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الحمد هلل المتوحد، المنزه عن األنداد واألمثال اشكره على جزٌل اإلنعام واإلفضال والحمد 

هلل الذي أهدانا من العلم ما وفقنا له إلنجاز هذا العمل المتواضع، والذي ما كنا لنحققه لوال 

 عونه، فلك الحمد والشكر ٌارب

على توجٌهاته ونصائحه القٌمة "عماري بوجمعة" أتقدم بالشكر الجزٌل لألستاذ المشرف 

التً كانت السند القوي إلنجاز هذا البحث كما نتقدم بالشكر إلى األستاذ الفاضل "عبد 

الذي ساعدنا فً إنجاز هذا البحث والى جمٌع أساتذة ودكاترة جامعة الرحمان عبد القادر " 

 عبد الحمٌد ابن بادٌس مستغانم

 .تمام هذا البحثوالى كل من ساهم من قرٌب أو بعٌد فً إ

 



 داءـــــــإه
 استوت تربيتها حسنت ومن ضمئي ارتوى حنانها فيض من التي باسم

 أهدي دراستي إتمام في الفضل صاحبة ومشواري حياتي نبراس أخالقي
 عمرها في اهلل أطال أمي ثم أمي ثم أمي إلى جهدي ثمرة لها

 قرة إلى العمم كؤوس من سقاني والذي حياتي منهاج كان الذي والى
 "أبي" عيني

 ،"فتيحة" ،"إبراهيم" ،"مختار" ،"حسين" ،"خالد"  وأخواتي إخوتي كل إلى
 "ذهبية"

 في ورحبا واسعا صدرا كانوا من كل والى" ابتسام"و" مروة"  بناتهن والى
  أموري تسهيل

 ،"عزيزة" ،" سامية" صديقاتي وجميع ،"آسيا" وصديقتي أختي والى
 ،"فطيمة" ،"وفاء" ،"هوارية" ،"أسماء" ،"فتيحة"

 نجاة نعيمة، فتيحة، صبرين،" وبناتهن وخاالتي أخوالي والى

 اإلعالم عموم أسرة جميع والى" بوجمعة عماري" ومشرفي أستاذي والى
 يعرفني من كل والى مكتوبة وصحافة اتصال خاصة واالتصال

 
 



 

 إهداء
إلى رمز التضحٌة واآلثار إلى الحضن الدافئ والقلب الحً، إلى العٌن التً قطعت النوم 

لتسهر على راحتً بال ضجر والعتاب، وأفنت عمرها فً سعادتً بال آه وال حساب إلى 

 أطال هللا عمرها "خيرة"الحنونة  أمي

من رسم االبتسامة فً وجهً وأوقد نٌران العزٌمة فً صدري أبً العزٌز حفظه هللا  و إلى

 وسدد خطاه

إلى هدٌة قدري والى أغلى جوهرة أنعمنً هللا سبحانه وتعالى بها والذي سخر كل إمكانٌاته 

 حفظه هللا  "أحمد"لتكملة هذا العمل وكان خٌر مثال فً الحب والصبر زوجً العزٌز

 نور الدين، أحمد، محمدً رحم أمً وحنان  أبً إخوتً " إلى من شاركون

 " رقية، يامنة، بختة، خيرةإلى من عشت براءة طفولتً معهم أخواتً " 

، ريتاج، خديجة، مليكةإلى من نظراتهم براءة وضحكاتهم تفاؤل أبناء إخوتً وأخواتً " 

 "قصيل، بسمة، وليد، صباح، سلسبيل

 "عزيزة، فتيحة، خديجة، خيرةإلى من ٌحن قلبً إلٌهن صدٌقاتً " 

إلى كل من علمنً حرفا جمٌع أساتذتً اللذٌن بذلوا الجهد لنصل إلى ما نحن علٌه، إلى كل 

من جمعتنً بهم الكلمة الطٌبة واالبتسامة الصادقة، إلى كل من ٌحبهم قلبً ولم ٌذكرهم 

 .قلمً
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 مقدمة

 

 
 أ

                                                                                  :مقدمة

عة تطورات مذىمة ومتسار لقد شيد العالم خالل النصف الثاني من القرن العشرين،       

الذي يعد مجاال حيويا بفضل وسائمو المختمفة  األخيرخاصة في مجال االتصال، ىذا 

 أساسالظواىر االجتماعية التي حظيت باىتمام الباحثين، فيو  أىموالمتطورة، كما انو من 

 .األفرادالتواصل داخل المجتمع، باعتباره يقوم عمى التفاعل االجتماعي بين 

المختمفة جعمت عممية  بأشكاليااالتصال وتكنولوجيا االتصاالت  إن التقدم اليائل في وسائل

من أي مكان في العالم، بحيث غزت كل مجاالت النشاط  واألحداثنقل وتبادل المعمومات 

نقمة  إلى أدىولعبت دورا ىاما في تطور المجتمعات وتغيير السموكات، ىذا ما  اإلنساني

جتماعية، ومن بين ىذه الوسائل الياتف النقال، وألقى بضاللو عمى مجال العالقات االنوعية 

بشكل كبير في سرعة  وأثرت راىنرز المظاىر التي مست العصر اليعد استعمالو من اب إذ

وقد وقل استخداميم لوسائل االتصال الالسمكية الثابتة  األفراداالتصال فبظيوره تغيرت حياة 

المجتمع، وبات من  أىم التقنيات الضرورية أصبح أداة اتصالية ليا وزنيا ومكانتيا في 

لمتواصل البشري، باالظافة إلى تأثيراتو المختمفة عمى مستخدميو خاصة فئة المراىقين، 

باعتبارىم أكثر فئات المجتمع تقبال لمجديد وأكثر انبيارا وتأثرا باألفكار الواردة عمى الشبكة، 

ذا مما ساعدىم عمى إقامة عمميات وبالتالي فإنيم أكثر عرضة لإلدمان عمى الياتف، 

االتصال باختصار المكان والزمان وبالتالي توسيع شبكة عالقاتيم االجتماعية وخاصة 

 عالقاتيم العاطفية.



 مقدمة

 

 
 ب

وفي ىذا المجال سنحاول في ىذه الدراسة أن نتعرف عمى تأثير الياتف النقال عمى العالقات 

ا ليذه الدراسة قمنا بوضع خطة تشمل االجتماعية والعاطفية لدى المراىق،وألجل معالجتن

 (، فصمين نظريين وفصل تطبيقي باالظافة إلى اإلطار المنيجي لمدراسة.3ثالثة فصول )

تضمن اإلطار المنيجي تحديد اإلشكالية والفرضيات وتحديد المفاىيم مع عرض الدراسات 

باب واختيار أس إلىالسابقة التي تناولت جانبا من جوانب موضوعنا، كما تطرقنا أيضا 

الدراسة اظافة إلى المنيج المستخدم وأدوات الدراسة ومجتمع البحث،  الموضوع وأىداف

 وعينة البحث، وفي األخير تطرقنا إلى الصعوبات التي واجيناىا أثناء القيام بالدراسة.                        

ولقد شمل عمى ثالثة  أما الفصل األول جاء تحت عنوان االتصال واستخدام الياتف النقال 

مباحث كل مبحث يضم مجموعة من المطالب، حيث خصص المبحث األول حول ماىية 

االتصال أما المبحث الثاني تكنولوجيا االتصال وكان المبحث الثالث تحت عنوان الياتف 

 النقال والتغيرات التي أحدثيا.

ث مباحث أساسية والتي ضم الفصل الثاني المعنون ب المراىقة والياتف النقال ثال لقد و

شممت بدورىا عمى مجموعة من المطالب، فخصص المبحث األول حول ماىية المراىقة 

وتناول المبحث الثاني المراىق والمحيط االجتماعي، أما المبحث الثالث واألخير تطرقنا فيو 

 النقال.إلى المراىق والياتف 



 مقدمة

 

 
 ج

قمنا من خالل ىذا الفصل بتحميل  ث تضمن الجانب الميداني لمدراسة فقدالفصل الثال أما

البيانات الخاصة بالفرضيات الثالثة المتعمقة بالدراسة استعمال تقنية االستمارة في جمع 

 المعمومات والبيانات.

نتائج الدراسة ثم في األخير الخاتمة، فيي بمثابة  إلىفبعد التعميق والمناقشة والتحميل توصمنا 

 .ثم قائمة المصادر والمراجعاستنتاج عام لمدراسة ثم المالحق 
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 :اإلشكالية

السريعة والمالحظة التي يعيشيا العالـ نتيجة التقدـ اليائؿ في مختمؼ  التطورات إف

الثورة التكنولوجية في مجاؿ االتصاؿ الذي  أحدثتياالمجاالت، خاصة المستجدات التي 

احدث تغييرا في سمـ القيـ والمعايير االجتماعية، والثقافية، مما ترتب عميو استيالؾ ثقافة 

مما جعؿ مف العالـ قرية  األزماتغربية وتوسيع نطاقو الجغرافي، بكسره الحواجز واختراقو 

ىو  ذو حديف وعادة ما تجمع بيف ما سالح أصبحتالتكنولوجية الحديثة  أفصغيرة، والشؾ 

المحموؿ، القائـ  أوومف ضمف ىذه الوسائؿ المتطورة الياتؼ النقاؿ  ايجابي، ىو ما سمبي و

تسييؿ المحادثات الياتفية، حيث عرؼ استعمالو  إلىعمى االتصاؿ الالسمكي الذي ييدؼ 

ال يكادوف يستغنوف  أصبحواالمجتمع وخاصة المراىقيف الذيف  أفرادمس جميع رواجا كبيرا 

 عديدةحياتيـ مكنتيـ مف تكويف عالقات اجتماعية  إلىعنو، فدخوؿ ىذه الوسيمة االتصالية 

 ومتنوعة مع الناس وخاصة العالقات العاطفية.

في حياة  أولويةالمواضيع التي تكوف ليا  أىـعدة دراسات اجتماعية عمى اف  أكدتحيث 

 التالية: اإلشكاليةيمكف صياغة  األساسوعمى ىذا  المراىؽ ىي العالقات مع الطرؼ اآلخر،

كنموذج ثانوية احمد  كيؼ يؤثر الياتؼ النقاؿ في تكويف العالقات العاطفية لدى المراىؽ "

  بن بمة وادي ارهيو؟ 
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 الفرعية: األسئمة -2

الياتؼ النقاؿ الى تطوير شبكة العالقات االجتماعية لممراىؽ خاصة العالقات ىؿ يؤدي -1

 العاطفية؟

تفكؾ العالقة بيف المراىؽ  إلىىؿ تؤدي العالقات العاطفية لممراىؽ عبر الياتؼ النقاؿ  -2

 ؟وأسرتو

 التحصيؿ الدراسي لممراىؽ؟ىؿ يؤثر الياتؼ النقاؿ عمى نسبة  -3

 الفرضيات:

 توسيع شبكة العالقات االجتماعية خاصة العالقات العاطفية  إلى يؤدي الياتؼ النقاؿ-1

 وأسرتوتفكيؾ العالقة بيف المراىؽ  إلىتؤدي العالقات العاطفية عبر الياتؼ النقاؿ  -2

 يؤثر الياتؼ النقاؿ عمى نسبة التحصيؿ الدراسي لدى لممراىؽ -3

 : المفاهيمتحديد  -3

التعبير والتفاعؿ مف خالؿ بعض الرموز، مف اجؿ تحقيؽ ىدؼ معيف االتصال: -1

 والتدبير.وتنطوي عمى عنصر القصد 
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كما يرجع  وتكويف العالقة، المشاركةبمعنى  communi ىذه الكممة مشتقة أصؿ التيني

بمعنى عاـ ومشترؾ، وفي المغة العربية يرجع  common األصؿ إلىالبعض ىذه الكممة 

 واالسـ يعني المعمومات المبمغة او الرسالة الشفوية او الفعؿ اتصؿ  إلى

و اإلشارات والرموز وىو اليوـ بمثابة أو اآلراء والمعمومات، عف طريؽ الكالـ أتبادؿ األفكار 

ينتظر ردا، ففي العممية االتصالية رد  رد الفعؿ عكس مفيـو اإلعالـ القديـ الذي ىو فعؿ ال

  1رجع الصدى. وأالفعؿ يكوف بمثابة االستجابة لتترجميا التغذية الراجحة 

"بأنو تبادؿ األفكار واآلراء والمعمومات عف طريؽ  مورد االتصاؿ في حيف عرؼ قاموس

بصرية سمكية كانت و سمعية أت، أو ذبذبات، ئاماإو اإلشارة سواء في شكؿ أالكالـ والكتابة 

 2أو السمكية.

 التعريف اإلجرائي :

و الصمة التي تجمع بيف شخصيف او أكثر لتبادؿ األفكار أوالمقصود بو ىنا ىو تمؾ العالقة 

 وأطراؼ الحديث عف طريؽ وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة . والمشاعر 

                              
   .21، ص 2114، 1العربية بيروت ، ط دار النيضة ،واالتصال اإلعالممعجم المفاهيم الحديثة في مي العبد اهلل،    1
   ،ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، ب طواالتصال،  اإلعالممناهج البحث العممي في عموم احمد بف مرسمي،   2 

  .21 -21، ص ص 2113



المنهجي اإلطار  

 

 17 

بوصوؿ  ، وتسمحالراديوتستخدـ فيو موجات  إرساؿىو جياز الهاتف النقال:  -2   

المتمقي في منطقة  cellule الياتفي لمنقاؿ عمى وجود خالياويعتمد النظاـ  اإلشارات

  1مف خالؿ نضاـ مركزي لمتحكـ. ببعضياف تتصؿ أجغرافية تسمى الخمية منفصمة يمكف 

 :اإلجرائيالتعريف  

يستطيع حامميا اف يتصؿ ىو وسيمة مف وسائؿ االتصاؿ الحديثة المحمولة صغيرة الحجـ 

 أفراد واسعا بيف انتشاراي وقت ، وقد عرؼ أي مكاف وفي أبسيولة وسرعة بأي شخص وفي 

وعالقات اجتماعية  المجتمع خصوصا المراىقيف، حيث ساعدىـ عمى تكويف صداقات

 وعاطفية.

بيف الطرفيف وقواـ استمرار ىذه العالقة العاطفية  ىي كياف وارتباط العاطفية:عالقات ال -3

واف يكوف نوع مف التفاىـ والتقارب ومشاعر  إلنجاحيافييا  األساسييفىو استجابة الطرفيف 

 2بيف الطرفيف .

التي تجمع بيف المراىقيف والمراىقات حيث والمقصود بيا تمؾ العالقات : اإلجرائيالتعريف 

نماال تسير وفؽ السبؿ السميمة والشرعية مف اجؿ التواصؿ بيف الجنسيف  تنتج خيوطيا  وا 

 وىمية، وتحاؾ بعيدا عف العرؼ وتقاليد المجتمع.  أحكاـوفؽ 

                              
  .169، ص2111،المطبعة الجامعية القاىرة، ب ط تكنولوجيا المعمومات واالتصال،حسف عماد المكاوي،    1
 .123، ص2116، 1لمنشر والتوزيع، ط أسامة، دار المجتمع التربوي وعمم النفسناجي القبيسي،  2 
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ي الناجمة عف تفاعؿ واعتراؾ األفراد ف وىي العمميات والتفاعالتالعالقات االجتماعية: -4

البيئتيف الطبيعية واالجتماعية وىي اإلطار الذي يحدد تصرفات األفراد ومختمؼ مظاىر 

العالقات التي تنشا بيف كائنيف  بأنيا أيضا، وتعرؼ العالقات االجتماعية سموكيـ وأنشطتيـ

نتيجة تقارب ىذه  أوعندما يوجد نوع مف االتفاؽ بيف مصالح كؿ منيما  أكثر أوإنسانييف 

 1لمحد مف الصراعات التي قد تنشا نتيجة الختالؼ مصالحيـ. أوالمصالح 

طريؽ التفاعؿ البعض عف  ببعضيـلتي تربط الناس ىي تمؾ العالقات ا: اإلجرائيالتعريف 

يوجد بينيـ نوع مف االتفاؽ والتفاىـ  األفرادفيما بينيـ او ىي تمؾ العمميات التي تجمع بيف 

 والمشاكؿ والعواطؼ. واألفكاروالتراضي او نتيجة لتقارب في المصالح 

وبداية مرحمة ىي فترة التحوؿ الفيزيقي نحو النضج وتقع بيف سف النضج  المراهقة :-5

الثالثة عشر، وتختمؼ  أوويحددىا بعض عمماء النفس عادة في سف الثانية  البموغ،

البسيكولوجي  االجتماعي و األثر أفباختالؼ الثقافات كما  المراىقةجاىات حوؿ االت

 2الثقافية واالجتماعية. األنماططبقا الختالؼ  أيضالممراىقة يختمؼ 

مف مراحؿ الحياة يجتازىا الفرد، بحيث ينتقؿ مف سف  أساسيةمرحمة  ىي :اإلجرائيالتعريف 

فيي سف األحالـ واآلماؿ  سف الرشد حيث تظير عميو عوارض تثبت ذالؾ، إلىالطفولة 

                              
  .346، ص 2116 دط،، األردف، دار الشرؼ الثقافي، معجم عمم االجتماعمصمح،  أبوعدناف   1
 174-173  ، ص ص2113، دار مدني لمطباعة والتوزيع، القاىرة، قاموس مصطمحات عمم االجتماعفاروؽ مداس،   2
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شخصيتو وفرض  إثباتالعريضة وسف االنفعاالت والعواطؼ الجياشة، يحاوؿ فييا المراىؽ 

 نفسو .

 :التأثير-6

فييا تأثيرا  اثرتأثيرا واألثر ىو ما تبقى عف الشيء والتأثير بمعنى  مف الفعؿ اثر يؤثر لغة :

 .اثرفييا ترؾ  أي

حيث يمكف مف خالليا  اإلعالميةعمى مستقبؿ الرسالة  يطرأىو التغيير الذي اصطالحا: 

ات جديدة معموم إليوتضيؼ  أنياباإلضافة إلى وفيـ معناىا  إدراكيالفت االنتباه ويستطيع 

العمؿ عمى تعديؿ اتجاىاتو القديمة وخمؽ اتجاىات جديدة وىوؿ أبدى المعطيات  إلىدفعو ت

يتـ تغييرىا والسيما بالنسبة لألشياء الجمالية ويتميز بالحسية  أفالفورية لموجداف دوف 

  1والحيوية والقوة.

 ما ينتج عف استخداـ الياتؼ النقاؿ مف  أو: والمقصود بو ىو ما يتركو التعريف اإلجرائي

 سمبية عمى صعيد العالقات أوطرؼ المراىقيف مف سموكيات وانعكاسات سواء ايجابية 

 إلىالعاطفية واالجتماعية وحتى عمى التأثير في نسبة التحصيؿ الدراسي لو مما يؤدي  

 تغيير سموكياتو.

                              
 . 171، ص 1979، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، القاىرة، قاموس عمم االجتماعاحمد عاطؼ غيث،   1
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 التحصيل الدراسي:-7

تعددت تعريفاتو  المفاىيـ  استعماال في المجاالت التعميمية وليذا أكثرالتحصيؿ الدراسي 

 1انو المجموع العاـ لدرجات التمميذ في جميع المواد الدراسية.خير اهلل عصار  ويعرفو سيد

الميارات المكتسبة في المواضيع  أويعرفو عمى انو المعمومات فريد جبرائيل نجار :  أما

العالمات التي يضعيا المعمموف لمطمبة او االثنيف معا  أوالمدرسية ويقاس عادة باالمتحانات 

المعرفة التي يحصؿ عمييا الطفؿ مف خالؿ برنامج مدرسي  بأنويرى "روبن النون"  أما

 2.قصد تكييفو مع الوسط والعمؿ المدرسي

 تتأثرمف طرؼ التمميذ المتمدرس حيث  إليياالمتوصؿ : ىو مجموع النتائج اإلجرائيالتعريف 

لتحصيمية لمتمميذ بعوامؿ ترتبط بالتمميذ نفسو مف حيث قراراتو وميولو، ومنيا ما درجات ا

ليا صمة بالمواد  أخرىاالجتماعي واالقتصادي وىناؾ عوامؿ  األسرةمف حيث مركز  يرتبط

 صعوبتيا. أوالدراسية مف حيث سيولتيا 

 

 

                              
 .76، ص 1981دط، ، دار النيضة العربية، بيروت، بحوث نفسية وتربويةسيد خير اهلل عصار،   1
 ط،، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، دلقدرة عمى التفكير اإلبتكاري بالتحصيل الدراسيعالقة ا الطاىر سعد اهلل،  2

 .46، ص 1991
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 الدراسات السابقة:

عمى المراىقيف" دراسة ميدانية  وأثارهدراسة بوزياف عبد الكريـ "االستخداـ المفرط لالنترنت ( 1

والية غميزاف نموذجا ، مذكرة تخرج لنيؿ  -مركز–ثانوية بف داود عمى عينة مف تالميذ 

واالتصاؿ تخصص اتصاؿ وصحافة مكتوبة، السنة  اإلعالـشيادة ماستر في عمـو 

 .2114-2113الجامعية 

االستخداـ المفرط لالنترنت عمى المراىقيف،  تأثيرىذه الدراسة في معرفة مدى  إشكاليةكمف ت

 مف بينيا: اإلشكاليةعمى التساؤالت المنبثقة عف ىذه  لإلجابةوتسعى ىذه الدراسة 

 ما مدى استخداـ المراىقيف لشبكة االنترنت؟ -

 ىذا االستخداـ؟ وأنماطىي عادات  ما-

 أساليبمف  أسموب بأنولدراسة عمى منيج لمسح االجتماعي الذي يعرؼ وقد اعتمد في ىذه ا

ؿ فترات مف خال التحميؿ المرتكز عمى معمومات كافية ودقيقة عف ظاىرة او موضوع محدد

 اوذالؾ مف اجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية تـ تفسيرىا بطريقة عممية، كم زمنية معمومة،

التي تستخدـ في جمع البيانات بطريقة منيجية  اليباألساالستمارة وىي احد  أداة ىاعتمد عم

مقننة، بحيث تـ االعتماد عمى العينة العمدية في اختيار عينة الدراسة والمتمثمة في تالميذ 

والية  -مركز-المرحمة الثانوية مف مستخدمي االنترنت والتمدرسيف في ثانوية بف داود
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، وعميو توصمت واإلناثلتساوي بيف الذكور مفردة با91غميزاف، وقد تـ توزيع االستمارة عمى 

 جممة مف النتائج نذكر منيا: إلىىذه الدراسة 

المراىقيف ليس حديثي العيد مف حيث استخداميـ لشبكة االنترنت حيث سجمت  أغمبية إف-

مف ثالث سنوات وىذا ما يفسر االنتشار الواسع  أكثرلمذيف يستخدمونيا منذ  64،14نسبة 

 .لشبكة االنترنت

إف المراىقيف يستخدموف االنترنت بنسب كبيرة سواء يوميا او أسبوعيا حيث كشفت الدراسة  -

مف  41،66يستخدموف االنترنت مف ساعة ثالث ساعات يوميا ومنيـ  53،57باف نسبة 

 ما يعادؿ تقريبا ثالثوف ساعة أسبوعيا. أييبالغوف في استخداميا ألكثر مف ثالث ساعات 

 55،95أغمبية المراىقيف تراجع تحصيميـ الدراسي منذ استخداميـ لشبكة االنترنت بنسبة -

وىذا راجع لموقت الطويؿ الذي يقضونو في االنترنت واالستخداـ الغير اليادؼ ليا 

تراجع التحصيؿ  إلىكاستخداميـ االنترنت في الدردشة بدال مف البحث العممي وىذا ما ادى 

 .الدراسي لدييـ

دراسة خيرة وداود عائشة "دور تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في تطور العمؿ الصحفي"  -(2

مذكرة تخرج لنيؿ شيادة ماستر في عمـو اإلعالـ  -اإلذاعة الجيوية بوىراف نموذجا-

 .2115-2114واالتصاؿ تخصص وسائؿ اإلعالـ والمجتمع، السنة الجامعية 
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الذي تمعبو تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في  ىذه الدراسة في معرفة الدور إشكاليةتكمف 

لإلجابة عمى وىراف الجيوية، بحيث تسعى ىذه الدراسة  إذاعةالصحفي في  ؿتحسيف العم

 التساؤالت المنبثقة عف ىذه اإلشكالية ومف بينيا:

 إلى أي مدى تساىـ تكنولوجيا االتصاؿ الحديثة في رفع الكفاءة والخبرة؟ -

 تصاؿ الحديثة عمى العمؿ الصحفي في اإلذاعة؟ما اثر تكنولوجيا اال -

وقد اعتمدت الطالبة في دراستيا عمى المنيج المسحي كونو يعد مف ابرز المناىج العممية 

المستعممة في الدراسات االستكشافية، حيث يعتمد عمى تحميؿ الظاىرة قيد الدراسة انطالقا 

المقابمة لجمع  أداةكما اعتمدت عمى مف تحديد المكاف والمجاؿ والناس المعنييف بالدراسة، 

البحث العممي وىي عبارة عف حوار بيف الباحث  أدواتتعد مف  إذبيانات المبحوثيف، 

)ىي عينة غير احتمالية( والتي يقوـ فييا  قصديةالعينة فتمت بطريقة  أماوالمبحوث، 

معمومات لما يبحث عنو مف  الباحث شخصيا باقتناء المفردات الممثمة اكثر مف غيرىا

وبيانات وىذا إلدراكو المسبؽ ومعرفتو الجيدة لمجتمع البحث ولعناصره اليامة التي تمثمو 

صحفييف وعميو توصمت ىذه الدراسة الى جممة  11تمثيال صحيحا، بحيث تكونت العينة مف 

 مف النتائج: 

ديدة اف تطور التكنولوجيا الحديثة انعكست عمى اإلعالـ ووسائمو حيث ظيرت تطبيقات ج-

 عمى الساحة اإلعالمية كاإلذاعة الرقمية والتمفزيوف الرقمي. 
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 وسائؿ اتصالية حديثة. اإلعالمي أدائوالصحفي يستخدـ في  أف -

مف حيث توفير الجيد والوقت وسيولة  اإلعالميسيمت التكنولوجية الحديثة العمؿ  لقد-

 نتقاؿ.الحصوؿ عمى المعمومات دوف عناء اال

 اختيار الموضوع: أسباب -4

 األسباب الذاتية:        

تؼ النقاؿ حديث العاـ االي أصبحالذي دفعنا لمبحث فيو بحيث  الفضوؿ العممي -

المجتمع ومف بينيـ  أفرادكبيرة عمى واقع ومستقبؿ  تأثيراتوالخاص لما لو مف 

اسع الستخدامو في وسط المراىقيف المراىقيف، وكذالؾ مالحظتنا لالنتشار الو 

شكؿ لدينا الحفز لمتفكير في جوانبو المختمفة، والمثابرة في تحديد  بأىميتوعورنا وش

  .أبعاده

 : األسباب الموضوعية   

 حوؿ إحدى وسائؿ التكنولوجية الحديثة .الفضوؿ إلقامة دراسة  -  

 الكشؼ عف سمبيات الياتؼ النقاؿ وكيفية تأثيره عمى المراىقيف.  -  

محدودية الدراسة التي تناولت ىذا النوع مف المواضيع واف كانت موجودة اال أنيا اىتمت  -  

 بجوانب أخرى.   
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اختيار الياتؼ النقاؿ لكونو وسيمة اتصاؿ تجمع بيف الطرفيف وتحتاج الى استكشاؼ خبايا  -

 الياتؼ النقاؿ. 

 أهداف الدراسة:

أىداؼ البحث والدراسة مف الخطوات الميمة التي البد اف يمر بيا  تعتبر خطوة تحديد

 الباحث فيي تمكف مف ضبط الموضوع أكثر فأكثر ورسـ الخطوط العريضة لإلشكالية 

أىداؼ إجراء الدراسة التي نحددىا  إلىالمتناولة وليذا البد مف اإلشارة في سياؽ البحث 

 كاآلتي:

 في المجتمع.لياتؼ النقاؿ ودوره التعرؼ عمى ا-

 مف قدرة الياتؼ النقاؿ عمى تكويف العالقات االجتماعية والعاطفية خاصة التأكد

كشؼ الدور الذي يؤديو في تكويف العالقات االجتماعية لممراىؽ وخاصة العالقات -

 .أسرتوانعكاساتو عمى المراىؽ داخؿ  إلىالعاطفية وكذا التطرؽ 

    لياتؼ النقاؿ.التنبؤ بمصير العالقات الناتجة عبر ا -

 المنهج المستخدم:

موضوع البحث ىو الذي يعيف  أفباختالؼ المواضيع والدراسات حيث  تختمؼ مناىج البحث

خطوة لمحكـ عمى سالمة الخطة المنيجية  أىـمنيج الدراسة ويحدد طرقو ولذا يعتبر المنيج 
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يدؼ وبالتالي ىو حيث يعرؼ المنيج عمى انو "مجموعة منظمة مف العمميات تسعى لبموغ ال

عدد مف القواعد  الطريؽ الذي مف خاللو نكشؼ عف الحقيقة في العمـو مف خالؿ أوالمسمؾ 

نتائج موضوعية وغير متحيزة  إلىالرئيسية لمبحث العممي الوصوؿ  األىداؼالعامة، ومف 

لبعض التساؤالت التي تحكـ في عناصر ومتغيرات موضوع معيف حيث يجب استخداـ 

عمى  ىذه الدراسة فيالطريقة العممية لمكشؼ عف جميع متغيرات المؤثرة فيو، وقد اعتمدنا 

 عف  توفير البيانات والحقائؽ إلى المنيج الوصفي التحميمي، وىو ذالؾ المنيج الذي ييدؼ

 وه "هويتني" ظاىرة موضوع البحث لتفسيرىا تفسيرا كامال وىو ما يؤكد عميو أومشكمة 

ما يفسر  تفسيرىا لموقوؼ عمى داللتيا وىذاتجاوز مرحمة تجميع البيانات بمحاولة  رورةض

المتطورة عبر فترات  والمجريات لألحداثعدـ اقتصار المنيج الوصفي عمى السرد التاريخي 

 1.زمنية معينة

والمونوغرافية  الفونغرافيالمنيج  الفرنسييفماء االجتماع دراسة الحالة يطمؽ عميو عم وبأسموب

 أوالعشيرة  أو كاألسرةظاىرة مفردة  أوموضوع  أوتعني وفقا ليذا المفيـو وصؼ حالة 

 ىذه الحالة أبعادالمصنع ...الخ، ودراستيا دراسة مفصمة ييدؼ بيدؼ الكشؼ عف  أوالقبيمة 

نتائج يمكف تعميميا عمى مختمؼ الحاالت المشابية ليا في  إلىوجوانبيا المتعددة ولموصوؿ 

منظمة واحدة وتنظيميا وتحميميا  أوالخصائص الذي يقـو عمى جمع البيانات مف منشاة 

                              
  .211س، ص ، د.ط ، دإسكندرية، مكتب اإلشعاع، االجتماعيةالمنهج العممي والعموم عمي شتا،    1



المنهجي اإلطار  

 

 27 

وأسبابيا والعوامؿ ذات وتقديـ وصؼ لمظاىرة التي ىي محؿ الدراسة لمتعرؼ عمى متغيراتيا 

ستخالص رؤية المبحوثيف اتجاه موضوع الدراسة وىذا األسموب يوفر ليا العمؽ العالقة بيا وا

 1والشموؿ كما أف المنيج يستخدـ لتمكيف الباحث مف تقديـ وصؼ وافي لمظاىرة المدروسة.

 الدراسة: أدوات

الدراسة وىناؾ  إشكاليةعف  لإلجابةيجب عمى الباحث تحديد جمع المعطيات والبيانات 

اعتمدنا في ىذا البحث عمى التقنية المناسبة  إلييا، ولقديمجا  أفمكف لمباحث تقنيات عديدة ي

 لمموضوع وىي:

 تعتبر  إذألنيا األنسب لموضوعنا وتمكننا مف جمع المعطيات الكمية مف الميداف،  االستمارة

يرسـ مساراتيا  أفبمثابة المرشد الذي يوجو المقابمة التي تقع بيف الباحث والمبحوث بعد 

حدد موضوعاتيا ويشخص طبيعة المعمومات التي يطمبيا الباحث مف المبحوث وتحتوي وي

  2ة مف األسئمة المفتوحة والمغمقة.االستمارة عادة عمى مجموع

 عينة  إلى األسئمةفي تعريؼ آخر ىي عبارة عف شكؿ مطبوع تحتوي عمى مجموعة مف  و

 الدراسة. بأىداؼموضوعات ترتبط  أوحوؿ موضوع  األفرادمف 
                              

 لمطبوعات الجامعية، الجزائر، د، ديواف اواالتصالمناهج البحث العممي في عموم اإلعالم أحمد بف مرسمي،   1
 .311ص ، 2115ط،
، دار القصبة لمنشر، الجزائر، االجتماعالدليل المنهجي في إعداد المذكرات والرسائل الجامعية في عمم  سعيد سبعوف،   2
 .155، ص 2112، .ط د
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ىي الوسيمة العممية التي تساعد الباحث عمى جمع الحقائؽ والمعمومات مف المبحوث فبدوف 

 1االجتماعي.استمارة ال يستطيع الباحث جمع الحقائؽ العممية مف الحقؿ 

 مجتمع البحث: 

أساس نجاح الجيود البحثية تكمف في التحديد الدقيؽ لمجتمع البحث األصمي والتعرؼ  إف

 ووينو الداخمي عف طريؽ دراسة استكشافية تتمثؿ في الزيارات الميدانية ومف ىنا يعرفعمى تك

عدة خصائص  أو"  مجتمع البحث عمى انو مجموعة عناصر ليا خاصية أنجرس"موريس 

 2األخرى التي يجرى عمييا البحث.مشتركة يميزىا عف غيرىا مف العناصر 

جميع مفردات الظاىرة التي يدرسيا الباحث "وىو  أنياعمى  آخروفكما عرفيا باحثوف 

الوحدات محددة مسبقا حيث تنصب  أومجموع محدود وغير محدود مف المفردات والعناصر 

  3المالحظات.

 غير منتيية مف العناصر المحددة مسبقا والتي  أوعمى انو مجموعة منتيية  أيضاكما يعرؼ 

ناثومجتمع بحثنا يتمثؿ في المراىقيف )ذكور  المالحظات،ترتكز عمييا  إلى إنيـ  إضافة(  وا 

 يمتمكوف ىاتؼ نقاؿ.

                              
 .123، ص 1993، 1، عالـ الكتب، القاىرة، طدراسة الجمهور في بحوث اإلعالممحمد عبد الحميد،   1
، .ط ، تحت إشراؼ مصطفى ماضي، منيجية البحث في العمـو اإلنسانية، دترجمة مجموعة الكتاب موريس أنجرس،  2

 .81، ص2114
 .24، المرجع السابؽ، ص واالتصالمناهج البحث العممي في عموم اإلعالم أحمد بف مرسمي،   3
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 عينة الدراسة:

جراءىي عبارة عف مجموعة جزئية مف مجتمع الدراسة يتـ اختيارىا بطريقة معينة  :العينة  وا 

 الدراسة عمييا، ومف ثـ استخداـ تمؾ النتائج وتعميميا عمى كامؿ مجتمع الدراسة.

آخر، فطبيعة الموضوع والظروؼ المحيطة  إلىتختمؼ طريقة اختيار العينة مف بحث  كما

  أفضؿبو ىي التي تفرض عمى الباحث عينة بحثو ونظرا لطبيعة موضوع بحثنا، فقد وجدنا 

 ، فالباحث ال يستطيع القياـ العينة الطبقية الممثمة لممجتمع األصميعينة تخدـ البحث ىي 

مقررات البحث فال يجد غير وسيمة بديمة يستطيع االعتماد عمييا وىي بدراسة شاممة لجميع 

 1مراعاة حدود الوقت والجيد واإلمكانات المادية. بأخذىااالكتفاء بعدد مف المقررات، 

عمى ىذا األساس وقع اختيارنا عمى العينة الطبقية المتمثمة في مراىقيف الثانوية الذيف  و

األكثر عرضة لمتأثر بو، نظرا لخطورة ىذه المرحمة، وانتشار يمتمكوف ىاتؼ نقاؿ، باعتبارىـ 

 2ظاىرة العالقات العاطفية في أوساطيـ.

 مبحوث باالعتماد عمى النسبة المختارة. 81ػوقد حدد عدد أفراد العينة ب

 

                              
، ديواف المطبوعات الجامعية، الجزائر، مناهج البحث العممي وطرق إعداد البحوثيبات،  عمار بحوش، محمد ند  1
 .199 .، ص2111، 2.ط
 .124، ص 2113،  1، دار ريحانة لمنشر والتوزيع، الجزائر، طمنهج البحث العمميخالد حامد،   2
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 النظرية الخمفية:

لباحثيف في مجاؿ مرحمة جعمت ا إلىالياتؼ النقاؿ  استخداـالنمو اليائؿ في  أدى  

شباعات دراستو ، فنموذج االستخدامات واإليزيدوف مف اىتماميـ ب واإلشباعاتستخدامات اال

يركز عمى الفرد المستخدـ لوسائؿ االتصاؿ، والذي يبادر باستخداـ ىذه الوسائؿ ويبني 

عمى انو يختار مف بيف البدائؿ  إضافةأىدافو بشكؿ مباشر ، سموكو االتصالي عمى 

بوعي وسائؿ االتصاؿ التي  األفراديشبع احتياجاتو، بمعنى يختار  الوظيفية ما يستخدمو لكي

يمبي حاجاتيـ النفسية واالجتماعية مف ، ونوع المضموف الذي إلييايرغبوف في التعرض 

 .اإلعالـخالؿ وسائؿ 

الناس يستخدموف وسائؿ االتصاؿ) الياتؼ  أف( 1965ووجد كؿ مف بالمجريف ورايبوف )

 :يمي  ما إلشباعالنقاؿ( 

 السعادة واليروب  االسترخاء، السيطرة،عمى سبيؿ المثاؿ  الشخصية:الحاجات  -أ(

تقميديا مف الوسيمة: مثؿ التفاعؿ االجتماعي وتمضية  إشباعياالحاجات التي يمكف  -ب(

 1.الوقت والعادة واكتساب المعمومات والتسمية

                              
 .121، ص 1998ط،  ، الدار المصرية المبنانية، القاىرة، مصر، داالتصال ونظرياته المعاصرةعماد مكاوي،   1
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لدراسة االستخداـ المفرط  واإلشباعاتلذا اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى مدخؿ االستخدامات 

لمياتؼ النقاؿ وتأثيره عمى المراىقيف ، باعتباره مدخال اتصاليا سيكولوجيا وىو مف النماذج 

الحديثة وخاصة الياتؼ  اليامة في شرح الظواىر المتعمقة بوسائؿ االتصاؿ التكنولوجية

ة واجتماعية النقاؿ ، فقد افترض ىذا النموذج وجود جميور نشط لو دوافع شخصية ونفسي

 إلشباعالمنزلية   تدفعو الستخداـ الياتؼ كوسيمة تتنافس مع غيرىا مف الوسائؿ التكنولوجية

ىذا الجميور مف استخداـ تمؾ الوسائؿ، وتطبيقا عمى ذالؾ فاف  أىداؼ إطاراحتياجاتو، في 

عمية التفا بتأثيرنشاط ومشاركة في العممية االتصالية  أكثرفئات جميور مستخدمي الياتؼ 

يتخذ الفرد قراره في استخداـ الياتؼ  أفنتوقع  فإننايتميز بيا ىذا االتصاؿ، وبالتالي التي 

تمؾ الحاجات مف استخداـ لمياتؼ  إشباع، ومدى إشباعياعف وعي كامؿ بحاجاتو التي يريد 

 1.األخرىمقارنة بوسائؿ االتصاؿ 

 رئيسية : أىداؼاالشباعات ثالث  ويتحقؽ مف منظور االستخدامات و

 الجميور إلىوسائؿ االتصاؿ، وذالؾ بالنظر  األفراداكتشاؼ كيؼ يستخدـ  إلىالسعي -

 2يختار ويستخدـ الوسائؿ التي تشبع حاجاتو وتوقعاتو. أفالنشط الذي يستطيع 

 

                              
، 1،2118عربي، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، ط-طارؽ سيد أحمد الخميفي، معجـ مصطمحات اإلعالـ: انجميزي 1

 . 317ص
  121صعماد مكاوي، المرجع السابؽ،  2 
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شرح دوافع التعرض لوسيمة معينة مف وسائؿ االتصاؿ، والتفاعؿ الذي يحدث نتيجة ىذا  -

 التعرض.

 عمى نتائج استخداـ وسائؿ االتصاؿ بيدؼ فيـ عممية االتصاؿ الجماىيري.  التأكيد -

عمى  التأكيدالثالثة بمنظور التحميؿ الوظيفي مف خالؿ  األىداؼىذه  روبرت" أالنويربط "

نمط السموؾ الفردي، حيث يكوف الفرد ىو وحدة التحميؿ، وتكوف عالقات الفرد بمحيطو 

عند استخداميـ لوسائؿ االتصاؿ ىو  األفرادحظة سموؾ االجتماعي ىي البناء، ويكوف مال

، وتكوف نتائج نمط السموؾ الفردي في عالقتو مع كؿ مف وسائؿ االتصاؿ األنشطة

   1والمحتوى واالىتمامات العامة لمجماىير .

 صعوبات الدراسة:

مجاؿ مف بعض الصعوبات التي قد تعيؽ مسار الباحث  أيبحث عممي، وفي  أي ال يخمو

و الكشؼ عف واقع الظاىرة في البحث ولكف المشكؿ الحقيقي دائما ليس أفي تحقيؽ ىدفو، 

يكوف قويا في مواجية  أففي ىذه الصعوبات والعراقيؿ بؿ في كيفية تجاوزىا، فالباحث البد 

خالؿ دراستنا تمقينا بعض  ،ومفالغرض المنشود إلىالتحديات والصعوبات لموصوؿ 

 التطبيقي. أوالبحث سواء كانت ىذه الصعوبات عمى المستوى النظري  أثناءالصعوبات 

                              

121 عماد مكاوي، المرجع السابؽ، ص  1  
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فالصعوبة فيما يخص الجانب النظري تمثمت في حداثة الموضوع، ونقص الدراسات السابقة 

 عامؿ الوقت . إلى المجاؿ ، وكذالؾ قمة المراجع، إضافة التي تناولت ىذا

فيما يخص صعوبات الجانب الميداني فقد واجينا بعض الصعوبات خاصة في عدـ فيـ  أما

شرح وتفسير  إلى األحيافتجاىميا مما جعمنا في بعض  أواالستمارة  أسئمةالمراىؽ لبعض 

االستبياف مع تحفظ بعض المراىقيف خاصة الفتيات منيف في  إلكماؿ األسئمةبعض 

تقنية االستمارة وتفريغ بياناتيا و تحميؿ  أف، كما  األحياففي بعض  إكمالياعدـ  أو، اإلجابة

ضيؽ الوقت وكثرة التكاليؼ،  إلى الصعوبات التي واجيتنا باإلضافة أىـنتائجيا مف بيف 

 مبتغانا. إلىولكف رغـ ىذه الصعوبات المذكورة تمكنا مف مواجيتيا والوصوؿ 
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 :تمييد

يتميز اإلنسان عن غيره من الكائنات بقدرتو عمى االتصال لتمبية حاجاتو اإلنسانية 

االتصال طبيعة وضرورة بالنسبة لو، فال  أنذالك عن طريق عدة طرق ووسائل، بحيث 

يستطيع اإلنسان ميما كان أن يجد بديال لالتصال حتى انو يصعب عمى معظم الناس 

تصور العالم دون اتصال خاصة بعد التطورات التي شيدىا العالم بعد القرن العشرين في 

وتبادل المعمومات وسائل وتكنولوجيا االتصاالت بأشكاليا المختمفة والتي جعمت عممية نقل 

واألحداث والخبرات من أي مكان من العالم بطريقة سيمة وتتم بسرعة وفعالية ، محدثة بذالك 

 تغييرا جذريا عمى مستوى العالم .

 وعمى ىذا األساس خصصنا ىذا الفصل عمى المباحث التالية:

شكالو، وأىدافو.المبحث األول  :  تعرضنا إلى مفيوم االتصال وتطوره، وا 

 : خصصناه لتكنولوجيا االتصال وتطورىا، وخصائصيا.حث الثانيالمب

 :  تعرضنا لمياتف النقال واىم التغييرات التي أحدثيا. المبحث الثالث
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 ماىية االتصال: المبحث األول

 تعريف االتصال: المطمب األول

لتفاعل إن االتصال ىو المجال الواسع لتبادل الحقائق واآلراء بين الناس، وىو شكل من ا

الذي يحدث من خالل الرموز حيث يتضمن كل أشكال التعبير الذي تخدم العرض الذي 

الميتمون بقضايا الثقافة يميمون إلى تعريف التصال بأنو  أنيؤدي إلى الفيم المشترك، حيث 

 1تكنولوجية. أوتفاعل إجرائي بواسطة الرسائل التي تكون بشرية 

لسموك اإلنساني، فقدرة اإلنسان عمى التحكم في عممية " االتصال ىو الذي يحدد اميدويرى "

يمعب السموك الرمزي دورا أساسيا معبرا عن  أنالتبادل راجع لقدرتو عمى فيم دور األخر 

السمطة حيث يتحقق في ىذه الحالة تطابق األفراد وتفاىميم داخل التفاعل االجتماعي، من 

 2اتيم في إطار منظم واستراتيجي.يستطيع األفراد تكييف وضبط سموكي إذخالل حوار 

عمى انو العممية التي يتفاعل بمقتضاىا مستقبل ومرسل الرسالة كولون شيري" كما يعرفو "

في مضامين اجتماعية معينة وفي ىذا التفاعل يتم األفكار والمعمومات بين األفراد عن 

 3مسالة محددة أو واقع معين.

                              
، 2002، 1، اإلسكندرية، طاإلشعاعمكتبة مطبعة  االتصال الدولي والتكنولوجيا الحديثة"االنترنت"، عمي محمد شمو،1

 .26ص
.18، ص1998ط،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دمقدمة في وسائل االتصال الجماىيريفيصل دليو،  2  
.51، ص2005ط،  ، مركز اإلسكندرية، د، مدخل إلى إعالم تكنولوجيا االتصال متغيرمينا محمد نصر 3  
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ية التي يتفاعل بمقتضاىا المتمقي ومرسل "بأنو العمملجيان الرشتي وفي تعريف آخر"

الرسالة، كائنات حية، أو بشر، أو اآلالت في مضامين اجتماعية معينة ويتم فييا نقل 

األفكار والمعمومات بين األفراد في قضية معينة حيث يقوم عمى المشاركة في المعمومات 

 1والصورة الذىنية واآلراء.

 نماذج االتصال المطمب الثاني:

لقد ظيرت عدة نماذج تحاول تقدير عممية االتصال من خالل تحديد عناصرىا ومكوناتيا 

الرئيسية، ويعرف النموذج بأنو بناء من الرموز والقوانين العامة التي يفترض أن تماثل 

مجموعة من النقاط ذات الصمة ببناء قائم او بعممية ما والنموذج ال غنى عنو لفيم العمميات 

ممية التصال، فيو طريقة مفيدة لمتفكير، ويمكن تبيان نماذج االتصال بنوعين المعقدة مثل ع

 رئيسيين ىما: 

 .عناصر العممية من خالل الكممات الذي يوضح لناالنموذج المفظي: -1

                              
، 2006ط،  ث، اإلسكندرية، د، المكتب الجامعي الحدياالجتماعيةتكنولوجيا االتصال في الخدمة محمد سيد فيمي، 1

.24ص   
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الذي يرسم عناصر ومكونات النموذج، ويعد نموذج أرسطو أقدم  النموذج التصويري: -2

نموذج يوضح لنا انو نشاط شفوي يحاول فيو المتحدث أن يقنع غيره وان يحقق ىدفو مع 

 1المستمع عن طريق صياغة قوية وماىرة ويتكون من: المتحدث، القضية، الكالم، المستمع.

، حيث يؤكد نموذجو  1948و عام ويعد نموذج لفظي وضع:  lasswelنموذج الزويل -

 في االتصال عمى عنصر التأثير في العممية االتصالية ولخصو في عبارتو المشيورة :

 .) المرسل( whoمن يقول

 )الرسالة( what sayماذا يقول؟   

 )القناة أو الوسيمة( in which channelبأية قناة؟   

 )المستقبل( to whomلمن؟  

 2)التأثير( with what effectوبأي تأثير؟  

وىذا النموذج الذي قدمو بيرلو اقرب إلى وجية ، 1965وضع عام  : berlo"نموذج بيرلو" 

 نظر ارسطوا وتصوره ويتكون من أربعة حمقات ىي:

 المستقبل. –الوسيمة  –الرسالة  –المرسل 

                              
، 2005، 1 صفاء لمنشر والتوزيع، عمان،ط، دار ، االتصال والعالقات العامةربحي مصطفى عميان ومحمود الطوباسي1

  .53ص
 . 119،ص1993،  دار الفكر العربي، القاىرة، دط، االتصال والرأي العامعاطف عدلي العيد،  2



 الفصل األول                                                         االتصال واستخدام الهاتف النقال

 

 41 

ليا ويرى صاحب ىذا النموذج أننا نتصل لكي نؤثر وان أية عممية اتصال البد وان يكون 

 1.ىدف تسعى لتحقيقو فالناس يسعون دائما لمتأثير في بعضيم وفي البيئة التي يعيشون فييا

، قدم ويمبر شرام نموذجا لو، لعممية االتصال في 1954: عام  shramm نموذج شرام-

أواخر األربعينيات من ىذا القرن يصور فيو المصدر أو صاحب الفكرة التي قد تكون 

 بحيث تعتبر صالحة لمتوصيل إلى المستقبل وقد ال تكون.واضحة بصورة كافية 

وقد نشر موضوعا بعنوان كيف يعمل االتصال؟ قدم فيو عن الديناميكية عممية االتصال قال 

 يشير( أوشرام انو يمكن أن يكون المصدر فردا) يتحدث، يكتب ، 

ر ما إذا كانت " في نموذجو مفيوم مجال الخبرة الذي اعتبر ضروريا ليقر شرام كما أضاف"

 الرسالة ستصل إلى اليدف بالطريقة التي قصدىا المصدر.

فان شرام يؤمن من المستقبل عندما يعطي التغذية الراجعة ، يصبح مرسال ، فاالتصال عنده 

 2دائري وليس في اتجاه واحد، وتتمخص في العناصر الرئيسية:

  (.encoder )المصدر أو الرمز-

 (. decoder)زمالمستقبل أو محمل الر - 

                              
  .169، ص1992ط،  ، مكتب الجامعي الحديث، دوسائل االتصال والخدمة االجتماعيةأحمد محمد عميق،  1
، 2003ط،  سكندرية لمكتاب، القاىرة، د7، مركز اإلعموم االتصال بالجماىيرقراءات مختارة في محمد منصور ىبة،  2
  .20ص
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  (.signal)اإلشارة -

 .اليدف -

 1مجال الخبرة أو اإلطار المرجعي.-

وويفر، وقد –لعل من أكثر نماذج االتصال تأثيرا ىو نموذج كمود شانون نموذج شانون: -

تطور ىذا النموذج بحيث أصبح صالحا لممساعدة في إقامة نظرية رياضية لالتصال ليمكن 

بنقل المعمومات سواء بواسطة الناس أو اآلالت أو عن طريق تطبيقيا عمى أي موقف يتعمق 

 أية أنظمة أخرى.

نتائج البحث الذي أجراه لشركة بيل لمياتف وكانت نتائج ىي أساس نموذج  شانوننشر  

 ويفسر االتصال من خالل ستة عناصر : شانون

 مصدر الضوضاء . –اليدف -المستقبل–القناة –المرسل –مصدر المعمومات 

وزميمو مصطمح )ضوضاء(، ليرمز ألي  شانونويعتبر من أكثر النماذج شيرة وقد ادخل 

 2تشويش يتداخل مع إرسال اإلشارة من مصدرىا إلى ىدفيا، كتشويش في جياز الراديو.

                              
 .20عاطف محمد ىبة، المرجع السابق،ص 1
 .71محمد سيد فيمي، المرجع السابق، ص 2
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يختمف اختالفا أساسيا ويقصد ب ىان يعكس  dance  "1957 نموذج "فرانك دانس-

االتصال عمى انو عممية تحويمية معقدة، وقد حاول نموذجو الحمزوني دمج مالمح النماذج 

 ذات الخط المستقيم مع النماذج الدائرية، وقد أضاف إلى نماذج التغذية وىو البعد الزمني 

 1تشمل:والتي  sonnrefوأخيرا يقترح الباحث د. عميان نموذج 

 (source )المصدر -

 (.objective )ىدف االتصال -

 (.message)الرسالة  -

 (.media )الوسيمة -

 (.receiver)المستقبل  -

 (.effect )التأثير -

 .((facebook رد الفعل أو التغذية الراجعة -

 

 

                              
 .120عاطف عدلي العيد، المرجع السابق، ص 1
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 : أشكال االتصالالثالث المطمب

االتصال وفقا لمجموعة من العوامل والظروف المحيطة بعممية التصال مثال  أنواعتتنوع 

والوسيمة المستخدمة في  الطريقة التي تتم بيا عممية االتصال عند األفراد المشاركين فييا،

 االتصال، وعميو فتوجد تصنيفات عديدة ألشكال االتصال من بينيا:

لرئيسية لتحقيق التواصل بين أعضاء المجتمع تعتبر لغة األلفاظ األداة ا: االتصال المفظي-

الن تحدد  سموك اتصالي المغة ىي أوضح أنوذالك التساع إمكانيات التعبير، كما 

المضامين االجتماعية المعروفة وتشمل عمى كل ما يدرك بالحس وكل الخبرات التي اكتسبيا 

  1المجتمع عبر تاريخو .

معمومات واآلراء واألفكار دون استخدام لغة ىو عممية تبادل الاالتصال غير الفظي:  -

األلفاظ كأداة اتصال بمعنى آخر استخدام لغة الحسم وتوجد أشكال متعددة من ىذا االتصال 

مثل تغيرات الوجو، وضع الجسم، طريقة المشي، المظير العام، الصوت، وغيرىا من 

 الحركات الدالة التي تعبر عن حالة اإلنسان .

 أشكال أخرى لالتصال حسب المستوى االتصالي مثل:كما توجد ىناك 

                              
 .145، ص2003ط،  معية، اإلسكندرية، د، دار المعرفة الجاالسموك االجتماعي وديناميكيتومحمد أحمد عبد اهلل،  1
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ىو االتصال الذي يتم بين الفرد وذاتو ، كما ىو الحال عند محاسبة االتصال الذاتي: -1

 1اتخاذ قرار. أوأنفسنا او عند التفكير 

 كما يعرف باسم االتصال الموجو وىو االتصال الذي يتم بين االتصال بين األشخاص: -2

فييا لوجو دون استخدام وسائل اتصالية لنقل األفكار والمعمومات مثل شخصين او أكثر و 

 الراديو، والصحف وغيرىا.

يشمل عمى االتصال الالسمكي من نقطة أخرى باستخدام مختمف االتصال الوسطي :   -3

الوسائل مثل الياتف، الفاكس وغيرىا بحيث يتم ىذا النوع من االتصال داخل األسرة وبين 

 2األصدقاء. الزمالء وبين

وىو االتصال الذي يقوم عمى أساس بث رسائل واقعية أو خيالية االتصال الجماىيري:  -4

موحدة عمى إعداد كبير من الناس يختمفون فيما بينيم وينتشرون في مناطق متفرقة من 

خالل الصحف واإلذاعة والتمفزيون....وىذه الرسائل الخيالية فيي القصص و التمثيالت 

واألغاني والمبتكرات الفنية ، ويتبع معظم الباحثين ىذا التقسيم المتعارف عميو والروايات 

                              
 .137، ص2005، 1، مؤسسة حورص الدولية، اإلسكندرية، طالعالقات العامة من المنظور اإلداريمحمد الصيرفي،  1
، 2003ط،  ، المكتب الجامعي الحديث، اإلسكندرية، دالعالقات العامة والخدمة االجتماعية محمد بيجت كشك، 2
 .144ص
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ويضيف بعض الباحثين أن ىناك أشكال أخرى لالتصال، كاالتصال الحضاري والثقافي وىو 

 1ما يعرف بالسياحة والحروب والحج والتجار، وتبادل الوفود والبعثات وغير ذالك.

 المطمب الرابع: أىداف االتصال

من خالل ما سبق ذكره فان عممية االتصال تسعى إلى تحقيق ىدف عام وىو التأثير في 

المستقبل حتى يتحقق المشاركة في الخبرة مع المرسل ولذالك تصنف أىداف االتصال إلى 

 ما يمي :

 حيث يتيح االتصال فرصة زيادة احتكاك الجماىير ببعضيم البعض ىدف اجتماعي :-1

الجتماعية بين األفراد، وفي الواقع أن االتصال قد يجمع بين أكثر وبذالك تقوى الصالت ا

 من ىدف في وقت واحد.

ويتحقق ىذا اليدف حيثما يتجو االتصال نحو تصبر وتوعية المستقمين ىدف تثقيفي:  -2

بأمور تيميم بقصد مساعدتيم وزيادة معارفيم واتساع أفقيم لما يدور من حوليم من 

 2أحداث.

 

                              
 .12، ص2006، 1، عالم الكتب، القاىرة، طاالتصال الشخصي في عصر تكنولوجيا االتصالفؤاد عبد المنعم بكري،  1
، دار المصرية المبنانية، القاىرة، تكنولوجيا االتصال المخاطر والتحديات والتأثيرات االجتماعيةشريف درويش المبان،  2
 .39، ص2000، 1ط
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ميارات  أوحيثما يتجو االتصال نحو إكساب المستقبل خبرات جديدة، ىدف تعميمي: -3

 1مفاىيم جديدة. أوجديدة 

ويمكن أن يتحقق ذالك حينما يتجو االتصال إلى اكتساب المستقبل  ىدف توجييي :-4

تعديل اتجاىات قديمة مرغوب فييا ، ولقد أوضحت دراسات  أواتجاىات جديدة أو تعديل 

التي أجريت أن االتصال الشخصي اقدر عمى تحقيق اليدف من االتصال عديدة 

 2الجماىيري.

ويتحقق ىذا اليدف حينما يتجو االتصال نحو إدخال البيجة  ىدف ترفييي أو ترويجي :-5

 والسرور واالستمتاع إلى نفس المستقبل.

تحسين العمل اإلداري من خالل جمع  إلىييدف فيو االتصال ىدف إداري وتنظيمي:  -6

األفراد نحو اتجاه اليدف بدعم التفاعل بين العاممين وتوجيو سموكياتيم باإلضافة إلى جمع 

البيانات والمعمومات لدى أصحاب القرار بما يتيح ليم قدرة االتصال في المجال اإلداري إلى 

ن العمال وما يتوافق  مع ظروف ربط كافة المستويات اإلدارية لتحقيق التنسيق والتناغم بي

  3العمل بشكل اجتماعي وتفاعمي .

                              
، 1993ط،  د ، دار محمد الالوي، األردن،إلنساني ودوره في التفاعل االجتماعياالتصال اأبو عقروب إبراىيم،  1

 .34ص
 .22، ص2002ط،  ، المكتب الجامعي الحديث، القاىرة، داالتصال بين النظرية والتطبيقىناء حافظ بدوي،  2
 .27س، ص دط،  ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دعالم االتصالعزي عبد الرحمان وآخرون،  3
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 تكنولوجيا االتصال المبحث الثاني:

 المطمب األول: مفيوم تكنولوجيا االتصال

الصناعة  أي  أووتعني الفن  tech  يتكون المعنى المغوي لمتكنولوجيا في جزأين ىما :األول

م الذي يدرس أساليب أداء المينة، والثاني استعمال العمم النظري في مجال ما، فيو العم

nology  العمم ، بمعنى التكنولوجيا تعتبر دراسة عممية لمفنون  أوالفكرة  أووتعني الموضوع

 1االتصالية.

( "مجمل 11، 1996وعندما نقول تكنولوجيا االتصال فإننا نعني تبعا )عبد المجيد شكري 

دوات والوسائل المادية والتنظيمية واإلدارية المعارف والخبرات المتراكمة والمتاحة، واأل

نتاجيا وتخ اي  زينيا واسترجاعيا ونشرىا وتبادلوالمستخدمة في جمع المعمومات ومعالجتيا وا 

 2توصيميا إلى األفراد والمجتمعات.

ىي أداة أو جياز أو وسيمة تساعد عمى إنتاج وتوزيع أو تخزين أو  "برن تروبينكما يعرفيا "

 3.عرض البياناتاستقبال أو 

                              
، س د، 2 ، أطمس لمنشر والتوزيع اإلعالمي، القاىرة، طتكنولوجيا االتصال ومجتمع المعموماتيةحنان يوسف،  1
 .200ص

 ،2005ط،  ، المكتب الجامعي الحديث، دتطوير تكنولوجيا االتصال وعولمة المعمومات، عبد المالك الدناتي الردماني 2
 .11ص

 .139، ص2005، 1 ، السحاب لمنشر والتوزيع، القاىرة، طالمعمومات ومستقبل الصحافةتكنولوجيا محمد عمي الدين،  3
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أو معالجة وتخزين ونشر الحصول أو اكتساب  بأنيا "pavlik" بافميك"ويعرفيا أيضا "

 الرقمية والنصية والالسمكية والكومبيوتر.  المعمومات

 المطمب الثاني : تطور تكنولوجيا االتصال 

تطور تكنولوجيا االتصال مر من خالل ثورات أساسية تمثمت األولى باكتشاف صناعة  إن

اآللة واختراع الطباعة في منتصف القرن الخامس عشر، حيث يتفق معظم المؤرخين عمى 

أول من فكر في اختراع الطباعة بالحروف المعدنية المنفصمة  ىو "حون تبرح"بوحنا أن 

 1436.1وذالك حوالي عام 

ت معالم الثورة الثانية تظير في منتصف القرن التاسع عشر أثار قيام الثورة الصناعية وبدأ

في  "وليم سترجو"من خالل اكتشاف الكيرباء والموجات الكيرومغناطيسية، وذالك من قبل 

 في عام "سمويل مريس"باإلضافة إلى اختراع التيميغراف من قبل  1824عام 

معمومات االلكترونية ىي التي ميزت الثورة الثالثة في والياتف ووسائط االتصال وال1937

 القرن 

العشرين إذ ظيرت اإلذاعة والتمفزيون في النصف األول منو والحواسيب في النصف الثاني 

في القرن العشرين والبث الفضائي المباشر واالنترنت في أواخره، وصاحب ذالك نظم جديدة 

                              
"الشخصية اإلدارية ونظم المعمومات"، المكتب الجامعي  تكنولوجيا االتصاالت المعاصرةمنى محمد إبراىيم البطل،  1

 .203، ص2005ط،  ب، د الحديث، د
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دت في استخدام األقمار الصناعية ونقل األنباء في تقنيات االتصال والمعمومات ولتي تجس

 1.بر الدول والقارات بطريقة فوريةوالصور و البيانات ع

ويحكم االدعاءات التي تموح بالحرية وبنيج مراوغ وخداع لمغاية وىو األمر الذي حرك المزيد 

األسرة  من األفراد لكافة فئاتيم نحو عالم جديد ليس بعالميم األصيل كما انعكس ذالك عمى

حيث بعد انتشار ىذه الوسيمة نجد أن لكل فرد في األسرة أصبحت الوسائل الخاصة لموصول 

وكذالك نجد أن المواد الترفييية التي يقدميا الياتف  .إلى مصادر االتصالية الخاصة بو

 النقال تؤثر في أنماط سموك الفرد، وخاصة شريحة الشباب الذين يمرون بمرحمة المراىقة

 2ذىانيم عمى قيم وأفكار جديدة يحاولون تقميدىا في حياتيم اليومية.وتفتح أ

 المطمب الثالث: خصائص تكنولوجية االتصال

تعمل تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة عمى الحصول عمى المعمومات الرقمية والمكتوبة 

االلكترونية  والالسمكية والصوتية ومعالجتيا وتخزينيا ونشرىا بواسطة مجموعة من األجيزة

واالتصاالت السمكية والالسمكية والكومبيوتر من أقمار صناعية والحسابات الشخصية وأجيزة 

وبما  التمفزيون وأقراص الفيديو بأنواعيا والبريد االلكتروني وشبكة االنترنت واليواتف المحمولة

نسان الذي يسير أن ىذه التكنولوجية الحديثة تم اكتشافيا وتطويرىا يكون دائما في صالح اإل

ويتابع كل ما تطرحو عميو من جديد من اجل االستفادة منيا في حياتو اليومية وىذا ما تناولو 
                              

 .203ص.عبد المالك الردمان الدناتي، المرجع السابق،  1
 .27س، ص ط، د ، دار الوفاء لمطباعة والنشر، اإلسكندرية، دفن االتصال في الخدمة االجتماعية محمد سيد فيمي، 2
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 بان ىناك جممة من "السمطة بين العنف والثورة والمعرفة"المفكر"الفن توفمر" في كتابو 

  1الخصائص تتميز بيا تكنولوجيا االتصال وىي:

ن في العممية التصالية عمى ادوار اآلخرين وأفكارىم حيث يؤثر المشاركو  التفاعمية:-1

ويتبادلون معيم المعمومات ويطمق عمى القائمين باالتصال لفظ المشاركين بدال من المصدر 

 تفاعال ايجابيا. مع وسائل االتصال ىذا ما يجعل المتمقي متفاعال

من توزيع وسائل وىو ما يؤخذ عمى وسائل االتصال الحديثة تحوليا  الالجماىيرية : -2 

جماىيرية إلى الميل إلى تحديد ىذه الوسائل وتصنيفيا لتالءم الجماعات لتوعية أكثر 

تخصصا، حيث تتجو وسائل تكنولوجيا الحديثة إلى جعل خبرات القراءة واالستماع والمشاىدة 

 2و المشاىدة عبارة عن خبرات معزولة.

كثيرة يمكن لمستخدمييا االستفادة منيا ىناك وسائل اتصالية  أنتعني قابمية الحركية : -3

آخر حركة مثل الياتف النقال، والتمفزيون المدمج  إلىفي االتصال من اي مكان، ثم نقميا 

 في ساعة اليد والحاسب اآللي النقال المزود بطابعة.

                              
 .54، ص2001، 1 ، األىمية لمنشر والتوزيع، عمان، طالعولمة اإلعالمية مؤيد عبد الجبار الحديثي، 1
 .54مؤيد عبد الجبار  الحديثي، المرجع نفسو، ص 2
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وىي قدرة وسائل االتصال عمى نقل المعمومات في وسط إلى آخر أو  قابمية التحويل : -4

ىو الحال في أنظمة التيمتكست التي تقدم خدمات ورسائل مطبوعة عمى شاشة  العكس كما

 1التمفزيون لرغبات زبائنيا......الخ.

إي إمكانية استقبال الرسالة أو المعمومة في أي وقت يناسب المستخدم التزامنية:  -5

 فالمشاركين غير مطالبين باستخدام النظام في الوقت نفسو عمى سبيل المثال .

وىي الخاصية التي تسمح باستقاللية تكنولوجيا االتصال، فاالنترنت مثال  الالمركزية: -6

تتمتع باستمرارية عمميا، فال يمكن ألي جية أن تعطل االنترنت عمى مستوى العالم إذ ليس 

ىنالك كومبيوتر واحد يتحكم فييا، فقد تتعرض عقدة واحدة أو أكثر دون تعريض االنترنت 

 دون أن تتوقف االتصاالت عبرىا.بمجمميا لمخطر و 

إمكانية الربط بين األجيزة االتصالية المتنوعة الصنع أي بغض النظر  قابمية التواصل: -7

 عن الشركة أو البمد الذي يتم فيو الصنع.

وىو قابمية ىذه الشبكة لمتوسع لتشمل اثر فأكثر مساحات غير قابمية الشيوع واالنتشار: -8

 2بحيث تكتسب قوتيا من ىذا االنتشار المنيجي من نظميا المرن.محدودة من العالم، 

                              
، مؤسسة كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، االستخدام والتأثير واإلعالمتكنولوجيا االتصال محمد الفاتح حمدي وآخرون،  1

 .07، ص2011الجزائر، د.ط.، 
، طاكسيج كوم لمدراسات 02"فكر ومجتمع"، العدد أثر تكنولوجيا االتصال في تمقي الخطاب الفنيبوكروخ مخموف،  2

 .20، ص2009ط،  والنشر والتوزيع، الجزائر، د
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وىي تسمح لرأس المال بان يتدفق الكترونيا أي أن الطابع الالمركزية  العالمية والكونية: -9

جعل محيط عمميا ىو البيئة العالمية خاصة بالنظر لسيولة المعامالت التجارية التي يحركيا 

 1يا باالنتقال عبر الحدود الدولية.رأس المال ألمعموماتي فيسمح ل

 مزايا وعيوب لتكنولوجيا االتصال المطمب الرابع:

إن التغيرات التي شيدىا العالم خالل القرن العشرين ،خاصة في مجال تكنولوجيا االتصال 

 أسفرت عمى جممة من التأثيرات االيجابية والسمبية في الوقت ذاتو ، فقد ساىمت ثورة 

ود إلى حالة قفزة نوعية في حياة البشرية نقمتيا من حالة السكون والرك االتصال في إحداث

 2يمي: ، ومن بين مزايا تكنولوجيا االتصال ماالديناميكية والتفتح

تعمل عمى جمب الراحة والرفاىية لممستخدمين ليا، لما توفره ليم من وقت وجيد ومال -

ومبيوتر، كما حدث من استيالك وذالك عن طريق جمعيا بين مجالي االتصال عن بعد والك

الورق خصوصا بظيور الكتاب االلكتروني والصحيفة االلكترونية، وتقدم التقنيات الرقمية 

الحديثة عشرات القنوات وتتيح فرص كبيرة لبث برامج غير ترفييية مثل خدمات المعمومات 

طتيا يستطيع القائم تريد من تزيد من المعرفة والتعميم فبواس أنياوالبرامج التكميمية، كما 

في عالج أوجو قصور التعميم التقميدي الرسمي  اإلسيامباالتصال توصيل خدمات التعميم و 

                              
 .25د.ط.، دار اليدى، ص. قضايا اإلعالم في زمن العولمة بين التكنولوجيا وااليدولوجيا،محمد شطاح،  1
مية اإلعالم المطبعة الجامعية، ، كتكنولوجيا المعمومات واالتصالحسن عماد المكاوي، محمود سميمان عمم الدين،  2

 .359، ص2000ط،  القاىرة، د
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تمثل ساحة لالحتكاك الحضاري ووسيمة لتنمية وعي  إنبمكن  اإلعالمعالوة عمى انع المية 

 1ىذا العصر. إنسان

دوات االتصالية ىذه تطور تكنولوجيات االتصال عممت عمى إزالة الفوارق بين األ أن-

والحدود التي ال طالما فصمت بين وسائل اإلعالم المختمفة حتى إذ أنشأت عالقات لم 

 يتصورىا احد وىي عالقات باتت تربط بين األدوات السمعية والبصرية  أويتوقعيا 

 و االتصاالت بعيدة المدى والمعموماتية والتدخل المتزايد بين أجيزة اإلعالم.

قمار الصناعية أن تنمي أفضل توازن في تدفق المعمومات بين الشمال في مقدور األ-

والجنوب بما توفره لكافة الدول من إمكانيات بث واستقبال المعمومات بجميع أنواعيا 

 وأشكاليا.

تتسم تكنولوجية االتصال بالمرونة والقابمية لمتطويع والتأقمم، فكل فن تكنولوجي جديد يظير -

نما ينفرد بمميزات خاصة في مجال ترويج المعمومات.في مجالت االتصال ال   يمغى ألخر وا 

تسيير المخترعات الحديثة في اتجاه اختصار المسافة والزمن الى أقصى حد كما تساىم  -

في دعم قدرة األفراد عمى االختبار والتحكم الكبير في استخدام ىذه المخترعات في التفاعل 

 2االيجابي معا.

                              
 .360حسن عماد المكاوي، المرجع السابق، ص. 1
 .315، ص1999ط،  ، عالم الكتب، القاىرة، داالنترنت والعولمةبياء شاىين،  2
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 ألمية لرفع المستوى التعميمي لممتمقين.العمل عمى محو ا-

 عيوب تكنولوجيا االتصال: -2

 كما لمتكنولوجيا االتصال مزايا عديدة فان ليا عيوب تتمثل فيما يمي:

تزداد الفجوة بشكل حاد بين من لدييم أموال والوسائل الكفيمة لمحصول عمى التكنولوجية -أ(

فئتين متمايزتين،  إلىلتالي يمكن تقسيم المجتمع الجديدة ومن ال يممكون ىذه التكنولوجيا، وبا

المعرفي لمن ال يممكون الوسائل وفئة المعمومات ليس متاحا لكل أفراد  فئة الثراء وفئة الفقر

يصبح الحق في المعرفة ميز مكتسبة لألفراد، المذين يستطيعون  إنماالمجتمع بنفس القدرة و 

 خل الحكومات لتمكين الفقراء من الحصول عمى دفع ثمن ىذه المعمومات وقد يتطمب ذالك تد

خدمات تمك الوسائل الجديدة بأي شكل من األشكال كذالك فان مفيوم اإلذاعة الشائعة سوف 

يتقمص ليحل محمو المفيوم الجديد لإلذاعات ضيقة النطاق والتي يتجو عبرىا كل جميور 

تماما وتخاطبو بالغة التي  الخاص بشكل منتظم نحو استقبال برامجيا الخاصة التي تناسبو

 يريدىا ويفيميا وتتيح ىذه اإلذاعات الضيقة برامج شديدة التخصص لكل جماعة، كل طبقة

كل ديانة كل عنصر وقد تظير الشبكات الضيقة التي تقوم بتفصيل برامجيا لتناسب 

 1خصائص محددة واتجاىات ضيقة.

 
                              

 .90محمد الشطاح، المرجع السابق، ص 1
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من أىم األشياء الممموسة في حياتنا اليومية في قضاء الناس أوقات طويمة العزلة :  -ب(

أمام التمفاز أو الفيديو أو أجيزة الحاسب مما يجعميم يقضون وقتا أطول وقد أثبتت بعض 

فقط ممن أجريت  بالمائةاإلحصائيات في الواليات األمريكية المتحدة أن خمسة وعشرون 

 األمريكيةشباب في الواليات  أن أخرىدراسة  وأثبتتجيران، عمييم الدراسة يعرفون من ىم ال

 أظيرت امن المذين يقضونو في قاعات الدراسة، كم أطولوقتا  زالتمفا أمامالمتحدة يقضون 

اقل من اثنتي عشر سنة يشاىدون  أمريكيمن مئة مميون طفل  أكثر أنثالثة  إحصائيات

اىدون التمفاز بمعدل يقدر من ثالثين ساعة والبالغون يش الميلبعد منتصف  ما إلىالتمفاز 

الياتف والحاسوب  أجيزة، وسوف تزداد ىذه العزلة مع تمكن العمماء من ربط األسبوعفي 

 1والفاكس والتمفاز في شبكة عالمية موحدة.

 التي تساعد عمى اندماج التجانس الحضاري األسباب ىمأمن  االندماج الثقافي: –ج( 

المتعددة لذالك فان الكثير من المفكرين يحذرون من الخطر الذي سوف  اإلعالميةالوسائط 

 العالم وما سوف تسببو من تجانس حضاري  أنحاءتجمبو الشاشات االلكترونية من جميع 

ييدد الثقافات القومية خاصة عن طريق إلغاء مميزاتيا وخصوصياتيا عند أىميا، وقد أثبتت 

 ةينما والتمفاز والبرامج اإلعالميجمة عن بيع أفالم السالدراسات أن فوائد االقتصادية النا

                              
مدخل إلى االتصال والتقنيات الحديثة، دار أسامة لمنشر والتوزيع، ، تكنولوجيا وسائل االتصال الجماىيريمجد الياشمي،  1

 .256، ص2004، 1 األردن، ط
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األخرى تصل إلى مميارات الدوالرات والتي تغزوا جميع أنحاء العالم عن طريق األقمار 

 1الصناعية.

بسبب الوسائط اإلعالمية المتعددة أصبح الكتاب الذي ىو مصدر  :تيديد عرش الكتاب -د(

 تاريخ األمم وتجاربيم اقل أىمية فمو عممت إحصائية  حقيقي لمثقافة والديوان المأمون عمى

عمى من تعرف سوى تجد أىم جميعا يشاىدون التمفاز وقميل جدا منيم تجده يتابع ويقرا 

الكتب ليس ىذا فحسب بل أن العز ول عن الكتاب واالتجاه إلى التمفاز والحاسوب قد أدى 

ال يحبون التركيز وبذل الجيد لمحصول إلى زيادة األمية لدى عدد ليس قميل من الناس فييم 

 عمى المعمومة .

اإلصابة ببعض األخطار الصحية أىميا :التعب ،الصداع ،ومخاطر إشعاع المجاالت -

الكيرومغناطيسية ،خصوصا في التعامل مع شاشات ووحدات العرض المريء واستخدام 

يادة استيالك الطاقة اليواتف النقالة ، كما تسبب بعض المخاطر الصحية عمى البيئة أو ز 

 2خاصة في اإلعالم اآللي مما يخمق أضرار جسمية عمى البيئة .

 

 
                              

، المكتب الجامعي في اإلنتاج اإلذاعي والتميفزيوني استخدام تكنولوجيا االتصالعبد الباسط محمد عبد الوىاب،  1
 .176، ص2005ب،  ط، د الحديث، د

http//:www.abiyadh.com/134722. 
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 المبحث الثالث: الياتف النقال والتغييرات التي أحدثيا

 مفيوم الياتف النقال  المطمب األول:

ىو عبارة عن أجيزة إرسال تستخدم موجات الراديو وتسمح بوصول اإلشارة الى المتمقي في 

وحتى يتم استقبال اإلشارة يتم تحويميا مباشرة إلى " cellule"منطقة جغرافية تسمى الخمية 

شبكة التميفونات المركزية وبالتالي يمكن استخدام الخموي المطور في االتصال الياتفي، مع 

في العالم كما يعتمد نظام االتصال التميفوني الخموي عمى وجود خاليا منفصمة أي مكان 

يمكن أن تتصل ببعضيا من خالل نظام مركزي لمتحكم ويعمل ىذا النظام المركزي باستقبال 

جميع اإلشارات إلى األرقام الياتفية المرغوبة سواء داخل منطقة جغرافية معينة أو اتصال 

 بالعالم الخارجي.

اتف النقال عبارة عن جياز اتصال صغير الحجم مربوط بشبكة االتصاالت الالسمكية والي

والرقمية، تسمح ببث واستقبال الرسائل الصوتية والنصية ) الصوت، والصور عن بعد 

وبسرعة فائقة ( ونظرا إلى مكوناتو االلكترونية واستقالليتو العممية وقد يوصف بالخموي أو 

 1لمحمول .بالنقال أو الجوال أو ا

                              
 .54، ص2001، 1 ، األىمية لمنشر والتوزيع، عمان، طالعولمة اإلعالميةمؤيد عبد الجبار الحديثي،  1
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الياتف النقال ىو احد أشكال أدوات االتصال والذي يعتمد عمى االتصال الالسمكي عن 

 1طريق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحة معينة.

ل يعتمد النظام الياتفي النقال عمى وجود خاليا منفصمة يمكن أن تدخل ببعضيا من خال

يقوم ىذا النظام المركزي باستقبال جميع اإلشارات الياتفية من  نظام مركزي لمتحكم

المشتركين وتوصيل ىذه اإلشارات إلى األرقام الياتفية المرغوبة سواء داخل منطقة جغرافية 

فة إلى الدور الذي تمعبو تقنية المكثف لأللياف إضامعينة أو االتصال بالعالم الخارجي 

 ،محت بنقل المعمومة التي تحولت من شكميا التمثاليالضوئية لمشبكات الياتفية والتي س

  2.وبالتالي النقل كان بكميات اكبر من المنقولة بموصل كيربائي

 المطمب الثاني: تاريخ الياتف النقال

إن اختراع الياتف النقال من أعظم االنجازات التقنية التي عرفيا العالم التي تركت  أثار 

 ية والالسمكية .بعيدة في مجال االتصاالت السمك

لم يسبق لظاىرة اجتماعية إن بسطت نفوذىا عمى المجتمع كيذه الظاىرة"ظاىرة انتشار 

الياتف النقال" الذي يعتبر من أىم وسائل تكنولوجيا االتصال الحديثة القائمة عمى االتصال 

الالسمكي عن طريق شبكة من أبراج البث الموزعة ضمن مساحات معينة، والتي تقوم 

                              
 .55مؤيد عبد الجبار، المرجع نفسو، ص 1

Flashy patrice. Une histoire de la communication. 2 
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ل مكالمات آليا من مشترك آلخر، فيي عبارة عن دائرة إرسال واستقبال تعمل بموجات بتحوي

كيرومغناطيسية عن طريق إشارات ذبذبية عبر محطات إرسال أرضية وفضائية تماما مثل 

إشارات الراديو...وتسمى مساحة األرض المغطاة بدائرة إرسال واستقبال لمخمية ليذا سمي 

عبره تتم عن طريق دائرة متكاممة تكمن في المحمول االتصال بالياتف الخموي، وعممية 

 1الشخصي.

لقد مر الياتف النقال بمراحل تاريخية أدت إلى تطوره ، بحيث تعود بدايات اكتشافو إلى 

الذي وضع األساس لنظرية البث الالسمكي وقام بنشرىا وتم "  maxswell"ماكسويلالعالم 

ق النظرية وعوض فييا نتيجة التجربة التي تمثمت ، برىن فييا عمى صد1883وضعيا عام 

في توليد موجات مغناطيسية وبث عبر الفضاء، وبالرغم من أن المسافة التي أجريت فييا 

التجربة لم تتجاوز عدة أمتار إال أنيا سدت خدمة عظيمة لممتتبعين والميتمين بيذا التطور 

" ثم تتالت البحوث في "ماكسويللنظرية في مجاالت االتصاالت السمكية والالسمكية بتأكيدىا 

درجة جد متطورة، كذالك الياتف النقال مر بظروف  إلىتطوير البث الالسمكي حتى وصل 

مشابية ، حيث كانت أول رسالة صوتية أرسمت كيربائيا عمى األسالك في مساحة ال تعدوا 

ي رسالة " ف  alexendre graham bellأمتار قميمة من طرف "الكسندر غراىام بال

يقول فييا )أريدك  أن تأتي إلي يا سيد ويمسون( ،وقد  لمساعده الموجود في الفرقة المجاورة، 

 م.1876احدث ىذا االختراع دورا ىائال، وكان ذالك سنة 
                              

 .20، ص2001، 1والطباعة، ط، عويدات لمنشر والتوزيع الجديد اإلعالموسائط ، أمريري فرنسيس بال وجرا 1
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 bellل "بيحيث ظيرت أول بوادر اختراعو بمختبرات  1947يعود الياتف النقال إلى سنة 

" الباحث في شركة موتوروال لالتصاالت "مارتن كوير ويعود فضمو إلى الدكتور األمريكي "

، 1973افريل 03في شيكاغو وقد تمت أول مكالمة بنجاح بواسطة الياتف النقال بتاريخ 

، ويعود 1979ومن ثم بدا ىذا األخير في التوسع التدريجي إلى أن انتشر بالسويد سنة 

سة اريكسون وفي ىذا التاريخ أصبحت تظير بعض التطورات الفضل في ذالك إلى مؤس

إلى  2000والنماذج عمى مستوى الياتف النقال إلى أن توصمت شركة شارب اليابانية سنة 

إضافة الكاميرا الرقمية إلى اليواتف النقالة ألول مرة في العالم، وليذا أصبح الياتف النقال 

توفره واحتل مكانة بين وسائل االتصال األخرى ل وسيمة معتمدة في الحياة اليومية لإلنسان

 1.غمى خدمات متنوعة

 دوافع استخدام الياتف النقال المطمب الثالث:

 2تتمثل دوافع استخدام الياتف النقال فيما يمي: 

 (دافع اجتماعي عاطفي: 1

إن معظم مستخدمي الياتف النقال ىم فئة الشباب، ويظير ذالك م خالل تبادل الرسائل 

فيما بينيم وقد أضحى استخدام الرسائل القصيرة وسيمة اتصال شائعة بين  sms صيرةالق

                              
 14:00( عمى الساعة 15/04/2017تاريخ االطالع )   www.wikipidiaموسوعة ويكيبيديا االلكترونية: 1 

، متاح عمى: 09، ص2005(، متاح عمى الخط)، الحمول االجتماعية الستخدام الياتفناصر أحمد،  2
http://www.nasser.com   (.03/05/2017)تاريخ االطالع.  

http://www.wikipidia/
http://www.nasser.com/
http://www.nasser.com/
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سكان الكرة األرضية يستخدميا الناس لتبادل المعمومات ونقل التياني في األعياد وتحديد 

المواعيد وأماكن المقاءات، والتعبير عن المواقف والعالقات والمشاعر فرحا، حزنا ، 

واالتصال من اجل إظيار التزام واألفصح  افع األول ىو التواصلوبغضا..الخ، ولعمى الد

أنماط  أوبالقرب واإلشفاق و التعاطف والحب... فالناس مستعدون دوما لقابمية أشكال 

 العالقات التواصمية العاطفية وكذا التفاعمية.

انتشر  لقد تغيرت اىتمامات المجتمعات فالعالم لم يعرف اختراعا( دافع استيالكي ثقافي: 3

استخدامو في ىذه السرعة فقد أصبح الناس يتعاممون معو بشكل يومي ومستمر، وقد تحول 

الياتف النقال إلى الصديق الشخصي يسدي النصائح ويقترح كيفية التصرف في بعض 

 المواقف.

اإلنسان بطبعو كائن اجتماعي لديو حاجات ممحة لمتواصل  ( دوافع سوسيولوجية :4

وىي من الدوافع التي أخذت أشكال وأنماط متعددة عبر التاريخ اإلنساني،  والتفاعل والتالقي

وأثمرت حضارة وتاريخا، وفنونا، وثقافة شفيية وكتابية بين انتاجات التواصل لخموي، وشارع 

نمو وتطور آلياتو وتجييزاتو وأجيزتين يتربع عمى عرش أكثر وسائل التواصل واالتصال 

تعد غاية ىذا التواصل تبادل الكممات أو نقل الرسائل شيوعا عمى كوكب األرض، ولم 
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القصيرة بل تعدى األمر أكثر من ىذا بكثير الذي يمح في النظر إليو نظرة سوسيولوجية 

 1عامة.

 التغيرات التي أحدثيا الياتف النقالالمطمب الرابع: 

الحادي التطور الذي حصل في مجال االتصال بالياتف النقال بالخصوص منو القرن إن 

والعشرين ،قد صاحبو تغيرات عمى المستجدات التقنية والفنية بين األفراد والتي ىي مجموع 

المحتوى الذي يراد توصيمو  تم توظيفيا لمعالجة المضمون أوالتقنيات أو األدوات التي ي

تبع ذلك حتمية إعادة النظر في الخبرات قات النسبية بشكل انقالبي وقد وانعكست عمى العال

لميارات المتراكمة لموصول إلى نيج جديد في التفكير والتي كانت منذ عيد قريب مجرد وا

تصورات خيالية ،بحيث أصبحت اقل تكمفة من حيث االقتناء ولكنيا أكثر تعقيدا من حيث 

بل أصبح  ،عشوائي إلى فقدان المغة والثقافةالتشغيل فتؤثر عمى الثقافة والقيم وأدى التقميد ال

ى بالتنافس في اإلبيار الترفييي والترخيص، وتجاوز المعايير األخالقية البعض يتباى

لممجتمع ،وىنا لم يدرك العديد من شرائح المجتمع بالشكل الواضح ،والخطورة التي ينجر 

ومنذ إن دخمت تقنية االتصال  عنيا مما لو ضرورة حتمية لدرجة الذي ال يواكبو يعد متخمفا،

ت تتبمور قضية جديدة غيرت مجرى العادات والتقاليد المعيودة بالياتف النقال البيوت بدأ

                              
 .09ناصر أحمد، المرجع السابق، ص 1
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داخل كل أسرة أو بيت أو شارع، وترعرعت حالة من التنميط الجديد، واقتحمت المجتمع وىذا 

  1ما بات مفروض.

 خالصة الفصل

من خالل عرضنا ليذا الفصل نستخمص أن تكنولوجيا االتصال تعتبر تحوال تاريخيا في حياة 

مكنتيا من اختزال الوقت وكسر الحواجز الجغرافية ىذا بفضل وسائميا المختمفة البشرية 

كالياتف النقال الذي تمكن من تشغيل الكثير من الصعوبات والعراقيل في االتصال التي 

كانت تقوم ليا عدة أجيزة مما أصبح اإلقبال عميو بكثرة، ولكن ىذا ال يخفي لنا المخاطر 

لياتف النقال والتي لم يكن ليا وجود من قبل اختراعو، وبذالك والمشاكل التي ظيرت مع ا

أصبح نقمة اجتماعية، كما انو في نفس الوقت يعتبر نعمة تكنولوجية وذالك ألىميتو ودوره 

 في المجتمع.

 

                              
، 2006، 1، دار ومكتبة اإلسراء لمطبع والنشر، مصر، طالتميفون المحمول وثقافة االستيالك عبد المجيد سعيد، 1

 .30ص
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 تمـــــــــهيد:

يمر اإلنسان بمراحل ميمة في حياتو منيا مرحمة المراىقة، حيث تعتبر من اعقد      

واخطر المراحل التي يمر بيا الفر في أمره، أثناء نموه وىي جسر بين عاممين الطفولة 

وتشيد ىذه المرحمة تغيرات كبيرة في جميع النواحي الجسمية والعقمية والنفسية،   والرشد

بحيث تؤدي إلى تكيف مع ىذه التغيرات واضطراب الشخصية مما قد يؤدي إلى تأثر 

تحصيمو الدراسي وبالتالي انحرافو، ويكون لؤلسرة دور بالغ األىمية في ىذه المرحمة الحرجة 

لقد سيل التطور التكنولوجي السريع في مجال االتصاالت عمى من اجل ترشيده وتوجييو، و 

المراىق من استعمال الياتف النقال، فامتبلكو لو ساعده عمى توسيع شبكة اتصاالتو 

وعبلقاتو االجتماعية خاصة العاطفية منيا، واكتساب ىوايات جديدة وتغيير اىتمامو، ولكن 

ية غير سوية ينعكس عميو سمبا وعمى استعمالو الخاطئ خصوصا في إقامتو عبلقات عاطف

 عبلقاتو بأسرتو وتحصيمو الدراسي.

المبحث الثاني  أما ،ماىية المراىقة إلىوفي ىذا الفصل سوف نتعرض في المبحث األول 

أما المبحث الثالث واألخير فقد خصص لممراىق  ،لنا فيو المراىق ومحيطو االجتماعياو تن

  .الياتف النقال
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 ماىية المراىقة: األولالمبحث 

 تعريف المراىقة :األولالمطمب 

ومعناىا التدرج نحو  ADOLESCENCEالمراىقة مصطمح مشتق من الكممة البلتينية

النضج البدني والجنسي والعقمي واالنفعالي، ويختمف مفيوم المراىقة عن مفيوم البموغ  

 1فالمرىقة تعني التدرج نحو نضج الجسمي والعقمي والنفسي.

فعل راىق بمعنى اقترب، بحيث يقتصر البموغ عمى ناحية  إلىألصل المغوي فيرجع أما عن ا

 وظائفياالجنسية، واكتمال  األعضاءنضج  أيواحدة من نواحي النمو وىي الناحية الجنسية، 

قبل المرحمة المسماة المراىقة، ففي بداية مرحمة المراىقة تحدث  ويأتي، واألنثىعند الذكر 

تغيرات كثيرة عمى المراىق من أىميا النضج الجنسي، حيث تبدأ في ىذه المرحمة الغدد 

الجنسية بالقيام بوظائفيا وتختمف فترة المراىقة باختبلف المجتمعات، وقد تحدد غالبا بالقانون 

سنة وقد تصل  21الى 21تمتد من سن  إنليات، واألغمب مع أساس ما يرتبط بيا من مسؤو 

 2سنة، فيعتبر الشخص ضمن ىذه الفترة حدثا. 12 إلى

األنثى تسبق في نموىا الذكر بحوالي عامين، وتعتبر مرحمة انتقالية بين  آنويبلحظ العمماء 

الروحية مرحمتين الطفولة والرشد وتشمل نواحي كثيرة كنواحي الجسمية والعقمية والنفسية و 

                                                           

.70س، ص دط،  ، القاىرة، ددار الطابع لمنشر والتوزيع والتقدير ،في بيتنا مراهق إيمان،ىبة ضياء  1  

س،  ط، د ، داإلسكندرية، دار الجامعية لمنشر والتوزيع، النمو النفسي ومشكالت الطفولةعبد الرحمان عيساوي،  2
 .12ص
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واألخبلقية والفكرية والعقائدية، ويكثر فييا التنافس والصراع والعناد واثبات الذات مع الكبار 

عاطفيا، ويتحجج فييا الشعور بالنضج ويحتاج  أووىي التي قد يفشل فييا المراىق دراسيا 

رحمة من م أوفترة  أنياىناك عدة تعريفات مختمفة لممراىقة بحيث يعرفيا انجميز األمان. إلى

نضوج األعضاء التناسمية لدى الذكر  أيمراحل نمو الكائن البشري من بداية البموغ الجنسي 

واألنثى وقدرتيما عمى أداء وظائفيا حتى اكتمال نمو العظام، وىناك بعض العمماء الذين 

 1المراىقة تبدأ مع نياية النضج الجنسي وليس بدايتو. أنيشيرون إلى 

باحثين عمى أنيا مصطمح وصفي لمفترة التي يكون فييا المراىق غير كما تشير بعض أراء ال

ناضج انفعاليا وذوا خبرة محدودة، ويقترب من نياية نموه البدني والعقمي، وىي المرحمة التي 

  2يتطمع فييا المرىق إلى ىذا العالم بعيون جديدة.

فرد نتيجة لطبيعة المرحمة وفي نظرنا تعتبر المراىقة مرحمة ميمة وأساسية وخطيرة في حياة ال

نفسيا، وىي الدعامة األساسية في حياة اإلنسانية، فمن خبلليا ينكون لممراىق، السموك 

االجتماعي والنفسي والخمقي، وقد تحدث في فترة المراىقة لعدم إمكانو في التحكم في صوتو 

س بالعزلة فة إلى إحساسو الداخمي بأنو غير قادر عمى نفس واإلحساضاحركاتو، باإل أو

 .والميل لمكذب واليروب من تحمل المسؤوليات المنزلية والمدرسية

 

                                                           
1
 .022، ص1777،  1والتوزٌع، عمان، ط، دار الشروق للنشر مقدمة فً علم االجتماعإبراهٌم عثمان،  

2
 .13س، ص ، د1، دار النهضة العربٌة، لبنان، طالمراهق والمراهقةعبد الرحمان محمد عٌساوي،  
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 خصائص المراىق المطمب الثاني:

تكوين الذات   إلىتعتبر المراىقة مرحمة انتقالية بين الطفولة والرشد، بحيث يسعى الفرد 

 3كاألتيواليوية وىناك عدة خصائص تمتاز بيا ىذه المرحمة ندرجيا 

يختارىم ىو ممن يحس  منتكوين صداقات مع  إلىباجتياح المراىق  المرحمةتتميز ىذه -(1

مرغوب فيو معيم، وبوجو عام يمكن القول بان  بأنوبالراحة معيم وان االتصال بيم يشعره 

 أوالجيرة  أوتفكير المراىق يتركز عادة حول شمة يختارىا من جنسو، سواء في المدرسة 

 النادي .

سموكو نحو الجماعة بالوالء ليا، والتضحية في سبميا، كما يتصرف بعض عن يتميز  -(2

 ىامة لتحقيق اغمب رغباتو عن طريقيا. أداة أنيازمرتو التي يشعر  إلى، الزدياد والئو أسرتو

تنتج فييا لقمة  قد ال بأساليببو  إعجابويميل المراىق ويرغب في الجنس اآلخر ويبدي  -(3

 الحديثة األزياءييتم في ىذه المرحمة بمظيره الجسماني واختيار  خيارات الشخصية لذالك

 األلوانعيوبو مع اختيار  إخفاء أووتيتم الفتاة المراىقة بالمبلبس التي تبرز مفاتن جسميا 

 1.الممفتة لمنظر

 3في النقاط التالية أيمامتذكرىا لنا ىبة ضياء  أخرىىناك خصائص *

                                                           
1
، 1776،  1ط ، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، اإلسكندرٌة،العولمة والشباب من منظور اجتماعًمحمد سٌد فهمً،  

 .72ص
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، بحيث يكون اإلحساسالزائدة والرقة الشديدة في المشاعر وسرعة  أوالحساسية المفرطة  -

حين ينقده الناس حتى ولو كان النقد صحيحا  ويتأثرالمثيرات  ألتفوالمراىق سريع االنفعال 

 اختبلل في  إلىلديو حساسية مفرطة لما يسمع من مواعظ خمقية وترجع ىذه الحساسية 

شمل قدرة الشخص عمى التأقمم مع البيئة  إلىثم  النمو الجنسي السريع أوىرمونات الغدد 

 المعقدة التي تطمب منو تصرفا أكثر تعقبل بينما ىو ال يزال غير قادر عمى التحكم الكامل.

الطفولة وفي  أياميتكون الغضب منذ  إذاالنفعال الشديد والسريع كالغضب والكراىية ،  -

مرحمة المراىقة يريد تحقيق ما يخطر عميو وتأكيد استقبللو فالغضب انفعال من بين 

لسموكيات االنفعالية التي تمعب دورا بارزا في نمو شخصية المراىق وتكوينيا، فإذا انفعل 

المراىق ال يستطيع السيطرة عمى أعصابو ومظاىره الجسمية، فالمراىق قد ينفعل من األمور 

تي تمس كرامتو واحترام ذاتو، وان أكثر المراىقين يعممون جيدا العار الذي يحسون بو ال

 عندما تمس كرامتيم.

ما يعتقدونو من أفكار وأراء ومعتقدات، ويعتبر  أواآلخرين  إلىالرغبة في توجيو النقد   -

 إلىالشديد  االتجاه نحو النقد عبلمة جديدة من عبلمات التفتيح الذىني، وكذالك توجيو النقد

تصرفات وقد تصل تمك المراجعة إلى حد  أونفسو، فيراجع المراىق ما صدر عنو من كبلم 

 1القسوة عمى النفس مع تأنيب لمضمير وتوتر عقمي ونفسي شديد.

                                                           
1
 .16السابق، ص هبة ضٌاء إٌمان، المرجع 
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شغف وانييار المراىقين بالعديد من العادات والسموكيات واحتقار القديم وتجنبو والقضاء  -

ذي يستحق التقدير أما القديم فانو رمز لمركود او الذل فإنيم ال عميو، فالجديد عندىم ىو ال

 يأخذونو بعين االعتبار.

حب االطبلع عمى المعارف فيم يقبمون عمى اىتمامات كثيرة مختمفة وتعتبر مرحمة  -

 1لتكوين خمية ثقافية عامة. المراىقة فرصة أساسية

 حمة المراىقة ىي3 " خصائص أخرى تتميز بيا مر مروة شاكر الشربينيوتضيف "

رغبة المراىق في مقاومة السمطة المتمثمة في األسرة والمدرسة آو المجتمع العام بحيث -أ(

تكون الثورة ضد السمطة الوالدية واضحة الن المراىق يتشوق إلى أن يجد نفسو في عالم 

وبالحرية آخر خارج البيئة المنزلية، عالم مميء باألصدقاء والزمبلء، وباتجاىات جديدة 

 واالستقبلل والتحرر.

تتميز ىذه المرحمة في الوقت ذاتو بتكوين بعض العواطف الشخصية التي تأخذ -ب(

 المظاىر اآلتية كاالعتزاز بالنفس والعناء بالممبس وبطريقة الكبلم و والتباىي وسط الجماعة.

يباح لو بالتكمم رغبة المراىق في تأكيد ذاتو فيو في نظر نفسو لم يعد الطفل الذي ال  -ج(

فيو يميل إلى القيام بأعمال تمفت االنتباه، كما يحاول التصنع في طريقة كبلمو وضحكو 

 2ومشيتو و الرغبة في تقميد اآلخرين.

                                                           
 .03هبة ضٌاء إٌمان، المرجع السابق، ص 1
 .53، ص0224ط،  ، دار الكتاب الحدٌث، القاهرة، دالمراهقة وأسباب االنحرافمروة شاكر الشربٌنً،  2
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 مشاكل المراىقة المطمب الثالث :

إن الشخص في مرحمة المراىقة يواجو مشاكل متعددة وكثيرا ما تؤدي ىذه المشاكل بالمراىق 

ن المجتمع الذي يعيش فيو ويصل ىذا التمرد في كثير من األحيان إلى إلى التمرد ع

 االنحراف، ومن ابرز المشاكل التي تظير في مرحمة المراىقة3

االنحرافات الجنسية المثمية، أي الميل الجنسي لؤلفراد من نفس الجنس والجنوح وعدم -1

 التوافق مع البيئة.

 نزل والمدرسة.انحرافات نتيجة حرمان المراىق في الم -2

يكون المراىق في حاالت من اليأس واأللم والحزن التي ال يعرف ليا سبب اإلصابة  -3

النمو السريع  إلىبأمراض النمو مثل فقر الدم، وتقوس الظير وفقر النظر، ذالك راجعة 

 1المتزايد في جسم المراىق.

اعتبار المراىقة سن األحبلم واآلمال بلت الوجدانية في ىذه المرحمة 3 بومن أىم المشك -4

العريضة فيو سن ما يقال عنو سن اإلبداع والعطاء، الحيوية والفضول، سن االنفعاالت 

والعواطف الجياشة، وىذا ما يجعل المراىق ال يثبت عمى الحال ويتعرض الضطرابات 

ىذا ما يفسر عاطفية أحيانا ألسباب تافية وذالك نتيجة لحساسيتو المفرطة حسب المراىق و 

                                                           
1
 .42عبد الرحمان عٌساوي، المرجع السابق، ص 
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أحبلم اليقظة والتفكير الخيالي، مما يقوده دون منازع إلى ركوب متن  الغامرة  إلىاتجاىو 

                            1ألنو يرى نفسو غنيا بين العدد اليائل من أمثالو فبل يمتفت إليو أحد.

اعات التي التقميد األعمى، ويعتبر الدكتور احمد عزت راجعا عن الصر  إلىالميل  -5

 يعانييا المراىق عمى النحو اآلتي3

 صراع بين متغيرات الطفولة والرجولة .-

 صراع عن شعوره الشديد بذاتو وشعوره الشديد بالجماعة. -

صراع جنسي بين الميل المتيقظ وتقاليد المجتمع فيو ان يحس المراىق باكتمالو الجسمي  -

الكاسحة، أن يمارس حياتو كما يجب، ولكن والجنسي، يحاول مدفوعا بيذه القوة الجديدة و 

يصطدم بتعارض ميولو مع قيود المجتمع، فيميل نحو الطرف اآلخر يقابل بجمع شديد 

 ونفور وتأنيب مما يشعر المراىق بأنو ارتكب ذنبا ال يغتفر.                                                          

 ائر وبين ما تصور لو تفكيره الجديد.صراع ديني بين ما تعممو من شع -

 التحرر من قيود األسرة وبين سمطة األسرة. إلىصراع عائمي بين ميمو  -

 صراع بين مثالية الشباب والواقع. -

 2صراع بين جيل وجيل الماضي. -

                                                           
1
 11، ب ت، ص52مجلة غلٌزان، أحداث، العدد  المراهقة ومشاكلها النفسٌة،فتٌحة شتاح،   

2
 .56، ص1761 ،ط ، دار النهضة العربٌة، بٌروت، دبحوث نفسٌة وتربوٌةسٌد خٌر هللا عصار،  
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كما يرى البعض أن ىذه المشاكل منيا ما يتصل بالمراىق نفسو ومنيا ما تكون ليا صمة 

 يعيش فيو كاألسرة والمدرسة، بحيث تتمثل في ما يمي 3بالمحيط الذي 

إن حساسية المراىق االنفعالية واضطرابو االنفعالي يرجع إلى عدم  المشاكل الذاتية:-أ(

يدرك المراىق عندما يتقدم بو السن قميبل  إذقدرتو عمى االنسجام مع البيئة التي يعيش فييا 

ليو نضج وما طرا عميو من تغيير،وما يزيد من فان طريقة معاممتو ال تتناسب مع ما وصل إ

البيئة الخارجية الممثمة في األسرة والمدرسة والمجتمع ال تعترف بما طرا عميو  إن ،مشاكمو

من نضج، ال تأبو لو وال تقر لرجولتو وحقوقو كفرد لو ذاتيتو، ويفسر المراىق كل مساعدة 

د من ىذا التدخل إساءة معاممتو والتقميل تدخل في أموره وان المقصو  أنيامن قبل والديو عمى 

 من شانو ويؤخذ االعتراض عمى سموك والديو أشكال عدة أىميا3

العناد والسمبية وعدم االستقرار، األمر الذي يجعمو يمجا إلى بيئة أخرى قد يجد فييا منفذا 

ىذا فان المراىق في ىذه يشعر انو قد اكتمل من  إلىلمتعبير عن حريتو المكبوتة باإلضافة 

الناحية الجنسية وانو يريد أن يعبر عن تمك الدوافع الجامحة في نفسو بالزواج إال انو 

 1يصطدم بالواقع وىنا تزداد حدة التوتر االنفعالي.

 

 

                                                           
 .154، ص1762ط،  ، مكتبة مصر، القاهرة، دسٌكولوجٌا المراهقةإبراهٌم قشوش،  1
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 إذإن الحاجة إلى الحب في المراىقة ضرورة حتمية ال مفر منيا، ب( المشاكل األسرية: 

عتبر شيئا أساسيا بالنسبة لصحة المراىق النفسية ىي السبيل ألنو  يشعر بالتقدير والتقبل ت

 إلىيترجم  أناالجتماعي ولكي يكون شعورا صحيحا يجب أن يعترفا لو بيذا الحب، ويجب 

ذا نجح المراىق في الحصول  أعمال وعبارات يتأكد منيا المراىق انو محل تقدير واحترام، وا 

أسرتو فانو حتما سيحب أصدقائو وزمبلءه في المجتمع وبيذا يسيل عميو  عمى الحب من

بناء عبلقات بيو وبين غيره من أفراد المجتمع، وبيذا تتييأ لو الفرصة الن ييب نفسو ليم 

ينمي الثقة في نفسو  أنيحبيم بما يبذل في سبيميم وبيذا يستطيع  أنويشعر بأنو قادر عمى 

ذا وثق في نفسو ورضي عني يتقبميا وان يحبيا ويكون حب نفسو دافعا إلى  أنا، استطاع وا 

العمل واإلنتاج واالرتباط بالجماعة وبالتالي ينشا جريئا عمى تكوين عبلقات اجتماعية 

 1سميمة.

  ج( المشاكل المدرسية:

منذ وقت مضى كانت حياة التمميذ في المدرسة وميولو أمور منفصمة تماما عن الحياة 

المنزلية فقد كان اآلباء يشعرون مسؤولياتيم نحو أبنائيم تنتيي بمجرد إلحاق أبنائيم 

بالمدرسة، وعمى المدرسة والمدرسين يقع بقية العبء في تربية األبناء وفي الوقت نفسو كانت 

ظير التمميذ عاجز وغير   أنين تستبعد اآلباء من برامجيم التعميمية إال المدرسة والمدرس

اليوم فيناك اتجاه جديد ظاىر إلى إيجاد تعاون اكبر بين التمميذ  أمامتقبل لنظام المدرسة 

                                                           
1
 .11، ص1771الهالل، بٌروت، منشورات مكتب سٌكولوجٌا الطفولة والمراهقة،  غالب مصطفى، 
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في البمدان المتقدمة حضاريا  إالووالديو ومدرسيو وبكل أسف شديد فان ىذا ال يحدثا 

                                                               1ن المتخمفة.وتكنولوجيا وليس في البمدا

 التغيرات التي يمر بيا المراىقالمطمب الرابع: 

المراىقة مرحمة جد حرجة في حياة الفرد ألنيا ثورة عمى كل المستويات تطرأ فييا العديد من 

االجتماعي ،ومن بين ىذه نفسي ،و التحوالت والتغيرات عمى نمو الفرد الجسمي ،العقمي ،ال

 ا يمي 3                                                                  نيم التغيرات نذكر

كل مراىق يشيد جسده تطورات (3 )الجسمي الفيزيولوجي المستوى عمى تاتغير -1

تتمثل في نمو واضحة بحيث تجعل من الولد رجبل ومن البنت امرأة، والتي فيزيولوجية 

األعضاء والغدد الجنسية ،العادة الشيرية االنتصاب ،االستمناء )العادة السرية (،كما يزداد 

والشعور  طوال ونمو عقميا ،فيو بذلك بنية الجسدية ،وىذا ما يفتح لو أبواب المعاناة ،الحيرة،

الجسمية التي بالذنب وىذا كمو نتيجة تحول تمثيمو الجسدي وتصوره لذاتو ،فيذه التغيرات 

تصاحب فترة البموغ تثير لدى المراىق إحساسا بعدم الرضا وقد يصل ىذا اإلحساس إلى حد 

االحتقار والكراىية تجاه الذات ألنو يستقبح جسده ،فالجانب الجمالي لمجسد ،يسترعي كل 

 انتباىو واىتمام ذويو وأقرانو فيصبح يشعر بالضيق والحرج

 

                                                           
1
 .00، ص1761، 5، قرطاج، طالشركة التونسٌة للتعلٌممحمد ناصر، فً التربٌة والتعلٌم،  
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 الغير وانتقاداتيم كما يزداد وعيو لصورتو الجسدية من خبللوالحساسية الزائدة لنظرات 

  1تباىيو مع أفراد محيطو.

فمجمل الصراعات التي عاشيا الطفل في مرحمة  تغيرات عمى المستوى النفسي: -2

الطفولة والتي شكمت طابعا عصبيا لسموكياتو فإنيا تتكاثف من جديد في مرحمة المراىقة 

عر بأزمة ىوية والتي يتم حمما أما بتكون ىوية ايجابية او بحيث يصبح ىذا المراىق يش

ىوية مضطربة ومشوشة ،كما انو من أىم أسباب نشوء ىذه األزمة بدء المراىق في طرح 

األسئمة عن ىويتو ،معتقداتو ،قيمو واتجاىاتو وكذا أحاسيسو نحو مختمف المواضيع حيث 

ا سريعا ومقنعا ،المراىق يتخبط في تجعل ىذه األسئمة الممحة التي ال نجد دائما جواب

زوبعة ىو جاء من القمق وعدم االستقرار ،وىذا القمق مرده إلى تغير الصورة الذاتية 

،لممراىق نفسو، فمساعدة المراىق عمى إيجاد األجوبة المناسبة ألسئمة مشاكمو يعتبر فييا 

والطمأنينة باليوية احل أزمة اليوية التي يعاني منيا وبالتالي نشوء شعور باالستقرار 

 والشخصية الخاصة بو.

فان حل أزمة اليوية إنما يكون بمرور الفرد بمختمف الخبرات وقدرتو عمى اريكسون  وحسب

استعاد الخبرات التي يراىا غير مناسبة والحفاظ عمى الخبرات والنشاطات والقيم التي تشبع 

 2.حاجاتو ميما يكن

                                                           
1
 .35، ص1757، 1 دار تهامة، جدة، ط النمو من الطفولة إلى المراهقة،محمد جمٌل ٌوسف منصور،  

2
 .11-12فتٌحة شتاح، المرجع السابق، ص 
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تقصر، وال تنتيي إلى بإيجاد اإلجابة المقنعة لمسؤال من  آوفان مدة أزمة اليوية قد تطول  

 ؟ وبنمو شعور ثقة الفرد في نفسو وفي أسموب الحياة الذي تبناه.أنا

ح يقدم إليو ويعاند بشدة رااقت أيوىنا يرفض المراىق مستوى االجتماعي: التغيرات عمى  -3

 تمردا عمى محيطو يتحدث في أمور تحتمل الفساد فتتممكو نزوة حب الذات، لذالك يصبح م

بصوت عالي وثق ة تجعمو يرفع الكفمة بينو وبين الكبار، كما يحاول اتخاذ مظير الكبير في 

الممبس والتصرفات وفرض رأيو عمى الغير، إضافة إلى ان ىذا المراىق يظير لو ميل جديد، 

و ما ىو كائن فبعد أن كان يميل إلى نفس الجنس ينتقل ميمو إلى الجنس اآلخر فيو ال يعجب

وال يرضخ إلى سمطة األب وأالم وحتى القانون، وىذا سموك جد عادي البد منو ألنو يريد أن 

يكون لنفسو رأيا في كل موضوع يعترضو والدواء ال يحقن في ىذه المرحمة، فالعبلقة بين 

الشاب ووالديو اآلن رىينة عبلقتيما عندما كان طفبلن، وىذا التصرف ال يعد عصبيا 

نما المراىق بحاجة ماسة إلى أن يشعر باستقبلليتو وتميزه عن اآلخرين، دون أن لؤلب وين، وا 

ننسى تعطشو الشديد لممثالية وبحثو المستمر عن نماذج جديدة عن التقمص مما يزود 

نما كذالك مع القيم االجتماعية ما تمارس عميو  صراعاتو ، ليس فقط مع السمطة األبوية، وا 

 1من ضغط.

 

                                                           
1
والمعلمٌن، والمفتشٌن، والمشتغلٌن بالتربٌة والتعلٌم فً مختلف أصول التربٌة والتعلٌم، لطلبة الجامعات،  تركً رابح، 

 .02، ص1772، 0الجزائر، ط، دٌوان المطبوعات الجامعٌةالمراحل التعلٌمٌة، 
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في كتاب النمو النفسي ومشكبلت الطفولة لمدكتور عبد الرحمان عيساوي في كما جاء 

،ان النمو النفسي واالجتماعي لممراىق يتأثر بالبيئة االجتماعية واألسرية التي يعيش فييا 15

من )عادات، تقاليد، عرق، ثقافة، سيول( فكل ىذا يوجو سموكو ويجعل عممية تكيفو مع نفسو 

مة او ميمة ففي ىذه المرحمة يشعر المراىق برغبة في االستقبلل في ومع اآلخرين عممية سي

تفكيره وأعمالو عن األسرة وىو يحاول  أن يتخذ مثبل خاصا بو، لذالك سميت ىذه المرحمة 

 1بمرحة عباد األبطال.

 المبحث الثاني: المراهق والمحيط االجتماعي

 المراىق وأسرتوالمطمب األول: 

أساسية يجتازىا الفرد كباقي لمراحل حياتو ولكن ليس مجرد فترة من أزمة المراىقة محطة 

نما ىي تحول شامل تتخممو العديد من المشاكل النفسية،  فترات تبمور الشخصية فحسب وا 

فالمراىق يعيش صراع كبير الطاقات والقدرات المعطمة والمكبوتة لديو، وليذا فكثير ما يشكو 

ء والبنات، يراىا اآلباء عمى أنيا اضطرابات سموكية، بينما ىي اآلباء من أبنائيم وىؤالء األبنا

  2بالذات. رفي الواقع مظاىر لمنمو الطبيعي في ىذه المرحمة من العم

ففي ىذه المرحمة يعبر فييا عن استقبللية الشخصية ومشاعره العاطفية، بعيدا عن ضغوط 

اءه التربوية والمينية، وفضبل عن ذالك والديو، وأثناء ىذه الفترة الزمنية يبدأ فييا باختبار آر 

                                                           
 .03تركً رابح، المرجع السابق، ص. 1
2
)على  23/23/0215، تارٌخ االطالع .www. Chihab. Net،  موجود على الخط أثر الهاتف النقال على الفرد صحٌا 

 .(12:02الساعة 



 الفصل الثاني                                                                    المراهق والهاتف النقال
 

 

81 

تبدأ في ىذه المرحمة اكتساب ثقتو بنفسو وحصولو عل دعم من أبويو الذي بدوره يعزز من 

حيث  معنوياتو ويساعده في حل المشاكل المادية والعائقية  التي تواجيو أما أصدقائو وزمبلئو

فإذا حس المراىق بحرمان عاطفي  1.يكون لؤلبوين دورا ىاما ومساعدا في اتخاذ قراره فييا

 أساءواوعدم تقدير أىمو ومن ىم حولو لو اتجو نحو االنحراف رغبة منو في االنتقام ممن 

إليو فكانوا سببا في اآلالم النفسية وبالتالي فان الدواء ال يحقن في ىذه المرحمة ومن أىم 

قف بينو وبين التكيف المواقف التي يتعرض ليا المراىق في حياتو، والتي تكون عائقا ي

السميم ىي عبلقتو بالراشدين، وعمى وجو الخصوص اآلباء ومكافحتو المستمرة لمتحرر من 

سمطات الراشدين، فيو ال يعجبو ما ىو كائن وال يرضخ إلى السمطة سواء سمطة األب او 

األم وحتى القانون فاالستقبلل والتحرر ىي األمنية األولى لممراىق لكن يصطدم بيذه 

لمشاكل من طرف اآلباء بسبب رفضيم ليذا التحرر وألنيم يعاممونو عمى أساس انو مازال ا

تذىب؟ وما الذي تشاىده في  أينطفبل فيجب  عدة أسئمة، أين كنت؟ ومع من تذىب؟ والى 

التمفاز؟....الخ وفيما يعاممونيم كأطفال، وأحيانا أخرى يطالبونيم بمسؤوليات الراشدين دون 

مسؤوليات بحقوق الراشدين وفي ىذه المظاىر من الحياة الممثمة في صراع مع ارتباط ىذه ال

سمطة الكبار يصبح عمل األسرة مشابيا لعمل الشرطة، أن منزل الصالح يتعرف عمى 

االستقبلل وصراعاتو من اجل التحرر، ثم يساعده ويشجعو بقد اإلمكان  إلىحاجت المراىق 

مركز أكثر استقبلل كما تشجعو عمى تحمل ونتيح لو الفرص والوسائل اتجاه نحو 

المسؤوليات واتخاذ القرارات والتخطيط لممستقبل، فاألسرة ىي التي ترسم لمراىقيا ليتعمم 
                                                           

1
 .21-20ص س، ص ، د1 ، دار الشروق للنشر والتوزٌع، عمان، طعلم االجتماع األسرةمعن خلٌل عمر،  
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نمااالعتماد عمى النفس في سن مبكرة،  بذالك تعمل ما في وسعيا لتأكيد نضج الفرد، ان  وا 

جب ان تأتي نتيجة تفكير واعي ال يكون أمرا عرفيا ولكن ي أنىذا النوع نمن التوجيو يجب 

من اآلباء ، فاآلباء يجب ان يسالوا أنفسيم عمى الدوام، متى نستطيع ان نسمح لولدنا 

ىي الفرص التي تسمح لو بيا ليمارس استقبللو ويكسب  ذاك، وما أوالمراىق ان يفعل ىذا 

ي سياسة الخبرات التي تظير لو نضجو وتبرز ذاتو، ان أحسن سياسة تتبع مع المراىق ى

احترام رغبتو في التحرر واالستقبلل دون إىمال رعايتو وتوجييو، كما ستؤدي من جية أخرى 

  1إلى وضع خطة واضحة نحو تكيف سميم يساعد المراىق عمى النمو والنضج واالتزان.

 المراىق والتحصيل الدراسي  المطمب الثاني:

امل عديدة منيا المتعمقة باألسرة إن ظاىرة التأخر الدراسي ظاىرة معقدة تختمط  فييا عو 

ومنيا ما يتعمق بالمدرسة والوضع االجتماعي واالقتصادي لؤلسرة وقد تعود إلى التمميذ نفسو 

حيث يعاني من بعض المشكبلت النفسية واالجتماعية التي ينتج عنيا التأخر الدراسي 

األسري، مما يؤثر عمى خاصة اذا تعمق األمر بالمراىقين الذين حرما م االستقرار العائمي و 

تحصيميم الدراسي، الذي يتبعو فيما بعد التوتر واالضطرابات الذي تدفعو غالبا إلى االنحراف 

 بمختمف أشكالو وىذا ما يحول دون تكيفو المدرسي.

انو بموغ ييدف إلى مقارنة مستولى الفرد نسو  " نعيم الرفاعي"فالتحصيل الدراسي كما عرفو 

جاح وتقدم في استجاب المعارف المتعمقة بيذه المواد خبلل فترة أي مدى ما حققو من ن
                                                           

1
ط.،  ، منشورات دار مكتبة الهالل، بٌروت، د -التغلب على الخوف– فً سبٌل الموسوعة النفسٌةمصطفى غالب،  

 .31-31ص ، ص1761
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ويعرفو عبد الرحمان حامد عبد القادر ان التحصيل ىو االكتساب لممعرفة  1.زمنية محددة

 2والميارة وىذا من ناحيتين3

 تتصل بالمواد العممية تقوم وتدرس بالمدارس عمى أنواع درجاتيا. أ(الناحية األولى:

بجد وميارة في المدرسة كالفنون تتصل بالنشاطات التي يدرسيا اإلنسان ب( الناحية الثانية: 

 وخارج المدرسة كالمين.

فيفري أن مدى استيعاب التبلميذ لما تعمموه من 2202وحسب صبلح الدين عبلم في سنة 

ي خبرات معينة في مادة دراسية مقررة وتقاس بالدرجات التي يحصل عمييا التمميذ ف

فعرفو بأنو "أداء الطالب لعمل ما من ناحية الكم "ويستنر" ، أما 3االختيارات التحصيمية

 4.والكيف"ويرى الباحث انو المعدل التراكمي الذي حصل عميو الطالب في المرحمة الدراسية

البراعة في العمل المدرسي يقاس من  أووقد عرفو جابمن "بأنو مستوى محدد من االنجاز 

  5باالختبارات المقررة. أوقبل المعممين 

 

                                                           
1
 .236، ص1747، 0 ، المطبعة الجدٌدة، دمشق، طالصحة النفسٌةنعٌم الرفاعً،  
  .37، ص1735،  1، مكتبة مصر، ط علم النفس التعلٌمً دراسات فًعبد الرحمان حامد عبد القادر، 2

3
، 1777ط،  اإلسكندرٌة، مصر، د، دار المعرفة الجامعٌة، التنشئة االجتماعٌة وتأخر الدارس رشاد صالح الدمنهوري، 

 .63ص
4
 .016 ، ص1751ط،  وزارة التعلٌم االبتدائً والثانوي، الجزائر، د علم نفس الطفل،محمد سالمة آدم توفٌق حداد،  

5
. متاح على 21،ص0222)على الخط(،  قضٌة مدرسة وبٌت ومجتمع التحصٌل الدراسًبسام آدم،  

http://WWW.BALGH.COM/YIUTH/8 EOV 0351.HTML.  :(.02/23/0215)تارٌخ االطالع 

http://www.balgh.com/YIUTH/8%20EOV%200351.HTML
http://www.balgh.com/YIUTH/8%20EOV%200351.HTML
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ما ارتبط بمفيوم الدفاعية والقدرة العقمية  إذاوعميو يعود التحصيل الدراسي مؤشرات التفوق 

وتوفير المؤىبلت االجتماعية التي تحقق لو االندماج والتوافق االجتماعي، وىذا ما تبين لنا 

 رسوبو في نياية الدراسة. أولو بحكم انتقا

 .العوامل المؤثرة في عممية التحصيل الدراسي:الثالث المطمب

 العوامل الذاتية :-أ

العوامل الذاتية وىي التي ترتبط بالشخص الذي يرغب التحصيل ،بما يتميز من قدرات عقمية 

كبير في عممية وسمات مزاجية ،إلى غير ذلك من العوامل التي أثبتت الدراسات إن ليا دور 

التحصيل ،وذات اثر فعال في الحياة الدراسية لمطفل ،باإلضافة إلى استعداد المتعمم ودرجات 

نضج ىذه االستعدادات ،ونقصد باالستعدادات ىنا القدرة الكاممة عمى تعمم ما إذا أعطي لو 

 1التدريب المناسب .

 من التمميذ الذي لديو استعداد فالتمميذ الذي يكون لو استعداد قوي يكون أسرع وأكثر تحصيبل

سناد إلى ذالك لجأت بعض المدارس إلى تقسيم الطبلب إلى فوق حسب نسبة  ضعيفا ،وا 

ذكائيم ،وتعدل مناىجيا بناءا عمى استعداد التبلميذ ،فمثبل تقسيم بعض المدارس األمريكية 

تماد عمى قياس الذكاء تبلميذ القسم الواحد إلى شعبتين ،سريعة التعمم وبطيئة التعمم ،وذلك اع

 2والتحصيل الدراسي .

                                                           
1
 .107ص ، 1752، دار النهضة العربٌة، بٌروت، القٌاس والتجارب علم التربٌةمحمد عبد الرحمان العٌساوي،  

2
 .64رشاد صالح الدمنهوري، المرجع السابق، ص 
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وبالرغم من أىمية نسبة الذكاء في مساعدتو عمى التحصيل الدراسي فإنيا ليست وحدىا قادرة 

عمى التفوق الدراسي ،فيناك العديد من العوامل الذاتية ليا أثر في عميمة التحصيل الدراسي 

 من أىميا ما يمي 3

 3  والصحية الجسمية العوامل-1    

أن من بين العوامل واألسباب التي تعد كحاجز بين التمميذ ومردوده التعميمي في المدرسة 

ىي العوامل الجسمية والعقمية أو النفسية التي تؤثر عمى التحصيل الدراسي ،والميم في 

األمر أنو يصعب عمينا فصل العوامل النفسية أو عزليا عن الحالة الجسمية لممراىق الن 

ية تؤثر عمى حالتو النفسية والعكس صحيح ،بحيث يصعب عمينا أحيانا صحتو الجسد

                        1التفريق بين تأثير النفس وتأثير الجسد .

وضعف بنية التمميذ وتدىور صحتو دون قدرتو عمى االنتباه والتركيز والمتابعة بحيث يصبح 

لى التعرف لئلجابة بأمراض مختمفة بدورىا تعطمو عن الدراسة  التمميذ أكثر قابمية لمتعب وا 

عاقات حركية تؤثر عمى تحصيمو الدراسي  ،كما أن ضعف البصر وضعف السمع والنطق وا 

ثر النفسي الذي تحدثو ىذه اإلعاقة عند التمميذ ،خاصة إذا ما قارن نفسو باإلضافة إلى األ

بزمبلئو ،مما يشعر باالختبلف والنقص عمييم ،ولممدرس ىنا دور كبير اتجاه ىؤالء التبلميذ 

ذوي اإلعاقات ،فعمى المعمم أن يتيح لو فرصة أداء عمل أمام أقرانو بنجاح ،أو يجنبو 

 إلى الفشل وخيبة األمل ،وأن يجنبو المواقف التي تظير ىؤالء  المواقف المحيطة التي تؤدي

                                                           
1
 .033 ، ص1760، 6 ، دار العلم للمالٌٌن، لبنان، طعلم النفس التربويفاخر عاقل،  
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 1في مواقف أضعف من غيرىم.

والحديث عن الصحة الجسمية يعمل الباحثين عمى إبراز دور التغذية ،الن التغذية السميمة 

  نعيمليا تأثير عمى الجسم من حيث األمراض الخطيرة والمعدية وفي ىذا العدد يقول 

  2ء مصدر من مصادر النشاط الجسدي ثم الفكري".الغذا"الرفاعي

 3  العقمية العوامل-2

تتمثل ىذه العوامل في القدرة المعرفية والذكاء ،واستعداد الطفل الخاصة وكذالك المزاجية 

وطرق تفكيره ويعتبر الذكاء من أقوى العوامل التي تؤثر عمى التحصيل الدراسي عند التبلميذ 

من حاالت التأخر الدراسي التي قام فييا بالبحث فييا ترجع  11فقد وجدت بيوت أن حوالي 

وفي ىذا الصدد يقول محمد مصطفى  3ذي يكون وحده طاغي إلحداث التأخر.غباء الإلى ال

زيدان يقول "ينمو الذكاء وىو القدرة العقمية الفطرية العامة نموا مضطربا حتى الى سن الثانية 

( ،ثم يتغير قميبل في فترة المراىقة نظرا لحالة االضطراب النفسي السائد في ىذه 21عشر )

قف ثم تأتي مرحمة النمو العقمية التي يبرز فييا مستوى الذكاء عند سن معين، المرحمة، ويتو 

(، وعند 25فيتوقف عند المراىقين العاديين من الناس في حوالي سن السادسة عشر)

                                                           
1
 .231س، ص ط، د ، دار المملكة العربٌة السعودٌة، داإلرشاد النفسً والتوجٌه التربويٌوسف القاضً،  

2
 .132، ص1750،  1، المطبعة الجدٌدة، دمشق، طالتكٌف الصحة النفسٌة دراسة سٌرٌولوجٌةنعٌم الرفاعً،  

3
 .022، ص1760، دار القلم، الكوٌت، علم النفس التربويحامد عبد السالم زهران،  
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(، وعند األذكياء في حوالي سن الثامنة 21األغبياء في حدود سن الرابعة عشر)

 1(.21عشر)

عمى التعمم، فكمما زاد مقدار الذكاء ازدادت قدرة الطفل في  الذكاء ىو "القدرة أن ويرى كمفن

التعمم في الفترة، والطفل الذكي ببل شك يستطيع ان يتعمم أكثر من الطفل الغبي الذي مستوى 

ذكاءه محدود، فكمما يختمف األطفال في قدرتيم الجسمية، فيم كذالك يختمفون في قدرتيم 

مى التركيز واالستفادة من الخبرة السابقة والتكيف مع عمى تعمم األشياء الجديدة وقدرتيم ع

 2المواقف الجديدة.

 3 العوامل النفسية -3

 يعتبر األمل النفسي مقوما أساسيا لمشخصية اإلنسانية، وكما ان الجانب النفسي لو تأثير 

عمى الصحة الجسمية، وعمى األدوار وبناء العبلقات االجتماعية لمتمميذ الذي تجسد عن 

السموك والفعل االجتماعي ليا تأثير واضح عمى مستواه ألتحصيمي، وذالك ان الحالة  طريق

 التي يكون عمييا الشخص مثل حالة االكتئاب والقمق او الخوف تؤثر عمى مدى تحصيمو

                                                           
1
 . 113، ص1754،  ط ، تر: منٌر العصرة، دار النهضة، مصر، دنمو الذكاء عند األطفالبرناو فوزالو،  

2
، 1777،  0اإلسكندرٌة، طحسٌن عبد الحمٌد وأحمد رشوان، دراسة فً علم االجتماع النفسً، المكتب الجامعً الحدٌث،  

 .04ص
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لذالك قدرة التمميذ عمى النجاح مرتبطة أساسا عمى التفوق مع نفسو ومع غيره، وقد ارجع 

 1نفسية واالنفعالية في الفشل الدراسي لسببين3العمماء اثر الجوانب ال

التكيف الذاتي وسوء التكيف النفسي، وىذا يصحب االضطرابات النفسية كحالة القمق التي -

يعاني منيا التمميذ، والتي تحول دون قدرتو عمى االنتباه والتركيز ومتابعة الدرس مما يؤثر 

 سمبا في تحصيمو الدراسي.

مح ليم الظروف ان ينموا نموا اجتماعيا سميما، فيم األطفال المدلمون األطفال الذين ال تس -

الذين يكونون عاجزين عمى التكيف مع المحيط االجتماعي المدرسي، والشيء نفسو بالنسبة 

لؤلطفال الذين يعانون من الحرمان العاطفي التي تتميز بيا العوامل المنزلية والمؤثرة في 

 تحصيل التمميذ.

 لناجمة عن األسرة:ب( العوائق ا

إلى جانب العوامل الذاتية ، ىناك عوامل أخرى تؤثر عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ نذكر 

منيا البيئة الجتماعية التي يعيشيا الطفل داخل األسرة حيث تقوم األسرة بدور المربي 

والموجو والمرشد لنشاتو ، ومن ثم فان أي خطا في التربية يؤدي إلى التقطع وأخرى 

                                                           
1
، دراسة مٌدانٌة لتالمٌذ الطور ضد الطفل فً األسرة وأثره على التحصٌل الدراسً الصنف الممارسشٌخً رشٌد،  

علم االجتماع الثالث من التعلٌم األساسً بالبلٌدة، رسالة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علم االجتماع الثقافً، قسم 

 .62، ص0222-0221لبلٌدة، والدٌموغرافٌا، جامعة ا
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متسامحة إلى حد التسبب وكبلىما ذات تأثير مغاير لآلخر الى جانب تأثير الجو 

 1المستوى التعميمي وىي كالتالي3 أواالقتصادي 

المجتمعات  تعتبر األسرة ىي الخمية األساسية لممجتمع وىي من الجتماعي لألسرة:االجو  -

شخصية الفرد خاصة في السنين مجتمعات األخرى لذا فيي ليا تأثير كبير في الثابتة نسبيا لم

األولى من حياتو فاألسرة ىي الحاجة اإلنسانية األولى والقالب االجتماعي األول التي تنمي 

شخصية الطفل، وىي التي تعد طفميا ليصير راشدا في المجتمع وتساعده عمى تشكيل 

عمم الطفل شخصيتو بصفة عامة، ان الوظيفة الجوىرية لؤلسرة ىي تطيع وليدىا ، إذ أنيا ت

كيف يسمك لكي يتأقمم ويتكيف مع األسرة ومع ثقافة المجتمع األكبر والذي تكون األسرة 

جزءا منو، لكن الجو الممموء بالخبلفات العائمية واالضطرابات العاطفية يؤدي إلى 

اضطرابات نفسية لمتمميذ، مما يؤثر عمى إقبالو لدروسو، فالمنزل المضطرب الذي تكثر فيو 

بين األبوين ويسوده عدم التوافق األسري، فمثل ىذا المنزل يتيح في غالب األحيان المشاكل 

عجز في التحصيل الدراسي نتيجة االنطوائية واليأس المذان تسببيما الشحنات بين اآلباء، 

ومن جية أخرى فان طموح اآلباء الزائد وضغطيم الشديد عمى أطفاليم من اجل التحصيل 

 2ل معاكس فيتأخرون دراسيا.األحسن يتسبب في رد فع

 

                                                           
1
 .13، ص1777، ط ، مركز اإلسكندرٌة للكتاب، دأسالٌب رعاٌة الطفل بٌن النظرٌة والتطبٌقسهٌر كامل أحمد،  

2
 .16-14ص ، ص1772، 1 ، الدار اللبنانٌة، بٌروت، طمشكالت األطفالمحمد أٌوب اللشحٌمً،  
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االقتصادي لؤلسرة وعبلقتو كد الباحثون عمى أىمية العامل المستوى االقتصادي لألسرة: أ-

تبلميذ الميسورين اجتماعيا واقتصاديا  أنبالتحصيل الدراسي لمتمميذ حيث بينت عدة دراسات 

سية لمتمميذ ودخل ىناك عبلقة بين النتائج الدرا أن أيكانت نتائجيم الدراسية عالية، 

أوساط   إلىمن الجانحين ينتسبون  %17وتدل إحصائيات جنوح األحداث عمى ان 1.األسرة

ذا كان التأثير يقود إلى الجنوح فاألخرى تسبب التناقض والتعارض المدرسي، وليذا  فقيرة، وا 

يعتبر العامل االقتصادي من العوامل الحساسة التي تحيط باألسرة، والذي يمقي بضبللو عمى 

 نتائج أفرادىا، والذي يمعب دور كبير ومؤتمر في عممية التحصيل الدراسي لؤلبناء، فيذه

 األسرة 

تعمل عمى توفير متطمباتيم الضرورية، كالغذاء واأللبسة المستمزمات المدرسية، وال يجب 

الالتوقف عند ذالك فيستمزم متابعتيم بعناية وتوفير متطمباتيم اليومية  كان ىناك فشل  وا 

 2دراسي.

ان ان العامل اليام الذي يجب ض AVANZINEيرى افانز بيني المستوى الثقافي لموالدين:

نعطي لو اىتماما ىو المستوى الثقافي لموالدين بصفة خاصة ولمعائمة بصفة عامة، ويرى ان 

خبرات التمميذ وثقافتو ينموان حسب ىذا المستوى فان كان ىذا األخير واسعا لدى الوالدين 

فان التعميم الذي يتمقاه الطفل في المدرسة يكون مكمبل لما يجري في المنزل وبذالك تحصيمو 

متوافق مع المستوى التعميمي والثقافي لموالدين منخفض والعكس صحيح، وعمى ىذا  غير
                                                           

1
 AVANZINE(G) L'ECHEC SCOLAIRE: Edition P.U.F. Paris 1987,P.64. 

2
 .106، ص1760،  1، تر: ٌمن األعسر إمام، منشورات عوٌدات، بٌروت، طالتخلف الدراسًأندرٌا لوقان،  
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األساس يتضح الدور الفعال لموالدين الذين لدييم مستوى تعميمي يستطيعا بو تربية األطفال 

وتوجيييم ومراقبتيم الدائمة والمستمرة وتحفيزىم عمى النجاح لدراسي، كمراقبة اآلباء لما 

ومساعدتيم عمى حل واجباتيم ووظائفيم المنزلية الصعبة، وتفقد المعممين يدرسو األبناء 

لمبحث عن وضعية في الدراسة، وعن عبلقاتو مع المعممين وعن سموكياتو داخل القسم ومع 

زمبلءه في المدرسة وىذا االىتمام من شانو ان يقوي التمميذ)االبن( ويعطيو المزيد من 

وسو ومضاعفة جيوده المدرسية ويعطيو أكثر ثقة بنفسو الحيوية والنشاط والتركيز في در 

 1ويؤىمو بشكل كبير لبلندماج والتوافق االجتماعي.

العوامل البيداغوجية )المدرسية( ليا تأثير كبير في عممية  إنالعوائق المرتبطة بالمدرسة: 

مدرسة التحصيل الدراسي لمتمميذ، ويقصد بيا مختمف العبلقات التي يكونيا التمميذ في ال

إلى البرامج التي يدرسيا وكيفية انتقالو وتوجييو في المراحل األخرى باعتبار  باالضافة

 المدرسة المكان الثاني الذي يقضي فيو التمميذ معظم وقتو، ولذا من البدييي أن تكون أداة 

 لتأثير في سموكو واكتساب أنماط من األفعال، ولذالك فان العوامل المدرسية تساىم في نجاح

او فشل التمميذ كما ال ننسى العبلقة بين اإلدارة والتمميذ، وانعدام المساواة بين التبلميذ، وغير 

 ذالك من التجاوزات اإلدارية التي ليا انعكاساتيا السمبية عمى التحصيل الدراسي لمتبلميذ.

ونة وىناك شيء آخر ال يقل أىمية كما يحدث في اإلدارة منو ما في قاعات الدراسة وىو مر 

النظام المدرسي أو تصمبو حسب أمور ثانوية، والتي تخص التمميذ حيث نجد نوعين من 

                                                           
1
 .73-72ص شٌخً رشٌد، المرجع السابق، ص 
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التصرفات الشاذة والتسامح في الوقت الذي يجد فيو الصرامة في ضبط كل ما يتعمق 

 1بالجانب المدرسي .

 المراىق وعبلقتو باالنحراف السموكيالمطمب الرابع: 

 لممراىق فيما يمي3تتمثل عوامل االنحراف السموكي 

 تعتبر األسرة من أىم العوامل البيئية المسببة لئلدمان، وىي العاملالعوامل األسرية: -(1

يقف عنده كل باحث في طبيعة ىذا السموك أالنحرافي من إدمان عمى الذي  المشترك

المخدرات، السرقة، االغتصاب الجنسي، عدوان.......الخ من السموكيات الشاذة ،فاألسرة 

ي التي بمثابة الكيان االجتماعي لمطفل وتدربو عمى مواجية المعايير المتعارف عمييا ى

لسموك الجماعة كما تربيو عمى التجارب مع المواقف اإلنسانية كالحب والخوف والغضب 

،فغياب دور األسرة وضياع السمطة األبوية كثيرا ما يؤدي إلى نتائج سمبية فاالنفصال 

 2الطفل مما يعرضيم لئلدمان أو االنحرافات المختمفة . والطبلق منعرج في حياة

إن األصدقاء الذين يرتبطون يبعضيم وجدانيا ليم تأثير  3(أصدقاء السوء )رفاق السوء(2

 قوي وخطير عمى بعضيم 

وخاصة إذا كانوا من المنحرفين ،والكثير من المراىقين الذين أدمنوا كان وراءىم أصدقاء 

السوء فمن يجالس المدمنين ويعاشرىم يصبح منيم بالتأكيد خاصة إذا كان ضعيف 
                                                           

1
، 1772ط،  ، الدار العربٌة للعلوم، مصر، دسٌكولوجٌة الطفولة والمراهقة وحقائقها األساسٌةعبد العالً حسان،  

 .107ص
2
 .205، ص1761،  27أحمد عزة راجع، أصول علم النفس، المكتب المصري الحدٌث اإلسكندرٌة،ط 
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الشخصية،ويعاني من الحرمان األسري ،فان الفراغ العاطفي وعدم االستقرار النفسي غالبا ما 

اف السموكي ،وبالتالي يصبح دافعا أقوى لمبحث عن ىدوء الذات ،وذلك يكون سببا في االنحر 

 1بتعاطي المخدرات وىذا يعد نوع من اليروب عن الفراغ النفسي واالجتماعي .

(3وىي إحدى العوامل التي تؤدي إلى  واالتصال اإلعالم وسائل) اإلعالمية الصناعة-(3

ت الفراغ ،لما في ذلك من أىمية وخطورة اإلدمان ،فقد اىتمت الدول المتقدمة باستغبلل وق

في نفس الوقت إذ أن مواضيع األفبلم السينمائية تدعو إلى الجنون وغيره من المجاالت 

اإلعبلمية والجرائد الصفراء ومواقع االنترنت التي تبث صور مخمة من الحياء وتبادل 

لنقال بين المراىقين األغاني المصورة والمشاىد المخمة )فيديو كميب ( عن طريق الياتف ا

والشباب ،ال سيما بعد ابتكار خدمات تقنية حديثة "كالبموتوث "ىذا يدفعيم إلى التعرف إلى 

عالم الجنس ،كما أن ىناك أفبلم في السينما تتناول قصص حياة مدمن أو تاجر مخدرات 

 يعرف بيذا النوع فبكون الشباب عرضة لمتأثير بأبطاليم.

ة محببة كثيرا لدى المراىقين، فيي تجذب انتباىيم وتستحوذ عمى و بما أنيا وسائل ترفييي

 2تفكيرىم.

 

                                                           
1
الدٌوان الوطنً لمكافحة المخدرات وإدمانها، فعالٌات الملتقى التكوٌنً حول الوقاٌة من المخدرات فً الوسط المدرسً  

 .52، ص0222بمساهمة وزارة التربٌة، الجزائر، مارس 
2
  .02، صالمرجع نفسه 



 الفصل الثاني                                                                    المراهق والهاتف النقال
 

 

94 

كان دخل الفرد مرتفعا، كمما لجا الى إدمان األصناف  كل ماالعوامل االقتصادية :  -(4

الجديدة من الييروين، أما إذا كان دخمو منخفضا لجا إلى الكحول والخمور وحتى استنشاق 

 .الغراء)المصقة(

مظاىر الحضارة بين بمد إلى آخر فمثبل نجد تختمف  العوامل الحضارية واالجتماعية: -(5

بعض الدول تسمح ببيع مقدار محدد من المواد المدمنة )الحشيش( كيولندا، مما يسمح 

  1بزيادة عدد المدمنين عمى عكس الدول اإلسبلمية التي ال تسمح بيا.

 المبحث الثالث: المراهق والهاتف النقال

 مجاالت اىتمام المراىقالمطمب األول: 

تعتبر اىتمامات المراىق وتطوراتو الذىنية وتمثبلت االجتماعية مصدرا أساسيا لمتعرف عمى 

التكوين النفسي واالجتماعي لشخصية، وتتضمن اىتمامات الرغبة في تحقيق االستقبللية 

ياة المراىق اليومية الذاتية، إضافة إلى الصور والحوادث التي تعد استمرار طبيعي لح

ويصعب الوقوف عمى ىذه االىتمامات من المبلحظة الخارجية، لذا يسعى عمماء  النفس 

دارة  االجتماعي الستخدام أساليب غير مباشرة لمكشف عن ىذه الظواىر ومعرفة سياقيا وا 

وظائفيا ، العمر تسبح فييا الروح بحرية في ممكة الخيال في محاولة البحث عن الصورة 

 .العالم ومن نفسو في كثير من الحاالتمثالية والكاذبة أحيانا، وفييا ينفر المراىق من ال

                                                           
1
 .117، ص1771ط،  دار غرٌب للطباعة والنشر والتوزٌع، القاهرة، د مدخل إلى علم االجتماع،طلعت إبراهٌم لطفً،  
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ومن اىتمامات المراىق معرفة ممارسات وتجارب مختمفة لتبني أفكار ومعمومات جديدة التي 

من شانيا تحقيق رغبات، كما أن ىذه االىتمامات تختمف من مراىق إلى آخر ألنيا ناتجة 

وتعميمية وحتى اقتصادية التي تؤثر بدورىا عمى معنويات المراىق، إضافة  عن فروق ثقافية

إلى عوامل اجتماعية وطبيعية وىذه االىتمامات تعكس تطورات حاممة في النمو الجسمي 

والحاجات النفسية، وىناك الكثير من البحوث والدراسات تناولت اىتمامات المراىق واتجاىات 

ن الخصائص التي يتشابو فييا المراىقين في نظرتيم لمحياة وتوصمت إلى أن ىناك العديد م

، فنجد المراىق يميل إلى اكتشاف البيئة والى المخاطرة 1العتبارىم في نفس الفئة العمرية

وليذا فيو ييوى الرحبلت العسكرية والمعسكرات أو التنظيمات االجتماعية والرياضية 

ييوى الفنون الجميمة والقراءات التي تشبع  المختمفة وتزداد قدرتو عمى التخيل وذالك فيو

خيالو، كما ييتم بمعرفة المعمومات عن الجنس اآلخر ويميل إلى اشتراك مع الجنس األخر 

إلى اىتمامو بالقراءة وخاصة المجاالت المصورة  باإلضافةفي أوجو النشاط األخرى ، 

مى معمومات لئلجابة والصحف اليومية والقصص المثيرة والخيالية وىذا بيدف الحصول ع

عمى األسئمة والشكوك التي تراوده، ويميل إلى االستماع إلى برامج اإلذاعة واستمتاع ببرامج 

راتيم في و التمفزيون، وىناك اختبلف في سموكيات ىؤالء المراىقين التي تجسد اىتماميم وحض

ىق لذا يكون مختمف المجاالت وتمعب ىذه االىتمامات دورا أساسيا في إشباع حاجات المرا

 2من الضروري معرفة الجوانب النفسية واالجتماعية لو.

                                                           
1
 .122، ص1761ط،  ، دار النهضة العربٌة، بٌروت، دوقت الفراغ فً المجتمع الحدٌثمحمد علً محمد،  

2
 .75محمد سٌد فهمً، المرجع السابق، ص 
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وباإلضافة إلى ما سبق ىناك اىتمامات أخرى لممراىق تنصب عمى الرغبة في التجديد 

ىذه المرحمة تشمل عمى عدة مجاالت  ييتم  أنوالتغيير واالستقبلل وكشفت بعض الدراسات 

 1بيا المراىق وىي كاألتي3

كون أن ىذه الفئة أي المراىقين أكثر فئات المجتمع نشاطا وتغيرا إذ  تغير:االهتمام بال-أ

تتميز ىذه الفترة بعدم الثبات، حيث انو يفضمون األنشطة المتغيرة واألساليب والطرق الجديدة 

 والمتنوعة لتجنب الروتين والممل والفراغ.

واالنبيار بوسائل  تيتم ىذه الفئة بكل ما ىو جديد ومستحدثاالهتمام بالتجديد:  -ب

تكنولوجيا حديثة ومسايرة التطورات الحاصمة في عالم التقنية التكنولوجية ونشير في ىذا 

العدد إلى الياتف النقال الذي أصبح من مظاىر الحياة االجتماعية الذي يتطمع إلى مكانة 

ة في وخبرات تقوي شعوره بالنجاح لذالك إن الفشل يؤثر عمى تطمعاتو فتنعدم عنده الثق

 بالنفس.

تتميز بحب المراىقين لبلنطواء واالنفراد بذواتيم لمحصول عمى الحرية  الرغبة باالنفراد : -ج

الشخصية وقدرتيم عمى امتبلك وسائل تكنولوجية خاصة كالياتف النقال الذي أتاح لو ىذه 

 الميزة وشعوره بأنو ليس بحاجة إلى المراىقين.

  

                                                           
1
 .122المرجع السابق، ص محمد علً محمد، 
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يمجا المراىق الى البحث عن جو آخر غير االهتمام بإقامة عالقات خارج نطاق األسرة:  -د

األسرة وذالك لتوسيع نطاق عبلقاتو وتعزيز مكانتو واثبات وجود شخصيتو كفرد ناضج، 

 حيث سيل لو الياتف ىذه الميمة وساعده كثيرا.

قامة عبلقات متبنية مع ل المراىقون بيحاو االهتمام بإقامة عالقات أسرية جديدة: -ه ناء وا 

األسرة ليكون موضع ثقة وذالك لمتخمص من روابط الطفولة حيث أن نضجو يقر لو صورة 

 جديدة كما كان عميو سابقا.

حيث تكون لو الرغبة في محاولة اكتشاف أماكن  وكما ذكرنا سابقااالهتمام بالبيئة:  -و

موه الشخصي واثبات وجوده في جديدة غير معروفة لديو بغرض مساعدتو في اكتمال ن

  المجتمع.

 عبلقة المراىق بالياتف النقالالمطمب الثاني: 

 تمثل الحياة االجتماعية مجموعة عوامل موضوعية تنجر عنيا سمسمة توافق الشخصية

وتعتبر الوسائل االتصالية الحديثة وعمى رأسيا الياتف النقال حمقة من ىذه السمسمة بحيث 

ه بيذ األساسية من ميزانية الفرد فقد تولد اىتمام لدى التمميذ الثانوي المراىقأصبح من البنود 

الوسيمة التكنولوجية المسموعة والمرئية، فمقد ساعده عمى التأقمم مع مقتضيات العصر 

  1ويجعمو يكشف ويعبر عن شخصيتو لتكون لو مكانو  في الوسط االجتماعي وبين أقرانو.

                                                           
1
، 0224أوت  00، 1115، تر: الهادر العموري المجلة الصحافٌة العالمٌة العدد البد أن لدٌك هاتفا نقاال مامٌن كاف: 

 12:13على الساعة  WWW.HMCHRAK. COM/ AL MUTAMER 03/22/0215مؤثر 

http://www.hmchrak/
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والن المراىقة نقطة تحول ومرحمة نمائية في حياة المراىق، فاستيبلك المراىق لو يعبر عن 

 ومصدر لتحقيق وتوسيع شبكة اتصاالتو، فقد استطاع الياتف  الجرأةتمتعو بقدر كبير من 

النقال أن يسيطر عمى عقول المراىقين ويوضح الدكتور ممك الرشيد أستاذ عمم االجتماع 

أن انتشار ظاىرة الياتف النقال ترجع إلى عدة أساليب " منيا التطور  بجامعة الكويت"

التكنولوجي السريع في مجال االتصال المرئي والمسموع عبر األقمار الصناعية، واألمر 

الثاني يرجع إلى حب المراىقين إلى امتبلك احدث ما تصل إليو التكنولوجيا وذالك رغبة في 

اآلخرين والتحرر من القيود، فالمراىق في ىذه المرحمة في التميز والحصول عمى التقبل من 

حاجة ماسة إلى أن يشعر باستقبلليتو وتميزه عن اآلخرين ألنو أصبح يمقت الشعبية حتى 

ألفراد أسرتو دون أن ننسى تعطشو الشديد لممثالية وبحثو المستمر عن نماذج عمى التقمص 

بح يحرص عمى التجديد المستمر في شكمو فمقد ساعده الياتف النقال عمى تحقيق ىذا فأص

بغض النظر عن أسعاره ألنو سيساعده عمى مواكبة متطمبات العصر، ويعبر عن شخصيتو 

 لتكون لو مكانة في الوسط االجتماعي الذي ينتمي إليو.

فعمى قول احد الخبراء إن أقوى الشرائح العمرية التي تستخدم اليواتف النقالة بصورة متزايدة 

 سنة المنتمية بذالك إلى مرحمة المراىقة ويقول في ىذا الصدد 21و23ينتنحصر ب

أستاذ دراسات في اإلعبلم والدراسات جامعة ميسوري" لقد تحول الياتف " ماكفيل توم"

المحمول من أداة خدماتية إلى ضرورة يستحيل االستغناء عنيا أما بالنسبة لممراىقين فقد 
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من شخصيتو وىوايتيم حتى أنيم يشعرون من دونو كما أصبح الياتف الخموي جزء ال يتجزأ 

 1لو أنيم عراة أو منبوذين أو منعزلين.

ولقد أصبح الياتف النقال في الجزائر يعرف انتشارا واسعا وىذا راجع الى انخفاض أسعاره 

التي أصبحت في متناول الجميع وقد زاد إقبال المراىقين الجزائريين عمى استعمالو خاصة 

 والمقاطع المصورة بالفيديو كميب واستخداميا كنغمة  SMS بادل الرسائل القصيرةنتج عنو ت

صوتية لرنات الياتف النقال حيث تعتبر ىذه األخيرة من أكثر اىتماماتيم، والتقاط 

 الصور...الخ.

لقد ساىم الياتف النقال في غرس ىوايات جديدة وتفسير اىتمامات المراىق وأصبح يدرك أن 

لو يمكن أن يجعل المجتمع ينظر إليو بأنو غي سوي ويعتبر ان مغادرة المنزل عدم حيازتو 

دون الياتف النقال كأنو خارج دون محفظة او مفاتيح فمم يعد محل اىتمام نظرا لقيمتو 

الجمالية والمتعة ولكن ألنو يمنح لو مجال لمتعبير عن ذاتو وحريتو الشخصية واستقبلليتو 

أحبلم وتعتبر العبلقات العاطفية  نافذة لعالم" مين كانتعبير "أفأصبح الياتف النقال عمى 

أن بناء العبلقات العاطفية من أىم القضايا النفسية  "هوبنر"إحدى اىتمامات المراىق ويرى 

االجتماعية التي يتعامل معيا المراىق خبلل مرحمة المراىقة فقد استطاع الياتف النقال أن 

سع شبكة اتصاالتيم، فمع انتشار ظاىرة اقتناء المراىقين يسيطر عمى عقول المراىقين ويو 

اليواتف النقالة عند كبل الجنسين، مما سيل عمييم بناء ىذه العبلقات العاطفية فقد أصبح 

                                                           
1
 .242مامٌن كاف، المرجع السابق،  
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المراىقون يتحدثون عن أوضاعيم ويعبرون عن شخصيتيم وتزويد المراىق بالفرص المناسبة 

تحقيق التوافق مع غيره فيرى فيو الوسيمة التي الستطبلع وفيم اآلخرين، ويسعى المراىق إلى 

توفر لو عبلقات رغبة إلشباع حاجاتو مما يجعمو يكتسب سموكيات جديدة يتخذىا كأساس 

لعبلقاتو االجتماعية وخصوصا العاطفية ولكن استعمال المراىقين لميواتف النقالة في 

ه، رغم انو نعمة حقيقية ونقمة العبلقات العاطفية أدى إلى وجود أثار ال تقل خطورة عن فوائد

حضارية وضعت بين أيدينا، لكنو يشكل سبلح ذو حدين خاصة في حالة استعمالو ألغراض 

 كالعبلقات العاطفية فيو يحل مشكبلت عديدة ويخمق أخرى جديدة، داخل األسرة وبين أفراد 

األسرة ثم المجتمع، لذا يجب أن تكون ىناك رقابة خفية تبدأ في المقام األول من طرف 

المؤسسات التربوية لكن ىذا يبقى أصعب لتحقيق وفي مقام آخر أكد بعض عمماء االجتماع 

بأنو يجب حماية المراىقين من استعمال اليواتف النقالة برقيب اجتماعي لما ليا من تأثيرات 

مدمرة لمكيان االجتماعي خاصة مع انتشار تقنية المكالمات المجانية التي أصبحت تؤثر 

المراىقين فيم يحتاجون إلى رقابة من األىل والجيات المختصة فيناك بعض العمماء  عمى

االجتماعيين تنتابيم مخاوف من أن المراىقين يشغمون أوقات فراغيم في المكالمات الياتفية 

عن العبلقات العاطفية بحيث ال يتاح ليم الوقت الكافي لقدر من العزلة العقمية اليامة ، لفيم 

 1لذاتو وحل مشكبلتو لتنمية ميارات إبداعية.المراىق 

 
                                                           

1
ط،  ، دار المسٌرة للنشر والتوزٌع، عمان، دعلم النفس التطوري الطفولة والمراهقةصالح محمد علً أبو جادو،  

 .459، ص0222
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 المراىق في ظل العبلقات العاطفية المطمب الثالث:

ان الحاجة لتبادل العاطفة والحب والمودة ىي من الحاجات األساسية لمذكر واألنثى ،وال 

تستقيم الحالة النفسية لئلنسان اال عندما تمبي كل حاجتو األساسية وعمى رأسيا الحاجة  

العاطفية ،وتعتبر الرغبة الجنسية ىي أيضا شيء ضروري من ضروريات اإلنسان لحد من 

إشباعيا بالوسائل المشروعة حتى تتحقق حالة التوازن النفسي عند اإلنسان ،خصوصا في 

مرحمة المراىقة ىذه المرحمة جد حرجة حيث يؤكد العمم الحديث عمى انيا منعطف خطير 

وتختمف  1موكو االجتماعي والخمقي والنفسي.تؤثر عمى مدار سفي حياة اإلنسان وىي التي 

ىذه المرحمة من فرد ألخر حسب البنية الجغرافية والسبللة وباختبلف األنماط الحضرية التي 

يتربى في وسطيا وتختمف من المجتمع الممتزم الذي يفرض كثيرا من القيود واألغبلل عمى 

نتج لممراىق فرص العمل والنشاط وفرص إشباع نشاط المراىقة ،عنيا في المجتمع الذي ي

الحاجات والدوافع المختمفة وتعتبر المرأة في ىذه الفترة الصديق الحميم لممراىق والعكس 

صحيح ،حيث يبدأ المراىق في محاولة التعرف إلى الجنس األخر والتودد إليو ويشتيي 

الخطيئة ،ال يدري كيف محبتيم واالختبلط بيم ،ولكنو متردد ومضطرب خجول ،يقر بخوف 

يسمك او يتصرف في حضرة الجنس اآلخر ،وىو دائما الصراع النفسي بين الرغبة من ناحية 

والرىبة من ناحية أخرى ،خصوصا وىو في مجتمع يتضمن ثقافات في غالبيا قيما ومعايير 

تمارس  تكبح ىذه الرغبات والتعبير عنيا ال يتحقق إال بالزواج ،حيث تصبح القيم االجتماعية

                                                           
1
 .00، ص1761، 1، المؤسسة العربٌة للدراسات والنشر، بٌروت، طالمراهق دراسة بسٌكولوجٌانوري الحافظ،  
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عميو ضغط ،فيذا الطابع اإللزامي لو وقعو الخاص عمى المراىق مما يدفع بو إلى التعبير 

عن ذاتو بكل تمقائية متحديا بذلك بعض المعايير االجتماعية التي اقرىا المجتمع ،والمجوء 

ين إلى الحمول السرية ،أو ما تسمى العبلقات العاطفية بعيد عن العرف والتقاليد وتحديا لقوان

 1المجتمع إلشباع النفسية .

والتي قد ال تتماشى ومقومات المجتمع ومعاييره األخبلقية األصمية ،كما ان تفتح شبابنا عمى 

ما تيب بو ريح الغرب جعمو يطمع عمى وضعية المراىقين الغربيين والتي تختمف تماما عن 

ائيم ثقة أكثر رغم اإلباحية وضعيتنا العربية ،ويعود ذلك إلى ان اآلباء الغربيين يمنحون ألبن

المطمقة وانعدام نحن ما نسميو نحن باألخبلق ،وىذا مرجعو إلى ان الطفل الغربي يحيا 

طفولتو بأكثر ثقة في النفس وروح االستقبلل خاصية تميزه ،مما يجعمو قادرا عمى فرض 

ينما يظل الطفل مركبات نقص ب أواحترامو واحترام ميولو ورغباتو وآراءه واختياراتو بدون عقد 

 إالالعربي في تبعية تامة لآلباء ألنيم يرون فييم تواصبل ليم وامتداد طفبل يقبل وال يرفض 

وتجدر اإلشارة ىنا إلى ان  أكثرما يقبمون وما يرفضون ،وعندما يكون مراىقا تتواصل الحالة 

مق عاطفي تكون ذات ع أنعبلقة الطفل ومن ثم المراىق مع أبيو وأمو عمى السواء ال بد 

يكون والديو مصدر جيد وكافي لمعاطفة والحب ،بحيث يشعر المراىق  آنوشخصي ،بمعنى 

إذ ان أىم ما يحتاجو الطفل التربية السميمة والرعاية  2.باألمن والحماية والمودة مع أبويو

الصحيحة والصحة الجنسية ،واإلشباع العاطفي من طرف األسرة ،وىذه النقطة في غاية 

                                                           
1
 .37، المرجع السابق، صومشكالت الطفولةالنمو النفسً عبد الرحمان عٌساوي،  

2
  .10س، ص د ،ط ، تر: أنطوان عبده، منشورات عوٌدات، بٌروت، لبنان، دالطفولة الجانحةجون جازل ،  
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موضوع العبلقات العاطفية ،الن ىذه العبلقات غالبا ما تكون في جو العبلقات األىمية ل

الزوجية المضطربة ما بين األبوين ،أو أن يكون األب أو األم فاقدي دورىما أو مكانتيما من 

حياة المراىق أو وفاة احدىما ،فكل ىذا يترك في شخصيتو نقصا ،وعندما يعوض المراىق 

ود بإقامة ،عبلقات عاطفية مع الجنس األخر من اجل تعويض ما المفق ور األب أو إالمد

ينقصو ،وىذا ما يدفع بالكثير من المراىقين والمراىقات بالوقوع في العبلقات العاطفية بسبب 

خمل في عممية التنشئة االجتماعية حيث أن تماسك األسرة وتمقينيا مبادئ األخبلق والمعاممة 

إلى جانب نقص وربما غياب التربية الجنسية لكبل الجنسين ألبنائيا  كفيل بتنشئة سميمة ،

وعدم اإلشباع العاطفي من طرف الوالدين قد يدفع إلى إقامة عبلقات عاطفية غير متسرعة 

 تتجاوز حدودىا . 

وبناءا عمى ما تم ذكره ال بد من إشباع الجانب العاطفي والرغبة الجنسية بوسائل تبعد 

ضميره وقيمتو ودينو ،فحتى يبتعد اإلنسان عن الشعور بالذنب اإلنسان عن حالة الصراع مع 

ال بد إن يتحرى السبل السميمة الشرعية إلتباع عاطفتو ورغباتو الجنسية دون صراع مع القيم 

االجتماعية وتحدييا ،ىذا األمر ىام لتحقيق حالة )النفس المطمئنة والمستقرة ( التوازن 

 1واالستقرار التقني لممراىق .

 

 

                                                           
1
 .11جون جازل، المرجع السابق، ص 
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 عند المراىقين لمياتف النقال التأثيرات االيجابية والسمبيةالمطمب الرابع: 

 1اآلثار االيجابية لمياتف النقال3*

السرعة في إجراء عممية التصال، فجميع التبلميذ وأفراد األسرة يستخدمون الياتف النقال  -2

 لمتواصل مع اآلخرين.

لتواصل مع إدارة المؤسسة ومع ىيئة تأكيد التواصل بين التبلميذ وبعضيم البعض وا -1

 التدريس.

 استفسار عن بعض المشكبلت التعميمية ومعرفة نتائج االمتحانات.-3

تأكيد التواصل بين األسرة واألبناء والقدرة عمى متابعتيم وىم خارج نطاق المنزل السيما  -1

 الفتيات وقدرة األسرة عمى ممارسة الضبط االجتماعي عمى المراىق.

 ل التواصل بين األولياء واألساتذة لبلستفسار عن أبنائيم.تسيي-1

تبادل المعمومات والتعارف بين التبلميذ خصوصا بين اليواتف الموصولة بشبكة  -5

 االنترنت 

 

 

                                                           
1
 .15شتاح فتٌحة، المرجع السابق، ص 
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 1اآلثار السمبية لمياتف النقال3*

يسيل الياتف النقال المحادثات بين المراىقين ن الجنسين دون عمم األسرة وفي أوقات  -

متأخرة من الميل بعد خمود اآلباء إلى النوم، وغياب األشقاء، السيما الكبار من الذكور، مما 

 يؤثر سمبا عمى تحصيميم الدراسي بسبب السير.

فشاء أسرار األسرة الى اآلخرين مما أدى إلى  - المساعدة عمى انتشار الكذب بين المراقين وا 

 ا عمى نفسية المراىق.حدوث الكثير من التوترات األسرية تؤثر بدورى

 زيادة درجة االغتراب االجتماعي لدى المراىق وانعزالو عن سياقو االجتماعي العام -

 باكتفائو عمى الذات والتوحد مع جيازه النقال .

اختزال العبلقات االجتماعية لممراىق إلى اقل عدد محدود من األصدقاء السيما الحبين  -

 في إطار العبلقات العاطفية بين الجنسين.والتواصل معيم عمى مدار الساعة 

 االبتعاد عمى المحيطين من األصدقاء والزمبلء وحتى أفراد األسرة، األمر الذي أدى  -

بالضرورة إلى ضعف الحوارات الشخصية، والتفاعبلت االجتماعية وجيا لوجو خصوصا بين 

ى داخل األسرة، ومن ثم المراىق وأسرتو وفقدان المعنى االجتماعي لمجمسات االجتماعية حت

 فقدان المؤسسة االجتماعية.

                                                           
1
 .16مامٌن كاف، المرجع السابق، ص  
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شيوع أنماط من االنحرافات والسموكيات الشاذة التي تخرج عن قواعد الذوق العام، والياقة  -

 االجتماعية، كاالنحراف السموكي، والمجوء إلى نشر األخبار الكاذبة وتداوليا فيما بينيم

 .وتمويث سمعة اآلخرين من الزمبلء واألساتذة

انشغال غالبية التبلميذ داخل قاعات الدراسة بالياتف النقال أثناء التدريس واالنعزال عن -

 األستاذ.

إرسال الرسائل واستقباليا وتبادل المزاح والنكت فيما بينيم، اآلمر الذي أدى إلى انخفاض  -

 التحصيل الدراسي لدى التبلميذ.

ق لدى المراىقين الذين تربطيم عبلقات أدى استخدام الياتف النقال إلى انحبلل األخبل -

عاطفية مع الجنس األخر نتيجة التحدث في أوقات متأخرة من الميل مما يؤدي بيم إلى 

 الحديث عن المواضيع اإلباحية

المساعدة عمى تفشي ظاىرة الغش في االمتحانات بين التبلميذ مع ابتكار وسائل جديدة  -

 ات عمى أسئمة االمتحانات دون عمم اآلخرين.في تناقل المعمومات واستقبال اإلجاب

زعاج الزمبلء أثناء التدريس بسبب رنات اليواتف النقالة -.  التشويش وا 
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 خالصة الفصل:  

كل وسيمة من وسائل االتصال ليا تأثيراتيا عمى األفراد سواء عمى الفرد بصفة خاصة او 

سمبية، ويرجع ذالك إلى حسن او  المجتمع بصفة عامة، وقد تكون ىذه التأثيرات ايجابية أو

سوء االستخدام ومن بين ىذه الوسائل الياتف النقال ىذه الوسيمة لعبت دورا كبيرا في إحداث 

 حركية وديناميكية لممجتمع في عالم االتصال بصفة عامة وعمى المراىقين بصفة خاصة

سيا مما قد ينعكس باعتبارىا مرحمة ميمة وخطيرة في حياة الفرد نتيجة لصعوبة المرحمة نف

 عمى عبلقاتو االجتماعية العاطفية واألسرية وحتى عمى مستوى التحصيل الدراسي لو. 
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ٌعتبر الجانب التطبٌقً من البحوث والدراسات العلمٌة كجزء مكمل للجانب النظري  تمهٌد:

وتجسٌد للجانب المنهجً، فلقد قمنا بدراسة تربصٌة لمدة شهر فً ثانوٌة أحمد بن بلة 

وعبلقته بتحصٌله  تأثٌر الهاتف النقال على المراهق مدى بمنطقة واد رهٌو، وذلك للتأكد من

  الدراسً.

 ف بثانوٌة أحمد بن بلة:التعرٌ -1

  2006تقع ثانوٌة أحمد بن بلة بمنطقة واد رهٌو والٌة غلٌران، أنشأت الثانوٌة سنة 

م 10150وتقدر مساحتها حوالً  2008وافتتحت  سنة 
2

 1، تحتوي هذه المؤسسة على  

مكاتب إدارٌة كما  10مخابر وملعب ومكتبة وساحتٌن ومرقدٌن، و  04حجرة دراسٌة و

وثٌقة، وتحتوي الثانوٌة على ست شعب منها العلوم الطبٌعٌة، علوم  5945ى تحتوي عل

 التسٌٌر واالقتصاد، وتقنً رٌاضً، آداب وفلسفة، لغات أجنبٌة.

تلمٌذ )للسنوات الثبلثة أولى ثانوي  792أستاذ وأستاذة، و  52حٌث ٌبلغ عدد األساتذة 

ذكور، بٌنما اإلدارٌٌن فبلغ  349و إناث 443والسنة الثانً والسنة الثالثة ثانوي.( منهم 

 م الداخلً والنصف داخلً والخارجً.، أما عن نظام المؤسسة فٌعتمد النظا35عددها 
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 الهٌكل التنظٌمً للمؤسسة: -2

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 : الهٌكل التنظٌمً للثانوٌة.10الشكل

 

 اإلدارة

 المدٌر

 سكرٌتر

 المقتصد

 نائب المقتصد

 األمانة العامة العمال

 مستشار التوجٌه

 مستشار التربٌة

 مساعدوا التربٌة

 الناظر

 األساتذة

 التبلمٌذ
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 عرض االستمارة وتحلٌلها: -3

 المحور األول: البٌانات الشخصٌة

 توزٌع أفراد العٌنة حسب الجنس والسن.: 10جدول

 الجنس 

 السن

 ذكور          
 

 % ك   

 إناث         
 

 % ك   

 مج        
 

 % ك   

14-16  6           17                     7            15.55    13          16 

17-19  22         63 34           

75.50    

56          10 

 15          11 9          34 20           7 سنة فما فوق 20

          35 مج

100%  

45           

100% 

80          100% 

 17*نبلحظ من خبلل النتائج المتحصل علٌها أن نسبة الذكور التً تتراوح أعمارهم مابٌن 

ثم نسبة  %20ثم ٌلٌها نسبة فما فوق والمقدرة بـ %63هً أعلى نسبة وذلك بـ سنة 19إلى 

.أما بالنسبة لئلناث فأعلى نسبة كانت للذٌن ٌتراوح %17سنة والمقدرة بـ 16إلى  14

بالنسبة لئلناث اللواتً ٌتراوح أعمارهم  %75.50سنة بنسبة  19إلى  17أعمارهم مابٌن 

سنة فما فوق إن نسبة  20بالنسبة للواتً أعمارهن  %9سنة ثم نسبة  16إلى  14مابٌن 

سنة فما فوق عند  20ونسبة السن  16إلى  14السن سنة تفوق نسبة  19 إلى 17السن من 

سنة تبرز فٌها المراهقة  19إلى  17الذكور واإلناث راجع ألن الفترة المحددة من 

إلى  14وتغٌراتها وٌبدأ اهتمامه فً التطور واكتساب مهارات جدٌدة.أما الفترة المحددة من 

سنة فما فوق فٌصبح المراهق  20رات، أما الفترة من سنة فلم ٌكتمل فٌها النضج والتغٌ 16

قرٌب االكتمال والنضجً وكذا العقلً والجنسً خاصة وأن النمو العقلً فً فترة المراهقة 

 فما فوق. 20ٌكون بطًء مقارنة بالفترة من سنة 
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 توزٌع أفراد العٌنة حسب المستوى التعلٌمً للوالدٌن وعبلقته بالجنس.: 12جدول

 األب: -0

 الجنس                

 المستوى التعلٌمً

     

 ذكور

 

 إناث

     

 مج  

 

 

 األب

 %   ك     %   ك    %   ك     

 16.25 13      15.55 7     17.14 6    أمً  

 38.75 31     40    18     37.16 13    ابتدائً 

 12.5 10    13.13 6      11.42 4     متوسط 

 18.75 15    20     9     17.14 6    ثانوي 

 13.75 11    11.12 5     17.14 6    جامعً 

 %100 80    100  45        100    35    مج  

 األم: -2

 الجنس 

 المستوى التعلٌمً

 

 ذكور

 

 إناث

 

 مج

 

 

 األم

 %   ك     %   ك    %   ك     

   20    16      22.24 10     17.16 6    أمً  

 32.5 26       33.33  15     31.45 11    ابتدائً 

 12.5 10    15.55 7      8.45 3     متوسط 

 38.75 13       17.77  8     24.28 5    ثانوي 

 18.75 15    11.11 5     28.57 10    جامعً 

 %100 80    100  45        %100   35    مج  
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خبلل نسبة الذكور أن أكثرهم من ذوي المستوى االبتدائً حٌث قدرت النسبة *نبلحظ من 

أما النسبة للذٌن أبائهم من ذوي المستوى األمً والثانوي والجامعً قدرت  %37.16بـ

 .%11.42ثم تلٌها نسبة المستوى المتوسط والتً قدرت بـ %17.14بـ

لمستوى االبتدائً بحٌث قدرت أما بالنسبة لؤلمهات الذكور فكانت أعلى نسبة من ذوي ا

 .%31.42بـ

وكانت أعلى نسبة فً المستوى  %17.16أما بالنسبة للمستوى األمً فقدرت النسبة بـ

وفً األخٌر المستوى  %24.28ثم ٌلٌها المستوى الثانوي بـ %28.57الجامعً بنسبة 

ي المستوى . أما بالنسبة لئلناث فكانت أكثر من اللواتً أبائهن من ذو%8.57المتوسط بـ

 %15.55والمستوى األمً بـ %20ثم ٌلٌها المستوى الثانوي بـ %40االبتدائً بنسبة 

. أما بالنسبة ألمهات اإلناث فكانت أعلى نسبة %11.12وفً األخٌر المستوى الجامعً بـ

 %22.24ثم تلٌها نسبة المستوى األمً بـ %33.33من ذوي المستوى االبتدائً بـ

وفً األخٌر نسبة  %15.55ثم المستوى المتوسط بـ %17.77والمستوى الثانوي بـ

 .%11.11المستوى الجامعً بـ

إن المستوى االبتدائً كان أعلى المستوٌات المذكورة واإلناث، حٌث قدر عند الذكور نسبة 

 .%33.33وعدد اإلناث بنسبة  37.16%
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 الطور الثانوي:بٌانات خاصة بالهاتف النقال والعالقات العاطفٌة للمراهق فً 

 ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة حسب امتبلك الهاتف النقال وعبلقته بالجنس. :13جدول 

 الجنس 

 امتبلك

 الهاتف النقال

 مج              إناث             ذكور        

 %    ك      %    ك     %     ك     

 80     64     75.55 34     85.72  30   نعم 

 20     16     24.45 11    14.28  5   ال 

    80     %100 45    %100  35   مج 

100% 

 

 %85.72*من المبلحظ بأن نسبة المراهقٌن الذكور الذٌن ٌملكون الهاتف النقال قدرت بـ

 .%14.28تفوق نسبة المراهقٌن ذكور الذٌن ال ٌملكون الهاتف النقال والمقدرة بـ

والتً تفوق نسبة اللذٌن ال  %75.55المتبلك الهاتف النقال قدرت بـأما اإلناث فأعلى نسبة 

والسبب فً ذلك أن المراهق ٌحاول توسٌع  %24.45ٌملكون الهاتف النقال والتً قدرت بـ

تف نطاق عبلقاته وتعزٌز مكانته واثبات وجوده كفرد ناضج وذلك من خبلل اقتناءه للها

 على التقبل من اآلخرٌن والتحرر من القٌود.النقال فامتبلكه ٌشعره بالتمٌز والحصول 

أما المراهقون الذٌن ال ٌملكون الهاتف النقال سبب راجع إلى اختبلف االهتمامات بٌن 

 المراهقٌن.

 ٌوضح توزٌع أفراد العٌنة حسب نوع الهاتف النقال.: 14جدول

 %                  ك              نوع الهاتف        

 65 15 ذكً             

 35 8 عادي

 %100 23 المجموع
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 %65*نبلحظ من خبلل الجدول أن نسبة المراهقٌن الذٌن ٌمتلكون هاتف نقال ذكً قدرت بـ

، وعلٌه نستنتج أن نسبة كبٌرة من %35أما الذٌن ٌملكون هاتف عادي قدرت بنسبة 

رغبة المراهقٌن فً المراهقٌن ٌمتلكون هاتف ذكً مقارنة بالهاتف العادي، وهذا راجع إلى 

التباهً وسط الجماعات وزمبلئهم، وكذلك متابعة كل ما هو جدٌد فً العالم التكنولوجً 

والزٌادة فً توسٌع شبكاتهم االتصالٌة من أجل استخدامه فً الفاٌسبوك، التوٌتر، ومختلف 

 شبكات التواصل االجتماعٌة وألغراض مختلفة.

 ٌوضح الشبكة التً ٌشترك فٌها المراهقون. :15جدول

 %                 ك                نوع الشبكة          

MOBILIS 5 7.81 

NEDJMA 11 17.18 

DJEZZY 48 75.01 

 %100 64 مج

 

*انطبلقا من نتائج تظهر لنا أن الشبكة التً تعرف أكبر عدد من المشتركٌن فً مجتمع 

أما شبكة  %17.18بـ NEDJMAثم تلٌها شبكة  %75.01بنسبة  DJEZZYبحثنا هً 

MOBILIS  7.81فتأخذ نسبة%. 

المرتفع مرتبط بتارٌخ ظهورها فً  DJEZZYوهذا ٌعتبر أمر منطقً ألن عدد مشتركً 

 . MOBILISو NEDJMAالسوق الجزائرٌة ومكالماتها المجانٌة ثم ٌلٌها 

ٌختارون الشبكة على أساس المكالمات المجانٌة كما أننا نبلحظ أٌضا نسبة المراهقٌن الذٌن 

والخدمات المتعددة راجع إلى إمكانٌة وسهولة االتصال مع الغٌر ورغبة المراهق فً توسٌع 

شبكة عبلقاته االجتماعٌة خاصة العاطفٌة وفً هذه الفترة ٌتمٌز المراهق فً تقلٌد األصدقاء 

 والجماعة بشكل عام.
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 ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة حسب وجود جماعة الرفقاء. :16جدول 

 %                  ك              وجود جماعة الرفقاء        

 95 61 نعم             

 05 03 ال

 %100 64 مج

 

*نبلحظ من خبلل الجدول أن نسبة الذٌن ٌنتمون إلى جماعة أصدقاء أو زمبلء قدرت 

 .%03إلى جماعة أصدقاء أو زمبلء قدرت بـأما نسبة الذٌن ال ٌنتمون  %61نسبتهم بـ

نستنتج أن المراهقٌن فً هذه الفترة ٌكون فً مرحلة النمو هذا ما ٌستدعً جماعة ٌنتمً 

 إلٌها رغبة فً التعرف على اآلخرٌن والتحرر من القٌود.

ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة حسب نوع جماعة حسب نوع جماعة الرفاق التً  :17جدول 

 ٌنتمً إلٌها المراهق.

 %                  ك               نوع جماعة الرفاق

 62 38 المدرسة

 18 11 الشارع

 05 03 الجٌران

 15 09 أخرى

 %100 61 مج

 

أصدقاء وزمبلء كانت أعلى نسبة فً *نبلحظ أن نسبة المراهقٌن الذٌن ٌنتمون إلى جماعة 

، وفً األخٌر %15ثم أخرى بنسبة  %18ثم تلٌها الشارع بنسبة  %62المدرسة وقدرت بـ

فالمراهق فً مرحلة تستدعً وجود جماعة ٌنتمً إلٌها ففً  %05نسبة الجٌران المقدرة بـ

دقاء أو الجماعة المدرسة ٌجد جماعة كبٌرة لذلك ٌنتمً إلٌها وهذا راجع لرغبته بتقلٌد األص

فً المدرسة، فالشارع ٌعد كذلك نقطة تحول للمراهق كونه ٌتمتع بقدرة كبٌرة فً الجرأة من 

خبلل توسٌع شبكة اتصاالته كما أن المراهق اعتمد على عدة وسائل مختلفة لتكوٌن صداقة 

 وتعارف خاصة عبر االنترنت.
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توزٌع أفراد العٌنة حسب مدى تأثٌر جماعة الرفاق فً اختٌار األشخاص الذٌن  :18الجدول

 ٌتصل بهم.

 % ك هل تؤثر جماعة الرفاق

 75.40 46 نعم

 24.59 15 ال

 %100 61 مج

 

*نبلحظ من خبلل المعطٌات إن المراهقٌن الذٌن تؤثر فٌهم جماعة الرفاق قدرت نسبتهم 

 .%15أما المراهقٌن الذٌن ال تؤثر فٌهم جماعة الرفاق فقدرت بـ %46بـ

ٌتضح لنا أن المراهق فً هذه المرحلة ٌتأثر بجماعة الرفاق حبا لئلطبلع على المعارف 

 وتحرٌر الثقة بنفسه والتباهً بٌن األصدقاء ورغبة فً تأكٌد ذاته.

 ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة حسب درجة التأثٌر. :19جدول 

 % ك التأثٌر درجة

 24 11 درجة كبٌرة

 39 18 درجة متوسطة

 26 12 درجة نوعا ما

 11 05 درجة ضعٌفة

 %100 46 مج

  

*نبلحظ أن أعلى نسبة كانت عند المراهقٌن الذٌن أجابوا أن جماعة الرفاق تؤثر بدرجة 

ثم بدرجة كبٌرة بنسبة  %26ثم تلٌها الذٌن أجابوا بنوعا ما بنسبة  %39متوسطة بنسبة 

وعلٌه فإن المراهق بانتمائه لجماعة  %11وفً األخٌر درجة ضعٌفة المقدرة بـ 24%

األصدقاء أو الزمبلء سٌسعى لتكوٌن عبلقات اجتماعٌة لتوسٌع شبكة عبلقاته وكذا لتكوٌن 

بعض العواطف الشخصٌة التً تأخذه إلى عالم جدٌد خارج البٌئة المترٌة والمتمثل فً 

 مدرسة والشارع...الخ.ال
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أما الفئة التً ال تتأثر بجماعة الرفاق فهذا راجع فً رغبة المراهق فً تأكٌد ذاته باالعتماد 

 على نفسه والقٌام بأعمال تلفت االنتباه.

توزٌع أفراد العٌنة حسب القضاٌا التً ٌستعمل بها الهاتف النقال وعبلقته : 01جدول

 بالجنس.

 الجنس

 أهم 

 القضاٌا

 مج إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 13 08 15 5 10 3    عائلٌة  

 56 36 56 19 57 17    عاطفٌة  

 31 20 29 10 33 10    عامة  

 100 64 100 34 100 30    مج   

 

المراهقٌن الذٌن ٌستعملون الهاتف النقال فً القضاٌا العاطفٌة هً أعلى *من الواضح أن 

أما القضاٌا العامة  %56ثم ٌلٌها اإلناث بنسبة  %57بـنسبة حٌث قدرت عند الذكور 

عند اإلناث أما القضاٌا العائلٌة فقدرت عند  %29عن الذكور و  %33فقدرت نسبتها بـ

 .%10والذكور بـ %15اإلناث بـ

ومن خبلل هذا التحلٌل نستنتج أن المراهقون ٌهتمون بالقضاٌا العاطفٌة بنسبة كبٌرة عند 

هذه المرحلة تشتمل نواحً كثٌرة جسمٌة وعقلٌة وروحٌة وأخبلقٌة  الذكور واإلناث كون

وفكرٌة وٌكثر التنافس والصراع والعتاد واثبات الذات مع الكبار ثم ٌمٌلون إلى القضاٌا 

العامة بنسبة متقاربة مع الذكور واإلناث وهذا راجع إلى أن مرحلة المراهقة تتمٌز 

 مثٌبلته االجتماعٌة.باهتمامات المراهق وتصوراته الذهنٌة وت
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 ٌمثل أفراد العٌنة حسب اتصاالت المراهق بشكل مستمر وعبلقتها بالجنس. :00جدول 

بمن 

 ٌتصل

 

 الجنس

 

 زمبلء الدراسة

 

 العائلة

 

 الجنس اآلخر

 

 مج

    % ك % ك % ك % ك

 46.87 30 58.53 24 30 3 23 3 ذكر

 53.13 34 41.47 17 70 7 77 10 أنثى

 100 64 100 41 100 10 100 13 مج

 

نبلحظ من خبلل الجدول أن المراهقٌن الذٌن ٌتصلون بشكل مستمر مع الجنس اآلخر *

أما نسبة  %47.47ثم تلٌها اإلناث بـ %58.53ٌمثلون أعلى نسبة عند الذكور والمقدرة بـ

ثم  %77.00المراهقٌن الذٌن ٌتصلون بزمبلء الدراسة قدرت عند اإلناث أعلى نسبة بـ

. وفً األخٌر نسبة المراهقٌن الذٌن ٌتصلون بالعائلة %23.07تلٌها نسبة الذكور بنسبة 

 .%30ثم تلٌها نسبة الذكور بـ %70والمقدرة أعلى نسبة عند اإلناث بـ

إلى إقامة عبلقات مع الجنس اآلخر إن المراهقٌن فً هذه المرحلة وباألخص الذكور ٌمٌلون 

زٌز مكانتهم واثبات وجودهم وتوسٌع نطاق عبلقاتهم ونبلحظ عبر الهاتف النقال وذلك لتع

أن اإلناث هم األكثر استخداما للهاتف النقال فً االتصال بزمبلء الدراسة، وهذا راجع إلى 

المدرسة كونها عالم ملٌئ باألصدقاء والزمبلء كما أن اهتمامات المراهق تختلف من 

تعلٌمٌة وحتى اقتصادٌة والتً لها تأثٌر على مراهق إلى آخر ألنها ناتجة من فروق ثقافٌة و

 معنوٌات المراهق.

 توزٌع أفراد العٌنة حسب وجود العبلقات العاطفٌة قبل امتبلك الهاتف النقال. :02جدول 

وجود عبلقات عاطفٌة قبل 

 امتبلك الهاتف النقال

 % ك

 72 46 نعم

 28 18 ال

 100 64 مج
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العبلقات االجتماعٌة العاطفٌة مع الجنس اآلخر قبل *نبلحظ من خبلل الجدول أن نسبة 

الذٌن أجابوا بعدم وجود عبلقات  %18ثم تلٌها نسبة  %46امتبلك الهاتف النقال قدرت بـ

 عاطفٌة قبل امتبلك الهاتف النقال.

ٌمثل توزٌع أفراد العٌنة حسب وجود العبلقات العاطفٌة بعد امتبلك الهاتف  :03جدول 

 النقال

فٌة بعد امتبلك عبلقات عاط

 الهاتف النقال

 % ك

 70 32 تطورت

 28 13 ًبقٌت كما ه

 02 01 تراجعت

 100 46 مج

 

*نبلحظ من خبلل الجدول أن نسبة العبلقات االجتماعٌة العاطفٌة مع الجنس اآلخر قبل 

وتوزعت وكانت أعلى نسبة عند الذٌن أجابوا  %46امتبلك الهاتف النقال قدرت بسبتها بـ

التً  %28ثم تلٌها نسبة  %70بتطورات العبلقة العاطفٌة بعد امتبلك الهاتف النقال بـ

 جعت.صرحت ببقاء العبلقات العاطفٌة بعد امتبلك الهاتف النقال ترا
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 بٌانات خاصة بالهاتف النقال وتفكك العالقة بٌن المراهق وأسرته:

المراهق للمكالمات العاطفٌة بحضور أفراد توزٌع أفراد العٌنة حسب إجراء : 04جدول 

 عائلته.

 الجنس 

 هل 
 تجري المكالمة
 بحضور أفراد

 العائلة

 

 ذكور

 
 إناث

 

 مج

 % ك % ك % ك

 22.22 8 22.23 4 22.23 4 نعم

 77.78 28 77.77 14 77.77 14 ال

 100 36 100 18 100 18 مج

 

*من المبلحظ أن نسبة المراهقٌن الذٌن ال ٌجرون مكالماتهم العاطفٌة بحضور أفراد 

عند الذكور واإلناث، أما بالنسبة للمراهقٌن  %77.77وقدرت بـعائبلتهم كانت أعلى بنسبة 

عند  %22.23الذٌن ٌجرون مكالماتهم الهاتفٌة العاطفٌة بحضور أفراد عائبلتهم قدرت بـ

 الذكور واإلناث.

نتج أن المراهقٌن الذٌن ال ٌجرون مكالماتهم العاطفٌة بحضور أفراد عائلتهم تخوفا من نست

ردة فعلهم كونهم أكثر حساسٌة ورقة شدٌدة فً المشاعر وسرعة اإلحساس وألنه لم ٌعد فً 

نظره الطفل الذي ٌباح له بالتكلم كما أن من خصائص المراهقة االنفراد بالذات واالنطواء 

حرٌة الشخصٌة وقدرتهم على امتبلك وسائل تكنولوجٌة خاصة الهاتف للحصول على ال

 بحاجة لآلخرٌن.النقال وشعورهم بأنهم لٌسوا 
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توزٌع أفراد العٌنة حسب تعرض المراهق للمشاكل األسرٌة جراء استخدام  :05جدول 

 الهاتف النقال فً العبلقات العاطفٌة وعبلقته بالجنس.

 المشاكل

 األسرٌة جراء    

 ع.ع

 
 الجنس

 مج أحٌانا دائما نادرا

 % ك % ك % ك % ك

1 ذكر

3 

48.1

4 

4 80 1 25 18 50 

1 أنثى

4 

51.8

5 

1 20 3 75 18 50 

2 مج

7 

100 5 100 4 100 36 100 

 

*نبلحظ من خبلل الجدول أن المراهقٌن الذٌن تعرضوا للمشاكل األسرٌة جراء استخدام 

كانت أعلى نسبة للذٌن أجابوا بدائما عند الذكور  الهاتف النقال فً العبلقات العاطفٌة

، أما الذٌن أجابوا بأحٌانا فكانت أعلى نسبة عند %20ثم تلٌها اإلناث بنسبة   %80بـ

وفً األخٌر نسبة الذٌن  %25ثم تلٌها نسبة الذكور والمقدرة بـ %75اإلناث والمقدرة بـ

راء استخدامهم الهاتف النقال فً أجابوا بنادرا كانت أعلى نسبة عند اإلناث أسرٌة من ج

العبلقات العاطفٌة أكبر نسبة وهذا راجع للرقابة من األهل كون المراهقٌن ٌشغلون أوقات 

فراغهم فً المكالمات الهاتفٌة العاطفٌة، بحٌث ال ٌتاح لهم الوقت الكافً لقدر من العزلة 

 التً تحدث عند اإلناث أوال.

 تأثٌر الهاتف النقال على سلوك المراهقٌن.توزٌع أفراد العٌنة حسب : 06جدول 

هل هناك تأثٌر على سلوك 

 األفراد

 % ك

 73.75 59 نعم

 26.25 21 ال

 100 80 مج
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وهً نسبة مرتفعة  %73.75من خبلل الجدول نبلحظ أن نسبة الذٌن أجابوا بنعم بلغت *

 . %26.25جدا مقارنة مع الذٌن أجابوا ببل والتً قدرت بـ

 ٌوضح توزٌع المبحوثٌن على حسب نوع التأثٌر. :07جدول 

 % ك نوع التأثٌر

 11.87 07 اٌجابً

 40.68 24 سلبً

 47.45 28 اٌجابً سلبً

 100 59 مج

 

*من المبلحظ أن نسبة المبحوثٌن الذٌن أجابوا بوجود تأثٌر اٌجابً للهاتف النقال على سلوك 

وهً أقل نسبة ثم تلٌها نسبة الذٌن أجابوا بأن له تأثٌر سلبً  %11.87المراهقٌن قدرت بـ

، وفً األخٌر بنسبة الذٌن أجابوا بأن له تأثٌر اٌجابً وسلبً وهً أعلى نسبة %40.68بـ

 .%47.45وقدرت بـ

نستنتج أن معظم المراهقٌن ٌرون بأن للهاتف النقال تأثٌر اٌجابً وسلبً غٌر أن التأثٌر 

ورغم هذا فمعظم المراهقٌن هو كغٌره من وسائل االتصال ذو حدٌن السلبً هو األكثر، ف

ٌملكون هذا الجهاز ألنه ٌتماشى مع عصره فمن خصائص المراهقة الشغف واالنبهار بكل 

 جدٌد فالخطأ ال ٌعود المتبلك الوسٌلة وإنما فً كٌفٌة استعمالها.

 استعمال المراهق للهاتف النقال.توزٌع أفراد العٌنة حسب الرقابة األسرٌة أثناء : 08جدول 

 % ك الرقابة األسرٌة

 46.88 30 نعم

 53.12 34 ال

 100 64 مج
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*نبلحظ من خبلل هذا الجدول أن نسبة المراهقٌن الذٌن تكون علٌهم الرقابة من األولٌاء 

وهً نسبة منخفضة مقارنة مع نسبة المراهقٌن الذٌن أجابوا ببل والتً  %46.88قدرت بـ

، إن نسبة المراهقٌن الذٌن ال ٌخضعون لمراقبة األولٌاء مرتفعة %53.12بلغت نسبتهم 

نوعا ما على نسبة الذٌن أجابوا بنعم وهذا راجع لعدم اهتمام األولٌاء وكذلك إعطاء الحرة 

على نفسه حٌث ٌتشوق لبلن  مسئولألبنائهم واعتبارهم فً نظرهم فً السن ٌكون المراهق 

ٌجد نفسه فً عالم آخر خارج البٌئة المنزلٌة ٌتمتع بالحرٌة واالستقبلل والتحرر، الذي 

ٌساهم بدوره إلى رفع أي رقابة أو تدخل من طرف األولٌاء مما ٌدفعه إلى التخلً عن هذه 

أولٌاء ٌرون أن من الضروري مراقبة األبناء باعتبارهم فً سن ٌتطلب  وهناك المسؤولٌة

 االهتمام والعناٌة.

توزٌع أفراد العٌنة حسب التعرض المراهق لعقوبة من طرف األسرة بسبب  :09جدول 

 للهاتف النقال. ٌئاالستخدام الس

 % ك التعرض للعقوبة

 28.12 18 نعم

 71.88 46 ال

 100 64 مج

     

وهً نسبة منخفضة جدا  %28.12أن نسبة المراهقٌن الذٌن أجابوا ببل قدرت بـنرى *

 .%71.88مقارنة مع نسبة المراهقٌن الذٌن أجابوا بنعم والتً بلغت بدورها 
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 توزٌع أفراد العٌنة حسب نوع العقوبة. :21جدول 

 

 نوع

العقو

 بة

التوبٌخ 

 بالكبلم

حرمانك 

 مما ترغب

الضر التوجٌه 

 ب

أخرى  الهاتفنزع 

 حدد

 مج

 % ك % ك % ك % ك % ك % ك % ك

9 5

0 

0

1 

5.5

5 

0

3 

16.6

7 

/ / 0

5 

27.7

8 

/ / 1

8 

10

0 

 

*من المبلحظ أن نسبة المراهقٌن الذٌن تعرضوا لعقوبة من طرف األولٌاء نتٌجة االستخدام 

وتلٌها نسبة الذٌن ٌتم نزع الهاتف  %50السٌئ للهاتف النقال عن طرٌق التوبٌخ بالكبلم 

وهً نسبة  %16.67ثم نسبة المراهقٌن الذٌن ٌتم توبٌخهم بـ %27.78النقال منهم بـ

 %5.55مرتفعة نوعا ما. وفً األخٌر نسبة المراهقٌن الذٌن ٌتم حرمانهم مما ٌرغبون بـ

 وهً أقل نسبة.

األولٌاء مما أدى إلى التهاون نستنتج من هذه المعطٌات أن هناك رقابة غٌر كافٌة من طرف 

فً فرض العقوبة فً الوقت الذي ٌجب فٌه حماٌة المراهق من االستعمال السٌئ للهاتف 

النقال لما له من تأثٌرات مدمرة للكٌان االجتماعً، فمعظم المراهقٌن ٌشغلون أوقات فراغهم 

ة العقلٌة الهامة لفهم فً المكالمات الهاتفٌة بحٌث ال ٌتاح لهم الوقت الكافً لقدر من العزل

 المراهق وحل المشكبلت لتنمٌة المهارات اإلبداعٌة لنفسه.

 توزٌع أفراد العٌنة حسب انعكاس اهتمام األسرة بمراقبة المراهق على سلوكه. :20جدول 

 % ك انعكاسات اهتمام األسرة

 40 32 نعم

 60 48 ال

 100 80 مج

 



 دراسة ميدانية                                                              الجانب التطبيقي              
 

 
911 

انعكاس على سلوكاتهم نتٌجة اهتمام األسرة *إن نسبة المراهقٌن الذٌن ٌرون بأن هناك 

وهً نسبة منخفضة نوعا ما مقارنة مع نسبة الذٌن أجابوا  %40بمراقبة سلوكاتهم بلغت 

 .%60بعدم وجود انعكاسه بـ

 ٌوضح نوع هذا االنعكاس على سلوك المراهق.: 22جدول 

 % ك نوع االنعكاس

 40.63 13 اٌجابً

 59.77 19 سلبً

 100 32 مج

 

بأن هناك انعكاس  *المبلحظ من خبلل بٌانات هذا الجدول أن نسبة المراهقٌن الذٌن أجابوا

أكثر من نسبة الذٌن أجابوا بأن هناك انعكاس اٌجابً على  %59.77سلبً والتً قدرت بـ

إن المراهق ٌسعى دائما إلى الحرٌة واالستقبلل وأي اهتمام من  %40.63سلوكاتهم بـ

جعله ٌشعر بأنه مازال ذلك الطفل الذي ال ٌتاح له بالكبلم وإنه طرف األسرة فً نظره ٌ

شًء سلبً مما ٌدفعه إلى القٌام بأعمال تلفت االنتباه من أجل إثبات شخصٌته كفرد ناضج 

ورفض السلطة األسرٌة ولكن هناك من ٌرى أن هذا االهتمام فً صالحه من أجل توجٌهه 

 عة االهتمام األسري.ومساعدته فً حل مشاكله وهذا ٌعود إلى طبٌ

 توزٌع أفراد العٌنة حسب اللقاءات التً تتم داخل األسرة.: 23جدول 

 % ك لقاءات تتم داخل األسرة

 58.75 47 نعم

 41.25 33 ال

 100 100 مج

 

وهً نسبة مرتفعة نوعا ما مقارنة مع  %5875*إن نسبة المبحوثٌن الذٌن أجابوا بنعم 

 .%41.25نسبة الذٌن أجابوا بعدم وجود لقاءات داخل األسرة والتً قدرت بـ
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 ٌوضح هذا الجدول نوع اللقاءات التً تتم داخل األسرة. :24جدول 

 نوع
 اللقاءات

 مج     أخرى  عائلٌة دٌنٌة   اجتماعٌة   علمٌة  

 %   ك    %  ك   % ك  %   ك   %   ك  

   8 47.2  27 57.44   07 14.9   5 10.64   47 100 

 

أما المواضٌع العائلٌة  %47.2*من خبلل هذا الجدول نبلحظ أن اللقاءات العلمٌة بنسبة 

وأخٌرا مواضٌع أخرى كالرٌاضة والسٌاسة بنسبة  %14.9والدٌنٌة فقدرت نسبتها بـ

10.64%. 

إن من خصائص المراهقة حب االطبلع على المعارف واإلقبال على اهتمامات كثٌرة 

وإبداء أرائهم فهذه اللقاءات فرصة أساسٌة للمراهق من أجل تكوٌن خلفٌة ثقافٌة عامة ٌهدف 

مساعدته فً اكتمال نموه الشخصً واثبات وجوده فً المجتمع كفرد فعال وتختلف نسبة 

المراهق ومٌوله لما حسب المستوى التعلٌمً لؤلولٌاء وكذا رغبة  هذه اللقاءات داخل األسرة

 ٌناقش فً هذه اللقاءات.

 بٌانات خاصة بالهاتف النقال وتأثٌره على التحصٌل الدراسً للمراهق.

 توزٌع أفراد العٌنة حسب وضعٌة الهاتف النقال.: 25جدول 

 % ك وضعٌة الهاتف النقال

 76.57 49 مفتوح

 23.43 15 مغلق

 100 64 مج

 

والذٌن ٌغلقون  %76.57*نبلحظ أن نسبة المراهقٌن الذٌن ٌتركون هواتفهم النقالة مفتوحة 

 وهً نسبة منخفضة مقارنة مع النسبة األولى. %23.43بلغت نسبتهم هواتفهم النقالة 
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ٌوضح هذا الجدول كٌفٌة الرد على المكالمات الهاتفٌة بالنسبة للمراهقٌن الذٌن : 26جدول 

 ٌتركون هواتفهم النقالة مفتوحة.

كٌفٌة الرد على المكالمة 

 الهاتفٌة

 % ك

 44.99 22 رد خفٌة

 38.77 19 تطلب اإلذن للخروج

 16.33 08 ال ترد

 100 49 مج

 

 *لقد توزعت نسبة الذٌن ٌتركون هواتفهم النقالة مفتوحة من خبلل ما ٌلً:

نسبة وتلٌها الذٌن ٌطلبون اإلذن بالخروج وهً أعلى  %44.99بالنسبة للذٌن ٌردون خفٌة 

وهً نسبة مرتفعة نوعا ما وأخٌرا نسبة الذٌن ال ٌردون بأقل نسبة  %83.77بنسبة 

16.33%. 

من خبلل هذا الجدول إن معظم المراهقون ٌفضلون ترك هواتفهم النقالة مفتوحة نظرا لكثرة 

بكة اتصاالتهم وهذا االتصاالت خصوصا من طرف الجنس اآلخر ورغبتهم فً توسٌع ش

ٌجعل المراهق ٌنشغل بالهاتف النقال والرد على المكالمات وإهمال التركٌز مع األستاذ مما 

قد ٌؤثر على نسبة تحصٌله الدراسً وهناك نسبة تغلق الهاتف أو تفضل عدم الرد لعدم 

إزعاج الزمبلء برنات الهاتف النقال والحرص على عدم وجود شًء ٌشغلهم عن الدراسة 

 وباألخص اإلناث.

 توزٌع أفراد العٌنة حسب مدى االنزعاج من رنات الهاتف النقال. :27جدول 

 % ك                االنزعاج من رنات الهاتف

 50 80 نعم

 50 40 ال

 100 80 مج
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*ٌتضح من خبلل بٌانات هذا الجدول أن هناك تساوي فً النسبة من حٌث قدرت نسبة 

 .%50أما نسبة الذٌن أجابوا ببل بلغت كذلك  %50بنعم  المراهقٌن الذٌن أجابوا

 وفً الجدول الموالً ٌستوضح توزٌع المبحوثٌن على حسب الجنس.

 توزٌع أفراد العٌنة حسب مدى االنزعاج ورنات الهاتف وعبلقته بالجنس.: 28جدول 

االنزعاج 

من رنات 

الهاتف 

 النقال

 مج أنثى ذكر

 % ك % ك % ك

 50 40    62.22 28    34.28 12    نعم

 50 40    37.78 17     65.71 23    ال

 100 80    100 45     100 35    مج

 

موزعة  %50*من خبلل بٌانات هذا الجدول نبلحظ أن نسبة المبحوثٌن الذٌن أجابوا بنعم 

أما نسبة  %34.28وتلٌها نسبة الذكور بـ %62.22على الجنسٌن أكبر نسبة لئلناث بـ

وهً أقل  %37.78موزعة على الذكور واإلناث  %50الذٌن أجابوا ببل قدرت كذلك بـ

 نسبة إذا ما قورنت بـنسبة الذكور الذٌن أجابوا ببل.

االنزعاج لدى المراهقٌن من رنات هناك تساوي كبٌر من حٌث نسبة االنزعاج وعدم 

الهاتف النقال إننا نبلحظ أن نسبة اإلناث الذٌن أجابوا بنعم أكثر من نسبة الذكور الذٌن 

أجابوا بنعم فهذا راجع إلى أن اإلناث أكثر مٌبل للدراسة والهدوء مقارنة مع الذكور، وكذلك 

ً ال ٌقرعجون، فهً فً نسبة الذكور الذٌن ال ٌقرعجون أكثر من نسبة اإلناث اللوات

من ٌراها أنها نظرتهم فرصة للتوقف عن الدرس خاصة إذا كانت مضحكة، ولكن هناك 

مضٌعة للوقت وتشتت انتباههم مما قد ٌفقدهم القدرة على التركٌز وبالتالً التأثٌر على نسبة 

 التحصٌل الدراسً.
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 وعبلقته بالجنس.تعرض إلى المشاكل توزٌع أفراد العٌنة حسب فترات ال: 29جدول 

 الجنس

 

 مشاكل

 الجنس مع 

 المجموع أنثى ذكر

 % ك % ك % ك

 75.61 31 70.59 19 79.17 19 نعم

 07.32 03 11.77 02 4.16 01 ال

 17.07 07 17.64 03 16.67 4 أحٌانا

 100 41 100 17 100 24 المجموع

 

لمشاكل مع الجنس اآلخر  *إن المبلحظ من خبلل الجدول أن نسبة المبحوثٌن الذٌن تعرضوا

ونسبة  %79.17وهً نسبة مرتفعة جدا موزعة على نسبة الذكور  %75.61قدرت بـ

 وهً نسبة متقاربة نوعا ما. %70.59اإلناث 

وهً نسبة منخفضة جدا توزعت على الذكور بنسبة  %7.32أما نسبة الذٌن أجابوا بـبل 

وعا ما على نسبة الذكور.  وهً نسبة مرتفعة ن %11.77وعلى اإلناث بنسبة  4.16%

وهً نسبة متوسطة نوعا ما تم توزٌعها  %17.07وأخٌرا نسبة الذٌن أجابوا بأحٌانا بلغت 

، ونبلحظ أن نسبة الذكور واإلناث متقاربة %17.64على كل من الذكور واإلناث بنسبة 

 إلى حد ما.

اآلخر نتٌجة وعلٌه ٌتضح أن أغلبٌة المراهقٌن عرضة للوقوع فً المشاكل مع الجنس 

لعبلقاتهم العاطفٌة غٌر السوٌة وغٌر الناضجة وعدم وجد من ٌوجههم وٌرشدهم فً حل هذه 

 المشاكل ألن معظم هذه العبلقات مبنٌة فً السر وعدم علم األسر بها.
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توزٌع أفراد العٌنة حسب تأثٌر المشاكل التً ٌتعرض لها المراهق على تركٌزه : 31جدول 

 وعبلقته بالجنس اآلخر.الدراسً 

 الجنس 

 مشاكل

 مع الجنس 

 اآلخر وتأثٌرها على 

 هتحصٌل

 مج أنثى ذكر

 

 
 
 ك

 

 
 

% 

 
 
 
 ك

 

 

% 

 

 
 
 ك

 

 
 

% 

 63.41 26 58.82 10 66.66 16 نعم

 36.59 15 41.17 07 33.33 08 ال

 100 41 100 17 100 24 مج

 

المشاكل مع الجنس اآلخر قد تؤثر على من المبلحظ أن نسبة المبحوثٌن الذٌن أجابوا بأن *

واإلناث بنسبة  %66.66موزعة على الذكور بنسبة  %63.41تركٌزهم الدراسً بلغت 

حٌث أن نسبة الذكور واإلناث مرتفعة ومتقاربة نوعا ما أما نسبة الذٌن أجابوا  58.82%

بنعم حٌث  وهً نسبة منخفضة جدا إذا ما قورنت بنسبة الذٌن أجابوا %63.59ببل قدرت بـ

ونسبة اإلناث  %33.33توزعت هذه النسبة بدورها على كل من الذكور بنسبة 

41.17%. 

وعلٌه نستخلص من هذه النتائج أن مشاكل الجنس اآلخر قد تؤثر على تركٌز المراهق فً 

الدراسة مما قد ٌنعكس سلبا على تحصٌله الدراسً نتٌجة الفشل فً تكوٌن عبلقة عاطفٌة 

أو رغبته نحو الدراسة، ولكن هناك بعض المراهقٌن  فقد المراهق توازنهبناءة مما قد ٌ

ٌحاولون تخطً أي مشكلة تقف عائق أمام الدراسة باعتبارها من األولوٌات خاصة بالنسبة 

   .لئلناث
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توزٌع أفراد العٌنة على حسب الفترات التً ٌفضلها المراهق للحدٌث بالهاتف  :30جدول 

 النقال عبلقته بالجنس.

 الجنس

 

 الفترات

 مج األنثى الذكر

 % ك % ك % ك

 9.38 06 8.83 03 10 03 صباحا 

 20.31 13 17.65 06 23.33 07 مساءا

 70.31 45 73.52 25 66.67 20 لٌبل

 100 64 100 34 100 30 مج

 

وهً أعلى  %66.67*من المبلحظ أن نسبة الذكور الذٌن ٌفضلون الحدٌث لٌبل قدرت بـ

 %10وآخر نسبة الذٌن أجابوا صباحا بـ %23.33نسبة وتلٌها نسبة الذٌن أجابوا مساءا بـ

 وهً نسبة منخفضة جدا مقارنة بما سبق.

مرتفعة جدا ثم نسبة الذٌن  وهً نسبة %73.52أما بالنسبة لئلناث الذي أجابوا لٌبل تقدر بـ

 %8.83وآخر نسبة للذٌن أجابوا صباحا بـ %17.65أجابوا مساءا بنسبة متوسطة قدرت بـ

 وهً نسبة منخفضة جدا.

نستنتج أن نسبة المراهقٌن سواء ذكور أو إناث ٌفضلون الحدٌث لٌبل والسهر مع الجنس 

قد ٌؤدي إلى مواضٌع  اآلخر لعدم إزعاج ومراقبة من طرف األسرة خاصة اإلناث مما

إباحٌة تؤثر على سلوك المراهق ونسبة تحصٌله الدراسً نتٌجة السهر لٌبل وعدم القدرة 

على التركٌز، أما بالنسبة للحدٌث صباحا كانت نسبة منخفضة لدوامهم الدراسً أما مساءا 

 فكانت النسبة متوسطة نوعا ما وهذا راجع النتهاء وقت الدراسة.
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أفراد العٌنة حسب ارتباط الهاتف النقال بشبكة االنترنت وعبلقته  توزٌع :32جدول 

 بالجنس.

 الجنس

 ارتباط

 هاتف نقال

 بشبكة االنترنت

 مج أنثى ذكر

 % ك % ك % ك

 17.5 14 13.33 06 22.86 08 نعم

 82.5 66 86.67 39 77.14 27 ال

 100 80 100 45 100 35 مج

 

وتلٌها نسبة مرتفعة جدا  %22.86بـ أجابوا بنعم قدرت*من المبلحظ أن نسبة الذكور الذٌن 

أما نسبة اإلناث الذٌن أجابوا بنعم بلغت  %77.14للذكور الذٌن أجابوا ببل قدرت بـ

وهً نسبة منخفضة جدا مقارنة مع نسبة اإلناث الذٌن أجابوا ببل والتً قدرت  13.33%

هواتف غٌر موصولة وعلٌه نستخلص أن معظم المراهقٌن الذٌن ٌملكون  %86.67بـ

بشبكة االنترنت مما قد ٌتٌح لهم االستفادة من خدمات هذه الشبكة فً المجال العلمً نتٌجة 

األسعار المرتفعة والمستوى المعٌشً المتوسط المهم عند المراهق أن ٌملك هاتف ٌمكنه من 

ع االتصال وتوسٌع شبكة عبلقاته االجتماعٌة خاصة العاطفٌة منها بغض النظر عن نو

 الهاتف وما ٌمٌزه.

 مناقشة نتائج الدراسة على ضوء الفرضٌات: - 4

إن الفرضٌة األولى القائلة: "ٌؤدي الهاتف النقال إلى توسٌع شبكة العبلقات االجتماعٌة *

بحٌث أن أغلبٌة  10خبلل الجدول خاصة العبلقات العاطفٌة". قد تحققت هذه الفرضٌة من 

من  56وكانت نسبة هذا المتغٌربالمبحوثٌن ٌستخدمون الهاتف النقال فً العبلقات العاطفٌة 

 تطورت هذه العبلقات واتسعت خاصة بعد امتبلك المراهق للهاتف النقال. إذ كبل الجنسٌن،

العبلقة بٌن تقول الفرضٌة الثانٌة: "تؤدي العبلقات العاطفٌة عبر الهاتف النقال إلى تفكٌك *

 ( وتحلٌبلتها21 -15 -14المراهق وأسرته." قد تحققت هذه الفرضٌة من خبلل الجداول )

جراء استخدامهم  أسرٌةالمبحوثٌن ٌتعرضون  لمشاكل  أغلبٌة أننجد  15فمن خبلل الجدول 

ذكور  %14, 48ل فً العبلقات العاطفٌة بحٌث كانت نسبة هذا المتغٌر بللهاتف النقا

من خبلل مبلزمته للهاتف النقال أسرته  ذلك أن المراهق ٌنعزل عنو إناث %85, 51و
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مع ، إضافة إلى المشاكل التً ٌواجهها وانشغاله فً تكوٌن عبلقات عاطفٌة مع الجنس اآلخر

والتً تكون فً غالب األحٌان السبب الرئٌسً لهذه أفراد أسرته من جراء هذه العبلقات 

 المشاكل وبالتالً ٌكون هناك تفكك فً العبلقة األسرٌة.

راهق". قد "ٌؤثر الهاتف النقال على نسبة التحصٌل الدراسً للمالقائلة الفرضٌة الثالثة  أما*

 تتأثرالمراهقٌن  أغلبٌة أنحٌث نجد  وتحلٌبلتها، من خبلل الجداول هذه الفرضٌة تحققت

نتائجهم الدراسٌة بسبب وقوعهم فً المشاكل مع الجنس اآلخر بحٌث نسبة هذا المتغٌر 

لٌبل مع الجنس اآلخر المراهق ٌفضل الحدٌث فً الهاتف النقال  أن إلى إضافة 36،41%

فكل هذه المتغٌرات تساهم بشكل كبٌر فً تدنً ،من طرف األولٌاء لعدم وجود رقابة 

فالتحصٌل الدراسً له عبلقة كبٌرة  ،دراسً للمراهق وبعدها عدم تحصٌل دراسًالمستوى ال

وانهٌار االنحراف بً إلى بهذه التكنولوجٌا المتطورة التً ٌؤدي استخدامها بشكل سل

 المستوٌات.

من خبلل دراستنا لهذه الدراسة التً تتناول موضوع جد مهم  النتائج العامة للدراسة: -5

فً المجتمعات بمختلف المجاالت، وهو تأثٌر الهاتف النقال على العبلقات االجتماعٌة 

والٌة -العاطفٌة للمراهق، وقد جسدنا هذه الدراسة على ثانوٌة أحمد بن بلة بمنطقة واد رهٌو

 ج التالٌة:ومن خبلل ذلك توصلنا إلى النتائ -غلٌزان

 ان المراهق ٌحاول توسٌع راجع إلى  وهذا هاتف النقالٌملكون المراهقون أغلبٌة  إن

 و معارفه ومواكبة كل جدٌد. نطاق عبلقاته 

  المراهقٌن ٌمتلكون هاتف ذكً مقارنة بالهاتف العادي، وهذا راجع إلى رغبة أغلبٌة

 وزمبلئهم فً المدرسة.   عةالتباهً وسط الجما مواكبة كل جدٌد و المراهقٌن فً

  المراهقٌن الذٌن ٌختارون الشبكة على أساس المكالمات المجانٌة والخدمات المتعددة

راجع إلى إمكانٌة وسهولة االتصال مع الغٌر ورغبة المراهق فً توسٌع شبكة 

عبلقاته االجتماعٌة من خبلل الفاٌسبوك والتوٌتر.. والبقاء على كل جدٌد ٌخص ما 

 الت. ٌحب من هواٌات وأخبار فً مختلف المجا
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  المراهق فً هذه الفترة ٌكون فً مرحلة النمو هذا ما ٌستدعً جماعة ٌنتمً إلٌها إن

رغبة فً التعرف على اآلخرٌن والتحرر من القٌود التً كان مقٌدا بها فً المنزل 

 من طرف اآلباء أو فً المدرسة من طرف األستاذ.

 وعة فً الشارع إن اندماج المراهق مع أصدقاء من جهات مختلفة ومجتمعات متن

ٌعد كذلك نقطة تحول كونه ٌتمتع بقدرة كبٌرة فً الجرأة من خبلل توسٌع شبكة 

اتصاالته كما أن المراهق اعتمد على عدة وسائل مختلفة لتكوٌن صداقة وتعارف 

 خاصة عبر االنترنت.

  إن المراهقون ٌهتمون بالقضاٌا العاطفٌة بنسبة كبٌرة من طرف كبل الجنسٌن كون

حلة تشتمل نواحً كثٌرة جسمٌة وعقلٌة وروحٌة وأخبلقٌة وفكرٌة وٌكثر هذه المر

التنافس والصراع والعتاد واثبات الذات مع الكبار ثم ٌمٌلون إلى القضاٌا العامة   

وهذا راجع إلى أن مرحلة المراهقة تتمٌز باهتمامات المراهق وتصوراته الذهنٌة 

 وتمثٌبلته االجتماعٌة.

 افٌة من طرف األولٌاء مما أدى إلى التهاون فً فرض العقوبة إن هناك رقابة غٌر ك

السٌئ للهاتف النقال لما له  تخدامفً الوقت الذي ٌجب فٌه حماٌة المراهق من االس

  .االجتماعًسلبٌة على المحٌط من تأثٌرات 

  إن أغلبٌة المراهقٌن عرضة للوقوع فً المشاكل مع الجنس اآلخر نتٌجة لعبلقاتهم

ٌر السوٌة وغٌر المعلن عنها وكذلك صغر السن عامل آخر فً هذه العاطفٌة غ

 المشاكل.

  إن المشاكل التً ٌتعرض إلٌها المراهق نتٌجة استعماالته السٌئة للهاتف النقال ٌنتج

عنها تحصٌل دراسً فاشل وبالتالً كره للدراسة ومن ثم االنحراف نحو الشارع 

 ة األخٌرة.وهذا ما ٌبلحظ فً مجتمعاتنا خاصة فً اآلون

  من اللٌل ٌؤثر بشكل سلبً إلى أبعد  متأخرةإن مبلزمة المراهق للهاتف النقال فً أوقات

عبلقته بأسرته من خبلل انعزاله المستمر فً الحدود على المراهق فً مشواره الدراسً و

عنها وفقدان االحترام بٌن أفراد األسرة، حٌث ٌساهم بشكل غٌر مباشر فً التفكك 

 األسري.
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 : والتوصٌات االقتراحات -6

بعد الدراسة المٌدانٌة التً قمنا داخل مجتمع بحث متكون من تبلمٌذ الطور الثانوي، المتكون 

من الشاب المراهق الصاعد لبناء المستقبل لذلك تعتبر أحسن وأفضل مرحلة لمرافقة األبوٌن 

 اتضح ان هناك سوء سقاط الدراسةالسلبٌات، وبعد إوقوعهم فً بصفة دائمة لتجنب  ألبنائهم

من طرف فئة المراهقٌن وبذالك فهً تؤثر على عبلقاته باسرته استخدام للهاتف النقال 

، لذلك فضلنا اقتراح  بعض التوصٌات للعمل بها مستقببل لعلها تكون سببا وتحصٌله الدراسً 

 فً تجاوز مختلف المشاكل األسرٌة والدراسٌة وكانت كالتالً:

  بشكل عام والمراهقٌن بشكل خاص بالسلبٌات  توعٌة أفراد المجتمعات

 تظهر على مختلف المستوٌاتوالتً حدٌثة االتصال التكنولوجٌا لواالٌجابٌات 

 والتحبٌب فً االستخدام االٌجابً لها واالنتفاع بها.

  نشر التوعٌة بٌن فئة المراهقٌن فً المدارس حول مشكلة سوء استخدام الهاتف

النقال وسبل االستفادة منه على نحو اٌجابً فً الدراسة والبحث العلمً وذالك من 

 الدراسٌة. واألٌامخبلل الندوات 

  توجٌههم متابعة األولٌاء ألبنائهم بصفة متكررة ومستمرة من خبلل ضرورة

وذالك ، ٌتهم  بما قد ٌنجر عن سوء استخدامهم للهاتف النقالوتوع وإرشادهم

 عبر الهاتف.ابعة تحمٌبلتهم لمختلف التطبٌقات متبمراقبة و

 حول مخاطر  خاصة المراهقٌن ائح المجتمعمختلف شرل إعداد حمبلت توعوٌة

 الثقافٌةالدٌنٌة والمؤسسات االجتماعٌة وخبلل تكنولوجٌة االتصال الحدٌثة من 

ألن جهلهم  بهدف توعٌتهم باستخدامات الهاتف النقال وتطبٌقاته المختلفة المختلفة

 فً االنحراف السرٌع نحو السلبٌات.بهذه التقنٌات ٌساعد 

  ضرورة االستخدام العقبلنً للهاتف النقال لما له من أضرار جسٌمة على صحة

 مستعملٌه بصفة ال منقطعة.

 ث فً مجال تأثٌر االستخدام السلبً للهاتف إجراء المزٌد من الدراسات واألبحا

هذه نتائج لبلستفادة من والنقال على المراهق وأسرته وكذلك تحصٌله الدراسً، 



 دراسة ميدانية                                                              الجانب التطبيقي              
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البحوث فً التخطٌط لبرامج التوعٌة واإلرشاد نحو األفضل، حٌث تبقى هذه 

 البحوث ألجٌال المستقبل وتكون هناك نتائج أحسن. 
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 خاتمة:

التصنيع  التطورات المتزايدة في مختمف وسائل االتصال نتج عنيا العديد من آليات إن     

يعرف عن ىذا العصر بعصر  أصبحوالمزيد من الوسائل التكنولوجية الحديثة، حتى 

الياتف النقال يعد من ابرز التطورات التي  أناالتصاالت واالنفجار المعرفي، ومم الشك فيو 

 إذعرفتيا التكنولوجيا الحديثة، والتي شيدت رواجا وانتشارا واسعا في المجتمعات المختمفة، 

ظاىرة اجتماعية  أصبحبل سعة لم تعد مجرد وسيمة اتصال االياتف النقال واستخداماتو الو  أن

 مست معظم أفراد المجتمع.

بالرغم من أىميتو ودوره الكبير، إال أن الشكوى من سوء استخدامو في ىذه األيام في      

تزايد مستمر، خاصة المراىقين بحيث أصبح أداة أساسية في حياتيم من خالل مالزمتيم لو 

وقضاء ساعات طويمة عمى الشبكة من اجل توسيع شبكة عالقاتيم االجتماعية خاصة 

نين عمى الياتف النقال، فمن خالل دراستنا حول تأثير الياتف العاطفية، ىذا ما جعميم مدم

النقال عمى العالقات االجتماعية العاطفية لممراىق في الطور الثانوي توصمنا إلى أن الياتف 

توسع شبكة العالقات االجتماعية لممراىق وخاصة العاطفية منيا وان  إلىالنقال يؤدي 

تفكك العالقة بين المراىق وأسرتو، كما أن لو  إلىدي استخدام الياتف النقال بشكل مستمر يؤ 

 مى نسبة التحصيل الدراسي لممراىق، حيث أن ىذه الوسيمة الجديدة ساعدت ع التأثيردور في 
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عمى انتشار العالقات العاطفية بين المراىقين فالميل إلى الجنس األخر أمر وارد وطبيعي 

ناءة وسوية، مما قد يفقد المراىق توازنو ولكن قد يحدث فشل في تكوين عالقة عاطفية ب

ودوافعو نحو النجاح فتتراجع نتائجو الدراسية مما يؤثر عمى تحصيمو الدراسي وفي الختام ال 

يفوتنا أن نشير إلى أنيا تبقى البداية ربما تفتح أفاق جديدة لمطمبة الباحثين لمعالجة ىذا 
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المراهق بشكل مستمر يمثل أفراد العينة حسب اتصاالت  00
 وعالقته بالجنس

120 

توزيع أفراد العينة حسب وجود العالقات العاطفية قبل امتالك  00
 الهاتف النقال

120 

توزيع أفراد العينة حسب وجود العالقات العاطفية بعد امتالك  00
 الهاتف النقال

121 

توزيع أفراد العينة حسب إجراء المراهق للمكالمات العاطفية  00
 بحضور أفراد عائلته

122 

توزيع أفراد العينة حسب تعرض المراهق للمشاكل األسرية  00
جراء استخدام الهاتف النقال في العالقات العاطفية وعالقته 

 نسبالج

123 

توزيع أفراد العينة حسب تأثير الهاتف النقال على سلوك  06
 المراهقين

123 

 124 توزيع المبحوثين على حسب نوع التأثير 00

توزيع أفراد العينة حسب الرقابة األسرية أثاء استعمال المراهق  00
 للهاتف النقال

124 

توزيع أفراد العينة حسب تعرض المراهق لعقوبة من طرف  00
 األسرة بسبب االستخدام السيئ للهاتف النقال

125 

 126 توزيع أفراد العينة حسب نوع العقوبة 02

انعكاس اهتمام األسرة بالمراهق على توزيع أفراد العينة حسب  00
 سلوكاته

126 
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 127 يوضح نوع هذا االنعكاس على سلوك المراهق 00

 127 توزيع أفراد العينة حسب اللقاءات التي تتم داخل األسرة 00

 128 يوضح نوع هذه اللقاءات التي تتم داخل األسرة 00

 128 توزيع أفراد العينة حسب وضعية الهاتف النقال 00

يوضح كيفية الرد على المكالمات الهاتفية بالنسبة للمراهقين  06
 الذين يتركون هواتفهم النقالة مفتوحة

129 

توزيع أفراد العينة حسب مدى االنزعاج من رنات الهاتف  00
 النقال

129 

توزيع أفراد العينة حسب مدى االنزعاج ورنات  الهاتف  00
 وعالقته بالجنس

130 

العينة حسب فترات التعرض إلى المشاكل وعالقته توزيع أفراد  00
 بالجنس

131 

توزيع أفراد العينة حسب تأثير المشاكل التي يتعرض لها  02
 المراهق على تركيزه الدراسي وعالقته بالجنس

132 

توزيع أفراد العينة على حسب الفترات التي يفضلها المراهق  00
 للحديث بالهاتف النقال وعالقته بالجنس

133 

توزيع أفراد العينة حسب ارتباط الهاتف النقال بشبكة االنترنت  00
 وعالقته بالجنس

134 
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 الصفحة المـــــــــــــــــــــــوضوع

 01 شكر و تقدير

 03 اإلهداء

 55 بحث.الخطة 

 50 قائمة الجداول

 11 مقدمة

 ار المنهجيـــــــــاإلط

 14 مشكلة الدراسة

 15 الفرضيات

 15 تحديد المفاهيم

 21 الدراسات السابقة

 24 أسباب اختيار الموضوع

 25 أهداف الدراسة

 25 المنهج المستخدم

 27 أدوات الدراسة

 28 مجتمع البحث

 29 عينة الدراسة

 32 صعوبات الدراسة

 االطار النظري

 الفصل األول: االتصال واستخدام الهاتف النقال 

 37 تمهيد

 38 المبحث األول: ماهية االتصال

 38 المطلب األول: مفهوم االتصال

 39 المطلب الثاني:نماذج االتصال

 43 المطلب الثالث: أشكال االتصال

 55 المطلب الرابع: أهداف االتصال

 54 المبحث الثاني: تكنولوجيا االتصال

 54 المطلب األول: مفهوم تكنولوجيا االتصال

 50 المطلب الثاني:تطور تكنولوجيا االتصال

 50 المطلب الثالث: خصائص تكنولوجيا االتصال
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 51 المطلب الرابع: مزايا وعيوب تكنولوجيا االتصال

 54 المبحث الثالث: الهاتف النقال

 54 المطلب األول: مفهوم الهاتف النقال

 59 المطلب الثاني: تاريخ الهاتف النقال

 61 المطلب الثالث: دوافع استخدام الهاتف النقال

 21 المطلب الرابع: التغيرات التي أحدثها الهاتف النقال 

 64                                                                    خالصة الفصل األول

 الفصل الثاني: المراهقة والهاتف النقال                                  

 67 تمهيد

 68 المبحث األول: المراهقة

 68 المطلب األول: تعريف المراهقة

 70 المطلب الثاني: خصائص المراهقة 

 73 المطلب الثالث: مشاكل المراهقة

 77 المطلب الرابع: التغيرات التي يمر بها المراهق

 80 المبحث الثاني: المراهق والمحيط االجتماعي

 80 المطلب األول: المراهق وعالقته بأسرته

 82 المراهق والتحصيل الدراسيالمطلب الثاني: 

 84 العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسيالمطلب الثالث: 

 92  المراهق وعالقته باالنحراف السلوكيالمطلب الرابع: 

 94 المبحث الثالث: المراهق والهاتف النقال

 94 المطلب األول: مجاالت اهتمام المراهق

 97 النقالالمطلب الثاني: عالقة المراهق بالهاتف 

 101 المطلب الثالث: المراهق في ظل العالقات العاطفية

 104 ثيرات االيجابية والسلبية للهاتف النقال عند المراهقالمطلب الرابع: التأ

 154 خالصة الفصل

 اإلطار التطبيقي

 151 تمهيد

 110 التعريف بمؤسسة التربص

 111 الهيكل التنظيمي للمؤسسة

 112 وتحليلهاعرض االستمارة 
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 134 مناقشة الفرضيات

 115 النتائج العامة للدراسة

 114 والتوصيات االقتراحات

 139 خاتمة

 142 قائمة المصادر والمراجع

 151 المالحق

 151 الفهرس
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