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 اآلثار السوسيونفسية الستخدام اذلواتف الذكية 
 ) دراسة مسحية حتليلية على عينة من الشباب ادلستخدمني للهواتف الذكية(

 كنزة قوطالأ.
                                                        3امعة ازجزار علوم اإلعالم/رلكلية 

 ادللخص:
   الستخداـ الشباب للهواتف  يةسالتعرؼ على األثار السوسيونف ىدفت ىذه الدراسة إذل

 اضتالةائية و ذلك تبعا لعدة متغَتات: )السن، اصتنس، اظتهنة،حص، و كذا قياس الفروؽ اإلالذكية
حيث اتبعنا اظتنهج اظتسحي،  ؛ضمن الدراسات الوصفية التحليلية اظتدنية(، تدرج ىذه الدراسة

ػتورين صتمع البيانات مت استخداـ استمارة مكونة من مفردة، و  200نت عينة الدراسة من تكو و 
جوانب)التفكك  أربعةفقرة موزعة على 25قياس متكوف من مالبيانات الشخصية و  ا منوجزءً 

التفاؤؿ(  أشارت الجتماعية االفًتاضية، االكتئاب،القلق،األسري، العزلة االجتماعية، العبلقات ا
وسيونفسية ستخداـ الشباب للهواتف الذكية يؤثر بنسبة كبَتة على حياهتم السانتائج الدراسة أف 

أف ىناؾ فروقات يف درجة  حصائيةظتتغَتات اليت أظهرت اظتعاصتة اإلبعض ابدرجات متفاوتة تبعا ل
 التأثَت كاظتهنة و اضتالة اظتدنية.

 الكلمات اظتفتاحية:
 اعتواتف الذكية، الشباب، اآلثار السوسيونفسية.

Résumé: 
Cette étude visait à identifier les effets psychosociale des usages des 
Smartphones par les jeunes, et ainsi pour mesurer les différent résultats 
statistiques en fonction de plusieurs variables: (âge, sexe, profession, 
état civil),pour élaborer cette étude on a suivi la méthodologie de 
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sondage par la conception d’un questionnaire , qui a été distribué sur les 
utilisateurs des Smartphones , leur nombre parvient jusqu’à 200 ,les 
résultats de l'étude ont indiqué que l’utilisation des Smartphones par les 
jeunes affectent une grande partie de leur vie psychosociale à des 
degrés qui diffère bien sur en fonction de certaines variables. 
Mots clés: 
Les Smartphones, les jeunes, les effets psychosociale. 
 

 قدمة:م
األماـ  رمز السَت اضتسن ؿتواة التقدـ و فهو نو ؛يعترب الشباب احملرؾ األساسي لبناء اجملتمع  

لطاقة اظتبدعة والقوة الواعدة  باعتباره حسب ما جاءت بو العديد من الدراسات السوسيونفسية، ا
، فاظتظهر العاـ ظترحلة الشباب يعكس صفات ؽتيزة كاإلقباؿ -بل األمة رتعاء –عماد الدولة و 

اما إذا ما حلت اإلرادة ،إال أهنا تنقلب إذل العكس دتة واضتيوية  واالنطبلؽ واضتماس و على اضتيا
النفس مكبوتة بُت قضباف غتموعة عوائق وأسباب حتطم العقل والفكر والطاقات اصتسمية وجتعل 

صعدة اإلنساف دوف تغَتات يف ؼتتلف األ الفراغ،فقليبًل ما دتر ىذه اظترحلة من حياةالوحدة و 
 دتيزت بظهور الثقافية خبلؿ اظترحل اظتاضية اليتالتحوالت النفسية واالجتماعية و تفرضها 

ليو اجملتمعات مبختلف تضطلع إ اضروريً  اوحياتيً  ااجتماعيً  االوسائط اصتديدة كوهنا أصبحت مطلبً 
ر ض، وظتا عتا من أقتية يف التأثَت يف حا، و إحدى شتات تطور العصر وتقدموأطيافهامكوناهتا و 

اظتستخدـ نتارس التغيَت، حيث أضحى جملتمع يف ظل عادل سريع التطور و مستقبل الفرد و او 
      تسعت دائرة مفهومها لتتخطى غترد عرض لؤلخبار ببل تلف أنشطتو اليومية بواسطتها،ؼت

 للمستخدـ أف يعرؼ تفسَت جوانب اضتياة اظتختلفة، حبيث يتسٌتووصف للواقع لتشمل معاصتة و 
والرفاه،  يتفاعل يف حلها مبا يوفر حياة أفضل ولتقق األمن واالستقرارمشاكل غَته ويساىم و 

وقد أكد العديد من اظتهتمُت مبجاؿ الوسائط اصتديدة على ضرورة خلق توازف بُت التطور 
التكنولوجي التقٍت واصتانب النفسي االجتماعي للمستخدـ من أجل ضماف اظتزيد من التنوع 



 اآلثار السوسيونفسية الستخدام اذلواتف الذكية                          العددالسابع -رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

361 

 

توجيو والثراء الثقايف لتطوير اجملتمعات وتطبيق آليات اعتندسة االجتماعية اليت تنصب على كيفية 
 اظتستخدـ طتدمة اجملتمع بالتفاعلية التامة والدائمة عرب الوسائط اصتديدة.

ما أفرزتو مؤثرة يف ظل التطور التكنولوجي و ىامة و  احيث تؤدي الدراسات السوسيونفسية أدوارً 
حوؿ ؼتتلف  ضواءإذ يناط هبا تسليط األ اجملتمعات،من مظاىر جديدة  تشهدىا حياة األفراد و 

كتابية اليت تتحكم يف مسَتة تنمية السلوؾ واظتنهج النفسي االجتماعي اظتتبع اظتؤثرات السلبية واإل
يف طرح اطتطط  بل ويناط هبا أخذ زماـ اظتبادرة يف اجملتمعات اظتتقدمة والنامية على حد سواء،

بدورىا إذل كي اليت تؤدي نسانية فيما يتعلق بعمليات الوعي اظتعريف والسلو وإثارة اظتعرفة اإل
 .لو بشكل جزئيالتحكم يف  اجملتمع و 

ولكي ؿتقق أعلى نسبة من التوقعات مبا تفعلو ىذه الوسائط اصتديدة يف مستخدميها من      
رأي العاـ، و تغَت استمالة ظتشاعرىم وعواطفهم والفوز مبناصرهتم ومساندهتم يف ؼتتلف قضايا ال

بد لو من مراعاة العديد من االعتبارات أقتها َت يف مبادئهم،التأثيف تصرفاهتم وسلوكياهتم و 
 كذا الوسيط اظتستخدـ.خصائص اظتستخدـ و 

وؽتا ال شك فيو أف أثر الوسائط اصتديدة يتفاوت بدرجة كبَتة بُت تقنية و أخرى كما     
خر وبالتارل فإف موضع االىتماـ يف ىذه الدراسة وبؤرة الًتكيز ىي آيتفاوت بُت مستخدـ و 

اعتواتف الذكية كإحدى الوسائط اصتديدة، باعتبارىا أىم التقنيات اظتستخدمة يف الوقت الراىن 
ل التطور التكنولوجي ؽتا جعل العديد من الظواىر تربز يف الساحة النفسية واالجتماعية ظويف 

يراعي ىذه التمايزات اليت تشهدىا األمة العربية  اتطلب منا فتوذجً لدى فئة الشباب خاصة ت
 رتعاء تتماشى وخصوصية أفرادىا وكذا اجتاىاهتم وأفتاط تفكَتىم.
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 :للبحثازجانب ادلنهجي 
 :لبحثمشكلة ا -
نيات أصبحت من االتصاؿ وما أفرزتو من وسائط وتقو شك أف تكنولوجيا اظتعلومات ال    

تؤثر يف بحت تسَت البشر و صاليت  حتتاج صتهود عظيمة و مضنية و ذلك ألهنا أاظتواضيع اظتهمة و 
ية قد الحظنا أف اعتواتف الذكاجتاىاهتم وسلوكياهتم اطتاصة واظتختلفة خاصة الشباب، و ميوالهتم و 

االنفجار الثقايف واظتعلومايت ذلك بسبب التقدـ التكنولوجي و و ؛ ازدادت أقتية يف العصر اضتاضر
ي دوف أف يؤثر ذلك نساف ىذا التقدـ التكنولوجبحت ىناؾ ضرورة قصوى أف يواكب اإللذا أص

اتف الذكية يف الشباب اصتزائري ؽتا جعلنا ندرس مدى انتشار اعتو ؛على سلوكياتو  سلبيا عليو أو
 مدى تأثَته يف اظتستخدمُت من الناحية النفسية و االجتماعية، و عليو نطرح التساؤؿ التارل: و 

 اآلثار السوسيونفسية الستخدام الشباب للهواتف الذكية يف ضوء بعض ادلتغريات؟ ما ىي
 :البحثأمهية  -
تستنبط ىذه الدراسة أقتيتها من أقتية الثورة الرقمية و اظتعلوماتية و التكنولوجيا اضتديثة         

حيث برزت يف الفضاء االجتماعي  ؛اليت غَتت العادل الذي نعيشو يف اآلونة األخَتة بشكل مثَت
ال يتجزأ من بيئتنا ونسجت بشكل  اأصبحت جزءً و الكيانات الرقمية وتكنولوجيات اظتعلومات،

مستمر أنسجة حياتنا فأصبحنا نستخدمها كعنصر رئيسي يف واجهة التعامل اليومي حيث اتسع 
 لثورة ىو اعتواتف و لعل أىم ما أنتجتو ىذه ا ؛نطاؽ استخداـ اإلنساف للوسائط اصتديدة

براز التحديات اليت تعًتض الشاب اصتزائري، من ثقافات غربية و إالذكية، وما تساىم بو يف 
سلوكيات جديدة، لذا كتب تكوين منظومة قادرة على مواجهة ىذه الصعوبات مهما تعددت 

افر جهود يديولوجيات اليت تفرزىا ىذه الوسائط وىذا األمر لن يتحقق إال بعد تظاألاألفكار و 
 البحث العلمي خاصة يف اصتانب النفسي و االجتماعي لئلظتاـ بالظاىرة و تفسَتىا.
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 :البحثأىداف  -
 تسعى ىذه الدراسة إذل حتقيق رتلة من األىداؼ أقتها ما يلي:

 .التعرؼ على حجم انتشار الوسائط اصتديدة عامة و اعتواتف الذكية خاصة يف اجملتمع اصتزائري 
  الكشف عن االنعكاسات اليت لتدثها استخداـ اعتواتف الذكية على اضتياة السوسيونفسية

 للشباب.
 كتابية اليت تربز لدى الشاب كذا اإلتماعية السلبية و االجع على غتاالت التأثَت النفسية و االطبل

 اظتستخدـ للهواتف الذكية.
  الذكية.أفتاط استخداـ الشباب اصتزائري  للهواتف معرفة عادات و 
 االشباعات احملققة من ىذا ستخداـ الشباب للهواتف الذكية و اكتشاؼ العوامل اظتؤدية ال

 االستخداـ.
  ترشيد استخداـ اعتواتف الذكية  التوصيات علها تساعد يفتقدصل غتموعة من اظتقًتحات و

حياة الفرد أفضل يف تعزيز دور تكنولوجيا اظتعلومات و االتصاؿ مبا ىو والوسائط اصتديدة عامة و 
 اجملتمع اصتزائري.و 

 :البحثف ضيات  -
 الف ضية ال ريسية: -

 توجد آثار سوسيونفسية الستخدام الشاب للهاتف الذكي.
 الف ضيات الف عية:  -

01 H  : حصائية بُت استخداـ الشاب للهواتف الذكية و اآلثار إتوجد فروؽ ذات داللة
 السوسيونفسية تبعا ظتتغَت السن.

H 02 : حصائية بُت استخداـ الشاب للهاتف الذكي اآلثار إتوجد فروؽ ذات داللة
 السوسيونفسية تبعا ظتتغَت اصتنس.

03 H : حصائية بُت استخداـ الشاب للهاتف الذكي و اآلثار إتوجد فروؽ ذات داللة
 السوسيونفسية تبعا ظتتغَت اظتهنة.
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 H 04 : اب للهاتف الذكي اآلثار حصائية بُت استخداـ الشإتوجد عبلقة ذات داللة
 السوسيونفسية تبعا ظتتغَت اضتالة اظتدنية.

 :البحثمصطلحات  -
 الشباب: .1

الفتوة  لسان الع ب البن منظورتعٍت كلمة الشباب لغة،كما وردت يف القواميس العربية ومنها 
 ، فكلمةاضتيةذاتو ورد يف قواميس اللغات ، واظتعٌت (1)والفتاء، مبعٌت: اضتيوية والقوة والديناميكية

youth  ؾتليزييف اظتعجم اإل  Oxfor وحيوي، وتطلق  تعٍت: أوؿ الشيء، مبعٌت أنو طازج
  Adult(2) .  على اظترحلة العمرية اليت دتتد ابتداًء من مرحلة الطفولة إذل ما قبل الرشد 

نو مصطلح أالفرنسي  (Robert) يف معجم (Jeunesse) ومت تعريف لفظ الشباب  
  Maturtté (3) .يطلق على فًتة اضتياة اظتمتدة ما بُت الطفولة و النضج 

 :وىناؾ أكثر من اجتاه لتعريف الشباب اصطبلًحا
يؤكد ىذا االجتاه على أف مرحلة الشباب يف اظترحلة العمرية اليت يكتمل  االجتاه البيولوجي : . أ

 .فيها النضج العضوي والعقلي للفرد
يهتم ىذا االجتاه بالنمو النفسي ويرى أف مرحلة الشباب عبارة عن مرحلة  االجتاه النفسي: . ب

 .فتو وانتقاؿ بُت الطفولة والرشد وعتا خصائص متميزة عما قبلها وبعدىا
ينظر ىذا االجتاه للشباب باعتباره ظاىرة اجتماعية وليس ظاىرة  :االجتاه االجتماعي . ت

وىناؾ غتموعة من السمات ُت فمرحلة الشباب ال ترتبط بسن مع ؛بيولوجية فقط

                                                 

   482ابن منظور : لساف العرب، اجمللد األوؿ، دار الصادر ، بَتوت، ص-1
 2-Oxford : Learner’s Pocket, Dictionnaire, Fourth édition, 2008, page  518  . 
 3-Robert; dictionnaire de la langue française. P1227  
1-Robert; dictionnaire de la langue française. P1227. 
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إذا توافرت يف فئة معينة كانت ىذه الفئة شبابًا بغض النظر على اظترحلة  واطتصائص
 (1)العمرية.

جرائيا فنقصد مبصطلح الشباب غتمل األفراد اظتستخدمُت للهواتف الذكية و الذين يًتاوح إأما 
 سنة.  30سنة و 18سنهم ما بُت 

 اذلواتف الذكية: .2
تعترب اعتواتف الذكية من أىم ما أنتجتو الثورة اظتعلوماتية فهي تلك األجهزة احملمولة اظتتنقلة     

اليت تتضمن وظائف متقدمة تتعدى إجراء اظتكاظتة اعتاتفية و إرساؿ الرسائل النصية، كما لديها 
تصفح و تشغيل ملفات الفيديو وتفقد وإرساؿ الربيد االلكًتوشل القدرة على عرض الصور و 

 ؼتتلف مواقع االنًتنت.

كتر االتفاؽ بُت الشركات اظتصنعة للجواالت على تعريف موحد للهاتف الذكي   كما دل        
Smartphone  اإلنًتنت، ومزامنة فمنهم من يعتربه أنو: اعتاتف الذي يوفر مزايا تصفح

ة، إال أف التعريف الربيد اإللكًتوشل، وفتح ملفات األوفيس، ولتتوي على لوحة مفاتيح كامل
: أنو اعتاتف اطتلوي الذي يعمل على أحد أنظمة التشغيل اآلتية:  األصح واألكثر قبوال اليـو

 (2). و، لينوكس أو مشتقاتو وببلؾ بَتيويندوز موبايل، سيمبياف أو مشتقات

                                                 

على ليلة: الشباب يف غتتمع متغَت )تأمبلت يف ظواىر األحياء والعنف(، سلسلة علم االجتماع اظتعاصر رقم -3
 .35، ص1990(، القاىرة، مكتبة اضترية اضتديثة، 84)
 

 
، و القربة و االسرة، غتلة الباحث أعمد سادل األزتر، العبلقة بُت التكنولوجية و القيم االجتماعية -2 

 .13بَتوت، العدد االوؿ، ص 
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باب من الش أما إجػػػرائيا فنقصد باعتواتف الذكية  تلك اعتواتف النقالة اليت يستخدمها أفراد العينة
بُت خصائص مع بُت خصائص اعتواتف النقالة و اليت جتنًتنت و يتفاعلوف معها عرب شبكة اإلو 

 اضتواسيب البلسلكية...
 األث :.3
      االتصاؿ األثر بأنو نتيجة الفعل الذي ظهر جراء مؤثر تعرؼ موسوعة علـو اإلعبلـ و       
قد يكوف األثر اظترسل واظتتلقي على السواء و نتيجة االتصاؿ، وىو يقع على ،فاألثر ىو (1)ما
األخبار و اظتعلومات و الًتفيو ويتحقق أثر وسائل اإلعبلـ من خبلؿ تقدصل  اأو اجتماعيً  انفسيً 

 (2) .واإلقناع وحتسُت الصورة الذىنية
سلوكيات اظتستخدـ جراء اطتدمات التغيَت الذي حدث يف اظتواقف و  جرائيا فهو ذلكإأما 

يف إذل معلوماتو قد تضي لو، قد تلفت انتباىو فيدركها و اليت قدمها اعتاتف الذكالتفاعلية 
 .جتعلو يعدؿ من سلوكياتو السابقة قد جتعلو ينتهج سلوكيات جديدة أومعلومات جديدة و 

 اآلثار االجتماعية:أ.
 العزلة االجتماعية: -
مات كما أهنا االىتماو  مع اآلخرين وعدـ وجود من يشاركو اآلراءالشعور بنقص التضامن       

الفرد يف اظتشاركة االجتماعية  اظتتمثل يف ابتعادشعوره بعدـ االنتماء للجماعة و دتثل إدراؾ الفرد و 

                                                 

1- Bernard lamizet ,dictionnaire encyclopédique de sciences de 
l’information et de communication,ellipses- france,1997,p2007. 

،مصر: الدار اظتصرية اللبنانية، 2عماد مكاوي، ليلى حسن السيد: االتصاؿ و نظرياتو اظتعاصرة، طحسن  -2 
 52،ص  2001
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كما تعرؼ على أهنا عجز الفرد يف بناء عبلقات اجتماعية مصحوبا بإحساس مزعج   (1)الثقافية.و 
 (2)بعدـ الراحة.

استخدامو  االجتماعية أهنا خربة غَت مرلتة يعايشها اظتستخدـ بسببجرائيا فنعٍت بالعزلة إأما     
نقص العدد الكايف من لو يف ضعف العبلقات االجتماعية و تكوف سبب اظتفرط عتاتفو الذكي و 

 االرتباط باآلخرين.لو صعوبة يف االندماج و احملبة و االصدقاء و االقارب ؽتا يسبب 

  التفكك األس ي: -
البناء األسري نتيجة طتلو اهنيار األدوار و ظائف األسرة أو لو  األسري اختبلالً يعد التفكك        

 (3)النزاعات اظتستمرة.ة من العاطفة و دتيزىا بالتوتر و العبلقات االسري
الداخلية ضعف عبلقاهتا اهنيار البناء االجتماعي لؤلسرة و كما يعرؼ التفكك األسري أنو 

من ابنائها  اداء الوظائف االساسية اظتناطة هبا ايذاء كل عجزىا عن رعاية افرادىا و فشلها يفو 
ىو سوء تكيف و توافق أو اؿتبلؿ يصيب الروابط، على ما قد يصيب العبلقة واجملتمع الكبَت، و 

 (4)بُت الرجل و اظترأة بل يشكل أيضا عبلقات الوالدين بأبنائهم.

                                                 

1- Hajda,d , applied statiscs for the behavioring sciences chicago rand menally,1971,p 
158. 
2-Gerson a.c and perlman.d , loneliness and expressive communication , journal of 
abnoral sychology, vol 88,n 3,p 258. 

 .   105، بَتوت ،ص 1999رمضاف السيد، اسهامات اطتدمة االجتماعية يف غتاؿ  اؿتراؼ االحداث ، -3 

 
، دار اظتيسرة للنشر و التوزيع، عماف، 4صاحل ػتمد علي أبو جادو ، سيكولوجية التنشئة االجتماعية،ط-4

 .  63، ص 2004األردف،
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الوحدة االساسية لؤلسرة بسبب أما اجرائيا فنعرؼ التفكك االسري على أنو اهنيار        
بسبب ذلك دوار االجتماعية اظترتبطة هبا و اؿتبلؿ بناء االـ اظتستخدـ ضمنها هباتفو الذكي و اىتما

 يكوف التفكك الىتماـ كل فرد مبا متصو ال مبا يهم استقرار األسرة و دتاسكها.

 العالقات االجتماعية االفرتاضية: -
لذي يستمر فًتة معينة من الزمن تؤدي إذل ظهور غتموعة من ىي فتوذج التفاعل اظتتبادؿ ا      

،كما تعرؼ على أهنا من صور التفاعل االجتماعي االفًتاضي (1)توقعات اجتماعية ثابتة افًتاضية
اليت تؤثر سلبا على حكم كل تكوف لدى كل طرؼ صورة عن اآلخر و بُت طرفُت أو أكثر حبيث 

 (2)الصداقة و الروابط األسرية...منهما لآلخر، و من ىذه العبلقات 
كثر عرب اعتواتف أ االفًتاضية اليت يقيمها فردين أويقصد بالعبلقات االجتماعية اجرائيا العبلقة و 

 الذكية و حتدد يف ىذه الدراسة كاآليت:
 التواصل مع العائلة و األقارب. -
 التواصل مع األصدقاء. -
 اقامات عبلقات اجتماعية جديدة. -

 
 
 
 
 

                                                 
 .  438،ص 2002غيث ػتمد عاطف، قاموس علم االجتماع، دار اظتعرفة اصتامعية، االسكندرية، -1 
واالشباعات، معهد الدراسات االنسانية، فكَتي عثماف، اظتتلقي يف ضوء نظرية االستخدامات  -2

 .   28، ص 2004الرياض،
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 النفسية:اآلثار  . أ
  االكتئاب: -

، كما يعرؼ على أنو (1)تعٍت سوء اضتاؿ و االنكسار و اضتزف و تغيَت النفس من شدة اعتم     
تتمثل يف صورة: اضتزف، العزلة  حالة عيادية تكوف مصحوبة بتغَتات مزاجية و عقلية و جسمية

 (2)البلمباالة،اضطرابات النـو و الشهية، اـتفاض يف النشاط.و 
التفريغ ة للشاب اظتستخدـ للهاتف الذكي و االجرائي لبلكتئاب ىو االستجابة االنفعالي التعريفو 

 الشعور بفقداف األمل شعور .نقص اصتهد و باـتفاض اظتعنويات و شعوره االنفعارل و 
 القلق: -

يعرؼ القلق ، و (3)اليت تعٍت اضطرابا يف العقل  anxiétésجاءت من الكلمة البلتينية       
ىناؾ من ،و (4)جسميااطتوؼ اليت تؤذي اإلنساف نفسيا و عامة بأنو حالة نفسية ارتبطت حباالت 

مثل ىذه الظاىرة ن خبلؿ تقييم اظترء اظتعريف، و يعرفو على أنو ظاىرة عقلية أو بدنية تتشكل م
 حتدث نتيجة لتفاعل الفرد مع البيئة، حبيث يعتمد القلق على وجود اظتسبب لو.

اطتوؼ اليت يعيشها الشاب عريف القلق أنو حالة من التوتر وعدـ االطمئناف و ا اجرائيا نتكن تأم
طموحاتو ؽتا كتعلو عرضة على قدراتو و  اليت تنعكس سلباسبب استخدامو للهواتف الذكية، و ب

 عدـ القدرة على التكيف الفعاؿ مع االخرين.لبلضطرابات النفسية و السلوكية و 

                                                 

ابن منظور  رتاؿ الدين ػتمد بن مكـر ، لساف العرب، دار الفكر، اجمللد العاشر، د س ف، د د ف، ص  -1
194 . 

2- Beck ,a, cognitive thérapie ,basics and byond, new York, Guilford 
press, 1995,p 40.  

الدولة، أطروحة  الشاوي، أثر أسلوب االرشاد وقت الفراغ يف خفض قلق اظتستقبل لدى بنات دورسعاد -3
  .22ص  1999دكتوراه، كلية الًتبية، القاىرة، 

4- Lazorus r et folkman s ,stress ,apprasial, and coping, new york, 
springer,.1999, p 103.  
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 التفاؤل: -
مع ذلك فات غبل اف كل يتبٌت توجو معُت و ما حظى بو ىذا اظتفهـو من ثراء يف التعري رغم    

التفاؤؿ: انو نظرة اكتابية  فقد ارتعت التعريفات على اف ذتة مقومات اساسية تبلور جوىر
استبشارية ؿتوى اظتستقبل، انو استعداد ضتسن التوقع، اقباؿ على اضتياة، الثقة يف امكانات الفرد و 

 (1)يق االىداؼ.لتحق
توقع الكتابية ؿتو اضتاضر اظتستقبل، و ونتكن تعريف التفاؤؿ اجرائيا على أنو نظرة اظتستخدـ ا     

والنجاح يف اجملاالت اظتهنية واالجتماعية حدوث االفضل مع امكانية حتقيق االىداؼ،
 الشخصية. و 

 طار النظ ي للدراسة:اإل
ا أثر التقنيات اضتديثة اليت يتم استخدامها على نطاؽ واسع ؽتتعترب اعتواتف الذكية أحد        

البسيكولوجية للشاب اصتزائري، ففي الوقت الذي يغدو فيو اعتاتف على اضتياة السيكولوجية و 
الذكي ؽتكنا أف يوظف كأداة حضارية ختلق حاالت اظتبلئمة والتوافق والتكيف مع روح العصر 

يرسخ القيم الًتبوية واألخبلقية السليمة، فإف األمر جائز ومقتضيات التطور يف اإلطار الذي 
أيضا أف يوظف يف االجتاه اظتعاكس وسينقلب حينذاؾ إذل أداة ختريب وىدـ ضارة باظتوارد 

مع ىذه التكنولوجيا بصورة اإلنسانية اليت ىي أساس التنمية االجتماعية عند عدـ التعامل 
االتصاؿ عن الباحثُت يف علـو االعبلـ و ُت و حيث أكد العديد من األخصائيُت النفسي ؛مناسبة

سلوكياهتم، حيث تؤدي من انعكاسات سلبية على حياهتم و  خطورة إدماف اعتواتف الذكية ظتا لو
االضطرابات النفسية ا انتشار السلوؾ اظتضاد كالعنف و كذ تدمَت قيم اجملتمع ومعايَته و إذل

                                                 

 .20 ،ص0222التشاؤم ، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية ،أحمد محمد عبد الخالق، التفاؤل و  -1
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تماعية و فقداف الثقة يف الشعور بالوحدة النفسية و العزلة االجكتئاب والقلق و كاال   واالجتماعية
 التقدير الزائد للذات ...إخل.النفس و 
أكدت العديد من الدراسات أف أىم أثر لتدث للشباب اظتستخدـ للهواتف الذكية ىي       

رؽ يف النقاشات االفًتاضية، ستغالعزلة االجتماعية فالتقنيات االتصالية اضتديثة جتعل الفرد ي
مع مرور الوقت يدخل يف غتتمعات افًتاضية، و ي و بالتارل ينفصل اظتستخدـ عن اجملتمع اضتقيقو 

يتحوؿ إذل شخص منعزؿ  دتاما عن بيئتو االجتماعية، و يزداد ارتباطو بعاظتو االفًتاضي، إذل 
ئو، حيث أصدقاتو و أفراد عائلدرجة أف يفقد شعوره بواقعو ؽتا متلف تراجع مدة جلوسو مع 

يتعلق اظتستخدـ تماعية سليمة يف الواقع اظتعاش،و اقامة عبلقات اجيواجو صعوبة يف التكيف و 
أكثر بالعبلقات اليت ينشئها  يف العاـ االفًتاضي فمن خصائص العزلة االجتماعية ظتستخدمي 

ي يقضونو مع الوقت الذ اعتواتف الذكية أهنم يقضوف وقتا كبَتا أماـ شاشة ىاتفهم أكثر من
ذل الذين جتمعو معهم عبلقات اجتماعية واقعية يف حياهتم ؽتا يؤدي إاالشخاص الواقعيُت و 

ية للعائلة، فحىت وإف كاف نقص حجم الدائرة االجتماعية احمللاـتفاض االتصاالت العائلية، و 
 ،إال أنو يفالتقٍتالتقدـ هر من مظاىر التطور التكنولوجي و التفاعل عربه مظاعتاتف الذكي و 

وجداشل ونقص يف التفاعل االجتماعي الواقعي الذي اضتقيقة تعبَت عن فراغ عاطفي ونفسي و 
 .إذل عبلقات افًتاضية سرية من الضبط األسري لشاب ؽتا كتعلو يهرب من الواقع و يعاشل منو ا

أخطرىا ماعية و فهو من أبرز اآلثار االجتكنتيجة عتذا االنعزاؿ لتدث نوع من التفكك األسري،و 
على اضتياة السيكولوجية للشباب، حيث أكدت الدراسات يف ىذا االجتاه عن الدعم الكبَت 

وظائفها خلق خلل يف و  واحدةالذي تقدمو اعتواتف الذكية للتحقيق التفكك بُت أفراد األسرة ال
ذلك س حتلل العبلقات اليت تربط بُت أفرادىا فانعكمها كمؤسسة لتنشئة االجتماعية، و مهاو 

حتولت مهامها اذل مؤسسات أخرى )وسائل االعبلـ على تنشئة الشاب ومستقبلو و 
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قيم و معايَت إال أف غزو تقاليد و عادات و ا للمجتمع اصتزائري من خصوصيات و اصتديدة(،فرغم م
وجو العديد من اظتشاكل االجتماعية و  خلقة أثر على ترابط أفراد األسرة، و اعتواتف الذكية العائل

فاألسباب  ،ضتنيف وعاداتنا وثقافاتنا العامةمع ديننا ا واجهة غَت حضارية، ال تنسجاألسرة إذل 
والعوامل اليت تدفع البعض اذل االستخداـ السليب لتطبيقات اعتواتف الذكية ىو ضعف الًتبية 

رب من مظاىر ذلك اطتيانة الزوجية علديٍت الكامن يف أعماؽ نفوسهم، و الصحيحة والوازع ا
لفتيات  ضنا منهم أهنم يف اة العبلقات الشرعية بُت الشباب و شبكات األنًتنت، زيادة نسب

 . متفي أمورا على عائلتو ...إخلمة، ؽتا كتعل كبل الطرفُت يكذب و عبلقتهم يف سرية تامأمن و 
االنفصاؿ األسري ظتستخدمي اعتواتف الذكية ال كتب أف كتعلنا لكن ىذه العزلة االجتماعية و 

رب بُت نغفل عن العبلقات االجتماعية االفًتاضية اليت يكتسبها مع ؼتتلف أفراد العادل، فهي تق
تقرب بُت آرائهم وأفكارىم، رؼ بعضهم بتقاليد البعض اآلخر، و تعشعوب العادل االفًتاضي، و 

ا ن األخرى متتمازج لتأخذ كل واحدة عتتقارب فيما بينها، و ا كتعل ثقافات األفراد تتعاي  و ؽت
بأفتاط االتصاؿ معهم ضمن عادل افًتاضي ىذا نتيجة كثرة االحتكاؾ هبم و متدمها، و يناسبها و 

تسمح بالتقاء  ميزة،نفسيات جديدة يف فضاءات اجتماعية متاتصالية حديثة وذىنيات و 
النقاشات رغم تباعد اظتسافات اصتغرافية اليت يتواجدوف فيها، فهي اظتستخدمُت وتبادؿ األفكار و 

(، social identityاعتوية االجتماعية )األفراد بتطوير شعور االنتماء و  بيئة يقـو فيهاتوفر 
ؽتا اعاد تشكيل بنية العبلقات االجتماعية  توفر بنيات اجتماعية موجودة يف اجملتمع اضتقيقيو 

قد ؾتحت التكنولوجيا، و اصتسماشل الذي كاف متواجد قبل عصر وىدـ التواصل الفيزيقي اظتادي و 
تشكيل مفاىيم عبلقات اجتماعية يدة عرب اعتواتف الذكية يف خلق و ىذه االفتاط االتصالية اصتد

ما التواصل وطبيعتو االفًتاضية، و ا ىذا االتصاؿ و جديدة تتأسس من خبلؿ البيئة اليت لتدث فيه
حسب علماء االجتماع الفيربي أف اعتواتف الذكية أداة فاعلة يف ختفيف نتيز ىذه العبلقات 
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كذا العديد من األفعاؿ الربجوازية اليت يضطر الفرد التعامل هبا ضها الزماف واظتكاف و القيود اليت يفر 
لكبلسيكية، التعبَت عن اظتشاعر واآلراء واالفكار مع األخرين يف عبلقاتو االجتماعية الواقعية أو ا

فيوفر اعتاتف  الضحكلنقل االبتسامات وتعابَت الوجو و   web Camحىت دل توجد الكامَتا و 
ؽتا جعل اظتستخدموف نتيلوف إذل قضاء وقتهم   smilies، شتايليز emoticonsاالموتيكوف 

العديد من النشاطات يف عادل يوازي عاظتهم الفيزيائي األمر الذي دفعهم إذل االنقطاع عن 
 الفًتاضية.االستئناس أكثر بنظَتهتا االعبلقات االجتماعية التقليدية و التقليل من االجتماعية و 

ستخداـ يف اظتقابل جاءت دراسات أخرى يف نفس الصدد تؤكد على اآلثار النفسية اللكن و 
االتصاؿ اليت توصلت ىذه الدراسات، دراسات االعبلـ و  على رأسالشباب  اعتواتف الذكية و 

إذل نتائج مؤخرا مفادىا أف شرلتة كبَتة من الشباب الذين يستخدموف اعتواتف الذكية معرضوف 
ال و ضاء أوقات طويلة يف االستخداـ،اإلحساس بالقلق بسبب قو لئلصابة باإلحباط النفسي،

شا يف سيما إذا كاف ىذا االستعماؿ عشوائيا أي دوف ىدؼ ػتدد مسبقا، أو إذا أجري نقا
دوف شك سيشعر يف األخَت اظتخلة للحياء، فإنو من فو ال ينفع كاظتواضيع اإلباحية و موضوع تا
ىو ما يؤدي بو إذل الشعور باالكتئاب الدائم، ؽتا يعيق ييع الوقت، و اليأس  بسبب تضبالذنب و 

بية واالرجتاؼ والعص االرتعاشجعلو دائم االنطواء و ي السليم و اظتستخدـ على التكيف النفس
ط يف الطاقة النفسية واضتركية العديد من اظتظاىر النفسية ،اليت تتميز باعتبو والقلق والتوتر و 

باألشخاص الشعور بعدـ الراحة سواء كاف ذلك أثناء أو بعد االستخداـ مع فقداف االىتماـ و 
فقداف الثقة بالنفس بل أخطر من ذلك تشيع لدى سيادة مشاعر الذنب و واالحداث  و 

ية احملاوالت االنتحار أفكار سوداوية تدور حوؿ اظتوت و  اضتادة اظتفرطة يف االستخداـ اضتاالت
زيادة النشاط اضتركي أو مسببا أيضا اضطرابات الشهية وتغيَت يف الوزف واضطراب النـو و 

نقصو،كما أكدت الدراسات النفسة على جعل اظتستخدـ غَت قادر على التعامل مع ضغوط 
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تساعد كل الظروؼ السابق ذكرىا يف استخداـ الشباب للهاتف الذكي  اضتياة اليومية وقد 
كوسيلة ىروبية، واالنغماس يف استخداـ تطبيقاهتا، ومعايشة العادل االفًتاضي الذي ختتلقو، 

القلق والتوتر، وال سيما مبقارنة العادل الواقعي اظتفروض يسمى باالكتئاب، و فينجم عن ذلك ما 
ية ي الذي متلقونو عرب ىاتفهم، ومن اظتنطقي أف يبلـز ىذه اظتشاعر السلبعليهم، والعادل االفًتاض

الرضا، للتعاي  يف عادل آخر يتاح عرب اعتاتف أيضًا نوع من االحباط النفسي عدـ التوافق و 
 الذكي
الشعور بالنقص ن الشباب ختلصوا من عقدة اطتجل و يف حُت ؾتد أف العديد م        

complexe d’infériorité،  لة عرب ىذه الوسائط اصتديدة بل صاروا يتواصلوف بسهو و
يتفاخروف بأنفسهم أماما ػتيطهم ِمن َمن  يشعروف بإعبلء الذات و  أبعد من ذلك أصبحواو 

لتكنولوجيا بتطبيقاتو اظتتطورة أف امن السعادة لدى اظتستخدـ خاصة و  اطتارجي ؽتا حقق درجة
التفاؤؿ للمستخدـ بنسبة عالية، ة  اليت تعٌت بتحقيق تقنياهتا الذكية توفر اإلمكانات اظتوضوعيو 
انبساط، الية جتعل اظتستخدـ يشعر مبتعة و التوافق مع نفسو فالتقنيات االتصرضا و بالخلق شعور و

كذا القياـ يف الوقت اآلشل اظتتزامن، و و نظرا إلمكانية اضتديث مع أشخاص من كل أؿتاء العادل 
االحساس بالراحة فهي تقنية جذابة تسهل  للفرد ادل الواقعي و ن القياـ بو يف العبكل ما ال نتك

اجتماعية، ؽتا يشد اظتستخدـ و كذا اعتروب من مشكبلت عملية و  أف يشعر بتحقيقو لنفسو
حترير عقلو من رتيع يًا وعقليًا لبلسًتخاء، و ويشعره بقيمتو وأقتيتو، إذ دتنح الفرصة لذاتو جسد

هبا  يف عاظتو الواقعي، كما تعطي للشاب إمكانية التباىي وسط  اظتهاـ والعمليات اليت كاف يقـو
ػتيطو االجتماعي،حيث أكدت جل الدراسات اظتيدانية يف ىذا اجملاؿ أف اعتاتف الذكي أصبح  
جزء من اظتظهر العاـ وبفضلو نتكن للمستخدـ أف يشعر بالسعادة ألنو حقق نوعا من اعبلء 

 مو مستقبلو.الذات و ىذا ما نتنحو التفاؤؿ بأيا
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 الدراسات السابقة:  -

 الدراسات الع بية:  -
ىم اآلثار االجتماعية أذل الكشف عن إىدفت  :(1) (2006دراسة ىناء جاسم السبعاوي )

عينة  للهاتف النقاؿ، اليت نتكن أف يًتكها اعتاتف النقاؿ سواء أكانت إكتابية أـ سلبية،وكانت
( مفردة، كما اعتمد البحث منهج اظتسح االجتماعي بطريقة العينة 150البحث مؤلفة من )

وقد استخدـ االستبياف كأداة صتمع البيانات، وقد توصل البحث إذل أف للنقاؿ أثار إكتابية 
 وكذلك سلبية كشفت عنها نتائج البحث .

      تناولت العبلقة االتصالية بُت الشباب اصتامعي  :(2)(2006دراسة عبد الوىاب جودة )
، وصتمع ( مفردة569نة الدراسة مكونة من )ووسيلة االتصاؿ اعتاتف احملموؿ، كانت عي

توصلت الدراسة يف النهاية إذل رتلة من النتائج مفادىا ات مت االعتماد على االستبياف، و البيان
توتر األسري واالغًتاب االجتماعي، الجعلو يشعر ب أف استخداـ الطالب اصتامعي للهاتف النقاؿ

 كذا التحرر من ضوابط اجملتمع احمللي.و 
اليت هتدؼ إذل التعرؼ اذل اإلدماف على اعتاتف النقاؿ  :(3)(2007دراسة أبو جدي )

وعبلقتو بالكشف عن الذات لدى عينة من طلبة اصتامعتُت األردنية وعماف األىلية، إضافًة إذل 

                                                 

 .2006، 14ىناء جاسم السبعاوي، اآلثار االجتماعية للهاتف النقاؿ، دراسات موصلية، العدد -1
جودة عبد الوىاب، التأثَتات االجتماعية الستخداـ اعتاتف النقاؿ لدى الشباب اصتامعة، جامعة عُت -2

 .2009الشمس، مصر، 
أبو اصتدي أغتد، االدماف على اعتاتف النقاؿ و عبلقتو بالكشف عن الذات لدى عينة من طلبة اصتامعتُت -3

 .2،2008،عدد4األردنية و عماف األىلية، اجمللة األردنية للعلـو الًتبوية، غتلد 
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تكرارا لدى الطلبة اظتدمنُت على اعتاتف النقاؿ تبعًا لتقديرىم  األنشطة األكثر التعرؼ إذل
ألقتيتها النسبية،،وقد طور الباحث مقياسي اإلدماف على اعتاتف النقاؿ وكشف الذات اللذين 

( طالبًا وطالبًة  480يتمتعاف بدالالت صدؽ وثبات مناسبُت، ومت اختيار عينة مكونة من ) 
اصتامعتُت األردنية وعماف األىلية، وجاءت نتائج الدراسة على النحو اآليت: نسبة من طلبة 

٪( من بُت أفراد عينة الدراسة نسبة اظتدمنات يف العينة  15.8اظتدمنُت على اعتاتف النقاؿ ) 
تقريبًا ضعفا نسبة اظتدمنُت نسبة اإلدماف لدى طلبة الكليات اإلنسانية أعلى من نسبة اإلدماف 

لبة الكليات العلمية، نسبة اإلدماف لدى طلبة اصتامعة اطتاصة أعلى من نسبة اإلدماف لدى ط
 .لدى طلبة اصتامعة اضتكومية

، )حتصيلياًوسلوكياً( اعتاتف النقاؿ وأثره على الطالب بعنواف :(1)(2007دراسة ال اسيب )
على سلوؾ الطبلب وحتصيلهم، واتفق أغلب  ىدفت إذل معرفة تأثَت اعتاتف النقاؿ سلبأ

الطبلب على أف األثر السليب إلقتاؿ ورل األمر يف متابعة الطالب لكيفية استخداـ اعتاتف 
، وقد اشتملت العينة على ذكور فقط النقاؿ كبَت، ؽتا يستدعي توعية ورل األمر طتطورة ذلك،
 وعلى طلبة ذوي نتائج متفاوتة يف اظتستوى التحصيلي.

 
 
 
 

                                                                                                                         

بوية، جامعة ػتمد الراسييب، اعتاتف النقاؿ و أثره على الطالب )حتصيليا و سلوكيا(، غتلة العلـو الًت  -1
 .2007السلطاف قابوس، عماف، 
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 الدراسات األجنبية: -
دؼ إذل معرفة استخدامات الشباب واظتراىقُت اليت هتو ،(1)(2003دراسة كورين مارتن )  

اظتقابلة صتمع البيانات ستعماؿ، مت استخداـ االستمارة و ما ىي شرعية ىذا االللهاتف الذكي و 
الدراسة يف ، كما توصلت شاب 30أسرة بالنسبة للمراىقُت و 24يف  عينة الدراسة دتثلتو 

، كما حققت نوعا من التقنية خلقت أفتاط اتصاؿ جديدة النهاية إذل نتائج مفادىا أف ىذه
 . اثبات الذاتواالنسجاـ االسري و االستقبللية 

، حيث مت استخدامات اجملتمع للهاتف الذكي: دراسة ؼتتلف (2)(2014دراسة اميا فورايت )
من أفراد العينة  70مت الوصوؿ يف النهاية إذل أف مفردة و  250لومات باالستمارة من رتع اظتع

اقامة اظتتبقية تفضل الدردشة و  30حُت  الصور يفاعتاتف الذكي يف حتميل االغاشل و يستخدموف 
 عبلقات افًتاضية للسهولة التواصل عرب ىذه التقنية.

خدامات نًتنت، االستالشباب واإل:"(3)(2008)مينيكس( بعنوان)وة دراسة )أسالنيدو(دراس
تناولت بالدراسة أىم ، و 418قد مشلت عينة من تبلميذ الثانويات بلغت والتطبيقات اظتنزلية"،و 

توصلت ىذه ن أجلها الشباب شبكة االنًتنت، و االستعماالت اليت يستخدـ مالتطبيقات و 
ـ تستخدو ، يتم بكثرة عرب اعتواتف الذكية واضتواسيب اللوحية الدراسة إذل أف استعماؿ االنًتنت

يف اظتنزؿ ألغراض دراسية بنسبة قليلة، كما أف االنًتنت عرب اعتاتف تعترب مؤشرا للمكانة 
                                                 

1- Corrine Martin, Téléphone portable chez les jeunes adolescents et leurs parents: 
quelle légitimation des usages? Deuxième workshop de Marsouin, 4et 5 
décembre2003, ENST, Bretagne, Brest. 

2- Emma Fourati, Regards croisés sur les usages problématiques du Smartphone dans 
la société française, Mémoire De Master 2 Recherche Université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne- Arts Plastiques Et Sciences De L’Art Etudes Culturelles,2013. 
3- Sofia A.GEORGE M.: « youth and internet, uses and practices in the home », 
COMPUTER&EDUCATION, vol 10,2008. 



 اآلثار السوسيونفسية الستخدام اذلواتف الذكية                          العددالسابع -رللة كلية  اآلداب
___________________________________________________________ 

311 

 

ت مستوى ثقايف السوسيواقتصادية لؤلفراد، حيث وجد أف أغلب اظتستعملُت ينتموف إذل أسر ذا
أخَتا عتذه الوسائط ألغراض ترفيهية، و  علمي معترب، باإلضافة إذل كوف الذكور أكثر استخداماو 

نت عتا بينت الدراسة أف استعماالت االنًتنت دل تكن عتا عبلقة مبكاف اإلقامة، بقدر ما كا
 العلمي لؤلولياء.  عبلقة باظتستوى الثقايف و 

 ج اءات الدراسة:إ 

 :منهجية البحث -
تعد ىذه الدراسة من البحوث الوصفية التحليلية اليت تعتمد على رتع اضتقائق وحتليلها      

ىذا ما توخى البحث ا و ذلك للوصوؿ إذل نتائج أكثر تعميماستخبلص دالالهتا و ا و وتفسَتى
كتابية النارتة عن استخداـ اعتواتف اإلوقياس أىم اآلثار السلبية و  ، فهي تسعى للكشفالقياـ بو

الذكية من طرؼ الشاب سواء كانت اجتماعية أو نفسية، وبالتارل فإف اظتنهج األكثر مبلئمة 
عبلـ سب كونو يستخدـ بكثرة يف علـو اإلنو اظتنهج اظتسحي التحليلي باعتباره األعتذه الدراسة ى

فكار والسلوكيات واالجتاىات األالتعبَت ميدانا على اآلراء و تصاؿ الستطبلع الرأي و اإلو 
ال نتكن حصره اخًتنا منهج اظتسح اظتيداشل جدا و  االقيم....، لكن باعتبار غتتمع البحث كبَتً و 

 بالعينة.

 رلتمع الدراسة: -
، كما أثبتت ية شغفا باستخداـ اعتواتف الذكيةيعترب الشباب من أكثر الفئات االجتماع     

داـ ،و ألف دراستنا هتتم مبعرفة أثر استخاطتصوص ىذاالدراسات اظتيدانية اليت أجريت  الكثَت من
تتمثل عينة ئر، و دمُت يف اصتزامت اختيار ىذه الفئة من اظتستخ،اعتواتف الذكية على الشباب

بلغت الشباب اظتستخدـ للهواتف الذكية، و  البحث يف ىذه الدراسة يف عينة قصدية لفئة من
، باختبلؼ  سنة 30سنة إىل 18ناث يًتاوح سنهم من إمستخدـ من ذكور و   مف دة 200
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 ( بناء على رتلة من العوامل مثل200قد مت حتديد ىذا الرقم )حالتهم االجتماعية و مهنهم، و 
 اصتدوؿ التارل يبُت توزيع أفراد عينة الدراسة.درجة التجانس يف اجملتمع األصلي، و 

 (: يبني خصارص  عينة الدراسة حسب العوامل الدميغ افية1ازجدول رقم )
 النسبة ادلئوية العدد ادلتغريات

  41.5  83 ذكر اصتنس
 58.5 117 أنثى

 50 100 سنة 21 –سنة 18 السن
 20.5 41 سنة 25 –سنة  22
 16 32 سنة 29 –سنة 26

 13.5 27 سنة 30
 23 46 موظف اظتهنة

 58 116 طالب
 19 38 غَت عامل

اضتالة 
 االجتماعية

 32.5 65 أعزب
 52.5 105 متزوج
 15 30 مطلق

 58.5نبلحظ من بيانات اصتدوؿ أف الفئة األكثر استخداما للهاتف الذكي ىم اإلناث بنسبة 
حسب ما أكدتو العديد ثبات الذات و متابعة اظتوضة إلك للتباىي يف الوسط االجتماعي و ذو %

سنة  و  18تًتاوح أعمارىم ما بُت  من% من 50، أما بالنسبة للسن فهم بنسبة من الدراسات
% من 5ىو جديد عرب الوسائط اصتديدة و رغبة يف اكتشاؼ كل ما لفتوة ىذا السن و  نظرا
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أكثر فئة ىذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات اظتيدانية اليت تؤكد أف فئة الطلبة ىم الطلبة و 
 . %من فئة اظتتزوجُت 52.5وؼتتلف التقنيات اضتديثة مستخدمة للهاتف الذكي و 

 أداة الدراسة: -
قة ذات العبلقة مبوضوع الدراسة الدراسات الساباالطبلع على األدب النظري و بعد         
،مت الستخداـ الشباب للهواتف الذكية اظتوجبةد األثار السوسيونفسية السلبية و حتديد أبعاو 

قرات ما ىو موضح يف اصتدوؿ االعتماد يف الدراسة اضتالية على مقياس ستاسي لئلجابة على الف
 ذلك لغرض التحقق من أىداؼ الدراسة فراد العينة ، و أ،كأداة رئيسية صتمع اظتعلومات من األوؿ
داة مبجملها قد تكونت األو ، ثار السوسيونفسية للهواتف الذكيةقياس اآلجابة عن فرضياهتا و اإلو 

 من جزئُت:
 ازجزء األول: يتكون من استمارة و قد انقسمت إىل :

)السن، اصتنس، ت الشخصية حوؿ أفراد العينة ىي:لتتوي ىذا اصتزء على البيانا القسم األول:
 اضتالة االجتماعية، اظتهنة(.

ية مبا يف ذلك أوقات االستخداـ يقيس مدى استخداـ أفراد العينة للهواتف الذكو  القسم الثاين:
 لبيها عتم ىذه التقنية .تمدى اضتاجيات اليت و 

 ازجزء الثاين:
لشباب اظتستخدـ ىو اصتزء اظتخصص للمقياس الذي يقيس اآلثار السوسيونفسية ل        
جابة عن تساؤؿ فقرة تناولت فرضيات البحث واإل الذكية ويتكوف من أربعة أبعاد و للهواتف 
، غَت موافق، غَت قد كانت إجابة ىذه الفقرات )موافق، موافق بشدة، غَت متأكدالدراسة، و 
  قسيمها كما يف اصتدوؿ الثاشل.قد مت تموافق دتاما( و 
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 (: مقياس ليك ت اخلماسي2ازجدول رقم )
موافق  التصنيف

 بشدة
غري  موافق

 متأكد
غري موافق  غري موافق

 متاما
 

 الدرجة
 1 2 3 4 5 العبارات ادلوجبة

 5 4 3 2 1 العبارات السالبة
 

 (: زلاور الدراسة ال ريسية3ازجدول )
 عدد الفق ات احملور ال قم

 اآلثار السوسيونفسية الستخدام الشباب للهواتف الذكية
 اآلثار االجتماعية:

 6 التفكك األس ي 1
 4 العزلة االجتماعية 2
 5 العالقات االجتماعية االفرتاضية 3

  :اآلثار النفسية 
 4 االكتئاب 4
 3 القلق 
 3 التفاؤل 5

 25 اجملموع
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 صدق و ثبات األداة: -

 داة:صدق األ -
تشػػػػَت ىػػػػذه العمليػػػػة إذل التحليػػػػل اظتنطقػػػػي حملتػػػػوى فقػػػػرات اظتقيػػػػاس أو التثبيػػػػت مػػػػن دتثيلػػػػو        

 ،إذ يفحص اظتقياس للكشف عن مدى دتثيل فقراتػو جوانػب السػمة الػيت(1)للمحتوى اظتراد قياسو 
داة عن مدى صبلحيتها لقياس مػا وضػعت لقياسػو، حيػث مت ،يعرب صدؽ األيفًتض أف  يقيسها

 صدؽ فقارهتا كالتارل :التأكد من 
 صدق احملكمني:

ن احملكمػُت و اظتختصػُت يف علػم مت التأكد من صدؽ فقرات االستبانة بعرضػها علػى عػدد مػ     
ذوي اطتػػػربة يف عػػػدد مػػػن اصتامعػػػات اصتزائريػػػة، وقػػػد اسػػػتجبنا  آلراء احملكمػػػُت وقمنػػػا حصػػػاء  و اإل

اده عتػػذا جيلها يف فتػػوذج مت إعػػدبػػإجراء مػػا يلػػـز مػػن حػػذؼ وتعػػديل يف ضػػوء مقًتحػػاهتم بعػػد تسػػ
 .الغرض

 صدق ادلقارنة الط فية:
كمػػػا مت التأكػػػد مػػػن صػػػدؽ أداة الدراسػػػة بصػػػدؽ اظتقارنػػػة الطرفيػػػة، مبقارنػػػة درجػػػات الثلػػػث       

حصػػػائية للفػػػرؽ بػػػُت اظتتوسػػػطُت ،حيػػػث مت حسػػػاب الداللػػػة اإلالثلػػػث األدسل و  األعلػػػى بػػػدرجات
و ىػػػػذا يعػػػػٍت أف  t  0.000ضتسػػػػاب معامػػػػل الصػػػػدؽ فكانػػػػت القيمػػػػة  t-testاسػػػػتخداـ  

 اظتقياس صادؽ.
 
 

                                                 

 باستخدام التربوية و النفسية البحوث في القياس ألدوات السيكومترية ،الخصائص محمد السيد الياشم الحسن أبو-1
spss ، 20 ،ص0220سعود، الممك جامعة التربية، كمية التربوية، البحوث مركز. 
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 ثبات االداة: -
أوؿ طريقة كانت طريقة التطبيق  لقد أجرينا خطوات الثبات على أداة الدراسة بثبلثة طرؽ،      
 معامل ألفا كرونباخ.،طريقة صدؽ اظتقارنة الطرفية  و  اعادة التطبيقو 

 :test retest methodط يقة التطبيق و إعادة التطبيق 
 امفػػردة، و بعػػد ستسػػة عشػػر يوًمػػ 30حيػػث قمنػػا باختبػػار اظتقيػػاس علػػى عينػػة قبليػػة عػػددىا      

حصػػػائية بػػػأف معامػػػل االرتبػػػاط بَتسػػػوف رة الثانيػػػة، و أظهػػػرت اظتعاصتػػػة اإلقمنػػػا بتكػػػرار العمليػػػة للمػػػ
لدراسػػػػػة علػػػػى درجػػػػة عاليػػػػة مػػػػػن يعػػػػٍت أف أداة ا(  و ىػػػػذا 0.01داؿ عنػػػػد )  0.003يسػػػػاوي 
 .الثبات

 معامل ألفا ك ومباخ للقياس الثبات: درجة مقبولة من الثبات
  يبُت اصتدوؿ أف معامل الثبات ألداة الدراسة على درجة مقبولة.و    

 .( أن ادلقياس على4يتضح من ازجدول رقم )

 معامل ألفا ك ونباخ ادلقياس
 0.78 الستخداـ الشباب للهواتف الذكية اآلثار السوسيونفسية

 ج اءات الدراسة:إ -
ثبػات الدراسػػة، و حتديػػد العينػػة مت توزيػع االسػػتمارة علػػى الشػػباب بعػد التأكػػد مػػن صػػدؽ و        

 استمارة. 200استمارة و مت اسًتجاع  200اظتستخدـ للهواتف الذكية ، حيث وزعت 

 حصارية:ادلعازجة اإل -
و ذلك لتحويل  او مراجعتها مت إدخاعتا يف اضتاسب اآلرل بإعطائها أرقامً بعد رتع البيانات       
دراجػػات، و  جابػػة موافػػق بشػدة ستػػسجابػات رقميػػة ، حيػػث أعطيػت اإلإجابػات اللفظيػػة إذل إلا

ة غػػػػَت متأكػػػػد فأعطيػػػػت إليهػػػػا غػػػػَت متأكػػػػد ثبلثػػػػة درجػػػػات، أمػػػػا اجابػػػػموافػػػػق أربعػػػػة درجػػػػات، و 
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ة و ذلك يف رتيػع غَت موافق دتاما درجة واحدة، و العكس يف االجابات السالب االجابة،و درجتُت
واتػف الذكيػة بذلك أصبحت تقيس اآلثار السوسيونفسية الستخداـ الشباب للهفقرات اظتقياس و 

حصػػػػائية للبيانػػػػات باسػػػػتخراج اظتتوسػػػػطات قػػػػد دتػػػػت اظتعاصتػػػػة اإليف االجتػػػػاه اظتوجػػػػب والسػػػػالب، و 
و معادلػػة   anovaاظتعياريػػة و اختبػػار )ت( و حتليػػل التبػػاين االحػػادي  اضتسػػابية و االؿترافػػات

 .(spss)الثبات ألفا كرونباخ و ذلك باستخداـ برنامج االحصائي للعلـو االجتماعية 
كمػػػػا مت قيػػػػاس الثبػػػػات الػػػػداخلي لفقػػػػرات اظتقيػػػػاس حبسػػػػاب معامػػػػل ألفػػػػا كرومبػػػػاخ و ذلػػػػك وفػػػػق 

  للجدوؿ اطتامس.
 (: معامل ألفا ك ومباخ لفق ات ادلقياس5ازجدول رقم )
 قيمة ألفا عدد الفق ات أبعاد الدراسة

 اآلثار االجتماعية:
 0.70 6 التفكك األسري
 0.68 4 العزلة االجتماعية

العبلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات االجتماعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 االفًتاضية

5 0.59 

 اآلثار النفسية:
 0.65 4 االكتئاب
 0.78 3 القلق
 0.83 3 التفاؤؿ
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 مناقشة نتارج الدراسة:  
بة أفػػراد العينػػػة علػػػى يتنػػاوؿ ىػػػذا اصتػػزء عرضػػػا للنتػػػائج الػػيت توصػػػلنا إليهػػػا مػػن خػػػبلؿ اسػػػتجا      

يف ضػوء ة السػتخدامهم للهواتػف الذكيػة، و اظتقياس للدراسة حوؿ اآلثار السوسيونفسياالستمارة و 
 معاصتة بيانات الدراسة إحصائيا توصلنا إذل  ما يلي: 

أوال: مناقشة الف ضية ال ريسة :توجد أثار سوسيونفسية الستخدام الشباب للهواتفف الذكيفة 
لعينتففني مسفففتقلتني لقيففاس وجفففود أثفففار  T-Test( : يوّضففح اختبفففار ت  6ازجففدول رقفففم )

 سوسيونفسية الستخدام الشباب للهواتف الذكية
 مستوى الداللة قيمة ت االحن اف ادلعياري ادلتوسط احلسايب 

اآلثفففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففففار 
السويونفسفففففففففففففففففففية 
السفففففففففففففففففففففففففففففتخدام 
الشفباب للهواتفف 

 الذكية

 
103.785 

 
7.4496 

 
20.474 

 
0.000 
 دال

إلثبػػػات الفرضػػػية العامػػػة ، كتػػػب حتديػػػد الفئػػػة العليػػػا و الفئػػػة الػػػدنيا الوسػػػطى قيمػػػة النظريػػػة       
 ( إذف الفئػة العليػا تػًتاوح مػا33= 25/100× 27)اضترجة(،حيث وجدنا أف الفئػة العليػا ىػي )

×  5( ، أمػػػػػػػػا الفئػػػػػػػػة الػػػػػػػػدنيا ىػػػػػػػػي )125=25× 5ىػػػػػػػػي ) 125حيػػػػػػػػث  125و  33بػػػػػػػػُت 
، أما القيمػة 31إذل  6وح الفئة الدنيا ما بُت ( اذف تًتا5=1×5ىي ) 5( حيث 6=27/100

،  تبعػػا للجػػدوؿ وجػػدنا أف اظتتوسػػط اضتسػػال أكػػرب مػػن القيمػػة النظريػػة  32النظريػػة فتقػػدر بقيمػػة 
( 0.000ألف مسػتوى الداللػة  احملسػوب )  مثبتة و دالػة إذف ىذه الفرضية 32< 103.785

 .(0.01من قيمة الدالة اظتعنوية ) أقل
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  ثانيا: تفسري ومناقشة النتارج ادلتعلقة بالف ضيات الف عية:
خدام حصفففارية بفففني اسفففتإمناقشفففة نتفففارج الف ضفففية الف عيفففة األوىل: توجفففد فففف وق ذات داللفففة 

 السوسويونفسية تعزى دلتغري  ازجنس :ثار الشباب للهواتف الذكية واآل
لعينتني مستقلتني لقياس الف وق يف تأثري  T-Test( : يوّضح اختبار ت  7ازجدول رقم )

 استخدام الشباب للهواتف الذكية و سلتلف اآلثار السوسيونفسية وفقا دلتغري   ازجنس .
ادلتوسففففففففففففففففففففففففففط  العدد ازجنس 

 احلسايب
االحنففففففففففففففففففففففف اف 

 ادلعياري
مسفففففتوى  قيمة ت

 الداللة
اآلثفففففففففففففففففففففففففففففففففففففار 
السويونفسفففففففففففية 
السففففففففففففففففففففتخدام 
الشففففففففففففففففففففففففففففباب 
للهواتففففففففففففففففففففففففففف 

 الذكية

 إناث
 

117 104.179 7.3092  
0.889 

 

 
0.378 
 غري دال

 
 7.6530 103.229 83 ذكور

حصػػائية عنػػد إ( أف ال توجػػد فػػروؽ ذات داللػػة 5نبلحػػظ مػػن خػػبلؿ بيانػػات اصتػػدوؿ رقػػم )      
للهواتػػػف الذكيػػػة تعػػػزى السػػػتخداـ الشػػػباب  يف اآلثػػػار السوسيونفسػػػية 0.05 و 0.01مسػػػتوى 

( أكرب من القيمة اظتعنوية للداللة اظتعتمدة 0.378مستوى الداللة احملسوب ) ، ألفلعامل اصتنس
( وىػو أكػرب مػن اظتتوسلػط 104.179(، وقد سػجللت اإلنػاث متوسلػطا حسػابيا يعػادؿ )0.05)

وؿ ذاتػو أفل متوسػط درجػػات (، كمػا يػربز اصتػػد103.229اضتسػال صتػنس الػذكور الػػذي عػادؿ )
جػػػنس اإلنػػػاث علػػػى أداة الدراسػػػة قػػػد سػػػجلل تناسػػػقا أكػػػرب مقارنػػػة مبتوسػػػطات درجػػػات الػػػذكور 
ػػػط اضتسػػػال لػػػدى اإلنػػػاث ب  ويتضػػػح ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ تسػػػجيل قيمػػػة اؿتػػػراؼ أقػػػلل عػػػن اظتتوسل

 ( لدى الذكور. 7.6530( مقابل )7.3092)
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كػداف أنػو ال اللػذاف يؤ  (2)سفهيلة افاىنيو  (1)لمسري سليمان ازجمىذا ما يتفق مع دراسػة و       
ن الناحية االجتماعية أو النفسية، يف تأثرىم باستخداـ اعتاتف الذكي سواء م أنثىفرؽ بُت ذكر و 

، اة الػػيت يعيشػػها اجملتمػػع اصتزائػػرينتكػن تفسػػَت ىػػذه النتيجػػة يف ضػػوء اضتجػػج التاليػػة: حالػػة اظتسػػاو و 
حيػػث كتعػػل  الػػذكر واالنثػػى متنافسػػاف يف شػػىت اجملػػاالت علػػى رأسػػهم امػػتبلؾ التقنيػػة التكنولوجيػػة 
واستخدامها مبهارة فائقة، رغم أف النتائج اظتتوصل إليها من طرؼ االستمارة أف العدد الكبَت مػن 

اسػة ،يف حُت ؾتػد أف ىػذه النتيجػة ال تتفػق مػع در   58.5اظتستخدمُت ىم من فئة االناث بػ 
االنثػػػى ىنػػػاؾ فػػرؽ يف تػػػأثر كػػػبل مػػن الػػػذكر و اللػػػذاف أكػػدا يف اظتقابػػػل أف  (3)جففودة عبفففد الوىفففاب
لعػل ذلػك راجػع بالبيئػة و الظػروؼ احمليطػة لذكية من الناحيػة السوسيونفسػية و باستخداـ اعتواتف ا
 بكبل اصتنسُت.

اسففتخدام الشففباب حصففارية بففني إمناقشففة الف ضففية الف عيففة الثانيففة: توجففد ففف وق ذات داللففة 
 ثار السوسويونفسية تعزى دلتغري  ازجنس :لذكية و اآلللهواتف ا

 
 

                                                 

من وجهة نظر اظترشدين الًتبوين شتَت سليماف اصتمل ،اآلثار السلبية للهواتف الذكية على سلوكات الطلبة  -1
مديري اظتدارس يف جنوب اطتليل ، غتلة مديرية الًتبية و التعليم، جامعة القدس اظتفتوحة، فرع دوار و 

 .25،ص2014
راؼ االحداث، غتلة الدراسات االعبلمية ، سهيلة شاىُت، دور األجهزة الذكية يف التفكك األسري و اؿت-2

  .15، ص 212دار اظتعرفة ، القاىرة، العدد 
  .127جودة عبد الوىاب، مرجع سبق ذكره، ص -3 
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 One Away Anova(: يوّضففح اختبففار حتليففل التبففاين األحففادي 8ازجففدول رقففم )
اسفففففتخدام الشفففففباب للهواتفففففف الذكيفففففة و سلتلفففففف اآلثفففففار  دلقارنفففففة الفففففف وق يف درجفففففة تفففففأثري

 وفقا دلتغري تبعا دلتغرّي   السن  السوسيونفسية
مصففففففففففففففففففففدر  

 التباين
درجات  رلموع ادل بعات

 احل يّة
م بفففففففففففففففففففففففففففففففع 

 ادلتوسطات
مسفففففتوى  قيمة ف

 الداللة
اآلثفففففففففففففففففففففففففففففففففففار 
السوسيونفسية 
السفففففففففففففففففتخدام 
 اذلواتف الذكية

بفففففففففففففففففففففففففففففففففففففني 
 اجملموعات

 

339.726 3 113.242 2.074 0.105 
 غري دال

داخفففففففففففففففففففففففففففل 
 اجملموعات

10704.029 
 

196 54.612 

اجملمفففففففففففففففففففففففوع 
 الكليّ 

11043.755 199  

( أنلو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتوى 6نبلحظ من خبلؿ بيانات اصتدوؿ رقم )
( يف درجػػػة تػػػأثَت متغػػػَت السػػػن يف اسػػػتخداـ للهواتػػػف الذكيػػػة  علػػػى اآلثػػػار 0.05( و )0.01)

( أكػرب مػن القيمتػُت 0.105لػدى أفػراد العينػة، ألفل مسػتوى الداللػة احملسػوب )  السوسيونفسيىة
 (.0.05( و )0.01اظتعنوية للداللة اظتعتمدة )

ىنفففاء جاسفففم و دراسػػػة  divan (1)وىػػػذا مػػػا تعارضػػػت معػػػو العديػػػد مػػػن الدراسػػػات كدراسػػػة 
اللػػذاف أكػػدا أف ظتتغػػَت السػػن فػػرؽ يف تػػأثر أفػػراد العينػػة مػػن الناحيػػة االجتماعيػػة و  (2)السففبعاوي

صففاح أمفال فاطمفة النفسة مع استخداـ اعتواتف الذكية، لكن اتفقت ىذه النتيجة مع دراسػة  

                                                 

1-divan ha, kheifets l , obel c , olsen j, cell phone use and behavioural problems in 
yong children , j epidemiol community health , vol 66, p 524.  

  .02 ص ذكره، سبق مرجع السبعاوي، جاسم ىناء-2
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فكلتا الدراستاف تؤكداف على أف الشاب اصتزائري مهما كاف عمػره  (2)ىارون مليكةو (1)الزى اء
لعػػػػػل التفسػػػػػَت اظتنطقػػػػػي ىػػػػػو الػػػػػذكي مػػػػػن الناحيػػػػػة السوسيونفسػػػػػية و دامو للهػػػػػاتف يتػػػػػأثر باسػػػػػتخ

إذل حيػػز اجتمػػاعي و جغػػرايف واحػػد و سػػهولة التعامػػل مػػع التطبيقػػات التفاعليػػة يف ىػػذه تمػػاءاالن
يتقنهػا نظػػرا لفػرد مهمػا كػاف سػنو يتفاعػل معهػا و تصػميمها الػذي كتػذب االنتبػاه كتعػل او  التقنيػة 

ىن اليت أصػبحت تفػرض الػتحكم الفػائق يف الوسػائط اظتتعػددة للتػأقلم مػع للمتطلبات الوقت الرا
ال نتكػػن أف ننكػػر أف العػػدد الكبػػَت مػػن اظتسػػتخدمُت مػػن أفػػراد العينػػة ىػػم مػػن تمػػع العصػػري، و اجمل
 سنة. 21سنة و  18ًتاوح أعمارىم ما بُت من ت

 تخدام الشففباب اسففحصففارية  بففني إمناقشففة الف ضففية الف عيففة الثالثففة: توجففد ففف وق ذات داللففة 
 السوسويونفسية تعزى دلتغري  ادلهنة :اآلثار للهواتف الذكية و 

 
 
 
 
 

                                                 

صفاح أماؿ فاطمة الزىراء، استخداـ اعتاتف النقاؿ لدى الطالب اصتامي،  دراسة ميدانية يف أوساط طلبة  -1 
 .135، ص 2009جامعة مستغازل، رسالة ماجيستَت يف علم اجتماع االتصاؿ، جامعة مستغازل، 

االتصاؿ يف أوساط الشباب يف ظل التكنولوجيا اضتديقة لئلعبلـ و االتصاؿ ، دراسة مليكة ىاروف، -2
، رسالة ماجستَت يف االعبلـ و 2004ميدانية حتليلية على عينة من شباب  من والية تيبازة خبلؿ صيف 

  .119، ص 2004االتصاؿ، جامعة اصتزائر، 
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 Anova One Awayيوضح نتارج اختبار حتليل التباين األحفادي (:9ازجدول رقم )
لفدى  دلع فة اجتاه الف وق يف درجة تأثري استخدام اذلواتف الذكيفة علفى اآلثفار السوسيونفسفية

 أف اد العينة تبعا دلتغري  ادلهنة : 
مصففففففففففففففففدر  

 التباين
درجات  رلموع ادل بعات

 احل يّة
م بففففففففففففففففففففففففففففففففففع 

 ادلتوسطات
مسفففففتوى  قيمة ف

 الداللة
اآلثار 

السوسيونفسية 
الستخدام 
 اذلواتف الذكية

بفففففففففففففففففففففففففففففففففني 
 اجملموعات

708.428 2 354.214 6.752 
 
 

0.001 
 دال

داخفففففففففففففففففففففففل 
 اجملموعات

10335.327 197 52.464 

اجملمففففففففففففففففففوع 
 الكليّ 

11043.755 199  

 
( فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػُت متوسلػػطات 8نبلحػػظ مػػن خػػبلؿ بيانػػات اصتػػدوؿ رقػػم )       

ف الذكيػة تعػزى إذل متغػَتل درجات تأثر الشباب سوسيونفسيا على درجة تأثَت استخدامهم للهوات
عنويػػة للداللػػة اظتعتمػػدة القيمػػة اظت( جػػاء أصػػغر مػػن 0.001، ألفل مسػػتوى الداللػػة احملسػػوب)اظتهنػػة
 (.0.01)( و0.05)

الػػذكي بػػنفس طريقػػة اظتوظػػف  وىػػذا مػػن اظتنطقػػي فػػبل نتكػػن للطالػػب أف يسػػتخدـ اعتػػاتف        
الغَت عامل و كذا ما مت تأكيده عنػد حتليػل نتػائج االسػتمارة حيػث أكػدت أف فئػة الطلبػة نتيلػوف و 

الغػػَت عاملػػة علػػى أقتيػػة التواصػػل يف حػػُت أكػػدت الفئػػة  إذل حتميػػل األغػػاشل و األلعػػاب االلكًتونيػػة
 الدردشة عرب مواقع التواصل االجتماعي.و 
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  مثلمففا Scheffeودلع فففة اجتففاه ىففذه الففف وق نسففتخدم حتليففل ادلقارنففة البعديففة   اففيفيو   
 يوّضحو ازجدول التايل:

 غري عامل طالب موظف ادلهنة

 -3.4744 -4.1363* 1 موظف

 0.6619 1 4.1363* طالب

 1 -0.6619 3.4744 غري عامل

 α= 0.05 داؿ عند مستوى داللة*
( وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى 8نبلحظ من خبلؿ بيانات اصتدوؿ رقم )       

ية بُت أفراد العينة من يف درجة تأثَت استخداـ اعتواتف الذكية على اآلثار السوسيونفس 0.05
الغَت و ذات داللة إحصائية بُت الطلبة  الطلبة، مقابل عدـ وجود فروؽاظتوظفُت لصاحل الطلبة و 

 عاملُت، وبُت اظتوظفُت و الغَت عاملُت .
نفسية الستخدامها ىذا ما يعٍت أف فئة الطلبة ىي األكثر تأثرا من الناحية السوسيو و      

اصتديدة لعل ذلك راجع إذل ميل الطلبة إذل استخداـ مثل ىذه الوسائط للهاتف الذكي و 
للتفاعل على شبكات التواصل االجتماعي و تصفح ؼتتلف مواقع االنًتنت بسبب ضرورة 

تتفق ىذه النتيجة مع دراسة و  ًتنت دائما حبجة البحث العلميالولوج إذل شبكات االن
nalwa  et anand  (1)، كذا نتيجة اظتتوصل إليها من االستمارة اليت تدرس االستخداـ و

                                                 

1- Nalwa k ,anand a, internet addiction in guang university, psychology and behavior, 
vol 8, 2003, p 653. 
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حيث توصلنا إذل أف أكثر الفئات استخداما للهواتف الذكية ىم الطلبة بنسبة عاداتو و أفتاطو و 
50 . 

حصارية بني استخدام الشباب إمناقشة الف ضية الف عية ال ابعة: توجد ف وق ذات داللة 
 للهواتف الذكية و االثار السوسويونفسية تعزى دلتغري  احلالة ادلدنية :

 Anova Oneاختبار حتليل التباين األحادي( :يوضح نتارج 10ازجدول رقم )
Away  دلع فة اجتاه الف وق يف درجة تأثري استخدام اذلواتف الذكية على اآلثار

 السوسيونفسية لدى أف اد العينة تبعا دلتغري احلالة ادلدنية:
 مصدر التباين 

 
درجات  رلموع ادل بعات

 احل يّة
م بع 

 ادلتوسطات
مستوى  قيمة ف

 الداللة
 اآلثار

السوسيونفسية 
الستخدام 

 اذلواتف الذكية

 بني اجملموعات
 

30.281 2 15.140 4.271 0.00
4 
 دال

 55.906 197 11013.474 داخل اجملموعات

  199 11043.755 اجملموع الكليّ 
( فروؽ ذات داللة إحصائية بُت متوسلطات درجات 9نبلحظ من خبلؿ بيانات اصتدوؿ رقم )  

سوسيونفسيا على درجة تأثَت استخدامهم للهواتف الذكية تعزى إذل متغَتل اضتالة تأثر الشباب 
( جاء أصغر من القيمة اظتعنوية للداللة اظتعتمدة 0.004اظتدنية ، ألفل مستوى الداللة احملسوب)

 (.0.01( و )0.05)
  (1)أبو ازجدي أرلدوىذه النتيجة تتفق مع العديد من الدراسات كدراسة 

                                                 

 الجامعتين طمبة من عينة لدى الذات عن بالكشف عالقتو و النقال الياتف عمى االدمان أمجد، الجدي أبو -1

 .0،0222،عدد4 مجمد التربوية، لمعموم األردنية المجمة األىمية، عمان و األردنية
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اللذاف أكدا أف للحالة اظتدنية و االجتماعية عبلقة بدرجة التأثَت على ( 1) اسيب  زلمدالدراسة و 
و من الطبيعي أف تتأثر فئة ، (2)زلمد عم  زلمد و إذلام مصطفى القصريي أفراد العينة و دراسة

حسب حالتها االجتماعية عن فئة أخرى ، فلكل منها ظروفو اطتاصة و احمليطة بو و مسؤوليات 
من   58اعية تتحكم يف مدة االستخداـ ، حيث أكدت نتائج االستمارة أف نسبة اجتم

 اظتستخدمُت ىم من اظتتزوجُت.
  مثلما Scheffeودلع فة اجتاه ىذه الف وق نستخدم حتليل ادلقارنة البعدية   ايفيو   

 يوّضحو ازجدول التايل:

  α =05 .0  داؿ عند مستوى داللة*

                                                 

النقاؿ و أثره على الطالب )حتصيليا و سلوكيا(، غتلة العلـو الًتبوية، جامعة ػتمد الراسييب، اعتاتف -1
 .2007السلطاف قابوس، عماف، 

ػتمد عرب ػتمد ، إعتاـ مصطفى القصَتي، اظتشكبلت السلوكية جراء استخداـ اعتواتف الذكية من قبل -2
ة لؤلحباث الًتبوية، جامعة اإلمارات األطفاؿ من وجهة نظر الوالدين يف ضوء بعض اظتتغَتات، اجمللة الدولي

 .2014، 35العربية اظتتحدة، العدد 
 

 مطلق متزوج أعزب احلالة ادلدنية

 -4.5743 -3.2532 1 أعزب

 0.1933* 1 3.2532 متزوج

 1 -0.1933* 5.5743 مطلق
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يف  0.05نبلحظ من خبلؿ بيانات اصتدوؿ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى     
بُت أفراد العينة من متزوجُت  درجة تأثَت استخداـ اعتواتف الذكية على اآلثار السوسيونفسية

اظتتزوج، ذات داللة إحصائية بُت االعزب و  ومطلقُت  لصاحل اظتتزوجُت، مقابل عدـ وجود فروؽ
 اظتطلق.وبُت االعزب و 

اللذاف أكدا أف كبل  (2)م مي مضوي دراسةو (1) زياداتلعل ىذه النتيجة تتفق مع دراسة و 
الستخدامهم للهاتف الذكي علما اف ىذه التقنية توفر  اظتتزوجُت يتأثروف سوسيونفسيااظتطلقُت و 

درجة عالية من التفاعلية بوسائطها اظتتعددة و خدمة االنًتنت اظتتوفرة دائما و يف كل وقت ؽتا 
اظتشاكل الدائمة حيث أكدت دراسة قاـ هبا مركز دراسات قة الزوجية عرضة لبلهنيار و كتعل العبل

أف اعتاتف الذكي أصبح وسيلة لتنفيس عن CNIL (3 )استخدامات الوسائط اصتديدة 
ىذا كتعلو يرتاح و يستطيع مواصلة حيات بشكل كتدىا الشاب يف حياتو الزوجية و  اظتشاكل اليت

عادي، أما بالنسبة للمطلقُت فقد أكدت معظم الدراسات االجتماعية على أف اظتطلق أو 
لعل اعتاتف الذكي يساعدىم يف اطتروج و بعد ىذه التجربة مبرحلة اكتئاب وتشاـؤ اظتطلقة نتروف 

 من ىذه اضتالة و اقامة عبلقات اجتماعية افًتاضية لنسياف تلك التجربة الفاشلة.
 
 

                                                 

عادؿ زيادات، اآلثار االجتماعية و الثقافية للهاتف اطتلوي على طلبة جامعة الَتموؾ كنموذج لطلبة -1 
 .2010اصتامعات الرشتية األردنية، غتلة الَتموؾ لدراسات االعبلـ و االتصاؿ ، 

تأثَتات اعتاتف النقاؿ على أفتاط االتصاؿ االجتماعي لدى الطالب اصتامعي، طلبة جامعة مرصل ماضوي،  -2 
 ،رسالة ماجيستَت، يف االعبلـ و تكنولوجيا االتصاؿ اضتديثة.2012قسنطينة أفتوذجا،

3- Commission nationale de l’informatique ،enquête sur les usages des Smartphones 
et vie privé 2011. 
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 ادل اجع
 ادل اجع باللغة الع بية: -
 ، بَتوت. لعرب ، اجمللد األوؿ، دار الصادرابن منظور ، لساف ا .1
ابن منظور  رتاؿ الدين ػتمد بن مكـر ، لساف العرب، دار الفكر، اجمللد العاشر، د س ف،  .2

 د د ف.
نة من عبلقتو بالكشف عن الذات لدى عيدماف على اعتاتف النقاؿ و أبو اصتدي أغتد، اإل .3

عماف األىلية، اجمللة األردنية للعلـو الًتبوية، غتلد طلبة اصتامعتُت األردنية و 
 .2،2008،عدد4
أبو اضتسن اعتاشم السيد ػتمد ،اطتصائص السيكومًتية ألدوات القياس يف البحوث النفسية  .4

، مركز البحوث الًتبوية، كلية الًتبية، جامعة اظتلك spssو الًتبوية باستخداـ 
 .2002سعود،

 .2000أزتد ػتمد عبد اطتالق، التفاؤؿ و التشاـؤ ، دار اظتعرفة اصتامعية، االسكندرية ، .5
سرة، غتلة القيم االجتماعية و القربة و األ دل األزتر، العبلقة بُت التكنولوجية وأعمد سا .6

 الباحث ، بَتوت، العدد االوؿ.
جودة عبد الوىاب، التأثَتات االجتماعية الستخداـ اعتاتف النقاؿ لدى شباب اصتامعة،  .7

 .2009جامعة عُت الشمس، مصر، 
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