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 حيث كان الهدف من البحث هو الكـشف      ،يتناول البحث اآلثار االجتماعية للهاتف النقال     

ـ                ،ة أم سـلبية   عن أهم اآلثار االجتماعية التي يمكن أن يتركها الهاتف النقال سواء أكانـت إيجابي
  . فرداً)١٥٠(وكانت عينة البحث مؤلفة من 

كما اعتمد البحث منهج المسح االجتماعي بطريقة العينة وقد استخدم االسـتبيان كـأداة              
  .لجمع البيانات

  وقد توصل البحث إلى أن للنقال أثار إيجابيـة وكـذلك سـلبية كـشفت عنهـا نتـائج                   
  .البحث الحالي

Social Consequences of the Mobile Phone 
(A Field Study in Mosul) 

 
Assi. Lect. Hanaa Jasem Al-Sabaawee 
 
Abstract 

The research deals with the Social Consequences of the mobile 
phone. The research dims at detecting the most important Social 
Consequences whether positive or negative. The research Sample Consists 
of (150) individuals. 

The research  followed the method of Social Survey by means of 
Sample method and applies questionnaire as a tool to collect data. 

The research suggests that the mobile phone has positive and 
negative Consequences attired by the findings of the current research.   

 

                                         
 .مركز دراسات الموصل/ مدرس مساعد *
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لم تشهد المجتمعات البشرية قفزة علمية تقنية كالتي تشهدها في الوقـت الحاضـر نظـراً                
للثورة المعلوماتية الكبيرة التي فجرتها التكنولوجيا نفسها في مداها الواسع وانفتاحها الكبير علـى              

 فاليوم أصبحنا نعيش تجليات تلك الثورة التقنية العالية بل نحيا عصر التغير             .الوجود اإلنساني كله  
 فالعصر الذي نعيشه اليوم قد دخل مرحلة جديدة ابـرز           ،الجذري في حياتنا وتفكيرنا وحتى عملنا     

مالمحها السيل المتدفق من المعلومات العصية عن اإلدراك والتي أدت إلى حدوث انقالباً هـائالً               
  .كبيراً في عمق الوجود اإلنساني نفسهوتغيراً 

 ،ولقد تباينت التعبيرات عن هذا العصر بعدة مسميات منها عصر الثورة التقنية العاليـة             
 االنفجار التقني وغير ذلك وكانت الثمـرة الحقيقيـة لتلـك التطـورات              ،عصر تقنية المعلومات  

النقال أو كمـا يـسمونه بـالمحمول      والتقدمات التكنولوجية العديد من اإلنجازات بما فيها الهاتف         
تلك التقنيـة   " الموبايل  " والخلوي والجوال انه التلفون المحمول أو كما نطلق عليه في أيامنا هذه             

الحديثة التي دخلت الى مجتمعنا العراقي وتحديداً شاع تواجده وكثر استخدامه في الثالث السنوات              
شار تلك األجهزة بشكل كبيـر وسـريع والتـي           ونظراً ألنت  ٢٠٠٣األخيرة أي بعد احتالل بغداد      

اخترقت جميع فئات المجتمع العراقي فقد بات من األهمية السعي إلى دراسـتها وذلـك لكونهـا                 
  .ظاهرة حديثة الوالدة وال بد أن يكون لها أثاراً سواء أكانت إيجابية أم سلبية

لبحـث وأهميـة    لقد جاء البحث في أربعة مباحث تضمن المبحث األول تحديد مشكلة ا           
 وتناول المبحث الثاني أثر التقنيـات       ،البحث وأهدافه وكذلك تحديد المصطلحات والمفاهيم العلمية      

 أما المبحث الثالث تضمن منهجية البحث وأخيراً أحتـوى المبحـث   ،الحديثة في الحياة االجتماعية  
  .الرابع أهم النتائج ومناقشتها وكذلك التوصيات والمقترحات

  املبحث األول
  اإلطار النظري للبحث

  تحديد مشكلة البحث : أوالً
في ظل التطور التكنولوجي المذهل تطورت أساليب وتقنيات االتصال ومنهـا الهـاتف             
النقال تلك التقنية الحديثة التي أصبحت تشكل ضرورة من ضرورات الحياة المعاصرة والتـي ال               

نقال جميع فئات المجتمع العراقـي ولـم   يمكن بأي حال من األحوال االستغناء عنها فلقد اخترق ال   
 حيث كان لدخول تلك التقنية فوائد عديدة منها علـى سـبيل             ،يعد يقتصر امتالكه على فئة معينة     

المثال اسهامه في تقريب المسافات واألبعاد وأختصار األوقات كذلك أصبح يمثل وسـيلة مهمـة               
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 لذلك يمكـن القـول أن       . واألقارب وضرورية في إدامة عملية التواصل االجتماعي ما بين األهل        
   .النقال أصبح بمثابة الرفيق والصديق الدائم لنا

وعلى الرغم من تلك اإليجابيات العديدة التي يمتلكها النقال بما يحتويه من خدمات كثيرة              
 فأن األمر ال يخلو من سلبيات عديدة والتي         ،جعلت حياتنا أكثر سهولة وال سيما في الوقت الحالي        

 تكون خطيرة وذلك من خالل استغالل تلك التقنيات الحديثة فـي أمـور غيـر مقبولـة        يمكن ان 
  .اجتماعياً والتي سيكون لها أثاراً ضد الشخص نفسه وضد مجتمعه بصورة عامة

وانطالقاً من هذا جاء اهتمام الباحثة في الكشف عن أبرز تلك األثار اإليجابية والـسلبية               
 وخـصوصاً ان لهـذا      )مجتمع البحث (المجتمع الموصلي تحديداً    التي يتركها الهاتف النقال على      

المجتمع خصوصيته وعاداته وتقاليده وقيمه التي يمكن ان تتأثر إذا ما أنسحب تأثير النقال عليهـا               
  .وعكس أثاراً سلبية من خالل اإلساءة في استخدامه من قبل البعض وهنا تكمن مشكلة البحث

  
  أهمية البحث : ثانياً 

  :  مية البحث الحالي في جانبين هما تكمن أه
ظاهرة حديثة الوالدة دخلـت إلـى مجتمعنـا         " الموبايل  " أن الهاتف النقال     :الجانب النظري   . ١

وكما هو معلوم أن النقال كوسيلة أتصال فهـو سـالح ذو            . العراقي ومن ضمنها مدينة الموصل    
طورات التقنية ومدى تأثيراتها المختلفة علـى   لذلك وجدنا أن متابعة الت)إما إيجابياً أو سلبياًَ(حدين  

 فـضالً عـن ذلـك قلـة         ،محيطنا االجتماعي هو أمر في غاية األهمية للمجتمع البشري عموماً         
  .الدراسات والبحوث التي تتناول المواضيع التقنية من الناحية االجتماعية

 ، عـادة باالسـتخدام  أن المشكالت التي ترافق استخدام األجهـزة تـرتبط  : الجانب التطبيقي   . ٢
والتعرف على هذه المشكالت يساعد عادة على التقليل من أثارها من خالل االستعداد لها ووضع               

  .الحلول وتقديم المقترحات والبدء بالبرامج الوقائية في أوقات مبكرة قبل فوات األوان
  

  أهداف البحث : ثالثاً 
   -:يهدف البحث إلى 

  .يجابية والسلبية للهاتف النقالالكشف عن اآلثار االجتماعية اال
   -:تحديد المصطلحات والمفاهيم العلمية : رابعاً 
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 هو جهاز منخفض الطاقة ويقوم بإرسال واستقبال نوع معين مـن الموجـات              -:الهاتف النقال   
  .)١()الموجات الراديوية(تسمى 

  . هو جهاز اتصال الكتروني صغير الحجم قابل للحمل والنقل-:أما اجرائياً 
  املبحث الثاني

  أثر التقنيات احلديثة يف احلياة االجتماعية
 أصبحت التكنولوجيا عماد المجتمع حيث ال يكاد يخلو أي مجتمع انساني من أي شـكل        

 وال يكاد يختلف اثنان على مدى أهمية التكنولوجيا في تحقيق التقـدم فـي       ،من أشكال التكنولوجيا  
 وإلى جانـب    .ة إلى المركبات الفضائية واألقمار الصناعية     مختلف مجاالت الحياة ابتداءاً من األبر     

 إال أنه من الممكـن أن       )٢(أهمية الوسائل التكنولوجية في تحقيق مصالح االنسان وتلبية احتياجاته          
تنقلب هذه التكنولوجيا إلى نقمة عندما يكون لها أثار اجتماعية سـلبية أي بمعنـى أخـر يـساء                   

 .ءاً إذا تعلقت بقيم المجتمع ومنظومته االخالقية التي يقـوم عليهـا   استخدامها وتزداد عواقبها سوا   
  .وأجهزة الهاتف النقال تدخل ضمن إطار هذه التكنولوجيا التي أحدثت ثورة في عالم االتصاالت

 ففي الوقت الذي يغدو فيـه ممكنـا أن          ،فاالتصال بوسائله المختلفة هو سالح ذو حدين      
مالئمة والتوافق والتكيف مـع روح العـصر ومقتـضيات          يوظف كأداة حضارية تخلق حاالت ال     

 فأن األمر جائز أيضا أن يوظف       ،التطور في اإلطار الذي يرسخ القيم التربوية واألخالقية السليمة        
في األتجاه المعاكس وسينقلب حينذاك إلى أداة تخريب وهدم ضارة بالموارد اإلنسانية التـي هـي    

نى أخر انه بقدر ما تأتي التكنولوجيـا بإيجابيـات منـشودة             أي بمع  )٣(اساس التنمية االجتماعية    
لتحقيق بعض األهداف والمرامي ولكن من الممكن أن يقابلها قدر من السلبيات عند عدم التعامـل               
مع هذه التكنولوجيا بصورة مناسبة وكأنها نوعاً من الموازنة أو ضريبة ما تحـصل عليـه مـن          

  .)٤(ن مدمرة في بعض األحيان الفوائد هو بعض االضرار والتي قد تكو
نعمة عظيمة من اهللا تعالى في مواكبة عـصر المعلومـات           " الموبايل  " فالهاتف النقال   

وسرعة االتصال وثورة االنترنت وغير ذلك وكيف ال يكون كذلك وقد قرب المسافات واألبعـاد               
النـسان ان يتـصل    كما أصبح بإمكان ا،الشاسعة وأختصر األوقات والمسافات ويسر بلوغ الغاية     

على بأخر بالد الدنيا ويتلقى االتصاالت ويرسل الرسائل ويستقبلها إنها بال شك خدمات عظيمـة               
  .)٥(استغاللها ومنافع جليلة تعود على اإلنسان بالخير العميم إذ أحسن
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كما أنه ال أحد يستطيع أن ينكر ما للهاتف النقال من إيجابيات عديـدة وال سـيما فـي                   
االتصال الثقافي واالجتماعي والسياسي فالتقنيات الحديثة اتاحت أمام األفراد فرصة          تسهيل عملية   

التعبير عن أمانيهم وآرائهم وذلك من خالل المشاركة في المناقشات والحـوارات عبـر بعـض                
البرامج البناءة في القنوات الفضائية هذا مما يسهم بشكل أو بأخر في تنمية وتشكيل الوعي العـام             

  .)٦(د المجتمع لدى أفرا
كما ساهمت وسائل االتصال الحديثة أيضا في تعزيز العالقـات االجتماعيـة وتحقيـق              

  .االنسجام والترابط االجتماعي سواء أكانت بين أفراد األسرة الواحدة أو بين األصدقاء
استخدامات سكان مدينـة الريـاض لألتـصال        " ففي دراسة أجريت في السعودية عن       

تهنئـة األخـرين   (العامل االجتماعي احتل المرتبة الرابعة وتمثـل ذلـك فـي      تبين ان   " الهاتفي  
بالمناسبات واألعياد والسالم على األهل والدعوة للزيارة والتأكد من وجودهم في منـازلهم قبـل               

 وأضافت الدراسة ان هذا االنسجام لم يحل محل التواصل االجتماعي المباشـر             )الذهاب لزيارتهم 
  .)٧(كثروإنما عززه أكثر فأ

أضف إلى ذلك أصبح بإمكان االنسان كذلك أن يقضي الكثير من حاجاته بأقرب الطرق              
وأيسر التكاليف وذلك من خالل رسائل الجوال والتي هي في جوهرها خدمة جليلة يسرت أيـضا               

   )٨(سبل التواصل واالتصال السريع 
 مليـون   ٦٥إلـى   ففي إحصائية أجريت في السعودية أشارت إلى أنه بلغ عدد الرسائل            

رسالة أي أن الشبكة ال تهدأ ثانية واحدة على مدار الساعة أما عن عدد الرسائل في الربـع األول         
  .)٩( في العالم ) مليار٥٠( بلغت أكثر من ٢٠٠١من عام 

ولم يتوقف األمر عند هذا فالهاتف النقال كوسيلة اتصال حديثة توفر لنـا العديـد مـن                 
 وقتنا الحالي وال سيما في ظل الظروف األمنية المتأزمة التي يعيشها            الخدمات البالغة األهمية في   

بمثابـة حلقـة للتـرابط واالتـصال        " الموبايـل   " وقد أصبحت تكنولوجيا االتصاالت     . .العراق
واالطمئنان وخاصة في المناطق التي تشهد تدهور الوضع األمني ومنها مدينة الموصل فأصـبح              

  .بعض للتواصل واالطمئنان بعضهم علىالهاتف النقال مالذها الوحيد 
كما ويستمر الدور الجوهري للهاتف النقال في مجاالت أخرى ومنها مجـاالت العمـل              
عامة حيث سهل الكثير من األعمال في الوقت الحاضر وخاصة  اصـحاب مكاتـب الـصيرفة                 

قي الـدول   وكذلك التحويالت التجارية وذلك ألن العراق يتمتع بوضع أمني متدهور منفرد عن با            
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المجاورة لذا أصبح عملهم مرتبط بهذا الجهاز الحيوي من خـالل االتـصال بـالبنوك العربيـة                 
الموجودة في الدول المجاورة وذلك لصعوبة التنقل ولتجنب مخاطر الطريق أيضا لـذا اصـبحوا               

  .)١٠(يعتمدون على النقال في االتصال مع عمالئهم 
 يمكـن أن    ،نقال ولكن مع وجود هذه المزايـا      وعموماً فهذه بعض اإليجابيات للهاتف ال     
  .نتسأل ما الذي جاء به الهاتف النقال من سلبيات ؟

فالهاتف النقال تلك التقنية الحديثة والتي دخلت إلى القطر وتحديداً بعد احتالل بغداد فلقد              
ـ    ات تم استخدامها على نطاق واسع ولم ينحصر استخدامها في فئة معينة بل انها اخترقت جميع فئ

المجتمع العراقي فصارت بيد العاقل والسفيه والرجـل والمـرأة والـصغير والكبيـر والـشاب                
 إال أنه مع فوضى االستخدام من قبل البعض تضحى التقنية نقمة أكثر مـن نعمـة                 )١١(والمراهق

وخاصة هناك بعض الشباب خاصة يستغلون تلك التقنية بصورة غير سليمة مما يؤثر بشكل سلبي         
م االجتماعي وعلى عالقتهم باآلخرين فضالً عن ذلك يساهم النقال في جعـل الكثيـر              على سلوكه 

  .)١٢(منهم يتطلعون ألشياء مادية أكبر من عمرهم هذا مما يؤثر على متطلباتهم المستقبلية 
إلى جانب ذلك ازدياد اهمالهم ألمور أخرى كتراجع الرغبة في القراءة مما يؤدي إلـى               

) المـسجات (سبب انشغالهم بشكل مبالغ فيه وال سيما الرسائل القصيرة          خفض اإلنجاز الدراسي ب   
مما يؤدي إلى تقليل الساعات التـي  )١٣(الخ أكثر من اهتمامهم بالجانب الدراسي   ..........والنغمات

ستصرف في المطالعة والتحصيل المعرفي وانجاز الواجبات الدراسية المناطة بـالفرد وبالتـالي             
  .)١٤(لفرد نفسه في اهماله لدروسه والتي تؤدي إلى رسوبه ستكون العاقبة على ا

أضف إلى ذلك ان الهاتف النقال أصبح يمثل مصدر إزعاج للكثير من األسـر فوجـود                
 يمكن أن يثير القلق والخوف لـيس فقـط مـن    )الهاتف المتحرك ذي خاصية الكاميرا(هذه األداة   

بل ألن األمر قد تعدى ذلك ووصـل إلـى          انتشار صور الفتيات دون علمهن عبر الهاتف النقال         
الخوف أيضا على عقليات الصغار والمراهقين والشباب من مستخدمي هذا الهاتف من االنحراف             
بسبب بعض المشاهد المخلة باآلداب من خالل الهاتف المتحرك والتي يمكن ان تنتقل وتدور مـن      

 فتيات وشباب فـي    ،ات والمدارس في األسواق والشوارع وحتى الجامع    "* البلوتوث  " يد ليد عبر    
عمر الورود يحتفظون بهذه األفالم الخليعة في هواتفهم وما يزيد من اطمئنانهم قدرتهم على حفظ               
رقم سري للبطاقات الذكية في هواتفهم مما يجعلهم ال يستطيع أحد أن يطلع على ما في هـواتفهم                 

  .)١٥(" بالوي " من 
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بعض في استغالل رسائل النقال أيضا بطرق غيـر         ومما تجدر اإلشارة إليه أيضا قيام ال      
مقبولة اجتماعياً وتوجيهه الوجهة الغير الحضارية والتي ال تنسجم مع ديننـا الحنيـف وعاداتنـا                

 وال سيما الرسائل ذات االيحاءات الجنسية والعبارات التافهـة التـي تخـدش          ،)١٦(وثقافاتنا العامة 
 )١٧(لى تفكيك االسر وحدوث مـشاكل عائليـة كبيـرة          الحياء في كثير من االحيان والتي تؤدي إ       

فاالسباب والعوامل التي تدفع البعض الى االستخدام السلبي هو ضعف التربية الصحيحة والوازع             
الديني الكامن في أعماق نفوسهم ذلكم ألن التربية هي االساس في بناء االنـسان  ومنهـا يكـون       

  .)١٨(السلوك االيجابي والعمل اإليماني 
  بحث الثالثامل

  اإلطار املنهجي للبحث
  اإلجراءات المنهجية للبحث 

  :نوع البحث ومنهجيته . ١
يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التحليلية التي تعتمد على جمع الحقائق وتحليلهـا وتفـسيرها        

  .)١٩(واستخالص دالالتها وذلك للتوصل إلى نتائج أكثر تعميماً وهذا ما توخى البحث القيام به 
أما عن منهج البحث فأن تحديد طبيعة المنهج المستخدم يعتمد على طبيعة الموضوع والظـروف               
المحيطة به وانسجاماً مع نوع بحثنا وطبيعته لذا تطلب األمر اتباع مـنهج المـسح االجتمـاعي                 

  .)٢٠(بطريقة العينة لجمع المعلومات عن مجموعة من المبحوثين تحمل خصائص المجتمع العام 
  ائل جمع البيانات وس. ٢

  االستبيان 
تم إعداد استمارة االستبيان من خالل تصميم استمارة استطالعية وزعت على عينة بلغ حجمهـا               

  -: وتضمنت سؤالين مفتوحين إلى العينة المختارة هما .مبحوثاً ومبحوثة) ٤٠(
   االجتماعية ؟ ما هي اآلثار االجتماعية االيجابية التي يتركها الهاتف النقال على الحياة١س
   ما هي اآلثار االجتماعية السلبية التي يتركها الهاتف النقال على الحياة االجتماعية ؟٢س

في مجـال علـم االجتمـاع    *تم عرض االستبيان على مجموعة من الخبراء المختصين       
وذلك الستخراج الصدق الظاهري واعتماداً على أرائهم أعيدت صياغة بعض الفقرات وأجريـت             

 وعند احتساب المعدل العام لنسب موافقة الخبراء علـى الفقـرات            .ت على فقرات أخرى   التعديال



  
)٨٤(

 

وعليه يمكـن اعتبـار االسـتبيان الحـالي     % ٨٠التي وافق عليها تبين ان معدل هذه النسب هي  
  .صادقاً

  عينة البحث . ٣
 وبمـا أن    )٢١(المقصود بعينة البحث هي النموذج الذي يجري الباحث مجمل عمله عليه          

فرداً ) ١٥٠(مجتمع كبير لذا قامت الباحثة بأخذ عينة عرضية من المجتمع المبحوث حيث بلغت              ال
  .من مختلف المستويات العمرية والتعليمية والمهنية واالجتماعية

  مجاالت البحث . ٤
  -:تضمن البحث مجاالت ثالثة هي 

  .فرداً) ١٥٠( ينحصر المجال البشري للبحث في سكان مدينة الموصل ممثالًَ بعينة من  .١
 .)مركز محافظة نينوى(انحصر المجال المكاني للبحث في مدينة الموصل  .٢
 .٢٠٠٦ /٦ /٢٥ إلى ٢٠٠٦ /٣ /١امتدت الفترة الزمنية للبحث من  .٣

   :الوسائل اإلحصائية . ٥
  التكرارات .١
  النسبة المئوية . ٢
  الوسط الحسابي . ٣
  االنحراف المعياري . ٤

  املبحث الرابع
  يل البيانات اخلاصة باملبحوثني مناقشة وحتل

 استعانت الباحثة ببرنامج الحقيبة االحـصائية       ،ألجل معالجة البيانات الواردة في البحث     
والذي يرمـز لـه باختـصار    ) Statistical Package for Social Since(للعلوم االجتماعية 

)SPSS(،حيث تم تحويل البيانات إلى رموز أي أرقام .  
تمثل البيانات األولية وصفاً لخصائص عينة البحث وقـد ضـمت أداة             -:األولية  البيانات  : أوالً

   -:البحث عدداً من المتغيرات الديموغرافية وكما يأتي 
  
  
  



  
)٨٥(

 

  )١(الجدول 
  الخصائص العامة ألفراد عينة البحث

  التكرار  الخاصية
  النسبة
  المئوية

  :الجنس 
  ذكر
  أنثى

  
٩٣  
٥٧  

  
٦٢%  
٣٨%  

  :العمر 
   سنة٢٥-١٦
   سنة٣٥-٢٦
   سنة٤٥-٣٦
   سنة٥٥-٤٦
   سنة٦٥-٥٦

  
٥٥  
٥٦  
٣١  
٧  
١  

  
٣٦,٧%  
٣٧,٣%  
٢٠,٦%  
٤,٧%  
٠,٧%  

  :المستوى التعليمي 
  يقرأ ويكتب
  ابتدائية 
  ثانوية 
  جامعة 

  شهادة عليا

  
١  
٩  
٤١  
٨١  
١٨  

  
٠,٧%  
٦%  

٢٧,٣%  
٥٤%  
١٢%  

  :الحالة االجتماعية 
  أعزب

  متزوج 
  مطلق 
  أرمل

  
٨٩  
٥٩  
١  
١  

  
٥٩,٣%  
٣٩,٣%  
٠,٧%  
٠,٧%  
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  :المهنة 
  طالب
  موظف

  قطاع خاص
  متقاعد أو ربة بيت

  
٤٣  
٦٥  
٣٨  
٤  

  
٢٨,٧%  
٤٣,٣%  
٢٥,٣%  
٢,٧%  

  
فلقد أظهرت النتائج أن لمتغير الجنس أهمية كبيرة في هذا البحث حيث ثمة فوارق مـا                  

ـ     بين اهتمامات الذكور عن االناث في طريقة استخدام الهاتف النقال            ة وقد أشارت النتائج أن أغلبي
كما أن لمتغير    .من اإلناث %) ٣٨(مقابل  %) ٦٢(افراد العينة هم من الذكور حيث بلغت نسبتهم         

العمر أهمية أيضا متمثلة في أن التفاوت في األعمار يعطي تصوراًَ واضحاً حول الطرق المختلفة               
ه سنة بمتوسـط قـدر  ) ٦٣-١٦(تراوحت أعمار أفراد العينة بين   في استخدام الهاتف النقال حيث      

 ، وعليه تم توزيعهم الى خمس فئات عمريـة        ،)٩,٠٦٥(سنة وبانحراف معياري بلغ     ) ٢٩,٩٦٧(
  ضــمت الفئــة العمريــة األولــى األفــراد الــذين تراوحــت أعمــارهم بــين         

   والفئة الثانية األفراد ممن تراوحـت أعمـارهم بـين           ،%)٣٦,٧(سنة وبلغت نسبتهم    ) ٢٥-١٦(
 أما الفئة الثالثة فتكونـت ممـن تراوحـت          ،%)٣٧,٣(سنة وكانت نسبتهم في العينة      ) ٣٥-٢٦(

 بينما الفئة الرابعة تكونت مـن األفـراد         ،%)٢٠,٦(سنة وكانت نسبتهم    ) ٤٥-٣٦(أعمارهم بين   
 في حين لم يتجاوز نـسبة       ،%)٤,٧(سنة وكانت نسبتهم    ) ٥٥-٤٦(الذين تراوحت أعمارهم بين     

  .%)٠,٧(سنة ) ٦٥-٥٦ (األفراد في الفئة الخامسة التي تراوحت أعمارهم بين
فهو ال يقل أهمية عـن متغيـر العمـر          أما فيما يتعلق بالمستوى التعليمي ألفراد العينة          

فـنالحظ أن   والجنس كونه يعطي أراء مختلفة ومتنوعة تجاه الظاهرة نفسها في طريقة استخدامه             
من %) ٢٧,٣( و من حملة الشهادة االبتدائية   %) ٦( و ،فقط هم من الذين يقرأون ويكتبون     %) ٠,٧(

ممن لـديهم   %) ١٢(من حملة الشهادة الجامعية و    %) ٥٤( مقابل   ،الحاصلين على شهادة االبتدائية   
  .شهادة عليا
أما عن الحالة االجتماعية فهي تعكس طريقة واهتمام الشخص المتزوج في تعامله مـع                

المتزوج نفـسه  النقال عكس الشخص األعزب الذي يكون لديه اهتمامات أخرى مختلفة تماماً عن            
 ،مـن المتـزوجين   %) ٣٩,٣(من العينة هم عزاب مقابل      %) ٥٩,٣(وهذا ما أظهرته النتائج أن      
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 أمـا  .في كل من حالتي الطالق والترمل من حيث الحالـة االجتماعيـة   %) ٠,٧(وتبين أن هناك    
حديد فهي لها عالقة بمستوى دخله الشهري وبالتالي ت       بخصوص المهنة التي يمارسها أفراد العينة       

إمكانية شراء نوع من جهاز النقال وكذلك عدد البطاقات فضالً عن طبيعـة مجـاالت اسـتخدام                 
ممن يعملون فـي    %) ٢٥,٣(موظفين و %) ٤٣,٣(هم طلبة و  %) ٢٨,٧( فتبين أن    ،الهاتف النقال 

   .متقاعدين وربات بيوت%) ٢,٧(و، القطاع الخاص 
  -:البيانات العامة : ثانياً 

البحث قامت الباحثة بتحليل ومعالجة البيانات الواردة في البحث         ولغرض تحقيق أهداف    
  : والتي تم الحصول عليها من خالل تطبيق االستبيان فظهرت النتائج اآلتية 

  )٢(الجدول 
  نسبة امتالك الهاتف النقال في العينة

  رقم
  السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة نمط  مضمون السؤال
  المئوية

  نعم  االً ؟هل تملك هاتفاً نق  ١
  ال

١٤٨  
٢  

٩٨,٧%  
١,٣%  

فلقد تبين لنا أن الهـاتف النقـال   ) ٢(من خالل نتائج البحث المعروضة في الجدول رقم      
 فـي مـدة   .انتشر بسرعة كبيرة في مجتمعنا حيث اخترق هذا الجهاز جميع فئات المجتمع عموماً 

  .قصيرة من الزمن
  )٣(جدول ال

  نوع الهاتف النقال الذي تملكه العينة

  رقم
  السؤال

  التكرار  الترتيب  اإلجابة نمط  مضمون السؤال
  النسبة
  المئوية

  ما نوع النقال   ٢
  الذي تملكه؟

  بيبي
  دب

  سوني اريكسون

١  
٢  
٣  

٢٦  
٢٤  
١٦  

١٧,٣%  
١٦%  

١٠,٧%  
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  سامسونج دفتري
  دمعة

  سامسونج
  فراشة
  شحاطة
  فرخ دب
  ثعلب
  تاكسي
  صقر
  سيندو

  ٦٢٣٠نوكيا 
  الياور
  سيمنز

  جاسوس ملك
  بيبي مطور

  طابوكة
  ١١١٠نوكيا 

LG 

٤  
٥  
٦  
٧  
٧  
٧  
٨  
٨  
٩  
٩  
٩  
٩  
٩  
٩  
٩  
١٠  
١٠  
١٠  

١١  
١٠  
٩  
٨  
٨  
٨  
٥  
٥  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
٢  
١  
١  
١  

٧,٣%  
٦,٧%  
٦%  

٥,٣%  
٥,٣%  
٥,٣%  
٣,٣%  
٣,٣%  
١,٣%  
١,٣%  
١,٣%  
١,٣%  
١,٣%  
١,٣%  
١,٣%  
٠,٧%  
٠,٧%  
٠,٧%  

  %١,٣  ٢    ال أملك نقال
  %١٠٠  ١٥٠  المجموع
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أن ) ٣(باال فلقد أظهرت نتائج البحث المعروضة في الجدول رقم          أما عن أكثر األنواع إق    
األغلبية يفضلون امتالك األجهزة الحديثة وال سيما المزودة بخدمة التصوير والبعض منها تقنيات             

 وال سيما من قبل الشباب انفسهم فهم أكثر الفئـات     ).... دمعة ،الدب( مثل   )Blutooth(البلوتوث  
ا بطبيعة الحال يعود إلى عدة أمور منها حداثة التقنية نفسها وما تتمتع بـه       طلباً لتلك الهواتف وهذ   

 إلى جانب ما يعكسه المجتمع نفسه من ضرورات اجتماعية والتـي أصـبح              ،من مميزات عديدة  
  .النقال جزء من تلك الضرورات اما حباً للتباهي والتفاخر إلى جانب غريزة حب التملك ذاتها

  )٤(الجدول 
  ين في تغيير الهاتف النقال في العينةنسبة الراغب

  رقم
  السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة نمط  مضمون السؤال
  المئوية

هل ترغب في تغيير جهازك النقال بـين          ٣
  فترة وأخرى ؟ 

  نعم
  ال

  ال يملك نقال

٥٥  
٩٣  
٢  

٣٦,٧%  
٦٢%  
١,٣%  

 ،إذا كانت اإلجابة عن السؤال السابق بنعم        ٤
   األحدث ؟فهل تجبر األسرة على شراء

  نعم
  ال

١٠  
٤٥  

١٨,١٨%  
٨١,٨٢%  

  
إنه على الرغم ما تفرضه الحياة العصرية والتي من متطلباتهـا    ) ٤(يكشف الجدول رقم    

الرغبة في التغيير والتجديد إال أنه من الواضح ان أغلب المبحوثين ال يملكون الرغبة في تغييـر                 
متالكهم تلك األجهزة المتطورة فال حاجـة       أجهزتهم النقالة وهذا يعزى إلى عدة أسباب منها إما أل         

ــدث      ــراء األح ــى ش ــة عل ــدرة المادي ــتالكهم الق ــدم ام ــسبب ع ــا أو ب ــى تغييره   إل
وال يريدون إحراج أنفسهم أوالً وأهاليهم ثانياً وذلك من خالل الضغط عليهم مادياً من أجل شراء                 

يير ألنهم ينظرون إألى الجهـة  تلك األجهزة الحديثة أو انهم ببساطة ال يهتمون بهذا النوع من التغ   
  .العملية للجهاز فقط
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  )٥(الجدول 
  يبين الترتيب النسبي لكيفية الحصول على الهاتف النقال 

  رقم
  التكرار  الترتيب   اإلجابة نمط  مضمون السؤال  السؤال

  النسبة
  المئوية

  كيف حصلت   ٥
  على هاتفك النقال ؟

ــالي  .أ ــن م ــتريته م اش
  .الخاص

  .اشتراه لي أبي. ب
   .حصلت عليه كهدية.ج
  .استدنت واشتريته.د
  . أخرى. ه

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١٠٧  
٢٢  
١٠  
٧  
٢  

٧١,٣%  
١٤,٧%  
٩,٧%  
٤,٧%  
١,٣%  

  
 ،يظهر الجدول أن فئة من يشترون أجهزتهم من مالهم الخاص يأتون في المرتبة األولى             

اصل واالطمئنان  يليها في المرتبة الثانية الذين اشترى لهم آباءهم تلك األجهزة وذلك من أجل التو             
 أما في المرتبة الثالثة فجاء للذين حصلوا على أجهزتهم عن طريق            ،عليهم في أي مكان كانوا فيه     

 يليها في المرتبة الرابعة الـذين  ،)النجاح(الهدايا المقدمة لهم خاصة في المناسبات اإلجتماعية مثل  
هـزة وخاصـة إذا كـان       حصلوا على األجهزة عن طريق االستدانة وهذا يعود إلى غـالء األج           

الشخص ال يملك مورد ثابت أو يعاني من تدهور الوضع المعاشي مما يضطره إلـى االسـتدانة                 
 ،وخاصة إذ أصبح يمثل النقال ضرورة اجتماعية في ظل األوضاع األمنية المتأزمة التي نعيـشها       

رة التي ينتمون   وهنالك نسبة قليلة من المبحوثين أشاروا أنهم حصلوا على الجهاز عن طريق الدائ            
   . والتي احتلت المرتبة الخامسة)أي انهم يستعملون هذا الجهاز وال يملكونه(إليها 
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  )٦(الجدول 
  يبين الترتيب النسبي ألسباب شراء الهاتف النقال 

  رقم
  السؤال

  النسبة  التكرار  الترتيب   اإلجابة نمط  مضمون السؤال
  المئوية

مـا سـبب شــراؤك     ٦
  للهاتف النقال ؟

  استفيد منه في العمل .أ
  جميع أصدقائي اشتروا . ب
  أخرى تذكر . ج
  أنني لست أقل من غيري.د

   للتسلية .هـ

١  
٢  
٣  
٤  
٥  

١١٤  
٢٣  
١١  
٦  
١  

٧٦%  
١٥,٣%  
٧,٣%  
٤%  

٠,٧%  
أما فيما يخص االسباب التي دفعت إلى شراء الهاتف النقال فلقد أشارت نتـائج البحـث              

 ،الدافع يختلف من شخص إلى أخر ومدى استفادته منـه         إلى أن   ) ٦(المعروضة في الجدول رقم     
فهناك نسبة كبيرة أكدت ان الهاتف النقال يشكل بالنسبة لهم ضرورة كبيرة وذلك الستفادتهم منـه             
في مجال عملهم وخاصة من تتعدد لديهم المسؤوليات اإلدارية والمهنية فلكل شـخص اهتماماتـه       

  .وأولوياته في ذلك الجهاز
م من ضرورته عند أغلبية المبحوثين إال أننا نجد أن هناك نـسبة قليلـة   ولكن على الرغ 

 في حين هناك أن هناك مـن        ،منهم كان هدفهم من اقتناء تلك الهواتف لغرض المباهاة فيما بينهم          
أشار إلى وجود حاجة حقيقية تدعوا إلى اقتناءه متمثلةً بعدة أسباب والتي أغلبهـا تـدور حـول                  

 في حين هناك من أفراد العينة كان الدافع      ،ل الدراسة واالطمئنان على األهل    اإلستفادة منه في مجا   
ألقتناء النقال يعود إلى أنه أصبح يمثل جزء من االهتمامات الجديدة والتي يحرسون على اقتناءها               

 وهناك من اعتبره وسيلة للتسلية وذلك بما فيه مـن           ،حباً للمظاهر والتفاخر أمام األقران ليس إال      
 وذلك من أجـل سـد أوقـات         ) تصوير اللحظات األسرية أو االجتماعية     ،األلعاب( منها   خدمات
  .الفراغ

  
  
  



  
)٩٢(

 

  )٧(الجدول 
  يبين اجابات أفراد العينة بخصوص كارت الهاتف النقال 

  رقم
  التكرار   اإلجابة نمط  مضمون السؤال  السؤال

  النسبة
  المئوية

كم كـارت شـحن تـصرف        ٧
  ؟) فئة عشرة دوالر(شهرياً

   أو أقلواحد
  اثنان
  ثالثة

  أربعة فأكثر

١١٣  
٢٤  
٩  
٢  

٧٥,٣٣%  
١٦%  
٦%  

١,٤%  

عندما تحتاج الى كارت شحن       ٨
  كيف تدبر أمورك المالية ؟

  .موارد عملي كافية.أ
  .أستدين.ب
  .أصدقائي يهدونني كارت.ج
أضغط علـى والـدي أو      .د

  .والدتي
  .أخرى.هـ

١٠٩  
٩  
١  
٢١  
  
١١  

٧٢,٧%  
٦%  

٠,٧%  
١٤%  

  
٧,٣%  

  
اقات الشحن ومبلغ المصروف شهرياً فلقد أشارت النتائج المعروضـة فـي            أما عن بط  

 وهذا يدل علـى     )بواحد أو أقل من بطاقات الشحن     (أن هناك نسبة كبيرة تكتفي      ) ٧(الجدول رقم   
االستخدام األمثل والصحيح من قبل المبحوثين لهذا الجهـاز واالقتـصار فقـط علـى األمـور                 

 أضف إلى ذلك أعتماد الناس على خدمة الرسائل القصيرة بدالً من االتصال             ،الضرورية والطارئة 
 كما أن هناك عدداً مـن  ،المباشر والتي تساعد الشخص على توفير مبالغ من المال ألنها أقل كلفة        

   .األفراد ممن يصرفون أكثر من كارت شهرياً فهم نسبة قليلة مما كانت األسباب وراء ذلك
ألومر المالية في حال شراء البطاقة فمـن الواضـح أن األغلبيـة             أما من حيث تدبير ا    

يملكون عمل خاص لهم يمكنهم من الشراء وبالمقابل هناك نسبة قليلة من المبحوثين يلجأون إلـى              
األستدانة أو الضغط على األهل وخاصة الذين ال يملكون مورد ثابت ومنهم الطلبة ألنهم يعتمدون             



  
)٩٣(

 

 وهذا يدل على سيادة األستخدام العقالني للجهاز على الرغم من أن            .معلى األهل في تلبية مطالبه    
  .العينة شملت عدداً كبيراً من الشباب

  )٨(الجدول 
  يبين اجابات أفراد العينة بخصوص خضوع الهاتف النقال للمراقبة

  رقم
  السؤال

  التكرار  اإلجابة نمط  مضمون السؤال
  النسبة
  المئوية

هل يخضع هاتفـك النقـال        ٩
  راقبة ؟للم

  نعم
  ال

١٥  
١٣٣  

١٠%  
٨٨,٦٧%  

إذا كانت اإلجابة عن السؤال       ١٠
  السابق بنعم من قبل من ؟

  .األخ.أ
  .األب.ب
  .األم.ج
  .الزوج.د

  .الزوجة.هـ

٣  
٤  
٤  
١  
٣  

٢٠%  
٢٦,٦٧%  
٢٦,٦٧%  
٦,٦٦%  
٢٠%  

  
ان معظم الهواتف النقالة ال تخضع للمراقبة من قبـل األهـل            ) ٨(يوضح الجدول رقم    

لة تعد سلبية وليست إيجابية والسيما بعد تسلل الهواتف النقالة بيد العديـد مـن أبنائنـا              وهذه مسأ 
وعلى الرغم من أن الثقة موجودة إال أن هذا ال يعني ترك كل شيء ونقـول نحـن نثـق                ،وبناتنا

بابنائنا وبناتنا وانتهى الموضوع فاألمر بحاجة إلى تقيين تلك الثقة أي ينبغـي ان تكـون ثقـتهم                  
ائهم بحدود وخاصة مع وجود تلك التقنية وما تحمله من مميزات جعلـت الـبعض يـستغلها                 بابن

 ووفق القواعد االجتماعية فأن األهل يستمرون في متابعـة          .بطريقة سلبية وغير مقبولة اجتماعياً    
سلوك أوالدهم حتى في أعمار تزيد على العشرين وخاصة اإلناث منهم بسبب خصوصية وضعها              

  .اإلجتماعي



  
)٩٤(

 

  )٩(لجدول ا
  يبين إجابات أفراد العينة بخصوص فوائد استخدام الهاتف النقال

  رقم
  السؤال

  النسبة  التكرار  اإلجابة نمط  مضمون السؤال
  المئوية

ما فائدة اسـتخدام      ١١
الهاتف النقـال ؟    

يمكنــك اختيــار (
  ). أكثر من إجابة

يساعد في قضاء كثير من األمـور       .١
  .واختصار كثير من الوقت والتعب

النقال وسيلة أساسية للتخلص مـن      .٢
  .الوحدة والملل

االتصال بالهاتف النقال يصلح بديالً     .٣
  .لالتصاالت العائلية المباشرة

وسيلة لالطمئنـان علـى األهـل       .٤
  .ومتابعة سير األمور بالبيت أو العمل

يمكن بواسـطته نقـل العواطـف       .٥
وتبــادل اآلراء بــين األقـــارب   

  .واألصدقاء
ــى تقو.٦ ــل عل ــات يعم ــة العالق ي

  .االجتماعية بين األقارب واألصدقاء
يساهم في تقليل حدة القلـق علـى        .٧

  .األبناء عندما يكونون خارج البيت
وسيلة ضرورية في حالة حـدوث      .٨

أي طاريء خاصة في ظل الظـروف      
  .األمنية غير المستقرة

وسيلة اتصال بالعالم الخارجي مـن    .٩

١٣٥  
  
٢٤  
  
٤١  
  
١٢٨  
  
٦٠  
  
  
٦٥  
  
١١٦  
  
  
١٢٨  
  
٣٨  

٩٠%  
  
١٦%  

  
٢٧,٣%  
  
٨٥,٣%  
  
٤٠%  

  
  
٤٣,٣%  
  
٧٧,٣%  
  
  
٨٥,٣%  
  
٢٥,٣%  
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خــالل المــشاركة بالمناقــشات   
لثقافية والـسياسية عبـر     والحوارات ا 

  .الفضائيات
يسهل عملية البيع والـشراء فـي      .١٠

  .البالد
الرسائل القصيرة بديل جيد عـن      .١١

  .المواجهة في الحديث
  .أخرى.١٢

  
  
  
٤١  
  
٧٧  
  
٣  

  
  
  
٢٧,٣%  
  
٥١,٣%  
  

٢%  

  
  أما عن الفوائد من استخدام الهاتف النقال فقد أظهرت النتائج المعروضة فـي الجـدول              

انه في ظل التطورات والتقدمات التكنولوجية اصبح العالم أشبه بقرية كونية صغيرة وذلـك              ) ٩(
من خالل تلك االختراعات واإلنجازات العلمية والتي باتت تحدد مصير االنسان في كثيـر مـن                

فالنقال يعد أحد الوسائل التكنولوجية المنتشرة بشكل واسع في مجتمعنا فهو كتقنية حديثة             . حياناال
 كمـا  ،ال بد أن يكون لها نتائج وفوائد عديدة منها تقليص التباعد الجغرافي واختـصار األوقـات           

أصبح باإلمكان االتصال بين األفراد في مختلف األماكن وفي أي وقـت كـان حيـث ال يعيـق                   
  .نقالتهم أي حاجز أو بعد مسافةلت

كما أسهم الهاتف النقال بالقيام بالعديد من االعمال  والمهام المهمة والسيما مـن تتعـدد      
 فأصبح وسيلة جيدة للتعويض عن فقدان الوقت وعناء الجهد          ،لديهم المسؤوليات اإلدارية والمهنية   

نقال تأثير كبير أيضا مـن جانـب     فضالً عن ذلك فلل    .وصعوبة التنقالت وخاصة في وقتنا الحالي     
أخر وبالتحديد ما يمس حياتنا االجتماعية حيث اسهم في نقل المشاعر واألفكار والعواطـف بـين         

  .األقارب والتي بدونها يفقد االنسان استمراره النفسي والزمني واالجتماعي
فات بـين األهـل   لذلك يمكن اعتبار النقال بمثابة حلقة اتصال جيدة عملت أيضا على تقريب المسا 

واألصدقاء وذلك من رسائله القصيرة والتي تعد خدمة جليلة يسرت سبل التواصـل االجتمـاعي               
 ،األعيـاد (وجددت عهد المودة والمحبة واأللفة فيما بينهم وال سيما في المناسـبات االجتماعيـة               
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وتحقيق حالة من    هذا بالتأكيد سوف ينعكس على تعزيز العالقات االجتماعية          )الخ........،األفراح
  التــرابط االجتمــاعي فيمــا بيــنهم وبالتــالي يــؤدي إلــى القــضاء علــى حــاالت العزلــة 

  .والوحدة
ومن جهة ثانية يمثل النقال همزة الوصل أيضاً ما بين األهل واالبناء والسيما في ظـل                

ن وخاصـة    فأصبح النقال الوسيلة الوحيدة للسؤال واالطمئنا      .الظروف المتأزمة التي نعيشها حالياً    
في حالة خروجهم من المنزل فعن طريقه يمكن التخفيف نوعاً ما من حدة القلق والخوف المستمر                

  .الحالي  فالنقال أصبح البديل الوحيد الذي ينبض بالحياة في وقتنا.لدى األهل
في األونـة األخيـرة والتـي    ) النقال(كما يمكن اإلشارة أيضا إلى دور التقنيات الحديثة      

اً هائالً وباألخص في تنشيط الحركة االقتصادية للبالد مـن حيـث عمليـات البيـع     أحدثت تطور 
والشراء وخاصة بالنسبة لرجال األعمال حيث أصبح عملهم مرتبط إلى حد كبير بـذلك الجهـاز                
الحيوي والذي يتم بواسطته يتم القيام بالعديد من األعمال وابرام الصفقات التجاريـة واالتـصال               

اخل البلد أو خارجه والسيما ان بلدنا العراقي ومدينة الموصل جزءاً منه تعـاني             بعمالئهم سواء د  
 لذلك اصبح النقال مالذها الوحيـد فـي   .من وضع أمني متدهور منفرد عن باقي الدول المجاورة       

  .الوقت الراهن لتفادي العديد من المشكالت
من التقنيات العديدة مجاالت ولم يتوقف األمر عند تلك الفوائد فقط فلقد اتاح النقال كغيره           

واسعة امام األفراد وذلك العتباره وسيله اتصال سهلت الكثير من المهام واألمور ومنها ما يتعلق               
باالتصال بالعالم الخارجي إذ تمكن األفراد من المشاركة عن طريقه في إبداء ارائهم ومقترحـاتهم      

ــي حي   ــة ف ــيع الهام ــن المواض ــد م ــن العدي ــذلك ع ــسار ك ــالل واالستف ــن خ ــا م   اتن
 ، اجتماعيـة  ،سياسـية (ما تثبته بعض القنوات الفضائية من البرامج البناءة سواء أكانت بـرامج             

 والتي تسهم بالتأكيد في تنمية القدرة على الحوار وهذا بالتالي سوف يسهم في خلـق      ) دينية ،ثقافية
لى أن النقال   وسـيلة       حالة من الوعي العام لدى أفراد المجتمع وهناك من أشار من المبحوثين إ            

ضرورية وال سيما في حالة حدوث أي طارئ منها أزمة البانزين فيحاول الـشخص أن يتـصل                 
  .باآلخرين إلبالغهم باألمر
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  )١٠(الجدول 
  يبين إجابات أفراد العينة بخصوص األضرار الناتجة عن استخدام الهاتف النقال

  رقم
  السؤال

  لنسبةا  التكرار  اإلجابة نمط  مضمون السؤال
  المئوية

ما هي األضـرار      ١٢
الناتجـــة عـــن 
استخدام الهـاتف   

يمكنـك  (النقال ؟   
اختيار أكثر مـن    

  .)إجابة

يسبب الغيرة لدى الـزوجين ويثيـر    .١
  .الكثير من الشكوك والتساؤالت

يساعد بما فيه مـن خـصوصيات        .٢
  .كثيرة على التباعد بين الزوجين

يعمل على تقليل التفاعل االجتماعي     .٣
  . لوجهوجهاً

الرسائل القصيرة تنقل أفكاراً سـيئة      .٤
  .دون مواجهة

يخلق مشاكل اجتماعية بـين أفـراد       .٥
  .األسرة

يعمل على اختـراق خـصوصيات      .٦
  .األفراد وذلك بتصويرهم دون علمهم

  .يعمل على إضاعة الوقت.٧
يؤثر على الجانب التربوي بـسبب       .٨

انشغال الطلبة بـه وانـصرافهم عـن        
  .المنهجيةاالهتمام بدروسهم 

يعد وسيلة للتجسس على اآلخـرين      .٩
  .من خالل استخدام برامج خاصة

عــدم مراعــاة الــذوق العــام أو .١٠

٤٩  
  
١٦  
  
٤٨  
  
٥٩  
  
٣٦  
  
٨١  
  
٦١  
١٠٣  
  
  
٥١  
  
٩٩  

٣٢,٧%  
  
١٠,٧%  
  
٣٢%  

  
٣٩,٣%  
  
٢٤%  

  
٥٤%  

  
٤٠,٧%  
٦٨,٧%  
  
  
٣٤%  

  
٦٦%  
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متطلبات الهدوء في أماكن معينة مثـل       
ــرات   ــات المحاض ــساجد وقاع الم

  .والمناقشات واالجتماعات
  .يسهل االنحراف والجريمة والقتل.١١
  .أخرى.١٢

  
  
  
٧٧  
١٠  

  
  
  
٥١,٣%  
٦,٧%  

  
أما فيما يتعلق باألضرار السلبية الناتجة عن استخدام الهاتف النقال فقد أشـارت النتـائج    

أن تلك التقنية قد تسبب في خلق العديد من المـشاكل التـي تمـس        ) ١٠(المعروضة في الجدول    
حياتنا االجتماعية منها حالة الغيرة لدى الزوجين والتي أشارت إليه دراستنا الميدانية بـان هنـاك         
نسبة كبيرة من الزوجات اللواتي يبحثن في الجهاز النقال ألزواجهن مما يؤدي إلى خلق مشكالت               

ـ                ى مع الزوج فأصبح النقال ضمن الوسائل التي بدأت تستخدمها الزوجة الغيور في التعـرف عل
خيانة زوجها والتي عادة ما تكشفها أما من خالل الرسائل الموجودة عبر الهاتف أو مـن خـالل               

  .المكالمات الهاتفية السرية التي يجريها الزوج
لذلك يمكن القول ان التكنولوجيا العصرية قد ساهمت في فتح منافذ الخيانـة العاطفيـة               

ة من يعانون من اضـطراب حيـاتهم   وخطوط االتصاالت الخارجية فهناك بعض األزواج وخاص      
االسرية يلجاؤن إلى تكوين عالقات مع فتيات اخريات متخذين مـن الهـاتف النقـال وسـيلتهم                 
االساسية ومحاولين من خالله البحث عن إشباع عاطفي هاتفي سريع هذا بدوره يثير حالـة مـن           

ية خطيرة تهدد حياتهم    الشكوك والتساؤالت لدى الزوجة وبالتالي يؤدي ذلك إلى خلق مشاكل عائل          
 فضالً عن ذلك فأن معظم الزوجات اتخذن النقال وسيلتهن في التعرف علـى تحركـات      .الزوجية

الزوج وذلك من خالل االتصال المستمر بالزوج فاصبحت العبارة األكثر شيوعاً بين النساء فـي               
 في معرفة المكان     محاولة منها  )أين أنت اآلن  ( وإنما   )كيف الحال (الحديث مع ازواجهن هي ليس      

   .المتواجد فيه واالطمئنان عليه في تلك اللحظة تحديداً
  وهذا ممكن ان ينطبق على الزوج أيضا ذلك ألن هناك من األزواج ممن لـديهم غيـرة       
ال عقالنية والتي تدفعهم إلى متابعة كل الرسائل واالرقام الموجودة في الجهـاز النقـال الخـاص      

  . تفاقم المشكالت الزوجية وسوء التوافق بينهما وكل ذلك يؤدي إلى.بالزوجة
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أما عن تأثير النقال على عملية التفاعل االجتماعي فقد أظهرت النتـائج المعروضـة ان         
العالقات االجتماعية سواء أكانت بين أفراد األسرة الواحدة أو االصدقاء ان لـم تكـن عالقـات                 

 والنقال كتقنية حديثة ساهم فـي تقليـل   ،ةمباشرة وجهاً لوجه فإنها يمكن ان تصبح عالقات ضعيف   
عملية التفاعل االجتماعي وذلك ألن االنسان أصبح بطبعه خمول ألنه أخذ يعتمد على كل ما هـو            

   .آلي والكتروني في تلبية احتياجاته حتى لو توفر له الوقت
أن فعلى الرغم من فوائد الوسائل السريعة في قضاء الكثير من األمور إال أنه ال يمكـن            

يحل محل اللقاء المباشر ألنه كما معلوم أن المقابالت وجهاً لوجه يمكن ان تزيـد مـن التفاعـل                
االجتماعي وذلك من خالل التعرف على وجهة نظر الطرف األخر مباشرة أضـف إلـى ذلـك                 

إال ان مـا  . حركات الوجه والعينيين والشفاه كلها تلعب دوراً كبيراً في التأثير على الطرف األخر         
 أنه غير أنماط حياتنا االجتماعيـة فبـدالً مـن الزيـارات             )النقال(ث بدخول تلك التكنولوجيا     حد

المباشرة مثالً بدأنا نعتمد على إرسال رسالة قليلة الكلمات وهذا مما يعطي داللة واضحة على أن                
 الذي هو   التكنولوجيا أخذت تحل محلنا في هذه األيام وهذا مما يؤدي إلى تقليل التفاعل االجتماعي             

  .أساس ديمومة األسرة الواحدة
أما فيما يخص إضاعة الوقت والرسائل القصيرة وما تنقله من أفكار سيئة فقد أظهـرت               
النتائج انه على الرغم من أن هناك من يستخدم النقال في قضاء الكثير من االحتياجات الضرورية                

 هناك العديد من ينشغل باللهو واللعـب        في حياتنا اليومية إال أن ما يثير دهشتنا في الوقت الحالي          
 فشبكة االتصاالت الحديثة والتي وجدت   .بل في بعض االحيان بتفاهات تطوف من هاتف إلى أخر         

أساساً لراحة االنسان ولرفاهيته ولنشر الكلمة الطيبة التي هي نعمة عظيمة وهي مصدر أساسـي               
لبعض يستغلون تلك الخدمة الجليلة في نشر        إال اننا نجد لألسف الشديد ا      ،في النجاح في هذه الحياة    

الفساد والكالم القبيح والعبارات التافهة وغير المقبولة اجتماعياً والتي تخدش الحياء في كثير مـن              
 أضف إلى ذلك أن هناك من حول تلك الخدمة إلى وسيلة للتعارف بين الشباب من كـال                  ،األحيان

لطريق هي األخرى في نشر سمومها خالل اليـوم         الجنسين عبر القنوات الفضائية والتي مهدت ا      
فحولت شاشات التلفاز إلى صفحات الغرام والغزل والتي بات العديد من الناس مأسوراً ومسيطراً              
عليه من قبلها وعموماً فأن مثل هذه األمور يمكن أن تؤدي إلى إضاعة الوقت في أمـور تافهـة                

  .وغير نافعة
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 يسببها الهاتف النقال وكما أشـارت إليـه نتـائج       أما فيما يخص األضرار األخرى التي     
 ، ووسيلة للتجسس  ،اختراق خصوصيات االخرين  (البحث أن هنالك جملة من السلبيات أيضا منها         

 فيمكننا القول ان فئة الشباب هي أهم نواة المجتمع وهي العمود األساسي             )وسيلة لتسهيل الجريمة  
 فكلما كانت هذه الفئة صالحة .وا فسد المجتمع كله  لكل مجتمع فإذا صلحوا صلح المجتمع واذا فسد       

وواعية متمسكة بالقيم واالخالق الحميدة ومنهاج ديننا الحنيف بما فيه من قيم وآداب سامية فـأن                
  .هذا مؤشر جيد على أن المجتمع مجتمع قوي ومتماسك

لهـاتف  وكما هو معلوم ان الشباب هم أكثر تأثراً بصيحات التكنولوجيا الحديثة ومنهـا ا       
النقال الذي أصبح يشكل هاجساً للعديد منهم وعلى الرغم من المميزات العديدة له إال انه لألسـف             
هناك من حول تلك التقنية من نعمة إلى نقمة وذلك الزدواجية الغاية وتراكمية اثارها االجتماعيـة     

 من قبل بعـض     وعواقبها االخالقية والتي أصبحت مع وجود تلك التقنية محطة لالستغالل السيء          
منها في الشوارع   (ضعاف النفوس وذلك من خالل تصوير الفتيات دون علمهن في مواقع مختلفة             

 وذلك من قبل بعض الفضوليين والمتلصصين والـذين         ،)الخ... . األفراح ، الجامعات ،أو األسواق 
يعانون من أمراض واضطرابات نفسية وذلك باستغالل تلك الصور في أمور قد تصل إلـى حـد        

 ،االستفزازات االخالقية وخاصة بالنسبة البتزاز الفتاة نفسها لكي يحصل على مآربه من ورائهـا             
لذلك يمكن القول ان مثل هؤالء ال يقيمون وزناً لتصرفاتهم بل ال يعرفون لـسلوكياتهم أي حيـاء       

  .واحترام لمن حولهم
الوقت عينه وسـيلة  كما ال يتوقف األمر عند ذلك فقط فلقد أصبحت تلك التقنية أيضاً في    

يستخدمها العديد من اللصوص والمجرمين مستغلين تدهور الوضع األمني وعدم استقرارية البلـد           
فأخذ هؤالء الشياطين يستغلون الهواتف النقالة في االتصال بالناس وممارسة االبتزاز من تهديـد              

  .بالقتل إذا لم يلبى مطالبهم وهي الحصول على المال
 وال سيما المتطـورة     )النقال( أخرى يمكن أن تخلفها التقنيات الحديثة        كما أن هناك أثاراً   

والتي تتميز بمميزات خاصة وذلك بما تحويه من برامج متعددة والتي استغلت هي األخرى أيضا               
وذلك من خالل استخدامها للتالعب وسرقة االسرار والتطفل على األمور الشخـصية لآلخـرين              

ن الخيانة وباباً من النميمة فضالً عن ما يثير العديد مـن المـشاكل             وهذا بحد ذاته يعتبر ضرباً م     
 فاالنسان العاقـل هـو الـذي        .االجتماعية والتي يكون سببها هو االستخدام السيء للهاتف النقال        

  .يعرف كيف يستفيد من فوائده ويتجنب مشاكله وسلبياته



  
)١٠١(

 

رت النتائج المعروضـة ان  أما من حيث تأثير النقال على الجانب التربوي للطلبة فقد أشا   
الهاتف النقال هو من اختراعات التكنولوجيا الحديثة وهو سالح ذو حدين وهناك من يعتبره بلـسم   

 ومما ال شك فيه أن النقال كتقنية حديثة لهـا أثارهـا   .شافي إذا احسن استخدامه في الحد المعقول   
تي أشارت أن لتلك األجهـزة تـأثير        ومضارها الكثيرة ومنها ما أظهرته لنا دراستنا الميدانية وال        

كبير على شريحة الطلبة خصوصاً وذلك بسبب انشغال الطلبة به أكثر من الالزم بل أصبح العديد              
 .منهم يحرصون على شراء أو اقتناء أحدث األجهزة وذلك من باب المباهاة والتفاخر فيما بيـنهم               

ف إلى ذلك أن وجود تلـك التقنيـات       أض ،أكثر من اهتماماتهم بقراءة ومطالعة دروسهم المنهجية      
الحديثة بين أيادي الطلبة يمكن أن تفتح أعين الشباب الصغار على أشياء تجعلهم يهملون دراستهم               
لما تتمتع تلك التقنيات من مميزات عديدة يمكن أن يستغلها البعض في أمور غير مقبولة اجتماعياً                

استخدامها في المعاكسات أو تصوير الفتيـات       والتي تؤثر بالنتيجة على سلوكهم وتصرفاتهم منها        
 وعموماً فأن الهـاتف  .الغيابي أو إقامة العالقات بين الذكور واإلناث وغيرها من األمور األخرى          

النقال تلك التقنية يمكن ان تكون لها أثاراً على المدى البعيد وال سيما ثقافة الشباب انفسهم حيـث                  
م بها أكثر من الالزم مما يؤدي إلى االنصراف عن المطالع     أن وجود تلك التقنيات يمكن ان يشغله      

وقراءة دروسهم المنهجية والتي تجعلهم بمرور الوقت يقبلون على سطحية المعلومـات والثقافـة              
 فضالً عن ما يؤدي هذا الجهاز إلى تشتيت انتباه الطالب وعدم القدرة علـى التركيـز                 ،الهامشية

 اثناء المراجعة إلى رنة الهاتف فأنه يترك الدراسة ويتـابع           فمثالً ان يدرس الطالب درسه ويسمع     
  .فتح الرسالة واالتصال باآلخرين

 وقاعات المناقشات والمؤتمرات والتي )المساجد(أما عن األماكن العامة مثل دور العبادة        
أشارت إليها نتائج البحث فحدث بال حرج فلم نعد نفرق بصراحة ما بين مسجد وصـالة افـراح                  

دع أصحاب محالت الهواتف النقالة في برمجة الهواتف بأحدث النغمات واألغاني والتـي             حيث أب 
يمكن أن تشوش على المصلين وتقطع عليهم خشوعهم لذلك ينبغي على الشخص أن يراعي حرمة        

  .المكان ويقوم بإغالق هاتفه النقال
ليـوم ان هنـاك     وكذلك الحال بالنسبة إلى قاعات المؤتمرات العلمية حيث اننا ما نراه ا           

بعض من الذين يحضرون تلك األماكن العلمية ال يراعون الذوق العام فتجـدهم منـشغلين علـى     
سبيل المثال بآلة التصوير الموجودة بالهاتف النقال وهم بتلك التصرفات يمكن ان يـذهبوا بهيبـة            

لـك المـؤتمرات   المكان نفسه فضالً عن ذلك يمكن ان يقطعوا على المتعلمين الفائدة العلمية من ت          
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والمناقشات نفسها ولكن ماذا نقول للعدوى وحب التقليد ومحاكاة اآلخرين في االنسياق وراء تلـك       
 وهناك من أشار من المبحوثين      ،المظاهر الكاذبة والبعيدة عن الذوق العام وأصول اللياقة واآلداب        

  .إلى أن للنقال أثار متمثلة بخلق المشاكل للفرد ذاته
  )١١(الجدول 

  ين اجابات أفراد العينة بخصوص مساهمة الهاتف النقال إقامة العالقات ومخالفة العاداتيب
  رقم

  السؤال
  نمط  مضمون السؤال

  اإلجابة
  النسبة  التكرار

  المئوية
هل يسهل الهاتف النقال إقامة العالقات بين         ١٣

  الذكور واإلناث خارج مراقبة األهل ؟
  نعم
  ال

١٣٦  
١٤  

٩٠,٧%  
٩,٣%  

م الهاتف النقال في التساهل فـي       هل يساه   ١٤
  مخالفة عاداتنا وتقاليدنا االجتماعية ؟

  نعم
  ال

٨٧  
٦٣  

٥٨%  
٤٢%  

  
أما عن إقامة العالقات بين الذكور واإلناث فقد أظهرت نتائج البحث المعروضـة فـي               

أن مجاالت التعارف والتآلف بين الشباب انحصرت هي األخـرى فـي ظـل              ) ١١(الجدول رقم   
 وأن ما نراه اليوم في أيامنـا هـذه أن االبنـاء             .عصرية عبر خطوط الهاتف النقال    التكنولوجيا ال 

يشبون غير مدركين لحقائق الحياة والعاقبة من جراء تصرفاتهم الخاطئـة والتـي مـع انتـشار                 
الهواتف النقالة أصبحنا بصراحة نجد من الصعوبة السيطرة على هذا الجيل وال سيما فـي ظـل                 

لنقال سهل لهم العديد من األمور وذلك من خالل االتصال مع المقربين لهم             وجود هذه المشتتات فا   
عاطفياً فضالً عن ترتيب اللقاءات فيما بينهم بطريقة أسهل من السابق في ظل انعدام الرقابة مـن                 

وكما هو معروف ان مرحلة الشباب هي من أخطر المراحل التي يمر بهـا اإلنـسان             . قبل األهل 
بالمثيرات والخبرات والظروف الجديدة التي لم يألفها سابقاً لذلك من الممكن أن            ألنه يكون متأثراً    

   .يقدموا على استجابات أو تصرفات غير مقبولة اجتماعياً
أما عن مساهمة النقال في مخالفة عاداتنا وتقاليدنا االجتماعية فلقد أظهرت نتائج البحـث       

تعرض في األونة األخيرة إلى تغيرات هائلة       أن المجتمع العراقي عموماً والموصلي خصوصاً قد        
 تلك الوسيلة الحضارية والتقنيـة الحديثـة        ،متمثلةً بدخول هذا العنصر الجديد من عناصر التغيير       
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التي وجدت أساساً لفائدة االنسان نفسه ولكن الذي يحدث هو ان هناك بعض من يـستخدم تلـك                  
 أكثر من كونها تكنولوجية وذلك من خـالل  الوسيلة بصورة غير مقبولة فأصبحت ابعادها اخالقية 

بث الصور المنافية لألداب أو التقاط الصور في األماكن العامة والخاصـة وخاصـة األجهـزة                
  .المتطورة فاصبح االنسان ال يستطيع الحفاظ على خصوصيته

وعموماً فأن االنسياق وراء تلك المظاهر والنزوات ال تتوافق مـع طبيعـة مجتمعنـا               
صوصيته بل يمكن ان نقول هي بعيدة كل البعـد عـن عاداتنـا وتقاليـدنا وقيمنـا       الموصلي وخ 

   .االجتماعية التي تربينا عليها
وعموماً وفي سياق ما تم عرضه في الصفحات السابقة يتبـين لنـا ان لهـذا الجهـاز                  

ـ              ي ايجابيات وسلبيات اال ان ايجابياته قد غلبت على سلبياته وخاصة في ظل دخوله الى الـبالد ف
ظروف غير طبيعية متمثلة بتدهور الوضع االمني فاصبح النقال يمثل للكثيرين وسيلة بـل بـديل     
حيوي ينبض بالحياة من اجل التواصل واالطمئنان على االهل فضالً عن فوائـد اخـرى عديـدة          
ولكن على الرغم من هذه االيجابيات فان لهذا الجهاز سلبيات وهذا يتوقف على طبيعة الـشخص                

ليس في الجهاز وانما في الشخص الذي يجهل مدى فائدتـه        و الذي يتحكم به فالمشكلة اذاً     نفسه فه 
منه كما يعزى السبب ايضاً الى دور االسرة والمؤسسات التربوية وغياب القانون عن معاقبة من               

  .يسئ مثل هذه السلوكيات
 

الداخلية للفتيات وذلك من خالل سـن  وضع رقابة على استخدام االجهزة وخاصة في االقسام         .١
  .ضوابط صارمة مثل اجراء فصل الطالبة اذا اساءت استخدام الجهاز

عقد ندوات تثقيفية تشارك فيها الجامعات تقوم على تثقيف وارشاد المجتمـع باكملـه حـول               .٢
 .االستخدام المنضبط لتلك االجهزة وبيان اثار االستخدامات السيئة لها

يئات التعليمية على نشر قواعد واعراف اجتماعية تتعلق باالسـتخدامات          مساعدة االسرة واله   .٣
  .االيجابية وحظر االستخدام في اماكن العبادة والتعليم
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  :بلوتوث ال* 
 مترات  ١٠هي خدمة موجودة في األجهزة المتطورة والحديثة مثل الدب حيث تعمل في محيط              

تقريباً، فهي ال تعتمد على أرقام بل محيط مكاني يستطيع رؤية كل الهواتف الموجودة في هذا المدى والتي 
  .ها مجانيةتستعمل نفس التقنية في حالة تشغيل وارسال واستقبال الرسائل علماً ان خدمات



  
)١٠٥(
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