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 الممخص:
المتمثمة بوسيمة  االتصال في محاولة التعرف عمى مدى تأثير تكنولوجياييدف البحث      

التعرف عمى من خالل بنية األسرة,  االسري وبالتالي تأثيره عمى االتصال الياتف المحمول عمى 
الكشف عن مدى ارتباط و  ومدى األقبال عمييا وتداوليا وأسبابو. وسيمة الياتف المحمولماىية 

رصد التغيرات التي تطرأ عمى العالقات . و ببعض المتغيرات االجتماعية يةاالتصالتمك الوسيمة 
تأثير عمى عالقات بالياتف المحمول االتصال لوسيمة توضيح ما اذا كان , وبالتالي األسرية
لتمك التعرف عمى االيجابيات والسمبيات الناجمة عن استخدام األسرة ومن ثم  .واالقرباء االسرية
 بطرح بعض االستنتاجات والمقترحات. الوسيمة

 ي.... أسر ،الكممات المفتاحية : هاتف ، محمول ، واتصال
............................................................................................. 

 المقدمة :
إن االتصال عامل ميم من العوامل التي تقوم عمييا حياة الناس قديمًا وحديثًا, وكل فرد منا     

يمارس االتصال بطريقة أو بأخرى ويدخل مع من حولو من أفراد وجماعات في عمميات اتصالية 
يستحيل عمية بدونيا تسيير حياتو وقضاء حاجاتو, واالتصال ضرورة حتمية ال يستغني عنيا 

, ونستطيع ان نممس أثر االتصال في جميع العالقات البشرية  من المجتمعات البشريةمجتمع 
والتجمعات اإلنسانية, اذا ان اىمية االتصال ال تقتصر عمى الفرد في عالقاتو مع االخرين, 

في  و, بل وتشمل المجتمع كمولكنيا تشمل ايضًا الجماعات في عالقاتيا بالجماعات األخرى
معات األخرى, فعن طريق االتصال تتعاون ىذه الجماعات والمجتمعات عالقتو مع المجت

وتتشابك مصالحيا أو تتبادل, وباالتصال تستطيع ىذه الجماعات ان تحافظ عمى وجودىا وان 
تحقق اىدافيا بحيث يمكن القول ان االتصال ىو أساس الحضارة اإلنسانية. اي ان االتصال من 

ان تقيم بدونة, فيو الذي يتم عن طريق نقل األفكار واآلراء اىم عوامل الحياة التي ال يمكن 
حاول يلذا سوف والتصورات والمعارف بل والمشاعر واالتجاىات من الفرد أو األفراد  لألخرين. 

, وسوف يحاول االتصال االسري  عمى الياتف المحمولالكشف عن مدى تأثير ىن الرا بحثال
 :الفقرات اآلتيةالباحث في 
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 مدخل الى البحث األول: ال المبحث
يحتل االتصال مكانة محورية في حياة البشر وفي مناحي : مشكمة الدراسة وتساؤالتها  .1

مكانيات جديدة  حياتيم وأسباب رفاىيتيم, وقد أتاحت تكنولوجيا اإلعالم واالتصال فرصًا وا 
الياتف  استطاعىو ىل السؤال الميم و  فتعددت أشكالو ووسائمو وتأثيراتو,في مجال التواصل 

كون وسيمة اتصال فعالة وصادقة بين أفراد األسرة العراقية أم أنيا يبالفعل أن  المحمول
قمصت من مشاعر االتصال والتفاعل وأدت إلى انفصال وتفكك في عالقاتنا ومشاعرنا 

من االجتماعية الحقيقية, والى زيادة في ىمومنا ومشكالتنا اليومية بما تحممو ىذه التكنولوجيا 
الياتف المحمول عمى تحدد مشكمة الدراسة في التعرف عمى تأثير مخاطر مستجدة؟ لذلك 

المحمول وخاصة مع تطور إمكاناتو إلى حدوث الياتف حيث أدى وجود  األسرياالتصال 
 .سمبي ياوبعض ايجابي ياتغيرات جوىرية عمى األسرة, بعض

من ىدف أساسي يتمثل في محاولة التعرف عمى مدى تأثير  بحثطمق الين: أهداف الدراسة .2
االسري وبالتالي تأثيره االتصال المتمثمة بوسيمة الياتف المحمول عمى  االتصال تكنولوجيا

 .بنية األسرة عمى 
حيوي وحديث إلى جانب ما يوفره حسبما بأنو  البحثموضوع اىمية ن مكتأهمية الدراسة:  .3

لمكشف  و أن يكون موضوع بحث شامل ومعمقومنيجية تسمح لنراه من مواصفات عممية 
في البنية االسرية في  استعمال الياتف المحمول كوسيمة اتصال حديثةمدى أثر عن 

حاول تعميق ي بحثال اوان ىذ استعمالو االيجابي والسمبيمن خالل واقع المجتمع العراقي 
, ه الوسيمة في االتصال االسري استعمال ىذ التعرف عمى ابعاد ومظاىر وأسباب في فيمال

ستساعد كثيرًا في التنبؤ التي )الميدانية( المعمومات والبيانات الواقعية  فضاًل عن توفير
اجمة عن والتشخيص لمظاىرة , مما يؤدي إلى امكانية وضع الحمول المناسبة لممشكالت  الن

 .ىذا التأثير في المجتمع
  مصطمحات البحث : .4

ُيعّرف الياتف الذكي بأّنو جياز كمبيوتر محمول مدمج ومصنع داخل  الهاتف المحمول :أ. 
الياتف المحمول, حيث ينصع الياتف الذكي بشاشة عرض وبرامج تقنية ذكية إلدارة المعمومات 

األجيزة التي تحمل نظام تشغيٍل يسمح بتشغيل برامج الحاسوب المختمفة, د من يعو خصية, الش
  .(1)ر والعديد من التطبيقات المختمفةاإللكتروني, والموسيقا, والصو مثل: تصفح الويب, والبريد 

                                                           
(1) Goggin, Gerard, (2006), Cell phone culture,'' Mobile technology everyday life'',1st 

published,  Rutledge, London. p.2. 
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 ,(1)تعني عشيرة الرجل وأىل بيتو ورىطو األدنون ألنو يتقوى بيم من الناحية المغوية :االسرةب. 
وىي مشتقة من األسر الذي يعني القيد, يقال أسر أسرا وأسارا : قيده, وأسره أخذه أسيرا, ولكن قد 

طواعية يرتضيو اإلنسان لنفسو ألنو يجد فيو الحماية ومن ىذا األسر االختياري  يكون األسر
اشتقت األسرة لذا فيي تنبئ بيذا المفيوم المغوي عن المسؤولية ألن األسر والقيد قد يفيم منو 

ومن ناحية ثانية يرى البعض اآلخر أن كممة أسرة تشير إلى . (2)العبء الممقى عمى اإلنسان
لتناصر والتضامن أن ىذا المصطمح صيغة أخرى لمفعل آزر بمعنى ناصر بتبديل التآزر أو ا

السين بالزاي وىذا أمر معروف في المغة العربية وميما كانت أصول صيغة الكممة فكالىما في 
لى التواكل والتعاون في سبيل  ىذه الحالة يشيران إلى االلتزام المتبادل في مختمف المجاالت وا 

وتعرف االسرة بأنيا رابطة اجتماعية من زوج وزوجة مع أطفال أو بدون  .(3)ةالمصمحة المشترك
ويعرف أوجبرن األسرة بأنيا . (4)أطفال أو من زوج بمفرده مع أطفال أو زوجة بمفردىا مع أطفال

ف جزئية عديدة في وظائف "نظام عالمي أكثر من كافة النظم األخرى رغم قيام ىذه النظم بوظائ
ومن ىذه التعريفات السابقة يمكننا وضع تعريف إجرائي لألسرة: أن األسرة تتكون من  .(5)األسرة"

زوج وزوجة وأبنائيما ويعيشون في مكان واحد وتجمعيم عالقة اجتماعية كما وأنيا تقوم بعدة 
وظائف: وظيفة إنجابية وكذا وظيفة التنشئة األسرية و وظيفة اقتصادية أي تأمين المتطمبات 

   المادية.
الشكل التي تكون عمية األسرة, مثل نماذج السمطة داخل االسرة,  وويقصد ب :البنية االسريةجـ. 

العالقة القرابية, وأشكال الزواج, وخطوط النسب وغيرىا, وربما يكون اكثر الطرق اىمية في 
وىناك من عرف البناء  .(6)تحديد بناء مفيوم االسرة وىو ذلك الذي يتمثل في شكل االسرة

االسري عمى حسب وظيفتيا بأنيا جماعة اجتماعية بيولوجية ونظامية تتكون من رجل وامرأة 
وأبنائيما ومن أىم الوظائف التي تقوم بيا ىذه الجماعة إشباع الحاجات العاطفية, وممارسة 

                                                           

    .02، ص )دوٌ سُخ(،  ، دار صبدر، ثُرود، نجُب4ٌ، نسبٌ انؼرة، ويحًذ ثٍ يكرو ثٍ يُظىر (1) 

"األدوار،  01، األسرح ػهً يشبرف انمرٌ انشرثٍُُ زكرَب وسُذ يُصىر سُذ يُصىر ، ػجذ انًجُذ (0) 

 .15، ص0222،  انًرض انُفسٍ، انًسؤونُبد"، دار انفكر انؼرثٍ، يصر

، انًجتًغ انؼرثٍ فٍ انمرٌ انؼشرٍَ ثحج فٍ انتغُراد االجتًبػُخ األحىال وانؼاللبد، يركس ثركبد حهُى  (3)

 .360، ص0222، 1دراسبد انىحذح انؼرثُخ، ط

 .60، ص1996، ، ػهى االجتًبع انترثىٌ ، دار انجُم نهُشر ، انطجؼخ انخبَُخ ، ثُرودَبصرإثراهُى (4) 
(5) William. F. Ogburn, and Meyer. F. Nimkoff, Technology and the changing Fomily, Haughton 

Uiffin company, Baston1995. P.P. 14-15.. 

، االسري وأحرح ػهً انفرد وانًجتًغ، يؤسسخ شجبة انجبيؼخ، اإلسكُذرَخ، االستمرار ػخًبٌ سؼُذ يحًذ (6)

 .11-11، ص0229
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 ,(1)وتوجيو األبناءالعالقات الجنسية وتييئة المناخ االجتماعي الثقافي المالئم لرعاية وتنشئة 

, وينتمي الفرد عادة إلى اسرتين نوويتين, األسرة النووية التي تربى فييا )تعرف بأسرة التوجيو(
أما عندما تضم ىذه الجماعة إلي جانب ذلك  .(2)والثانية التي يقوم فييا بدور االب )اسرة التكاثر(

القرابية" أو "األسرة ذات القرابة الدموية" غير أقارب دمويين لممرأة )غير أطفاليا( فيسمييا "األسرة 
وركز بعضيم في تعريفيا عمى أىميتيا حيث  .(3)أنو لم يحدد المكونات الوظيفية لتمك العالقات

يرى رابح تركي بأنيا الخمية األساسية التي يقوم عمييا كيان المجتمع من المجتمعات ألنيا البيئة 
 .(4)طفل وينمو ويكبر حتى يدرك شؤون الحياة ويشق طريقو فيياالطبيعية األولى التي يولد فييا ال

باعتباره عبارة عن الشكل التي تكون عمية األسرة  ىو المفيوم اإلجرائي لبناء األسري:اما  .(4)فييا
شكال تتمثل باعتباره  نظام اجتماعي اساسي, وليس مجرد تكوينيا البشري, ويضم عدة انماط وا 

في األسرة النووية واألسرة الممتدة واألسرة المركبة, وغيرىا اي انو يختمف من اسرى إلى اخرى, 
ولكل أسرة مجموعة من العادات والمعايير والقواعد والقيم التي تحكميا وتحدد من خالليا االدوار 

جتماعية المترابطة والمعايير التي تتعمق بتنظيم العالقات الجنسية وتربية االوالد وبناء اال
 . العالقات القرابية

ييتم بوصف  المنيج الوصفي ىو من اكثر المناىج الذيالبحث م استخد :البحثمنهج  .5
تكنموجيا احد وسائل , ولما كانت الدراسة الحالية تيدف الى وصف الظاىرة وصفًا دقيقاً 
 وىي الياتف النقال وتأثيرىا عمى االتصال االسري.االتصال الحديثة 
 :كأداة من ادوات تكنولوجيا االتصال الهاتف المحمولالمبحث الثاني : 

لقد أصبح الياتف الخموي وسيمة من وسائل االتصال الجماىيري باعتباره أداة ىامة من      
التي تقدميا اليواتف النقالة كمما ازداد اعداد المشتركين أدوات اإلعالم, وكمما ازدادت الخدمات 

وفي بداية ظيور الياتف المحمول كان استخدامو يقتصر عمى قطاعات معينة  في أنحاء العالم.
من الجميور وربما تنحصر فقط في فئة األثرياء أو رجال األعمال , لكن االن أصبح الجميع 

ض عديدة, ولم يعد بإمكان الغالبية العظمى االستغناء يمتمكونو, وفي كافة المجاالت وفي أغرا

                                                           

  .116، ص1919، لبيىش ػهى االجتًبع انترثىٌ، دار انًؼرفخ انجبيؼُخ، اإلسكُذرَخ، يصر، غُج يحًذ ػبطف  (1)

دار انًؼرفخ انجبيؼُخ ، االَخروثىنىجُب االجتًبػُخ، لضبَب انًىضىع وانًُهج، وآخروٌانجىاهرٌ يحًذ  (0)

 .111، ص0226، االسكُذرَخ

 .03، ص0221، ، ػهى االجتًبع انؼبئهٍ، كهُخ اِداة جبيؼخ انًُصىرح، يصرانمصبص يهذٌ يحًذ  (3)

  . 161، ص1992، ، انجسائر0، أصىل انترثُخ وانتؼهُى، دَىاٌ انًطجىػبد انجبيؼُخ، طراثح تركٍ  (4)
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عن الموبايل في حياتيا, حيث مر الياتف المحمول بتطورات تقنية, قادت الى حدوث تغيرات 
 .(1)كمية
والياتف المحمول من اىم وسائل االتصال الحديثة التي تتميز بصفة الخصوصية والسرية      

في االتصال , كما انو ضروري في مجاالت العمل والتجارة والعالقات االجتماعية , لذلك بات 
, وعمى غرار الوجبات (2)وسيمة عامة يمتمكيا األفراد كافة في مختمف الفئات وكافة المستويات

ريعة, أخذت المؤسسات اإلعالمية تقدم أخبارىا لقرائيا عبر خدمات شركات االتصاالت بنص الس
قصير وموجز , فيو أضافة إلى كونو ذو مردود مالي كبير, يراىا البعض انيا الطريقة الجديدة 
لكسب السبق المواجية اإلعالم المرئي, والمحفز لمقارئ لمتابعة الخبر في الصحف أو القنوات 

 .(3)يةالمرئ
ولقد سيمت األجيزة التكنولوجية الحديثة وخاصة اليواتف الخموية من طبيعة العمل والحياة       

الخاصة, فنستطيع القيام باالتصاالت ونحن السيارة, ومن َيعمق في المرور وزحمتو يستطيع 
ع ما اإلجابة والرد عمى رسائل الياتف التي تراكمت عمى مكتبو, والطبيب يستطيع التواصل م

يحدث في المستشفى ويستطيع األفراد التأكيد عمى أو إلغاء موعد عمل أو تذكير شخص كي 
يذىب لموعد ما أو االعتذار عن التأخير لحضور اجتماع ما وغيرىا ويتسابق الجميع إلى التطور 
التكنولوجي مع نتيجة نيائية ىي التحسن الدائم أو اإلطراب حسب وجية نظر المرء أو طبيعة 

 .(4)خدامو لمتكنولوجيااست
وتؤكد العديد من االسر أنيم ال يمكنيم االستغناء عن األجيزة التكنولوجية في حياتيم       

اليومية, وخاصة الياتف المحمول فيساعد عمى توطيد العالقات االجتماعية والبقاء عمى اتصال 
ثبات دائم باآلخرين من أفراد األسرة واألصدقاء وغيرىم, والرسائل النصية , ومسايرة الموضة, وا 

الذات واالستماع لمموسيقى والترفيو, واستخدامو لمحب وتكوين عالقة عاطفية, واستخدامو في 
التجارة المتنقمة, والعمل والتعميم عن بعد, وتحديد أماكن الناس وسيولة وسرعة إيجادىم, ولذلك 

دارة حياة  أصبحت اليواتف المحمولة مرتبطة بسمات الحركة والتنقل والتكيف ألنيا تالئم تنظيم وا 
من اليواتف  (G 4)والرابع  (G 3)الشخص االجتماعية والمينية وخاصة مع الجيل الثالث 

                                                           

،  اإلػالو انجذَم ، تكُىنىجُب جذَذح فٍ ػصر يب ثؼذ انتفبػهُخ، االسكُذرَخ–انجذَذ ، اإلػالو شفُك  حسٍُُ (1)

  .161، ص0212

، 0212، جغرافُخ االتصبالد دار انًؼرفخ انجبيؼُخ ، االسكُذرَخ ، شٍُُ  يحًذ ػجذ انمبدر ػجذ انحًُذ (0)

  .161ص

-023، ص0214، ، صحبفخ انسيٍ انمبدو  وصبالد تحرَر انًستمجم ، دار فكر وفٍ انمبهرح شفُك حسٍُُ  (3)

024. 

(3) Lynne Schafer Gross, (1995), Telecommunications "An Introduction to Electronic 

Media', 5t U.S., Madison, Edition, Brown (William C.) C. P.175. 
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المحمولة التي تحقق اتصاالت الفيديو الشخصية ودخوليا لشبكة اإلنترنت ومشاىدة البث 
  .(1)التميفزيوني

لم تتم المحاوالت الفعمية إال في عام , ولكن 2003تاريخ ظيور الياتف في العراق عام ان و    
, وىذا يعود تاريخ انشاء لشبكة النقال في العراق خالل الشركة االثير لالتصاالت ثم 2004

قامت شركة آسيا سيل بشراء الرخصة الخاصة بالنقال, ولذا نشط سوق االتصاالت وبدأت 
بدأت شبكة اليواتف المنافسة عندما دخمت شركة كورك وشركات اخرى العمل في العراق, و 

النقالة تأخذ دور كبير لتحل محل اليواتف الثابتة ونتوقع ان تختفي اليواتف الثابتة نظرًا إلقبال 
االعداد الكثيرة عمى الياتف النقال وبخاصة كونو سيل الحمل لمتواجد مع اإلنسان في اي مكان 

, (مميون شخص 600), أصبح بإمكان أكثر من  2008وفي عام  وزمان وال ينقطع كميًا .
رقمية متطورة يعمل الكثير منيا عبر اليواتف  رط صور االحداث بواسطة االت تصويالتقا

إلى  2009النقالة, وقد وصل عدد االشخاص الذين يمتمكون ىاتفًا محمواًل أو نقااًل في نياية عام 
 .(2)أي حوالي ثمث العدد االجمالي لسكان الكرة األرضية (مميار شخص 3)اكثر من 

وتعد األجيزة التكنولوجية كالياتف المحمول أو الالب توب وسيمة إلمداد المستخدمين     
بالمعمومات وآخر األخبار, حيث يمكن لممستخدمين بطرف أصابعيم الوصول لممعمومات وىم 
منشغمين في أنشطة أخرى فمثال: عند االنشغال باجتماع رسمي أو أثناء السفر, لحجمو الصغير 

سرعة الوصول لممعمومات, حيث أصبح اآلن الكثير من الناس يحصمون عمى وسيولة و 
المعمومات واألخبار بصرف النظر عن الموقف الموجودين فيو سواء في العمل أو المنزل أو 
الفندق أو المطار وليذا فإن الميارة في استخدام األجيزة التكنولوجية تعد ذو أىمية قصوى 

 .(3)لحامميا

 :وبنيتها  التمفون المحمول وتأثيره عمى األسرة:  الثالثالمبحث 
في منطقتنا العربية يعيش الماليين في مجتمع المعمومات من خالل اليواتف المحمولة     

من  ةاليواتف الذكية ليشمل شريحة كبير المتصمة باألنترنت , وفي الوقت الراىن انتشر استخدام 
ممتعة لتحقيق الكثير من رغباتيم في االتصال , الشباب والمراىقين الذين وجدو فييا وسيمة 

                                                           

(4) Goggin, Gerard,O.P. p.2. 

يصذر سبثك اإلػالو انجذَم ، تكُىنىجُب جذَذح فٍ ػصر يب ثؼذ انتفبػهُخ، –، اإلػالو انجذَذ شفُك  حسٍُُ (0)

  .11ص

 (3) Jo Croebel, Inc, (2006), Mobile Media content and services for wireless 

communication,  Lawrence Erlbaum Associate, Inc publishers, London. P. 243. 
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, ويندوز اليف ما سنجر, وقدد عززت بعض المعمومات التي عبر بالك بيرى ماسنجر والتواصل
تقدميا شركات االتصال ومن تمك الخدمات العمل بنظام خطي وىي باقة الياتف المتحرك بنظام 

لنظام يتميز بالمرونة, وقد تم تطويره لتمبية الفاتورة الشيرية فقد اوضحت شركة اتصاالت ان ىذا ا
كافة متطمبات األفراد والتوافق مع اسموب حياتيم, ومع ىذه الباقات يمكن لمفرد ان يحصل عمى 
ىاتف ذكي جديد بسعر مميز ومجاني حسب نوعية الجياز, وقد اغرت ىذه العروض فئات 

ئمة ألنيا من حيث الخصائص تعادل الشباب عمى األقبال عمى اقتناء اجيزة  الذكية بكميات ىا
الكمبيوتر المحمول, وتتفوق عمية بكونيا خفيفة يسيل حمميا في اي مكان ومن ىنا كان االقبال 

 .(1)عمييا من قبل الفئات الشبابية لدرجة يمكن وصفيا باإلدمان
ومرتبطة برباط ان ثقافة المحمول قد اضرت باألسرة ألنيا كانت محاطة بسياج القيم واالخالق    

التفكك, فالمجتمع  ةحيا هل شخص يعيش بمفردشديد وقوي, لكن باختراق المحمول ليا جعل ك
الشرقي كان إفراده يعيشون في بوتقة التواصل والتراحم والتواد, ولكن اليوم ساد التفرد, وىذا ما 

 .مل في كافة نواحي الحياة االسريةساىم في وجود خ
اعية ضابطة لمسموك األفراد في الداخل والخارج مع الجماعات االخرى األسرة اداه اجتم دتع    

من جية توفر التنشئة االجتماعية ألفرادىا, من جية اخرى فإن سموك العائمة التي تعتبر األسرة 
أحدى وحداتيا ينعكس عمى افرادىا فكمما تمسكت العائمة بأنماط السموك السميمة, أضطر أفرادىا 

لقد كانت الوظيفة الوحيدة المتبقية  .(2) يتعرضوا لعقوبات والعكس صحيحإلى مجاراتيا حتى ال
لألسرة ىي الوظيفة التربوية, فقد كانت األسرة الى عيد قريب مسؤولة عن تعميم الطفل وتربيتو 
الى حين التحاقو بالتعميم النظامي الرسمي والطفولة المبكرة كانت في عنق األسرة,  وكانت 

قريب  واسعة النطاق وكانت العالقات بين االقارب وثيقة الى درجة كبيرة تجعل االسرة الى عيد 
فاألسرة ىي الخمية االولى التي ينشئو الفرد في احضانيا  .(3) االسرة مكانًا خصبًا لتمقي الخبرة

فتعمل عمى اشباع حاجاتو ورغباتو وقيمة ووعيو بالحاضر, والحفاظ عمى ىويتو الثقافية التي 
االفراد بالحاضر والمستقبل, يتطمب االرتقاء بثقافتيم  من االجيال الكبيرة, وتنمية وعي تنتقل لو

 االجتماعية وتمك غاية تسعى المجتمعات الى تحقيقيا من خالل عمميات التنشئة االجتماعية. 

                                                           

،  ، وسبئم االػالو ادواد وتؼجُر ، ثحىث ػهًُخ يحكًخ ، دار اسبيخ نهُشر وانتىزَغ، ػًبٌاثى ػرجخ تُسُر (1)

  .345، ص0213

، 1991،  سُكىنىجُخ انتُشئخ االجتًبػُخ ، دار انًسُرح نهُشر وانتىزَغ ، ػًبٌ، اثى جبدو صبنح يحًذ ػهٍ (0)

 . 049ص

 .13-11، ص0225انشجبة وانتىتر انُفسٍ ، يكتجخ غرَت نهطجبػخ وانُشر وانتىزَغ ، ، اسؼذ َىسف يُخبئُم  (3)
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ل تمتاز األسرة كمنظمة اجتماعية بأنيا تمارس نفوذا كبيرًا عمى أفرادىا, عمى اعتبار انيا او      
منظمة اجتماعية تتمقى الفرد وتوفر لو كل متطمبات التنشئة االجتماعية ومن ىنا فإنو يتشرب 
قواعدىا التنظيمية, ويخضع لسننيا االجتماعية وعاداتيا واعرافيا وتقاليدىا ويتفاعل تفاعاًل مباشرًا 

 ي والء االفراد ليا.مع بقية اعضائيا, مما أعطاىا أسبقية بل وأحقية ف
واتسعت ظاىرة استخدام الياتف المحمول بالنسبة لألطفال في اآلونة االخيرة, وتغافل عناىا     

المجتمع عمومًا واالباء واألميات خصوصًا بمبررات ساقيا مؤيدو ىذه الظاىرة مثل التواصل 
وتحقيق رغبة الطفل وتكوين شخصية مستقمة , لتصبح ظاىرة طبيعية يتقبميا اآلباء واالميات في 

ير من مجتمعنا, واكدت كثير من الدراسات االجتماعية عمى اثار إشعاعات اليواتف المحمولة كث
عمى االطفال, وانيم اكثر عرضة ليا من البالغين , بل أنيم يتعرضون ليا من لحظة وجودىا في 

رؤيتو عبر تمقي ىواتفيم صور ورسائل قد تدفعيم  طفاللألىذا باإلضافة الى ما يمكن  الرحم.
 بعض الممارسات الخاطئة, وتراودىم افكار سبق سنيم, مما يؤثر عمى تكوينيم األخالقي. الى 
ان جياز الياتف الذكي ىو بعيد كل البعد عن الرقابة فمجرد اقتناء الطفل لو فانو يستطيع      

مشاىدة وقراءة كل ما يخطر ببالو وكل ما يصمو, وال يقف الموضوع عند ىذا الحد بل يتبعو 
لوقت في محادثات ال طال منيا حيث يمكن استغالل ىذا الوقت الضائع في االطالع ضياع ا

والمذاكرة, وقد ساىمت سرعو تقدم التكنولوجيا المتاحة ألطفال في زيادة االضطرابات السموكية, 
 والنفسية والجسدية, التي يصعب عمى نظم التعميم, والصحة من استيعابيا والتعامل معيا.

 الهاتف المحمول عمى االسرة :ابرز سمبيات 
ان استخدام اليواتف المحمولة الفردية لألعضاء يؤدي الى ضعف اليوية الجماعية لعائمة   .1

 أو االفراد الذين يعيشون معًا في ان واحد. 
العديد من االمراض , مثل يسبب االستخدام المكثف ليواتف المحمولة الى اصابة اإلنسان ب .2

وقد . والصداع وفقدان الذاكرة وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغيةالسرطانية  االمراض
اشارت احدى الدراسات الحديثة الى ان الموجات الكيرومغناطيسية القصيرة التي تصدر عن 

 .(1)اليواتف المحمولة تقمل من كفاءة كريات الدم البيضاء في مقاومة االمراض المختمفة
التواصل واالتصال بين الناس وسرعة اقامة العالقات  إذا كان المحمول قد ادى الى زيادة .3

وتقريب وجيات النظر في حاالت الزواج فأنو أدى إلى زيادة حاالت الطالق نظرًا ألنو اقتحم 
 سياسة الخصوصية. 

                                                           

، االثُبء وانترثُخ انًخبنُخ فٍ ظم انضغىط انحُبتُخ ، دار انفبروق نالستخًبراد انخمبفُخ ، انؼبيرٌ خبنذ  (1)

 .012-069، ص0221،  انمبهرح
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ان االعتماد عمى اليواتف المحمولة واالنترنت بشكل متواصل وكبير يمكن ان يؤدي الى  .4
لصداقات , كون التكنولوجيا الحديثة باتت تخمق حالة من عدم التواصل االجتماعي وضعف ا

, االىل واألقارب العائمة المركبة االغتراب االجتماعي بين الناس, والسيما االقارب حيث ان
ال يكفييم ان يتم االتصال مرة واحدة في اليوم ورسال رسالو عبر الجوال, وانما يحتاجون الى 

يعيشون معيم في منزل واحد , في حين نجد ان  التواصل الحقيقي مع أسرىم الذين ال
 .(1)المحادثات عبر الجوال تضعف العالقات بين االصدقاء

يستخدمون الياتف المحمول لمضرورة , حيث أن  ى من االسريتضح أن الغالبية العظم     
الياتف المحمول يسيل عممية االتصال بين األفراد في كل األماكن , وذلك عن طريق إجراء 

تاحًا لكل مستخدمي المكالمات الياتفية سواء كانت مكالمة صوتية أو مكالمة فيديو أصبح شيئًا م
ر, وصار من السيل التواصل لمعديد من , وبذلك تم إلغاء الحدود بين البشالياتف النقال

عمى اآلخرين أو طمب المساعدة من اآلخرين , وكذلك سرعة  لالطمئناناألغراض السيما 
وسيولة تداول المعمومات بعد أن صارت اليواتف مزودة بخدمة االتصال بشبكة األنترنت بحيث 

أن الياتف النقال وكذلك ف أصبح من السيل الحصول عمى أي معمومة وفي جميع األوقات ,
, خول إلى مواقع التواصل االجتماعيأصبح ضروريًا في تقوية الروابط االجتماعية لسيولة الد

فصار من السيل التواصل مع األقارب واألصدقاء في كل مكان , وتكوين عالقات صداقة جديدة 
ل أن يكون , كل ىذه األسباب وغيرىا جعمت من الياتف النقاات المختمفةعبر البالد والثقاف

الياتف المحمول لتقميد اآلخرين حيث  اقتناءضروريًا بصورة كبيرة . وىناك من يرى أن  استخدامو
 يمكنو  . ومنيم من يرى من أجل المظير العام .ء أو المقتنيات الحديثة والثمينةيعتبره أحد األشيا

 والياتف األنترنت بواسطة الحديثة التكنولوجية االتصال وسائل عبر حميمة عالقات تكوين
 ىذه تؤدي وقد.  العالقة ألفراد العاطفي بالدعم تتسم الشخصية الحميمة العالقات ىذه, المحمول
 والعالقات باألسرة أضرت قدّ  يابأن البعض يرىو .  كالزواج دائمة عالقات تكوين إلى العالقات

 أن إال,  وشديد قوي برباط ومرتبطة واألخالق القيم بسياج محصنة كانت األسرة ألن, أفرادىا بين
 . والوحدة التفكك حياة بمفرده يعيش شخص كل جعل لألسرة الحديثة االتصال تكنولوجيا اختراق
, ير عمى عالقتو األسرية والقرابيةتأث عبر الياتف المحمولأن لشبكات التواصل االجتماعي و     

ر يرجع إلى . وىذا األماستخدام تمك المواقع حيث بدأت تتراجع عما كانت في السابق قبل 

                                                           

 .100-101، ص1990،  وانًجتًغ ، دار انًؼرفخ انجبيؼُخ ، االسكُذرَخ، االسرح انخىنٍ  سُبء (1)
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االنغماس في ىذه المواقع والتي تأخذ وقتًا كبيرًا من المستخدمين ليا وىم يقومون باستخداميا , 
ن مما أدى إلى تراجع كبير في الزيارات المنزلية لألىل واألقارب , أو أن االتصال بيم يكو 

, مما أدى إلى قمة التفاعالت االجتماعية وجيًا  الموبايل ومواقع التواصل االجتماعيبواسطة 
لى وقت . ييم عن طريق ىذه األجيزة الحديثةمع األىل واألقارب , واالكتفاء بالسؤال عم لوجو وا 

غير بعيد ظمت األسرة والمدرسة تمعبان دورًا أساسيًا في تكوين شخصية األنسان وثقافتو وتسيمان 
في ذلك  بيا , ويتخذىا كمقومات لمسموك االجتماعي بما في تشكيل القيم واألخالق التي يتمسك

أما اآلن فقد أنتقل جزء كبير من ىذا الدور إلى شبكات األنترنت واليواتف عالقة اآلباء باألبناء. 
وتأثيرىا عمى العالقات األسرية الحديثة المحمولة واأللعاب اإللكترونية. حيث حمت التكنولوجيا 

مع وسائل  والصراع بين اآلباء واألبناء , فأصبح األبناء أكثر انخراطاً  مما أدى إلى توسيع الفجوة
تصال المختمفة من أول ظيور لألنترنت ووسائل التصفح إلى ظيور وسائل االتصال كالفيس اال

. فيذه التحوالت وفايبر وغيرىا تسابعبر الموبايل مثل الوا نستغرام وبرامج التواصلوا بوك وتوتير
زت تفاعالت جديدة لمعالقات األسرية , وأدت إلى تعزيز العزلة والتنافر بين التكنولوجية أفر 

أفرادىا , وتالشت قيم التواصل األسري , واستبدال األبناء األنترنت بآبائيم كمصدر لممعمومات , 
وفقدوا الترابط األسري والتصقوا بالحوار مع الغرباء لدرجة الشعور بالوحدة والعزلة عمى مستوى 

 الواحدة . نتج عن ذلك تفكك في الروابط األسرية بين أفراد األسرة . األسرة
 

  االستنتاجات 
 بأن يعتقدون حيث,  لمموبايل أستخداماً  العمرية الفئات أكثر ىم الشباب من الجنسين كال بأن ظير .1

 األكثر ىم الشريحة ىذه ألن. , عنو االستغناء يمكن وال حياتيم في ضرورياً  أصبح الموبايل
 األكثر ىم الذكور أن وظير. الحديثة التكنولوجية والوسائل المخترعات وتقبل التغير لعممية استجابة
 أجيزة شراء عمى لقدرتيم أو بيا يقومون التي األعمال لكثرة ذلك ويرجع,  لمموبايل أستخداماً 
 .  السن وكبار واألطفال اإلناث من أكثر الموبايل

ظير رغم اىمية الياتف المحمول الذي اصبح من ضروريات التواصل االجتماعي لدى االسرة فقد  .2
يؤدي إلى ظيور الخالفات  و, ألن يؤثر عمى العالقة بين الزوجين لو المفرط االستخدامأن 
 والطالق .  االنفصالبين الزوجين والتي تصل إلى حد  احناتشوالم
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الياتف المحمول ومواقع التواصل االجتماعي , ىذه العالقات ات حميمة عبر يمكن تكوين عالق .3
. وقد تؤدي ىذه العالقات إلى تكوين م بالدعم العاطفي ألفراد العالقةالحميمة الشخصية تتس
 عالقات دائمة كالزواج . 

المحادثات الياتفية , بمن طول الوقت الذي يقضيو أفرادىا وىم مشغولين أمام بعض االسر تشتكي  .4
ى إلى تراجع كبير في وظيفة الفرد تجاه األسرة , وضعف كبير في الوظيفة االجتماعية التي مما أد

 . األسرة واتي ىي بحاجة دائمة لو تفرضيا عميو
أسيم بشكل كبير في تقوية الروابط االجتماعية بين األقارب في  الياتف المحمولأن استخدام  .5

بيم بسيولة والتواصل معيم والذي كان االتصال بيم  لاالتصا. حيث أتاحت ىذه الوسائل  الخارج
 . همعدومًا أو شبو معدوم قبل ظيور 

لياتف النقال ظير أن ىناك بعض اآلثار النفسية التي تؤثر عمى األفراد نتيجة األستخدام المفرط  .6
 كالشعور بالوحدة واألنعزال واألضطراب وقمة النوم . 

,  الياتف المحمولل األىل عمى األبناء عند استخداميم ضرورة وجود رقابة دائمة ومستمرة من قب .7
 . ايتيم من االستخدام السمبيكأسموب وقائي لحم

  :التوصيات 
حصائو لمدراسات  .1 ضرورة القيام برصد وتوظيف وتحميل ما ينشر عمى وسائل التواصل االجتماعي وا 

 .المتعمقة بيدف الكشف عن اتجاىات الرأي العام في العديد من القضايا
 .انفصالي وسيط اتصالي وتفاعمي بين األفراد وليسوسيط  في كونو الياتف المحمولتعزيز دور  .2
اإلعالم سمبيات الياتف المحمول ودوره في عقد مزيد من الندوات والمؤتمرات العممية التي تناقش  .3

مع شبكات التواصل االجتماعي ودورىا في تطوير المجتمعات ورقييا وتفاعميا وتواصميا الجديد و 
 بعضيا ومحاولة االستفادة قدر المستطاع ثقافيا واجتماعياً 

 .تعزيز دور األسرة والتفاعل معيا والحوار والمناقشات األسرية بين أفراد األسرة .4
 تعزيز دور الدين والعمل عمى نشر تعاليمو السمحة .5
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