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 Abstract: 

 The media represents an influential element in the lives of 

societies as it is the publisher and the basic promoter of thought 

and culture, and it actively contributes to the process of forming 
awareness of individuals along with the family, educational 

institutions and civil institutions. Indeed, in many countries of the 

world, it is one of the producers of culture through interaction 
and mutual human influence, and in recent years, The mass 

media, especially the electronic media of all kinds, have acquired 

new dimensions that have increased the strength of their 
influence on individuals and groups. In addition, the media, as an 

important social institution in human societies, carries economic, 
political, and ideological implications. If it does not have the 

ability to establish the culture and identity of the community, it 

leads to falsifying awareness and corrupting minds. It must be 
recognized that the Arab youth in general and the Iraqi youth in 

particular, the subject of our research, are among the groups 

most affected by the cultural invasion operations, as a result of 
the massive knowledge explosion and the development of mass 

media, especially social networking sites and satellite channels, 

which represent an important social and cultural variable in the 
lives of young people. The head of information and learning, one of 

the sources of awareness-forming processes in the era of media 

globalization. Through our research, a number of conclusions 
were reached, the most important of which are: 

1. Young people's interests are limited to cultural issues, as the 

category of interest in cultural issues ranked fourth among their 
other interests. 

2. The respondents (young people) who hold the status of a 

student were the highest, and they are the most answering groups 
to the questionnaire, meaning that they represent the most follow-

up group on social networking sites, and this is what the recent 
statistics showed. 

3. It was found that the respondents (young people) started using 

Facebook pages not long ago. 
54. Young people prefer to see the daily news when browsing the 

Facebook pages. 

5. The respondents (young people) agree that Facebook pages are 
an important source of information on cultural issues in the 

country. 

Among the most important recommendations: 
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1. Spreading awareness among young people about how to deal 
with these sites in a way that serves the community in all issues. 

2- Inclusion of these modern means of electronic media in the 

school curricula in order to teach them at the secondary and 
university levels for the purpose of informing young people of 

these means and their importance in order to benefit from them 

and not the other way around. 
3. Work to support and encourage Iraqi websites and make them 

move towards raising awareness among young people and 
highlighting the issue of opinion and other opinion, as well as 

cultural interaction in society.  
Keywords: Electronic Media, Cultural Awareness, Youth. 
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   ي شكتل  اكلعلع  اكلقاف ي كلى  اكلكاف كلتوروياإل لعامدور اإل
 

 2شغريى ففض  حسني
 

 
 :امللخص

لعنصرًا مؤثرًا يف حياة اجملتمعات ابلعتباره الناشر، واملروج األساس للفكر والثقافة، ويسهم  لعامميثل اإل 
جانب األسرة واملؤسسات التعليمية واملؤسسات املدنية، بل إىل  شكيل الولعي لألفرادبفالعلية يف لعملية ت

إنه يف كثري من دول العامل أحد منتجي الثقافة لعن طريق التفالعل والتأثري اإلنساين املتبادل، وىف السنوات 
ة زادت من قوة  ابختافها، أبعادًا جديدلكورويناإل لعام، وخاصًة اإللعاماألخرية اكتسبت وسائل اإل

ابلعتباره مؤسسة اجتمالعية مهمة يف  لعامن اإلإذلك فإىل  أتثريه لعلى األفراد واجلمالعات. ابإلضافة
اجملتمعات البشرية حيمل مضامني اقتصادية، وسياسية، وأيديولوجية إن مل تكن هلا القدرة لعلى ترسيخ ثقافة 

قول. وال بد من االلعوراف أبن الشباب العريب تزييف الولعي وإفساد العإىل  اجملتمع وهويته، فإهنا تؤدي
لعامًة والعراقي خاصًة موضوع حبثنا هذا من أكثر فئات اجملتمع أتثرًا بعمليات الغزو الثقايف، نتيجة 

اجلماهريية، والسيما مواقع التواصل االجتمالعي  لعاملانفجار املعريف اهلائل، وتطور وسائل اإل
تمالعياً، وثقافيًا مهامًا يف حياة الشباب، فهو املصدر الرئيس للمعلومات والفضائيات اليت متثل متغرياً اج

 ية. ومن خال حبثنا مت التوصللعاموالتعلم وهو أحد مصادر لعمليات تشكيل الولعي يف لعصر العوملة اإل
 :جممولعة من االستنتاجات من أمههاإىل 
ام ابلقضااي الثقافية لعلى املرتبة اهتمامات الشباب حمدودة ابلقضااي الثقافية إذ حصلت فئة االهتم .1

  .ىاألخر الرابعة من بني اهتماماهتم 
املبحوثني )الشباب( الذين حيملون صفة طالب كانت األلعلى وهم أكثر الفئات إجابة لعلى  .2

االستبانة أي اهنم ميثلون الفئة األكثر متابعة ملواقع التواصل االجتمالعي وهذا ما جاءت به 
 .االحصائيات احلديثة

  . أن املبحوثني )الشباب( بدئوا استددام صفحات الفيس بو  منذ مدة ليس بقصريةتبني .3
    .اليومية لعند تصفحهم لصفحات الفيس بو  خبارلعلى األ طاعيفضل الشباب اإل54 .4
يتفق املبحوثني )الشباب( لعلى أن صفحات الفيس بو  مصدر مهم للمعلومات لعن القضااي  .5

 .الثقافية يف البلد
ية العراقية وجعلها تسري ابجتاه إشالعة الولعي لدى لكورونسناد وتشجيع املواقع اإلالعمل لعلى ا .6

 .وكذلك التفالعل الثقايف يف اجملتمع األخرالشباب وإبراز مسألة الرأي والرأي 
 .، الولعي الثقايف، الشبابلكورويناإل لعاماإل اكلتلمفت املفتفحلة:
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  ،العراق ،جامعة الفراهيدي ،د.  3 
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  :املاىمة

السنوات األخرية بفضل التقدم العلمي والثورة التكنولوجية اليت شهدها العامل جعلها  وتعددها يف لعامن تطور وسائل اإلإ
مصدرًا رئيسًا يلجأ إليه  لعاممتارس دورًا مهمًا يف إاثرة اهتمام اجلمهور ابلقضااي واملشكات املطروحة، حيث تعد وسائل اإل

فية، واالجتمالعية بسبب فالعليته االجتمالعية وانتشاره الواسع فهو  اجلمهور يف استقاء معلوماته لعن كافة القضااي السياسية، والثقا
بقدرته لعلى احلرا  وخماطبة القسم األلعظم من التكوين اجملتمعي، ميتلك اإلمكانية لعلى التأثري الذي ال أيخذ صورة  – لعاماإل –

لعنصرًا مؤثرًا  لعامدون مقدمات. كما ميثل اإلمباشرة وإمنا يقوم بتشكيل الولعي بصورة غري مباشرة، وبوترية متسارلعة غري ملحوظة 
جانب إىل  يف حياة اجملتمعات ابلعتباره الناشر، واملروج األساس للفكر والثقافة، ويسهم بفالعلية يف لعملية تشكيل الولعي لألفراد

طريق التفالعل والتأثري  األسرة واملؤسسات التعليمية واملؤسسات املدنية، بل إنه يف كثري من دول العامل أحد منتجي الثقافة لعن
 ابختافها، أبعادًا جديدة زادت من لكورويناإل لعام، وخاصًة اإللعاماإلنساين املتبادل، وىف السنوات األخرية اكتسبت وسائل اإل

حيمل ابلعتباره مؤسسة اجتمالعية مهمة يف اجملتمعات البشرية  لعامذلك فأن اإلإىل  قوة أتثريه لعلى األفراد واجلمالعات. ابإلضافة
تزييف الولعي إىل  مضامني اقتصادية، وسياسية، وأيديولوجية إن مل تكن هلا القدرة لعلى ترسيخ ثقافة اجملتمع وهويته، فإهنا تؤدي

وإفساد العقول. وال بد من االلعوراف أبن الشباب العريب لعامًة والعراقي خاصًة موضوع حبثنا هذا من أكثر فئات اجملتمع أتثرًا 
والسيما مواقع التواصل االجتمالعي  اجلماهريية، لعامثقايف، نتيجة لانفجار املعريف اهلائل، وتطور وسائل اإلبعمليات الغزو ال

متثل متغرياً اجتمالعياً، وثقافياً مهاماً يف حياة الشباب، فهو املصدر الرئيس للمعلومات والتعلم وهو أحد مصادر  والفضائيات اليت
 ية. لعامة اإللعمليات تشكيل الولعي يف لعصر العومل

ليس تطوراً للتكنولوجيا الرقمية فقط، بل هو تطور لعلمي وفكري واجتمالعي واملسؤول األول لعن  لعامإن تطور وسائل اإل
القفزة اهلائلة يف العلم واملعرفة، والعاقات االجتمالعية وجمال االتصاالت وقد سالعد لعلى إنشاء لعاقات بني الشباب وبعضهم من 

ة جتاورت قالعدة األصدقاء الفردية واملكان والزمان، فسالعدت لعلى انتشار الثقافات املدتلفة وانتشار اللغات.  خال مواقع الدردش
  واستطاع الشباب أن يستفيد من االنورنت يف مجيع اجملاالت يف كل ما هو جديد ومفيد هلم.
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 اكلفص  األول: اإلطفر املنهج  كللاحث
 .مكتلة اكلاحث: 1

من السرلعة والشيوع  لعامدورًا مؤثرًا يف القضااي الثقافية واالجتمالعية لعلى ضوء ما تتميز به وسائل اإل لعامعب اإليل
 له دور مهم يف تشكيل لكورويناإل لعام. لذلك فأن اإل(1978)جيهان رشيت،  وقضااي اجملتمع لعامولارتباط الوثيق بني اإل

 ال قيامهم بعمل صفحات لعلى مواقع التواصل االجتمالعي ومدوانت كأن تكون ثقافيةالولعي الثقايف لدى الشباب وذلك من خ
 أتخر اجملتمع. أو  غريها. والشباب هم الركيزة األساسية يف اجملتمع اليت من خاهلا يتوقف تقدمأو  اجتمالعيةأو 

 يف تشكيل الولعي لكورويناإل لعاموبناء لعلى ذلك فأن مشكلة البحث تتبلور يف السؤال االيت: ما الدور الذي يؤديه اإل
 الثقايف لدى الشباب.

 
 . أمهلة اكلاحث:2 

  وكما أييت: لكورويناإل لعامتكمن أمهية البحث يف الدور الذي يؤديه اإل
 يتناول موضوع يعد من املوضولعات املستجدة واملستحدثة يف اجملتمع.. 1
من غريهم يف اجملتمع، مع العلم أهنم نشأوا مع نشأة التطور البحث يستهدف الشباب الذين هم متأثرين ابملشكلة أكثر  .2

  أحد لعناصر هذا التطور.لكورويناإل لعامالتكنولوجي والذي يعد اإل
 . معرفة ميول واجتاهات الشباب جتاه ما يتم تقدميه ولعوامل اجلذب الرئيسة اليت تعمل لعلى استهداف أكرب لعدد من األفراد.3
 التقليدي يف تشكيل الولعي لدى الشباب. لعام واإللكورويناإل لعامتاف بني اإل. معرفة أوجه الشبه واالخ4
 
 .أهىاف اكلاحث:3

 تتمثل أهداف البحث مبا أييت:
  )الفيس بو (.لكورويناإل لعامأ. رصد الصفحات اليت تتناول القضااي البارزة يف اإل
 سهاماته يف ترسيخ الولعي الثقايف لدى اجلمهور. وإلكورويناإل لعامب. الكشف لعن االشكال واملمارسات املدتلفة لإل

 .تشكيل الولعي الثقايف لدى الشباب العراقي يف لكورويناإل لعامج. بيان بعض املؤشرات اليت تظهر إمكانيات وقدرات وسائل اإل
 
 .دراسفت سفباة:4

البحث، وتشكل الدراسات ن اهلدف من الدراسات السابقة هو التعريف ابلدراسات كافة اليت مت إجراؤها يف موضوع إ
ويوضح فيها الباحث مدى االختاف  (89-88، الصفحات 1996)حسن ا.،  السابقة جزءًا أساسيًا من البحوث العلمية.

  (46، صفحة 2008)العزاوي ر.،  والتشابه بني دراسته وبني من سبقه من دراسات.
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 يقة مبوضوع البحث وفيما يلي أبرز تلك الدراسات:رأتت الباحثة هنا أن تقدم الدراسات اليت هلا صلة وثأو 
لة  ي شنملة اكلعلع  اكلقاف ي كلى  اكلطفكلب اجلفمع ( )دراسة كلتورو أ. دراسة لعاى اكلرمحن حممىي وزبلىة خمتفر )دور اكلصحففة اإل

 (2019)خمتفر،  (.2019ملىا لة( )
لعي الثقايف للطالب اجلامعي وإبراز خصائص الصحافة ية يف الو لكورونحماولة معرفة أتثري الصحافة اإلإىل  هتدف الدراسة 

ية وإبراز أمهية الولعي الثقايف والتعرف لعلى أهم مساته لكورونية وأنوالعها والتعرف لعلى اخلدمات اليت تقدمها املواقع اإللكوروناإل
ية لكورونتناول الصحف اإلية بصفة منتظمة، و لكورونوخصائصه، ومن أبرز نتائج الدراسة املبحوثني ال يتابعون الصحافة اإل

ية دور يف لكورونللمواضيع الثقافية يف املستوى املتوسط وأهنا يف طريق النمو والوصول للمستوى املطلوب وحمتوايت الصحافة اإل
اكتساب الطلبة اجلامعيني معلومات ثقافية وتنمية ولعيهم الثقايف وأوجه الشبه بني هذه الدراسة وحبثنا تكمن يف تشكيل الولعي 
الثقايف لدى الطالب اجلامعي يف هذه الدراسة أما حبثنا فأنه يدرس تشكيل الولعي لدى الشباب بصورة لعامة وكذلك فأن 

 لكوروين بكافة فرولعه. اإل لعامية بينما حبثنا يدرس اإللكوروناالختاف أيضا ان هذه الدراسة تدرس دور الصحافة اإل
ىي   ي شعملق اكلتكفركلة اجملتمعلة كللكاف  اكلعراق  إزاء قضفاي اجملتمع اكلا لعام . دراسة مجل  انيف سرهى )شعظلف اإل

  (2020)سرهى،  (.2020ملىا لة( ) -)دراسة حتللللة
البديل والكشف لعن اجتاهات الشباب العراقي  لعامرصد القضااي اجملتمعية البارزة لعلى صفحات اإلإىل  هتدف الدراسة

البديل والوقوف لعلى رؤية الشباب ملا  لعامعدالت تعرض الشباب العراقي لصفحات اإلحنو القضااي اجملتمعية والتعرف لعلى م
البديل وإمكانية العتباره وسيلة فالعلة يف التشاركية اجملتمعية والتعرف لعلى  لعامالدبل والكشف لعن أمهية اإل لعامينشره اإل

مولعة من االستنتاجات أمهها: ازدايد العداد جمإىل  املوضولعات اليت يرغب الشباب العراقي مناقشتها، وتوصلت الدراسة
املستددمني من الشباب العراقي للشبكات االجتمالعية خاصة )الفيس بو (، وشكلت االحداث اجلارية يف العراق جمااًل واسعا 

أما أوجه الشبه البديل وانتشاره بصورة كبرية، وأشارت الدراسة ان الشباب يتفالعلون مع القضااي اجملتمعية،  لعاملنمو صفحات اإل
 لعلى الشباب العراقي أما االختاف فيظهر من خال لكوروينالبديل أي اإل لعامبني هذه الدراسة وحبثنا فيمكن يف دراسة دور اإل

 لعامالبديل ودوره يف التشاركية اجملتمعية لعند الشباب العراقي بينما حبثنا يدرس دور اإل لعامأن هذه الدراسة تدرس توظيف اإل
       يف تشكيل الولعي الثقايف لدى الشباب العراقي.وينلكور اإل
 حتىيى املففهلم واملصطلحفت: .5

يعد حتديد املفاهيم واملصطلحات العلمية للبحث أحد الطرائق املنهجية املهمة يف تصميم البحوث الن الدقة واملوضولعية 
الدقة يف العلم وضع تعريفات واضحة وحمددة لكل  املعرفة، ومن مستلزمات أدواتمن خصائص العلم اليت متيزه لعن غريه من 

  (29، صفحة 2000)مسعد،  مفهوم يستددمه الباحثون يف دراساهتم.
السلو  املنظم الذي يؤديه الشدص يف املراكز املناسبة ليشار  يف املواقف، وتنظمه جممولعة املعايري والقيم الدور: "  

  (436، صفحة 1989)سعيد،  ؤدي الشدص دورًا واحدًا بل جممولعة من األدوار".االجتمالعية الجتاهات يفرضها اجملتمع وال ي
الولعي الثقايف: هو "املستوى املائم الذي جيب أن يصل إليه اإلنسان بتوسيع دائرة معارفه حىت يقف لعلى أحدث 

يعمل أو  عمقه يف نوع املعرفة اليت ختصص فيهاجانب تإىل  التطورات احمللية والعاملية يف االقتصاد والقانون والعلوم املدتلفة والفنون
 يف جماهلا".
 (10، صفحة 2019)خمتار،  
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  ومفهلت كلتوروياإل لعاماكلفص  اكلقفي: شعريف اإل
 : اكلتعريفكلتوروياإل لعاماإل

 املعاجلديدة كمصطلح واسع النطاق يف اجلزء األخري من القرن العشرين ليشمل دمج وسائل اإل لعامظهرت وسائل اإل
 التقليدية مثل األفام والصور واملوسيقى والكلمة املنطوقة واملطبولعة، مع القدرة التفالعلية للكمبيوتر وتكنولوجيا االتصاالت،  

، حيث سامهت الثورة التكنولوجية يف جمال االتصال يف لعاموتطبيقات الثورة العلمية اليت شهدها جمال االتصال واإل
 التغلب

. واملقصول لعامأحدثت تغيري بنيوي يف نولعية الكم والكيف يف وسائل اإل واليت واحلدود السياسية، لعلى احليز اجلغرايف
 (Internet) والشبكية (Digitalالرقمية ) لعامهي وسائل اإل ببساطة (New media)اجلديدة  لعامبوسائل اإل
 والتفالعلية  

 (Interactive) املطبولعة واملسمولعة واملرئية(.  التقليدية لعاموذلك لتفريقها لعن وسائل اإل((Flew,2008) 
 لعلى تكنولوجيات االتصال اجلديدة وثورة املعلومات اليت ظهرت يف اجلزء لكورويناإلأو  اجلديد لعامويطلق مصطلح اإل

للشك يف اجلديد واستهاكها من جانب اجلمهور, لعاقة غري قابلة  لعاماألخري من القرن العشرين، كما أصبح لشيوع وسائل اإل
مياد لعصرا تصايل جديد أطلق لعليه البعض لعددًا من املسميات مثل: العامل االفوراضي، االتصال الرقمي ... وغريها من 

اجلديد ساهم يف إلعادة تشكيل األمناط التواصلية التقليدية القدمية  لعامالتعبريات, واليت تعرب لعن ظاهرة إنسانية تقنية واحدة، فاإل
، صفحة 2007)الشامي،  وابقي وسائل التعبري يف الفضاء العام. لعامار الندب السياسية والثقافية لوسائط اإلالقائمة لعلى احتك

 لعام تولد من التزاوج بني تكنولوجيا االتصال مع الكومبيوتر وشبكاته، فيطبق لعليه البعض اإللكورويناإل لعامولعليه فأن اإل (129
توظف  لعامالشبكي ابلعتبار أن أهم تطبيقات هذا اإل لعاملعلى التكنولوجيا الرقمية واإلالرقمي اللعتماده  لعاماإلأو  اجلديد

التفالعلي ألن السمة األهم  لعامفيسميه اإل األخرهو شبكة االنورنيت، أما البعض  لعامالشبكات، ولعل أهم ولعاء شبكي هلذا اإل
املعلومات والوسائط  إلعامك  أخرىة، وال ننسى مسميات التقليدي هي التفالعلي لعاميف هذه التطبيقات واليت متيزه لعن اإل

 (2017)لعمار،  Cyber Media*.السيربانية  
 

 : كلتوروياإل لعاماإل
ية اجلديدة اليت تتيح نشأة وتطور حمتوى وسائل االتصال لعاملعرفه فيصل أبو لعيشة أبنه "خمتلف اخلدمات والنماذج اإل

ية احلديثة، الناجتة لعن اندماج تكنولوجيا االتصاالت لكورونية، ابستددام التقنيات اإللعاماإل ي آلياً وشبه آلياً يف العمليةلعاماإل
 صوات هو اإلشارات واملعلومات والصور واأللكورويناإل لعامية غنية إبمكاانهتا يف الشكل واملضمون، واإلإلعامواملعلومات كنواقل 

 . )لعيشة، دون سنة طبع(تستقبل لعرب اجملال املغناطيسي" أو  رسلية، أبشكاهلا املدتلفة اليت تإلعاماملكونة ملواد 
ية اجلديدة اليت تتيح نشأة لعام أبنه: "اخلدمات والنماذج اإللكورويناإل لعامفقد لعرفت اإل لعامأما اللجنة العربية لإل

ية احلديثة الناجتة لعن لكورونالتقنيات اإلية ابستددام لعامشبه آيل يف العملية اإلأو  اً ي آليلعاموتطوير حمتوى وسائل االتصال اإل
ية غنية إبمكاانهتا يف الشكل واملضمون ويشمل اإلشارات واملعلومات إلعاماندماج تكنولوجيا االتصاالت واملعلومات كنواقل 

 . )ويكيبيداي، با اتريخ( ية"إلعاماملكونة ملواد  صواتوالصور واأل

                                                                 
 1984لمي وليام غبسون يف روايته اليت أصدرها لعام لذي اطلقه كاتب رواايت اخليال العا Cyber Spaceمأخوذة من تعبري الفضاء السبريوين *

Neuromancer  .والتعبري مأخوذ من لعلم السيربنطيقا املعروف لعربياً بعلم التحكم اآليل 
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 ياً، منإلكورون واخلربات والتجارب والصور ومشاهد الفيديو اليت تننشر كما يعرف أبنه: "الرأي واملعلومة واخلرب
غريه، سوى التزام الفرد الشدصي مبا يؤمن به من قيم ومبادئ أو  قبل أفراد مستقلني غري خاضعني ألي نظام سياسي

 (2013)احلميد،  ووفق ما لديه من رقابة ذاتية
اخلدمات امللحقة أبي أو  الوسائطأو  سبق ذكره أبنه "جممولعة من اخلصائص التفالعلي كماأو  لكورويناإل لعامويعرف اإل

ية، تتيح للجمهور أن يتفالعل معها لعرب املشاركة إببداء رأيه اخلاص به، وكذلك يعين إلكورونأو  مرئيةأو  ية مطبولعةإلعاموسيلة 
احملاضرات والندوات، وهو أخرياً منتدايت ملحقة مبواقع  صفحة القراء يف كل مطبوع يف الربامج املرئية واإلذالعية، ومدخاته يف قالعة

، 2011)الدليمي ع.، ية كثرية تدخل حتت هذه العناوين". إلعاممستقلة، وأتسيسا لعلى ذلك فأن فعاليات أو  لكوروينالنشر اإل
 (17صفحة 

 
 اكلتاللىي لعام( واإلكلتوروياجلىيى )اإل لعاماكلفرق بني اإل

، صفحة 2020)مقاوسي،  القدمي من أربع جوانب رئيسية هي: لعاماجلديد واإل لعامربة بني اإلانقش ماكويل نقاط املقا
153) 

إىل  التقليدي أبنه أكثر انفتاحا وأقل احتكارا، فالوصول لعاماجلديد لعن اإل لعام. من حيث النفوذ ولعدم التكافؤ: إذ خيتلف اإل1
اجلديد تكون بكل االجتاهات سواء يف  لعامدفق وحركة املعلومات يف اإلاجلديد أسهل وأسرع من التقليدي كما أن ت لعاماإل

 التقليدي. لعاماستقباهلا كما أن احلكومات ال تتحكم ابألنورنت وال تضع له التشريعات مثل اإلأو  إرساهلا
ايت وثقافات متنولعة فإنه اجلديد ذوو هو  لعام. من حيث التاحم االجتمالعي واهلوية الثقافية: مبا أن هنا  مستددمني كثر لإل2

سيساهم بذلك يف ظهور لعاقات اجتمالعية كثرية ومتنولعة وتشكيل شبكات من األفراد تربطهم أهداف واهتمامات مشوركة وهو 
التاحم وتعزيز اهلوية من خال منظور الدولة إىل  التقليدي خياطب احلاجة لعاماألمر الذي مل يكن ساحنا سابقا، فكان اإل

اجلديد فاهلوية واالهتمام الثقايف يتجاوز حدود الدولة الواحدة  لعام حيدها نطاق جغرايف حمدد، أما يف لعصر اإلالواحدة اليت
 بسهولة.

. من حيث القدرة لعلى إحداث التغريات االجتمالعية واملسامهة يف مشاريع التنمية: من خال النظرة التقليدية فإن محات 3
ميزانيات ضدمة إىل  ختطيط مركزي وتنظيم ذو اجتاه واحد وجمهودات مجالعية مركزية ابإلضافةإىل  التنمية والتغري االجتمالعي حتتاج

اجلمالعية املصغرة أو  اجلديد والذي يغلب لعليه طابع الامركزية ويعتمد لعلى اجملهودات الفردية لعاموهذه اخلصائص ال جندها يف اإل
ا اجملال نظرا لتنولعها وجاذبيتها ومتيزها ابلتفالعلية كما أن اجلمهور يتفالعل اجلديد قد تتفوق يف هذ لعاماإل ومضامني أدواتولكن 

 تطولعية. أو  معها بطريقة اختيارية
التقليدي جنح يف ختطي حاجز املكان إذ  لعام. التعامل مع املكان والزمان: فيما يتعلق بتدطي حاجزي الزمان واملكان فإن اإل4

اجلديد ضالعف من هذه القدرة  لعاملعامل ابلبث احلي لعرب األقمار الصنالعية ولكن انتشار اإلأي منطقة يف اإىل  أن التلفزيون يصل
اجلديد حترر من قيود املكان اليت تفرض لعلى  لعاموخفف من ألعباء اإلرسال التقليدي الذي يتطلب جتهيزات ضدمة كما أن اإل

اجلديد يتفوق لعلى  لعامدة، أما من حيث الوقت فإن اإلالتقليدي التواجد يف مراكز بث حمددة ومراكز استقبال حمد لعاماإل
ومواقع الشبكات  خبارية بطرق متعددة منها مواقع خمصصة لأللعامالتقليدي من حيث سرلعة إرسال واستقبال الرسائل اإل لعاماإل

املضامني من فورة زمنية  اجلديد توفر خاصية األرشفة السورجاع لعاماإل أدواتاالجتمالعية ومواقع احملاداثت والدردشة كما أن 
 سابقة.
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 كلتوروياإل لعاماكلكاف  واإل
ّي لعلى فئة الّشباب بشكل واسع لعامزايدة الّتأثري اإلإىل   مبدتلف أشكالهلكورويناإل لعاملقد أّدى ظهور وانتشار اإل

 الت ثورة حقيقية مذهلة ما أدىواالتصا لعامدراسة معّمقة ودائمة لرسالته وحمتواه، حيث شهدت تكنولوجيا اإلإىل  وبصورة ملحة
املدتلفة لعلى الّناس واحليـــــــاة لعموماً، وهو ما يعنــــــي من جهة زايدة الفرص واإلمكاانت للحصـــول لعلـــــى  لعامأتثري وسائل اإلإىل 

األصفر لعلى القيم الّدينية واألخاقية  لعامضها اإلزايدة الّتحّديــــــات اّليت يفـــــــر  أخرىاملعرفة والعلم والورويح لعن الّنفــــــس، ومن جهة 
ّي إذا لعلمنا أّننا كعرب ومســـلمني مازلنـــــــا مستهلكيــــــن ولســــــنا منتجني، مستقبلني ولسنا لعامي اإلاملعنويّة. وتزداد خطورة الّتحدّ و 

)فدا، بدون سنة  الغالب، مع اختاف الّصورة يف قليٍل من األحيان.نا يف إلعاممرسلني، متـــــأثّرين ولســــــنا مؤثّرين... هذا هو حال 
  (19طبع، صفحة 

وللشباب دور مهم وفعال يف تطويع هذه الوسائل احلديثة وأصبحت مشاركتهم أمرا ضروراّي سواء يف اإلنتاج األديّب، أم 
يف إيصال الّنتاج  لعامقافية وأروقة اجلامعات يدر  مدى وساطة اإلّي. واملتابع للحركة الّثقافية يف األندية األدبية والثّ لعامالورويج اإل

. وينبغي ّأال يقتصر ولعينا لآليات الوسائط احلديثة لعلى استيعابنا لإلمكاانت لكورويناألديّب لبقية أفراد اجملتمع من خال الّتفالعل اإل
م تلك الوسائط الّثوريّة لتنطلق الّثقافة العربية حنو البحث لعن كفاية مثلى الستدداإىل  واالستددامات، بل جيب أن ميتّد أيضا

 املستقبل حتت مساء أكثر رحابة.  والبد أن نشجع لعلى االشتغال لعلى تلك الوسائط احلديثة وتعزيز حضورها يف نشاطنا البحثيّ 
بنا. لعلينا أن ننتقل من مرحلة  غيااب يلتفأو  نتوجس خطرا حييطنا،أو  والّتعليمّي والعلمّي والّثقايّف، وأال نندب ختلفا نعيشه

مراحل استلهام هنضته، وهنا  من يرى أنّه ومن داخل العامل االفوراضّي، ولعرب الفيسبو  وخمتلف إىل  الغرب أدواتاستها  
)فدا،  أشكال املواقع االجتمالعية اّليت أحسن الّشباب استثمارها نظّم الّشباب قدراته، وأطّر صفوفه، وبلور حاجياته، وقهر اخلوف.

  (21بدون سنة طبع، صفحة 
 

 شكتل  اكلعلع  اكلقاف ي كلى  اكلكاف 
 اكلعلع  اكلقاف ي:

مستوي اجتمالعي أفضل، والولعي الثقايف يعين الولعي إىل  الثقافة يف جمملها هي املعرفة والتعليم وأن الولعي هبما يرقى ابلفرد
وتفالعل وصور النشاط العام التلقائي املنظم. وهنا  أشكال  ابحلياة اليومية مبا يشمل من لعادات وتقاليد وألعراف وتدين وأحكام

أخري من أشكال الولعي وهي، الولعي األخاقي والولعي القانوين، والولعي العلمي، والولعي اجلماهريي، والولعي ابلذات، والولعي 
 (2017)الطائي،  الطبقي.

 وللتدفق الثقايف أبعاد ميكن تسميتها كما أييت:
قصد به الصورة العاملية للتكنولوجيا، وهي أيضًا سائلة دوما وأن التكنولوجيا الراقية والدنيا واآللية .النطاق التقين: وي1

 واملعلوماتية لعلى السواء تتحر  حاليا بسرلعة لعالية لعرب أنواع شىت من احلدود فيما مضى.
فيه، فالسائحون واملهاجرون .النطاق العرقي: ويقصد به صورة األشداص الذين يشكلون العامل املتغري الذي حنيا 2

 والاجئون والعمال املغوربون ميثلون إحدى السمات األصيلة للعامل ويؤثرون لعلى سياسة الدولة.
ية لعلى إنتاج لكورونتوزيع القدرات اإلإىل  ي والنطاق اإليديولوجي وتشريلعامالنطاق اإلأو  .العاقات املتبالعدة3

 طات التلفزيونية( وهو ما يتوفر حاليا للعديد من املصا ح اخلاصة والعامة يف أحناء العامل.املعلومات وبثها )الصحف واجملات واحمل
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.النطاق املايل: ويعين حتويل رأس املال العاملي والذي يعد حاليا صورة أكثر غموضا وأسرع وأصعب من أن تفهم بدرجة 4
املضارابت السلعية بتحريك أموال هائلة من خال أكرب من أي وقت مضى حيث تقوم أسواق العمات والبورصات القومية و 

 (99، صفحة 2017)حسن ح.، األبواب الدوارة القومية بسرلعة الربق. 
 

 شعريف اكلكاف :
 ( سنة".35 – 18الشباب: " فئة لعمرية تلي الطفولة وتسبق مرحلة النضج والرشد وتقع ألعمارهم بني )

 (323، صفحة 1995)زهران، 
سنة، بينما ترى بعض اهليئات العاملية املهتمة ابلشباب أهنا  25سنة وحىت  18"ابلفورة من دة الشباب وتعرف األمم املتح

 (78، صفحة 1998)القبنطي،  الفورة اليت متتد من املراهقة وحىت لعمر الثاثني".
دة معايري يف حتديد ولعليه فأن مرحلة الشباب هي مرحلة تكون بعد مرحلة الطفولة وتسبق مرحلة الرشد والنضج، وهنا  لع

 : (56-55، الصفحات 2011)العزاوي ط.،  مرحلة الشباب
. املعيار االجتمالعي: أيخذ أصحاب هذا االجتاه ابلنضج والتكامل االجتمالعي معيارًا ملرحلة الشباب، فالشباب لعندهم 1

ملواصفات واخلصائص شااًب بغض لعبارة لعن مواصفات وخصائص يصنف لعلى أساسها أفراد اجملتمع، ويكون من توفر فيه تلك ا
 النظر لعن لعمره.

حتديد مرحلة الشباب بسنوات من العمر حبيث تبدأ بسن معينة وتنتهي إىل  . املعيار العمري: اجته كثري من املدتصني2
فراد ، ويسمى هذا االجتاه ابالجتاه )البيولوجي(. وقد أقر أصحاب هذا االجتاه أبن هذه السن ختتلف ابختاف األأخرىبسن 

وسن  ىاألخر واجلمالعات والدول واملستوى احلضاري، فسن الشباب يف اجملتمعات املتحضرة ختتلف لعن سن الشباب يف اجملتمعات 
الشباب يف البلدان احلارة أبكر منه يف البلدان الباردة، واختلف أصحاب هذا االجتاه يف حتديد السن التقريبية لبداية مرحلة الشباب 

 .سن الثامنة لعشرإىل  وبعضهم أوصلها يف سن السادسة لعشرهذه املرحلة  فبعضهم حيدد بداية
. اجلمع بني املعيار العمري واالجتمالعي: يقوم هذا االجتاه لعلى حقيقة أن الشباب يرتبط بتغريات تطرأ لعلى الفرد نتيجة 3

باب حسب هذا االجتاه ابلسن الذي يعترب لبلوغه سن معينة، كما يرتبط بنظرة الشباب لنفسه ونظرة اجملتمع له، فتحدد مرحلة الش
ومن جمتمع  خرىاجملتمع أن الفرد قد بلغ فيها درجة من النضج تؤهله لتحمل مسؤوليات البالغني وهذه السن ختتلف من بيئة أل

 سنة.مخسة وثاثون إىل  مثانية لعشرآلخر. وميكن حتديد هذه السن تقريبًا يف جمتمعاتنا العربية من 
 

 كلكاف :خصفئص مرحلة ا
 ىاألخر ما بعدها من مراحل، بل تتكامل مع املراحل أو  مرحلة الشباب مرحلة من مراحل النمو ال ميكن فصلها لعما قبلها

)العزاوي ط.،  وملرحلة الشباب خصائص مميزة هلا تكسبها أمهيتها اخلاصة ومن أهم هذه اخلصائص لتشكل شدصية الفرد،
  :(57-56، الصفحات 2011

اج: يتكامل يف مرحلة الشباب نضج الفرد يف مجيع النواحي البدنية واجلنسية والنفسية واالجتمالعية، ويتكامل .مرحلة إنض1
منو الشباب البدين نتيجة للتغريات اهلرمونية اليت تفرزها غدد النمو، ونتيجة للواقع االجتمالعي اجلديد الذي فرضته مظاهر النضج 

 تشكيل لعاقاته االجتمالعية اخلاصة مستقًا لعن األسرة.حيدث النضج االجتمالعي للشاب فيبدأ يف 
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لعامل الراشدين، والبعض يشبه هذه إىل  .مرحلة انتقال: تتكامل مراحل النضج السابقة بشكل متسارع، ينقل الشاب2
حنو مستقبل غري مضمون  املرحلة ابملياد الثاين للفرد حيث تولد فيه شدصيته النهائية وذاته املتفردة، وهنا يسري الشاب سرياً متعثراً 

           بعد، مما يوجد متالعب وضغوطًا نفسية لعلى الشاب تبعًا للطريقة اليت جيتاز هبا هذه املرحلة.   

إلعادة النظر يف إىل  .مرحلة نقد وتقييم ومتحيص: نتيجة للتغريات اليت تتاحق لعلى الشاب وحماولته التوافق معها، يسعى3
انت يف مرحلة الطفولة جمرد متلق هلا ليشكل موقفه منها، لذلك تتسم مرحلة الشباب أحيااًن ابالزدواجية يف القيم واالجتاهات اليت ك

 القيم واالجتاهات والتذبذب يف املواقف تبعًا للمشالعر املتغرية اليت تعوريها.
ادم بني القيم اليت حيملها .مرحلة صراع: نتيجة لعملية التمحيص السابقة وللنزلعة االستقالية لدى الشاب قد حيدث تص4

وواقع جمتمعه، وهذا ما يعرب لعنه مبصطلح )صراع األجيال(، فتتسم هذه املرحلة ابحلماس والرغبة يف التغيري نظراً ملا حيسه الشاب يف 
إىل  رمبا مالنفسه من قدرات، فيبدأ يف حماولة استددام قواه اجلديدة لفرض رؤيته واجتاهاته لعلى اجملتمع، ويف حالة فشله يف ذلك 

االستكانة واالنكفاء لعلى نفسه فراراً من هزمية يرى أهنا حلقت به، وهنا تربز خطورة مرحلة الشباب، وضرورة احتواء إىل أو  العنف
 الشاب االحتواء املناسب، وإال أفرزت خماطر نفسية واجتمالعية كبرية.

يوية كبريتني، مما جيعل فئة الشباب لعمود اجملتمع .مرحلة الطاقة واحليوية: يتمتع الشاب بتكامل جسماين وطاقة وح5
 الفقري ومستقبله املنتظر وهم مصدر قوة جملتمعهم، وهذا ما يؤكد أمهية مرحلة الشباب ملا متثله من رصيد للمجتمع.
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 اكلفص  اكلقفكلث: اجلف ب اكلتطالا  كللاحث:
  :أدواشإجراءات اكلاحث و 

قيامها ابلدراسة امليدانية للبحث واليت تضمنت إجراءات أثناء  اخلطوات اليت اتبعتها الباحثةيسهم هذا االجراء لعلى بيان 
نتائج لعلمية دقيقة لعن دور إىل  الوصولأجل  ه واليت جيب ان تكون مستوفية للشروط العلمية املنهجية للبحث منأدواتالبحث و 

 راقي. يف تشكيل الولعي الثقايف لدى الشباب العلكورويناإل لعاماإل
 .حتىيى جمتمع اكلاحث:1

أن يعمم لعليها النتائج ذات العاقة ابملشكلة إىل  جمتمع البحث: "اجملمولعة الكلية من العناصر اليت يسعى الباحث
، وجمتمع البحث يف حبثنا هذا هم الشباب العراقي الذين ميثلون اللبنة األساسية لبناء (44، صفحة 2005)مرسلي، املدروسة".  

( سنة والذي بلغ 29-15مت العتماد هذه الفئة العمرية للشباب بعمر )وال يوجد وصف كامل للشباب يف العراق إذ  اجملتمع
فئة الشباب يف إىل  كوهنا األقرب  (12، صفحة 2020)والرايضة، % من السكان.  20( مليون نسمة حوايل 6,7لعددهم )

 حبثنا.
 

 .حتىيى لعلنة اكلاحث:2
ن املفردات اليت سوف يتعامل معها الباحث ويشورط فيها ان تكون ممثلة جمتمع البحث يف العينة: "هي لعدد حمدود م

وألجل حتديد لعينة ممثلة لشباب مت اختيار لعينة من شباب مدينة بغداد   (33، صفحة 1997)دليو، اخلصائص والسمات. 
 )الفيس لكورويناإل لعامصفحات لعلى مواقع اإلولعلى خمتلف املستوايت من حيث النوع واملعيشة واملهن...اخل. والذين لديهم 

 لعامهم لعلى املواقع الثقافية لعرب تلك الصفحات ومت اختيار موقع الفيس بو  من ضمن مواقع اإلإطالعبو ( ملعرفة مدى 
لعلى مستوى   )مواقع التواصل االجتمالعي( كونه ميثل أكثر املواقع تداوال من قبل املستددمني وحسب الدراسات احلديثةلكورويناإل

العامل بصورة لعامة ولعلى مستوى بلدان )العراق( بصورة خاصة. إذ قامت الباحثة ابختيار أفراد ممثلني للمجتمع األصلي لكي تعمل 
 لعلى تعميم النتائج لعليه.

 
 . عع لعلنة اكلاحث:3

بة أن أنخذ كافة أفراد اختيار )لعينة للحصول لعلى معلومات لعن اجملتمع األصلي للبحث إلنه من الصعو إىل  يلجأ الباحث
، صفحة 2004)حمجوب،  جمتمع البحث كون العينة هي اليت متثل جمتمع البحث متثيًا كافيًا يسمح به بتعميم نتائجه لعليه(.

)العينة العرضية( يف حبثنا هذا لعرب توزيع أو  ما يطلق لعليها ب )لعينة الصدفة(أو  والعتمدت الباحثة لعلى العينة االحتمالية (150
 مفردة. 383تمارة االستبانة لعلى لعينة متاحة من الشباب بلغ لعددها اس

 
 .منهجلة اكلاحث:4

دراسة حقائق ظاهرة أو  موقفأو  حتليل خصائص جممولعة معينةإىل  يعد هذا البحث من البحوث الوصفية واليت هتدف
هذه البياانت وحتليلها الستداص  االهداف للحصول لعلى بياانت كافية لعنها، كذلك تصنيفأو  جممولعة من االفرادأو  ما،

 (1999)حسني، جممولعة من النتائج اليت تتيح لنا إصدار احكام بشأن موضوع الدراسة. 
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ويف ضوء ذلك استددمت الباحثة املنهج املسحي، كونه أحد املناهج الرئيسة اليت تستعمل يف البحوث الوصفية لوصف 
 معينة لعن املشكلة وتصنيفها وحتليلها. الظاهرة املدروسة وتقديرها لعرب مجع معلومات 

 )الفيس لكورويناإل لعاماملبحوثني الذين يتداولون صفحات اإل أراءمن خال معرفة  (109، صفحة 2009)زغيب، 
 بو ( ملعرفة الدور الذي تؤديه تلك الصفحات يف تشكيل لبولعي الثقايف لديهم.

 
 .حىود اكلاحث وجمفالش : 5

 حث أحد اخلطوات املنهجية ألي حبث واليت تتمثل يف جماالت ثاث هي:  يعترب حتديد جماالت الب
أ. اجملال البشري: ويعين لعينة البحث حيث اختارت الباحثة شباب مدينة بغداد كعينة ممثلة للمجتمع األصلي والذي ميثل 

                          ثلـة لعـن هـذا اجملتمع.شباب العراق ولصعوبة إجراء البحث لعلى اجملتمع أبكمله قامت الباحثـة ابختيـار لعينـة مم
ب. اجملال املكاين: وهو املنطقة اجلغرافية اليت يقع فيها البحث، وابلنظر لصعوبة تطبيق البحث لعلى حمافظات العراق كافة، 

 فيها. مت اختيارها لتطبيق البحثلذلك متثل اجملال املكاين للبحث يف مدينة بغداد ضمن حدود أمانة بغداد إذ 
 أي ملدة ثاثة أشهر. 31/3/2021لغاية  1/1/2021جـ. اجملال الزماين: وتعين املدة اليت ابتدأ فيها البحث من اتريخ 

 
 .أداة اكلاحث: 6

 )الفيس بو ( يف تشكيل الولعي الثقايف للشباب العراقي لكورويناإل لعاممت بناء استمارة االستبانة واملقياس حول دور اإل   
اخلرباء يف هذا  راءالدراسات السابقة واألخذ أبإىل  لعلى لعينة من شباب مدينة بغداد لعرب االلعتماد لعلى أهداف البحث والرجوع

نة واملقياس من أربعة  اقسام أشتمل اجملال، وهذه األداة توفر قدر من املوضولعية العلمية بعيدا لعن التحيز، وتكونت استمارة االستبا
والقسم   )صفحات الفيس بو (لكورويناإل لعاماستددامات اإل القسم األول لعلى املعلومات الدميغرافية  أما القسم الثاين فبني

 لعامإلدور اأو   )صفحات الفيس بو ( يف تشكيل الولعي الثقايف والرابع حول فالعليةلكورويناإل لعامتوظيف اإلالثالث كان لعن 
  )صفحات الفيس بو ( يف تشكيل الولعي الثقايف لدى الشباب العراقي.لكورويناإل

 
 . صىق استمفرة االستاف ة وثافهتف:7

 قامت الباحثة بتأكد من صدق االستبانة كما أييت:   
 هم: لعام( أساتذة يف جمال اإل4لعرضت الباحثة االستمارة لعلى ) أ. صىق األداة:

 يم / كلية اآلداب/ جامعة اببل.أ.د. كامل حسون الق1
 / جامعة بغداد/ قسم الصحافةلعام.أ.د. شكرية كوكز السراج / كلية اإل2
 / جامعة بغداد/ قسم الصحافةلعام.أ.د. سهام حسن لعلي الشجريي/ كلية اإل3

ورحات من احملكمني وقامت إبجراء ما يلزم من حذف وتعديل لعلى ضوء ما مت تقدميه من مق راءواستجابت الباحثة أل
  قبلهم.

 حتققت الباحثة من ثبات استمارة االستبانة من خال معامل ألفا كرونباخ وكما أييت:  . ثافت االستاف ة:
 



 Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 
 

  
 
 

 

 

V
ol

um
e:

 4
   

   
Is

su
e:

 3
 

722 

 (1جىول رقم )
 يعضح  تفئج معفم  أكلفف كرو افخ كلالفس ثافت استمفرة االستالفن

معفم  أكلفف  اكلعافرات ت
 كرو افخ

 0,817 اكلفلس بعك( )صفحفت كلتوروياإل لعاماستخىامفت اإل 1
 0,783 اجلىيى  ي ادارة االزمة خال جفئحة كعروان لعامشعظلف اإل 2

وبذلك تكون الباحثة قد أتكدت 0,60( أن قيمة معامل ألفا كرونباخ أكرب من 1يظهر من النتائج املبينة يف اجلدول رقم )
 حيته لتحليل النتائج واالجابة لعلى أسئلة البحث.من صدق وثبات استمارة االستبيان، مما جعله ثقة يف صحة االستبيان وصا

 
 ألسفكللب اإلحصفئلة املستخىمة  ي اكلاحث:ا

 استددمت الباحثة األساليب اإلحصائية االتية:      
 . النسب املئوية والتكرارات: وتستددم هذه ملعرفة تكرار فئات متغري ما، ويفيد الباحث يف وصف لعينة البحث.1
 خ: ملعرفة ثبات فقرات االستبانة..معامل ألفا كرونبا 2
 

 حتلل  بلفت اكلاحث وشفسريهف 
املستددمة، سوف نعرض توصيف للبياانت  دواتحتقيق أهداف البحث احلايل، مت بيان اإلجراءات واألأجل  من

 الشدصية للعينة وكما يلي:
 شعصلف اكلالفانت األوكللة كلعلنة اكلاحث:

 .اكلنعع:1
( ذكر وأنثى 383( من حجم العينة الكلي والبالغ )250ذكور يف لعينة البحث بلغ )( أن لعدد ال2تبني نتائج اجلدول )

 %(.34,7( وبنسبة مئوية )133%(، بينما بلغ لعدد اإلانث )65.3وبنسبة مئوية مقدارها )
 وتعكس النسب ألعاه أن أغلب املبحوثني هم من الذكور.

 (2جىول رقم )
 اكلعلنة وفافً ملتغري اكلنعع

 المراتب لنسبة المئويةا التكرار النوع

 1 65,3 250 ذكور
 2 34,7 133 إناث

  %100 383 المجموع

 
 .شعزيع لعلنة اكلاحث حسب اكلعمر:2

( 383( الذي يتضمن جمموع الفئات العمرية لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )3يشري اجلدول )
( تكرارًا بني الفئات العمرية 164ت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )( سنة كان25-21مبحواثً، يبني أن الفئة العمرية )

سنة( فقد جاءت ابملرتبة الثانية حيث حصلت  30 -سنة 26%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الفئة العمرية )42,8بنسبة )
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( سنة إذ بلغ لعدد التكرارات فيها 20-18ية )%(، وجاءت ابملرتبة الثالثة واألخرية الفئة العمر 38,4( تكراراً بنسبة )147لعلى )
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         %(. 18,5( تكرارًا بنسبة )72)

 (3جىول )
 يعضح جممعع اكلفئفت اكلعمرية كلعلنة اكلاحث

 المراتب سبة المئويةالن التكرار العمر ت

 1  8,42 164 سنة25 - 21  1

 2 4,38 147 سنة 30 - 26 2
 3 8,18 72 سنة 20- 18 3

  % 100 383 المجموع

 
   .شعزيع لعلنة اكلاحث حسب مستع  اكلتعللم: 3

مبحواثً،  (383( الذي يتضمن مستوى التعليم لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )4يبني اجلدول ) 
%(، إذ جاءت 94( تكراراً بنسبة )360يظهر أن الذين حيملون الشهادة )اجلامعية( كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )

( تكرارًا 11ابملرتبة األوىل، أما الذين حيملون دراسات لعليا/دبلوم/ماجستري/دكتوراه فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )
( تكرارًا بنسبة 10، وجاءت ابملرتبة الثالثة الذين حيملون الشهادة الثانوية إذ بلغ لعدد التكرارات فيها )%(2,9بنسبة )

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (. 0,5( بنسبة مئوية )2%(، وجاءت ابملرتبة الرابعة واألخرية  الذين حيملون الشهادة االبتدائية فقد بلغ لعدد تكراراهتا )2,6)
 (4جىول )

 عضح مستع  اكلتعللم كلعلنة اكلاحثي

 المراتب النسبة المئوية التكرار مستوى التعليم ت

 1 94 360 جامعية 1

دراسات  2
 عليا/دبلوم/ماجستير/دكتوراه

11 9,2 2 

 3 6,2 10 ثانوية 3
 4 0,5 2 ابتدائية 4

  % 100 383 المجموع

 
 اكلعم :.4

( مبحواثً، 383بحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )( الذي يتضمن العمل لعينة ال5يتضح من اجلدول )
%(، إذ جاءت 60,8( تكرارًا بنسبة )233يظهر أن الذين حيملون صفة طالب كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )

%(، 28,5بنسبة ) ( تكراراً 109ابملرتبة األوىل، أما الذين حيملون صفة موظف فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )
%(، وجاءت ابملرتبة الرابعة 7( تكرارًا بنسبة )27وجاءت ابملرتبة الثالثة الذين حيملون صفة كاسب إذ بلغ لعدد التكرارات فيها )

  (. 3,7( بنسبة مئوية )14واألخرية الذين حيملون صفة ربة بيت فقد بلغ لعدد تكراراهتا )
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 (5جىول )
 يعضح اكلعم  كلعلنة اكلاحث

 المراتب النسبة المئوية التكرار العمل ت

 1 60,8 233 طالب 1
 2 5,28 109 موظف 2

 3 7 27 كاسب 3
 4 3,7 14 ربة بيت 4

  % 100 383 لمجموع

 
  )صفحفت اكلفلس بعك(:كلتوروياإل لعاماستخىامفت اإل

 عك(: )صفحفت اكلفلس بكلتوروياإل لعام. منذ مىت شستخىم اإل5
  )صفحات الفيس بو (لكورويناإل لعاماستددام اإل( الذي يتضمن بدء 6يتضح من اجلدول )

( مبحواثً، يظهر أن الذين يستددمون صفحات الفيس بو  383لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )
%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما 75,7بنسبة ) ( تكراراً 290كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )  سنوات فأكثر( 5)

( تكرارًا 50سنوات( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى ) 4إىل  سنوات 3الذين يستددمون صفحات الفيس بو  )
( تكرارًا 43فقد بلغ لعدد التكرارات فيها )سنتني( إىل  سنة 1%(، والذين يستددمون صفحات الفيس بو  )13,1بنسبة )

 %(، وجاءت ابملرتبة الثالثة واألخرية.11,2سبة )بن
 (6جىول )

  )صفحفت اكلفلس بعك(كلتوروياإل لعامياني بىء استخىام اإل

 ي )صفحات الفيس بوك(لكتروناإل عامبدء استخدام اإل ت
 

 المراتب النسبة المئوية التكرار

 1 75,7 290 سنوات فأكثر 5 1

 2 1,13 50 سنوات 4إلى  سنوات 3 2
 3 2,11 43 سنتينإلى  سنة 1 3

  % 100 383 المجموع

 
 استخىامك ملعاقع اكلتعاص  االجتمفلع  )صفحفت اكلفلس بعك(؟ أوقفتمف .6

لعينة البحث  استددام مواقع التواصل االجتمالعي )صفحات الفيس بو ( أوقات ( الذي يتضمن7يتضح من اجلدول )
مواقع التواصل االجتمالعي )صفحات واثً، يظهر أن الذين يستددمون ( مبح383ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )

%(، إذ جاءت 70,5( تكرارًا بنسبة )270بصورة )غري حمددة( كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها ) الفيس بو (
اءت ابملرتبة الثانية إذ فقد ج مواقع التواصل االجتمالعي )صفحات الفيس بو ( )ليا(ابملرتبة األوىل، أما الذين يستددمون 

مواقع التواصل االجتمالعي )صفحات %(، وجاءت ابملرتبة الثالثة الذين يستددمون 15,9( تكرارًا بنسبة )61حصلت لعلى )
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%(، وجاءت ابملرتبة الرابعة واألخرية الذين 11,7( تكرارًا بنسبة )45إذ بلغ لعدد التكرارات فيها )الفيس بو ( )مساء( 
 %(.1,8( بنسبة مئوية )7فقد بلغ لعدد تكراراهتا )لتواصل االجتمالعي )صفحات الفيس بو ( )صباحا( مواقع ايستددمون 

 (7جىول )
 استخىام معاقع اكلتعاص  االجتمفلع  )صفحفت اكلفلس بعك( أوقفتإىل  يكري

استخدام مواقع التواصل االجتماعي )صفحات  أوقات ت
 الفيس بوك(

 المراتب النسبة المئوية التكرار

 1 70,5 270 ير محددةغ 1

 2 9,15 61 لياا  2

 3 11,7 45 مساءا  3
 4 1,8 7 صباحا 4

  % 100 383 المجموع

 
 : )صفحفت اكلفلس بعك(  ي شكتل  اكلعلع  اكلقاف يكلتوروياإل لعامشعظلف اإل

  )صفحفت اكلفلس بعك(؟كلتوروياإل لعاممف اكلذي يقري اهتمفمك  ي استخىام اإل .7
استددام مواقع التواصل االجتمالعي )صفحات الفيس  الذي يبني ما الذي يثري ااثرة اهتمامهم يف (8يتبني من اجلدول )

(  اليومية خبارمعرفة األ( مبحواثً، يظهر أن الذين أجابوا ب)383بو ( لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )
%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب 55,1بنسبة )( تكرارًا 211كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )

%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا 17,5( تكرارًا بنسبة )67ين( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )األخر )التواصل مع 
ب)متابعة القضااي الثقافية( فقد  %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة، أما الذين أجابوا14,7( تكراراً بنسبة )57( لعلى )أخرىب )

%(، وحصلت الذين أجابوا ب)ألجل لعدم اإلحساس ابلعزلة( 8,6( تكرارًا بنسبة )33جاءت ابملرتبة الرابعة وحصلت لعلى )
 %( وحصلت لعلى املرتبة اخلامسة واألخرية.3,9( تكرارًا بنسبة )15لعلى )

 (8جىول )
 اكلتعاص  االجتمفلع  )صفحفت اكلفلس بعك( استخىام معاقعيظهر مف اكلذي يقري اهتمفمهم  ي 

استخدام مواقع التواصل االجتماعي )صفحات  ما الذي يثير اهتمامهم في ت
 الفيس بوك( 

 المراتب النسبة المئوية التكرار

 1 55,1 211 اليومية خبارمعرفة األ 1

 2 5,17 67 يناألخرالتواصل مع  2
 3 14,7 57 أخرى 3

 4 8,6 33 يةمتابعة القضايا الثقاف 4
 5 3,9 15 ألجل عدم اإلحساس بالعزلة 5

  % 100 383 المجموع

 
 ه  شتفبع اكلصفحفت اكلقاففلة  ي معاقع اكلتعاص  االجتمفلع ؟ .8

لعينة البحث ضمن  متابعتهم لصفحات الثقافية يف مواقع التواصل االجتمالعي( الذي يبني مدى 9يتضح من اجلدول )
( مبحواثً، يظهر أن الذين أجابوا ب)نعم( كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها 383لبالغ )اإلطار الكلي لعينة البحث وا

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب )كا( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت 85,6( تكرارًا بنسبة )328)
 (.%14,4( تكرارًا بنسبة )55لعلى )
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 (9جىول )
 متفبعة اكلصفحفت اكلقاففلة  ي معاقع اكلتعاص  االجتمفلع مى  إىل  يكري

 المراتب النسبة المئوية التكرار مدى متابعة الصفحات الثقافية في مواقع التواصل االجتماعي ت

 1 85,6 328 نعم 1

 2 14,4 55 كا 2
  %100 383  المجموع

 
 ه  شستفلى من صفحفت اكلفلس بعك؟ .9

استددام مواقع التواصل االجتمالعي مدى االستفادة من  ما الذي يثري ااثرة اهتمامهم يف( الذي يبني 10يشري اجلدول )
(  احياان( مبحواثً، يظهر أن الذين أجابوا ب)383صفحات الفيس بو  لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب 68,1( تكرارًا بنسبة )261كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )
%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )دائما( لعلى 13,9( تكراراً بنسبة )53)اندرا( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )

بة الرابعة وحصلت لعلى %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة، أما الذين أجابوا ب)كا( فقد جاءت ابملرت13,6( تكراراً بنسبة )52)
 %(.4,4( تكرارًا بنسبة )17)

 (10جىول )
 ياني مى  االستففدة من صفحفت اكلفلس بعك

 المراتب النسبة المئوية التكرار مدى االستفادة من صفحات الفيس بوك ت

 1 68,1 261 احيانا 1

 2 9,13 53 نادرا 2
 3 13,6 52 دائما 3

 4 4,4 17 كا 4
  % 100 383 المجموع

 
  )صفحفت اكلفلس بعك(  ي شكتل  اكلعلع  اكلقاف ي كلى  اكلكاف  اكلعراق :كلتوروياإل لعامدور اإلأو  ففلعللة

 شلة:حىد مى  اشففقك مع اكلعافرات اآل .7
 أكرب لعىد من اجلمهعر اكلذي يهتم مبعضعع معني.إىل  شعم  صفحفت اكلفلس بعك لعلى إيصفل اكلرسفكلة .1

أكرب إىل  تعمل صفحات الفيس بو  لعلى إيصال الرسالةإجابة املبحوثني حول ) ( الذي يظهر11يتبني من اجلدول )
( مبحواثً، يتبني أن 383لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ ) لعدد من اجلمهور الذي يهتم مبوضوع معني(

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، 47,8بنسبة )( تكرارًا 183الذين أجابوا ب)اتفق( كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )
%(، بينما بلغ لعدد الذين 38,1( تكرارًا بنسبة )146أما الذين أجابوا ب )حمايد( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )

  %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة.14,1( تكرارًا بنسبة )54أجابوا ب )ال اتفق( لعلى )
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 (11جىول )
  أكرب لعىد من اجلمهعر اكلذي يهتم مبعضعع معني(إىل  شعم  صفحفت اكلفلس بعك لعلى إيصفل اكلرسفكلةاملاحعثني حعل ) يعضح اجفبة

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس ت

 1 47,8 183 اتفق 1

 2 1,38 146 محايد 2

 3 14,1 54 ال اتفق 3
  % 100 383 المجموع

 
 واملعضعلعفت اكلتفذبة خافرأل. شنكر صفحفت اكلفلس بعك ا2

لعينة  (واملوضولعات الكاذبة خبارتنشر صفحات الفيس بو  األ( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )12يشري اجلدول )  
( مبحواثً، يتبني أن الذين أجابوا ب)اتفق( كانت األلعلى إذ بلغ جمموع 383البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب )حمايد( فقد جاءت ابملرتبة 47,5( تكرارًا بنسبة )182ها )التكرارات في
( تكرارًا بنسبة 30%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )ال اتفق( لعلى )44,6( تكرارًا بنسبة )171حصلت لعلى ) الثانية إذ

 %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة.7,9)
 (12جىول )

  (واملعضعلعفت اكلتفذبة خافرشنكر صفحفت اكلفلس بعك األيعضح اجفبة املاحعثني حعل )

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس  ت

 1 47,5 182 اتفق 1

 2 6,44 171 محايد 2

 3 7,9 30 ال اتفق 3
  % 100 383 المجموع

 
 اكلرأي . شعط  صفحفت اكلفلس بعك حرية أكرب  ي اكلتحفور وابىاء3

تعطي صفحات الفيس بو  حرية أكرب يف التحاور وابداء ( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )13يظهر من اجلدول )
( مبحواثً، يتبني أن الذين أجابوا ب)اتفق( كانت األلعلى إذ 383لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ ) (الرأي

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب )حمايد( فقد جاءت 66,9تكراراً بنسبة )( 256بلغ جمموع التكرارات فيها )
( تكرارًا 38%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )ال اتفق( لعلى )23,2( تكرارًا بنسبة )89ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )

 %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة.9,9بنسبة )
 (13جىول )

  (شعط  صفحفت اكلفلس بعك حرية أكرب  ي اكلتحفور وابىاء اكلرأية املاحعثني حعل )يعضح اجفب

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس  ت

 1 66,9 256 اتفق 1

 2 2,23 89 محايد 2
 3 9,9 38 ال اتفق 3

  % 100 383 المجموع
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 . شسهم صفحفت اكلفلس بعك  ي صنفلعة اكلارار كلى  اكلكاف 4
 (تسهم صفحات الفيس بو  يف صنالعة القرار لدى الشباب( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )14تضح من اجلدول )ي

( مبحواثً، يتبني أن الذين أجابوا ب)حمايد( كانت األلعلى إذ بلغ 383لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )
%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب )اتفق( فقد جاءت 47,3( تكرارًا بنسبة )181جمموع التكرارات فيها )

( تكرارًا 78%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )ال اتفق( لعلى )32,2( تكرارًا بنسبة )123ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )
 (14جىول )%( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة.                        20,5بنسبة )
 (عضح اجفبة املاحعثني حعل )شسهم صفحفت اكلفلس بعك  ي صنفلعة اكلارار كلى  اكلكاف ي

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس  ت

 2 32,2 123 اتفق 1

 1 3,47 181 محايد 2

 3 20,5 78 ال اتفق 3

  % 100 383 المجموع

 
 يناألخر  أراء. شعم  صفحفت اكلفلس بعك لعلى لعىم شاا  5

لعينة  (يناألخر  أراءتعمل صفحات الفيس بو  لعلى لعدم تقبل ( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )15ر اجلدول )يظه
( مبحواثً، يتبني أن الذين أجابوا ب)حمايد( كانت األلعلى إذ بلغ جمموع 383البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )

إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب )ال اتفق( فقد جاءت ابملرتبة  %(،41,5( تكرارًا بنسبة )159التكرارات فيها )
( تكرارًا بنسبة 79%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )اتفق( لعلى )37,9( تكرارًا بنسبة )145الثانية إذ حصلت لعلى )

 (15جىول ) %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة.                            20,6)
 (يناألخر  أراءضح اجفبة املاحعثني حعل )شعم  صفحفت اكلفلس بعك لعلى لعىم شاا  يع 

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس ت

 3 20,6 79 اتفق 1

 1 5,41 159 محايد 2

 2 37,9 145 ال اتفق 3

  % 100 383 المجموع

 
 تاف شعجهفهتم. صفحفت اكلفلس بعك وسللة فعفكلة كللتعاص  بني اكلكاف  لعلى اخ6

صفحات الفيس بو  وسيلة فعالة للتواصل بني الشباب لعلى ( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )16يبني اجلدول )
( مبحواثً، يتبني أن الذين أجابوا ب)اتفق(  383لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ ) (اختاف توجهاهتم

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب 76,6( تكرارًا بنسبة )293رارات فيها )كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التك
%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )ال اتفق( 19,3( تكرارًا بنسبة )73)حمايد( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )

 %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة.4,1( تكرارًا بنسبة )16لعلى )
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 (16ىول )ج
 (يظهر اجفبة املاحعثني حعل )صفحفت اكلفلس بعك وسللة فعفكلة كللتعاص  بني اكلكاف  لعلى اختاف شعجهفهتم

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس  ت

 1 76,6 293 اتفق 1

 2 3,19 74 محايد 2

 3 4,1 16 ال اتفق 3

  % 100 383 المجموع

 
 م كللمعلعمفت لعن اكلاضفاي اكلقاففلة  ي اكلالى. صفحفت اكلفلس بعك مصىر مه7

صفحات الفيس بو  مصدر مهم للمعلومات لعن القضااي الثقافية ( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )17يشري اجلدول )
لعلى ( مبحواثً، يتبني أن الذين أجابوا ب)اتفق( كانت األ383لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ ) (يف البلد

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب )حمايد( فقد 51,9( تكرارًا بنسبة )199إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )
( 45%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )ال اتفق( لعلى )36,3( تكراراً بنسبة )139جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )

 لعلى املرتبة الثالثة. %( وحصلت 11,8تكرارًا بنسبة )
 (17جىول )

 (يعضح اجفبة املاحعثني حعل )صفحفت اكلفلس بعك مصىر مهم كللمعلعمفت لعن اكلاضفاي اكلقاففلة  ي اكلالى

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس ت

 1 51,9 199 اتفق 1

 2 3,36 139 محايد 2

 3 11,8 45 ال اتفق 3
  % 100 383 المجموع

 
 اكلتاللىي لعامحفت اكلفلس بعك مل شاىم مضمعن مغفير ومتملز لعن اإل. صف8

صفحات الفيس بو  مل تقدم مضمون مغاير ومتميز لعن ( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )18يتبني من اجلدول )     
لذين أجابوا ب)حمايد(  ( مبحواثً، يتبني أن ا383لعينة البحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ ) (التقليدي لعاماإل

%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما الذين أجابوا ب 48,3( تكرارًا بنسبة )185كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )
%(، بينما بلغ لعدد الذين أجابوا ب )ال اتفق( 48,3( تكراراً بنسبة )118)اتفق( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )

 %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة. 20,9تكرارًا بنسبة )( 80لعلى )
 (18جىول )

 (اكلتاللىي لعاميعضح اجفبة املاحعثني حعل )صفحفت اكلفلس بعك مل شاىم مضمعن مغفير ومتملز لعن اإل

 المراتب النسبة المئوية التكرار بدائل المقياس ت

 2 30,8 118 اتفق 1

 1 3,48 185 محايد 2

 3 20,9 80 ال اتفق 3

  % 100 383 المجموع
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 األخر. شعم  صفحفت اكلفلس بعك لعلى شعزيز قىرة اكلكاف  اكلعراق  لعلى احلعار اهلفدف اكلانفء مع 9
تعمل صفحات الفيس بو  لعلى تعزيز قدرة الشباب العراقي ( الذي يظهر إجابة املبحوثني حول )19يتضح من اجلدول )

( مبحواثً، يتبني أن الذين 383لبحث ضمن اإلطار الكلي لعينة البحث والبالغ )لعينة ا (األخرلعلى احلوار اهلادف البناء مع 
%(، إذ جاءت ابملرتبة األوىل، أما 47,8( تكرارًا بنسبة )183أجابوا ب)اتفق( كانت األلعلى إذ بلغ جمموع التكرارات فيها )

%(، بينما بلغ لعدد الذين 38,1رًا بنسبة )( تكرا146الذين أجابوا ب )حمايد( فقد جاءت ابملرتبة الثانية إذ حصلت لعلى )
 %( وحصلت لعلى املرتبة الثالثة.14,1( تكرارًا بنسبة )54أجابوا ب )ال اتفق( لعلى )

 (19جىول )
 (األخرياني اجفبة املاحعثني حعل )شعم  صفحفت اكلفلس بعك لعلى شعزيز قىرة اكلكاف  اكلعراق  لعلى احلعار اهلفدف اكلانفء مع 

 المراتب النسبة المئوية تكرارال بدائل المقياس ت

 1 47,8 183 اتفق 1

 2 1,38 146 محايد 2

 3 14,1 54 ال اتفق 3
  % 100 383 المجموع

 
 االستنتفجفت:

 ميتلكون حساب لعلى مواقع التواصل االجتمالعي.مبحواثً، من الذين  383.لعدد املبحوثني من الشباب يف البحث كان 1  
لقضااي الثقافية إذ حصلت فئة االهتمام ابلقضااي الثقافية لعلى املرتبة الرابعة من بني اهتماماهتم اهتمامات الشباب حمدودة اب .2

 . ىاألخر 
الذين حيملون صفة طالب كانت األلعلى وهم أكثر الفئات إجابة لعلى االستبانة أي اهنم ميثلون الفئة . املبحوثني )الشباب( 3

 ذا ما جاءت به االحصائيات احلديثة.األكثر متابعة ملواقع التواصل االجتمالعي وه
 بدئوا استددام صفحات الفيس بو  منذ مدة ليس بقصرية.  . تبني أن املبحوثني )الشباب(4
 اليومية لعند تصفحهم لصفحات الفيس بو .    خبارلعلى األ طاع. يفضل الشباب اإل5
 اابهتم يف االستبانة.. يستفاد الشباب من صفحات الفيس بو  يف بعض األحيان وحسب ما جاء إبج6
أكرب لعدد من اجلمهور بشأن املوضولعات اليت إىل  . يتفق الشباب لعلى ان صفحات الفيس بو  تعمل لعلى إيصال الرسالة7

 هتمهم.
 يتفق أكرب لعدد من املبحوثني )الشباب( لعلى أن صفحات الفيس بو  تعطي حرية أكرب يف التحاور وابداء الرأي. .8
 شباب( لعلى احلياد حول فيما إذا صفحات الفيس بو  تسهم يف صنالعة القرار لدى الشباب.اغلب املبحوثني )ال. 9

 .وسيلة فعالة للتواصل بني الشباب لعلى اختاف توجهاهتم. يتفق املبحوثني )الشباب( لعلى أن صفحات الفيس بو  10
 لقضااي الثقافية يف البلد.صفحات الفيس بو  مصدر مهم للمعلومات لعن ا يتفق املبحوثني )الشباب( لعلى أن .11
 التقليدي. لعام. يتفق املبحوثني )الشباب( لعلى أن صفحات الفيس بو  مل تقدم مضمون مغاير ومتميز لعن اإل12
. أغلب املبحوثني )الشباب( يتفقون لعلى أن صفحات الفيس بو  تعمل لعلى تعزيز قدرة الشباب العراقي لعلى احلوار اهلادف 13

 .األخرالبناء مع 
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 عصلفت:اكلت
 )مواقع التواصل االجتمالعي( ابلنسبة لدول العامل حيتم لعلينا أن  نعمل لعلى االستفادة لكورويناإل لعام. أن التطور املتسارع لإل1

 القصوى من هذه املواقع خلدمة اجملتمع يف كافة جماالت احلياة.
 م اجملتمع يف كافة القضااي.. نشر الولعي بني صفوف الشباب حول كيفية التعامل مع هذه املواقع مبا خيد2
 يف املناهج الدراسية ألجل تدريسها يف املراحل الدراسية الثانوية واجلامعية لكورويناإل لعامإدراج هذه الوسائل احلديثة لإل -3

 الشباب هبذه الوسائل وامهيتها ألجل االستفادة منها وليس العكس. إطاعلغرض 
ية العراقية وجعلها تسري ابجتاه إشالعة الولعي لدى الشباب وإبراز مسألة الرأي والرأي كورونل.العمل لعلى اسناد وتشجيع املواقع اإل4

 وكذلك التفالعل الثقايف يف اجملتمع. األخر
 . ابلرغم من انتشار وسائل التواصل االجتمالعي بسرلعة يف دول العامل، لكن هذه الوسائل تعد يف بداايهتا يف العراق إذ حيتاج5

  من توضيح مفاهيمها وآلية العمل من خاهلا ابلشكل األمثل.املزيد إىل  ذلك
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