المجلة الكاديمية للبحاث والنشر العلمي | الصدار الثاني عشر | تأريخ الصدار2020-4-5 :م
ISSN: 2706-6495

دور شبكات التواصل الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيز الشباب العراقي على
المشاركة بها ) دراسة ميدانية (
The role of social media in reporting news of the October demonstrations and
burrowing Iraqi youth to participate in them
د.كامل كريم عباس الدليمي

دكتوراه في العلم  -الجمهورية العراقية
Email: Kdulaimi@yahoo.com
009647704447728

الملخص:
ه++دفت ه++ذه الدراس++ة للتع++رف عل++ى أنم++اط اس++تخدام الش++باب العراق++ي لش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ،وعل++ى دور
شبكات التواصل الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين من وجهة نظر الشباب العراقي ،وفي تحفيز الش++باب العراق++ي
عل++ى المش++اركة بتظ++اهرات تش++رين ،واس++تخدمت الدراس++ة المنه++ج التحليل++ي الوص++في ،وت++م العتم++اد عل++ى الس++تبيان ك++أداة
للدراسة ،وتكونت الدراسة من  164من الشباب المشاركين في تظاهرات تشرين.
وتوصلت الدراس+ة لع++دة نتائ+ج أهمه+ا :إن أك+ثر ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي اس++تخداما م+ن قب+ل الش+باب العراق+ي
كانت )الفيسبوك( ،تلتها التويتر ،ثم اليوتيوب ،وأخيرا النستغرام ،والنسبة الكبر من الشباب العراقي يقضون أك++ثر م++ن 3
ساعات في تصفح ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ،وك+ان هن++اك دور بدرج+ة مرتفع++ة لش++بكات التواص+ل الجتم+اعي ف+ي نق+ل
أخبار تظاهرات تشرين وفي تحفيز الشباب العراقي على المشاركة بها.
الكلمات المفتاحية :شبكات التواصل الجتماعي ،نقل الخبار  ،تظاهرات تشرين ،الشباب.
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Abstract:
This study aimed to identify the patterns of Iraqi youth’s use of social networks, and the role
of social networks in reporting news of the Tishreen demonstrations from the point of view
of Iraqi youth, and in motivating Iraqi youth to participate in the Tishreen demonstrations,
the study used the descriptive analytical approach, and the questionnaire was used as a tool
for the study The study consisted of 165 young people participating in the October
demonstrations.
The study reached several results, the most important of which are: The most used social
networks by Iraqi youth were (Facebook), followed by Twitter, then YouTube, and finally
Instagram, and the largest percentage of Iraqi youth spent more than 3 hours browsing social
networks, and there was a role with a degree High for social networks in reporting news of
the October demonstrations and in motivating Iraqi youth to participate in them.

Keywords: social media, news reporting, October demonstrations, youth.
مقدمة:
ش++هد الع++الم تط++ورات متس++ارعة ف++ي ع++الم تكنولوجي++ا المعلوم++ات والتص++الت ،أدت إل++ى إلغ++اء الح++دود الزماني++ة
والمكانية ما بين البشر ،فبدأت شبكات التواصل الجتماعي بالظهور بالتسعينيات ،وقربت المسافات بين مستخدميها بغ++ض
النظر عن مبادئهم وثقافاتهم من غير وجود أية قيود.
ولقد أتاحت الهوات++ف الذكي++ة الس++رعة الك++بيرة ف+ي الوص+ول إل+ى المحت++وى العلم++ي فتس+ابقت الوس+ائل العلمي++ة المختلف++ة
للوصول إلى الهواتف الذكية لنها الطريقة السرع للوصول إلى الجمهور ،خصوصا فئات الش+باب ال++ذين يحرص+ون عل+ى
اقتناء هذه الهواتف.
ويحاول الشباب التواصل مع ما يلبي لهم احتياجاتهم ورغباتهم من وسائل إعلمية ،حيث قد توفر لهم
المعلوم++ات والخب++ار وأيض++ا مناقش++تها وإب++داء ال++رأي بحري++ة ،والتع++بير الح++ر ع++ن هم++ومهم وآم++الهم ،فك++ان م++ن ض++من تل++ك
الوسائل شبكات التواصل الجتماعي ،حيث هيأت له++م ب++ث أفك++ارهم وتص++وراتهم ،بع++د أن مكنته++م التكنولوجي++ا م++ن امتلك
الدوات التي تساعد في هذا التواصل ،لذا فإن شبكات التواصل الجتماعي من الممكن أن يك++ون له+ا دور فاع+ل وك++بير ف+ي
تشكيل آراء واتجاهات الشباب واتحادهم تجاه قضية ما.
ول++ذا فق++د س++لطت ه++ذه الدراس++ة الض++وء عل++ى ال++دور ال++ذي ق++امت ب++ه ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي نق++ل أخب++ار
تظاهرات تشرين وتحفيز الشباب العراقي على المشاركة بها.
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إشكالية الدراسة:
شهد العراق في الربع الخي+ر م++ن الع+ام  2019تظ+اهرات حاش+دة احتجاح+ا عل+ى ال+تردي الحاص+ل ف+ي الوض+اع
القتصادية منددة بالفساد الداري وانتشار البطالة ،مطالبة بإسقاط النظام الحاكم ،وكانت الفئة الكثر مشاركة وتأثيرا بتل++ك
التظاهرات فئة الشباب ،ولقد قامت شبكات التواصل الجتماعي بتوثيق فيديوهات حول ما يحدث عل++ى أرض الواق++ع خلل
تلك التظاهرات ،وكان ل بد للمشاركين في التظاهرات من التواصل من أجل تحديد تحركاتهم واتجاه++اتهم ،والتع++رف عل++ى
تطورات الحداث والخبار أول بأول.
من هنا جاءت إشكالية هذه الدراسة للجابة عن سؤالها الرئيسي المتمثل بـ:
ما دور شبكات التواصل الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيز الشباب العراقي على المشاركة بها ؟

أسئلة الدراسة وأهدافها:
هدفت هذه الدراسة للجابة عن السئلة التالية:
 .1ما أنماط استخدام الشباب العراقي لشبكات التواصل الجتماعي؟
 .2ما دور شبكات التواصل الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين من وجهة نظر الشباب العراقي؟
 . 3ما دور شبكات التواصل الجتماعي في تحفيز الشباب العراقي على المشاركة بتظاهرات تشرين؟
 .4هل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05حول وجه++ة نظ+ر الش+باب العراق+ي ف+ي دور ش+بكات التواص+ل
الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بها تعود لتأثير المتغيرات الشخصية؟

أهمية الدراسة:
تأتي أهمية هذه الدراسة مما يلي:
.1
.2

أهمية الدور الذي تؤديه شبكات التواصل الجتماعي في تشكيل رأي الشباب نحو قضايا المجتمع.
تعتبر هذه الدراس+ة حس+ب عل+م الب+احث الدراس+ة الول+ى ال+تي تبح+ث ف+ي دور ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي ف+ي نق+ل أخب+ار

.3

تظاهرات تشرين وتحفيز الشباب العراقي على المشاركة بها.
الستفادة من نتائج الدراسة وتوصياتها في الدراسات المستقبلية.

حدود الدراسة:
الطار المكاني :العراق.
الطار الزماني :الفترة الواقعة ما بين  25/10/2019لغاية .25/12/2019
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محددات الدراسة:
تحددت نتائج الدراسة بالتي:
-1

دللت الصدق والثبات لداة الدراسة التي تمثلت في استبانة تم تصميمها لغراض الدراسة.

-2

درجة صدق المبحوثين وحرصهم على دقة الجابات على أداة الدراسة.

-3

اقتصرت هذه الدراسة على فئة الشباب.

مصطلحات الدراسة:
دور :لغة" :دار يدور دورا ودوراناً ،أي الشيء قد تحرك بشكل دائرة" )مسعود ،1998 ،ص (371
ويعرف اصطلحا :هو نمط من التصرفات والفعال التي تصدر عن شخص ما ،وله مكانة معينة في موق++ف مح++دد يحت++وي
على تفاعل وهي المهام الواجب القيام بها )شعبان ،ص (93
وهي رابط اجتماعي يتم من خلله تحدي++د التوقع++ات واللتزام++ات المقترن++ة م++ع مواق++ع اجتماعي++ة ،أي أن++ه نت++اج م++ن عملي++ات
تفاعل قد بلورها الفراد )العمر ،2006 ،ص .(362
وتعرف إجرائيا :ال+دور ال+ذي ت++ؤديه ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي ف+ي نق+ل أخب+ار تظ+اهرات تش+رين وتحفي+ز الش+باب عل+ى
المشاركة بها.
شjjبكات التواصjjل الجتمjjاعي :ه++ي مواق++ع ذات قاع++دة بيان++ات تق++وم بالس++ماح للف++راد بإنش++اء حس++ابات عام++ة يمك++ن للجمي++ع
مشاهدة ما تحتويه ،أو ربما أن تكون خاصة للصدقاء فقط ،وتعمل هذه الشبكات على ايجاد تفاعل بي++ن أش+خاص له++م نف+س
الغايات والهداف ،وتختلف تسمية التصالت من موقع لخر )(Boyed & Ellison, 2007, p2
وه++ي مجموع++ة م++ن مواق++ع متواج++دة عل++ى ش++بكة الن++ترنت ،تتي++ح للف++راد التواص++ل ف++ي مجتم++ع افتراض++ي يجمعه++م تبع++ا
للهتمامات وشبكات النتماء ،حيث يتم هذا من خلل التواصل مباشرة كإرسال الرسائل ،أو الطلع على ملفات الخرين
الشخصية ،والتعرف على معلوماتهم وأخبارهم المتاحة للعرض )فضل ا ،2010 ،ص (6
وتعرف إجرائيا :هي مواقع تتيح للفراد التواصل والتعلي+ق ب+آرائهم ح+ول أح+داث معين++ة ومنش+ورات ت+م نش+رها ،حي+ث يت++م
تبادل الراء.
الشباب :هي المرحلة التي يتم بها التطلع للمستقبل بطموحات كبيرة وعريضة ،وأعمار هذه المرحل تتراوح م++ا بي++ن )-18
 (25سنة )العطري(2014 ،
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وتعرف إجرائيا :لغايات هذه الدراسة فقد تم تعريف فئة الشباب بأنها الفئة العمرية التي تبدأ بس++ن ) (16س++نة وح++تى س++ن الـ
) (40سنة.
التظاهرات  :قيام مجموعة أشخاص بالتجمهر في مكان عام للمطالبة بتحقيق مطالب معينة ،أو للتأييد أو معارض++ة أم++ر م++ا،
مطالبين عن ذلك بهتافات وشعارات )البريشي ،2014 ،ص .(141
وتعرف إجرائيا :تظاهرات تشرين في العراق للعام 2019م.
تظاهرات تشرين في العراق للعام 2019م :هي تظاهرات اندلعت في  1تش+رين الول  ،2019ف+ي بغ++داد وبقي++ة محافظ+ات
جن++وب الع++راق احتجاج +ا ً عل++ى ت++ر اد ي الوض++اع القتص++ادية للبل++د ،وانتش++ار الفس++اد الداري والبطال++ة .ووص++لت مط++الب
المتظاهرين إلى اسقاط النظام الحاكم ،وتشكيل حكومة مؤقتة واجراء انتخابات مبكرة.

الدراسات السابقة:
دراسة الدليمي ) (2011بعنوان" :الفيسبوك والتغيير في تونس ومصر"
هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور الفيسبوك في الحداث في تونس ومص+ر ،واعتم++دت الدراس+ة عل+ى المنه++ج
الوصفي التحليلي ،وتوصلت لعدة نتائج أهمها :أن وسائل التواصل الجتماعي قد ساهمت في إنجاح ثورتي مصر وتونس،
والسبب يعود لنها ساعدت في التواصل ما بين الناس واختص++رت المس++افات ،وأيض++ا عمل+ت عل++ى تش++كيل وع++ي الجمه++ور
وتزويده بالمعلومات والتأثير على قطاع الجمهور ،كما وتوصلت هذه الدراسة إلى تنظيم الحتجاجات عبر الفيس++بوك أدى
إلى تعرض المشاركين إلى التهديدات.
دراسة نومار ) (2012بعنوان" :استخدام مواقع الشبكات الجتماعية وتأثيره في العلقات الجتماعية"
هدفت ه++ذه الدراس++ة للتع++رف عل+ى ت+أثير مواق++ع الش++بكات الجتماعي++ة عل+ى العلق+ات الجتماعي++ة ،وتك+ونت عين++ة
الدراسة من عينة قصدية من مستخدمي موقع الفيسبوك في الجزائر بلغت  280مفردة ،وتم العتم++اد عل++ى الس++تبيان ك++أداة
للدراسة ،وأيضا على أداة الملحظة ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائ++ج أهمه++ا :النس++بة الك+بر م++ن أف++راد عين++ة الدراس++ة ه+م م++ن
مستخدمي الفيسبوك من أجل التواصل مع الهل والصدقاء وم+ن أج+ل التثقي+ف أيض+ا ،ت++بين وج++ود فروق+ات دال++ة احص+ائيا
تعود لمتغير الجنس باستخدام الفيسبوك ،كما أن المبحوثين الكبر سنا يتعاملون بوعي عند استخدامهم للفيسبوك ،وأظهرت
النتائج أن الفيسبوك هو مؤثر في التصال الشخصي وفي التفاعل ما بين المستخدمين مع أقاربهم وأسرهم وأصدقائهم.
دراسة الرعود ) (2012بعنوان" :دور شبكات التواصل الجتماعي في التغيير السياسي في تونس ومصر من وجهة نظ++ر
الصحفيين الردنيين"
هدفت هذه الدراسة للتعرف على دور شبكات التواصل الجتماعي في التغييرات السياسية التي حدثت ف++ي ت++ونس
ومصر ،واعتمدت هذه الدراسة على أسلوب المنهج الوصفي التحليلي ،وتم استخدام الستبيان كأداة للدراسة،
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وتك++ونت عين++ة الدراس++ة م++ن  342مف++ردة اخ++تيرت بطريق++ة عش++وائية م++ن الص++حفيين والعلميي++ن ف++ي الردن ،وتوص++لت
الدراسة لعدة نتائج أهمها :تمثل ال+دور الك++بر لش++بكات التواص+ل الجتم+اعي ف+ي مقاوم++ة الرقاب++ة والحج++ب م+ن الدعاي++ة ف+ي
العلم الرس++مية ف++ي التغيي++ر السياس++ي ف++ي ت++ونس ومص++ر والت++أثير عل++ى ال++رأي المحل++ي والقليم++ي وال++دولي ،وأيض++ا ف++ي
التحريض على الحتجاجات.
دراس++ة ) Tufekei & Christopher (2012بعن++وان" :العلم الجتم++اعي وق++رار المش++اركة ف++ي الحتج++اج السياس++ي:
ملحظات من ميدان التحرير"
هدفت هذه الدراسة للتعرف على دوافع المحتجين للمش++اركة ف++ي احتجاج++ات مي++دان التحري++ر ،وتوص++لت الدراس++ة
إلى أن وسائل العلم الجتماعي كانت من أهم الدوافع للمشاركة وخاصة الفيسبوك ،حيث أنه كان مزودا رئيسيا بمصادر
جديدة للمعلومات ،حيث أن النظام ل توجد لديه القدرة على التحكم بها بسهولة.
دراسة أبو ديه وخورشيد ) (2017بعن++وان" :الوظيف++ة السياس++ية لمنص+ات ش++بكات التواص+ل الجتم++اعي :الح+راك السياس+ي
العربي أنموذجا"
هدفت هذه الدراسة للتعرف عل+ى طبيع+ة دور منص+ات ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي ف+ي حف+ز الجم+اهير العربي++ة
على المش+اركة ف+ي فعالي+ات الح+راك السياس+ي العرب++ي ،واتبع++ت الدراس++ة أس+لوب المنه++ج الوص+في المس+حي ،وت+م اس+تخدام
الستبيان كأداة للدراسة ،وتكونت عينة الدراسة م++ن  217مف++ردة أخ++تيرت تبع++ا لس++لوب الحص+ر الش+امل م++ن طلب++ة جامع++ة
الشرق الوسط في الردن ،وتوصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها :إن شبكات التواصل الجتماعي ليست فقط ناقل للح++داث
في الدول العربية التي شهدت حراكا سياسيا ،بل ه+ي مح+رك سياس+ي بس+بب طبيعته++ا التفاعلي+ة واتس+اع نط+اق اس++تخدامها،
حي++ث أنه++ا س++اهمت ف++ي تش++كيل ال++وعي السياس++ي ل++دى الش++باب العرب++ي ،وعمل++ت كراب++ط م++ا بي++ن الش++باب وتنس++يق حرك++اتهم
الميداني++ة ،ولق++د غط++ت الح++داث أول ب++أول كم++ا وك++الت النب++اء والوس++ائل العلمي++ة الخ++رى ،وب++ذلك س++اهمت ش++بكات
التواصل الجتماعي باستمرارية زخم الحتجاجات في الدول العربية.

ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة:
تتمي++ز ه++ذه الدراس++ة ب++أن عينته++ا ه++ي م++ن فئ++ة الش++باب ،وأنه++ا تبح++ث ف++ي دور ش++بكات التواص++ل ف++ي نق++ل أخب++ار
تظاهرات تشرين في العراق ،وحسب علم الباحث فإن هذه الدراسة هي الدراسة الولى التي تبحث في هذا الموضوع.

الطار النظري للدراسة:
خصائص شبكات التواصل الجتماعي:
 - 1الترابط :حيث أن شبكات التواص+ل الجتم++اعي ه+ي ش++بكة اجتماعي++ة مترابط++ة ،ع++بر رواب++ط ووص++لت ت++وفر ص++فحات
للش+++++بكات ت+++++ؤدي للرب+++++ط بمواق++++++ع أخ+++++رى للتواص+++++ل أيض+++++ا ،وه+++++ذا يعم++++++ل عل+++++ى تس+++++ريع وانتق+++++ال المعلوم+++++ات.
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 - 2المجتمع :حيث أن شبكات التواصل الجتماعي تسمح للمجتمعات بتشكيل مواقع خاصة به++ا م++ن أج++ل التواص++ل الس++ريع
والفعال ،وهذه المجتمعات ترتبط بقضايا سياسية أو تعليمية وما شابه ذلك )مقداد ،2013 ،ص .(27
 - 3التفاعلية والتشاركية :حي+ث تتمي++ز ش++بكات التواص+ل الجتم++اعي بخاص++ية التفاعلي++ة المبني++ة عل+ى تب++ادل الفك++ار والراء
بصورة مجاني++ة وس++هلة ،ويمك++ن للف++رد تب++ادل معلوم++اته الشخص++ية وهواي++اته م++ع الخري++ن )ابراهي++م وآخ++رون ،2010 ،ص
.(40
 - 4الوضوح الهوياتي :حيث أن ل شخص يحب أن يتواصل ويتعرف على الخرين ،وهذا يتطلب الفص++اح ع++ن معلوم++اته
دون تحايل أو كذب )علي ،2009 ،ص .(43
 - 5العالمية :حيث أن شبكات التواصل الجتماعي تلغي الحدود الجغرافية والمكانية ،فتنعدم الحدود الدولي++ة ،ويص++بح الف++رد
قادرا على التواصل من الشرق للغرب والعكس من غير أية قيود.
 - 6التوفير والقتصادية :وهذا ما يميز شبكات التواصل الجتماعية ،حيث أنها مجانية الش++تراك والتس++جيل ،وت++وفر الجه++د
والمال ،وأيضا امتلك فرصة على شبكات التواص++ل الجتم++اعي ه++و لي++س بحك++ر عل++ى أص++حاب الم++وال )الحم++د،2014 ،
ص .(13
أبرز شبكات التواصل الجتماعي:
بالرغم من تعدد المواقع هناك بعض المواقع تعد هي البرز أل وهي) :خليفة ،2016 ،ص (114
-1فيسبوك :هو أحد شبكات التواصل الجتماعي ،يسمح للمشتركين بالتواصل مع بعضهم البعض من خلل استخدام
أدوات الموقع وتكوين روابط وصداقات جيدة من خلله ،و يسمح للشخاص بصفتهم الحقيقية أو الشخاص العتباريين
كالشركات والهيئات والمنظمات بالمرور من خلله وفتح آفاق جديدة لتعريف المجتمع بهويتهم) .خليفة ،2016 ،ص
(114
-2تويتر :هو أحد شبكات التواصل الجتماعي التي ساهمت في بعض الحداث السياسية الهامة التي جرت في العديد من
البلدان سواء كانت البلدان العربية أم الجنبية ،فهو موقع مخصص لرسال تغريدات صغيرة كان لها الثر الكبير في
الحداث ،ويصل حجم الرسائل النصية الصغيرة التي يرسلها برنامج تويتر إلى  280حرفا للتغريدة الواحدة.
-3انسjjتغرام :ه+و تط++بيق مج+اني يت++م م++ن خلل++ه تب++ادل الص+ور والفي++ديو ،وه++و ش+بكة اجتماعي++ة  ،يتي++ح للمس++تخدمين التق+اط
صورة أو فيديو ،وإضافة فلتر رقمي إليها ،ومن ثم مشاركتها في مجموعة متنوعة من خدمات الشبكات الجتماعية.
-4اليوتيوب :على الرغم من اختلف بعض الراء حول كون اليوتيوب موقع للتواصل الجتماعي أم موقع لرفع ملفات
الفيديو ،إل أن هناك رأي يقول أنه موقع يجمع بين النشاطين وهو ما يميزه عن غيره وذلك نتيجة للضغط الهائل على
مشاهدة الفيديوهات التي تنشر من خلله وهو ما يدفع بعض المشتركين للمشاركة بإدلء آراءهم ووضع تعليقات على
الفيديو المنشور أسفل الفيديو وطرح حوارات ومناقشات ،وهو ما يفتح مجال للتواصل الجتماعي مع غيرهم من متابعي
نفس الفيديو.
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-5سناب شات :هو منصة نشر فيديوهات قصيرة ،و تطبيق تواصل اجتماعي لتسجيل وبث ومشاركة الرس++ائل المص++ورة،
والتق++اط الص++ور ،وتس++جيل الفي++ديو ،وإض++افة نص++وص ورس++ومات ،وإرس++الها إل++ى القائم++ة الخاص++ة م++ن المتلقي++ن ،ويس++مح
للمستخدمين بنشر لقطات وفيديوهات لمدة زمنية محددة ،وذلك لعرض لقطاتهم من ثانية واح++دة إل++ى  10ث++واني ،وبع++د ذل++ك
يتم حذف الرسائل من جهاز المستلم وتحذف من الخوادم الخاصة بسناب شات.
والجدير بالذكر أن وسائل التواصل الجتماعي تدخل جميع البيوت دون اس++تئذان ،ويس++تخدمها جمي++ع أف++راد المجتم++ع ،وه++و
أداة فتاك++ة إذا أس++يء اس++تخدامها ،وأداة ش++ديدة اليجابي++ة إذا أحس++ن اس++تخدامها وت++م تقنينه++ا فيم++ا يخ++دم المجتم++ع ،وه++ي مث++ل
الوسائل التقليدية في تأثيرها على المتابع.
الشباب :الدور والتحديات:
اختلف تعريف الشباب من باحث لخر من ناحية تحديد الفئة العمرية لهذه الشريحة من المجتمع ،فحدده البعض
في الفئة العمرية من  24 - 18س++نة ،أو م++ن  30 - 13س+نة أو أق+ل أو أك++ثر ،وأش+ار ال+دكتور محم++ود غرايب++ة أن الجم+ع بي++ن
وجه++ات النظ++ر المختلف++ة ف++ي تعري++ف مفه++وم الش++باب عل++ى أس++اس تك++املي ل يفص++ل بي++ن الج++وانب البيولوجي++ة والجتماعي++ة
والنفسية من مراحل عمر النسان تبدأ بالسادسة عشر وتمتد إلى الثلثين سنة ،وهذه المرحل++ة تتمي++ز بالنش++اط والق++درة عل++ى
التعلم وتحمل المسؤولية وإبراز القدرات الكامنة )غرايبة.(2010 ،
وبناء على توقع الحي+اة ف+ي غالبي++ة البل++دان لتحس+ن مراف+ق الرعاي+ة الص+حية ،والرتف+اع ف+ي مس+توى المعيش+ة ت+م
تعريف من قبل المم المتحدة للشباب يجعله++م ف++ي الفئ++ة العمري++ة بي++ن  29-18س++نة ،حي++ث يتمي++ز الش++باب بالنش++اط والحيوي++ة
وحب الحركة ،والرغبة في التعلم واكتساب خبرات جديدة )خمش وآخرون.(2016 ،
وشريحة الش+باب مث+ل ب+اقي الش+رائح والفئ+ات الجتماعي++ة ،له+ا حاج+ات ممي+زة ومتنوع++ة تفرض+ها طبيع+ة مرحل+ة
النم++و الجس++دي والنفس++ي والعقل++ي ،وق++د أش++ارت المراج++ع إل++ى أن وس++ائل العلم المختلف++ة تع++د قن++وات أو أدوات يمك++ن م++ن
خللها توصيل الفكار والمعلومات الهامة التي تساعد على تحقيق تنمية إلى أكثر شريحة ممكنة من المجتمع ،وذلك بهدف
السراع في تحقيق عملية التغير الجتماعي الشامل والوصول إلى التقدم القتصادي والثق++افي ،بالض++افة إل++ى ت++ذليل جمي++ع
العقبات التي تعوق عملية التنمية )الحفناوي.(2014 ،
ونرى أن معظم حركات الحتجاج السياسي او الجتم++اعي يق+وم به++ا الش++باب ،حي++ث يح++اولون الخ+روج م++ن حال++ة
الغتراب والعزلة التي تنتج عن البطالة وتباطؤ عملية التنمية )غباري.(2014 ،
نظرية الستخدامات والشباعات:
تهتم نظرية الستخدامات والش++باعات بدراس+ة التص+ال الجم++اهيري ،حي+ث تع++د فعال+ة ف+ي انتقائه+ا لفراده++ا م++ن
ناحية رسائل ومضمون وسائل العلم على العكس من النظريات الخ+رى كنظري++ة الرصاص+ة الس++حرية وال++تي ت+رى ب+أن
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الجماهير هم كائنات سلبية ومنفصلة ،فتتصرف بنسق واح+د ،وأس+لوب الف+راد مقاب+ل وس+ائل العلم ه+و ذو ق+وة أك+بر م++ن
المتغيرات الشخصية والسكانية والجتماعية )حجاب ،2004 ،ص .(584
وتدرس نظرية الستخدامات والشباعات التصال الجماهيري بأسلوب وظيفي منظم ،حيث أدى إدراك العواقب
الفردية والتباين الجتماعي إلى الدراك الكبير للسلوك المرتبط بالوسائل العلمية،
مما فتح لبداية جديدة تنظر للعلق++ة م++ا بي++ن الجم++اهير ووس+ائل العلم ،فأص++بح هن++اك تح++ول ف++ي رؤى الجم++اهير م++ن أنه++ا
عنص+ر س++ليي ل فعالي++ة ل++ه إل+ى أنه++ا ذات فعالي++ة ف++ي انتق+اء أفراده++ا لمض++مون ورس++ائل وس++ائل العلم )مك++اوي وآخ++رون،
 ،2004ص .(239
وقد لخص كاتز  Katzافتراضات النظرية بالتي) :الطرابشي وآخرون ،2006 ،ص (261
-

إن جمهور المتلقين هم جمهور نشط ،ويقوم باستخدام وسائل العلم من أجل تحقيق أهداف معينة.
أعضاء الجمهور يمتلكون المبادرة في تحدي++د العلق+ة م+ا بي++ن اختي+ار وس+ائل م+ا ي+رى أنه+ا ه+ي ال+تي تش++بع احتياج+اته وبي+ن

-

إشباع الحاجات.
يوجد تنافس بين وسائل العلم ووسائل أخرى تقوم بإشباع الجمهور كالتصال الشخصي ،والمؤسسة الكاديمية.
إن الجمهور لديه القدرة على أن يحدد احتياجاته واهتماماته ودوافع تعرضه للوسائل العلمية فيختار ما يراه الفض++ل ف++ي

-

إشباع حاجاته منها.
إن الجمهور هو الذي يقوم بتحديد طبيعة استخداماته للمحتوى الذي يرغب به من الوسائل العلمية.
عناصر نظرية الستخدامات والشباعات:

-

افتراض الجمهور النشط :وهنا تفترض النظرية وجود جمه+ور عني++د يبح+ث ع+ن م+ا ي+رد ه+و التع+رض ل+ه ويخت+ار م+ا ي+راه

-

مناسبا من وسائل لتقديم المحتوى )مكاوي وآخرون ،2004 ،ص .(243
الصول النفسية والجتماعية لستخدام وسائل العلم :حيث أن العوامل النفسية والفروق++ات الفردي++ة ت++ؤدي لوج++ود ح++وافز

-

وتحدد استخدامات وسائل العلم )حسن ،1991 ،ص .(21
دوافع تعرض الجمهور لوسائل العلم :حيث هي دوافع نفعية من أجل اكتس++اب المعرف++ة والخ++برات والمعلوم++ات والتعل++م،
ودوافع طقوسية لتقضية وقت الفراغ والعروب من المشكلت كالتجاه نحو البرامج الخيالي++ة والفلم والمسلس++لت )أمي++ن،

-

 ،2008ص .(67
التوقعات من وسائل العلم :حي+ث تنت++ج توقع+ات الجمه+ور م+ن الوس+ائل التص++الية م+ن دوافع++ه وه++ذه ال++دوافع تحتل+ف تبع++ا

-

للصول النفسية والجتماعية للفراد ،وتعتبر التوقعات من أسباب التعرض للوسائل التصالية.
التعرض لوسائل التصال :حيث أن النموذج الخاص بنظري++ة الس+تخدامات والش++باعات ي+رى أن دواف++ع الف+راد ه+ي ال++تي
تؤدي بهم للتعرض للوسائل التصالية من أجل تحقق الشباع ،وتعتبر وسائل التصال واحدة من التغييرات والحوافز التي

-

تحقق الشباعات )مكاوي وآخرون ،2004 ،ص .(247
إش++باعات وس+ائل العلم :حي++ث تقس+م إل+ى قس++مين :إش++باعات المحت++وى نتيج++ة التع++رض لمض++امين وس++ائل العلم وتش++مل
نوعين )إشباعات التوجيه ،إشباعات اجتماعية( ،وإشباعات علمية وهذه تتعلق بطبيعة العملية التص++الية م++ن ناحي++ة اختي++ار
نوع الوسيط الذي يتم التعرض له )الطرابشي وآخرون ،2006 ،ص .(277
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الطريقة والجراءات:
منهج الدراسة:
تعتبر هذه الدراسة من البحوث الوصفية التحليلية ،حيث تهدف من خلل هذا المنهج إلى وصف واقع المشكلت
والظواهر كما هي ،أو تحديد الصورة التي يجب إن تكون عليها في ظل معايير محددة ،وتقديم توصيات أو اقتراحات من
أجل تعديل الواقع للوصول إلى ما يجب إن تكون عليه هذه الظواهر) .النعيمي والبياتي وخليفة ،2009 ،ص .(227

مجتمع وعينة الدراسة:
تمثل مجتمع الدراسة بجميع فئة الشباب المشاركين بتظاهرات تشرين للعام  2019في العراق ،ولقد تم اختيار
عينة عشوائية من فئة الشباب بلغت ) (165مفردة.
وفيما يلي توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لعواملهم الشخصية:
الجدول) .(1توزيع عينة الدراسة تبعا للمتغيرات الشخصية
المتغير
النوع الجتماعي

الفئة
ذكر
أنثى

العمر

المؤهل العلمي

سنة 18-20
سنة 21-25
سنة 26-30
أقل من  18سنة
أكثر من  30سنة
ثانوية عامة فما دون
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

المجموع

التكرار %
68.9
113
31.1
51
3.7
6
28
46
24.4
40
9.8
16
34.1
56
11
18
16.5
27
45.7
75
26.8
44
100
164

جاء توزيع أفراد عينة الدراسة كالتي:
الجنس :بلغت نسبة الذكور ) ،(%68.9ونسبة الناث ).(%31.1
المؤهل العلمي :النسبة الكبر من أفراد عينة الدراسة هم من الحاصلين على درجة البكالوريوس بنسبة ).(%45.7
العمر :النسبة الكبر من أفراد عينة الدراسة هم ممن تزيد أعمارهم عن  30سنة بنسبة ).(%34.1

أداة جمع البيانات:
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تم العتماد ف+ي ه+ذه الدراس+ة عل+ى الس++تبيان لجم+ع المعلوم+ات والبيان+ات ،وت+م تص++ميمها بم+ا يتناس++ب وأغ+راض
الدراسة وأسئلتها.
وتم استخدام مقياس ليكرت الخماسي ،كما هو موضح في الجدول التي:
الجدول ) .(2مقياس ليكرت الخماسي
موافق بشدة
 5درجات

موافق
 4درجات

محايد
 3درجات

ل أوافق بشدة
 1درجة

ل أوافق
 2درجة

صدق أداة الدراسة:
للتأكد من صدق الداة تم عرضها على عدد من المحكمين من ذوي الختصاص والخبرة والمعرفة ،وفي ضوء
ملحظات المحكمين وتوصياتهم تم إجراء التعديلت المناسبة لبعض الفقرات من حيث الصياغة المناسبة ،وتم اعتماد
الفقرات التي حصلت على تأييد غالبية المحكمين لجعل أداة الدراسة ذات صلحية عالية للتطبيق على عينة الدراسة.

ثبات الدراسة:
تم التحقق من ثبات الداة من خلل معادلة )كرونباخ ألفا( ،حيث تستعمل هذه الداة للتأكد من صلحية المقي++اس،
حيث يتم قياس مدى التساق والتناسق في إجابة المستجيبين على كل السئلة الموج++ودة بالمقي++اس ،وم++دى قي++اس ك++ل س++ؤال
للمفهوم ،وارتفاع معامل الرتباط في المقياس يدل على ارتفاع درجة الثبات )النجار والزعبي.(142 ،2010،
الجدول ) .(3نتائج معاملت ثبات التساق )كرونباخ ألفا( لمتغيرات الدراسة و الداة الكلية
المتغيرات
دور ش+++بكات التواص+++ل الجتم+++اعي ف+++ي نق+++ل أخب+++ار تظ+++اهرات
تشرين
دور ش+++بكات التواص+++ل الجتم+++اعي ف+++ي تحفي+++ز الش+++باب عل+++ى
المشاركة في تظاهرات تشرين

معامل كرونباخ ألفا
0.89
0.81

من خلل الجدول أعله أن جميع معاملت كرونباخ ألفا للدللة على التساق الداخلي والثبات لفقرات أداة
الدراسة أعلى من ) (0.70مما يدل على ثبات أداة الدراسة.

الساليب الحصائية المستخدمة في تحليل البيانات:
من خلل برنامج الحزمة الحصائية  SPSSتم استخدام الختبارات الحصائية التالية:
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الحصاءات الوصفية )الوسط الحسابي ،والنحراف المعياري ،والنسب المئوية ،والتكرار ،والهمية
النسبية التي حدددت من خلل الصيغة التالية :

الحد العلى ا الحد الدنى

طول

1- 5
=

الفترة =

= 1.33
3

عدد المستويات

ليكون عدد المستويات كالتالي :
الجدول ) .(4المعيار الحصائي لتفسير المتوسطات الحسابية لمتغيرات الدراسة

المستوى

الفترة

المنخفض

2.33 –1

المتوسط

3.66 – 2.34

المرتفع

5 - 3.67

اختبار تحليل التباين الحادي ).(One Way ANOVA
اختبار ت للعينات المستقلة ).(Independent Sample T-test
معاملت كرونباخ ألفا.

نتائج الدراسة:
الجابة عن سؤال الدراسة الثاني :ما أنماط استخدام الشباب العراقي لشبكات التواصل الجتماعي؟
للجابة عن سؤال الدراسة الثاني تم ايجاد التكرارات والنسب المئوية ،والجدول التي يبين ذلك:
الجدول) .(5أنماط استخدام الشباب العراقي لشبكات التواصل الجتماعي

أي شبكات التواصل
الجتماعي تقوم
باستخدامها بشكل
أكبر
12

الفئةا

التكرار

%

أخرى
النستغرام
التويتر
الفيسبوك
اليوتيوب

6
10
21
115
12

3.7
6.1
12.8
70.1
7.3
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مدة الوقت الذي

أقل من ساعة

8

4.9

تقضيه في تصفح

أكثر من  3ساعات

90

54.9

شبكات التواصل

من ساعة 3-

الجتماعي
فترات تصفحك

ساعات
جميع الوقات
صباحا
ظهرا
ليل
الحاسوب

66

40.2

127
4
3
30
14

77.4
2.4
1.8
18.3
8.5

لشبكات التواصل
الجتماعي
ما الذي تفضله من
الجهزة لتصفح
شبكات التواصل

الهاتف المحمول

150

91.5

الجتماعي
100
164
Total
م++ن خلل النتائ++ج ف++ي الج++دول أعله يت++بين لن++ا أن أك++ثر ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي اس++تخداما م++ن قب++ل الش++باب
العراقي كانت )الفيسبوك( بنسبة ) (%70.1تلتها التويتر بنسبة ) ،(%12.8اليوتيوب بنسبة ) ،(%7.3النس++تغرام بنس++بة )
 .(%6.1وتوافقت هذه النتيجة مع دراسة نومار ) ،(2012و دراسة ).Tufekei & Christopher (2012
كما وتظهر النتائج بأن ما نسبته ) (%54.9من الشباب العراقي يقضون أك++ثر م++ن  3س++اعات ف++ي تص++فح ش++بكات
التواصل الجتماعي ،وما نسبته ) (%40.2منهم يقضون ما بين س+اعة إل+ى  3س+اعات ف+ي تص+فح تل++ك الش+بكات ،كم+ا وأن
فترات تصفحهم للشبكات كان بنسبة أكبر وبلغ+ت ) (%77.4ف+ي جمي++ع الوق+ات م+ن الي++وم ،والنس++بة الك+بر منه+م يفض+لون
استخدام الهاتف المحمول على الحاسوب في تصفح شبكات التواصل الجتماعي حيث بلغت نسبتهم ).(%91.5
الجابة عن سؤال الدراسjة الثjjاني :مjا دور شjبكات التواصjل الجتمjاعي فjي نقjل أخبjار تظjاهرات تشjرين مjن
وجهة نظر الشباب العراقي؟

للجابة عن سؤال الدراسة الث+اني ت+م ايج+اد المتوس+طات الحس+ابية والنحراف+ات المعياري+ة ،والج+دول الت+ي ي++بين
ذلك:
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الجدول) .( 6المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدور شبكات التواصل الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات
تشرين من وجهة نظر الشباب العراقي
الفقرة

المتوسط

النحراف

الحسابي

المعياري

%

الدرجة

عرض+++ت ش+++بكات التواص+++ل الجتم+++اعي معلوم+++ات
وأخبار حول تظاهرات تشرين لم تعرضها الوس++ائل
العلمية الخرى
ق++امت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي بنق++ل الخب++ار
المتعلقة بالتظاهرات أولً بأول
ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ق++امت بنق++ل الخب++ار
والمعلوم+++ات ح+++ول التظ+++اهرات بس+++رعة أك+++بر م+++ن

4.44

.685

88.8

مرتفعة

4.43

.665

88.5

مرتفعة

4.41

.682

88.3

مرتفعة

الوسائل العلمية الخرى
الحصول على الخبار والمعلومات حول تظ++اهرات
تشرين من شبكات التواصل الجتماعي أكثر سهولة
من الوسائل العلمية الخرى
ق+امت ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي بنق+ل م+ا يس+تجد
من أخبار متعلقة بالتظاهرات بشكل مباشر
قدمت شبكات التواصل الجتم++اعي مص++ادر مختلف++ة
للخبار والمعلومات حول تظاهرات تشرين
الخب++ار ال++تي ت++م نقله++ا م++ن خلل ش++بكات التواص++ل

4.41

.682

88.3

مرتفعة

4.33

.666

86.6

مرتفعة

4.31

.699

86.2

مرتفعة

3.74

.946

74.8

مرتفعة

الجتماعي ذات مصداقية ودقة
مرتفعة
85.9
0.72
4.30
المعدل
تبين النتائج في الجدول أعله أنه كان دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل الجتماعي في نقل أخب++ار تظ++اهرات
تشرين من وجهة نظر الش+باب العراق+ي وذل++ك م+ن ناحي+ة الت+ي :عرض+ت ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي معلوم+ات وأخب+ار
حول تظاهرات تشرين لم تعرضها الوسائل العلمية الخرى ،قامت ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي بنق+ل الخب+ار المتعلق+ة
بالتظاهرات أولً بأول ،شبكات التواصل الجتم+اعي ق+امت بنق+ل الخب+ار والمعلوم+ات ح+ول التظ+اهرات بس+رعة أك+بر م++ن
الوسائل العلمية الخرى ،الحصول على الخبار والمعلومات حول تظاهرات تش++رين م++ن ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي
أك++ثر س++هولة م++ن الوس++ائل العلمي++ة الخ++رى ،ق++امت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي بنق++ل م++ا يس++تجد م++ن أخب++ار متعلق++ة
بالتظ++اهرات بش++كل مباش++ر ،ق++دمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي مص++ادر مختلف++ة للخب++ار والمعلوم++ات ح++ول تظ++اهرات
تشرين ،الخبار التي تم نقلها من خلل شبكات التواصل الجتماعي ذات مصداقية ودقة .وتوافقت ه++ذه النتيج++ة م++ع دراس++ة
أبو ديه وخورشيد ).(2017
الجابة عن سؤال الدراسة الثالث :ما دور شبكات التواصل الجتمjjاعي فjjي تحفيjjز الشjjباب العراقjjي علjjى المشjjاركة
بتظاهرات تشرين؟
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للجابة عن سؤال الدراسة الثالث ت+م ايج+اد المتوس+طات الحس++ابية والنحراف+ات المعياري++ة ،والج+دول الت++ي ي++بين
ذلك:
الجدول) .( 7المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدور شبكات التواصل الجتماعي في تحفيز الشباب العراقي
على المشاركة بتظاهرات تشرين
الفقرة

المتوسط
الحسابي

النحراف
المعياري

%

الدرجة

س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي التواص++ل م++ا بي++ن
المشاركين في التظاهرات
س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي تفعي++ل التظ++اهرات
 87.8مرتفعة
.678
4.39
بشكل أكبر
س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي رف++ع س++قف حري++ة
 86.6مرتفعة
.752
4.33
التعبير أثناء التظاهرات
س+++اهمت ش+++بكات التواص+++ل الجتم+++اعي ف+++ي زي+++ادة اهتم+++امي
 84.9مرتفعة
.727
4.24
بالتظاهرات
س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي التع++بير ع++ن الراء
 83.5مرتفعة
.800
4.17
بحرية وبكل تجرد
تس+++اعد ش+++بكات التواص+++ل الجتم+++اعي عل+++ى التعبئ+++ة والحش+++د
 80.5مرتفعة
.814
4.02
والتنظيم
أرى أن لش++بكات التواص+ل الجتم++اعي عام++ل مه++م ف+ي التغيي++ر
 80.5مرتفعة
.814
4.02
في المجتمع
أش+++ارك بفعالي+++ات التظ+++اهرات م+++ن خلل ش+++بكات التواص+++ل
 78.3مرتفعة
.993
3.91
الجتماعي
كان لشبكات التواص+ل الجتم+اعي دورا ك+بيرا ف+ي التنس++يق م+ا
 78.0مرتفعة
.848
3.90
بين المشاركين في التظاهرات
س+++اهمت ش+++بكات التواص+++ل الجتم+++اعي ف+++ي توحي+++د أه+++داف
 78.0مرتفعة
.848
3.90
وتوجهات المشاركين في التظاهرات
 74.0مرتفعة
1.098
3.70
شجعتني شبكات التواصل الجتماعي للمشاركة بالتظاهرات
شجعتني شبكات التواصل الجتماعي لن أخطط م+ع الخري+ن
 73.0متوسطة
1.149
3.65
من أجل تنظيم التظاهرات
أعت++بر أن لش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ال++دور الب++رز أثن++اء
 69.4متوسطة
.993
3.47
التظاهرات
أث+++ق بم+++ا تق++++دمه ش+++بكات التواص+++ل الجتم+++اعي م+++ن أخب+++ار
 69.4متوسطة
.993
3.47
وتحليلت بما يتعلق بالتظاهرات
 79.4مرتفعة
0.871
3.97
المعدل
تبين النتائج في الجدول أعله بأنه كان هناك دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل الجتماعي في تحفيز الش++باب
4.41

.681

88.2

مرتفعة

العراق++ي عل++ى المش++اركة بتظ++اهرات تش++رين ،حي++ث أن ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ق++د س++اهمت ب++التي :س++اهمت ش++بكات
التواصل الجتماعي في التواصل ما بين المشاركين في التظاهرات،
ساهمت شبكات التواصل الجتم+اعي ف+ي تفعي++ل التظ+اهرات بش+كل أك++بر ،س+اهمت ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي ف+ي رف+ع
س++قف حري++ة التع++بير أثن++اء التظ++اهرات ،س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي زي++ادة اهتم++امي بالتظ++اهرات ،س++اهمت
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شبكات التواصل الجتماعي في التعبير عن الراء بحري+ة وبك+ل تج+رد ،تس++اعد ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي عل+ى التعبئ++ة
والحشد والتنظيم ،أرى أن لشبكات التواصل الجتماعي عامل مهم ف++ي التغيي++ر ف+ي المجتم++ع ،أش+ارك بفعالي++ات التظ+اهرات
من خلل شبكات التواصل الجتماعي ،كان لشبكات التواصل الجتم++اعي دورا ك++بيرا ف+ي التنس++يق م+ا بي++ن المش+اركين ف++ي
التظ++اهرات ،س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي توحي++د أه++داف وتوجه++ات المش++اركين ف++ي التظ++اهرات ،ش++جعتني
شبكات التواصل الجتماعي للمش+اركة بالتظ+اهرات .وت++وافقت ه++ذه النتيج++ة م++ع دراس+ة أب++و دي++ه وخورش++يد ) ،(2017وم+ع
دراسة ) ،Tufekei & Christopher (2012ومع دراسة الرعود ) ،(2012ودراسة الدليمي ).(2011
الجابة عن سؤال الدراسة الرابع :هل يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى ) (α≤0.05حjjول وجهjة نظjر
الشباب العراقي في دور شبكات التواصل الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بهjjا تعjjود
لتأثير المتغيرات الشخصية؟
أ( تبعا ً لمتغير الجنس:
ليجاد فيما إذا كان هناك أثر ذو دللة إحصائية عند مس++توى ) (α≤0.05ح++ول وجه++ة نظ++ر الش++باب العراق++ي ف++ي
دور شبكات التواصل الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزه+م عل++ى المش++اركة به++ا تع++زى لمتغي++ر الجن++س ت+م
استخدام اختبار ت للعينات المستقلة ،والجدول التي يبين ذلك:
الجدول) .(8نتائج اختبار ت للعينات المستقلة لتأثير الجنس
المتوسط

النحراف

t

درجة

مستوى

الحرية

الدللة

العدد
الجنس
المعياري
الحسابي
0.486
4.30
113
ذكر
0.989
162
0.014
نقل الخبار
0.487
4.30
51
أنثى
0.563
4.07
113
ذكر
تحفيز
0.19
162
-1.3160.505
4.19
51
أنثى
الشباب
من خلل الجدول أعله نلحظ أن قيمة  Tلم تكن ذات دللة احصائية عند مستوى أقل من  ،0.05مم+ا ي++دل عل+ى
عدم وجود أثر ذو دللة إحص++ائية عن++د مس++توى ) (α≤0.05ح+ول وجه++ة نظ+ر الش++باب العراق+ي ف++ي دور ش++بكات التواص++ل
الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بها تعود لتأثير متغير الجنس.
ب( تبعا ً للعمر:
ليجاد فيما إذا كان هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )  (α ≤ 0.05تعزى لمتغير العمر ت++م اس++تخدام
اختبار تحليل التباين الحادي ،والجدول التي يبين ذلك:
الجدول) .(9نتائج اختبار تحليل التباين الحادي لتأثير العمر
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المتوسط

النحراف

متوسط

العدد
العمر
المعياري
الحسابي
0.242
4.46
16
أقل من  18سنة
0.221
4.00
6
 18-20سنة
0.370
**4.50
47
 21-25سنة
*0.001
4.749
1.023
نقل الخبار
0.501
*4.25
39
 26-30سنة
0.561
*4.16
أكثر من  30سنة 56
0.485
4.30
164
Total
0.207
4.22
16
أقل من  18سنة
0.148
4.10
6
 18-20سنة
تحفيز
0.393
**4.42
47
 21-25سنة
*0.000
7.421
1.921
0.645
*3.88
39
 26-30سنة
الشباب
0.564
*3.98
أكثر من  30سنة 56
0.547
4.11
164
Total
من خلل الجدول أعله نلحظ أن قيم  Fك+انت ذات دلل+ة احص++ائية عن++د مس+توى أق+ل م+ن  ،0.05مم+ا ي+دل عل+ى
المربعات

قيمة F

مستوى
الدللة

وج++ود أث++ر ذو دلل++ة إحص++ائية عن++د مس++توى ) (α≤0.05ح++ول وجه++ة نظ++ر الش++باب العراق++ي ف++ي دور ش++بكات التواص++ل
الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بها تعزى لمتغير العمر ،وكانت الفروقات ما بين من
تتراوح أعمارهم بين  25-21سنة من جهة وبين من تزيد أعمارهم عن  26سنة من جهة لصالح من تتراوح أعمارهم بي++ن
 25-21سنة.
ج( تبعا ً للمؤهل العلمي:
ليجاد فيما إذا كان هناك فروق ذات دللة إحصائية عند مستوى )  (α ≤ 0.05تعزى لمتغير المؤهل العلم+ي ت+م
استخدام اختبار تحليل التباين الحادي ،والجدول التي يبين ذلك:
الجدول) .(10نتائج اختبار تحليل التباين الحادي لتأثير المؤهل العلمي
المؤهل العلمي
ثانوية عامة فما
نقل الخبار

تحفيز
الشباب

17

دون
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا
Total
ثانوية عامة فما
دون
دبلوم
بكالوريوس
دراسات عليا

المتوسط

النحراف

متوسط

الحسابي

المعياري

المربعات

18

**4.63

0.347

27
75
44
164

*4.11
4.34
*4.22
4.30

0.521
0.456
0.492
0.485

18

**4.52

0.489

27
75
44

*3.85
4.14
*4.04

0.439
0.564
0.511

العدد

قيمة F

مستوى
الدللة

1.139

5.218

*0.002

1.668

6.089

*0.001
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0.547
4.11
164
Total
من خلل الجدول أعله نلحظ أن قيم  Fك+انت ذات دلل+ة احص++ائية عن++د مس+توى أق+ل م+ن  ،0.05مم+ا ي+دل عل+ى
وج++ود أث++ر ذو دلل++ة إحص++ائية عن++د مس++توى ) (α≤0.05ح++ول وجه++ة نظ++ر الش++باب العراق++ي ف++ي دور ش++بكات التواص++ل
الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بها تعزى لمتغير المؤه++ل العلم++ي ،وك++انت الفروق++ات
ما بين الحاصلين على الثانوية العامة فما دون من جهة ،وما بين الحاصلين على الدبلوم والدراسات العلي+ا م+ن جه+ة أخ+رى
لصالح الحاصلين على الثانوية العامة فما دون.

ملخص النتائج:


أكثر شبكات التواصل الجتماعي استخداما من قبل الشباب العراقي كانت )الفيسبوك( ،تلتها التويتر ،ثم اليوتي++وب ،وأخي++را






النستغرام.
النسبة الكبر من الشباب العراقي يقضون أكثر من  3ساعات في تصفح شبكات التواصل الجتماعي.
أن فترات تصفح الشباب العراقي لشبكات التواصل الجتماعي كان بنسبة أكبر في جميع الوقات من اليوم.
النسبة من الشباب العراقي يفضلون استخدام الهاتف المحمول على الحاسوب في تصفح شبكات التواصل الجتماعي.
ك++ان هن++اك دور بدرج++ة مرتفع++ة لش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي نق++ل أخب++ار تظ++اهرات تش++رين م++ن وجه++ة نظ++ر الش++باب
العراقي وذلك من ناحية التي :عرضت شبكات التواصل الجتماعي معلومات وأخبار حول تظاهرات تشرين لم تعرضها
الوس++ائل العلمي++ة الخ++رى ،ق++امت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي بنق++ل الخب++ار المتعلق++ة بالتظ++اهرات أولً ب++أول ،ش++بكات
التواص++ل الجتم++اعي ق++امت بنق++ل الخب++ار والمعلوم++ات ح++ول التظ++اهرات بس++رعة أك++بر م++ن الوس++ائل العلمي++ة الخ++رى ،
الحص+ول عل+ى الخب+ار والمعلوم+ات ح+ول تظ+اهرات تش+رين م+ن ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي أك+ثر س+هولة م+ن الوس+ائل



العلمية الخرى.
هناك دور بدرجة مرتفعة لشبكات التواصل الجتماعي في تحفيز الشباب العراقي على المشاركة بتظاهرات تشرين ،حيث
أن شبكات التواصل الجتماعي قد ساهمت بالتي :ساهمت شبكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي التواص++ل م+ا بي++ن المش++اركين
ف++ي التظ++اهرات ،س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي تفعي++ل التظ++اهرات بش++كل أك++بر ،س++اهمت ش++بكات التواص++ل
الجتم++اعي ف++ي رف++ع س++قف حري++ة التع++بير أثن++اء التظ++اهرات ،س++اهمت ش++بكات التواص++ل الجتم++اعي ف++ي زي++ادة اهتم++امي
بالتظاهرات ،س+اهمت ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي ف+ي التع++بير ع++ن الراء بحري++ة وبك+ل تج+رد ،تس+اعد ش+بكات التواص+ل



الجتماعي على التعبئة والحشد والتنظيم ،أرى أن لشبكات التواصل الجتماعي عامل مهم في التغيير في المجتمع
عدم وجود أثر ذو دللة إحص++ائية عن++د مس++توى ) (α≤0.05ح+ول وجه++ة نظ+ر الش++باب العراق+ي ف++ي دور ش++بكات التواص++ل



الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بها تعود لتأثير متغير الجنس.
وج++ود أث++ر ذو دلل++ة إحص++ائية عن++د مس++توى ) (α≤0.05ح++ول وجه++ة نظ++ر الش++باب العراق++ي ف++ي دور ش++بكات التواص++ل
الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بها تعزى لمتغير العمر ،وكانت الفروقات ما بين من
تتراوح أعمارهم بين  25-21سنة من جهة وبين من تزيد أعمارهم عن  26سنة من جهة لصالح من تتراوح أعمارهم بي++ن



 25-21سنة.
وج++ود أث++ر ذو دلل++ة إحص++ائية عن++د مس++توى ) (α≤0.05ح++ول وجه++ة نظ++ر الش++باب العراق++ي ف++ي دور ش++بكات التواص++ل
الجتماعي في نقل أخبار تظاهرات تشرين وتحفيزهم على المشاركة بها تعزى لمتغير المؤه++ل العلم++ي ،وك++انت الفروق++ات
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ما بين الحاصلين على الثانوية العامة فما دون من جهة ،وما بين الحاصلين على الدبلوم والدراسات العلي+ا م+ن جه+ة أخ+رى
لصالح الحاصلين على الثانوية العامة فما دون.

التوصيات:
بعد ما تم التوصل اليه من نتائج فإن الباحث يوصي بالتي:


العمل على توعية الشباب حول استخدامات شبكات التواصل الجتم+اعي وم+ا يت+م عرض+ه م+ن خلله+ا م++ن ناحي+ة مص++داقية



الخبار التي يتم عرضها.
توجيه الحكومات للعمل على توظيف شبكات التواصل الجتماعي للتواصل م+ع الف+راد والتع+رف عل+ى احتياج++اتهم وتق++ديم



ما يحتاجونه من خدمات.
فتح ناف++ذة للح+وار ع+بر ش+بكات التواص+ل الجتم+اعي م+ا بي+ن مس+ؤولي الحكوم+ة والمتظ+اهرين لك+ي تمن++ح المتظ+اهر حري+ة
الكلم بأريحية ،وتمنح الحكومة فرص++ة الطلع الكام++ل عل+ى مط++الب المتظ++اهرين والعم++ل عل++ى تنفي++ذها وتقري++ب وجه++ات
النظر بينهم دون وسطاء.
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