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 ملخص ال

فتحت تكنولوجيا االتصال واإلعالم الحديثة افاقاً جديدة واحدثت تغييرات عميقة في مختلف جوانب الحياة 

 االجتماعية ، مثلما اثرت بشكل كبير على انماط االتصال األنساني.

ومن يتأمل التطورات التي طالت العالقات االجتماعية بفعل االعالم الجديد وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي ، ال بد له 

ان يالحظ التغير الكبير في منظومة العالقات االجتماعية التي تأثرت بشكل أو بآخر بالتطورات المتسارعة التي تحصل 

  في ظل بروز ما يسمى بالمجتمع االفتراضي.

وقد جسدت مواقع التواصل االجتماعي االتصال الوسيطي الذي اصبح يشكل نقطة تحول مهمة في مجال 

االتصال االجتماعي. ان هذا التغير في طبيعة التواصل اصبح يهدد العالقات االجتماعية ، وهذا ما تسعى هذه الدراسة 

العراقية بغداد لكون الشباب هم الشريحة االكثر لطرحه ومناقشته عبر دراسة ميدانية على عينة من شباب العاصمة 

 تعامالً مع مواقع التواصل االجتماعي والن بغداد تضم خليطاً سكانياً يمثل مختلف مكونات الشعب العراقي.

ان االسباب الموضوعية الختيار هذه الدراسة تكمن في أهمية موضوعها الحيوي والحديث اضافة إلى قلة 

 تأثير االعالم الجديد وبخاصة مواقع التواصل االجتماعي وتأثيرها في المجتمع العراقي.الدراسات التي تتناول 

وتسعى الدراسة إلى محاولة اعطاء تفسير علمي الستخدام مواقع التواصل وتأثيرها في منظومة العالقات  

 االجتماعية االمر الذي يفضي إلى اثارة آفاق جديدة ويبرز اسئلة ومشكالت جديدة.

ه من بين اهداف الدراسة تسليط االضواء على كيفية االستخدام االفضل لمعطيات تكنولوجيا االتصال كما ان

 والحد من االفرازات السلبية لها على صعيد العالقات االجتماعية.

 Socialويمكن لهذه الدراسة ان تدرج ضمن الحقل المعرفي الجديد نسبياً الذي يعرف بالمعلوماتية االجتماعية )

informatics الذي يهتم بدراسة تأثير استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت على النسق االجتماعي ، او التغيرات )

 الناجمة عن تطبيق واستعمال تكنولوجيا االتصال والمعلومات.

تتألف الدراسة من مقدمة و األطار المنهجي واآلطار النظري للبحث واألطار التطبيقي وفيه عرض وتحليل 

 تفسير الجابات المبحوثين على أسئلة استمارة االستبانة مع تحديد النتائج وطرح بعض التوصيات.و

 المجتمع االفتراضي، قيم المواطنة ،التواصل االجتماعي  الکلمات المفتاحیة:

 اوالً/ مشكلة البحث

, وعلى هذا  فراغ إلىتنتهي  تنشأ فكرة البحث العلمي من فراغ حتى ال تقتضي األصول العلمية ضرورة أن ال

من يتصدى لها  إلىفإن السمة الرئيسة التي تميز البحوث العلمية هي أن تكون ذات مشكلة محددة وفي حاجة  األساس

 بالدراسة والتحليل من جوانبها المتعددة
(1)

  . 

 :  مشكلة البحث في السؤال األتيوضعنا 

 . العالقات االجتماعية تعزيز قيم المواطنة ونجاح  الجديد في اإلعالمما مدى تأثير  -س :

 وعليه تبنى هذه الدراسة على الفروض التالية:

 مختلفة.  أوقاتفي  إليهامواقع التواصل االجتماعي مما يؤدي إلى اللجوء  بأهميةهناك قناعة تامة  .1

 .من مختلف المجتمعات اإلفرادتمثل مواقع التواصل االجتماعي وسيلة للتواصل وتبادل المعلومات والخبرات بين  .2

 ثانياً/ أهمية البحث
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الجدياد وبخاصاة  اإلعاالمإلى قلة الدراسات التي تتنااول تاأثير  إضافةموضوعه الحيوي من حداثة هذا البحث  أهميةنطلق ت

 مواقع التواصل االجتماعي في المجتمع العراقي.

 ثالثاً/ أهداف البحث:

 يسعى البحث إلى تحقيق أهداف رئيسة عدة يمكن تلخيصها بما يأتي:

 التعرف على مدى اهتمام الشباب العراقي بمواقع التواصل االجتماعي؟ .1

 التعرف على اسباب استخدام مواقع التواصل وتأثيرها في منظومة العالقات االجتماعية. .2

 الوقوف على تأثيرمواقع التواصل االجتماعي في استمرار العالقات االجتماعية لدى الشباب. .3

االساتخدام االفضال لمعطياات تكنولوجياا االتصاال والحاد مان االفارازات السالبية لهاا علاى تسليط االضواء علاى كيفياة  .4

 صعيد العالقات االجتماعية.

 رابعاً/ منهج البحث

يعد هذا البحث من البحوث الوصفية التي تهدف الى ))دراسة االوضاا  الراهناة للظاواهر مان حياث خصائصاها،   

في ذلك((وأشكالها، وعالقتها، والعوامل المؤثرة 
(2)

. وقد اتبع الباحثان المنهج المسحي الذي يهدف لوصاف وتحليال الواقاع 

التطبيقااي والعملااي لموقااع مجتمااع البحااث. ولغاارض تحقيااق اهااداف البحااث فقااد لجااأ الباحثااان إلااى اعااداد اسااتمارة اسااتبيان 

 صممت لذلك.

 خامساً/ مجتمع البحث والعينة

بعادد مان مراكاز االنترنات فاي  االستعانة عتماد عينة الصدفة من خاللاختار الباحثان على مستوى العينة ان يتم ا

، وتام توزياع االساتمارة علاى دراسة الميدانية على عينة من شباب مدينة بغادادال إلجراءبغداد في جانبيها الكرخ والرصافة 

 واالناث.( فرد من الذكور 100من تصادف وجودهم في المراكز تلك.وبلغ عدد افراد عينة البحث )

 سادساً/طرق وأدوات البحث

االستبيان هو أحد األساليب األساسية المتبعة فاي عملياة جماع البياناات األساساية مان مجتماع  : استمارة االستبيان

البحااث )عاان طريااق توجيااه مجموعااة ماان األساائلة المحااددة والمعاادة مقاادماً ، وذلااك بهاادف التعاارف علااى حقااائق معينااة أو 

و اتجاهاتهم (وجهات نظر لمبحوثين أ
(3)

.واعتمد الباحثان استمارة استبيان إذ تضامنت مجموعاة مان األسائلة المحاددة التاي 

 أراد الباحثان الحصول عليها.

 سادساً ـ حدود البحث 

 شملت حدود البحث ثالثة مجاالت 

 . 1/8/2014إلى  1/5/2014المجال الزماني: أستغرق إجراء البحث اربعة اشهر من  .1

اختار الباحثان محافظة بغداد العاصمة مجاال مكانياً ولعدة أسباب منها أن مدينة بغداد تعد المحافظة  المجال المكاني: .2

األولى من حيث التطور الثقافي وكذلك الكثافة السكانية. وإنها تعد مجتمعاً مفتوحاً بدرجة كبيرة أمام المواطنين كافة 

 ة من حيث تنوعها وتمايز تركيبها السكاني.بشتى أنحاء العراق األمر الذي يعطي لها خصوصية معين

( 100( استمارة استبيان وبلغ عدد االستمارات الصالحة التي تمت إعادتها )120المجال البشري: وز  الباحثان ) .3

 ( استمارة كانت غير صالحة للبحث. 21( أعيدت بال إجابات و)4( استمارة لم يتم إرجاعها و)15استمارة ، إذ أن )

التطبيقينتائج البحث   

يتناول هذا الفصل عرضاً للنتائج واجابات المبحوثين التي تم التوصل اليها فاي ضاوء االهاداف التاي حاددت وهاي 

 كاالتي: 

 أوالً: الخصائص الشخصية للمبحوثين 

( مبحوثااام ماان 80) إذ اجااابأظهاارت نتااائج االسااتبيان ان توزيااع العينااة جاااء بنسااب مختلفااة بااين الااذكور واالناااث 

ويتضح مان خاالل ذلاك ان الاذكور هام الارواد االكثار  %(20) ( انثى وبنسبة بلغت20واجابت ) %( ،80بنسبة )الذكور و

على مراكز االنترنات مان االنااث ويعاود السابب وراء ذلاك مان وجهاة نظار الباحثاان إلاى الظاروف االمنياة التاي تعاد مان 

اكز االنترنت ،  فضال إلى ذلك فان االشاتراك بخطاوط االسباب المهمة والرئيسة التي تحد من ظاهرة تردد االناث على مر

االنترنت اصبح من السمات الغالبة على العوائل العراقية وبذلك فاان االنااث يفضالن اساتخدام االنترنات مان المنازل. انظار 

 (1جدول رقم )
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 يوضح نوع الجنس للمبحوثين (1جدول رقم )

 

 

 

 

( ساانة إذ بلااغ 25ـاا15بااين ) أعمااارهماغلااب المبحااوثين هاام مماان تراوحاات  إننتااائج االسااتبيان الميااداني  أظهاارت  

 %(.  56( مبحوثاً وبنسبة مئوية بلغت )56عددهم )

( مبحوثااً وبنسابة مئوياة بلغات 28إذ بلاغ عاددهم ) ( سانة36ـاـ26وفي المرتبة الثانية جاءت الفئة العمرية ما بين )  

(28  .)% 

( وبنسابة مئوياة 16إذ بلاغ عاددهم ) ( سانةفاأكثرـاـ 37جاءت الفئاة العمرياة ماا باين ) واألخيرةوفي المرتبة الثالثة   

 %(.  16بلغت )

علاى ان هاذه  وهاذا يادل ( سانة25ـاـ15المبحوثين تنحصر أعمارهم ما باين ) أغلبية إن اإلجاباتيتضح من خالل   

تلاك المواقاع  إن، وهاذا دليال علاى  األخارىاساتخداماً لمواقاع التواصال االجتمااعي مان الفئاات العمرياة  األكثارالفئات هي 

 (2تجذب هذه الفئات العمرية. انظر جدول رقم )

 يوضح الفئات العمرية للمبحوثين (2جدول رقم )

 

 

 

 

 

 ثانياً:تأثير االعالم الجديد في العالقات االجتماعية

التي حددت لها،  إذ كشافت نتاائج  األهدافيتضمن هذا الجانب عرضاً للنتائج التي توصل إليها الباحثان في ضوء   

 المبحوثين عن أهم اهتماماتهم وفقاً للمقياس المعياري الذي وضع في االستبانة. إجاباتالدراسة التطبيقية والمتضمنة 

بوك بالوحدة والعزلة عن المحيط االجتماعي  : هل يشعرك الفيس المبحوثين عن السؤال األول إجابات. إذ جاءت 1

 أجابت%( ، بالمقابل 77( مبحوثام من الذكور وبنسبة )40) أجاب( ، فقد 52بواقع ) األولىلى المرتبة بحصول فئة نعم ع

( 28( ، إذ بين )32%( بذلك.فيما جاءت  فئة ال بالمرتبة الثانية بعد حصولها على )23وبنسبة ) اإلناث( مبحوثة من 12)

%(. وحصلت فئة محايد على المرتبة 12,5وبنسبة ) مبحوثات( 4) وأجابت%( ، 87,5مبحوثاً من الذكور وبنسبة )

%( 25( مبحوثات وبنسبة )4) أجابت%( ، فيما 75من الذكور وبنسبة ) إجابة( 12موزعة بين ) إجابة( 16الثالثة بواقع )

 (3عن ذلك. انظر جدول رقم )

 بوك تخدام الفيسالمبحوثين بالشعور بالوحدة والعزلة عن المحيط االجتماعي مع اس إجابات( 3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد الجنس

 %80 80 ذكور

 %20 20 اناث

 %100 100 المجموع

 النسبة المئوية العدد اناث ذكور الجنس

15-25 48 8 56 56% 

26-36 24 4 28 28% 

 %16 16 8 8 فاكثر-37

 %100 100 20 80 المجموع

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

 بوك بالوحدة هل يشعرك الفيس

 والعزلة عن المحيط االجتماعي

ر
ذكو

 

40 77% 28 87,5% 12 75% 

ث
انا

 12 23% 4 12,5% 4 25% 
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 :  الثانيواختلفت اجابات المبحوثين بما يخص السؤال  .3

( مبحوثااً باال وجااءت 52. اذا اجااب ) الزيادة في الوقت الذي يقضيه عبر الفيسابوك علاى الوقات الاذي يقضاى ماع االسارة

%(. 30,7( مبحوثاة مان االنااث وبنسابة )16%( و)69,3( مبحوثاً مان الاذكور وبنسابة )36بالمرتبة االولى موزعة بين )

( اجاباات لالنااث 4%( و)91( اجاباة للاذكور وبنسابة )40( اجابة موزعة باين )44)وجاءت فئة نعم بالمرتبة الثانية بواقع 

%(.ويارى الباحثاان ان 100( اجاباات للاذكور وبنسابة )4%(. وفاي المرتباة االخيارة جااءت فئاة محاياد بواقاع )9وبنسبة )

ي تقااع علااى عاااتق االناااث تقااف أجابااات االناااث كاناات ذات االغلبيااة لفئااة ال ، وهااذا دلياال قاااطع ان االلتزامااات االساارية التاا

عائقاًامام قضاء اوقات خارج ذلك النطاق. بالمقابل فأن اجابات الاذكور ذات االغلبياة لفئاة نعام ، وذلاك لعادم تحمال الاذكور 

ذات الفئات العمرية الشابابية الياة مساؤولية عائلياة اال ماا نادر وباذلك فاان الوقات الاذي يقضاونه ماع العائلاة يكااد ان يكاون 

 (4او منحصراً بفترة زمنية قصيرة. انظر جدول رقم ) معدوماً 

 األسرةالمبحوثين عن زيارة الوقت الذي يقضيه عبر الفيسبوك مقارنة بالوقت الذي يقضيه مع  إجابات (4جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أما ما يخص السؤال الثالث المتعلق بـ الشعور بااللفة واالنتمااء ماع اصادقاء الفيسابوك اكثار مان افاراد االسارة واالصادقاء  .4

( اجاباة للاذكور وبنسابة 40( اجاباة موزعاة باين )44لفئة ال وجاءت بالمرتبة االولى بواقع ) اآلخرين. فقد اشار المبحوثون

( مبحوثااً موزعاة باين 40%(. وحصلت فئة نعم على المرتبة الثانياة بعاد اشاارة )9( اجابات لالناث وبنسبة )4%( و)91)

. وحصاالت فئااة محايااد علااى المرتبااة %(20( اجابااات ماان االناااث وبنساابة )8%( و)80( اجابااة ماان الااذكور وبنساابة )32)

%(. ويعتقد الباحثاان ان 50( لكال منهما وبنسبة )8( اجابة موزعة بالتساوي بين الذكور واالناث بعدد )16االخيرة بواقع )

الظاااروف االمنياااة التاااي يعيشاااها البلاااد ادت إلاااى لجاااوء الشاااباب الساااتخدام مواقاااع التواصااال االجتمااااعي للتواصااال ماااع 

 (5رقم ) االخرين.انظر جدول

 (أجابات المبحوثين بالشعور بااللفة واالنتماء مع اصدقاء الفيسبوك مقارنة بافراد االسرة واالصدقاء الواقعيين5جدول رقم )

كما اظهرت نتائج االستبيان ان الوقت الذي يمضيه المبحوثون في المحادثة مع االصادقاء عبار الفيسابوك اكثار مان الوقات  .5

( اجاباة مان 44( اجاباة موزعاة باين )52االولاى بواقاع )الذي يمضونه معهم وجهاً لوجه. إذ حصلت فئة نعم علاى المرتباة 

( 32%(. وجاءت فئاة ال بالمرتباة الثانياة بعاد اشاارة )15,4( اجابات من االناث وبنسبة )8%( ، و)84,6الذكور وبنسبة )

ت %(. وجااء12,5( اجاباات مان االنااث وبنسابة بلغات )4%( و)87,5( اجابة من الاذكور وبنسابة )28مبحوثاً لها بواقع )

( اجاباات لكاال منهماا وبنسابة 8( اجابة موزعة بالتساوي باين الاذكور واالنااث بواقاع )16فئة محايد بالمرتبة الثالثة بواقع )

%(.ويرى الباحثان ان المبحوثين وعلى الرغم من شعورهم بعدم االنتماء الصدقاء العالم االفتراضي اال انهم يقضاون 50)

 %100 16 %100 32 %100 52 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل يزيد الوقت الذي 

تقضيه عبر الفيسبوك على 

الذي تقضيه مع الوقت 

 االسرة

ر
ذكو

 

40 91% 36 69,3% 4 100% 

ث
انا

 ــ ــ 30,7% 16 9% 4 

 %100 4 %100 52 %100 44 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

ر بااللفة واالنتماء مع عهل تش

بوك اكثر من  اصدقاء الفيس

افراد االسرة واالصدقاء 

 االخرين

ر
ذكو

 

32 80% 40 91% 8 50% 

ث
انا

 

8 20% 4 9% 8 50% 

 %100 16 %100 44 %100 40 المجمو 
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وقد يعود ذلك السباب مختلفة من وجهاة نظار البااحثين منهاا ساهولة االتصاال باصادقاء وقتاً اطول مع االصدقاء الحقيقيين 

العالم االفتراضي في اي وقت كان ، فضال عن امكانية التحدث بااي موضاو  كاان دون خجال او تاردد. انظار جادول رقام 

(6) 

بوك اكثر من الوقت الذي يقضونه معهم  بر الفيس( أجابات المبحوثين عن الوقت الذي يقضونه في المحادثة مع االصدقاء ع6جدول رقم )

 وجهاً لوجه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وفيما يتعلق باجابات المبحوثين عن العالقات وقوتها التي تكونت عبر الفيسبوك ومدى معادلتها مع العالقات التي . 5

( أجابة ، 56تكونت عن طريق االتصال المواجهي فقد أظهرت نتائج االستبيان حصول فئة ال على المرتبة االولى بواقع )

%(.وفي المرتبة الثانية 14,3( أجابات من االناث بنسبة )8، و) %(85,7( اجابة من الذكور وبنسبة )48موزعة بين )

( مبحوثات 4%( ، وبينت )88,8( مبحوثاً من الذكور وبنسبة )32( أجابة ، إذ اجاب )36جاءت فئة نعم بحصولها على )

بنسبة ( اجابات من الذكور و8%( ذلك. وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة محايد بواقع )11,2من االناث وبنسبة )

 (7%(.انظر جدول رقم )100)

( أجابات المبحوثين عنمدى العالقات التي تكونت عن طريق الفيسبوك في قوتها مع العالقات التي تكونت عن طريق االتصال 7جدول رقم )

 المواجهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. فيما يخص التحدث بصراحة وجرأة عن طريق الفيسبوك اكثر مما هو في الواقع ، فقد أظهرت النتائج ان فئة نعم 6

( 12%( ، و)83,3( أجابة من الذكور وبنسبة )60( أجابة ، باالشارة إليها من )72بواقع )حصلت على المرتبة االولى 

( 16( أجابة ، موزعة بين )20%(. وجاءت فئة ال بالمرتبة الثانية بعد حصولها على )16,7أجابة من االناث وبنسبة )

ءت فئة محايد في المرتبة الثالثة بواقع %(. وجا20( اجابات من االناث وبنسبة )4%( ، و)80اجابة من الذكور وبنسبة )

 (8%(.انظر جدول رقم )50( مبحوثين من كال الجنسين وبنسبة )4( أجابات ، بعد ان اشار اليها )8)

 (أجابات المبحوثين حول التكلم بصراحة وجرئة عن طريق الفيسبوك أكثر مما هو في الواقع8جدول رقم )

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

تكرا % تكرار % تكرار

 ر

% 

الوقت الذي يقضونه في 

 المحادثة مع االصدقاء

ر
ذكو

 

44 84,6% 28 87,5% 8 50% 

ث
انا

 8 15,4% 4 12,5% 8 50% 

 %100 16 %100 32 %100 52 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

قوة العالقات التي تكونت 

قوتها  عبر الفيسبوك تعادل

 في االتصال المواجهي

ر
ذكو

 

 ــ ــ 85,7% 48 88,8% 32

ث
انا

 4 11,2% 8 14,3% 8 100% 

 %100 8 %100 56 %100 36 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

وجرأة   هل تتكلم بصراحة 

عن طريق الفيسبوك أكثر 

 مما هو في الواقع

ر
ذكو

 

60 83,3% 16 80% 4 50% 
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هو ما جعلك تهرب الى . اشارت النتائج الخاصة بسؤال االستبيان هل ان الشعور بالفراغ العاطفي واالجتماعي 7

( 28( أجابة ، إذ اشار )48الفيسبوك  ، فقد جاءت النتائج باالشارة إلى ان فئة ال وحصلت على المرتبة االولى بواقع )

%(. وجاءت فئة نعم بالمرتبة الثانية بعد 41,6( أشاره من االناث وبنسبة )20%( ، و)58,4مبحوثاً من الذكور وبنسبة )

( أجابات 8%( من قبل الذكور فقط. وجاءت فئة محايد في المرتبة الثالثة بواقع )100بة وبنسبة )( أجا44حصولها على )

%(. ويعتقد الباحثان ان تعرض الذكور للضغوط والعادات والتقاليد االجتماعية ادى إلى 100من الذكور فقط وبنسبة )

الفتراضي الذي ال يخضع الي قانون او شروط. هروبهم من عالمهم الحقيقي المليء بالمنغصات واالحزان إلى العالم ا

 (9انظر جدول رقم )

 (أجابات المبحوثين عن الشعور بالفراغ العاطفي واالجتماعي هو سبب الهروب الستخدام الفيسبوك 9جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 48. اختلفت اجابات المبحوثين عن سؤالهم هل اصدقاءك عبر الفيسبوك اكثر من اصدقاءك في الواقع فقد اشار )8

( 4%( ، وبينت )91,6( مبحوث من الذكور وبنسبة بلغت )44المرتبة األولى ، فقد اشار )مبحوثاً إلى نعم وحصلت على 

( مبحوثاً وجاءت بالمركز 36%( عن ذلك. فيما حصلت فئةال على اجابات من )8,4مبحوثات من االناث وبنسبة بلغت )

%(. 33,4من االناث وبنسبة ) ( مبحوثة12%( ، واشارت )66,6( مبحوثاً من الذكور وبنسبة )24الثاني ، إذ اجاب )

%( ، 75( مبحوثاً من الذكور وبنسبة )12( أجابة ، فقد اشار )16وجاءت فئة محايد بالمرتبة الثالثة بعد حصولها على )

 (10%(.انظر جدول رقم )25( مبحوثات من االناث وبنسبة )4وبينت )

 ر من االصدقاء في الواقع(أجابات المبحوثين عن عدد االصدقاء في الفيسبوك اكث10جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ث
انا

 12 16,7% 4 20% 4 50% 

 %100 8 %100 20 %100 72 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل ان الشعور بالفراغ العاطفي 

الذي جعلك تهرب واالجتماعي هو 

 إلى الفيسبوك

ر
ذكو

 44 100% 28 58,4% 8 100% 

ث
انا

 

 ــ ــ %41,6 20 ــ ــ

 %100 8 %100 48 %100 44 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل ان اصدقاءك عبر 

الفيسبوك اكثر من 

 اصدقاءك في الواقع

ر
ذكو

 

44 91,6% 24 66,6% 12 75% 

ث
انا

 

4 8,4% 12 33,4% 4 25% 

 %100 16 %100 36 %100 48 المجمو 
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باصدقاء الفيسبوك اكثر من الثقة باصدقاء الواقع حصلت فئة ال على المركز االول إذ اجاب . وبشأن ما يخص الثقة 9 

( مبحوثات من االناث وبنسبة بلغت 8%( ، فيما اشارت )83,3( أجابة من الذكور وبنسبة )40( مبحوثاً إذ اشار )48)

( مبحوثاً من الذكور وبنسبة 28اليها )( مبحوثاً فئة نعم وجاءت بالمركز الثاني ، فقد اشار 36%(. واختار )16,7)

%( لنعم. وفي المرتبة االخيرة جاءت فئة محايد بعد ان اشار اليها 22.2( مبحوثات وبنسبة )8%( ، فيما اشارت )77,8)

 (11%(. انظر جدول رقم )25( مبحوثات من االناث وبنسبة )4%( ، وبينت )75( مبحوثاً من الذكور وبنسبة )12)

 

 

 (أجابات المبحوثينعن الثقةباصدقاء الفيسبوك اكثر مناالصدقاء في الواقع11)جدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. وعن االحساس بحميمية العالقة مع اصدقاء الفيسبوك مما ادى الى لقائهم وجهاً لوجه فقد أظهرت نتائج االستبيان 10

%( بنعم وجاءت بالمركز االول. واحتلت فئة ال على 100( مبحوثاً وبنسبة )56بقبول ذلك من قبل الذكور فقط إذ اجاب )

( أجابة من 16%( و)60( أجابة من الذكور وبنسبة )24( أجابة ، موزعة بينت )40بحصولها على )المرتبة الثانية 

( اجابات من االناث وبنسبة بلغت 4%(. فيما حصلت فئة محايدعلى المركز االخير بعدد )40االناث وبنسبة )

 (12%(.انظر جدول رقم )100)

 العالقة مع اصدقاء الفيسبوك  دفعهم للقائهم وجهاً لوجه(أجابات المبحوثين عن االحساس بحميمية 12جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. أما على مستوى الشعور بقلة الفاعلية مع افراد العائلة بعد استخدام الفيسبوك فقد جاءت فئة نعم بالمرتبة االولى 11

( اجابات من االناث وبنسبة 8%( ، و)84,6( اجابة من الذكور وبنسبة )44( اجابة ، موزعة بين )52بحصولها على )

( مبحوثاً من الذكور 32( أجابة ، إذ أشار )40ال بالمرتبة الثانية بعد حصولها على ) %(. وجاءت فئة دائما15,4بلغت )

%(. وفي المرتبة الثالثة جاءت فئة محايد بحصولها على 20( مبحوثات من االناث وبنسبة )8%( ، وبينت )80وبنسبة )

 (13%( لكال منهما.انظر جدول رقم )50( اجابات وبنسبة )4( اجابات موزعة بالتساوي بين الذكور واالناث بواقع )8)

 (أجابات المبحوثين عن الشعور بقلة التفاعلية مع افراد االسرة مع استخدام الفيسبوك13جدول رقم )

س الفئة
جن
ال

 
 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل تثق في اصدقاء 

الفيسبوك اكثر من ثقتك 

 باصدقاء الواقع

ر
ذكو

 28 77,8% 40 83,3% 12 75% 

ث
انا

 

8 22,2% 8 16,7% 4 25% 

 %100 16 %100 48 %100 36 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل احساسك بحميمية العالقة 

مع اصدقاء الفيسبوك دفعك 

 للقاءهم وجهاً لوجه

ر
ذكو

 

 ــ ــ 60% 24 100% 56

ث
انا

 

 %100 4 %40 16 ــ ــ

 %100 4 %100 40 %100 56 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار
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. تباينت االجابات بعد سؤال المبحوثين عن شعورهم بان مشاركاتهم في المناسبات العائلية تراجعت بعد استخدام 12

( اجابة وبنسبة 40بين )( اجابة موزعة 52الفيسبوك فقد ظهرت النتائج ان فئة نعم حصلت على المرتبة االولى بواقع )

( اجابة 36%( لالناث. وجاءت فئة ال بالمرتبة الثانية بحصولها على )23,1( اجابة وبنسبة )12%( للذكور ، و)76,9)

%(. وجاءت فئة محايد 22,2( اجابات لالناث وبنسبة مئوية بلغت )8%( و)77,8( للذكور وبنسبة )28موزعة بين )

 (14%(. انظر جدول رقم )100( اجابة للذكور فقط وبنسبة )12ع )بالمرتبة الثالثة واالخيرة بواق

 (أجابات المبحوثين عن الشعور بقلة المشاركة في المناسبات العائلية14جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اظهرت نتائج االستبيان بعد سؤال المبحوثين هل تعتقد ان االتصال عبر الفيسبوك وسع عالقاتك االجتماعية إذ 13

%( ، واشارت 73,6( مبحوثاً من الذكور وبنسبة )56( أجابة ، إذ اشار )76)حصلت فئة نعم على المركز االول بواقع 

%( لذلك. وتناصفت فئة ال وفئة محايدبالتساوي بحصولها على المرتبة الثانية بعد 26,4( مبحوثة من االناث وبنسبة )20)

 (15%(.انظر جدول رقم )100( مبحوثاًمن الذكور وبنسبة مئوية بلغت )12ان اجاب عنها )

 (أجابات المبحوثين عن توسع العالقات االجتماعية باستخدام الفيسبوك15جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. فيما يتعلق باجابات المبحوثين عن شكوى اسرهم منهم بسبب الوقت الطويل الذي يقضونه مع الفيسبوك أظهرت 14

( اجابة من الذكور وبنسبة 40( أجابة موزعة بين )52نتائج االستبيان حصول فئة نعم على المرتبة االولى بواقع )

( أجابة ، إذ 28%(. وفي المرتبة الثانية جاءت فئة ال بحصولها على )23,1من االناث بنسبة )( أجابة 12%( ، و)76,9)

%( ذلك. وفي 14,3( مبحوثات من االناث وبنسبة )4%( ، وبينت )85,7( مبحوثاً من الذكور وبنسبة )24اجاب )

( 4%( ، فيما اشارت )80ور وبنسبة )( اجابة من الذك16( أجابة ، بواقع )20المرتبة الثالثة جاءت فئة محايد بواقع )

 (16%(. انظر جدول رقم )20مبحوثات من االناث وبنسبة )

 

هل تشعر ان تفاعلك مع افراد االسرة 

 قل منذ استخدامك الفيسبوك

ر
ذكو

 44 84,6% 32 80% 4 50% 

ث
انا

 8 15,4% 8 20% 4 50% 

100 40 %100 52 المجمو 

% 

8 100% 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل تشعر ان مشاركتك في 

المناسبات العائلية تراجعت 

 الفيسبوكمنذ بداية استخدام 

ر
ذكو

 40 76,9% 28 77,8% 12 100% 

ث
انا

 

 ــ ــ 22,2% 8 23,1% 12

 %100 12 %100 36 %100 52 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل تعتقد ان االتصال عبر 

الفيسبوك وسع عالقاتك 

 االجتماعية

ر
ذكو

 56 73,6% 12 100% 12 100% 

ث
انا

 

 ــ ــ ــ ــ 26,4% 20

 %100 12 %100 12 %100 76 المجمو 
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 (أجابات المبحوثين عن شكوى االسرة بسبب استخدام الفيسبوك16جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. اشارت النتائج الخاصة بسؤال المبحوثين هل استخدامك للفيسبوك جعلك تحافظ على عالقاتك القديمة والقائمة حالياً.  15

%( ، 86( مبحوثاً من الذكور وبنسبة )52( أجابة ، فقد اشار )60المرتبة االولى بواقع )إلى ان فئة نعم حصلت على 

( أجابة ، موزعة بواقع 28%(. وجاءت فئة ال بالمرتبة الثانية بعد حصولها على )13,3( أجابات من االناث وبنسبة )8و)

%(. وجاءت فئة محايد في المرتبة 42,8)( اجابة من االناث وبنسبة 12%( من الذكور ، و)57,2( اجابة وبنسبة )16)

 (17%( باشارة من الذكور فقط.انظر جدول رقم )100( أجابة وبنسبة )12الثالثة بواقع )

 (أجابات المبحوثين عن المحافظة على العالقات القديمة والحالية مع استخدام الفيسبوك17جدول رقم )

 

 

 

 

 

 

 النتائج

االعالم الجديد ادت إلى التفاعال معاه ان الخصائص التقنية كالسرعة في االتصال والتفاعل من المميزات التي تميز بها  .1

 واللجوء اليه في اغلب المجتمعات ومنها المجتمع العراقي.

احدثت شبكات التواصل االجتماعي انعكاسات مهمة على العالقات االجتماعية وتكونت حولها الجماعات مستفيدة من  .2

تكاليف مادية باهضة وكان ذلك السبب وراء سهولة استخدامها والمشاركة فيها دون حاجة إلى خبرات تقنية كبيرة أو 

 تكوين عالقات اجتماعية قد تتميز بالمتانة اكثر مما تتميز بها العالقات العائلية.

 استطاعت مواقع التواصل االجتماعي أن تغير وبشكل كبير طريقة تواصل الناس بعضهم مع البعض االخر.  .3

من شخص آلخر، فهناك من يلجئ اليه بسبب الفراغ وهناك من إن اللجوء إلى استعمال الشبكات االجتماعية يختلف  .4

يبحث عن المتعة والترفيه والتفاعل مع االخرين وذلك بسبب فقدان التواصل الحقيقي مع من يعيشون معهم في المحيط 

 المجتمعي.

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل تشكو االسرة منك بسبب 

تقضيه مع الوقت الطويل الذي 

 الفيسبوك

ر
ذكو

 40 76,9% 24 85,7% 16 80% 
ث
انا

 

12 23,1% 4 14,3% 4 20% 

 %100 20 %100 28 %100 52 المجمو 

س الفئة
جن
ال

 

 محايد ال نعم

 % تكرار % تكرار % تكرار

هل استخدامك للفيسبوك جعلك 

تحافظ على عالقاتك القديمة 

 والقائمة حالياً 

ر
ذكو

 52 86%, 16 57,2% 12 100% 

ث
انا

 

 ــ ــ 42,8% 12 13,3% 8

 %100 12 %100 28 %100 60 المجمو 
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تماعي بمشاركة إن استعمال الشبكات االجتماعية يقوم على الطابع الفردي، فبدالً من أن يقوم الفرد بأي نشاط اج .5

 اآلخرين أصبح يقوم به بشكل فردي على تلك الشبكات، مما يزيد من عزلته عن المجتمع.

 

 التوصيات

اجراء ابحاث مماثلة على فئات عمرياة لشارائح مختلفاة فاي المجتاع ، لمعرفاة مادى تاأثير اساتعمال االعاالم الجدياد فاي  .1
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 المجتمع  لتعزيز مفهوم العالقات االجتماعية والثقافية.
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