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Abstract: 

 
The research seeks to reveal the impact of the means of 

communication and cultural change among new generations and 

their reflection on the nature of their cultural formation 

- The importance of research  

Modern means of communication constitute a threat to traditional 

social values and customs and put society in front of new problems, 
especially among new generations. Secondly, it is one of the most 

effective means to effect a cultural change that pushes society to 

interact with contemporary culture and break traditional barriers, 

and its ability to threaten a system of traditional social values in 

society The risks it can leave on social and moral values in society, 
especially on young people, which makes these risks reflected in the 

disintegration of the national feelings of young people and their 

direction towards their individual interests and the search for 

freedom and individual achievements and a culture of interest in the 

overall issues in society.            

Key words: The Social Media, Educational Changes, Communication. 
 
 
 
 











                                                           
1
 Dr. , Middle Technical University, Iraq, zahraabbas2020@yahoo.com, https://orcid.org/0000-0001-7811-9157 

 

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences 

Received: 

19/12/2020 

Accepted: 

09/01/2021 

Published: 

01/02/2021 

 
This article has been 

scanned by iThenticat 

 No plagiarism detected 

Copyright © Published by 

Rimak Journal, 

www.rimakjournal.com 

Rimar Academy, Fatih, 

Istanbul, 34093 Turkey  

All rights reserved 

Research Article  

 

http://dx.doi.org/10.47832/2717-8293.2-3.29


361 Zahra ABBAS  

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 306 - 377 

  
 
الثقاف لدىاألجيالالجديدةالوسائلاالتصاليةوالتغير  

مدينةبغداد -  
 
ف وبولوج    -بحثانير

 

 2عباسهاديزهرة

 

 الملخص
ي لدى األجيال الجديدة 

 
يسىع البحث ِإىل كشف تأثير الوسائل االتصالية والتغير الثقاف

ي لديهم
 
ي معرفة أهمية البحثوتكمن  .وانعكاسها عىل طبيعة التكوين الثقاف

 
الوسائل  ف

ي تشكل  االتصالية الحديثة
تهديدا للقيم والعادات االجتماعية التقليدية وتضع المجتمع اله 

أمام مشكالت جديدة والسيما لدى األجيال الجديدة وثانيهما أنها من أكير الوسائل فعالية 
ا ثقافيا يدفع المجتمع للتفاعل مع ثقافة العرص وكرس الحواجز التقليدية ي إحداث تغير

 
 ،ف

كه  تهديد منظومة عىل وقدرتها ي المجتمع، وما يمكن أن تي 
 
القيم االجتماعية التقليدية ف

ي المجتمع والسيما عىل الشباب ما يجعل  عىل القيم االجتماعية من مخاطر
 
واألخالقية ف

هم ِإىل إتجاهتنعكس عىل تفكك المشاعر الوطنية لدى الشباب و  هذه المخاطر
بالمسائل  هتمامدية وثقافة االات الفر نجا  وال  اتهم الفردية والبحث عن الحريةاهتمام

ي المجتمع
 
 .الكلية ف

.أدوات ،افكار  ،المهارات ،االتصال، ثقافة: الكلماتالمفتاحية



مقدمة:ال  

ي المجتمعددات ال سددانية  افددة
 
ي ف
 
ي بصددفته  ،تعدد الوسددائل االتصددالية الحديثددة احددد ا ددر  عوامددل التغدير الثقدداف

 
والمجتمددع العددراف

ي متندداول جميددع الفبددات العمريددة والسدديما الشددباب 
 
ا  هددذه الوسددائل السدديما أجددبحا ف مددن المجتمعددات التقليديددة تددأثير كثددير

الذي بات منشغال ومتفاعل معها بشكل مستمر، وهذا أدى توليد أفكار وقناعات جديدة لديهم بات من الواضح أن هناك 
ي طريقهددا 

 
ِإىل التبلددور والظهددور مددع العقددود القادمددة تختلددف عددن الثقافددة التقليديددة، أن دراسددة هددذا الموضددو  ثقافددة جديدددة ف

ي مسدارات 
 
ي باتدا تأخدذ طريقهدا ف

 تأثرا  ها وهي األجيال الجديدة الده 
وبولوجيا يتطلب تعايشا ميدانيا مع الفبات األكير االنير

.  مدا أن ي
 
الوسدائل االتصدالية الحديثدة تفدور قددرة الوسدائل التقليديدة  قددرة ثقافية جديدة تقود ِإىل إحداث تغير  نيدوي ثقداف

ي بلدددورة وسي سدددديااي و ثقافيددددة يمكددددن أن يسددددقا الحددددواجز الثقافيدددة التقليديددددة
 
ي  ،ف

 
إذ سدددداعدت وسددددائل االتصددددال الحددددديث ف

نددداتكددوين ثقافددة جديددددة أطلددل عليهدددا الددبع   ثقافددة ال  ي  هدددا تفككددا القدديم الجمعيدددة وبددر ت القددديم ا ني 
ي  ،لفرديددةوالدده 

فددد  
 وهي تجلددس مجتمعددة أمددام التلفددا  أجددبح اليددوم  

الوقددا الددذي  انددا األهة تشدداهد أو تسددتمع ِإىل محطددة واحدددة أو محطتددمر 
امجددده المتعدددددة حددده  الصدددما يلدددف محددديا  ي مسدددتخدما الموبايدددل  يب ي األهة لوحدددده يتعامدددل مدددع العدددالم الخددداربب

 
 دددل فدددرد ف

ري  دددمر  أفددراد األهة قبددل أن يخلددددوا ِإىل النددوم  مدددا اسددتعمل األهة لهددداتف المسددكن بعدددما  اندددا الحددوارات واألحاديدددث تجدد
ي 
ي األهة هاتف نقال خاص به، أرض 

 
 واحد لم يعد واردا وسا اقتناء  ل فرد ف

الوسدائل االتصدالية الحديثددة باتدا مصدددر قلدل لددى األهة العراقيددة والمجتمدع لمددا تشدكله مدن متغددير ال يمكدن السدديطرة  أن 
ي المجتمدددععليدددة تحدددا ا

 
تختلدددف عدددن ثقافدددة البددداء واألجدددداد  وقدددد تبلدددورت لددددى الشدددباب ثقافدددة جديددددة ،لظدددرول الحاليدددة ف

ي توجه سلوك الجماعة لصالح األهة والمجموعة القرا ية ِإىل القيم الفردية
 فتحولا القيم الجمعية اله 

ي المرحلددددة أن الموضدددو  تددددزداد أهميتدددده العلميددددة والمجتمعيددددة السدددديما وان المجتمدددع يمددددر بمرح
 
ي واجتمدددداسي ف

 
لددددة تحددددول ثقدددداف

كهدا االسدتخدام ي يي 
 للوسدائل االتصدالية الحديثدة، مدا يجعلهدا اليدويي الواسدع ،الحالية وهذا يظهر بشكل واضح مدن اثثدار الده 

ا  الوسائل الجديدة تأثير
ي تغير القديم االجتماعيدة، كدذلك أكير

 
ي تنميدة الدوسي السديااي  ف

 
الجديددة لددى األجيدال  أنهدا تسداهم ف

 .نحو الديمقراطية والتعددية
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أوال:اإلطارالعامللبحث:

مشكلةالبحث:-1
أن تأثير الوسائل االتصالية الحديثة تأخذ شكلمر  أساسمر  ولهمهدا أنهدا تشدكل تهديددا للقديم والعدادات االجتماعيدة التقليديدة 

ي إحددداث وتضددع المجتمددع أمددام مشددكالت جديدددة والسدديما لدددى األجيددال الجديدددة 
 
وثانيهمددا أنهددا مددن أكددير الوسددائل فعاليددة ف

ا ثقافيا يدفع المجتمع للتفاعل مع ثقافة العرص وكرس الحواجز التقليدية ة أعلىالنطالر من دائرة المحلية ِإىل دائرة تف تغير
ة.  ي السيما وان عرص التنميا التقليدي قد تالاى وانتىه وأجبح العالم قرية جغير

 مع المجتمع ال سان 
وبولوجيدا  ي مجدال االنير

 
ي المجتمعات النامية ومنهدا مجتمعندا تقدود البداحثمر  والسديما ف

 
أن التحوالت االجتماعية والثقافية ف
الوسائل التقليدية لالتصال  وعليه يمكن إثارة العديد من التساؤالت منها،مدى كون ،وعلم االجتما  لدراسة هذه الظاهرة

ي ذلك؟ مدى قددرة ام تنايي دورفائدة لبناء وسي سيااي أم أقل أجبح
 
ي المسداهمة  الوسائل الحديثة ف

 
الوسدائل االتصدالية ف

ي خلل وسي سديااي و ثقافيدة يمكدن أن يسدقا الحدواجز الثقافيدة التقليديدة؟ مددى
 
معايشدتك  مدن خدالل لمدس المبحدوثمر   ف

ة الماضدية ي بغداد خالل الفي 
 
جدواء وسي جديددة تد دي ِإىل تغدير الوسدائل االتصدالية ممكدن يخلدل أ أو مواكبتك للتظاهرات ف

ي المجتمع؟ مدى قدرة األفكار المتدفقة مدن وسدائل اتصدالية حديثدة
 
ي   سيااي ف

 
ي خلدل حراادا فكريدا ممدن أن يد دي تغدير ف

 
ف

 الوسدائل االتصدالية الحديثدة عدىل القديم االجتماعيدة ما مخاطر تفكير الشباب السيااي وخروجه من المحلية ِإىل العالمية؟
ي المجتمددع والسدديما عددىل الشددباب؟ مدددى قدددرةواألخالقيدد
 
ي المشدداركة  ة ف

 
ي  يددادة تطلددع أ ندداء المجتمددع ف

 
الوسددائل االتصددالية ف

م قيم وحقور ال سان ؟  السياسية وبناء م سسات مدنية تحي 

 
أهميةالبحث-2

ل  يدددادة المعرفدددة النظريدددة عدددن تدددأثير وسدددائل االتصدددال 
ي إطدددارين األوع

 
ي منظومدددة قددديم األجيدددال تددديب  أهميدددة البحدددث ف

 
الحديثدددة ف

ي حددال تحددول وانتقددال مددن الددنما التقليدددي ِإىل الددنما 
 
ي مجتمددع ف

 
ي واجتمدداسي ف

 
الجديدة،وانعكاسدده عددىل إحددداث تغددير ثقدداف

، إال إن  ي
 
ي المجتمددع العددراف

 
الحديثددة ومددا يرافددل ذلددك مددن مشددكالت اجتماعيددة وسددلوكية مددع تراجددع كثددير مددن نددوابي الحيدداة ف

ي تكمدن أهميدة البحدث أيضدا  األجيال الجديدة
ي هدذا تكمدن األهميدة العلميدة للبحدث، والثدان 

 
بات ت من بأفكار جديدة ولعدل ف

ي لددددى األجيدددال الجديدددددة مدددن خدددالل الجابدددة عددددن 
 
ي التغددددير الثقددداف

 
ي عددددن تدددأثير الوسدددائل االتصدددال ف

ي  يدددادة المعرفدددة التطبدددي  
 
ف

ي الميددان. ولعدل مدن
 
ي قضدايا  تساؤالت البحث واختبار األطر النظريدة ف

 
ي تد هى عدىل أهميدة البحدث تكمدن ف

 الندوابي الده 
أكدير

ي   عدددددة منهددددا
 
ي تغددددير التفكددددير السدددديااي ف

 
كددددون الوسددددائل االتصددددالية الحديثددددة أكددددير فعاليددددة ومرونددددة مددددن الوسددددائل التقليديددددة ف

ماعيدة التقليديدة تهديدد منظومدة القديم االجت عدىل  قدرتها المجتمع وجعله أكير شموال واتساعا وقبوال للرأي اثخر. وكذلك
كه من مخاطر ي المجتمع، وما يمكن أن تي 

 
ي المجتمع والسيما عىل الشباب ما يجعل  عىل القيم االجتماعية ف

 
واألخالقية ف

 اتهم الفرديدة والبحدث عدن الحريدةاهتمامدهم ِإىل إتجداهتنعكس عىل تفكك المشاعر الوطنيدة لددى الشدباب و  هذه المخاطر
ي المجتمع.  هتمامالات الفردية وثقافة انجا  وال 

 
 بالمسائل الكلية ف

 
أهدافالبحث:-3
ي لدددى األجيددال الجديدددة وانعكاسددها عددىل طبيعددة التكددوين  -أ

 
يسدىع البحددث ِإىل كشددف تددأثير الوسددائل االتصددالية والتغددير الثقداف

ي لديهم 
 
 الثقاف
ي عالقات األهة وعىل  -ب

 
ي المرحلة الحالية. يسىع البحث ِإىل معرفة تأثير وسائل االتصال الحديث ف

 
 النظام األهي ف

ي ثقافة األجيال  -ج
 
ها ف ي تأثير

 
 .كشف الفرر  مر  الوسائل االتصالية القديمة والوسائل الحديثة ف

 
ثانيا:األطرالنظريةللبحث
المتصددددددددددلة بالموضددددددددددو  واسددددددددددعة وهنددددددددددا البددددددددددد مددددددددددن االختيددددددددددار أل ددددددددددر  السددددددددددهامات االجتماعيددددددددددة  الشددددددددددك أن األطددددددددددر النظريددددددددددة

وبولو  ي .جيدةاالنير
مدات الدده  ي أعقدداب توضديحه ألسدلوب تكدون النظددام االجتمداسي والميكانير 

 
وقدد  دمر   دور ددايم هدذا المصدطلح ف

 للنظددام المجددتمىعي يواجدده  ددل منهمددا مشددكلة نظاميددة لهددا أسددبا ها 
تحددافع عددىل اسددتمراره بفعاليددة وقددد قدددم نددوعمر  أو شددكلمر 
اتجية لمواجهتهددا أمددا شددكىلي المواجهددة فهمددا 

أن  .مجتمددع التضددامن اثىلي ومجتمددع التضددامن العضددوي ونجدددونتائجهددا وإسددي 
ي مرحلدددة النهايدددة، إذ أنهدددار كنتيجدددة لف

 
، واجددده مشدددكلة النظاميدددة ف ي حدددمر  نجدددد أن مجتمدددع أعلىمجتمدددع التضدددامن اثىلي

 
تهدددا وف

ي البدايدة، إذ إن التضددامن اثىلي عداا حالدة مدن االسددتقرار والتدوا ن 
 
ي ت سددس التضدامن العضدوي واجده مشددكلة النظاميدة ف

الده 
ددا   دددمر   تجددداه(.  مدددا أن ال 1بدددالنظر ِإىل عنددداي أساسدددية عددددة  ي المجتمدددع يولدددد ندددو  مدددن الرصد

 
دداسي يدددذهب ِإىل أن تغدددير ف ألرصد

 القديم والجديد. 
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 ألنهددا تولددد  كونهددا ويددرى إن دارندددورل أن و يفددة القددوة الجيدددة سددواء اقتصددادية أم ثقافددة قويددة تعددد 
 
للشددقار والفرقددة معددا

ي ال
 
 ف
 
ي المجتمددع مددن تصددورات جديدددة تعددار  ال تعارضددا

 
 .ات المحافظددةتجاهددمصددالح وتوقعددات الدددور وكددذلك مددا يحصددل ف
ي متدددوارث وعنددداي جديددددة تلعدددب

 
ي هدددذا المجدددال وان هنددداك تدددراث ثقددداف

 
ي أن العدددالم االجتمددداسي قدددائم عدددىل دورا ف

. وهدددذا يعددده 

ذي يمكدن اسدتنتاجه مدن تدأثير وسدائل االتصدال الد (،  مدا أن2جماعات يا   امنة أو شدبه جماعدات  مدا يسدميها دارنددورل 
ي أفكدار جديددة ولعدل ا در  مددا 

ي  مدن تسديطر فيده عدىل قدوى األفدراد وتدوجهم ِإىل تبده 
 
ي الدنظم الثقافيدة ممكدن أن يكدون قويدا ف

 
ف

د والممارسددات عدديب الحدددود الوطنيددة ِإىل أشددكال االت د ايددد للسددلع والمعلومددات والبرسى  
ي هددذا المجددال هددو تدددفل المي 

 
صددال يدد ثر ف

نددااألكددير واقعيددة الناتجددة مددن التطددورات التقنيددة، وال  خددرى فضددال عددن ني 
 
النظددام الدددوىلي للنقددل الجددوي  ووسددائل االتصددال األ

ونيددددة  ددديددددع والغرابددددة األكددددير حرفيددددة ألنظمددددة االتصدددداالت االل ي  ي تشددددكيل 3الرسد
 
(. فالثقافددددة المجتمعيددددة تدددد دي دورا أساسدددديا ف

ي عقول األفراد والسيم
 
األهة ومدا يدرتبا  هدا مدن  ا ما يتصل منهدا  تلدك المفداهيم المرتبطدة بقديم وتقاليددتصورات جديدة ف

ي تربطهددا عالقددة  وجيددة متماسددكة
دد الددذي يددب   تحددا  ،تماسددك وتفكددك لددذا يددرى الددبع  أن العائلددة الدده  واالنضددباا الجن ي

ة عددددن مفهددددوم الرقابددددة االجتماعيددددة للحيدددداة المجتمعيددددة  ددديددددع  (.4المراقبددددة العائليددددة هي جددددورة معدددديب والشددددك أن االنتشددددار الرسد
ة السدديما أن تكنولوجيددا االتصددال  اتسددعا  - مددا يددرى بعدد  البدداحثمر  –لوسددائل االتصددال وضددع المجتمددع أمددام تحددديات كبددير

 تنظديم العمدل  هدذا االسدتخدام الواسدع للتقنيدة واستندت ِإىل أجهدزة دقيقدة تد دي دورهدا  تقنيدة وحرفيدة عاليدة وقدد أحددث
ددية اليدويدددة وال  ِإىل فقددددان المكانيدددات د نحدددو اسدددتخدام اثليدددات بديلدددة عدددن تلدددك الطاقدددات  تجددداهوالطاقدددات والمهدددارات البرسى

دية  ي  دمر  الشددعوب عدن طريدل وسددائل االتصدال ِإىل هعددة 5البرسى
 
(. وال يتوقدف األمددر عندد هدذا الحددد فقدد أدى التثقددف الثقداف
ي المجتمعدات المختلفدة والسديما المجتمعدات التقليديد

 
ي ف
 
وبولوجيدةالتغير الثقداف مندذ  ة إذ أكددت البحدوث والدراسدات االنير

ين اال بموضدو  االثنولوجيا دراسدة الثقافدات ال سدانية المقارندة  مدا أكدد االثنولوجيدون عدىل  داهرة  هتمامأوائل القرن العرسى
تبة عىل التقاء الثقافة األوربيدة بالثقافدات البدائيدة والتقليديدة وأثدرت فيهدا بشدكل كبدير 

(. و اد مدن 6االستعمار والنتائج المي 
ي المرحلة المعاية كث اهتمامهذا 

 
وبولوجيا  اد ف ي ثقافدة المجتمدع االنير

 
ا مع االنتشار الواسدع لوسدائل االتصدال الحديثدة ف ير

ي جانبهدددا المدددادي أو المعندددوي  هدددذه التكنولوجيدددا والسددديما مدددا 7بشدددكل كبدددير 
 
( ومدددن هدددذا يفهدددم أن الثقافدددة تتدددأثر كثدددير سدددواء ف

قاليدد والعدادات والقدديم يتصدل  تحدديث أدوات االتصددال الن لمسدا ماديدة فقددا إنمدا أيضدا ثقافددة معنويدة مثدل األعددرال والت
ها، إي أنها ال تتكون من األشدياء أو النداأ أو السدلوك أو االنفعداالت والترصدفات وإنمدا هي بمثابدة تنظديم لهدذه األشدياء  ،وغير

ي شخصية الفرد 
 
ي أشكال هذه األشياء  ،ف

 
 (.8لذا فىهي ما يوحد عقول الناأ ف

يتكدون مدن أربعدة ا سدار فرعيدة متمثلدة  نسدل  أي  سل اجتمداسي  احد ا ر  الو يفيمر  المحدثمر  أن ويقرر تال وت بارسونز
ي و سدددل القدددوة

ي والنسدددل التددددرج الدددو ي  
تقدددوم  و يفيدددة معيندددة فعدددىل  و دددل  سدددل مدددن هدددذه األ سدددار ،القرابدددة والنسدددل الدددديه 

ي  و يفدة التنشدبة ي  تو يدددددع المك سبيل المثال يقدوم النسدل القدرانب
افدأة داخدل داخدل االجتماعيدة ويقدوم  سدل التددرج الدو ي  

ي المجتمع وهكذا 
 
 (.9البناء االجتماسي بما يدعم المساواة ف

وبولوجيا الفر  ي جاحب ال 
ي هذا الصدد يرى عالم االنير

 
البنيوي أن المجتمع يتكون من رمو  وإشارات واسداطير  تجاهوف

ي ال يمكددن معرفددة أجزائهددا إال  واسددطة فهددم  نيددة الم
( وعليدده فددان 10جتمددع الكليددة وخرافددات وا سددار لسددانية أي لغويددة والدده 

عددات جديدددة ِإىل المجتمددع وتبدددأ  تشددكيل مفدداهيم جديدددة فيدده وهددذا  ي يحصددل نتيجددة دخددول مخي 
 
التغددير االجتمدداسي والثقدداف

اعدددات مثدددل التواجدددل عددديب ال 
ندددايددد دي ِإىل اتصدددال  دددمر  المجتمعدددات عددديب هدددذه االخي  ه وهدددذا بددددوره  ني  ي وغدددير

والبدددث الفضدددانر
ي معمر  من مجتمدع ِإىل خخدر 

 
(. ولعدل عرصد العولمدة الدذي نعدم  فيده خدير شداهد عدىل االتصدال 11ي دي انتشار عنرص ثقاف

ة  ي المجتمعدددات  افدددة وأن العدددالم أجدددبح قريدددة جدددغير
 
الواسدددع  دددمر  المجتمعدددات ال سدددانية فدددنالحع انتشدددار وسدددائل االتصدددال ف

ي والقددي ي ولعددل ا ددر  أنددوا  ال
ي جانبيهددا االجتمدداسي والتقدده 

 
ي تتضددمن  ددل ذلددك ف

وقددد ِإىل  عولمددة تددأثير هي العولمددة الثقافيددة الدده 
ويددددج ألسددلوب اسدددتخدامها  مددا أجددبح أيضدددا تددرويددددج للصدددناعات والمنتجددات الصدددناعية  شدديو  أنمدداا اسدددتهالك الغربيددة والدددي 

 (.12الحديثة وتصور الحياة عىل أنها متعة ورفاهية 

 
منهج ثالثا:  

 
وتقنياتالبحثالميدان

ي ومنهج المسح االجتماسي بطريقة العينة سيعتمد البحث عىل المنهج منهجالبحث:-1
 
ي والمنهج المعرف

 الوج  
 تقنياتالبحث -2
ل أثندداء تو يددددددع االسددتبيان وتوضدديح  تددم اسددتخدام المالحظددة بالمشدداركة، -أ ي يددتم اسددتعملها عددىل مسددتويمر  األوع

والمقابلددة والدده 
ي سددديكون عدددىل شدددكل مقدددابالت شخصدددية معمقدددة مدددع شخصددديات سياسدددية واجتماعيدددة أهددددال 

الدراسدددة أمدددا المسدددتوى الثدددان 
 مركزة.  المجتمع بطريقة مهمة للحصول عىل تقييمات ميدانية تعكس وجهة نظرة أ ناء

ي  -ب
ل، البياندددات األوليددة عدددن المبحدددوثمر  والثددان 

 يتضدددمن محددداور االسددتبيان: سدددصتم تصددميم اسدددتبيان بقسدددممر  أساسدديمر  األوع
 عدة عن الموضو . 

ي  ل خطوة من خطواتها.   -ج
 
خرى تحتاجها الدراسة ف

ُ
  ما سصتم أي تقنية أ
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نتائجالبحثالميدان رابعا:تحليلوتفسير

ة لعينة البحث-أ   تحليل الخصائص الممير 
 الخصائص االجتماعية ألفراد العينة -1 
 أعمار والحالة االجتماعية ألفراد عينة البحث-

وضح العمر والحالة االجتماعية ألفراد العينة1جدول    ( ي 

 % الناث % الذكور العمر
الحالة االجتماعية 

 للذكور
 % الناث % الذكور

 %42 42 %36 36 أعزب 33% 33 29% 29 22-29

وج 32% 32 33% 33 32-39  %31 31 %37 37 مي  

 %15 15 %5 5 أرمل 19% 19 22% 22 42-49

 %12 12 %12 12 مطلل 15% 15 13% 13 52-59

 %2 2 %12 12 منفصل 3% 3 5% 5 62-69

 %122 122 %122 122 المجمو  %122 122 %122 122 المجمو 

 
: 1تبمر  من معطيات جدول   ( حول أعمار والحالة االجتماعية ألفراد العينة ما يىلي

ي الفبدة العمريدة  أعىلأن  -1
 
ي األعمدار  دان ف

 
ي فبدة   أقدل وبلد  %(،29وبنسدبة  (32-22عدد للدذكور ف

 
( 5(  69-62عددد هدم ف

ي الفبددة العمريددة 5وبنسددبة 
 
%( واقددل عدددد لهددن  33( وبنسددبة  33( إذ بلدد  عددددهن 29-22%(،  صنمددا بلدد  أعددىل عدددد ل ندداث ف

ي الفبة العمرية  
 
 %(3( وبنسبة  3( إذ بل  69-6 ان ف

 إذ بلدد  أعددىل عدددد بالنسددبة ،ألفددراد العينددة مددن الددذكور والندداث االجتماعيددة تبددمر  مددن الجدددول أعدداله أيضددا  يانددات الحالددة -2
وج(   ي حال مي  

 
ي حالدة  منفصدل( إذ بلد  عدددهم  37( وبنسبة 37للذكور ف

 
%(  صنمدا 12( وبنسدبة  12%( واقل عددد لهدم ف
ي حالددددة أعزب( إذ بلدددد  عددددددهن 

 
ي حالة منفصدددد42( وبنسددددبة   42بلدددد  أعددددىل عدددددد ل ندددداث ف

 
( 2ل  %( واقددددل عدددددد لهددددن بلدددد  ف

وضحان ذلك أيضا: 2( و 1%(. والشكلمر   2وبنسبة   ( ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شكل    (1شكل  
 
 الثقافية ألفراد العينة الحالة التعليمية والمرجعية -

وضح الحالة التعليمية والمرجعية2جدول    الثقافية ألفراد العينة (ي 

 % الناث % الذكور المرجعية الثقافية % الناث % الذكور الحالة التعليمة

 %19 19 %34 34 ريف %14 14 %11 11 يقرأ ويكتب

 %81 81 %66 66 حرص   %8 8 %17 17 ا تدائية

      %22 22 %12 12 متوسطة

      %23 23 %22 22 إعدادية

      %27 27 %34 34 جامعية

      %8 8 %16 16 عليا

 %122 122 %122 122 المجمو  %122 122 %122 122 المجمو 
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: 2تبمر  من جدول   (  يانات الحالة التعليمية والمرجعية الثقافة ألفراد العينة و ما يىلي
ي الشددهادة الجامعيدة   -1

 
ي 34%( وبنسددبة 34بلد  أعددىل مسدتوى تعلدد ي للدذكور ف

 
 صنمدا بلدد  عددد حالددة ،%( واقدل عدددد ف

ي الشهادة الجامعية12( وبنسبة  12 متوسطة(  
 
عددد  أقل %(  صنما بل 27( وبنسبة 27  %(  صنما بل  عدد الناث ف

ي حالة
 
ي  منهن ف

ي حاله 
 
ي  ل حالة  ف

 
 %(لكل حالة. 8( وبنسبة 8اال تدائية والعليا إذ بل  عددهن ف

د( إذ بلد –تبمر  أيضا مدن الجددول أعداله المرجعيدة الثقافيدة ألفدراد العيندة  ريدف  -2 د(  حرص  ي فبدة  حرص 
 
عددد للدذكور ف

ية 34( وبنسبة  34الذين من أجول ريفية  وبل  عدد  %(،66( وبنسبة 66  %( صنما بل  عدد الناث من أجول حرص 
وضحان ذلك. 4( و 3%(. والشكلمر   19( وبنسبة 19%(، و بل  عدد الناث من أجول ريفية  81( وبنسبة   81   ( ي 

  
 
 
 
 
 
 
 

 (4شكل    (3شكل  
 
 الخصائص االقتصادية ألفراد العينة -2 

وضح3جدول    والمستوى االقتصادي ألفراد عينة البحث مهنة والمرجعية الثقافية ( ي 

 % الناث % الذكور المستوى االقتصادي % الناث % الذكور المهنة

 %17 17 %21 21 جيد %55 55 %52 52 مو ف

 %35 35 %33 33 متوسا %17 17 %24 34 أعمال حرة

 %48 48 %46 46 ضعيف %28 28 - - ربة  ما

       - %14 14 العملعاطل عن 

 %122 122 %122 122 المجمو  %122 122 %122 122 المجمو 

  
:  ( البيانات الخاجة بمهن3تبمر  من الجدول   ي ألفراد العينة و ما يىلي

 والمستوى المعم ى
ي مهنة  مو ف( فكان للذكور   -1

 
وبنسبة   ( 52تبمر  أن تو يددددع المهن بالنسبة للذكور والناث بل  أعىل عدد منهم ف

ي فبدددة عاطددددل  أقددددل %(  صنمدددا بلدددد 52
 
ي فبددددة  أعددددىل %(، صنمدددا بلدددد 14( وبنسددددبة  14عددددد مددددن الددددذكور ف

 
 ناسدددبة ل ندددداث ف

ي فبة أعمال حرة ،%(55( وبنسبة 55مو ف 
 
 %( 17( وبنسبة 17واقل عدد لهن ف

دد للددذكور مددن أفددراد العينددة فقددد بلدد   -2 ي
%( 46( وبنسددبة 46مسددتوى ضددعيف   أعددىلأمددا مددا يتصددل بالمسددتوى المعم ى

ي مسددتوى متوسددا   وبلدد 
 
ي مسددتوى جيددد  33( وبنسددبة 33عددددهم ف

 
%(،  صنمددا  21( وبنسددبة 21%( واقددل عدددد لهددم ف

ي مسدتوى ضددعيف إذ بلد  
 
ي مسدتوى متوسدا إذ بلد  عددددهن 48( وبنسدبة 48 دان عددد النداث ف

 
% ثدم جداء عددددهن ف

ي مسددتو  أقددل %(  صنمددا  ددان35( وبنسدبة 35 
 
دد  جيددد( إذ بلدد   عدددد ف ي

( 6( و 5%(. والشددكلمر  17( وبنسددبة  17ى معم ى
وضح ذلك.   ي 

 
 
 
 
 
 
 

 (6شكل    (5شكل  
 
 تحليل البيانات الخاجة بموضو  البحث -ب
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ي المجتمع  الوسائل االتصالية -1
 
اتهما ف  وتأثير

ي ممارستك اليومية الوسائل األكير استعماال ( :4جدول 
 
 ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

نامواقع ال   %28،5 57 %32 32 %25 25 ني 

 %42،5 85 %44 44 %41 41 الفمسبوك

 %13 26 %12 12 %16 16 تويي  

 %5د5 11 %5 5 %15 6 فاييب 

 %12،5 21 %9 9 %13 12 تل رام

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

واقدل وسديلة  %(41( وبنسدبة  41أفدراد العيندة للفمسدبوك بلد   ( أن للذكور اعىل عدد المستخدممر  مدن 4تبمر  من جدول  
ي اسددتخدامهم  انددا فددا ري إذ بلدد  عددددهم  

 
عدددد السددتخدام الفمسددبوك أيضددا مددن قبدددل  أعددىل%(  صنمددا بلدد  6( وبنسددبة  6ف

ي يسدددتخدمن الفددداييب  44( وبنسدددبة؟ 44النددداث إذ بلددد   
النددداث %(. أمدددا عددددد الدددذكور و 5( وبنسدددبة  5%( واقدددل عددددد مدددن اثن 

%(  صنمددا بلدد  عدددد الددذكور والندداث األقددل 4225( وبنسددبة  85الدذين يسددتخدمون الفمسددبوك مددن مجمددو  عينددة البحددث بلدد   
ي مجتمدددع البحددث وهدددو 525( وبنسددبة  11اسددتخداما للفدداييب يلددد   

 
%(.وهددذا يشدددير  وضددوف أن الفمسدددبوك األكددير اسددتخداما ف

وجددددد فيدددده المسددددتخدمون هعددددة إيصددددال رسددددائلهم المختلفددددة حدددده  أجددددبح يعددددود ِإىل اسددددتمرارية التواجددددل مددددع اثخددددرين  مددددا 
خرى أكير حضورا وتفاعال. وشكل  

 
وضح ذلك أيضا. 7الفمسبوك اليوم أمام الوسائل األ  ( ي 

 
 
 
 
 
 
 

 (7شكل 
وضح مدى5جدول  ي تغير القيم االجتماعية تأثير الوسائل الجديدة ( ي 

 
 ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %82 164 %85 85 %79 79 نعم

 %18 36 %15 15 %21 21 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

 
ي الجددول  

 
ي و مدا موضدح ف

ا واسدعا مدن 5كشدفا معطيدات العمدل الميددان  ي  اهتمدام( أن العددالم الجديدد اخدذ حدير 
 
ال سددان ف
ي هدذا 

 
ي يتمير   ها مقارنة بدالعالم التقليددي القدائم عدىل م سسدات متخصصدة ف

العرص الحديث نتيجة للمرونة والرسعة اله 
المجدددال إذ طددددىع  العدددالم الجديددددد  وسددددائله وبرامجددده المتاحددددة للجميدددع عددددىل العددددالم التقليددددي وهددددذا مدددا أوضددددحته إجابددددات 

ي العددالم عددىل  عدددد الددذكور الددذي يددرون أن العددالم الجديددد طددىع   المبحددوثمر  مددن الددذكور والندداث إذ بلدد 
 
 وسددائله الجديدددة ف

كددذلك ارتفعددا إجابددات النسدداء ِإىل مسددتوى عدداىلي م يدددة   ،%(79( وبنسددبة  79إذ بلدد  عددددهم   ،وسددائل العددالم التقليدددي
ا عىل العالم التقليدي   %(. واتضح أن الذكور 85( وبنسبة  85ذلك إذ بل  عدد من يرى أن العالم الجديد قد تفور كثير

فددددالتطور  %(.82( وبنسددددبة  164( فددددردا، إذ بلدددد  عددددددهم  222والنددداث قددددد اتفقددددوا عددددىل ذلددددك مددددن مجمددددو  العينددددة البالغددددة  
ي قام عليها العالم التقليدي إذ أجبح العالم الجديد متاحدا 

ي مجال العالم الجديد قد تعدى الحدود اله 
 
الحاجل اليوم ف

يدددد التقليددددي أجدددبح للجميدددع و  ددعة مذهلددده حددده  أن اليب يمكدددن ال سدددان مدددن التواجدددل مدددع أخيددده ال سدددان بأقىددد األر  و رسد
هددا  ثددوان، أن هددذا التحددول  ي الددذي يددتم خاللدده إرسددال الرسددائل وغير

ون  يددد االل ددي  اسددتخدامه محدددود أمددام هعددة ومرونددة اليب
ي  اد مددددن وسي ال سدددان بحيددددث أجددددبح مطلعددددا عمددد خددددرى وباللحظدددة فمددددا بالددددك مددددا والتطدددور التكنولددددوبب

 
ي البلدددددان األ

 
ا يجددددري ف

ي بلد ال سان نفسه المستخدم لوسائله. والشكل  
 
وضح ذلك أيضا: 8يحصل ف  ( ي 
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 (8شكل 
 

وضح مدى كون6جدول   الوسائل  فائدة لبناء وسي سيااي أمام تنايي دور أقل الوسائل التقليدية لالتصال أجبح ( ي 
ي ذلك؟

 
 الحديثة ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %67،5 135 %74 74 %61 61 نعم

 %32،5 65 %26 26 %39 39 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

 
الوسدددائل االتصدددالية التقليديدددة بحسدددب خراء أفدددراد عيندددة البحدددث لدددم تعدددد ذي جددددوى أمدددام  ( أن6اتضدددح مدددن  ياندددات جددددول  

فائددة لبنداء  أقدل  وسائله المتطورة ومرونته وهعته العاليتمر  وبحسب خرائهم أجبح هدذا العدالمالوسائل الحديثة  فعالية
ي ذلددك. إذ بلدد  عدددد الددذكور الددذي يددرون ذلددك 

 
%(  صنمددا بلدد  61( وبنسددبة 61وسي سدديااي أمددام تنددايي دور العددالم الجديددد ف

ي يدددرن ذلدددك أيضدددا 
ي بحسدددب بعددد  المقدددابالت الميدانيدددة بفعدددل االسدددتخدام 74( وبنسدددبة 74عددددد النددداث اثن 

%( وهدددذا يدددأن 
ي ذلددك. وشددكل  الواسددع للنسدداء وكددون الندداث أكددير تقددبال 

 
(، أمددا 9للتغددير مددن الددذكور وبحسددب خرائهددن أن مصددلحتهن تكمددن ف

الدددذين يدددرون ذلدددك  ( فدددردا مدددن  دددال الجنسدددمر  فتدددمب  أن الدددذكور والنددداث222والبدددال    عدددىل جدددعيد العددددد الكدددىلي لعيندددة البحدددث
وضددح 9%(، شددكل  32.5( وبنسددبة26%(  صنمددا بلدد  عدددد الددذين ال يددرون ذلددك مددنكال الجنسددمر  6725( وبنسددبة  135بلدد   ( ي 

 ذلك أيضا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9شكل 
 

 عىل التنشبة السياسية وتنمية الوسي  الوسائل االتصالية دور -2
وضح7جدول  ي التنشبة السياسية العالم الجديد قدرة (ي 

 
ي  التأثير ف

 
 بكثير من تأثير العالم التقليدي  ف

مجتمعك أكير
ي المرحلة الحالية؟المتاحة عيب  بسبب تعدد اثراء واألفكار

 
 وسائل العالم الجديد ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %78،5 157 %87 87 %72 72 نعم

 %21،5 43 %13 13 %32 32 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 
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ي  ( أن إجابات المبحوثمر  عىل الس ال بشان دور7كشفا معطيات الجدول    
 
التنشدبة السياسدية و مدا الوسائل الجديدة ف

ي الجددددددول 
 
ي متنددددداول ال سدددددان بعددددددما  دددددان العدددددالم 12هدددددو موضدددددح ف

 
( أن نقدددددل األفكدددددار واثراء المتعدددددددة أجدددددبح حقيقيدددددة وف

ر الجيل حسدب توجيده  ي المجتمعات ذات النظم الشمولية يوجه ال سان سياسيا بشكل أحادي وين ى
 
التقليدي والسيما ف

دات بددل  هددذا األمدر لددم يعدد ممكنددا  ،مركدزي د ي  ددل العدالم الجديددد فالتعدديدة أجددبحا متاحددة وان ال سدان يددتل   يوميدا عرسى
 
ف

ي العدالم وتصدار  المواقدف والمصدالح
 
رأى الغالبيدة مدن الدذكور المبحدوثمر   ،مبات األفكار المتبايندة بشدأن الوضدع السديااي ف

كشدددفا  ياندددات الجددددول أعددداله أن كدددذلك    ،عيندددة الدددذكور  %( مدددن مجمدددو 72( وبنسدددبة  وبنسدددبة  72ذلدددك إذ بلددد  عدددددهم 
وعليده فدان الدذكور والنداث متفقدمر  عدىل ذلدك  ،%( مدن مجموعدة عيندتهن87( وبنسبة 87الناث يرين ذلك إذ بل  عددهن 

( يتفقددددددددددون عددددددددددىل ذلددددددددددك وبنسددددددددددبة 157أن  ( فددددددددددردا222إذ بلدددددددددد  عددددددددددددهم مددددددددددن مجمددددددددددو  العددددددددددمر  الكليددددددددددة للبحددددددددددث البالغددددددددددة  
وضح ذلك أيضا. 12%(.والشكل 7825   ( ي 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (12شكل 

 
 

وضح مدى تأثير 8جدول  
ي  (ي 

 
ي تنمية الوسي السيااي ف

 
لدى األجيال الجديدة نحو الديمقراطية  الوسائل الحديثة ف

 والتعددية

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %83 166 %92 92 %76 76 نعم

 %17 44 %12 12 %24 24 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

ي المجتمدددددع وجعلددددده ( مددددددى تدددددأثير 8يبدددددمر  الجددددددول 
 
ي تنميدددددة الدددددوسي السددددديااي ف

 
يتعددددددى حددددددود  وسدددددائل االتصدددددال الحديثدددددة ف

ي 
ي  ددان يكونهددا العددالم التقليدددي ِإىل  التعدديددة(، وهددذا بحددد ذاتدده يدد هى عددىل التصددورات واألفكددار الدده 

المحلية األحاديددة( الدده 
ي أحددددثتها الوسددددائل  ،وتعددددد اثراء  أجدددبح ال سدددان الحددددديث يمدددير  بددده  ددددمر  الدددرأي الواحددددد 

وهدددو يعددددود ِإىل عمليدددة التفاعدددل الدددده 
ي يتسددداوى فيهدددا   الحديثدددة

ددورة التعددداي  مدددع اثخدددر كسدددبيل لبنددداء الدولدددة المدنيدددة الددده  د ي بلدددورت وعيدددا سياسددديا برص 
اليدددوم والددده 

م فيها الرأي والرأي اثخر، إذ بل  عدد الذكور الذين ي يدون ذلك  %(  صنما  ان عدد النسداء 76 ( وبنسبة 76الجميع ويحي 
ي  دددل لحظدددة 92( وبنسددبة  92أعددىل إذ بلددد   

 
ي ترسددلها ف

%(. وبعدددود ارتفدددا   سددبة النددداث ِإىل تدددأثرهن باألفكددار والتصدددورات الددده 
ي أوقدددات طويلدددة، أمدددا 

 
ي  يدددوتهن يسدددتعملن الوسدددائل االتصدددالية ف

 
وسدددائل االتصدددال الحديثدددة إذ أن كثدددير مدددن النسددداء جالسدددات ف

ي يددرون ذلددك  الددذكور فل ثددير 
( 166مددنهم مشددغول  لعمالدده. أمددا عددىل جددعيد العينددة الكليددة فقددد بلدد  عدددد الددذكور والندداث الدده 

وضح ذلك أيضا. 11%(، وشكل 17( وبنسبة 44%( و بل  عدد من ال يرى ذلك من حجم العينة الكلية  83وبنسبة   ( ي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11شكل  
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وضح مدى قدرة (9جدول    ي خلل وسي سيااي و ثقافية يمكن أن يسقا الحواجز الوسائل االتصالية  ي 
 
ي المساهمة ف

 
ف

 .الثقافية التقليدية

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %67 134 %72 72 %64 64 نعم

 %33 66 %32 32 %36 36 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

 
ي واالسددتما  لمختلددف (إن لوسددائل االتصددال الحددديث القدددرة 9كشددفا  يانددات الجدددول  عددىل فددتح االتصددال بالعددالم الخدداربب

هددا قدددد بلددورت وعيدددا اجتماعيددا وسياسددديا  ي مجددال السياسدددة أو االقتصدداد أو األ يددداء أو المسلسددالت واألفدددالم وغير
 
اثراء سددواء ف

ي إيددددددن ذلدددددك64(، وبنسدددددبة 64لددددددى األفدددددراد، وقدددددد أيدددددد هدددددذا الدددددرأي الدددددذكور وبعددددددد 
( 72  %(  صنمدددددا  دددددان عددددددد النددددداث األن 

ي ال يدددددددرين ذلدددددددك فقدددددددد بلددددددد   36( وبنسدددددددبة 36%(، وبلددددددد  مدددددددن ال يدددددددرى ذلدددددددك مدددددددن الدددددددذكور  72وبنصدددددددية 
( 32%( وعددددددددد اثن 

%( وعددد 67( وبنسدبة 134أمدا عدىل جدعيد عيندة البحدث الكليدة فقدد بلد  عددد الم يددين مدن  دال الجنسدمر   ،%(32وبنسبة 
وضح ذلك أيضا12%(،والشكل 33( وبنسبة 66ذلك من  ال الجنسمر   ال الذين ال يرون الذين  ( ي 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 (12شكل  

 
ي المجتمع -3

 
 العالم الجديد والتغير السيااي ف

وضح مدى12جدول  ة الماضية من خالل لمس المبحوثمر   ( ي  ي بغداد خالل الفي 
 
 معايشتهم أو مواكبتهم للتظاهرات ف

ي المجتمع؟الوسائل االتصالية ممكن يخلل أجواء وسي 
 
 جديدة ت دي ِإىل تغير سيااي ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %85،5 171 %88 88 %83 83 نعم

 %14،5 29 %12 12 %17 17 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

ي بغدداد 12اتضح من الجدول  
 
ي حصلا ف

ي التظاهرات اله 
 
مدن حيدث الددعوة (أن هناك تأثير لوسائل التواجل االجتماسي ف

هددددا ممددددا قددددد يددددودي ِإىل حددددراك سدددديااي  ي تغددددير كثددددير مددددن األفكددددار  ِإىل التظدددداهر أو نقددددل األفكددددار وتبددددادل الرسددددائل وغير
 
لدددده تددددأثير ف

ي الدبالد وهدو مدا 
 
السياسية لدى الجمهور، والسديما دعدواتهم ِإىل الدولدة المدنيدة والخدروج مدن تدأثير المحاجصدة السياسدية ف

ي البنيدددة العقليدددة العراقيدددة تكدددون أكدددير وعيدددا بدددالواقع وتددددعو ِإىل إشدددبا  الحاجدددات األساسدددية يددد هى عدددىل وجدددود تغدددير سدددي
 
ااي ف

، وقدد اهى اغلدب الدذكور عدىل ذلدك، إذ بلد  عدددهم  %(  83( وبنسدبة 83ل  سان بعدما تردت الخدمات العامة بشدكل كبدير
أما عدىل جدعيد العيندة الكليدة تبدمر  أن   ،  عينتهن%( من مجمو 88( وبنسبة  88 ما ارتفع عدد الناث الم يدات لذلك ِإىل  

( 222%( مددن مجمددو  العينددة الكليددة البالغددة 8525( وبنسددبة 171 ددل مددن الددذكور والندداث متفقددمر  حددول ذلددك ا بلدد  عددددهم 
.والشكل   وضح ذلك أيضا. 13فردا من  ال الجنسمر   ( ي 
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 (13شكل 
 

وضح مدى قدرة األفكار 11جدول  ي   المتدفقة من وسائل اتصالية حديثة( ي 
 
ي خلل حرااا فكريا ممن أن ي دي تغير ف

 
ف

 تفكير الشباب السيااي وخروجه من المحلية ِإىل العالمية؟

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %69،5 139 %69 69 %72 72 نعم

 %32،5 61 %31 31 %32 32 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

ي خلدددل حراادددا فكريدددا 11كشدددفا معطيدددات الجددددول  
 
( عدددن مددددى قددددرة األفكدددار المتدفقدددة مدددن الوسدددائل االتصدددالية الحديثدددة ف

ي تفكير الشباب السيااي وخروجه من الجماليات ِإىل العالمية، إذ تبمر  أن غالبية المبحوثمر  من  
 
ممكن أن ت دي اىل تغير ف

ة عيب وسائل المختلفدة  ثة ال الجنسمر  يرون أن الوسائل االتصالية الحدي بما تقدمه من أفكار مختلفة وجيدة و رسعة كبير
ي 
 
ي الشدددار  العدددراف

 
وتددديب  أهميدددة هدددذه الوسدددائل الدددذي يتفاعدددل معددده  ،القددددرة عدددىل تكدددوين حدددراك سددديااي واجتمددداسي وفكدددري ف

( 69%( أمددددا الندددداث الم يدددددات لددددذلك فقددددد بلدددد  عددددددهن 72( وبنسددددبة  72الجميددددع إذ بلدددد  عدددددد الددددذكور الم يدددددين لددددذلك  
ي أجدبحا 69وبنسبة 

ي ذلدك تدأثير كبدير ويقدرون بفعاليدة العدالم الجديدد وبوسدائله الده 
 
%(، ويتضح أن  دال الجنسدمر  يدرون ف

وضدح 14%(. والشدكل 6925( مدن  دال الجنسدمر  وبنسدبة 139جمع إذ بل  عدد الم يددين لدذلك مدن  دال الجندمر   متاحة لل ( ي 
 ا. ذلك أيض

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 (14شكل  

 
وضح مدى كون12جدول  ي تغير التفكير  ( ي 

 
الوسائل االتصالية الحديثة أكير فعالية ومرونة من الوسائل التقليدية ف

ي المجتمع وجعله 
 
 أكير شموال واتساعا وقبوال للرأي اثخر. السيااي ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %62،5 125 %65 65 %62 62 نعم

 %37،5 75 %35 35 %42 42 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 
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الوسدائل التقليديدة  ومروندة مدن( أن عدد الذكور الذين يرون الوسائل االتصالية الحديثة أكير فعاليدة 12تبمر  من الجدول   
ي المجتمددع وجعلدده أكددير شددموال واتسدداعا وقبددوال للددرأي اثخددر. إذ بلدد  عددددهم  

 
ي تغددير التفكددير السدديااي ف

 
( مددن مجمددو  62ف

ي يرين ذلك من مجمو  عينتهن  62عينتهم وبنسبة 
%(،  ما أن ذلك يتضح 65( وبنسبة  65%(  صنما بل  عدد الناث اثن 

 لهدددددذا الدددددرأي مدددددن  دددددال أرضددددمر  %(  صنمدددددا بلددددد  عددددددد المع6225وبنسددددبة   ( مدددددن  ددددال الجندددددمر  حدددددول ذلدددددك125أيضددددا مدددددن اتفدددددار  
ي نقددددل  %(3725( وبنسددددبة 75الجنسددددمر  

 
ي لهددددذا العددددالم ف  ِإىل التددددأثير السددددلهب

ي مددددن  ددددال الجنسددددمر  ويرجددددع هددددذا الددددرف  النسددددهب
ي تحمدل حسدب اعتقدادهم يدرون ذلدك  -ومدن خدالل المقدابالت الميدانيدة–أفكارغريبدة عدن واقعهدم وهد الء 

تدأثير العولمدة الده 
وضح ذلك أيضا. 15أفكار تتعار  مع تاريددددخ وقيم مجتمعهم. والشكل    ( ي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (15شكل  

 
وضح مدى قدرة13جدول   ي المشاركة السياسية وبناء م سسات  ( ي 

 
ي  يادة تطلع أ ناء المجتمع ف

 
الوسائل االتصالية ف

م قيم وحقور ال سان.   مدنية تحي 

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %57،5 115 %66 66 %49 49 نعم

 %42،5 85 %44 44 %51 51 ال

 %122 222 %122 62 %122 122 المجمو 

ي الوسدددائل االتصدددالية الحديثدددة13تبددمر  مدددن  ياندددات الجددددول 
 
عدددىل   القددددرة  ( أن بعددد  المبحدددوثمر  مدددن  ددال الجنسدددمر  يدددرون ف

م قديم وحقددور ال سدان.إذ بلدد  عددد الددذكور  ي المشداركة السياسددية وبنداء م سسددات مدنيدة تحددي 
 
 يدادة تطلددع أ نداء المجتمددع ف

ي تحقيدل 49( وبنسبة  49الذين يرون ذلك 
 
ي ذلدك ويدرن القددرة ف

 
ي يدتطلعن أكدير مدن الدذكور ف

%( مقارندة بعددد النداث الدالن 
( 44%( وعندد النداث  51( وبنسدبة 51ما بل  عدد الرجال الدذين ال يدرون ذلدك %(  صن66( وبنسبة 66ذلك إذ بل  عددهن 

%(، ويرجددع هددذا التفدداوت  ددمر  إجابددات  ددال الجنسددمر  ِإىل تددذمر الددبع  مددنهم مددن األوضددا  السياسددية الجديدددة 44وبنسددبة 
ي احد نتائجه السلبية ِإىل هذه الوسائل وما يحمل

 
للمجتمع من مخاطر السديما  تحا تأثير االنفتاف السيااي الذي يرجع ف

اندددم مجتمعندددا مثلددده مثدددل المجتمعدددات التقليديدددة غدددير قدددادر عدددىل فهدددم المرحلدددة وقيمهدددا والسددديما وان  -وحسدددب اعتقدددادهم –
ي  نيدددة المجتمدددع تحتددداج ِإىل تحدددول جدددناسي ينقدددل 

 
ي ف
 
ي العقدددول وان مسدددألة إحدددداث تغدددير ثقددداف

 
ي ال يدددزال يددد ثر ف

 
المدددورث الثقددداف

ن حالدددة العالقدددات األوليدددة ِإىل حالدددة العالقدددات التعاقديدددة، ومدددع هدددذا إذا القيندددا نظدددرة ِإىل نتدددائج هدددذا العالقدددات االجتماعيدددة مددد
( فدرد مدن  دال الجنسدمر  نجدد أن هنداك 222الجدول ووجفنا إجابات  ال الجنمر  مجتمعدة مدن مجمدو  العيندة الكليدة البالغدة 

ي ذلك، إذ بل  عدد  
 
ي لصالح تأثير العالم الجديد ف %( مقابدل 5725( وبنسدبة  115 ال الجنسمر  الم دين لذلك تفاعل  سهب

وضح ذلك أيضا. 16%(، والشكل  4225( وبنسبة 85المعرضمر  لذلك من  ال الجنسمر    ( ي 
 
 قافية والسياسية لألجيال الجديدةمخاطر العالم الجديد عىل البنية الث -4

وضح مدى قدرة14جدول  ي  ( ي 
 
ي المجتمع. تهديد منظومة  الوسائل االتصالية ف

 
 القيم االجتماعية التقليدية ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %6225 121 %68 68 %53 53 نعم

 %39،5 79 %32 32 %47 47 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

ة عىل  ( أن بع  المبحوثمر  من  ال الجنسمر  يرون أن للوسائل االتصالية الحديثة14أوضحا نتائج الجدول  مخاطر كبير
ي المجتمددع. 

 
فاالسددتعمال الواسدع عددىل الددرغم مددن ايجا ياتدده االتصددالية والخدميددة إال  المنظومدة القدديم االجتماعيددة التقليديددة ف
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فدالواقع يد هى اليدوم أن االسدتخدام المفدرد وغدير الموجده قدد تسدبب خلخلدة  ،أن يحمل مخداطر عدىل قديم وأخدالر المجتمدع
ي البندددداء االجتمدددداسي ومنظومتدددده القيميدددده، والسدددديما لدددددى األجيددددال الجديددددد األمددددر الددددذي كددددون لددددديهم تصددددورات جديدددددة غددددير 

 
ف

ي وتحدددا تدددأثير العدددالم التقليددددي الدددذي يكدددون اغلبددده موجددده وان
ي المددداض 

 
ي  اندددا سدددائدة ف

اتسدددم باألحاديدددة،  التصدددورات الددده 
ي اليددوم مددن  ددداهرة جديدددة

ي  فدداألهة العربيددة تعدددان 
ي المددداض 

باتدددا مالمحهددا تظهددر ِإىل الواقدددع هي االنقطددا   ددمر  األجيدددال( فدد  
ة وهعدة التطدور تقنيدا قدد  الوسدائل االتصدالية الحديثدة  القريب  ان الحديث عن  يا  األجيال( أما اليوم فيظهر أن ال ثدير

ي فمن خال،تجاو ت ذلك
ي عددم التجداوب معهدم أو حدوارهم فد  

 
ل المقابالت الميدانية يشكوا الباء واألمهات مدن أ ندائهم ف

ي 
 ،أ نائندا حدول الحداثدة والتقليدد وبدمر  الجديدد مدن العدادات والقديم منهدا  كنا نتحاور ونتصدار  مدع  -وحسب أقوالهم–الماض 

ي أفعالنا وأقوالنا، أما اليوم فان أجيال ال 
 
ناوكنا نلمس هذا ف ال تريد الحوار أو المناقشة مع إبائهم وأمهاتهم فهم لديهم  ني 

أفكارهم وثقافتهم الخاجة ويرى احد الباء انه عندما يريد يوجده ا نده حدول قضدية مدا فندا اال دن يسدمع هدذا دون إي جدواب 
ي منهددا أهنددا اليددوم بسددبب هددذا االسددتخدام الواسددع لوسددائل

ي سددبيله وهي  دداهرة غربيددة تعددان 
 
دد ف ي
فلددم  ،العددالم الجديددد  ويمى 

ي سلوك األجيدال الجديدد إنمدا أجدبح لسدلطان القديم الفرديدة األثدر األكديب علديهم
 
ي تتحكم ف

إذ لد   ،تعد القيم الجمعية هي اله 
%( مقابددل 53( وبنسددبة 53عدددد الددذكور الددذي يددرون أن هددذه المخدداطر باتددا اليددوم محدقددة بقدديم وثقافددة وتدداريددددخ المجتمددع 

ي ذلك 
 
%( من مجمو  عينة الذكور، أما بالنسدبة ل نداث فقدد تبدمر  أن 47( وبنسبة 47تأثير إذ بل  عددهم إجابات ال ترى ف

ا  ي ذلدددك تدددأثير
 
ي يدددرن ف

ا 68( وبنسدددبة 68عددددد اثن  ي ذلدددك تدددأثير
 
ي ال يدددرن ف

%(. أمدددا عدددىل 32( وبنسدددبة 32%(  صنمدددا بلددد  عددددد اثن 
ي  جدعيد مجمددو  أفددراد عينددة البحددث مدنكال الجنسددمر  فقددد تبددمر  أن  ددال  %( 6225( وبنسددبة 121همدل يددرون هندداك تددأثير  سددهب

( فدددردا مدددن  دددال 222%( مدددن مجمدددو  العيندددة الكليدددة البالغدددة  39254( وبنسدددبة 79مقابدددل مدددن ال يدددرى ذلدددك مدددن  دددال الجنسدددمر  
وضح ذلك أيضا. 17الجنسمر  والشكل    ( ي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (17شكل 

 
وضح مخاطر15جدول  ي المجتمع والسيما عىل  القيم االجتماعيةالوسائل االتصالية الحديثة عىل  ( ي 

 
واألخالقية ف

 الشباب

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %71 142 %72 72 %72 72 نعم

 %68 68 %38 38 %32 32 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

 
ي تغددير  الحديثددة ( أن الوسددائل االتصددالية15تبددمر  مددن معطيددات جدددول 

 
ا ف وأفددر ت  ،القدديم التقليديددة لدددى الشددبابأثددرت كثددير

ي 
ي المجتمددددعأقل مجموعددددة مددددن الظددددواهر الدددده 

 
بويددددة حدددده  أجددددبح  قددددا المجتمددددع السدددديما وان البدددده  التقليديددددة ف وم سسدددداته الي 

ي رسم مالمح تنشبة أهية وتربوية وطرر تدريس ومناهج تتعامل مدع الواقدع بحيدث 
 
ة ف التعامل معها يحتاج ِإىل جهود كبير

الجديددة إليهدا، لقدد تفككدا منظومدة العالقدات االجتماعيدة عدىل مسدتوى المجموعدة القرا يدة واألهيدة فضدال  تشد األجيال
ي تفدددر  

ي وسدددائل االتصدددال وبرامجياتهدددا المتطدددورة والددده 
 
دديددددع ف ي الرسد ي المجتمدددع. أن التطدددور التكنولدددوبب

 
عدددن المنظومدددة العامدددة ف

ي المجتمدع هيدددددع هدا بشدكليوميا عنرصا جيدا من التقنية بحيث أجدبح مدن الصدعب مجارات
 
ال  السديما وان البده  التقليديدة ف

ي العالقات االجتماعية، والرصا  القدائم  دمر  قديم تلدك البده  
 
والقديم المنقولدة مدع هدذه الوسدائل يميدل لصدالح  تزال لها تأثير ف

ي الجددداري اليدددوم ال يمكدددن مجا هتددده إال  ليجددداد وسدددائل تربويدددة حديثدددة تتفا
 
ة، فدددالتغير الثقددداف  الجديدددد مدددن القددديم عدددل مدددعاألخدددير

وتطوعه لصالح قيم المجتمع وهي فكرة تحتاج ِإىل سياسات تربويدة رجدصنة ال تدزال م سسداتنا الرسدمية وغدير الرسدمية غدير 
قددددادرة عليهددددا، لددددذا فددددان تهديددددد العددددالم الجديددددد لقدددديم المجتمددددع أجددددبح حقيقيددددة واقعددددة حدددده  انفرطددددا كثددددير مددددن العالقددددات 

ي األهة 
 
ي العالقددددات االجتماعيددددة العامددددة، وقددددد بلدددد  عدددددد المددددائلمر  ِإىل الددددرأي القائددددل  تددددأثير الوسددددائل االجتماعيددددة سددددواء ف

 
أو ف
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 لدددذلك أرضدددمر  %(  صنمددا بلددد  عدددد المع72( وبنسدددبة 72مهددددتها بالتفكدددك والتغددير مدددن الددذكور  االتصددال عدددىل قدديم المجتمدددع
ي 72( وبنسددددبة 72 %( مددددن عينددددة الددددذكر  صنمددددا بلدددد  عدددددد الندددداث الم يدددددات لددددذلك32( وبنسددددبة 32 

%(  صنمددددا بلدددد  عدددددد اثن 
%؟( أمدددا عدددىل جدددعيد العيندددة الكليدددة مدددن الدددذكور والنددداث فقدددد بلددد  عددددد الم يددددين مدددن  دددال 28؟( وبنسدددبة 28لسدددايرن ذلدددك 
ا وان المجتمدع71( وبنسبة 142الجنسمر   ا كبدير ال يدزال يمتلدك مصددات  %؟( وعدد  ال الجنسمر  الذين ال يرون لذلك تدأثير
وضح ذلك أيضا. 18%(،والشكل  68( وبنسبة 68بل   مقاومة فقد   ( ي 

 
 
 
 
 
 
 

 
 (18شكل  
 

وضح قدرة وسائل االتصال الحديثة تهديد البه  السياسية التقليدية  األحزاب الدينية، األحزاب القومية، 16جدول    ( ي 
( تجاهاألحزاب األممية، األحزاب ذات ال  ي

 
 المحىلي العراف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %49 98 %55 55 %43 43 نعم

 %51 122 %45 45 %57 57 ال

 %122 222 %122 122 %122 122 المجمو 

 
ي تغددير نظدرة بعد  أ ندداء 16تبدمر  مدن الجددول 

 
( أن وسددائل االتصدال عدىل الدرغم مددن فعاليتهدا ال تدزال غددير مد ثرة بشدكل كبدير ف

( بحكدم الظدرول  تجاهاألحزاب األممية، األحزاب ذات ال  المجتمع ِإىل  األحزاب الدينية، األحزاب القومية، ي
 
المحىلي العدراف

ي يمددر  هددا المجتمددع مددن يا  سدديااي  ددمر  مختلددف القددوى عددىل السدداحة السياسددية العراقيددة وقدددرة اسددتمالة بعدد  هددذه 
الدده 

هدا  ي وغير
 
ي والعدرف

اندات الجددول توضدح ذلدك إال أن ذلدك لدمس مطلقدا فبي ،القوى بع  الفبات إليها بالمنال أو البعد الطدائ  
 : ي
 و االن 

 57  بلدددددد  عدددددددد الددددددذكور الددددددذين ال يددددددرون لوسددددددائل االتصددددددال الحديثددددددة أنهددددددا تشددددددكل تهديدددددددا عددددددىل تلددددددك القددددددوى السياسددددددية-1
ي يددرن ذلددك 57وبنسددبة 

%(. وهددذا التبدداين  ددمر  الددذكور والندداث يرجددع ِإىل أن 45( وبنسددبة 45%(  صنمددا بلدد  عدددد الندداث اثن 
ا عددىل الندداث يشددعرن بددان  ي المرحلددة الحاليددة إال أن الددبع  ال يددرن أن ذلددك يشددكل تهديدددا خطددير

 
ي تراجددع واضددح ف

 
حقددوقهن ف

ي ال بير الذي يعتقدد بده الدبع . 
 
تبدمر  مدن الجددول أعداله أن هنداك مدن يدرى -2قناعة الناأ  هذه القوى نتيجة الرث الثقاف

ي توعيدة النداأ
 
ي الدبالد وان هدذه القدوى ال تدزال غدير قدادرة بشدكل بالجواندب  أن تأثير وسائل االتصدال الحدديث ف

 
السياسدية ف

ي المجتمدع وتدفعدده ِإىل األمددام ممددا جعددل الدبع  مددن المبحددوثمر  أن دور وسددائل االتصددال ومددا 
 
حدا م عددىل إجددراء تغددير  نيددوي ف

ت دي  ها تحمل من أفكار وتصورات بات الشباب يتفاعل معها أجبح تشكل تهديد عىل مستقبل بع  القوى السياسية و 
%( أمدددا 43( وبنسدددبة 43ِإىل الجدددالف أو االختفددداء مدددن السددداحة السياسدددية العراقيدددة وقدددد بلددد  عددددد الدددذكور الدددذين يدددرون ذلدددك 

ي  %(،55( وبنسبة 55عدد ممن يرن ذلك   الناث فقد بل 
 من خالل قناعتهن بان وسائل االتصال الحديثة وهذا الرأي يأن 

ي طموحداتهنساعدت المرأة عىل بلورة وعيا ثقافي وان هدذا الدوسي  ،ا وسياسيا بشان حقوقهدا معتقددة بدان تلدك القدوى ال تلدهب
ي ثقافدددة المدددرأة. أمددددا عدددىل جدددعيد العيندددة البحدددث الكليددددة البالغدددة 

 
( فدددرد مدددن  ددددال 222قدددادم مدددن تدددأثير وسدددائل االتصددددال يوميدددا ف

الددددذين يددددرون للوسددددائل االتصددددال عدددددد  مقابددددل %(51( وبنسددددبة 122فقددددد تنبددددمر  أن عدددددد الددددذين ال ي يدددددون ذلددددك   الجنسددددمر  
ي ذلك  

 
وضح ذلك أيضا. 19%(، والشكل  49( وبنسبة 89الحديثة تأثير ف      ( ي 
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 (19شكل 

 
ي يحدثها17جدول 

وضح المخاطر اله  هم ِإىل إتجاهالوسائل االتصالية عىل تفكك المشاعر الوطنية لدى الشباب و  ( ي 
ي المجتمع هتمامات الفردية وثقافة االنجا  وال  والبحث عن الحريةاتهم الفردية اهتمام

 
 بالمسائل الكلية ف

 % المجمو  % الناث % الذكور النو 

 %42،5 85 %46 46 %39 39 نعم

 %57،5 115 %54 54 %61 61 ال

 %122 122 %122 122 %122 122 المجمو 

 
 المبحددوثمر  مددن 17اتضددح مددن نتددائج جدددول  

قددد أثددرت   الددذكور والندداث ال يجدددون أن الوسددائل االتصددالية الحديثددة( أن أكددير
ي أو المشدداعر الوطنيدة وهدذا يرجدع ِإىل تمسددكهم بقديمهم الوطنيدة

ي االنتمداء الدوطه 
 
ا ف إال أن هدذا لددمس مطلقدا فهنداك مددن  كثدير

دد أن تشددكل وسددائل االتصددال الحديثددة تهديدددا للوحدددة والمشدداعر الوطنيددة السدديما العددالم الددذ ي يحمددل معدده أهدددال يخ ى
ي 
 
سدددواء عدددىل الصددعيد العدددال ي أم القلدددي ي أم المحدددىلي ومددا تشدددكله قدددوى التطدددرل  سياسددية لتمقيدددل النسددديج االجتمدداسي العدددراف

ي عدىل حسداب ترويجهدا
ال سديما  ،أليددلوجياتها أو أجنددتها  والرهاب من أفكدار وتصدورات تريدد إلحدار األذى باالنتمداء الدوطه 

ي اقددوي مددن  ددل  وان هددذا العددالم بددات يصددل
ِإىل الجميددع ولكددل األعمددار وقددد بلدد  عدددد الددذكور الددذين يددرون أن الشددعور الددوطه 

ي تددروج لهددا
%(  صنمددا بلدد  61( وبنسددبة 61الرهدداب ودعدداة العنددف وقددد بلدد  عددددهم  األفكددار القادمددة مددن الخددارج أو تلددك الدده 

وا عددن م54( وبنسددبة 54عدددد الندداث لددنفس الددرأي  ي بلدد  عدددد الددذين عدديب
 
( وبنسددبة 39خدداوفهم مددن ذلددك مددن الددذكور %( ف

( فددردا مددن  ددال الجنسدمر  فقددد بلدد  عدددد الددذي ال 222أمدا عددىل جددعيد العينددة الكليدة للبحددث والبددال  مجمددو  عدددها   %(،39 
ا ا كبير %(  صنما بل  عدد الدذين 7525( وبنسبة 115لوسائل االتصال الحديثة عىل تفكك المشاعر الوطنية  يرون هناك تأثير

وضح ذلك أيضا. 22%(.والشكل  85( وبنسبة 85أن هناك مخاطر محدقة بذلك من  ال الجنسمر  يرون   ( ي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (22شكل  
 الفصل الرا ع

حات  النتائج والتوجيات والمقي 
 
 
 
 

0

10

20

30

40

50

60

70  

 ذكور

 إناث



375 Zahra ABBAS  

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 306 - 377 

أوال:النتائج:
ةلعينةالبحث:-أ النتائجالخاصةبالخصائصالممير 
ي أن أعمار المبحوثمر  بالنسب لعينة الذكور بلغدا   -1

ي الفبدة العمريدة   أعدىلكشفا معطيات البحث الميدان 
 
-22 سدبها ف

ي فبة العمريةأقل %(  صنما  انا29(  29
 
ي الفبة العمرية    سبة ل ناث أعىلو  ،%(5(  69-62  ها ف

 
%( 33( بلغا  39-32ف

ي الفبددة العمريددة 
 
%(. أمددا عددن خصددائص الحالددة االجتماعيددة فكددان أكددير الددذكور مددن العددزاب إذ 3 ( وقددد بلغددا 69-62واقلهددا ف

ي حالددة %(36بلغددا  سددبتهم مددن عددمر  الددذكور 
 
ي  أعددىل%(.أمددا الندداث فقددد بلغددا 5أرمددل   واقددل فبددة بالنسددبة لهددم ف

 
 سددبة ف

ي حالة منفصل  42حالة أعزب أيضا  
 
ي عينة الناث س

 
 %(.2% واقل  سبة ف

ي 34مسددتوى تعلدد ي لعينددة الددذكور  ددان عنددد مسددتوى الشددهادة الجامعيددة إذ بلدد    أعددىل تبددمر  مددن الميدددان أن -2
 
%(، واقلهددا ف

ي الشدهادة الجامعيدة لعينة الناث  سبة أعىل%( وبلغا 12الشهادة اال تدائية وبلغا  سبتها  
 
%( واقلهدا  27وقدد بلغدا   ف

%(. واتضدددح أيضدددا بالنسدددبة للمرجعيدددة 8%( و8واىلي   دددان عندددد مسدددتوى الشدددهادة اال تدائيدددة والعليدددا وجددداء  سدددبتهما عدددىل التددد
 %(.81 سبة بالنسبة ل ناث حرص  أيضا وبلغا   أعىل%( و 66فكان أكير الذكور حرص  وبلغا   ،الثقافية ألفراد العينة

ي الدولدددة والقطدددا  الخددداص -3 
 
إذ بلغدددا  تبدددمر  مدددن نتدددائج الدراسدددة أن اغلدددب أفدددراد عيندددة البحدددث مدددن المدددو فمر  العددداملمر  ف

ي حالددة  عاطددل عددن العمددل( وقددد بلغددا 52 سددبتهم مددن مجمددو  عينددة الددذكور  
 
 سددبة  أعددىلوبلغددا  %(14%( واقلهددا  ددان ف
ي مهنددة مو ددف أيضددا وقددد بلغددا 

 
ي حالددة إعمددال حددرة وقددد بلغددا 55بالنسددبة لعينددة الندداث ف

 
%(، مددا اتضددح 17%( واقلهددا ف

ي عينة الذكور  ان عند م أعىلأيضا أن 
 
%( واقلها عند مسدتوى جيدد 46ستوى ضعيف( وقد بل   سبة مستوى اقتصادي ف

%( واقلهدددا عندددد 48مسدددتوى اقتصدددادي عندددد مسدددتوى ضدددعيف أيضدددا وبنسدددبة  أعدددىل%( وعندددد عيندددة النددداث بلددد  21وبنسدددبة 
 %(.17مستوى جيد أيضا، وبلغا 

:-ب النتائجالخاصةبموضوعالبحثاألساس 
المجتمعوالتقليديةأوال:الوسائلاالتصاليةالحديثة  

 
اتهماف وتأثير

خددرى نظددرا   -1
 
كشددف الميدددان أن المبحددوثمر  مددن الددذكور والندداث أكددير اسددتخداما للفمسددبوك مقارنددة بالوسددائل االتصددالية األ

ي هذه الخدمة  ما أن اغلب النشاطات تتم مدن خدالل وقدد بلغدا  سدبة ذلدك مدن مجمدو  حجدم العيندة 
 
اك ف لسهولة االشي 

ناواقع ال %( ثم تليها م4225الكلية   %(.2825من مجو  العمر  الكلية  بما فيها موقع اليويتوب اذ بلغا  سبتها ني 
من الميدان أن الوسائل االتصالية ل عالم الجديد قد طغا بشكل كبدير عدىل وسدائل العدالم التقليددي نظدر لمدا  اتضح -2 

اك الواسددع مدددن الفبددات  ي االشدددي 
 
المختلفددة اذ بلغدددا  سددب  دددال الجنسددمر  مدددن يتمددع بدده العدددالم الجديددد مدددن هعددة ومرونددة ف

 %(.82مجمو  العمر  الكلية الذي يرون ذلك 
ا أمام نفوذ وفعالية الوسائل االتصالية الحديثة تبمر  من العمل الميدان تراجع -3 نظرا لما يتمتع به  الوسائل التقليدية كثير

اك  ل فبات المجتمع فيه فضال عن فسحه المجال ي واشي  ي  واسعا من تطور تكنولوبب
 
أمام ال سدان للتواجدل مدع العدالم ف
ي العدددالم مدددن إحدددداث وتطدددورات وقدددد سددداهم 

 
أقىددد األر  مدددا انعكدددس ذلدددك عدددىل  نددداء تصدددورات وأفكدددار جديدددد عمدددا يجدددري ف

ي تنميددة الددوسي السدديااي لدددى األجيددال الجديددد خددارج إطددار األيدلوجيددة الواحدددة أو األفكددار الموجدده وقددد بلغددا 
 
بشددكل كبددير ف
 %(6725ى ذلك من  ال الجنسمر  من مجمو  عينة البحث الكلية  سبة من ير 

ثانيا:دوراإلعالمالجديد عىلالتنشئةالسياسيةوتنميةالوع 
ة المعلومدات  للوسائل االتصالية الحديثة قدرة فائقة تبمر  من الميدان -1 ي التنشبة السياسية لألجيال الجديدة نظرا ل دير

 
ف

ي 
يحصدلون عليهدا مدن مصدادر مختلفدة ون  ددل إنحداء العدالم وبلغدات مختلفدة ممدا ولدد وعيدا سياسدديا واألفكدار والتصدورات الده 

لدددى هددذه األجيددال نتيجددة هددذا االسددتخدام الواسددع لهددا وقددد بلغددا  سددبة مددن ي يددد ذلددك مددن  ددال الجنسددية مددن مجمددو  عينددة 
ي   حالة جديدة من الحراك، فهو قدد%(،  ما أن تأثير تنمية الوسي السيااي قد نقل ال سان ِإىل7825البحث الكلية 

 
تعددى ف
اطالعده ووعيدده الحددود المحليددة  األحاديدة( ِإىل العالميددة  التعدديدة( وقددد بلغدا  سددبة الدذكور والندداث الم يددين لددذلك مددن 

 %(83مجمو  عمر  البحث الكلية  
ي أن -2

لحددواجز الثقافيدددة التقليديدددة وان القددرة عدددىل إسدددقاا ا للوسددائل االتصدددالية الحديثدددة اتضددح مدددن نتددائج البحدددث الميددددان 
ي المجتمدع الحدديث عنددما أجدبحا األهة والمجموعدة القرا يدة أمدام تحددي جديدد لبنائهدا 

 
ي أ مة اجتماعية ف

 
ذلك سبب ف

، وقد بلغا  سبة من يرى ذلك من مجمو  عينة البحث الكلية  ي
 
 %(.67وتراثها الثقاف

ثالثا:الوسائلاالتصاليةالحديثة السياس  المجتمعوالتغير  
 
ف

ي أن تددأثير وسددائل العددالم الجديددد امتدددت ِإىل الشددار  واىل مختلددف الفبددات االجتماعيددة وهي تددنظم   -1
كشددف العمددل الميدددان 

ي احتجاجاتهددا للمطالبددة بحقوقهددا
 
ة  نفسددها ف ي خددالل السددنوات األخددير

 
ي المجتمددع العددراف

 
وقددد قدداد الشددباب هددذه التظدداهرات ف

فيمدددا  صددنهم، وقددد بلغدددا  سددبة مدددن يددرى ذلدددك مددن مجمددو  العدددمر  الكليددة للبحدددث مددن  دددال مددو فمر  هددذه الوسدددائل للتواجددل 
 %(.8525الجنسمر  



Rimak Journal, Volume 3, Issue 2  376 

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
p. 306 - 377 

ي بلورة وسي سديااي قداد ِإىل حدراك  -2
 
 صنا معطيات الميدان أن وسائل العالم الحديث قد فار بكثير العالم التقليدي ف

وقد بلغا  سبة  ال الجنسمر  الذين يرون ذلدك مدن مجمدو  عيندة  ،اجتماسي وقد وس ال سان بحقوقه وتطلعه ِإىل الحرية
 %(.6925البحث الكلية 

ي تغدير طريقدة التفكددير السديااي ل  سدان وجعلده أكددير شدموال وانفتاحدا مدن العددالم  -3
 
تبدمر  أن العدالم الجديدد أكددير فعاليدة ف

ي قالددب محدددد مدددن األفكددار، وبلغددا 
 
 سددبة  ددال الجنسددمر  مددن عينددة البحددث الكليدددة التقليدددي الددذي غالبددا مددا يضددع ال سددان ف

ي  %(.  مددا6225 
 
اتضددح أن العددالم الجديددد قددد  اد مددن اطددال  ال سددان عددىل تجددارب المجتمعددات وتجاربددهددا الديمقراطيددة وف
التنمية مدا  اد وعيده بحقوقده المدنيدة والسياسدية واالقتصدادية والقانونيدة وقدد بلغدا  سدبة مدن يدرى ذلدك مدن مجمدع عيندة 

 %(.5725لكلية لكال الجنسمر   البحث ا
رابعا:مخاطراإلعالمالجديدعىلالبنيةالثقافيةوالسياسيةلألجيالالجديدة

ي  -1
المختلفددة وبرامجياتهددا المتطددورة باتددا مصدددر تهديددد  الوسددائل االتصددالية الحديثددة تبددمر  مددن معطيددات البحددث الميدددان 

ي  دددل
 
ي القددديم االجتماعيدددة ويخرجهدددا عدددن  لبنيدددة المجتمدددع الثقافيدددة وان هدددذا العدددالم يحمدددل ف

 
لحظدددة فكدددرة جديددددة مدددا يددد ثر ف

ي سارت عليه  منا طويال 
. 6225قد بلغا من ي يد ذلك  ،مسارها اله   %( من مجمو  الهينة الكلية من  ال الجنسمر 

ناتبمر  من الميدان انه بفعل االستخدام للموبايل وال  -2 ة ا شدغال  دل طول الوقدا ادى ِإىل تعقيدز القديم الفرديدة نتيجد ني 
 %(.71اته الخاجة. وقد بلغا  سبة من ت يد من  ال الجنسمر  من عينة البحث الكلية اهتمامفرد ب

ي أن  سددبة  -3
ا عددىل 51اتضددح مددن العمددل الميدددان  ا كبددير %( مددن  ددال الجنسددمر  مددن عينددة البحددث الكليددة ال يددرون أن هندداك تددأثير

ي الساحة العراقية إال أن 
 
ي طريقه للتبلدور بعددم جددوى ومقبوليدة هدذه القدوىالبه  السياسية الفاعلة ف

 
ايد ف  ،هناك وعيا مي  

ة مددن المبحددوثمر  مددن  ددال الجنسددمر  ِإىل تأييددد تددأثير الوسددائل االتصددالية الحديثددة ي توعيددة الجمهددور  وهددذا مددا دعددا  سددبة كبددير
 
ف
ي تحقيددل مكاسددب ملموسددة للمجتمددع مددا يجعددل هددذه الوسددائل مصددد

 
ر تهديددد لهددا وقددد بعدددم جدددوى كثددير مددن هددذا القددوى ف

 %(:49بلغا  سبة من يريد ذلك من مجمو  العينة الكلية من  ال الجنسمر  
 

ثانياالتوصيات
التوصيات:-أ

ي التعاون الجاد والحثيث مع الجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمستقبل -1
عىل و ارة التخطيا والتعاون النمانر

ي العرار
 
 .التنمية ال سانية ف

ورة  -2 ي المجتمع. ي 
 
ي تحصل ف

ات الرسيعة اله  اتيجية للتنمية الثقافية تأخذ  نظر االعتبار التغير
  ناء إسي 

دددية مددددن اجددددل إشددددبا   -3 د ي رسددددم خارطددددة طريددددل لتحقيددددل التنميددددة البرسى
 
ورة تضددددافر الجهددددود الرسددددمية وغددددير الرسددددمية ف ي 

 الحاجات ال سانية لتعقيز الهوية الوطنية. 
 . فة الحكومية والخاجة  رسى ثقافة التسامح ومحاربة األفكار المتطرفةعىل وسائل العالم المختل -4
ي العالم -5

 
ورة تحديث م سسات العالم التقليدي والنهو  به وجعله يتفاعل مع التطور العاليي ف

 .ي 
ي لددم تعددد  -6

ورة تنميدة تربويددة أهيددة لفهدم حاجددات األجيددال الجديددة والخددروج مددن نطدار البدده  التقليديددة الده  تحدد    ي 
ي المجتمع. اهتمامبمقدر  هذه األجيال اهتمامب

 
ات والحاجات الفردية وبلورة ثقافة حوارية ايجا ية ف  ها بالخيب

بيددة والتعلدديم العدداىلي والجامعددات العمددل عددىل تحددديث المندداهج التعليميددة  افددة والخددروج مددن األسدداليب -7
عددىل و ارة الي 

ي أساسا له 
 القديمة بأساليب تربوية عملية يكون التدريب العمىلي والميدان 

  
 

 
 

 
  

 



377 Zahra ABBAS  

 

February 2021, Volume 3, Issue 2  
 p. 306 - 377 

الهوامش
                                                           

 2المعارل، ا( د.عىلي ليلة، النظرية االجتماعية المعاية،دراسة لعالقة ال سان بالمجتمع االتسار الكالسيكية(، دار 1 
 .293-292ص1991، القاهرة،

ي مجتمعات حو  النيل، الهيبة العامة المرصية لل تاب، 2 
 
 : الرصا  القبىلي والسيااي ف

( د. عبد العقيز راغب شاهمر 
 39، ص2211، 1ا
ية  شهرية (  د. جون توملينسون :العولمة والثقافة، ترجمة د.إيهاب عبد الرحيم دمحم، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقاف3 

ي للثقافة والفنون  واثداب، ال ويا، العدد 
 .12، ص  2228، 354يصدرها المجلس الوطه 

 . 85، ص2224،ترجمة عزة حسمر  كبة،  ما الحكمة، بغداد،1( فرا سمس فو اياما، التصد  العظيم ا4 
ل، ترجمة أحمد  ايد وخخر 5  جمة، ( جون سكوت وخخرون، موسوعة علم االجتما ، المجلد األوع ون، المركز القويي للي 

 491، ص2211، 1876، العدد 2القاهرة، ا
ي تاريددددخ علم ال سان(، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها المجلس 6 

 
وبولوجيا  فصول ف ( د.حسمر  فهيم،قصة االنير
ي للثقافة و الفنون و االداب، ال ويا، سنة 

  (. 153م(، ص 1978الوطه 
ي ( د. حسن جاسم راشد الشمام 7 

، دراسة وجفية تحليلية لمنظمات المجتمع المدن  ي
ي مجتمع مدن 

 
،ممارسة السياسة ف

ال د.متعب منال ، ي علم الجتما ، إهى
 
(،رسالة دكتوراه فلسفة ف

 
(، محافظة نصنوى أنموذجا ي

 
 .27،ص2،ل2228العراف
 .92-91، ص 2224( عم  الشماأ : مدخل ِإىل علم ال سان، منشورات إتحاد ال تاب العرب، دمشل / 8 
 .296( المصدر نفسه، ص 9 
 .55( المصدر نفسه،ص10 
، ا11  ي

 
ة للنرسى والتو يددددع، االردن، 1( د. عىلي ليلة ودمحم الجواهري وعلياء شكري، التفكير االجتماسي والثقاف ، دار المسير

 . 415، ص2212
 (54، ص  2222السنة الرابعة، ايلول، ، 5( عبد اللطيف سالم، العولمة الثقافية، مجلة الدراسات االجتماعية، العدد 12 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


