؿ الية العقؿ البشري في مجاؿ تكنولوجيا االتصا
لالتصاؿ السريع اال اف بعض أصحاب النفوس الضعيفة استعمموه في ارتكاب بعض الجرائـ 

مف عوالـ الجـر حيث استخدـ  اً ( فالياتؼ النقاؿ اصبح عالم54مثؿ االبتزاز االليكتروني)
ياتؼ النقاؿ في الجرائـ (. كما ويستخدـ ال55الياتؼ النقاؿ ألرتكاب الجرائـ االليكترونية)

صبح أداة لتنفيذ الجرائـ أالجنسية والمضايقات والتحرش بالنساء ومساوماتيف ماديا حيث 
الذيف يمارسوف مينة و  وفواالجتماعي وفالنفسي أألخصائيوف(. حيث يؤكد 56المستحدثة)
ى الفرد السمبي عم باألثروالقضاة اف االبتزاز االليكتروني سموؾ غير سوي ويعود  المحاماة

  .واالسرة والمجتمع
يعمؿ في تغيير القيـ ولو انعكاسات نفسية واقتصادية عمى  اً خطير  اً كما ويعد مؤشر 

الضحية واسرتيا وتعمؿ عمى انتشار الجريمة في المجتمع كما اف االبتزاز االليكتروني جريمة 
اخالقية ىدفيا الربح المادي االقتصادي مف الضحية فانتشار تكنولوجيا االتصاؿ المتمثمة بػ 

(.حيث تزداد ضحايا الجرائـ االبتزاز 57تزاز االليكتروني)الياتؼ النقاؿ سيمت مف جرائـ االب
االليكتروني يوما بعد يـو بدوافع مادية وعاطفية في المجتمع العراقي فالمحاكـ العراقية تستمـ 

المحاكـ القضائية اف اغمب الضحايا  أشارتدعاوى تيديد وابتزاز اليكتروني باستمرار حيث 
الشخصية باستدراجيف او اختراؽ حساباتيف عبر مف الفتيات جرى الحصوؿ عمى صورىف 

كراه الضحية عمى دفع إالياتؼ النقاؿ ومواقع التواصؿ االجتماعي ، حيث يشرع الجاني ب
مبالغ مالية او تقديـ تنازالت معنوية وجنسية لقاء عدـ نشر المعمومات التي حصؿ عمييا 

 إذيرىا عبر الياتؼ النقاؿ تخص الضحية سواء كانت المعمومات صور او مقاطع فيديو او غ
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أشار البعض اف الجاني يستدرج الضحية عبر الياتؼ النقاؿ او مواقع التواصؿ االجتماعي 
اف بعض الجناة مف  اً مف خالؿ عالقات عاطفية مف ثـ تبدا عمية االبتزاز االليكتروني مؤكد

االليكتروني  جنسيات أخرى يعمموف بيدؼ الحصوؿ عمى منافع مادية كما اشير اف االبتزاز
اصبح ينافس الجرائـ العادية عمى الواقع نتيجة عدـ استخداـ األمثؿ لمياتؼ النقاؿ او مواقع 

(.فجريمة 58التواصؿ االجتماعي فالكثير مف الجرائـ االليكترونية انتيت بالتفكؾ االسري)
يحممو االبتزاز االليكتروني التي نص عمييا المشرع تعمؿ عمى إيقاع المجني عمية في خطأ 

عمى تسميـ أمواؿ الى الجاني جبرا ويعود ىذا التسميـ مف األمواؿ الى الجاني بمثابة نتيجة 
 (.59)والجريمة التي وقعت عمى المجني عمي
 ثالثًا : المشكالت النفسية: 

اف تكنولوجيا الياتؼ النقاؿ قد اثرت في جميع جوانب حياة افراد المجتمع ومنيا 
ر سواء بشكؿ مباشر او غير مباشر وقبؿ الغور في الموضوع يجب الجانب النفسي الذي تأث

 اف نعرؼ مفيـو المشكالت النفسية.
وتعرؼ المشكالت النفسية بانيا المشكالت التي قد يعاني منيا الفرد في حياتو اليومية 
والتي قد ال تصؿ الى درجة المرض النفسي ، وتعرؼ أيضا بانيا الصعوبات التي يعاني منيا 

المجتمع وتتمثؿ في اضطرابات التفكير واالنفعالية وغيرىا ، فالمشكالت النفسية ىي  افراد
عجز الفرد عف تحقيؽ التوافؽ إزاء أىدافو مما قد يسبب لو اضرارا معنوية مف جراء سوء 
التوافؽ النفسي حيث ترجع المشكالت النفسية الى سوء توافؽ الفرد مع نفسة ومع البيئة التي 

ـ االضطرابات النفسية التي يتعرض ليا الفرد تتمثؿ في التوتر النفسي والقمؽ ينتمي ليا واى
(.ومع زيادة :5والسمبية واالكتئاب والالمباالة)  ةيالثقة بالنفس واالنطواء واالنسحاب افوفقد

استخداـ االنترنت والياتؼ النقاؿ ووسائؿ االتصاؿ األخرى التي جعمت مف العالـ عبارة عف 
وتزايد معيا التفاعؿ والشؾ اف ىذا التفاعؿ لو إيجابيات وسمبيات وبروز مشكالت قرية كونية 

في السابؽ التي تقرىا المعايير  اً في ظيور سموكيات مغايرة لما كاف معيود اً نفسية كانت سبب
(. حيث ترى نظرية التحميؿ النفسي اف اإلحباط والقمؽ وعدـ تحقيؽ ;5والقيـ االجتماعية)
مفرد والمحيط الذي يعيش فيو يؤدي ذلؾ الى بروز سموكيات انحرافيو وعدوانية التوافؽ النفسي ل

 (.>5عمى االخريف) أوسواء كانت عمى الفرد نفسة 
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فرزت مشكالت نفسية أف الثورة التكنولوجية الحديثة المتمثمة بػ الياتؼ النقاؿ قد إ
ة داخؿ اطار استخدامو عمى اإلنساني استخدـ الياتؼ النقاؿ كاف ذلؾ وباءً  ءةعديدة ومع اسا

السيء لدورة في انتشار الجريمة والعنؼ واالضطرابات السموؾ األخالقي اإلنساني فالمشكالت 
مف عزلة وانطواء الفرد واضعؼ  تالنفسية تزايدت طرديا عف استخداـ الياتؼ النقاؿ وما ولد

مما احدث  سونفمف العالقات الواقعية والترابط االسري االمر الذي اثر بشكؿ مباشر في 
جمودا عاطفيا انتج عنو مشكالت نفسية مف شعور بعدـ االستقرار النفسي وعدـ القدرة عمى 

عممية وكما تواجو اغمبية  أوعممية  أوتحمؿ المسؤولية واىماؿ واجباتو سواء كانت اسرية 
وسائؿ االتصاؿ األخرى مشكمة انعداـ الخصوصية مما يتسبب و مواقع التواصؿ االجتماعي 

المعنوية عمى الشباب وقد تصؿ الى اضرار ماديو  أوفي الكثير مف المشكالت النفسية  ذلؾ
 ةضافساءة والتشيير ، باإلاقتصادية حيث تصؿ معموماتو الى اشخاص يستغمونيا بيدؼ اإل

الى التفاعؿ الشخصي فعند استعماؿ الشباب الياتؼ النقاؿ في المحادثات الشخصية يؤدي 
 مف ثـؿ الواقعي الحقيقي في الحياة الطبيعية بيف افراد المجتمع و ذلؾ الى اضعاؼ التفاع

(.حيث تعد الضغوط النفسية المرتبطة باستخداـ 63يؤدي ذلؾ الى بروز مشكالت نفسية لمفرد)
يت ظظيرت في التراث السيكولوجي اذ ح الياتؼ النقاؿ واالنترنت مف المفاىيـ الحديثة التي

ج برود( الذي أشار الى ظيور مرض حديث اطمؽ عمية ىتماـ عمماء النفس ومنيـ )كرياب
الضغوط المرتبطة بالتكنولوجيا كما اف ىذه الضغوط مرتبطة بمجموعة مف االضرار النفسية 

 (.64وكذلؾ العديد مف المتغيرات السموكية)
نفسي عمى الفرد حيث يجعؿ مف الفرد  تأثيرفاستخداـ االنترنت بشكؿ مفرط لو 

عف عالمة الحقيقي الواقعي عبر العالـ االفتراضي وعدـ الشعور بالتفاعالت الحقيقية  معزوالً 
التي تعمؿ عمى توافؽ الفرد مع المحيط االجتماعي الذي ينتمي الية وذلؾ يؤدي الى 

(.وتشير عدد مف الدراسات العممية الى اف االنترنت قد 65انعكاسات سمبية عمى نفسية الفرد)
يـ االجتماعية االصيمة حيث أصبحت العالقات يشوبيا االنييار وعدـ اسيـ في اغتراب الق

وجود توافؽ نفسي مع االخريف مما اثر سمبا عمى مستخدـ االنترنت ومحيطة االجتماعي مما 
شبو دائمي لمعالقات االجتماعية  في ظؿ  اً اثر عمى النسيج االجتماعي وبالتالي اصبح انييار 

( يرتبط بعدد مف الظواىر النفسية غير 67ب النفسي)(.فاالغترا66العالـ االفتراضي)
 (.68السوية)
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فالعزلة مف اىـ السمبيات الناتجة تصفح االنترنت والياتؼ النقاؿ حيث يقضوف 
الشباب أوقات طوية باستخداـ الياتؼ النقاؿ مما يشجعيـ عمى االنعزالية داخؿ بيوتيـ 

(. 69سموكية وجنسية متتابعة ليذه العزلة)ومحيطيـ االجتماعي مما يؤدي الى بروز انحرافات 
ومف وجية نظر عمماء النفس الزمة الشباب العربي ىي العزلة التي تضعؼ مف وضعو اماـ 

اف الياتؼ  فضاًل عف(. :6مجتمعة مما يتسبب في تعويؽ نموىـ وضمور االبداع لدييـ)
معات وأيضا خرؽ التماسؾ النقاؿ واالنترنت قد خرؽ القيـ والعادات والتقاليد المييمنة في المج

(. وذلؾ يؤدي ;6في العالقات اإلنسانية حيث يعد االنترنت سبب بارز في ظيور الفردانية)
بدورة في بروز مشكالت مثؿ االنحراؼ فينتج عف ذلؾ ضعؼ المعايير المحددة والضابطة 

ض والتمرد لسموؾ االفراد وبالتالي تضعؼ قدرة الفرد في التحكـ بسموكو فينتابو حالة مف الرف
 (.>6عمى المعايير والقيـ االجتماعية)

 رابعًا : المشكالت التعميمية: 
ال شؾ اف تكنولوجيا الياتؼ النقاؿ قد اثرت بشكؿ مباشر او غير مباشر عمى 
الطالب الجامعي مما أدى الى حدوث مشكالت عديدة والتي اثرت عمى تعميمة وسموكو وقبؿ 

المشكالت التعميمية يجب معرفة مفيوـ الطالب الشروع بعرض دور الياتؼ النقاؿ في 
 الجامعي بفعؿ انو ىو المحور األساسي في ىذه الموضوع.

(. 73يعد الطالب الجامعي مف مدخالت بيئة التعميـ فيو ميـ داخؿ ىذه البيئة )
وكذلؾ يعرؼ )رياض قاسـ( الطالب الجامعي ىو الشخص الذي اىّمة مستواه العممي باالنتقاؿ 

 (.74الثانوية الى مرحمة الجامعة حسب التخصص الذي يسمح لو) مف المرحمة
اف الطالب الجامعي يمر بعدة متغيرات سواء كانت معرفية او غيرىا كما حدد عمماء 
النفس اىـ التغيرات التي تصيب نمو الفرد عمى مراحؿ مختمفة محاوليف وضعيا في حدود 

الب الجامعي مف اجؿ الوصوؿ الى نضج مناسبة بيدؼ فيـ وتفسير التغيرات التي يعيشيا الط
(. والمرحمة العمرية 75عمى تحمؿ المسؤولية تجاه نفسة واسرتو ومجتمعو) اً يؤىمو ليكوف قادر 

مرحمة المراىقة المتأخرة دخوال بمرحمة الشباب حيث تتميز  دالتي يمر بيا الطالب الجامعي تع
 (. 76ييا مستقبؿ الفرد)بالنضج والقوه باإلضافة الى انيا المرحمة التي يتحدد ف

حيث تشير البحوث التي تناولت الياتؼ النقاؿ الى اف اكثر الفئات استعماال لو ىي 
فئة الشباب الجامعي ويرجع ذلؾ الى إمكانية الياتؼ النقاؿ الحديثة والقدرة الفائقة التي يتمتع 
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ؿ اجتماعي بيا في عممية االتصاؿ ومف خالليا استخداـ تطبيقات مختمفة مف شبكات تواص
واأللعاب االليكترونية وغيرىا ويمكف القوؿ اف الياتؼ النقاؿ تحوؿ الى ثورة تكنولوجية مستمرة 
دوف توقؼ حيث اتسعت استخداماتو في العممية التعممية وكما يعد جزء أساسي في حياة 
 الطالب الجامعي واصبح جزء مف ثقافتو ، كما وأشارت العديد مف الدراسات الى اف الياتؼ
النقاؿ قد يؤثر سمبا في العممية التعميمية لمطالب الجامعي وكذلؾ يؤثر عمى أدائيـ التعميمي 
كما وتوجد عالقة عكسية بيف المتغيريف ويترتب عمى ذلؾ انتشار سموكيات وانحرافات لدى 

 (.77طمبة الجامعة وبالتالي يؤثر عمى حياتيـ العممية والعممية)
داخؿ الحـر  واءالى زيادة استعماؿ الياتؼ النقاؿ س ففاصبح الشباب الجامعي يميمو 

خارجة وذلؾ لما يحتويو مف عمميات اتصالية كبيرة مف مواقع التواصؿ  أوالجامعي 
االجتماعي واأللعاب االليكترونية مما يؤثر ذلؾ عمى شخصية الشباب الجامعي وكذلؾ عمى 

 مستواىـ العممي. 
ف استخداـ السيء لمياتؼ النقاؿ فيي عديدة الكثير مف االثار السمبية التي تنتج ع

 :يمي: ومتنوعو أىميا ما
اف استخداـ اليواتؼ النقالة داخؿ الفصوؿ الدراسية يسبب الكثير مف  -4

المشكالت المتمثمة في انتياؾ قواعد نظاـ التعميمي مف حيث االنعزاؿ عف األجواء الدراسية 
 الى تفشي ظاىرة الغش في االمتحانات . باإلضافة
الى انو  باإلضافةف الياتؼ النقاؿ يمثؿ عبئا ماديا عمى الطالب الجامعي ا -5

 يؤدي الى تعطيؿ الجانب اإلبداعي لدى الطمبة نتيجة االنشغاؿ الزائد في الياتؼ النقاؿ.
اف سيولة التصفح في االنترنت عبر تكنولوجيا الياتؼ النقاؿ وذلؾ لدخوؿ  -6

تمثؿ ذروة النشاط وبعيدة عف  كونيالدى ىذه الفئة  اً جنسي اً الى بعض المواقع التي تشكؿ ىوس
داب الرقابة االسرية حيث أصبحت الفتيات يتناقمف صور ومقاطع فيديو مخمة بالقيـ واآل

السميمة التي تربو عمييا وذلؾ يؤثر عمى مستواىـ العممي فالسموكيات المنحرفة يمكف اف 
ة الحديثة المتميزة بصغر حجميا وذات اليواتؼ النقال إلمكانياتيمارسوىا بكؿ سيولة نتيجة 

مف جانب ، مف جانب اخر اصبح الياتؼ النقاؿ أداة  اكفاءة عالية في تقديـ الخدمات ىذ
 (.78لمتحرش والمعاكسات واالبتزاز العاطفي مما يشكؿ ذلؾ انحرافات لكال الجنسيف)
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بمجرد استعماؿ الشاب لمياتؼ النقاؿ ودخولو الى مواقع  :إضاعة الوقت: -7
تواصؿ االجتماعي واأللعاب االليكترونية وغيرىا وال يدرؾ الساعات التي اضاعيا في ال

استخداـ الياتؼ النقاؿ الذي ييدر الكثير مف أوقات الشباب دوف أي فائدة وذلؾ يؤثر عمى 
 أدائيـ االكاديمي وتطوير ذواتيـ .

 أذظيور لغة )العامية( في كتابات الرسائؿ وغيرىا عبر الياتؼ النقاؿ  -8
انتشرت ىذه الظاىرة بشكؿ كبير وىي عدـ كتابة الرسائؿ والمحادثات بػ المغة العربية الفصحى 
وذلؾ يؤدي الى اضعاؼ المغة العربية في الكتابة عمى األقؿ وبالتالي امتدت ىذه الظاىرة 

 (.79لتؤثر عمى التعميـ)
لطالب ا دراسة بف غوثي )استخداـ الشباب الجزائري لميواتؼ الذكية( افوتوضح 

األكبر مف عينة  النسبةساعات( حاز عمى  6لياتؼ النقاؿ اكثر مف)ا يستخدـ الجامعي
( اما الجيات التي يكتسب منيا الطالب المعمومات فبمغت نسبة االنترنت 84الدراسة بواقع )%

( وىي اعمى مف نسبة االىؿ واألصدقاء وىذه تبيف بتعرض الطالب لممعمومات 78)%
قد بمغت اإليجابية والسمبية والتي تؤثر عمى ثقافتو وتعميمة ، اما دوافع استعماؿ الياتؼ النقاؿ ف

ىماؿ الطالب لدروسو وتعميمة حيث إل اً واضح اً ( وىذا يعد مبرر 87نسبة التسمية بواقع )%
( مف بيف البرامج التي يستعمميا الطالب الجامعي ، 93بمغت نسبة األلعاب االليكترونية )%

االنشغاالت التي يسببيا الياتؼ النقاؿ فقد بمغت نسبة االنشغاؿ عف الدراسة  أما
( وىي اعمى مف النسب األخرى المذكورة ، اما التسييالت التي يقدميا الياتؼ :.78بواقع)%

عمى مف النسب األخرى أ( وىي 54النقاؿ فقد بمغت نسبة حرية التصرؼ بواقع )%
(. وتتميز ىذه اإلحصاءات بانيا لغة واضحة ومفيومو حوؿ مدى تأثير الياتؼ :7المذكورة)

 النقاؿ في الطالب الجامعي.
 لثالث : االطار المنهجي لمدراسة:المبحث ا

 أواًل : المنهج واألدوات المستخدمة في الدراسة:
العينة كونو يوفر  طريقةب منيج المسح االجتماعي  في ىذه الدراسة استعمؿ الباحث

الوقت والجيد والماؿ، فضاًل عف أّنو يأتي بنتائج دقيقة كونو ُيخضع ىذه النتائج لمتحميؿ 
صائيا لمتوصؿ إلى أدؽ النتائج مف اجؿ التمكف مف تحقيؽ اىداؼ العممي ومعاممتيا إح

مكاف، ألّنو يمكف مف خالؿ ىذا المنيج جمع المعمومات الدراسة وبشكؿ موضوعي قدر اإل
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حقائؽ اما األدوات المستخدمة في الدراسة ىي المقابمة الميدانية واستمارة والبيانات وال
 االستبانة.

 نة الدراسة:ثانيًا : تحديد نوع وحجم عي
 تحديد نوع عينة الدراسة: (4
أّف الباحث اختار طمبة  إذنوع عينة الدراسة ىي عينة عشوائية منتظمة،  قد تـ انتقاءو 

جامعة االنبار ألّنو عمى دراية موضوعية بأّف ىذه العينة توفر لو البيانات التي تخدـ دراستو، 
وىذا العينة تعد مف العينات المالئمة لدراسة المجتمع المتجانس ومتقارب في األفكار والميوؿ 

ما أّف استخداـ ىذا النوع مف اعداد طمبة الكميات تكوف منتظمة ك فضالً واالتجاىات....الخ، 
 .العينات يمكف الباحث مف الحصوؿ عمى وصؼ دقيؽ لمعالـ موضوع الدراسة

 تحديد حجـ عينة الدراسة: (5
مف االعتبارات التي تتوقؼ عمييا تحديد حجـ العينة ىي مدى درجة التجانس 
لمفردات المجتمع البحث وذلؾ كمما كانت مفردات مجتمع البحث متجانسة كمما كاف حجـ 

المسحوبة صغيرة وبالعكس الف تجانس افراد المجتمع يجعؿ الصفات متواجدة في أي  العينة
 ( شخصًا.673دراسة بواقع )مجموعة حيث تـ تحديد حجـ عينة ال

 ثالثًا : مجاالت الدراسة:
الجانب المكاني: ويقصد فيو المنطقة الجغرافية التي تـ فييا اجراء الدراسة ،  -4

كميات ( ثالث  9وقد حددت جامعة االنبار مجاال مكانيا إلجراء الدراسة حيث تـ اختيار ) 
كمية عموـ الحاسوب وتكنولوجيا  وىي )كمية اليندسة ، كمية الطب ، كميات عممية تطبيقية

 ، كمية العموـ اإلسالميةكمية اآلداب ،  كميةوثالث كميات عممية إنسانية وىي ) المعمومات(
 القانوف والعمـو السياسية (. 

الجانب البشري: يقصد بو المجتمع البشري الذي يشمؿ السكاف مف الذكور  -5
ا المجتمع البشري، وذلؾ لجمع البيانات واإلناث، إذ يقوـ الباحث بتحديده وتحديد نوعية ىذ

الالزمة لمدراسة والوصوؿ إلى نتائج يمكف تعميميا، وقد تـ تحديد المجاؿ البشري ليذه الدراسة 
الفئة  فضال عف إف ىذهطمبة جامعة االنبار مف ذكور واناث بفعؿ انيـ يمثموف فئة الشباب 

 .األقرب لمحصوؿ عمى البيانات منيـ حوؿ موضوع الدراسة
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وكانت المدة الجانب الزماني: اي المدة الزمنية التي استغرقت إلجراء الدراسة  -6
( مجاال زمنيا في الجانب النظري أما >534: 7 : 5( إلى )>534: 4 : 6 (محصورة بيف 

( مجاال زمنيا في الجانب >534 : ; : >5( إلى )>534 : 7: :المدة المحصورة بيف ) 
 الميداني.

 الدراسة الميدانية:رابعًا : نتائج 
 نتائج المحور االجتماعي: 
( تؤكد عمى اختراؽ الياتؼ ::تشير نتائج الدراسة الميدانية اف ما نسبتو )% -4

 النقاؿ لخصوصية االسرة مما يؤدي ذلؾ الى بروز مشكالت اسرية.
( مف جراء استخداـ المفرط لمياتؼ 4;ضعؼ العالقات االسرية بواقع )% -5

 النقاؿ.
 ( نتيجة لضعؼ العالقات االسرية.96سرية بواقع )%حدوث مشكالت ا -6
 (8;يؤثر الياتؼ النقاؿ في العادات والتقاليد والقيـ االجتماعية بواقع )% -7
( وذلؾ يدؿ 99أضعؼ الياتؼ النقاؿ مف وظيفة التربوية لؤلسرة بواقع )% -4

 عمى حدوث مشكالت اسرية.
 في المجتمع. ( في زيادة حاالت الطالؽ:;تسبب الياتؼ النقاؿ بواقع )% -5
تحدث حاالت الطالؽ بسبب الخيانة الزوجية عبر الياتؼ النقاؿ بنسبو  -6

%(9;.) 
( وذلؾ 93يسبب الياتؼ النقاؿ في عزوؼ الشباب عف الزواج بواقع )% -7

 شرعية.اليعود الى االكتفاء بالعالقات غير 
( في اضعاؼ مف العالقات االجتماعية 3;تسبب الياتؼ النقاؿ بواقع )% -8
 .الحقيقية

 نتائج المحور االقتصادي:
( 7;تسبب الياتؼ النقاؿ في ازدياد المصروفات المالية لمشباب بواقع )% -4

 وذلؾ يؤثر عمى ميزانية االسرة.
( في جرائـ االبتزاز االليكتروني وذلؾ 7>تسبب الياتؼ النقاؿ بواقع )% -5

 يؤدي الى بروز مشكالت لـ تكف معيودة في السابؽ.
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( مف جرائـ االبتزاز >8اليدؼ األساسي بواقع )%اف الدوافع المادية ىي  -6
 االليكتروني.
( مف جراء المصروفات المالية المنفقة ::تحدث مشكالت اسرية بواقع )% -7

 عمى الياتؼ النقاؿ.
( مف إشاعة االستيالؾ المظيري لمشباب 6;تسبب الياتؼ النقاؿ بواقع )% -8

 مما يؤدي الى تأثيرات اقتصادية واجتماعية عمييـ.
 تائج المحور النفسي:ن
تشير نتائج الدراسة الميدانية اف االستخداـ المفرط لمياتؼ النقاؿ يسبب بواقع  -4

( مما يترتب عمييا 97( مف المشكالت النفسية واىميا العزلة االجتماعية بواقع )9%;)%
 مشكالت سموكية وجنسية تؤثر عمى الفرد واالسرة والمجتمع.

( اضرارًا نفسية عمى الضحية 3>ني بواقع )%تسبب جريمة االبتزاز االليكترو  -5
 مما يعرضيا الى انعكاسات خطيرة عمى الضحية.

( في بروز االغتراب النفسي واالجتماعي 9:تسبب الياتؼ النقاؿ بواقع )% -6
 والتي لو انعكاسات سمبية عمى الفرد.

 نتائج المحور التعميمي:  
المستوى التعميمي لطمبة تسبب االستخداـ المفرط لمياتؼ النقاؿ في تدني  -4

 (.6;الجامعة بواقع )%
( اف الياتؼ النقاؿ تسبب في زيادة 7;تؤكد نتائج الدراسة الميدانية بنسبة )% -5

 ظاىرة الغش في االمتحانات وذلؾ مما يؤدي الى االخالؿ بالمنظومة القيمية لمتعميـ.
 ( داخؿ3:سيؿ الياتؼ النقاؿ في تفشي االنحرافات السموكية بواقع )% -6

 الوسط الجامعي.
  االحاالت

 

                                                 

، العدد  8إدارة شؤوف االقتصادية واالجتماعية شعبة اإلحصاءات ، اإلحصاءات العالمية ، السمسمة   (4) 
 . 4:8، ص  :534، نيويورؾ ، األمـ المتحدة ،  74
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عبد الوىاب جودة عبد الوىاب، التأثيرات االجتماعية الستخداـ الياتؼ المحموؿ بيف الشباب  (5)
،ص 5339، جامعة المنيا ،  4، العدد :4والعمـو اإلنسانية، المجمدالجامعي،مجمة عمـ النفس 

 .634ػػ633ص
 ،ص  5338وزيع ، عماف ، األردف ، معف خميؿ عمر ، المشكالت االجتماعية ، دار الشروؽ لمنشر والت (6)

 .8;ػػػ7;
ة ، بيروت ، لبناف ربيانتوني غدنز ، عمـ االجتماع ، ترجمة: فايز الصياغ ، مركز الدراسات الوحدة الع (7)
 . 854ػػػ853ص ،  5338، 
االسرة:/ وىي مؤسسة اجتماعية تنشأ مف ظروؼ الحياة واألوضاع والنظـ االجتماعية ، أي انيا مؤسسة  (8)

اجتماعية قائمة بذاتيا وينشأ األطفاؿ وتكويف معالميـ الشخصية بناء عمى العالقات والتفاعالت والتعاوف بيف 
وأخرى، ينظر: عصاـ نمر واخروف ،  عناصرىا حيث تتبايف الطرؽ واألساليب التربوية والتعميمية بيف اسرة

 .>، ص 3>>4، عماف ، األردف ، 5الطفؿ واالسرة والمجتمع ، دار الفكر لمنشر والتوزيع ، ط
ابتساـ الرقيب ، ادماف االنترنت واليواتؼ الذكية ، دراسة اثنوغرافية ، كمية االداب ، جامعة الممؾ سعود  (9)

 . 57، ص  5343، المممكة العربية السعودية ، 
فييمة بف عثماف ، عزوز نش ، )) دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تغيير القيـ االسرية : الفيس بوؾ  (:)

 .435، ص  ;534،  :7أنموذجًا (( ، مجمة جيؿ العمـو اإلنسانية واالجتماعية ،العدد 
 .53، ص 7;>4اف، سناء الخولي ، االسرة والحياة العائمية ، دار النيضة العربية ، بيروت ، لبن (;)
التنشئة االجتماعية: ىي عممية تعميـ الفرد ليكوف عضوًا في المجتمع بما ينطوي عمية ذلؾ مف تعميـ  (>)

نظر: شارلوت سيمور سميث ، موسوعة عمـ االنساف: ارسمي او غير رسمي وذلؾ عبر األدوار االجتماعية، 
، القاىرة ،  5روف ، المركز القومي لمترجمة، طمفاىيـ ومصطمحات انثروبولوجيو ، ترجمة: عمياء شكري واخ

 .568، ص  >533مصر ، 
إبراىيـ مناور مرشود السحيمي ،))الشبكات التواصؿ االجتماعي ودورىا في تشكيؿ جماعات االنحراؼ  (43)

بيف الشباب((، رسالة ماجسيتر، كمية العمـو االجتماعية واإلدارية، جامعة نايؼ لمعمـو األمنية، الرياض، 
 .76ػػػ  75ص  ، 5348ممكة العربية السعودية ، لما
 .>>، ص 5344إبراىيـ عبداهلل ناصر ، عمـ االجتماع التربوي ، دار وائؿ لمنشر ، عماف ، األردف ،  (44)
احساف زكي ، عبد الغفار واخروف ، رعاية االسرية والطفولة ، دار القمـ لمنشر والتوزيع ، القاىرة ،  (45)

 .:8، ص  :;>4مصر ، 
، 9>>4سميحة كـر توفيؽ ، مدخؿ الى العالقات االسرية ، مكتبة انجمو المصرية ، القاىرة ، مصر ،  (46)

 .47ص
ئة االجتماعية في المجتمع العربي ، مكتبة عبيكاف، محمد عبد المحسف التويجي ، االسرة والتنش (47)

 . 86، ص  5334الرياض ، المممكة العربية السعودية ، 
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محمد بيومي خميؿ ، سيكولوجيا العالقات االسرية ، كمية اآلداب ، جامعة المنصورة ، مصر ،  (48)
 . 534، ص ;533

 . 535، ص ;533عة والنشر،مصر،محمد ميدي القصاص ، عمـ االجتماع العائمي ، عامر لمطبا (49)
المشكالت االقتصادية:/ وىي عدـ توازف بيف الموارد المحدودة لمشباب والحاجات المتعددة ليـ مف  (:4)

نظر: سميرة احمد اشأنيا اف تحدث مشكمة عدـ اشباع الحاجات ليـ والتي تتعدد وتتفاوت في أىميتيا: 
أسموب استخداـ الياتؼ المحموؿ واالنترنت وعالقتيما  قناديمي ، ربيع محمد نوفؿ ، نورىاف محمد صقر ،

 .7;45، ص  5346،  9، العدد  7بمشكالت طالب الجامعة ، مجمة العمـو االجتماعية ، المجمد 
داب ، جامعة ىدى شاكر حميد ، ثقافة التقانة الحديثة والتغير االجتماعي ، رسالة ماجستير ، كمية اآل (;4)

 .3;ػػػػ;:ص  ،  5346القادسية ، 
،  7+6، العدد 55عز الديف دياب ، انثروبولوجيا الياتؼ المحموؿ ، مجمة جامعة دمشؽ ، المجمد (>4)

 . :53، ص  5339
محمد خميفة صديؽ ، الشباب والجواؿ: دراسة في ابعاد التفاعمية السموكية ، مجمة االداب ، جامعة  (53)

 . 45، ب.ت ، ص  8افريقيا العالمية ، العدد
االبتزاز االليكتروني: ىو الشروع بالتيديد الضحية بكشؼ المعمومات التي حصؿ عمييا الجاني عف  (54)

نظر: نواؿ بنت عبد العزيز العيد ، االبتزاز: المفيـو ، األسباب ، العالج اطريؽ الياتؼ النقاؿ او االنترنت: 
 ،5347 ،https://www.nawalaleid.com/cnt/768. 
ادر ، مكافحة جرائـ الياتؼ النقاؿ ، وزارة العدؿ ، رئاسة مجمس الوزراء إقميـ قاسـ حسف عبد الق (55)

 . 44ػػػػ;، ص ص  5345كوردستاف العراؽ ، 
عبداهلل حسيف خميفة ، الظواىر االجرامية المستحدثة وسبؿ مواجيتيا ، اكاديمية نايؼ العربية لمعمـو  (56)

 . 466، ص  5347 األمنية ، الرياض ، المممكة العربية السعودية ،
  . 5349فاطمة زيد الزايد ، االبتزاز االليكتروني جريمة أخالقية مدانة شرعا ويحاكـ عمييا القانوف ،  (57)

https://www.alayam.com/alayam/variety/633299/news.html . 
، :534ميمونو باسؿ ، تزايد عدد ضحايا االبتزاز االليكتروني في العراؽ ،  (58)

https://www.alaraby.co.uk/medianews. 
، القاىرة ،  7محمد نجيب حسني ، شرح قانوف العقوبات: قسـ القانوف العاـ ، دار النيضة العربية ، ط (59)

 . >436، ص  >;>4مصر ، 
خالد بف احمد عثماف المنصوري ، )) المشكالت النفسية واالجتماعية األكثر شيوعا وبعض السمات  (:5)

،  ;533اجستير ، كمية التربية ، جامعة اـ القرى ، المممكة العربية السعودية ، الشخصية ((، رسالة م
 . 63ص
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معاممة  إساءةمحمد حسف غانـ ، المشكالت النفسية واالجتماعية: اإلدماف_الجناح_العنؼ_ (;5)
 .49، ص ;534األطفاؿ_تموث البيئة واالزدحاـ ، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع ، القاىرة ، مصر ، 

 .58محمد حسف غانـ ، مصدر نفسة ، ص  (>5)
د. حميمة إبراىيـ احمد الفميكاوي ،))اثر اإلدماف الموبايؿ كوسيمة مف وسائؿ االتصاؿ عمى بعض  (80)

،  6البات الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي والتدريب((، مجمة العمـو التربوية ، العدد المتغيرات النفسية لدى ط
 .:9ػػػػ99، ص ص  :534الكويت ، 

( د. نجالء محمد بسيوني رسالف ، د. سامح احمد سعادة ، )) ضغوط التكنولوجيا وعالقتيا باالغتراب 64)
، جامعة االزىر ،  4، الجزء  4:5ية ، العدد في ضوء بعض المتغيرات الديموغرافية ، مجمة كمية الترب

 . 47:، ص  :534
( صفاء حسيف عشري ،))االثار اإليجابية والسمبية المترتبة عمى اقتناء واستخداـ أجيزة االتصاؿ 65)

وعالقتيا بإدارة الدخؿ المالي لالسرة((، رسالة ماجستير ، كمية التربية لالقتصاد المنزلي ، مكة المكرمة ، 
 . 8:ػػػ7:، ص ص  ;533العربية السعودية ،  المممكة

صبرينو حامدي ،))اإلدماف عمى االنترنت وعالقتو باغتراب النفسي والسموؾ العدواني لدى تالميذ   (66)
المرحمة الثانوية((، رسالة ماجستير ، كمية العمـو اإلنسانية واالجتماعية والعمـو اإلسالمية ، جامعة الحاج 

 .4>، ص 5348،  لخضر باتنو ، الجزائر
نظر: محمد عباس ا( االغتراب النفسي: ىو االغتراب عف الذات ويؤثر في االغتراب عف المجتمع، 67)

، ;6، ص  5338يوسؼ ، االغتراب وااليداع الفني ، دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع، القاىرة ، مصر، 
كما ويعرؼ بعدـ الشعور بتحقيؽ اليوية وما ينتج عف ذلؾ مف مشكالت النو يفقد الشعور باالمف الصادر مف 

نظر: اجالؿ محمد سري ، االمراض النفسية واالجتماعية ، عالـ الكتب لمنشر االفشؿ في تحقيؽ اليدؼ، 
 . 447، ص  5336والتوزيع ، مصر ، 

المعنوي في ظيور االغتراب النفسي لدى المراىقيف ، دار جناف ( دبمة خولة ، دور التصدع االسري 68)
 . 445، ص  5348لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ، 

( ىنية محمود مرزا ، عيود سفر ،)) العالقة بيف مستوى ادراؾ الشباب لالثار السمبية الستخداـ الياتؼ 69)
جيزة ((، مجمة كمية التربية ، جامعة بني سويؼ ، المحموؿ واالنترنت والتدخؿ المبكر لترشيد استخداـ ىذه األ

 . 86، ص  5344، المممكة العربية السعودية ،  54العدد 
 .7:، ص  8;>4( عزت الحجازي ، الشباب العربي ومشكالتو ، عالـ المعرفة ، الكويت ، :6)
ييئة البحريف لمثقافة ( ايرؾ ميغري ، سوسيولوجيا االتصاؿ والميديا ، ترجمة:د. نصر الديف لعياضي ، ال;6)

 . ;89، ص  ;534واالثار ، المنامة ، البحريف ، 
( دبمة خولة ، دور التصدع االسري المعنوي في ظيور االغتراب النفسي لدى المراىقيف ، مصدر سابؽ >6)

 . 436ػػػػ435، ص ص 
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الجامعية لمدراسات ، ( محمد مصطفى االسعد ، التنمية والرسالة الجامعية في االلفية الثالثة ، المؤسسة 73)
 .:46، ص  5333لبناف ، 

( رياض قاسـ ، مسؤولية المجتمع العممي العربي: مف منظور الجامعة العصرية ، مجمة المستقبؿ العربي 74)
 .8;، ص  8>>4، الكويت ،  6>4، العدد 

 . 55، ص  8;>4( عبد الستار ، االنساف وعمـ النفس ، عالـ المعرفة ، الكويت ، 75)
مانة العامة لممنتدى ، احتياجات الشباب في ضوء المتغيرات العالمية ، كتاب الجامعي الحديث ، ( األ76)

 . >5، ص  5337اإلسكندرية ، مصر ، 
( خيرت عياد ،))العالقة بيف استخداـ الياتؼ المحموؿ كوسيمة اتصاؿ واألداء االكاديمي لطمبة 77)

، ص ص  :534، المممكة العربية السعودية ،  ;4لعدد الجامعة((، المجمة العربية لؤلعالـ واالتصاؿ ، ا
 .49ػػػػ46
( جماؿ عمي خميؿ دىشاف ، التعميـ والتعمـ في ظؿ األجيزة المحمولة ، دار العمـو لمنشر والتوزيع ، 78)

 .475ػػػػ>46، ص ص  5348مصر ، 
تماعية والقيـ: جبريؿ بف حسف العريشي ، سممى بنت عبد الرحمف محمد الدوسري ، الشبكات االج (79)

 .:9ػػػػ99، ص ص  5348رؤية تحميميو ، دار المنيجية لمنشر والتوزيع ، عماف ، األردف ، 
( بف غوثي حفصة ،))استخداـ الشباب الجزائري لميواتؼ الذكية((، رسالة ماجستير ، كمية العمـو :7)

 . ;8ػػػ78، ص ص  5349اإلنسانية واالجتماعية ، جامعة قاصدي مرباح والرقمة ، 
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