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 المستخلص
، يهدف البحث الى  التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي ) الفيسبوك       

ب ( في تعزيز اتجاهات المشاركة السياسية لدى الشباب العراقي من خالل يوتيو ، توتير
تمت االستعانة فيها بمنهج ، دراسة ميدانية على عينة من الشباب الجامعي العراقي

لطلبة جامعة كركوك،  ( مفردة150المسح االعالمي لعينة عشوائية منتظمة قوامها)
ة هذه االتجاهات ومعرفة اسباب بغية الوقوف على أهم القضايا المتعلقة بطبيع

ودراسة دورها في تعزيز اتجاهات المشاركة  ، االستخدام  والمشاركة  او العزوف عنها
السياسية خاصة بعد انتهاء المعارك الحربية وتحرير مدينة الموصل واعالن النصر 

التي  يةواجراء االنتخابات البرلمانية العراق، العسكري للعراق على تنظيم داعش االرهابي
أعتمدت و ، افضت الى تشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة الدكتور عادل عبد المهدي

باستخدام أسلوب الخاص لبحث الظواهر االعالمية الدراسة على المنهج الوصفي 
حيث أعتمدت ، الدراسة الميدانية لعينة من الشباب العراقي وأسلوب المقارنة المنهجية

الدراسة بعدد من النتائج وخرجت على نظرية المجال العام الدراسة في إطارها النظري 
 والتوصيات وهي ما يأتي :

mailto:t.hasan@uokirkuk.edu.iq
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اظهرت نتائج البحث الى أن موقع الفيس بوك جاء في مقدمة مواقع التواصل  -1
%، وتاله موقع 86من حيث االستخدام بنسبة بلغت االجتماعي االجتماعي 

 % 6.6 %، وموقع توتير بنسبة بلغت نسبة7.3اليوتيوب بنسبة 
نتائج البحث ان مواقع التواصل االجتماعي تساهم في توفير المعلومات  بينت -2

 %. 88.6عن القضايا السياسية بنسبة بلغت 
مواقع التواصل  بدورنتائج البحث تصدر )موقع الفيس بوك( فيما يتعلق  كشفت -3

%، تاله 83.3بنسبة او العزوف  السياسية المشاركة قرار اتخاذ في االجتماعي
 .%4ثم موقع )اليوتيوب( بنسبة بلغت  %،12.6قع )توتير( بنسبة مو 

االجتماعي في طرح  التواصل مواقع مساهمةأكدت نتائج البحث الى  -4
بنسبة  التقليدية االعالم وسائل موضوعات وقضايا سياسية ال تطرحها

77.4%. 
ركة الكلمات المفتاحية: التواصل االجتماعي، الشباب الجامعي، االتجاهات، المشا

 السياسية
Abstract 

The research aims to identify the role of social networking sites 

(Facebook, Twitter and YouTube) in enhancing the trends of 

political participation among Iraqi youth through a field study on a 

sample of Iraqi university youth, the media survey method was 

used for a regular random sample of (150) for Kirkuk University 

students، In order to find out the most important issues that related 

to the nature of these trends and to know the reasons for using and 

sharing or abstaining from them, and studying its role in 

strengthening the trends of political participation, especially after 

the end of the war battles, the emancipation of the city of Mosul 

and the announcement of the military victory of Iraq against the 

terrorist organization ISIS, holding of the Iraqi parliamentary 

elections that led to the formation of a new Iraqi government that 

headed by Dr. Adel Abdul Mahdi. The study relied on the special 

descriptive approach to research media phenomena using the field 

study method for a sample of Iraqi youth and the methodological 
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comparison method, where the study relied in its theoretical 

framework on the theory of the public domain and the study came 

out with a number of results and recommendations which revealed 

the following: 

1- The search results showed that Facebook came in the 

forefront of social media sites in terms of usage by 86%, 

followed by YouTube with 7.3% and Twitter site with 

6.6%. 

2- It revealed that social media sites contribute to provide 

information on political issues at a rate of 88.6%. 

3- It showed that the (Facebook) website is concerned with the 

role of social media in deciding political participation or 

abstention with a ratio of 83.3%, followed by (Twitter) with 

a percentage of 12.6%, then (YouTube) with a rate of 4%. 

4- Finally, it confirmed the contribution of social media sites 

to presenting political issues and issues that are not raised 

by traditional media by 77.4%. 

Key words: social communication, university youth, trends, 

political participation 

 مقدمة
شهدت السنوات القليلة الماضية قبل نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي         

في ظل ، والعشرين تطورا علميا متسارعا في مجال تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات
تغيرات شهدها العالم على المستويات السياسية والثقافية واالقتصادية المتمثلة إعتمدت 

وعلى التجدد السريع للتكنولوجيا، وزيادة التقارب ، االعالمي الدوليعلى االنفتاح 
كونه من نتائج الثورة االتصالية التي اجتاحت العالم ورافقتها ، االتصالي بين الدول

استخدمت أشكاال جديدة من وسائل النقل وتكنولوجيا ، حركة اجتماعية دولية
لومات يشكل سريع وأعطته مساحات وصول الى المعامكانية الواتاح ذلك  .(1)االتصال

المنتج االعالمي أكثر  واصبح، واسعة للتعبير في مجمل االحداث والقضايا التي تقع
ولم يقتصر تأثيره على المحتوى والمتلقي فقط  بل شمل ، ثراء وتعددا في أدواته وأوعيته

                                                           

االعالم الجديد تطور االداء والوسيلة  انتصار أبراهيم عبد الرزاق ، صفد حسام الساموك ، ( 1)

 .13.ص2011الترجمة، جامعة بغداد، الطبعة االولى ،، الدار الجامعية للنشر و والوظيفة
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التصالية تشكيل الخارطة ا اعادو ، جميع أطراف وعناصر العملية االتصالية واالعالمية
بعيدًا عن هيمنة السلطة ومؤسساتها ، (1)لوسائل االعالم  وفق قواعد وأسس جديدة

فكانت أداة مهمة للمطالبة بالتغير ، التي كانت سائدة في وقت سابق، المركزية
وكان لها الدور ، واالصالح في المجاالت السياسية واالجتماعية في المجتمعات العربية

من خالل مابثته او نشرته من محتوى اعالمي حضي بمتابعة ا المحوري في الدعوة اليه
التي تعد  الفئة واهتمام قطاعات واسعة من المجتمعات العربية وخاصة فئة الشباب 

االكثر استخداما وتعرضًا لشبكة المعلومات الدولية )االنترنت( بشكل عام ولمواقع 
 .( على وجه الخصوصSocial Mediaالتواصل االجتماعي )

ذا فأن الدراسة تسعى الى رصد ومعرفة العوامل التي تساهم في تشكيل اتجاهات ل 
الشباب العراقي نحو المشاركة السياسية خاصة بعد انتهاء المعارك الحربية وتحرير 
مدينة الموصل واعالن النصر العسكري للعراق على تنظيم داعش االرهابي، واجراء 

التي شهدت ًانخفاضا واضحًا  12/5/2018ر في االنتخابات البرلمانية العراقية االخي
لنسب لمشاركة فيها فضاًل عن االزمات التي اعقبت عملية اجراءها بسبب موجات 
التشكيك لنتائجها، والتي افضت في النهاية الى تشكيل حكومة عراقية جديدة برئاسة 

 الدكتور عادل عبد المهدي
 )اإلطار المنهجي(   اوال:

تعرف مشكلة البحث ) بانها موضوع يحيط به الغموض أو انها  مشكلة الدراسة:  -1
( وهي موضوع يتعدى تفكير الباحث ويتطلب إزالة الغموض ظاهرة تحتاج الى التفسير

براز الحقائق ثم تدور للبحث في جوهرها حول جمع الحقائق والمعلومات التي تساعد  وا 
ما تقدم فان الدراسة تحاول ، وبناء على (2) على إزالة الغموض الذي يحيط بالظاهرة

االجابة عن تسأل رئيسي عن الدور الذي تقوم به مواقع التواصل االجتماعي وما مدى 

                                                           

دار الفجر للنشر والتوزيع ، القاهرة  ،   البيئة االعالمية الجديدةأندريا بريس ، بريس ويليامز، " ( 1)

2012  

 44، دار كلمة للنشر والتوزيع ، الطبعة األولى ، ص مناهج البحث العلميطه عبد العاطي نجم ،  (2)



 العراق في السياسيةأزاء المشاركة  الجامعي دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

542 

قدرتها على تشكيل اتجاهاتهم ازاء المشاركة السياسة، لذا تجسدت مشكلة البحث في 
 معرفة دور هذه المواقع في تشكيل اتجاهات الشباب العراقي نحو المشاركة السياسية :

 تستمد أهمية الدراسة في إطار عوامل عدة هي ما يلي:: أهمية الدراسة  -2
الدور الذي أخذت تلعبه مواقع التواصل االجتماعي في حياة المجتمعات وتزايد  -1

 أعداد المستخدمين وبشكل خاص فئة الشباب. 
د معرفة طبيعة استخدام مواقع التواصل االجتماعي مجااًل خصبا لفهم طبيعة المشه -2

 االعالمي ونوع القضايا التي يتابعها الشباب العراقي. 
أهمية شريحة الشباب داخل المجتمع، وضرورة دراسة أية متغيرات قد تؤثر عليهم  -3

 سواء بشكل سلبي أو إيجابي.
حداثة المجال أو الموضوع كونه يتصل بما يسمى اإلعالم الجديد وضرورة اجراء  -4

ه للوقوف على مستجداته وبحث أفاقه بشكل مستمر المالحظة البحثية المستمرة ل
 ومواكبة التطورات العلمية في هذا المجال.

 أهداف الدراسة -3 
رصد الدور الذي اخذت تلعبه في مواقع التواصل االجتماعي )الفيس بوك،  -1

توتير، يوتيوب( في تزويد الشباب الجامعي العراقي باالخبار والمعلومات حول القضايا 
 لسياسية.واالحداث ا

 معرفة القضايا السياسية االبرز التي يتابعها الشباب الجامعي العراقي. -2
 معرفة مدى االهتمام الذي يوليه الشباب العراقي الجامعي لهذه المواقع. -3
معرفة مدى مساهمة في التواصل االجتماعي )الفيس بوك، تويتر، يوتيوب( في  -4

التقليدية لألخبار واالحداث السياسية كسر حالة التعتيم التي تخضع لها وسائل االعالم 
 والتي تخص حياة المواطنين.

 تساؤالت البحث: -4
ما المواقع التي يفضلها الشباب العراقي في التواصل معها في معرفة االخبار  -1

 الخاصة بالقضايا المشاركة السياسية؟
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ما القضايا الخاصة بالمشاركة السياسية التي يحرص الشباب العراقي في  -2
 تها عبر مواقع التواصل االجتماعي؟ متابع

هل تساهم مواقع التواصل االجتماعي في توفير المعلومات عن القضايا  -3
 السياسية؟

ما أسباب استخدام مواقع التواصل االجتماعي قبل الشباب الجامعي في طرحها  -4
 لقضايا معاصرة؟

 ما شكل التفاعل عبر مواقع التواصل الجتماعي من قبل الشباب الجامعي؟ -5
هل تساهم مواقع التواصل االجتماعي في كسر حالة التعتيم حيال القضايا  -6

 السياسية؟
 التعريفات االجرائية للمفاهيم والمصطلحات -5
هناك عدة تعريفات لمفهوم االتجاهات منها التعريف الذي يرى بأن  :ات االتجاهأوال: 

تؤثر في حياته،  االتجاه هو: "استعداد مكتسب يتكون لدى الفرد نتيجة لعوامل مختلفة
بحيث يوجه استجاباته سلبًا أو إيجابًا نحو األشخاص أو األفكار أو األشياء أو المهن 

ويعرف .   (1)التي تختلف فيها وجهات النظر حسب قيمتها الخلقية واالجتماعية" 
الباحث االتجاه إجرائيا بأنه: مفهوم يعبر عن محصلة استجابات أفراد العينة نحو 

شباعاهم المتحققة نحو الصحافة االلكترونيةاستخدامهم وم  .يولهم وا 
فئة عمرية تلي الطفولة وتسبق مرحلة النضج والرشد وتقع أعمارهم :  الشبابثانيا : 
يعرف البعض مرحلة الشباب بأنها " مصطلح وصفي لفترة و، (2)( سنة 35 – 18بين )

برته في الحياة محدودة،  من العمر التي يكون فيها الفرد غير ناضج انفعاليًا وتكون خ
وقد تبنى الباحث هذا التحديد للفئة  (3)ويكون قد اقترب من النضج العقلي والبدني"

 العمرية  كونه األنسب لمجتمع الدراسة.

                                                           

، األردن، مجلة اتجاهات طلبة علم المكتبات نحو مهنة المكتبات في األردن عمر همشري، (1)

 .70ص (،1990، ) 3، عدد  أ 17دراسات، مجلد 

 323، ص 1995، القاهرة ، عالم الكتب ،علم نفس النمو حامد عبد السالم زهران ،  (2)

ة ، معهد التخطيط ، القاهرمشكالت الشباب واتجاهاتهم وتوقعاتهممحمد عبد العزيز عيد ،  (3)

 . 9 -8، ص 1999القومي،
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 يشترك فيها أفراد السياسية التي األنشطة والفعاليات هيالمشاركة السياسية:ثالثا: 
 العامة السياسة صياغة اجل العمل علىمن  ممثليه في السلطة، اختيار في ما مجتمع
والتي ) العامة األمور مثل مناقشة سياسي سياسي وغير منصب تقلد (مباشر بشكل
 السياسي. النظام مستويات مختلف في الفرد اشتراك تعني
 االجراءات المنهجية   -6

تعد الدراسة من الدراسات المسحية بشقها الوصفي وتمت منهج الدراسة:  -أ
منهج المسح االعالمي في مسح عينة من الشباب العراقي وكذلك االستعانة ب

بالمنهج المقارن بهدف إجراء مقارنات كمية وكيفية بين مفردات مجتمع الدراسة 
نوع ، من الشباب العراقي من حيث السمات الديموغرافية التي تشمل )النوع

ه المواقع في الحالة االجتماعية( بغية معرفة الدور الذي تساهم به هذ، الدراسة
 تشكيل اتجاهات الشباب العراقي أزاء القضايا السياسية في العراق.

يتمثل مجتمع الدراسة في فئة الشباب العراقي فقد حصر مجتمع الدراسة:   -1
 الباحث الدراسة في ثالث مختلفة من العراق.

اعتمدت الدراسة في جمع البيانات على األدوات البحثية أدوات جمع الدراسة :   -2
ى )استمارة  االستبيان( التي تعد إحدى وسائل البحث العلمي التي تستعمل عل

، من أفراد العينة (1)كأداة رئيسة لجمع المعلومات أو بيانات تحتاجها الدراسة 
على اعتبارها  توفر قدرًا جيدًا من الموضوعية ، الذين يمثلون الشباب العراقي

 (2)ضها علي عدد من المحكمينتم تطبيقها على عينة البحث بعد عر العلمية و 
جراء التعديالت المطلوبة.  وا 

تتمثلت عينة الدراسة بعينة عشوائية منتظمة موزعين على مناطق عينة الدراسة:  -3
ومحافظات العراق المختلفة، تم مراعاة التنوع الجغرافي في مجتمع الدراسة إذ 

يم العينة على ( مفردة من فئة الشباب وتم تقس150أختار الباحث عينة قوامها )

                                                           

 2012، الطبعة الثانية ، دار ميزوبوتاميا، بغداد ، منهجية البحوث العلميةحميد لطيف نصيف ،   (16)

 . 66، ص

 أ.م.د دحام علي حسين ، م.د جمال رفيق ، م.د عبدهللا عبد المجيد علي  (2)
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مناطق مختلفة العراق على أساس التخصص الدراسي والنوع االجتماعية، حيث 
/ آب 15ولغاية  2020/ تموز )يوليو( /20تم أجراء الدراسة الميدانية للفترة من 

 .2020)اغسطس( 
تعد فئة الشباب العراقي الفئة  االكثر ثقافة واهتماما مبررات اختيار العينة :  -4

سي فضال عن قدرتها الكبيرة في التعامل مع وسائل التواصل بالشأن السيا
أما ، (1)االجتماعي على نحو إيجابي بالمقارنة مع قطاعات المجتمع االخرى 

فقد وجد الباحث ان العراق ومنذ التغير بعد ، يتعلق باختيار المشاركة السياسية
سياسي  حصل تداول  2003احتالل الواليات المتحدة االمريكية للعراق عام 

 للسلطة وشهد العراق اجراء أربع دورات انتخابية حتى االن .
 إعادة إلى الباحث أداة البحث لجأ ثبات الختباراختبار الصدق والثبات:    -5

 في األولى المرة في نتائج بين بسيطة تغيرات وظهرت المضمون، عملية تحليل
 وهي، ( 89.5% )  التحليل مرات بين الثبات نسبة بلغت حيث   الثانية، المرة
 لمعادلة وفقاً  وذلك، النتائج جميع في القياس ثبات على كافية للداللة نسبة

 قبل من الحصول على نفس النتائج   وتم :الثبات  نسبة لقياس  هولستي
 اتفاق طريقة باستخدام وذلك التحليل صدق من الباحث ليتأكد متخصص
 الثبات . حساب في المالحظات

 :الدراسات السابقة -7
بعنوان : توتير كمنصة مشاركة الحوار  (2)(2017دراسة كالي سميث فوستر ) -1

السياسي: تحليل محتوي النظرية الجدلية  لتغريدات تويتر في الحمالت االنتخابية 
 لدونالد ترامب. 

                                                           

مجلة الباحث تماعي في التغير مدخل نظري ، بشرى جميل الراوي ،  دور مواقع التواصل االج (1)

 95، ص2012، 18، العدد  االعالمي

(
2
)Foster , Callie Smith (2017) .Twitter as a Platform for Engaging Political 

Dialogue: A Dialogic Theory Content Analysis of Donald Trump's General 

Election Campaign Twitter Feed , M.A.  The University of 

Alabama. 2017: 55 pages; 10277489. 

https://pqdtopen.proquest.com/doc/1964318460.html?FMT=ABS
https://pqdtopen.proquest.com/doc/1964318460.html?FMT=ABS
https://pqdtopen.proquest.com/doc/1964318460.html?FMT=ABS
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هدفت الدراسة معرفة حمالت المرشح الرئاسي دونالد ترامب لتوتير للتواصل مع 
التغريدات التي كنبت بعد أسبوع من بدء الحمالت  مؤيديه، واعتمدت الدراسة على

 االنتخابية العامة، وخلصت نتائج الدراسة 
 أن الميديا االجتماعية أصبحت أداة لبناء عالقات فعالة من خالل مبادئ الجدل. - أ

أظهرت نتائج الدراسة انه رغم افتقاد مبادئ الجدلية إال أن متابعي ترامب  - ب
 ات التغريد علي تويتر.استمرت مشاركتهم عالية في عاد

دور شبكات التواصل االجتماعي في بناء النقاش : (1)( 2015دراسة العجمي )  -2
حول القضايا السياسية واالجتماعية بدولة سعت الدراسة إلى التعرف على أهم 
شبكات التواصل االجتماعي  التي يفضل الشباب الجامعي في دولة الكويت، 

طرق التي يستخدمها الشباب الجامعي في تنظيم على األساليب وال كذلكوالتعرف 
من الحراك والنزول إلى الشارع، من خالل استخدام شبكات التواصل االجتماعية، 

  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها:، وجهة نظر عينة الدراسة 
ارتفاع عدد الطلبة الذين يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي بنسبة  - أ

70.25 .% 
لشباب الجامعي الذين يقضون اقل من ساعة في متابعة األخبار أن ا - ب

% من إجمالي عينة 41.5من خالل شبكات التواصل إلى بنسبة 
  .الدراسة

"اعتماد الشباب السعودي على شبكات التواصل  (2014دراسة الحارثي )   -3
(2)االجتماعي في تناول الموضوعات المجتمعية واتجاهاتهم نحوها

 "وهدفت الدراسة 
الى التعرف على دوافع اعتماد الشباب السعودي على شبكات التواصل االجتماعي 
في الحصول على المعلومات حول الموضوعات المجتمعية السعودية  واستخدمت 

                                                           

سعود عيد العجمي "دور شبكات التواصل االجتماعي في بناء النقاش حول القضايا السياسية   (5)

 .2015، جامعة القاهرة ، كلية االعالم ،  غير منشورةرسالة ماجستير واالجتماعية بدولة الكويت، 

اعتماد الشباب السعودي على شبكات التواصل االجتماعي في " بندر عبد العزيز قليل الحارثي  (2)

 . 2014،  رسالة ماجستير غير منشورة“تناول الموضوعات المجتمعية واتجاهاتهم نحوها 
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الدراسة المنهج المسحي من خالل مسح الجمهور مستخدمة نظرية  االعتماد على 
 هاوسائل االعالم وخرجت الدراسة بعدد من النتائج اهم

مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتها بتشكيل الرأي العام ( "2014دراسة حسين)  -4
 اليات على التعرف إلى الدراسة هذه وسعت " (1)نحو القضايا السياسية في مصر

 خالل مصر من في نحو القضايا السياسية العام الرأي اتجاهات وتكوين تشكيل
 مصر، في استخداًما االجتماعية اتأكثر الشبك "باعتباره "فيسبوك لموقع التعرض

وثار ، 2011يناير  25ثورة  أفرزتها التي القضايا بعض على بالتطبيق وذلك
 يعتبر فيسبوك مجال مدى إلى ورصد، صفحات فيسبوك على وجدال نقاش حولها
 موحد الرأي تشكيل بهدف صفحاته عبر القضايا تلك مناقشة لمستخدميه يمكن عام

 –االفتراضي  العالم –اإلنترنت  خارج إلى فيسبوك ر استخدام.تأثي ليمتد و، حولها
 الواقع. أرض على وفعلي ملموس ليغير بشكل

" مواقع التواصل االجتماعي ودورها في تناول (2014دراسة وداعة هللا ) -5
" هدفت الدراسة الى معرفة الدور الذي لعبته مواقع التواصل (2)قضايا الشباب الجامعي

ول قضايا الشباب الجامعي ومعرفة مفهوم مواقع التواصل االجتماعي االجتماعي في تنا
وطبيعة القضايا التي يتناولها الشباب الجامعي و أختار الباحث عينة عنقودية مكونة 

مفردة واعتمد الباحث على المنهج الوصفي  حيث أستخدم أداة االستبانة  500من 
دد من النتائج أكدت  ان أفراد عينة وخرجت الدراسة بع، والمالحظة البسيطة والمقابلة

% من العينة 66.1%  في مقابل 91.8البحث يستخدمون موقع الفيس بوك بنسبة 
ذاتها من مستخدمي موقع ) تويتر( وأظهرت النتائج أهمية الدور االجتماعي الذي تقوم 
به مواقع التواصل االجتماعي من خالل تناولها لقضايا الشباب الجامعي المختلفة 

وضحت النتائج ان الوتس اب هو االكثر استخداما من بين مواقع التواصل وا
 .% وضعف لموقعي اليوتيوب وتوتير75االجتماعي بنسبة بلغت 

                                                           

(
1

جتماعية وعالقتها بتشكيل الرأي العام نحو القضايا مواقع الشبكات اال“ الشيماء العزب حسين (

 ،  2014جامعة حلوان ،  رسالة ماجستير غير منشورةالسياسية في مصر " 

مواقع التواصل االجتماعي ودورها في تناول قضايا الشباب الجامعي" محمد عوض هللا وداعة  " (2)

 2014ولوجيا ، كلية علوم االتصال ، جامعة السودان للعلوم والتكن غير منشورة رسالة دكتوراة
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 ثانيا: مواقع التواصل االجتماعي والمشاركة السياسية في المشهد السياسي العراقي
ثة مواقع شهد بداية األلفية الثالثة انطالق ثال: االجتماعي مواقع التواصل  -1

تويتر، واليوتيوب( كانت البداية الحقيقة  –تواصل اجتماعي ) الفيس بوك 
لظهور مجتمع الشبكات وما يعرف )باإلعالم الجديد( وكان على شكل روابط 
مباشرة بين االشخاص مثل زمالء الدراسة ثم تطورت لتحقق االنتشار والذيوع في 

 .  (1)مختلف بقاع  دول العالم
المواقع بمقارنة مع وسائل االعالم التقليدية في سرعة نقل الخبر أو وامتازت هذه 

المعلومة الى قطاع واسع من الجماهير من خالل وسائط ) صور، مقاطع فيديو( بما 
جعلها أداة إعالمية يلجأ اليها المواطن في الحصول على المعلومات واالخبار من 

 العملية األكثر فاعلية في النشطة كةالمشار  القدرة على أصبحت لها مصادرها الموثوقة 
  واختيار المناسب المعلومات للحصول على الجمهور يسعى أصبح بحيث، االتصالية

 متلق مجرد  السابق في دوره كان بعدما، المرسل مع الرسائل وتبادل، منها
 . (   2)للمعلومات

والسياسي وكان لمواقع التواصل االجتماعي دور كبير في تشكيل الوعي الثقافي  
واالجتماعي وساهمت في تشكيل االتجاهات وتكوين الرأي العام، بعد ما كسرت احتكار 
وسائل االعالم التقليدية التي فرضت سيطرتها على المجتمع، وأستطاع فيها المواطن 
العادي الوصول الى المعلومات بشكل سريع وأعطته مساحات واسعة للتعبير عن رأيه 

أضحى المنتج االعالمي أكثر ثراء ايا التي تقع حوله، و في مجمل االحداث والقض
 ( 3)وتعددا في أدواته وأوعيته. 

                                                           

تركي حسن نجم ، اعتماد الشباب الجامعي العراقي على الصفحات االخبارية في مواقع التواصل  (1)

،  رسالة ماجستير غير منشورةاالجتماعي في الحصول على المعلومات عن القضايا السياسية ، 

 55. ص  2018جامعة  حلوان ، 

مجلة الباحث لصراع والتكامل بين االعالم الجديد واالعالم التقليدي ، الطيب عيساوي ، ارحمية  (2)

 67ص-50، ص2013، 20، كلية االعالم ، جامعة بغداد ، العدد  االعالمي

 67ص-50ص المصدر السابق ،  (3)
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واصبحت أداة مهمة للمطالبة بالتغير واالصالح في مختلف االصعدة والمجاالت وهو 
ما رأيناها جليا في ما يطلق عليه ثورات الربيع العربي حيث كان لها دور كبير في 

لمطالبة إجراء االصالحات الضرورية فيما يتعلق بالشأن انطالقها والدعوة اليها ل
من خالل سعيها  في احداث التوازن واالستقرار ، السياسي واالقتصادي واالجتماعي

كذلك التنسيق المثمر والفاعل لضمان ، بين مختلف القطاعات االجتماعية والسياسية
ماعي دورًا سياسيًا حيث لعبت مواقع التواصل االجت، سير عملها في وتيرة متصاعدة

هامًا وأساسيًا في تكوين األفكار وتبني المواقف والتنظيم والتنسيق للقيام في حركات 
االحتجاج والثورات والتنسيق لمسيرات أو اعتصامات على صعيد كبير وموحد هذا 
يحدث عندما تلعب األجهزة االمنية بكافة أشكالها دور العقبة عن محاولة األفراد 

قامة االجتماعات والتعبير عن آرائهم بما يجري في بلدانهم من المشاركة ال سياسية وا 
ومن اهم مواقع ، (1)أحداث وسياسات والمطالبة بحقوقهم وتحسين أوضاعهم  المعيشية

 التواصل التي حققت حضورا وانتشارا على مستوى العالم المواقع االتية  :

 في شخصية مدونة حدود تتعدى ال وهي، اجتماعية شبكة  :موقع الفيس بوك  -1
 من األمريكية، المتحدة الواليات )هارفارد( في جامعة في، 2004 في عام نشأتها بداية
 نطاق في بدايتها في محصورة )بوك الفيس( مدونته  وكانت، )زوكربيرج مارك( قبل 

 .(2) )زوكربيرج( أصدقاء وبحدود الجامعة
قدم خدمة تدوين مصغر : هو من الشبكات االجتماعية  التي ت موقع تويتر -2
(Microblogging أسسه أيفان ويليامز وكان الهدف من أنشاءه في االساس الى )

( حرفا، اطلق عليها تغريدات 144السماح لمستخدميها بنشر رسائل صغيرة ال تتعدى )
، وذلك عن طريق موقع توتير أو عن طريق إرسال رسالة  ( (Tweetsأو تحديثات 

المحادثة الفورية وتظهر تلك التحديثات في صفحة المستخدم نصية قصيرة أو برنامج 
                                                           

أثــر مــواقع التواصــل االجتماعي على االحتجاجات العـربية   أيمن شافي سمير الشرفات ،( 1)

 .  .  2017( ، العدد ، ا/ب ،23، ) مجلة المنارة، مدخـــل نظــري ،  2014 – 2010

هاجر لعروسي ، قضايا المرأة عبر مواقع التواصل االجتماعي ،. مجلة الدراسات االعالمية،  (2)

 . 352ص-335، ص2018، العدد الثالث، يوليو المركز الديمقراطي العربي
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ويمكن لألصدقاء قرأتها مباشرة في صفحتهم  الرئيسية أو زيارة ملف ، (1)الشخصي
المستخدم الشخصي، وكذلك يمكن استقبال الردود والتحديثات عن طريق البريد 

( ويمكن  SMS( عن طريق الرسائل النصية )RSSااللكتروني، وخالصة االحداث )
للمستخدمين االشتراك بشكل مباشر عن طريق الصفحة الرئيسية للموقع وبذلك يكون 
لديهم ملف شخصي باسم الحساب حيث تظهر أخر التحديثات بترتيب زمني وبعد قيام 

 ( 2)المستخدم بتحديث حالته ترسل التحديثات الى االصدقاء

التسجيالت  برفع يسمح لمستخدميه ويب موقع هوموقع يوتيوب: -3
والتعليق عليها وغير  ومشاركتهابدل التنزيل  البث الحي عبر ومشاهدتها مجانا المرئية
باي  ثالث موظفين سابقين من شركة نم 2005فبراير سنة  14اسسه في  .ذلك
اتش  ، يعتمد تقنيةسان برونو في مدينة، وجاود كريم وستيف تشين تشاد هيرلي هم بال

، وكذلك والموسيقى ،والتلفاز، مقاطع األفالم ومحتوى الموقع يتنوع بين 5تي ام ال 
 .( 3)2.0ويب  الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها ويعتبر الموقع من مواقع

 :ثانيا: المشاركة السياسية في المشهد السياسي العراقي
يعد مفهوم المشاركة السياسية أحد أهم المفاهيم التي : المشاركة السياسية -1

من المفكرين في مجاالت العلوم االجتماعية كافة وذلك لما له  حظيت باهتمام العديد
لمفهوم مع العديد من المفاهيم االخرى، من مكانه ودور كبير فضال عن تداخل هذا ا

ا في مجال العلوم السياسية التي يتوقف تحققها على ارض الواقع على مدى توفر هذ
وقد حاول  بعض الباحثين في هذا الشأن تقديم  ، المفهوم مثل مفهوم الديمقراطية

 كيشار  السياسية التي األنشطة تلك تعريف لمفهوم المشاركة السياسية على إّنها
 بشكل العامة السياسة صياغة حكامه، وفي اختيار في ما مجتمع أفراد بمقتضاها

 تعني أي) العامة األمور مناقشة( مثل سياسي أو غير )سياسي منصب تقلد( مباشر
 المشاركة  أن السياسي، فيما عرفها اخرون  النظام مستويات مختلف في الفرد اشتراك

                                                           

 . 683، ص  لسابقالمصدر اسامح زينهم عبد الجواد ،  ( 1)

، القاهرة   دار تامركو للطباعة والنشر ، ، 2013عبد الصبور فاضل ، الصحافة والثورة الرقمية ، (2)

 118، ص

   32(      متاح على الرابط :/ https://ar.wikipedia.org/wiki  تاريخ الزيارة   8\7 \ 2020      

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%81%D8%B9_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B5%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB_%D8%AD%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/2005
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%AF_%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%84%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%81_%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88_(%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%AA%D9%8A_%D8%A5%D9%85_%D8%A5%D9%84_5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%AA%D9%8A_%D8%A5%D9%85_%D8%A5%D9%84_5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AA%D8%B4_%D8%AA%D9%8A_%D8%A5%D9%85_%D8%A5%D9%84_5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%82%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%8A%D8%A8_2.0
https://ar.wikipedia.org/wiki%20/
https://ar.wikipedia.org/wiki%20/
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 قيامهم وفي كيفية بالحكم القائمين اختيار في التأثير به يقصد هي نشاط  السياسية
ال يمكن الحديث عن الديمقراطية دون التعرض للمشاركة السياسية ألفراد  حيث,( 1)به

المجتمع، كونها ضرورية إلرساء قواعد المجتمع الديمقراطي، حيث تبدو الديمقراطية 
ئمة بذاتها، عملية مركبة تتكون من مجموعة عناصر كل عنصر فيها يشكل عملية قا

والمشاركة السياسية أحد عناصرها األساسية والضرورية التي ال يمكن إهمالها أو 
إسقاطها بل يجب االهتمام بكل واحدة منها على حدة وبنفس القدر من الجدية حتى 

 (  .2)يتحقق الهدف من المشاركة والمتمثل في تحقيق والمتمثل في تحقيق الديمقراطية 

تبعًا الختالف األنظمة ، ركة السياسية للمواطنين في كل الدولةوتختلف أشكال المشا
، تتوقف مستوياتها على طبيعة النسق السياسي وتتخذ أشكالها وفقًا لنمطه، السياسية

كالمواطن الذي ، ألن كل نسق يتضمن العديد من األدوار، التي يؤديها األفراد داخله
والسياسي المحترف وأعضاء ، العامةيتوقف دوره على اإلدالء بصوته في االنتخابات 

حيث  يتم تنظيم العالقة بينهم على أساس الترتيب الهرمي في شغل ، الحزب النشيطين
األدوار، فهي عالقة تنظيمية تتحدد وفقًا لشكل المشاركة ومداها، أي الدور الذي يقوم 

ازداد عدد . واكسبت مواقع التواصل االجتماعي المزيد من  الشعبية و ( 3) به المشارك
لتصبح جزء من تاريخ التغيير السياسي واالجتماعي في مقابل تراجع ، مشتركيها

فقد وفرت ، االعالم التقليدي الرسمي وبرز استخدامها  بشكل واضح في الحياة السياسية
فرصا عديدة للناشطين السياسيين وللمواطنين للتعبير عن أراءهم بغية التأثير في 

ففي المجتمعات العربية شاع استخدام هذه المواقع ما ، القرار العملية السياسية وصنع
كما أن ، لكي نطلق على مجتمع ما بأنه مجتمع مشارك في الحياة السياسيةساهم 

بل كذلك المشاركة االجتماعية ، فقط  ال السياسية، الديمقراطية تعني المشاركة
والعدل في مسيرة بناء االقتصادية. أي المشاركة الفاعلة في تسيير شؤون المجتمع 

                                                           

مجلة دور مواقع التواصل االجتماعي في تفعيل المشاركة السياسية لدى المرأة ،عبو فوزية ،   (1)

 .52ص-34، ص2019الدراسات االعالمية ، المركز الديمقراطي العربي ، العدد االول، يناير 

–  لومات، الشركة المصرية لخدمات ونظم المع المركز الديمقراطي العربي –محمد عادل عثمان   (2)

 .  2016جمهورية مصر العربية ،  –القاهرة  

 2020 \ 7\6تاريخ الزيارة     /https://ar.wikipedia.org/wikiمتاح على الرابط   (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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التنمية وتوزيع ثمارها. ذلك أن أي تطورا اقتصادي يقوم على القهر واالستغالل هو 
 .( 1)غير مؤهل لبناء الرفاهة واالستقرار في المجتمع

وفي هذا السياق البحث يمكن القول ان شبكات التواصل االجتماعي أحدثت طفرة  
بل في نتائج وتأثير هذا ، والجماعاتنوعية ليس في مجال االتصال بين االفراد 

اذ كان لهذا التواصل نتائج مؤثرة في المجال االنساني واالجتماعي والسياسي ، االتصال
 .(  2)والثقافي الى درجة اصبحت احد اهم عوامل التغيير االجتماعي محليا وعالميا

يل اتجاهات دور مواقع التواصل االجتماعي في تشك :ثالثا: نتائج الدراسة الميدانية
 20تم اجراء الدراسة الميدانية للفترة من  :في العراق الشباب أزاء المشاركة السياسية

طلبة جامعة ( مفردة من 150على عينة بلغت ) 2020 اب 15ولغاية  2020تموز 
 فكانت النتائج كما هو مبين في الجداول ادناه:  كركوك،

 (1جدول رقم )
 مستجدات على راسة على متابعتها للحصولالتي تحرص عينة الد يوضح المواقع

 السياسية القضايا
 
 
 
 
 
 

 يبين الجدول رقم
 بعدد األولى لفيس بوك احتل المرتبةأن موقع ا استخدام مواقع التواصل االجتماعي( 1)

( وبنسبة 18تكرار ) %، فيما حصل موقع اليوتيوب بعد80.6( وبنسبة 121تكرار )
                                                           

–  علومات، الشركة المصرية لخدمات ونظم الم المركز الديمقراطي العربي –محمد عادل عثمان   (1)

 .2016أغسطس  .21  المركز الديمقراطي العربي، –القاهرة  

سامية ابو النصر ، الصحافة االلكترونية وثورة الفيس بوك ، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ،   (2)

 .3، ص2الطبعة االولى ،

 ت المواقع التكرار النسبة المرتبة
 1 فيس بوك 121 %80.6 االولى
 2 يوتيوب 18 % 12.1 الثانية
 3 تويتر 11 %7.3 الثالثة
  المجموع 150 100% 

https://democraticac.de/?author=2
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( وبنسبة 11وتاله موقع تويتر بعدد تكرار ) المرتبة الثانية، أحتل حيث 12،1%
%، وفي هذا إشارة واضحة الى تقدم موقع التواصل االجتماعي )فيس بوك( على 7.3

اقع التواصل االجتماعي في متابعة عينة الدراسة للقضايا السياسية بالنظر باقي مو 
الخصائص والمساحات التي يوفرها هذا الموقع في تناول الموضوعات ونشرها 

 ومتابعتها من قبل الشباب الجامعي العراقي.  
 (2جدول رقم )

 مساهمة مواقع التواصل في توفير المعلومات عن القضايا السياسيةيوضح 
( مساهمة مواقع التواصل في توفير المعلومات عن القضايا 2يوضح الجدول رقم )

( وبنسبة 133تكرار ) بعدد األولى السياسية أن الموافقة ب)نعم( احتلت المرتبة
 % واحتلت11.3( وبنسبة 17%، فيما حصلت عدم الموافقة ب)ال( بعدد تكرار)88.6
الثانية وهو يشير الى قدرة مواقع التواصل االجتماعي في بث ونشر المعلومات  المرتبة

بشكل عام والمعلومات الخاصة بالقضايا السياسية بشكل خاص وهو من الوظائف 
تطلع بها وسائل االعالم الجديدة والتي تعد مواقع التواصل االجتماعي  األساسية التي

 احدى ادواتها المهمة خالل فترة العقدين الماضيين من القرن الحادي والعشرين . 
 

مساهمة مواقع التواصل في  التكرار النسبة المرتبة
 توفير المعلومات

 ت

 1 نعم 133 %88.6 االولى
 2 ال 17 % 11.3 الثانية
  المجموع 150 % 100 

 (3جدول رقم )
بسبب المتغيرات التي شهدتها  االجتماعي جاء التواصل بمواقع يوضح مساحة االهتمام واالشتراك

     المنطقة العربية
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 االجتماعي هل التواصل بمواقع االهتمام واالشتراك( مساحة 3يكشف الجدول رقم )
أن اإلجابة ب)نعم( قد احتلت  حيث ،بسبب المتغيرات التي شهدتها المنطقة العربية جاء

%، فيما كانت اإلجابة ب)ال( بعدد 64.6( وبنسبة 97تكرار ) بعدد األولى المرتبة
% وهو ما يشير الى الدور الكبير الذي اخذت تمارسه مواقع 35.4( وبنسبة 53تكرار )

تمع خاصة في ظل التغيرات التي جرت على التواصل االجتماعي في حياة المج
 الساحة العربية خالل العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

 (4جدول رقم )
 االجتماعي التواصل شبكات عبر التفاعل يوضح شكل

 التواصل بمواقع االهتمام واالشتراك التكرار النسبة المرتبة
 ياالجتماع

 ت

64.6 االولى
% 

 1 نعم 97

35.4 الثانية
% 

 2 ال 53

 100
% 

  المجموع 150

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االهمية 
 النسبية

النسبة 
 المئوية

 شبكات عبر شكل التفاعل التكرار
 الجتماعيا التواصل

 ت

مجرد تصفح في مواقع  60 40% 40 2.1600 1.17628
التواصل االجتماعي فقط 

 بدون تفاعل أو تعليق

1 

التعليق على الموضوعات  39 26% 66
 واألخبار التي يتم نشرها

2 



  (2021لعام )ا(/37/العدد )(10) لمجلد/اوالسياسيةمجلة كلية القانون للعلوم القانونية 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

555 

 االجتماعي حيث حصلت  التواصل شبكات عبر التفاعل شكل( 4يبين الجدول رقم )
على  مجرد تصفح في مواقع التواصل االجتماعي فقط بدون تفاعل أو تعليق(عبارة )
عبارة )التعليق على %، فيما حققت  40( وبنسبة 60تكرار ) بعدد األولى المرتبة

، %26( وبنسبة 39بعدد تكرار ) الثانية بالمرتبةالموضوعات واألخبار التي يتم نشرها( 
التفاعل من خالل اإلعجاب والتفضيل والتغريد للموضوعات واألخبار وحصلت عبارة )

مشاركة ثم عبارة )، %22.5( بنسبة 33)  كرارت بعدد الثالثة بالمرتبة التي تنشرها(
صور أو مقاطع الفيديو الخاصة باالخبار التي تنشرها الصفحات االخبارية في مواقع 

. حيث تشير  %12( وبنسبة 18تكرار ) بعدد الثالثة بالمرتبة ( التواصل االجتماعي
ل من خالل بيانات الجدول أعاله الى ان للشباب الجامعي اشكال مختلفة من التفاع

 مواقع التواصل االجتماعي مع القضايا السياسية التي يتم تناولها في هذه المواقع.
 (5جدول رقم )

ال  وموضوعات لقضايا أخبار تناول في االجتماعي التواصل يوضح مساهمة مواقع
 التقليدية االعالم وسائل تطرحها

100.
0 

22.5
% 

التفاعل من خالل اإلعجاب  33
 والتفضيل والتغريد 

3 

 مشاركة صور أو مقاطع 18 12% 78
الفيديو الخاصة باالخبار 
التي تنشرها الصفحات 
 االخبارية في مواقع التواصل 

4 

  المجموع 150 100% 
       

 بموضوعاتاالجتماعي  التواصل مواقع مساهمة  التكرار النسبة المرتبة
 التقليدية االعالم وسائل ال تطرحها

 ت

 1 نعم 116 % 77.4 االولى
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االجتماعي  التواصل مساحة أو مدى مساهمة مواقع( 5يوضح الجدول رقم )
التقليدية حيث جاءت اإلجابة ب )نعم( في  االعالم وسائل ال تطرحها بموضوعات

% وفي المرتبة الثانية جاءت اإلجابة 77.4( ونسبة 116ة األولى بعدد تكرار )المرتب
%، وهو يؤكد على قدرة مواقع التواصل االجتماعي  22.6( 34ب)ال( بعدد تكرار )

في تناول موضوعات ال تطرحها وسائل االعالم التقليدية وذلك بسبب الطبيعة 
منة التي تقع تحت طائلته وسائل الديمقراطية ومساحات الحرية بعيدة عن أطر الهي

 االعالم التقليدية.
 (6جدول رقم )

 السياسية المعرفة بالقضايا االجتماعي في التواصل يوضح مساهمة مواقع

 المعرفة بالقضايا االجتماعي في التواصل مساهمة مواقع( 6يكشف الجدول رقم )
في المعرفة  االجتماعي التواصل مساهمة مواقع أن مدىالسياسية حيث أشار الى 

( وبنسبة 80تكرار ) بعدد األولى مرتبةب)درجة كبيرة( على ال السياسية بالقضايا
 في المعرفة بالقضايا االجتماعي التواصل مواقع مساهمةفيما حصل ، 53.3%

% 26.6( وبنسبة 40تكرار ) ب)درجة متوسطة( على المرتبة الثانية  بعدد السياسية
ب)درجة  السياسية في المعرفة بالقضايا االجتماعي التواصل مواقع مساهمةوحصل 

 2 ال 34 %22.6 الثانية 
  المجموع 150 100% 

 االجتماعي التواصل مواقع درجة مساهمة  التكرار النسبة المرتبة
 السياسية في المعرفة بالقضايا

 ت

 1 درجة كبيرة  80 %53.3 االولى
 2 درجة متوسطة  40 %26.6 ةالثاني

  درجة صغيرة 30 %20 الثالثة 
  المجموع 150 100% 
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% وهو ما يبين أن لمواقع 20( وبنسبة 30تكرار ) على المرتبة الثالثة بعدد صغيرة( 
التواصل االجتماعي دور كبير في التعريف بالقضايا السياسية التي تهم فئة الشباب 

 الجامعي .
 (7جدول رقم )

المشاركة  نحو االتجاهات تشكيل االجتماعي في التواصل يوضح مساهمة مواقع
 السياسية

 نحو االتجاهات تشكيل في االجتماعي التواصل مواقع مساهمة( 7يوضح الجدول رقم )

مصدر سريع  إذ جاءت عبارة )أن مواقع التواصل االجتماعي السياسية ةالمشارك
( وبنسبة 75تكرار ) بعدد األولى المرتبةفي  للتعرف على أخر االخبار السياسية(

االنحراف 
 لمعياري ا

الوسط 
 الحسابي

االهمية 
 النسبية

النسبة 
 المئوية

 تشكيل في االجتماعي التواصل مواقع تساهم التكرار
السياسية  نحو المشاركة االتجاهات

 ألنها...... ؟

 ت

مصدر سريع للتعرف على أخر االخبار   أنها 75 50% 50.5 1.9498 2.7905
 السياسية 

1 

ا في تناول الموضوعات تتميز بجرأته أنها 33 22% 78
 واألخبار دون خوف من الرقابة.

2 

تساهم في معرفتي آلراء وتعليقات  أنها 22 14.7% 100
اآلخرين عن الموضوعات واالخبار مما يعمل 

 على تحديد توجهاتي 

3 

تتميز بكونها مصدرا مهما من مصادر  أنها 11 7.3% 85
الحصول على المعلومات في الظروف 

 الطارئة .واألوقات 

4 

يتوفر فيها عنصر المصداقية والموضوعية  6 4% 54.5
 بالمقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى.

5 

 6 تعبر عن توجهاتي وآرائي السياسية. أنها   3 2% 56
  المجموع 150 100% 
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تتميز بجرأتها في تناول الموضوعات واألخبار دون  %، فيما حصلت عبارة )أنها50
ثم كانت ، . %22( وبنسبة 33) بعدد تكرارخوف من الرقابة( على المرتبة الثانية 

تساهم في معرفتي آلراء وتعليقات اآلخرين عن الموضوعات واالخبار  عبارة )أنها
 بعدد الثالثة المرتبة ( قد حصلت علىالسياسية مما يعمل على تحديد توجهاتي

تتميز  )أنهاعلى المرتبة الرابعة عبارة فيما حصلت  ، %14.7( وبنسبة 22تكرار)
مهما من مصادر الحصول على المعلومات في الظروف واألوقات  بكونها مصدرا

وجاء في المرتبة الخامسة كل من عبارة ، %7.3( بنسبة 11الطارئة( بعدد تكرار )
)يتوفر فيها عنصرا المصداقية والموضوعية بالمقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى( بعدد 

وآرائي السياسية(  على المرتبة  تعبر عن توجهاتي  أنها% وعبارة )4( وبنسبة 6تكرار )
 .% 2( وبنسبة 3السادسة واألخيرة بعدد تكرار )

 (8جدول رقم )
 االجتماعي التواصل مواقع تتناولها يتم التي السياسية والقضايا يوضح الموضوعات

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االهمية 
 النسبية

النسبة 
 المئوية

لتي يتم  ياسيةالس الموضوعات والقضايا التكرار
تتناولها مواقع التواصل االجتماعي وتفاعلت 

 معها

 ت

الموضوعات والقضايا الخاصة بمستجدات  60 40% 59.3 1.2878 2.5467
 األحداث األمنية تشهدها العراق .

1 

80.7 21.3 
% 

الموضوعات والقضايا المتعلقة بقضايا الفساد  32
 لفة.اإلداري والمالي في مؤسسات الدولة المخت

2 

الموضوعات والقضايا المتعلقة بسير االعمال  29 19.3% 19.3
الحكومية   ) رئاسة وزراء ،جلسات مجلس 

 النواب، وزارات (

3 

الموضوعات والقضايا الخاصة بالحراك الشعبي  13 8.7% 89.3
المدني لداعي إلى أجراء إصالحات جذرية في 

 العراق 

4 

 5 لقضايا السياسية اإلقليمية الموضوعات وا 11 7.3% 96.7
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 مواقع تتناولها يتم التي السياسية والقضايا الموضوعات( 8يكشف الجدول رقم )
ة الموضوعات والقضايا الخاصإذ احتلت ) والتفاعل معها االجتماعي التواصل

( وبنسبة 60تكرار) بعدد األولى المرتبة بمستجدات األحداث األمنية تشهدها العراق(
الموضوعات المتعلقة بقضايا الفساد اإلداري والمالي في مؤسسات ثم جاءت )، 40%

% فيما حصلت 21.3( وبنسبة 32تكرار) بعددنية الثا ( المرتبةالدولة المختلفة
جلسات مجلس ، رئاسة وزراء، االعمال الحكومية الموضوعات والقضايا المتعلقة بسير)

فيما جاءت ، %19.3( وبنسبة 29وبعدد تكرار ) الثالثة المرتبة على وزارات (، النواب
الموضوعات الخاصة بالحراك الشعبي المدني الداعي إلى أجراء إصالحات جذرية في )

لموضوعات % وحصلت )ا8.7( بنسبة 13العراق( في المرتبة الرابعة بعدد تكرار)
( 11والمتعلقة بالشأن العراقي( على المرتبة الخامسة بعدد تكرار )، السياسية اإلقليمية

وكانت )الموضوعات المتعلقة بعالقة إقليم كردستان بالحكومة المركزية  %7.3ونسبة 
 % 3.3( وبنسبة 5في بغداد(  في المرتبة األخيرة بعدد تكرار )

 (9جدول رقم )
 قضايا طرح في (F /T /Y) االجتماعي التواصل مواقع يوضح اسباب مساهمة

 معاصرة

الموضوعات المتعلقة بعالقة إقليم كردستان  5 3.3% 100.0
 بالمركز

6 

  المجموع 150 100% 

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االهمية 
 النسبية

النسبة 
 المئوية

 التواصل مساهمة مواقع التكرار
 قضايا طرح في االجتماعي

 العراقي الشباب تهم معاصرة

 ت

2،7905 
 

96311،1 
 

تنقل مواقع الصورة الحقيقية  42 28%   50
 وضاع السياسية في العراقلأل

1 

المكان االفضل واالنسب   33 22%  22 2 
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 قضايا طرح في االجتماعي التواصل مواقعيوضح مساهمة ( 9يوضح الجدول رقم )

تنقل مواقع الصورة الحقيقية لألوضاع السياسية إذ احتلت ) العراقي الشباب تهم معاصرة
المكان فيما حصل )، %28( وبنسبة 42تكرار) بعدد األولى المرتبة (في العراق

( وبنسبة 33وبعدد تكرار ) (االفضل واالنسب لمناقشة وطرح الواقع السياسي في العراق
تمتاز بجرأتها في تناول الموضوعات السياسية ثم جاء )، الثانية المرتبة % على22

فيما  %16.7( وبنسبة 25تكرار) بعدد الثالثة المرتبة ( في دون خوف من الرقابة
احد المصادر المهمة من مصادر الحصول على المعلومات في الظروف حصلت )

% وجاء في 15.3( بنسبة 23ابعة بعدد تكرار)( على المرتبة الر  واألوقات الطارئة
المرتبة الخامسة كل من )تعتبر من ادوات التغير نحو االصالح ومحاربة الفساد في 

وجاء في المرتبة السادسة )تسهم في ايجاد ، %9.3( وبنسبة 14العراق( بعدد تكرار)

 لمناقشة وطرح الواقع السياسي .
تمتاز بجرأتها في تناول  25 16.7% 76

 الموضوعات السياسية دون خوف 
3 

احد المصادر المهمة من مصادر  23 15.3% 91.3
الحصول على المعلومات في 

 . الظروف واألوقات الطارئة

4 

تعتبر من ادوات التغير نحو  14 9.3% 59.3
 االصالح ومحاربة الفساد 

5 

تسهم في ايجاد قنوات تواصل بين  9 6% 97.3
 الحكومة والمواطن

6 

تسهم في التغير الفعلي لسياسة  4 2.7% 100.0
 الحكومة في العراق

7 

  المجموع 150 100%   
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وجاء في  ،%6( وبنسبة 9قنوات تواصل بين الحكومة والمواطن في العراق ( بتكرار )
( 4المرتبة السابعة )تسهم في التغير الفعلي لسياسة الحكومة في العراق(  بتكرار )

 .% 2.7وبنسبة 
 (10جدول رقم )

 من مواقع التواصل االجتماعي تعرضه يوضح درجة الموافقة أو المعارضة لما ما
 وقضايا وموضوعات اخبار

االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي

االهمية 
 النسبية

لنسبة ا
 المئوية

 درجة الموافقة أو المعارضة لما ما التكرار
 من مواقع التواصل االجتماعي تعرضه

 موضوعات

 ت

1.8523 1.0125 49.3  
49.3% 

يزداد اهتمامي بقضايا معينة عندما  74
أجد مضمون الخبر الرئيس بأكثر من 
 موقع من مواقع التواصل االجتماعي 

1 

التواصل االجتماعي في  تساعد مواقع 41 27.3% 76.7
خلق حوار ونقاش بين أفراد ذوي 

 اهتمامات مشتركة .

2 

يؤدي الخالف في الرأي والمناقشة عبر  19 12.7% 89.3
التعليقات في القضايا السياسية إلى 

 انقسام الرأي لمتابعي هذه المواقع 

3 

يساهم الحوار والنقاش عبر التعليقات  16 10.7% 100
السياسية عبر مواقع حول االحداث 

 التواصل الى تبني بعض القضايا 

4 

  المجموع 150 100% 
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مواقع التواصل  تعرضه درجة الموافقة أو المعارضة لما ما( 10يبين الجدول رقم )
يزداد اهتمامي بقضايا معينة عندما أجد إذ احتلت عبارة ) موضوعات من االجتماعي

 المرتبةعلى  من مواقع التواصل االجتماعي( مضمون الخبر الرئيس في اكثر من موقع
تساعد مواقع التواصل فيما حصلت عبارة  )، %49.3( وبنسبة 74تكرار) بعدد األولى

االجتماعي في خلق حوار ونقاش بين أفراد ذوي اهتمامات مشتركة ( على المرتبة 
عبارة  ثم جاءت ، الثانية المرتبة % واحتل27.3( وبنسبة 41وبعدد تكرار )الثانية 

يؤدي الخالف في الرأي والمناقشة عبر التعليقات في القضايا السياسية إلى انقسام )
، %12.7( وبنسبة 19تكرار) بعدد الثالثة المرتبة ( في الرأي لدى متابعي هذه المواقع

يساهم الحوار والنقاش عبر التعليقات حول االخبار واالحداث السياسية وحصلت عبارة )
صل االجتماعي الى تبني بعض القضايا السياسية( على المرتبة الرابعة عبر مواقع التوا

  .% 10.7( بنسبة 16بعدد تكرار)
 (11جدول رقم )

 االخرى  االعالم وسائل بالمقارنة االجتماعي التواصل مواقع تقيم يوضح
االنحراف 
 المعياري 

الوسط 
 الحسابي 

االهمية 
 النسبية 

النسبة 
 المئوية 

ة الموافقة أو يوضح درج التكرار
مواقع  تعرضه المعارضة لما ما

 اخبار من التواصل االجتماعي
  وموضوعات

 ت

تمتاز بسقف عالي من الحرية  56 37.3% 83.3 1.23041 2.6133
 في تناول االحداث السياسية 

1 

تساهم في كشف حاالت  38 25.3% 46.0
 الفساد واإلخفاق الحكومي 

2 

لنقل الصورة  أنها وسيلة 31 20.7% 20.7
 الحقيقية لألحداث الجارية 

3 

أصبحت وسيلة لنشر  13 8.7% 92 4 
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 االعالم وسائل بالمقارنة االجتماعي التواصل مواقع تقيم( 11ول رقم )يوضح الجد
 تمتاز بسقف عالي من الحرية في تناول االحداث السياسية(  إذ احتل )أنها االخرى 
تساهم في كشف حاالت فيما حصل )، .%39( وبنسبة 59تكرار ) بعدد األولى المرتبة

ثم ، الثانية المرتبة % واحتل22.6نسبة ( وب34بعدد تكرار ) الفساد واإلخفاق الحكومي(
 بعدد الثالثة المرتبة احتل ( حيثأنها وسيلة لنقل الصورة الحقيقية لألحداث الجارية)

أصبحت وسيلة لنشر الشائعات الهدامة( فيما حصلت ) %20.6( وبنسبة 31تكرار  )
سة كل % وجاء في المرتبة الخام8.6( بنسبة 13على المرتبة الرابعة بعدد تكرار )

من)أصبحت وسيلة لإلسقاط السياسي لألحزاب والشخصيات السياسية البارزة( بعدد 
% . وجاء في المرتبة السادسة )أصبحت وسيلة لنشر الفرقة 5.3( وبنسبة 8تكرار )

 .%3.3( وبنسبة 5واالختالف( بعدد تكرار )
 رابعا: نتائج الدراسة

دمة مواقع التواصل اظهرت نتائج البحث أن موقع الفيس بوك جاء في مق -1
ثم  استخدام مواقع التواصل االجتماعي،%، فيما يتعلق بطبيعة 86االجتماعي بنسبة 

 .%6.6% وموقع تويتر نسبة 7.3موقع اليوتيوب بنسبة 
نتائج البحث ان مواقع التواصل االجتماعي تساهم في توفير المعلومات بينت  -2

  .% 88.6عن القضايا السياسية بنسبة بلغت 

 الشائعات الهدامة
أصبحت وسيلة لإلسقاط  7 4.7% 96.7

السياسي لألحزاب 
 والشخصيات السياسية البارزة 

5 

أصبحت وسيلة لنشر الفرقة  5 3.3% 100.0
 واالختالف

6 

  المجموع 150 100% 
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االجتماعي في طرح موضوعات  التواصل مواقع مساهمةتائج البحث كشفت ن -3
 .% 77.4بنسبة بلغت  التقليدية االعالم وسائل وقضايا سياسية ال تطرحها

 تشكيل في االجتماعي تساهم التواصل مواقع اشارت  نتائج البحث ان -4
  حيث جاءت في المرتبة األولى عبارة )أنها  السياسية المشاركة نحو االتجاهات

 وبالمرتبة الثانية )أنها، %48بنسبة  مصدر سريع للتعرف على أخر االخبار السياسية(
، %22.6وبنسبة  تتميز بجرأتها في تناول الموضوعات واألخبار دون خوف من الرقابة

تساهم في معرفتي آلراء وتعليقات اآلخرين عن  ثم كانت المرتبة الثالثة عبارة )أنها
وجاءت  17.3( بنسبة  اسية مما يعمل على تحديد توجهاتيالموضوعات واالخبار السي

في المرتبة األخيرة كل من عبارة )يتوفر فيها عنصرا المصداقية والموضوعية بالمقارنة 
تعبر عن توجهاتي وآرائي السياسية( بنسبة بلغت  أنهامع وسائل اإلعالم األخرى( و)

2 %. 
الموضوعات والقضايا )ان  االجتماعي التواصل مواقعنتائج البحث اكدت  -5

الخاصة بمستجدات األحداث األمنية تشهدها العراق(  هي الموضوعات والقضايا التي 
فيما حصلت ، %40 بلغتبنسبة في متابعة واهتمام األولى  حصلت على المرتبة

الموضوعات والقضايا المتعلقة بسير االعمال الحكومية، رئاسة وزراء، جلسات مجلس )
الموضوعات ثم بالمرتبة الثانية جاءت عبارة ) %،21.3بنسبة  و النواب، وزارات( 

وبنسبة  والقضايا المتعلقة بقضايا الفساد اإلداري والمالي في مؤسسات الدولة المختلفة(
فيما حصلت في المرتبة األخيرة  عبارة )الموضوعات والقضايا المتعلقة % 19.3

 %3.3 ( وبنسبة بعالقة إقليم كردستان بالحكومة المركزية في بغداد
 طرح في االجتماعي التواصل بمساهمة مواقع بينت نتائج البحث فيما يتعلق -6

تنقل مواقع الصورة الحقيقية إذ احتلت عبارة ) العراقي الشباب تهم معاصرة قضايا
فيما حصلت عبارة  ، %28 وبنسبة  األولى على المرتبة (لألوضاع السياسية في العراق

 على المرتبة (لمناقشة وطرح الواقع السياسي في العراق المكان االفضل واالنسب)
تمتاز بجرأتها في تناول الموضوعات السياسية ثم جاءت عبارة )، %22 وبنسبة  الثانية

وجاءت في المرتبة ، %16.1( وبنسبة 28الثالثة ) المرتبة ( في دون خوف من الرقابة
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مة في العراق (في المرتبة األخيرة  ) تسهم في التغير الفعلي لسياسة الحكو األخيرة عبارة 
  .% 2.7بنسبة 

 تعرضه درجة الموافقة أو المعارضة لما مانتائج البحث فيما يتعلق بجاءت  -7
على ان االهتمام يزداد بقضايا معينة عندما  موضوعات من مواقع التواصل االجتماعي

إذ احتلت عبارة  ، هاتتناولها مواقع التواصل االجتماعي في االخبار التي يتم تداولها عبر 
يزداد اهتمامي بقضايا معينة عندما أجد مضمون الخبر الرئيس في اكثر من موقع من )

فيما حصلت عبارة ، %49.3األولى وبنسبة  المرتبة مواقع التواصل االجتماعي(
تساعد مواقع التواصل االجتماعي في خلق حوار ونقاش بين أفراد ذوي اهتمامات )

يساهم الحوار والنقاش ثم جاءت عبارة )،  %27.3ة الثانية بنسبةعلى المرتب مشتركة(
(  عبر التعليقات حول االحداث السياسية عبر مواقع التواصل الى تبني بعض القضايا

 . %10.7األخيرة بنسبة  .في المرتبة
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 خامسا: توصيات الدراسة 
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