
(3551) 
 

 
 Volume 17- Issue 2- June 2020 2020 حزيران – 2العدد  -17المجمد 

 المتحققة منه واإلشباعاتاستخدام الشباب العراقي لشبكة االنترنت 
 خمف د. جميمة عبداهلل              حسن عبدالهادي عبداهلل .د

  كمية االعالم -جامعة بغداد
hasanhadi@comc.uobaghdad.edu.iq 

 :الممخص
أصبحت شبكة اإلنترنت في اآلونة األخيرة وسيمة اتصاؿ عمى درجة كبيرة 
مف األىمية، بحيث ال يمكف التخمي عنيا بالنسبة لمكثير مف األفراد، 
وانتشرت بشكؿ كبير بيف فئات الجميور المختمفة ألسباب متعددة، أىميا 
ما تتميز بو مف سمات تختمؼ عف غيرىا مف الوسائؿ تمكنيا مف تقديـ 
خدمات كثيرة لمستخدمييا، سواء باعتبارىا وسيمة اتصاؿ أو باعتبارىا 
مصدًرا لمحصوؿ عمى المعمومات في مختمؼ المجاالت السياسية، 
والعممية، واالقتصادية، والصحية، واالجتماعية، إلى غير ذلؾ مما ييتـ بو 

وفي  األفراد .أماـ تزايد انتشار شبكة االنترنيت في العالـ العربي بشكؿ عاـ
العراؽ عمى وجو الخصوص يثار جدؿ ونقاش  حوؿ تأثيرات شبكة 

تقؿ عف  المستقبمية عمى تكويف الشباب . والتي ال والمخاوؼاالنترنت 
المخاوؼ التي اثارتيا التقنيات بدًء مف ظيور المطبعة وصواًل إلى 

تأثير استخداـ التمفزيوف . التي غالبًا ما تتمحور حوؿ سؤاؿ كبير:  مدى 
تمؾ الوسائؿ االتصالية الحديثة وتداعياتيا )السمبية أو االيجابية(،  وفي 
ضوء ما سبؽ، يثير استخداـ الشباب شبكة اإلنترنت عدًدا مف اإلشكاليات 
الخاصة بطبيعة استخداـ تمؾ الشبكة عمى الشباب في العراؽ واستخدـ 

ث مبحو  305البحث المنيج المسحي التحميمي وتألفت عينة البحث مف 
 .سؤاالً  46وزعت عمييـ استبانة ضمت 
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Abstract: 

The use of the Internet and the saturation of Iraqi youth 

Iraqi youth use of the internet and the saturation of it 

,The Internet has recently become a very important 

medium of communication that cannot be abandoned for 

many individuals. It has spread widely among different 

audiences for various reasons, the most important of 

which are its features that differ from other means 

enabling it to provide many services. For its users, 

whether as a means of communication or as a source of 

information in various political, scientific, economic, 

health, social, and other areas of interest to individuals. 

Faced with the increasing penetration of the Internet in 

the Arab world in general and in Iraq in particular, 

heightened fear of the impact of this network on the 

formation of young people. They matched the fear of all-

new since the printing press entered the live TV. It has 

been reinforced under the prevalence of the normative 

vision of the means of communication and their uses, 

which stands in describing the phenomenon, and the 

classification of its consequences according to the 

following bilateral: positive and negative In this light, 

youth use of the Internet raises a number of problems 

related to the nature of the use of the network on young 

people in Iraq, The research sample consisted of 103 

respondents distributed 
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 المقدمة
تعد شبكة اإلنترنيت أحدث التقنيات االتصالية التي عرفيا العالـ خالؿ العقديف 

اتصالية وتقنية متميزة ، أف تقمب الماضييف، حيث استطاعت الشبكة بما تمتمكو مف سمات 
المفاىيـ المكانية والزمانية لإلنتاج والتطبيقات اإلعالمية في العالـ ، سمحت مف خالليا 

 . لمستخدمييا االختيار بحرية ما يريدوف مف خدمات اتصالية تتالئـ وحاجاتيـ
لياتفية مف منظور تقني تعد اإلنترنت شبكة تربط األجيزة المعموماتية عبر الخطوط ا

.وقد أصبحت وسيمة اتصاؿ واسعة (3)أو الكابؿ أو األلياؼ الضوئية وحتى األقمار الصناعية
االنتشار ترتبط بيا مجموعة اختيارية مف أجيزة )الكمبيوتر(، وتوفر مجموعة مف الخدمات 
تتعمؽ بتقديـ المعمومات، وليا وظيفة إعالمية متطورة، إذا ما أحسف استخداميا، ألنيا تسمح 
لممشتركيف فييا بالتنقؿ بصورة حرة بيف المواقع المسموح بيا، ويتـ نقؿ الممفات مف بيانات، 
ومعمومات، وأخبار، وصور، وصوت، وفيديو، وبرامج إذاعية وتمفزيونية، وحاسوبية، بيف 
حاسوب وآخر، دوف االعتماد عمى حاسوب مركزي لمتوزيع، ويستفيد منيا األفراد والمؤسسات 

لقد ظيرت  (4)ومجاالت مختمفة، وتدار بواسطة األعضاء المشتركيف فييا. مف مستويات 
اإلنترنت وانتشرت بشكؿ جماىيري في مختمؼ دوؿ العالـ وبصورة غير مسبوقة وفي زمف 
نتقاء ما يراه مناسبًا فضاًل عف  قياسي، تُتيُح لممستخدـ تحديد أماكف اإلبحار في المعمومات وا 

عمومات تأتي بأشكاؿ متنوعة منيا النصوص ومنيا الرسائؿ تعددية الوسائط، إذ أف الم
الصوتية والفيديو والرسومات المتحركة وغيرىا. وىذا يعني أف اإلنترنت تقدـ مصدرًا تعميميًا 
وثقافيًا متقدمًا إلى أقصى حد، فعف طريقيا يمكف لممستخدميف الوصوؿ إلى قواعد البيانات، 

وتقارير البحوث والمراجع المختمفة مف دوائر المعارؼ ونصوص وتقارير أو مقاالت الجرائد، 
 والموسوعات واألدلة وغيرىا، وىي ُتَمِثُؿ وسيمة التفاعؿ والبحث عف المعمومات.

يشكؿ الشباب النسبة االكبر في التعامؿ مع التكنولوجيا الحديثة واألكثر تفاعاًل معيا، 
ىو جديد مقارنة مع الفئات  مابحكـ الميارات العقمية ورغبة  الشباب  في تجربة كؿ 

االجتماعية االكبر عمرًا، فضاًل عما تتيحو وسائؿ االتصاؿ الحديثة مف سرعة وسيولة 
التواصؿ مع اشخاص اخريف في مختمؼ بقاع العالـ بفضؿ توافرىا  واقتنائيا ورخص أسعارىا 

دثات النسبي، فأصبح الشاب يمتمؾ الياتؼ النقاؿ وجياز حاسوب، وغيرىا مف المستح
التكنموجية التي كانت حكرًا فيما مضى عمى فئات اجتماعية معينة ، وغيرىا مف الوسائؿ التي 
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تدريجيا عف مراقبة أولياء  " حضورىـ االجتماعي واإلفالتتسمح لمشباب بالتعبير عف 
 .(  5)أمرىـ"

فاؽ كؿ التوقعات، فمثاًل: تطّمب -بشكؿ مذىؿ –وقد تزايد عدد مستخدمي اإلنترنت 
واحتاج التميفزيوف إلى  مميوف فرد، 70عامًا حتى يصؿ عدد مستمعي الراديو إلى :5مر األ
عامًا ليصؿ إلى نفس العدد، أما اإلنترنت فإنيا بمجرد إتاحتيا لمعامة بمغ عدد مستخدمييا 35
 . (6)سنوات فقط 6مميوف فرد في  70

مف سكاف % 0:ـ إلى 4039ووصؿ عدد المستخدميف في مختمؼ دوؿ العالـ عاـ 
مميوف شاب حوؿ العالـ  50:ىذا الكوكب. وقد أظير تقرير لالتحاد الدولي لالتصاالت أف 

 بمداف.306% مف الشباب في 0:يستخدموف شبكة اإلنترنت بما يمثؿ 
وقد أثار استخداـ الشباب في المنطقة العربية بشكؿ عاـ والعراؽ عمى وجو 

األداة المعرفية الجديدة عمى الشباب  تأثيرات ىذهالتساؤالت عف الخصوص الكثير مف 
  ة.الجديدالجياؿ وا

وفي ضوء ذلؾ، يثير استخداـ الشباب شبكة اإلنترنت عدًدا مف اإلشكاليات الخاصة 
بطبيعة استخداـ تمؾ الشبكة مف قبؿ الشباب في العراؽ، ولذلؾ يستند ىذا البحث إلى مدخؿ 

الذي يعد مف أنسب المداخؿ لمتعرؼ عمى طبيعة استخداـ الشباب  واإلشباعاتاالستخدامات 
 لشبكة اإلنترنت، ودوافع وأنماط ىذا االستخداـ والتأثيرات الناجمة عنو. 

 منهجية البحث:
في صدد ىذا البحث فاف الفضاء االلكتروني والمنصات  أواًل: مشكمة البحث وأسئمته:

التكنموجية )التدويف والشبكات االجتماعية( اتاحت امكانات واسعة لمتعبير والفعؿ لفئات 
الشباب المتعممة التي اكتسبت بواسطة ىذه المنصات القدرة عمى ابتكار انماط جديدة مف 

وء  تعاظـ استخداـ شبكة اإلنترنت بيف وفي ض, (7)عف ىويتيا الفردية والجماعية التعبير
اوساط الشباب عمى وجو الخصوص فإف العالقة بيف شبكة اإلنترنيت والشباب تطرح الكثير 

 مف التساؤالت سواء عمى مستوى االستخداـ أو غاياتو.
: ما استخدامات الشباب العراقي  لذا تتمحور مشكمة البحث في السؤاؿ المركزي 

ة ىذه االستخدامات  وماىي االشباعات المتحققة منو وىؿ تتأثر لشبكة اإلنترنت وطبيع
 الدوافع لالستخدامات؟ . االستخدامات بالمتغيرات االجتماعية والثقافية، والنوع،  وبالتالي: ما



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71اجمللد )( 2العدد )

 2020 حزيران

 

)3779 ) 
 

 ولتوضيح مضموف إشكالية البحث صاغ الباحث االسئمة اآلتية:
والمينة والمستوى  التالية: النوع ، البيئة، السفتؤثر الخصائص النوعية ىؿ  -3

 العممي  في طبيعة استخداـ الشباب في العراؽ لشبكة اإلنترنت؟
 الشباب في العراؽ لشبكة اإلنترنت ؟استخداـ دوافع  انماط و ما -4
 ودوافع  ما تأثير امتالؾ األدوات التقنية نفسيا لالتصاؿ عمى أنماط -5

 اؽ؟.االستخداـ لشبكة اإلنترنت وأشكالو بيف أوساط الشباب في العر 
 المستخدمة في مجتمع البحث؟ أىـ مواقع الويب  ما ىي -6
ما أبرز مواقع الشبكات االجتماعية التي يحرص الشباب في العراؽ عمى  -7
 استخداميا؟
ما أىـ الموضوعات التي يفضؿ الشباب مناقشتيا عبر مواقع الشبكات  -8

 االجتماعية؟
بيف الجتماعية ما مدى تأثير استخداـ شبكة اإلنترنت في تشكيؿ العالقات ا -9

 اوساط الشباب  في العراؽ ؟
 ما االشباعات المتحققة مف استخداـ الشباب في العراؽ لشبكة االنترنت؟ -:

تنطمؽ أىمية البحث مف أىمية الموضوع الذي يتصدى لو  ثانيًا: أهمية البحث:
والذي يتمثؿ في ضرورة تحديد صورة واضحة ودقيقة لطبيعة استخداـ االنترنت  .(8)الباحث 

والمشاكؿ التي يتعرض ليا الشباب بسبب االستخداـ السيئ لو "حيث ُتعد االنترنت وما أتاحتو 
مف تطبيقات مصدر انشغاؿ وقمؽ اجتماعييف ، وتناوليا بالبحث العممي يممؾ أىمية استثنائية 

دد القمؽ ويحولو إلى ىاجس معرفي، قد يؤدي إلى تبديد المسممات ألنو يستطيع أف يب
واالستنتاجات المتسرعة والخاطئة التي تفضي إلى  تجريـ شبكة االنترنيت أو تعظيميا 
واالنبيار بيا، ويقضى عمى اليقينيات التي تتجاىؿ أف االنترنيت ليست سوى وسيطًا تقنيًا، 

 .(9)ما يتعمؽ باستخدامو االجتماعي "  والرىاف الذي يطرحو ال يتعمؽ بو بقدر
اىتماـ البحث بالشباب بعِدىـ العنصر األساسي في بناء وتنمية المجتمع، وال يمكف  

أف تتحقؽ أية تنمية مف دوف مساىمة الشباب الجادة وتطوير دوره وأدائو في المجتمع.  لذا  
ؽ  وما يتعرض لو الشباب تأتي أىمية البحث مف استخداـ الشباب لشبكة االنترنت في العرا

مف سوء االستخداـ. كما يحاوؿ البحث اضافة لبنة جديدة في صرح المعرفة العممية والثقافية 
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عموما والبحث العربي خصوصا واثراء البحث العممي االعالمي في ىذا المجاؿ. كما يمكف 
ية بالوصؼ أف يكوف ىذا البحث مرجعًا يمكف االعتماد عميو في بحوث أخرى مف ناحية منيج

 والتحميؿ والحكـ والنتائج.
 أهداف البحث ثالثًا: 

 يسعى ىذا البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
لمشباب في العراؽ المستخدـ شبكة االنترنت مف الخصائص النوعية التعرؼ عمى -3

 .حيث: )النوع، ، البيئة، المستوى الدراسي، المينة ( 
 لشبكة اإلنترنت.معدؿ استخداـ الشباب في العراؽ   -4
 دوافع استخداـ الشباب في العراؽ لشبكة اإلنترنت؟.انماط و  -5
في استخداـ شبكة  اإلنترنيت وعالقتيا بامتالؾ التفاوت والتطابؽ محاولة رصد -6

المستخدميف مف الشباب ألدوات تقنيات اإلتصاؿ نفسيا  وتأثيرىا عمى توحيد انماط االتصاؿ 
 ؟ودوافع االستخداـ واشكالو

 رصد أىـ األنشطة التي يمارسيا الشباب في العراؽ عمى مواقع شبكة - -7 
 اإلنترنت.   
معرفة أىـ الموضوعات التي يحرص الشباب في العراؽ عمى مناقشتيا عبر مواقع -8

 شبكة اإلنترنت.
التعرؼ عمى طبيعة العالقات االجتماعية التي تشكميا شبكة االنترنت بيف اوساط -9

 راؽ.الشباب في الع
 الكشؼ عف اإلشباعات المتحققة عف استخداـ الشباب في العراؽ لشبكة اإلنترنت؟-:

 الدراسات السابقة رابعًا: 
، "أنماط ودوافع استخداـ الشباب المصري لشبكة (*)دراسة نجوى عبدالسالـ-3

اإلنترنت". سعت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى طبيعة استخداـ الشباب المصري شبكة 
اإلنترنت، ومف نتائج الدراسة: ألف الشباب المصري يستخدـ شبكة اإلنترنت لمحصوؿ عمى 

% مف أفراد العينة أف عممية اقتناء  3.4:%، كما اشار :3المعمومات السياسية بنسبة 
                                                 

عبدالسالـ، نجوى: أنماط ودوافع استخداـ الشباب المصري لشبكة اإلنترنت. الموتمر العممي الرابع لكمية اإلعالـ، (*)
 .:;;3القاىرة. مايو اإلعالـ وقضايا الشباب، كمية اإلعالـ ، جامعة 
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% منيـ عممية 37المعمومات السياسية مف شبكة اإلنترنت تتسـ بالسيولة بينما اعتبرىا 
 صعبة.

الباحث   . واعتمد" استخدامات اإلنترنت في العالـ العربي" (†)ايعسامي ط دراسة-4
تفاوت متوسط الوقت  . وقد توصؿ إلىمف طمبة الجامعات،  مفردة( 7000)عمى عينة قواميا 

الذي يقضونو في استخداـ اإلنترنت اسبوعيًا ما بيف ساعة وست ساعات ورصد البحث اف 
مف اإلناث، كما أظيرت نتائج البحث أف اإلنترنت تعد  الذكور أكثر استخدامًا لشبكة اإلنترنت

 .مصدرًا رئيسًا لألخبار والمعمومات لغالبية عينة البحث
استخدامات واشباعات االنترنت: دراسة ميدانية تحميمية  (‡)دراسة محمد عايش -5

 ( مفردة لدراسة;73لشباب اإلمارات العربية المتحدة: اعتمد الباحث عمى عينة قواميا )
استخداـ الشباب لشبكة اإلنترنت في المجاالت اإلعالمية والثقافية وأنماط التفاعؿ معيا. 
وكشفت نتائج البحث عف العالقة بيـ المتغيرات الديموغرافية النوع، والفئة العمرية، واالستخداـ 

 وايقاعو .
 ثقافة اإلنترنت دراسة في التواصؿالموسومة " (§)حممي خضر سارياما دراسة  -6
مفردة لمتعرؼ  عمى واقع استخداـ الشباب  ( 547)" اجريت عمى عينة قواميا االجتماعي
اعتمدت متغيرات:  مف حيث التأثيرات االجتماعية المترتبة عمى استخدامو،  لألنترنتالجامعي 

النوع، والحالة االجتماعية والعمر، والمستوى التعميمية، والجنسية. وقد كانت مف نتائج الدراسة 
تأثير استخداـ اإلنترنت عمى العالقات االجتماعية يرتفع في حاؿ استخداـ الطالب اف : 

 لإلنترنت بمفرده وتتناقص حيف مشاركتو االخريف.
ُيعد ىذا البحث مف الدراسات الوصفية المعنية  :المنهج المتبع بالدراسةخامسًا: 

الوصفي )المسحي  بدراسة الظواىر المرتبطة بمشكمة البحث حيث تـ استخداـ المنيج

                                                 

طايع، سامي عبد الرؤوؼ، اإلنترنت في العالـ العربي، دراسة ميدانية عمى عينة مف الشباب العربي، المجمة المصرية  

 . 58، ص4000، 6لبحوث الرأي العاـ، عدد

:  ساادا  مشو ش اااتشعشو  نودطوااس: مي سااة مي  ويااة بحبيبيااة ت ااتشب   مااشي و  ت ط يااة , محماا  , قيااط  , محماا  عااش   

 تمدحاا  , شقااشؤت مااقبمط االشتااة  نودطوااس شااطبااش عباا   ت ااتشب,  تااار و،مداام تشم ااة  ت ااشيقة, ش تمىداا     ساا م  

 (. 76-14, ص )33/2/2111-31 شت شيقة, ش تمىد     س م   شت شيقة خ ل  تفدط   تممد   مه 

ساري، حممي خضر، ثقافة اإلنترنت، دراسة في التواصؿ االجتماعي، )عماف، دار مجدالوي لمنشر والتوزيع،  

4007.) 
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التحميمي( لمالئمة ىذا المنيج وأىداؼ الدراسة ولكونو المنيج المفضؿ في بحوث األعالـ 
والدراسات الوصفية التي تعنى بالتصور الدقيؽ لمعالقة المتبادلة بيف المجتمعات واالتجاىات 

وبناء والميوؿ والرغبات والتطور بحيث يعطي البحث صورة لمواقع الحياتي ووضع مؤشرات 
  (:)تنبؤات مستقبمية
 : اجراءات الدراسة:سادساً 

ُيعد تحديد مجتمع البحث مف االمور الضرورية التي  : مجتمع البحث وعينته -3
تحتـ عمى الباحث تحديده في دراستو، إذ يعمؿ عمى تعريؼ وتحديد المجتمع االصؿ ومكوناتو 

))المجتمع االكبر أو مجموع المفردات ويمثؿ مجتمع البحث (;)االساسية تحديدًا واضحًا ودقيقا
التي يستيدؼ الباحث دراستيا لتحقيؽ نتائج الدراسة. ويمثؿ ىذا المجتمع الكؿ أو المجموع 
االكبر المجتمع المستيدؼ الذي ييدؼ الباحث دراستو ويتـ تعميـ نتائج الدراسة عمى كؿ 

خامتو، فيتـ التركيز عمى مفرداتو((، اال أنو يصعب الوصوؿ الى ىذا المجتمع المستيدؼ بض
عادة جزءًا ’ المجتمع المتاح أو الممكف الوصوؿ اليو واالقتراب منو لجمع البيانات والذي يعد

يعد بيار بورديو أف "الشباب  . (30)ممثاًل لممجتمع المستيدؼ ويمبي حاجات الدراسة واىدافيا
يؼ العمري لمشباب، ليس سوى مجرد كممة"، وذلؾ مف منطمؽ الصعوبات التي يطرحيا التعر 

فالحدود بيف األعمار ىي حدود اعتباطية، ال تخبرنا أيف يبدأ الشباب وايف ينتيي لتبدأ مرحمة 
الكيولة، مثمما ال يمكننا أف نقدر بشكؿ كوني وقطعي صاـر أيف ينتيي الفقر ليبدأ الثراء. 

وتتخذ أشكاال متعددة فالفئات العمرية ليست سوى نتاجات اجتماعية ترتبط بسياقاتيا التاريخية 
ومتغيرة حسب الثقافات والمجتمعات. ولكؿ مجتمع مفيومو الخاص لمشباب كما لكؿ مجتمع 

   .(33) .شبابو ولكؿ شباب قضاياه وأسئمتو..
وفقًا لذلؾ ، سيكوف مف الصعوبة حصر مجتمع المجتمع ، لذا اعتمد الباحث عمى 

سنة. وىذا وفؽ ما  57-37ىـ ما بيفمتغير السف وحدده في األشخاص الذيف تتراوح أعمار 
 اتفؽ عميو االساتذة المحكميف الستبانة البحث.

أما عينة البحث فقد أكتفى الباحث بعينة مف الشباب مف أبناء بغداد، والمحافظات 
استمارة  350شابا وشابة )وزع الباحث  350االخرى، اعتمد البحث عمى عينة تتشكؿ مف

استمارة لعدـ صالحيتيا( . وقد تـ اختيار ىذه العينة 49ى استمارة فقط، وألغ 305واسترجع 
بطريقة  العينة القصدية وىي مف العينات غير االحتمالية نظرُا الف مجتمع بحثنا ُمشكؿ مف 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71اجمللد )( 2العدد )

 2020 حزيران

 

)3783 ) 
 

الشباب الجامعي كونيـ يممكوف ثقافة ومستوى معموـ الستخداـ االنترنت وكذلؾ يمكف االستناد 
موجية التي اثبتت اف الشباب األكثر اقبااًل عمى الجديد في الى  نظرية تبني  المستحدثات التكن

ميداف التكنموجيا كذلؾ اىتماـ الشباب الجامعي  باستخداـ اإلنترنت  لقضاء وقت فراغ او 
انجاز بحوث او التسمية او البحث عف األخبار وىي مالحظات وقفنا عمييا مف خالؿ 

لبحث العممي،  شممت العينة  محافظات مف مالحظتنا األولية كوف الباحثاف جزء مف ميداف ا
وسط العراؽ وشمالو وجنوبو وغربو وىي : بغداد، ديالى ، سميمانية، البصرة واألنبار. يعتقد  
الباحثاف اف ىذه العينة تمثؿ مجتمع البحث، وقد أجري البحث في شير تشريف األوؿ مف 

 .(االستبياف استمارة توزيع فيو تـ الذي الوقت ) :403 السنة
 البحث فيما يمي: تمثمت حدود  البحث: حدود-2
الحدود الموضوعية: حيث تقتصر الحدود الموضوعية لمبحث عمى  -3

الموضوعات والقضايا التي يعالجيا البحث وىي استخداـ شبكة االنترنت، وطبيعة االستخداـ 
 ودوافعو عمى عينة مف الشباب في العراؽ.

. )المدى :4/34/403إلى  :5/30/403الحدود الزمنية: وتمثمت في المدة  -4
 الزمني لتطبيؽ استمارة االستبياف(.

: قاـ الباحثاف باعداد استبياف لدراسة استخداـ شبكة اإلنترنت أداة الدراسة-5 
مف قبؿ  فئة الشباب وذلؾ استنادًا إلى األدبيات المتعمقة بيذا الموضوع وفي ضوء الدراسات 

تضمف  تـ بناء استبانة تكونت مف ثالثة اجزاء استخدمتيا  ونتائجيا والمقاييس التي السابقة
الجزء حوثيف، بلممالنوعية الخصائص الجزء األوؿ: سؤااًل تقيس األبعاد التالية:  46االستبياف 

واالدوات التي تتوافر لدى الثاني: تضمف  اسئمة تتعمؽ باستخداـ عينة البحث شبكة االنترنت 
طبيعة استخداـ عينة البحث لشبكة االنترنت ، والمدة،  يت،المبحوث لالتصاؿ بشبكة االنترن

دوافع اإلبحار في شبكة اإلنترنت، والمواقع اإللكترونية والموضوعات   الجزء الثالث :  والمكاف،
المفضمة لديو وقاـ بزيارتيا ، واستخداـ عينة البحث  لمشبكات االجتماعية: المدونات 

 .  Facebook، والفيس بوؾ YouTube، وTwitter، وتويتر Blogsاإللكترونية 
بيدؼ التحقؽ مف صدؽ أداة البحث المستخدمة ، تـ  صدق وثبات األداة: -4

عرضيا عمى ثالثة محكميف مف األساتذة المختصيف في المجاؿ اإلعالمي، وتـ إعادة 
(، وقد بمغ االتفاؽ بيف المحكميف عمى تطويرىا في ضوء تعديالت األساتذة المحكميف )
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%( وبذلؾ تكوف األداة قد حققت شروط المصداقية. ويعني الثبات إمكانية ;:األداة )اور مح
بمعنى  تكرار التحميؿ باستخداـ األساليب نفسيا والمادة نفسيا فيتـ الحصوؿ عمى النتائج نفسيا

ضرورة توصؿ القائميف بالتحميؿ إلى النتائج نفسيا بتطبيؽ فئات التحميؿ ووحداتو عمى 
فسو فيما لو اجري في أوقات مختمفة وىي متوقفة عمى أمور عدة منيا: خبرة المضموف ن

المحمؿ، نوع التصنيؼ، مدى وضوح الفئات، نوع وحدة التحميؿ، مدى وضوح قواعد التحميؿ 
 :(34)ومناسبة المضموف لعمؿ الباحث ونوع البيانات، وىناؾ طريقتاف لتقرير الثبات وىما

بتحميؿ عينتو مف المادة قيد الدراسة ويترؾ تمؾ إعادة التحميؿ : يقوـ الباحث  - ا
المادة لمدة كافية مف الزمف ) اسبوعاف تقريبًا أو اكثر ( ثـ يعود لتحميؿ المادة نفسيا ، 

 ويستخرج معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف .
اإلتفاؽ بيف محمميف مستقميف : يقوـ محمالف مستقالف بتحميؿ العينة نفسيا ،  - ب

 حساب معامؿ االتفاؽ بيف التحميميف .ثـ يجري عمييا 
( البحث سبؽ أف 47وقد اعتمد الباحثاف الطريقة األولى بإعادة تحميؿ عينة بمغت )

حمميا الباحث، وبعد مقارنة نتائج التحميميف ، توصال الى النتائج حيث بمغ معامؿ الثبات 
 % وىي نسبة تدؿ عمى ثبات المقياس.97

 :  تحديد مصطمحات البحثسابعاً 
الى معنى ماذا يفعؿ الناس حقيقة  proulxاالستخداـ: يشير مفيوـ االستخداـ حسب 

باألدوات أو األشياء التقنية؟ إف مفيوـ االستخداـ يحيؿ بدوره إلى مسألة التممؾ االجتماعي 
لمتكنموجيا ويتسائؿ عف عالقة األفراد باألشياء التقنية وبمحتوياتيا ايضًا، كما اف االستخداـ 

يًا يحيؿ إلى استعماؿ وسيمة إعالمية أو تكنموجيا قابؿ لالكتشاؼ والتحميؿ ِعبر ممارسات فيزيائ
وتمثالت خصوصية. إف مفيوـ االستخداـ يقتضي أواًل إمكانية الوصوؿ إلى تكنموجيا ما، 
بمعنى أف تكوف متوفرة فيزيائيًا )ماديًا( حتى نستطيع الحديث عف االستخداـ ثـ ضرورة أف يتـ 

 ه التكنموجيا، تبني ىذ
تيمنا في بحثنا ىذا( ىي  آخر فإف االستخدامات االجتماعية ) وىي ما عمى صعيد

أنماط مف االستعماالت تبرز بشكؿ متكرر وفي صيغة عادات اجتماعية مندمجة عمى نحو 
 (35كاؼ في يوميات المستخدميف كي تكوف قادرة عمى المقاومة كممارسات خصوصية. )
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واالشباعات: يعرؼ مدخؿ االستخدامات واإلشباعات بأنو مدخؿ يوضح االستخدامات 
الدور الحقيقي لمجميور في العممية االتصالية، وذلؾ مف خالؿ  –إلى حد كبير  –ويفسر

النظرة إليو عمى أنو جميور نشط، ويتمثؿ نشاطو قبؿ وبعد وأثناء التعرض؛ حيث يختار 
اجاتو، ويحقؽ لو إشباعات معينة، وأثناء المحتوى الذى يفي بح –قبؿ التعرض -الجميور

التعرض فإف الجميور ييتـ برسائؿ معينة ويدركيا، ويميز بيف ما ىو ميـ وما ىو أقؿ أىمية، 
وبعد التعرض فإف الجميور ينتقي استرجاع المعمومات التي تعرض لو، وبمعنى آخر فإف 

تحقيؽ ىذه الغاية مف الجميور لو غاية محددة مف تعرضو لوسائؿ اإلعالـ، ويسعى إلى 
 (.36خالؿ التعرض االختياري الذى تمميو عميو حاجاتو ورغباتو)

 عرض النتائج : ثامنًا: 
 أواًل: الخصائص النوعية ألفراد عينة البحث 

 حسب النوع االجتماعي :-3

 حسب النوع االجتماعينة ( يبيف توزيع افراد العي3)جدوؿ 
% 63.9% واف نسبة االناث ىي 5.:7( اف نسبة الذكور3بيف مف الجدوؿ رقـ )تَ 

 الذيف يستخدموف شبكة االنترنيت.
 حسب المحافظة-4

 ( يبيف توزيع افراد العينة حسب المحافظة4جدوؿ )
 النسبة التكرار المحافظة

 % ;.55 57 بغداد
 % 36.8 37 سميمانية
 %46.5 47 البصرة
 %36.8 37 األنبار
 %34.8 35 ديالى

 النسبة التكرار النوع االجتماعي
 %5.:7 80 ذكر
 %63.9 65 أنثى

 %300.0 305 المجموع
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 %300.0 305 المجموع
وحققت  ،%4635 ،البصرة% ;553نسبة  أما عمى مستوى المحافظات فقد حققت بغداد

%، تمتيا ، ثـ محافظة ديالى بنسبة بمغت 4635نسبة متساوية  محافظتي السميمانية واالنبار 
 (.4%. كما أشار إلييا الجدوؿ رقـ )3438

 حسب العمر-5
 ( يبيف توزيع افراد العينة حسب العمر5جدوؿ )

 النسبة التكرار 
 %55.0 56 سنة 37-40
 %87.0 89 سنة 43-46
 %4.0 4 سنة ;47-4
 -- -- سنة 50-57

 %300.0 305 المجموع
                                                                                  

سنة احتمت النسبة االعمى مف  46الى  43( اف الفئة العمرية 5يوضح الدوؿ رقـ )           
% وىي النسبة السائدة مف بيف 87الذيف يستخدموف شبكة االنترنيت والتي تراوحت نسبتيـ 

% 55سنة المرتبة الثانية والتي كانت نسبتيـ  40الى  37الفئات العمرية واحتمت الفئة مف 
الذيف يستخدموف شبكة االنترنيت وكانت الفئة االقؿ استخداـ لشبكة االنترنيت ىي مف بيف 

أي نسبة  57-50% . ولـ تحرز الفئة العمرية مف 4سنة حيث تراوحت نسبتيـ  ;4الى 47
 تذكر.

 ستوى التعميميحسب الم-6
 ( يبيف توزيع افراد العينة حسب المستوى التعميمي6جدوؿ )

 النسبة التكرار 
 -- -- ابتدائية
 %3.0 3 إعدادية
 %;.5 6 ثانوي

 %7.3; :; جامعي
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 %300.0 305 المجموع
 

%  733;اما مف جانب المستوى العممي فقد تصدرت نسبة الجامعييف والتي بمغت 
%  بينما كانت الدراسة ;53% خريجي الثانوية  نسبتيـ 66.7االنترنيت مف استخداـ شبكة 

 (.6%. ولـ تحرز فئة االبتدائية نسبة تذكر وفقًا لما جاء في الجدوؿ رقـ )3االعدادية 
 حسب المينة-7

 ( يبيف توزيع افراد العينة حسب المينة7جدوؿ )
 النسبة التكرار 

 .%54 55 تاجر أو صاحب مؤسسة خاصة
 %;.6 7 اداري موظؼ
 %;.5 6 عامؿ
 %34;7 83 طالب

 -- -- عاطؿ عف العمؿ
 %300.0 305 المجموع
 

( حيث يتبف لنا اف اغمب مستخدميف شبكة االنترنيت ىـ 7ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
% ، تأتي بعدىا قئة التجار واصحاب المؤسسات 34;7مف الطمبة والتي تتراوح نسبتيـ 

% اما نسبة الموظفيف تراوحت 54االنترنيت فقد كانت نسبتيما  الخاصة التي تستخدـ شبكة
%. فحيف فئة العاطميف عف العمؿ لـ تحرز نسبة ;.5% والعماؿ نسبتيـ ;.6نسبتيـ الى 

 تذكر.
 استخداـ عينة البحث لشبكة االنترنت:-ثانياً 
 معمومات عف التجييزات التي تممكيا والخدمات المختمفة التي تستفيد منيا:-3
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 ( يبين التجهيزات التي يممكها الشباب في العراق6جدول )
 النسبة التكرار 

 8.3; ;; ىاتؼ محموؿ مزود بخدمة االنترنيت
 ;.3 4 جياز كمبيوتر بالبيت؟
 3.0 3 اشتراؾ في االنترنيت

 3.0 3 امتالؾ كمبيوتر محموؿ
 300.0 305 المجموع

الشباب الجيزة اليواتؼ النقالة أكثر مف ( اف نسبة امتالؾ 8يوضح الجدوؿ رقـ )
، اما مشتركي ;33%( مقابؿ 833;امتالكيـ جياز كمبيوتر بالبيت حيث بمغت نسبتيا )

 %.3اإلنترنت في البيت وامتالؾ جياز كمبيوتر فقد تساوت نسبتيما وىي: 
مميونًا مستخدمًا،  36بمغ عدد مستخدمي االنترنت   4039وفقًا الحصائيات العاـ 

ترتفع نسبة الذكور المشتركيف بشبكة االنترنت لتبمغ  (.37مميوف عراقي . ) 50أصؿ مف 
%. واألمر يتفاوت فيما يخص امتالؾ اجيزة 7:% مقابؿ االناث التي بمغت نسبتيـ 300

% لمذكور  ، وقد يعود 60% لإلناث ، مقابؿ 75الكمبيوتر المحموؿ حيث بمغت نسبتيا 
الكمبيوتر المحموؿ الغراض الدراسة والعمؿ. ، أكثر مف  جيزةألاالختالؼ إلى امتالؾ اإلناث 

ىدؼ االستخداـ لتحقيؽ االتصاؿ الشخصي بشبكة االنترنت، وىذا نتيجة الرؤية االجتماعية 
واألسرة تحديدًا لشبكة اإلنترنت والغرض مف استخداماتيا.  لطالما كانت مراقبة األسرة لمفتيات 

ف كانت احيانا  ر فحيف الاثناء استخداميف اجيزة الكمبيوت تفرض تمؾ الرقابة عمى الشباب وا 
تثير تمممؿ العائمة وتحفظيـ عمى ابحار الشباب لمدة طويمة في شبكة اإلنترنت. في لوقت 
الذي اصبح امتالؾ اجيزة الياتؼ النقاؿ حاجة ضرورية وميمة سواء لالستخداـ في مجاؿ 

الوجود  فباستثناء امتالؾ أجيزة الياتؼ  إلثباتالتعميـ أو العمؿ أو لمتسمية وقضاء الوقت أو 
تشير إلى ارتباط امتالؾ ىذه األجيزة بالعامؿ  المحموؿ إلى حد ما، فإف ىذه النسب المئوية ال

االقتصادي أو االجتماعي بؿ اضحت ضمف اساسيات تحقيؽ الحضور االجتماعي و التباىي 
 بؿ التنافس في امتالؾ احدث االجيزة واكثرىا كمفة.

استثنينا نسبة امتالؾ الشباب أجيزة الياتؼ المرتبط بشبكة االنترنت ، تشير  واذا ما
سنة األكثر اشتراكا في  40-37مالحظاتنا إلى أف شريحة الشباب الذيف تتراوح اعمارىـ 
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 46-43%(. وتمييـ شريحة الشباب الذيف تتراوح اعمارىـ 300شبكة االنترنت )بمغت نسبتو 
ح ارتفاع وتيرة استخداـ اإلنترنت  في أوساط الشباب في العراؽ ِبَعدىا يوض عامًا. وىذا ما

وسيمة ميمة لالتصاؿ والتواصؿ والتعميـ والعمؿ  كاف عاماًل النتشارىا ، فضاًل عف أنيا تحقؽ 
الحضور االجتماعي والتباىي  لمستخدمبيا، عمى الرغـ مف اف متغير المينة والسف يشكؿ 

 ؾ ىذه األجيزة. تأثيرًا واضحًا عمى امتال
 كـ مف وقت تخصصو لالتصاؿ عبر شبكة االنترنيت-4

 ( يبين الوقت المخصص لالتصال عبر شبكة االنترنت7جدول )
 النسبة التكرار 

 57.0 58 اقؿ مف ساعة في اليـو
 70.7 74 ساعة في اليـو

 36.8 37 ما بيف ساعة وساعتيف
 -- -- ثالث ساعات

 -- -- اكثر مف ثالث ساعات
 300.0 305 المجموع
 

( اف الشباب في العراؽ يستخدموف اإلنترنت بشكؿ قد 9أشارت نتائج الجدوؿ رقـ )
% مف الشباب انيـ يتعرضوف لإلنترنت ساعة واحدة فقط. 7037يوصؼ بالكثيؼ حيث أفاد 

% اما مف استخدـ ما بيف ساعة 57حيث كانت نسبة مف استخدـ االنترنيت ساعو 
% ونسبة مف تعرض لشبكة 0ساعات  5وكانت نسبة مف استخدـ % 3638وساعتيف

النتيجة لتؤكد عمى االىمية  ه%.  وتأتي ىذ0ساعات كانت أيضًا  5االنترنيت اكثر مف 
المتنامية لشبكة اإلنترنت خاصو لدى الفئة العمرية التي ينتمي الييا عينو البحث التي اشارت 

 مرية استخدامًا لإلنترنت.العديد مف الدراسات انيا أكثر الفئات الع
بالنسبة لمجنس نالحظ استخداـ اإلناث لألنترنت اقؿ بكثير مف الذكور، كما اظيرتو 

% منيف تستخدـ الشبكة 35.8النتائج سابقًا ، كذلؾ مدة استخداميف  أقؿ مف الذكور، إذ أف 
سو . % مف الذكور الذيف يستخدموف شبكة االنترنت الوقت نف43.6أقؿ مف ساعة، مقابؿ 

مف الذكور يخصصوف ليا المدة 33;4% منيف يخصصف ساعة باليوـ مقابؿ ;433ونسبة 
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نفسيا. ويتضح مف خالؿ المالحظة ىناؾ عالقة عكسية بيف متغير العمر والمدة المخصصة 
يكوف الوقت الذي يقضونو في  40-37الستخداـ االنترنت فكمما ارتفع سف الشباب عف 

 46-43% مف الشباب الذيف يتراوح سنيـ ما بيف 4934ؿ  . فػاستخداميـ شبكة االنترنت أق
يخصصوف اقؿ مف ساعة باليـو  40-37يقضوف أقؿ مف ساعة فحيف الشباب في سف 

% مف الشباب ممف يبمغوف سف ما بيف مقابؿ 4036% في استخداـ اإلنترنت. و:93بنسبة 
ترنت لمدة ساعة باليـو  يستخدموف االن 46-43لدى الشباب في السف  4:34نسبة اكبر بمغت 

سنة ، أما  ;4-47% لعينة البحث ما بيف;33وتتناقص ىذه النسب بارتفاع االعمار لتبمغ 
 46-43% لعينة البحث  لألعمار ما بيف 39;الوقت ما بيف ساعة وساعتيف فقد بمغ 

 سنة . 40-37% لمف أعمارىـ ;63و
 دوافع استخدام الشباب في العراق لشبكة اإلنترنت:-3
ف اإلنترنت تقدـ مصدرًا تعميميًا وثقافيًا متقدمًا إلى أقصى حد، فعف طريقيا يمكف "أ

لممستخدميف الوصوؿ إلى قواعد البيانات، ونصوص وتقارير أو مقاالت الجرائد، وتقارير 
البحوث والمراجع المختمفة مف دوائر المعارؼ والموسوعات واألدلة وغيرىا، وىي ُتَمِثُؿ وسيمة 

( وتبادؿ البريد والرسائؿ ، المحادثة والمشاركة في 3بحث عف المعمومات")التفاعؿ وال
جراء مكالمة ىاتفية، وتدويف المالحظات واألفكار، وقراءة  المنتديات، إرساؿ رسائؿ قصيرة وا 
الصحؼ، وممفات الفيديو أو الموسيقى واالستماع إلى إلذاعة كما انيا وسيمة اتصاؿ تُتيُح لو 

اإللكتروني واالتصاؿ بالياتؼ عف طريؽ الشبكة وسماع الموسيقى وحتى خدمات مثؿ البريد 
نما يتعدى  مشاىدة األفالـ. لذلؾ فاف االنتفاع بالشبكة ليس محصورًا بالصحؼ اإللكترونية، وا 
ذلؾ إلى حيز أرحب وأوسع حيث يمكف إنجاز ىذه األنشطة وغيرىا بشكؿ متقطع ومتباعد او 

 (  3بشكؿ مواز." )
الحقائؽ أظيرت نتائج استخداـ الشباب في العراؽ لشبكة اإلنترنت ما في ظؿ ىذه 

 يمي:    
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 ( يبين دوافع استخدام شبكة اإلنترنت8جدول )
 النسبة التكرار 

   لمتواصؿ مع االخريف:
 :.Email 38 5عبر 
 5.5 36 االنستغراـعبر 
 Facebook :8 40.6عبر 
 ;.You Tube 68 30عبر 
 Blog 4 0.7عبر 
 klikr 0 0.0عبر 
 Twitter ; 4.3عبر 

 33.6 :6 التسمية والترفيو
 3.: 56 متابعة األخبار وقراءة الصحؼ

 :.5 38 لمتسوؽ وانجاز بعض المعامالت
 ;.38 93 لمدردشة

 3.0 6 المشاركة بالمنتديات
 :.39 97 لمبحث عف المعمومات

 300.0 *643 المجموع
 

( اف الشباب عينة البحث يستخدموف شبكة اإلنترنت :يتضح مف قراءة الجدوؿ رقـ )
%. كما ُتظير 63لمتواصؿ وبنسبة جاءت بالمرتبة األولى لصالح دافع   األخريف حيث بمغت 

% مما يؤكد  ثـ :393نية بنسبة بمغت النتائج اف دافع البحث عف المعمومات احتؿ المرتبة الثا
%(، التسمية والترفيو ;383%(. تمييا الدردشة  الدردشة ):393لمبحث عف المعمومات )

% واخيرًا االنستغراـ :53%(، التسوؽ 33:%(، قراءة الصحؼ ومتابعة األخبار )3336)
أتي في مقدمة وىنا يمكف القوؿ اف ىذه النتائج تثبت اف دافع التواصؿ مع األخريف ي %(3)

دوافع استخدامات الشباب في العراؽ لشبكة اإلنترنت فضاًل عف اىمية الدردشة وبالتسمية 
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والترفيو مف خالؿ تحميؿ الموسيقى واأللعاب التي ترتبط باىتمامات الشباب وتفضيالتيـ اثناء 
 استخداـ االنترنت.

لإلنترنت عف كذلؾ اظيرت النتائج اف اإلناث عينة البحث تختمؼ استخداماتيف 
الذكور، فيف يفضمف استخداـ المدونات والمنتديات اإللكترونية وشبكة تويتر  واالنستغراـ 
فيحيف يفضؿ الذكور الدردشة والبريد االلكتروني واليوتيوب والبحث عف المعمومات والتسوؽ 

 والفيس بوؾ.  
ماـ الشباب ىؿ توجد عالقة بيف متغير النوع وبيف استخداـ االنترنت، خاصة في انض

لغرؼ الدردشة و المنتديات االلكترونية ؟  الميـ االشارة الى اف الزاؿ  ىناؾ محددات عمى 
، لذا 4005موضوع االختالط في مختمؼ مراحؿ التعميـ األولي في العراؽ السيما بعد العاـ 

مراكز يمجأ الشباب الى التعارؼ بينيـ بطرؽ واساليب مختمفة قد يكوف مف بينيا المقاءات في 
التسويؽ وتبادؿ ارقاـ اليواتؼ واخرىا استخداـ المستجدات التكنموجيا  أو مف خالؿ تشغيؿ 

Bluetooth او Wi-Fi.ثـ المشاركة في مواقع الدردشة، والمواقع إللكترونية ، 
فيما صرحت البنات : انيف يفضمف استخداـ المنتديات االلكترونية واالنستغراـ عمى 

تنشره مف  وؾ كونيا تتيح ليف حرية اكبر فيما يتعمؽ بالرد عمى ماغرؼ الدردشة والفيس ب
مواضيع ِعبر رسائؿ خاصة أي تحديد دائرة الحديث الييا واالبتعاد عف ما يزعجيا بعكس ما 
ىو في الفيس بوؾ حيث تكوف مجبرة لمرد عمى المزعجيف أو تختار االنسحاب مف الموقع . 

يا تقتصر عمى خاصية التعارؼ فقط في حيف يفضمف وال تفضؿ الفتيات مواقع الدردشة كون
المنتديات واالنستغراـ حيث تتيح ليف االطالع عمى مواضيع متنوعة تمبي رغبتيف في مجاؿ 

 ( . المعرفة والثقافة والمعمومات في الموضة األزياء والجماؿ والطبخ.
قامة العالقات في العالـ االفتراضي  دوافع الدردشة في البيئة  كإحدىيندرج التعارؼ وا 
بينما تتيح المنتديات فرصة   ( .الرقمية، وىذا ما عبر الشباب الذي يشارؾ في مواقع الدردشة 
 لتبادؿ وتقاسـ  االفكار والمعمومات وال تقتصر عمى  التعارؼ، 

تندرج مواقع االنترنت التالية وفؽ ترتيب االىمية بالنسبة لدوافع االستخداـ لدى 
المنتديات والدردشة ، البحث  Face Bookاستخداـ الفيس بوؾ  ، االنستغراـ: كاالتيالفتيات 

                                                 
() 8/11/8118مقابلة اجراها الباحث مع طالبات جامعة بغداد. 
() 11/18/8118البصرة جامعة الشباب في مقابلة اجراها الباحث مع. 
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، والتدويف  YouTubeعف المعمومات، تحميؿ الموسيقى، قراءة الصحؼ، استخدـ اليوتيوب 
. وىي تتقاطع مع دوافع Twitter، والتسوؽ ثـ استخداـ تويتر البريد، Bloggingاإللكتروني 

 في الوقت نفسو الى حد ما.الذكور وتختمؼ عنيا 
تأسيسًا لما سبؽ يمكف تفسير ىذا التفاوت في ترتيب دوافع االستخداـ   اف اإلناث 

أو التدويف،  Twitterأكثر نشاطًا في تفضيالت الكتابة مف الذكور ، سواء االشتراؾ في تويتر 
نترنت حسب وغيرىا مف األنشطة التي تنشط التفكير. أما بالنسبة الستخدامات الشباب لأل

أكثر استخداما  46-43و40-37السف فنالحظ ىناؾ تبايف ، فمف تتراوح أعمارىـ ما بيف 
، Twitterسنة فإنيـ أكثر استخداما تويتر  ;4-47لميوتيوب، والذيف تتراوح أعمارىـ 

والتسوؽ. في حيف األقؿ سنا، أكثر استخداـ لممنتديات اإللكترونية، والفيس بوؾ، والمدونات 
 رونية وقراءة الصحؼ، والبحث عف المعمومات.اإللكت

وادعاء شخصيات واسماء  Messengerبالمقابؿ ينتحؿ المشارؾ في الدردشة ِعبر 
قيـ ومعايير واسموب وطريقة تفكير وسموؾ بيدؼ القبوؿ في مجموعة  واالندماج معيا مف 

 رنت.خالؿ ىذه الشخصية المنتحمة إلدارة عالقاتو االجتماعية عبر شبكة االنت
يالحظ اف مشاركة الدردشة اندمجت في حياة بعض الشباب االجتماعية، ولـ يعد 
ينظر إلييا عمى أساس أنيا نشاط محظور أو منبوذ في المجتمع، حسبما يؤكد ذلؾ 
ف كاف البعض يعتقد اف مواقع الدردشة تعد، إلى حد ما فضاء المراىقيف  المبحوثوف. ىذا وا 

 ( .في الضعيؼلمترفيو، يتسـ بمستواه الثقا
في ضوء العرض السابؽ فاف مواقع شبكة االنترنت  تقدـ مساحات ونوافذ تسمح 

بيف المستخدميف والمواقع بيد أنو  يفاعمتلمشباب  فرصة لإلندماج بيف القراء وساحة لمحوار ال
يستطيع اف يساىـ في توضيح الطرؽ التي يمكف اف يشارؾ بيا الشباب في الثقافة الرقمية. اال 

ف النتائج اشارت الى اف ممارسات الشباب لألنترنت ليست ذات نمطية أو بمستوى واحد ا
وتنحصر في نشاط محدد كما أف تنوع الممارسات وتعددىا  عف تنوع دوافع واىداؼ استخداـ 

                    االنترنت، ومستوى الكفاءة التكنولوجية وطبيعة استخداـ االنترنت وكثافتو.
                                                                                          

                                                                                      
                                                 

() 18/11/8118جامعة االنبارجامعة طلبة مقابلة اجراها الباحث مع. 
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  الشبكات االجتماعية واستخداماتيا.-ثالثاً 
 Face Book. الشباب في العراؽ وشبكة الفيس بوؾ 

 ماىي الغاية مف اشتراكؾ؟--3
 ( يبين الغاية من اشتراك الشباب في العراق بشبكة الفيس بوك9جدول )

 تسمسؿ االىمية النسبة التكرار 
 3 48.4 365 حب االطالع

 5 33.8 85 تطوير قدراتؾ الفنية
 مكرر 5 33.8 85 انشاء صفحة لمتعريؼ بنفسؾ

انشاء صفحة خاصة بمناسبة ما تتعمؽ بؾ او 
 بأحد افراد اسرتؾ او اصدقائؾ

84 33.6 6 

 مكرر 6 33.6 84 لمقضاء عمى االحساس بالعزلة
 7 33.4 83 لمحاربة الممؿ

 4 38.8 3; لتكويف مجموعة مف االصدقاء
   *767 المجموع

( أف أكبر نسبة مف الشباب العراؽ تسعى مف خالؿ اشتراكيا ;يكشؼ  الجدوؿ رقـ )
في شبكة الفيس بوؾ بدافع حب االطالع ويقضي معظـ الوقت عمى شبكة التواصؿ 

الحضور االجتماعي  االجتماعي الفيس بوؾ وىو مايؤكد اف الفيس بوؾ يعد وسيطًا إلبراز
دارة عالقاتنا االجتماعية والتعبير عف الذات ، "أف الفايسبوؾ إضافة إلى أنو يسمح ل نا بنسج وا 

كتينئة األصدقاء بعيد الميالد أو في المناسبات الدينية  social groomingوالتحابب 
%  يستخدـ 4834( وال يقؼ عند حدود تقاسـ الفيديوىات والصور. وبنسبة 38واالجتماعية")

اصدقاء ،  لتكويف Face Book% مف الشباب عينة البحث صفحة الفيس بوؾ 38أكثر مف 
نشاء صفحات خاصة لمتعريؼ بالذات بنسبة متساوية   ،%  3338يمييا تطوير القدرات الفنية وا 

                                                 

()  وىي  :403مميار مشتركًا في نياية العاـ  435تحظى ، باشتراؾ  لمضرورة البحثية والف شبكة الفيس بوؾ
)ثالثة وعشوف مميوف وستمائة  453800بأىمية كبرى في العراؽ فقد بمغ عدد روادىا  37تحتفؿ بعيد ميالدىا اؿ

 البحث عمى تناوؿ شبكة الفيس بوؾ بالتحميؿ والدراسة الميدانية. ، لذا سيقتصرألؼ ( مشترؾ
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أيضًا لمحاربة العزلة،  3336% يستخدمونيا إلنشاء صفحات لألىؿ واألصدقاء مقابؿ 3336و
% . قد تشير النسب أعاله إلى 3334كما يستخدـ الفيس بوؾ لمحاربة الممؿ بنسبة مقاربة  

 ازف دوافع استخداـ شبكة الفيس بوؾ في وسط الشباب في العراؽ، تو 
لكف ىناؾ سؤاؿ ميـ : ىؿ انتقؿ الشباب في العراؽ إلى: االتصاؿ واالنفصاؿ في 
الوقت ذاتو ،كما ىي المجتمعات الحديثة  واضحى لكؿ شخص عالمو الخاص الذي يؤطره 

؟. "وقد كشفت نموجية االخرىوالمستحدثات التكالياتؼ المحموؿ  والكمبيوتر الشخصي 
البحوث األكاديمية أف أنشطة الناس عمى الفيسبوؾ خاصة غير النشطة كاالكتفاء باإلطالع 
عمى ما ينشره اآلخروف مف مضاميف ذاتية أو مف روابط نحو مواقع مؤشر عمى العزلة 

 (  . 39االجتماعية أو بكؿ بساطة عف الضجر والممؿ")
 صدقاء مف الجنسيف ؟ىؿ تفضؿ اف يكوف ىؤالء اال-4

 face book( يبين تفضيل االصدقاء من الجنسين في الفيس بوك 10جدول )
 النسبة التكرار 
 0.;: 3: نعـ
 33.0 30 كال

 300.0 *3; المجموع
% مف الشباب في العراؽ يفضموف تكويف ;:(  إلى أف 30يشير الجدوؿ رقـ )

 األصدقاء مف الجنسيف.
 االصدقاء مف: ىؿ تفضؿ اف يكوف ىؤالء-5

 face book( يبين تفضيل االصدقاء حسب البمد في 11جدول )
 النسبة التكرار 

 80.6 77 بمدؾ
 39.8 38 مف الدوؿ العربية

 44.0 40 مف بقية دوؿ العالـ
 300.0 *3; المجموع

% مف الشباب عينة البحث تميؿ الى 80اف اكثر مف  (33)يكشؼ الجدوؿ رقـ 
% تمييا تفضيالت 44اشخاص مف دوؿ العالـ بنسبة يف صداقات مع ابناء بمدىـ ثـ مع تكو 
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(  :" :3يشير إلى ما ذكره الدكتور الصادؽ الحمامي) الصداقة مع ابناء الدوؿ العربية وىو ما
إف الفايسبوؾ تحوؿ إلى مرفؽ اتصالي أساسي في حياة الناس ولدى المراىقيف عمى وجو 

اتؼ واإلنترنت. فالمستخدموف ال يمتعوف في الحقيقة بحرية كبيرة في الخصوص عمى غرار الي
ىذا المجاؿ، فعندما يقوـ شخص ما بفتح حساب عمى موقع الفايسبوؾ فيو يستثمر جيودا 
كبيرة لبناء شبكة مف العالقات االجتماعية ويصبح عمى نحو ما أسير الموقع أو الخدمة تماما 

يرباء والغاز والياتؼ، ألف تغيير المّزود )أو الموقع( ليس كما ىو الشأف بالنسبة لخدمات الك
بالبساطة التي نتصورىا إضافة إلى أف االنخراط في الميديا االجتماعية يكاد يصبح إكراىا 

 اجتماعيا إذ يصبح عدـ الحضور فييا نوعا مف االنعزاؿ االجتماعي".
اشتراكا فييا. فبعض الحظ الباحث اف اإلناث أقؿ اطالعا عمى  ىذه الشبكة، وأقؿ 

المبحوثات يفسرف ذلؾ بأف الفتيات أكثر حذرا في التعامؿ مع الفيس بوؾ مف الذكور نتيجة 
، بيذا القدر أو ذاؾ ويخشيف أكثر مف تسرب صورىف واستخدميا  لألىؿالمراقبة الصارمة 

 ألغراض  أخرى قد تضر بسمعتيف او وضعيف االجتماعي، واإلناث يجيمف تبعات العالقات
التي تنشأ عبر الفيس بوؾ مع الجنس األخر، في ظؿ نقص الخبرة و الدراية والكفاءة في إدارة 

  .ط بيف الجنسيف، كما ذكرنا أنفامثؿ ىذه العالقة فعميا او انعداميا في مجتمع ال يتقبؿ االختال
 Faceمشتركات في الفيس بوؾ البنات ال % مف 47كما الحظ الباحث اف معدؿ

Book  يريدىا اف تكوف بيف % 37إلى تكويف مجموعة مف األصدقاء، واف أكثر مف ، يسعيف
الجنسيف، واف كانت تفضؿ اغمبيتيف اف تكوف مع أبناء وبنات البمد، ومف الخارج المنطقة 

% فقط مف المبحوثات يريدف إقامة مثؿ ىذه العالقة، مقارنة بنسبة :4العربية. حقيقة إف 
تحت عمى التفكير في كيفية قياـ الفتيات بالحفاظ   النسبة% مف المبحوثات، لكف ىذه 94

عمى الموروث مف العادات والتقاليد، وكيفية إدماج الشبكات االجتماعية االفتراضية ضمف 
ممارستيف اليومية. أي كيؼ يمتقي الموضوعي في العالقات االجتماعية الذي تفرضو 

 ( ة الفردية .ر ادالمؤسسات االجتماعية مع الذاتية التي تممييا المب
% مف ;5رصد البحث غياب البعد التفاعمي ومحدوديتو لدى االناث حيث اف نسبة 

االناث يقمف بالتعريؼ عف انفسيف واضافة معموماتيف الشخصية والتعريؼ بميوليف 

                                                 
() وجامعة السليمانية في 8/18وطالبات جامعة البصرة  في .3/11/8118مقابلة اجراها الباحث مع طالبات جامعة بغداد  /

11/18/8118. 
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صفحات شخصية  بإنشاء% لمذكور. بينما تتفوؽ البنات عمى الذكور  ;8واىتماماتيف مقابؿ 
كما أف نسبة دافع  استخداـ ,% 53% مقابؿ ;5الحد افراد عوائميف او االصدقاء بنسبة 

شبكة الفيس بوؾ لتطوير المعارؼ التقنية وحب االطالع و الفضوؿ اكثر لدى الذكور مقابؿ 
 اإلناث، وىذا ما يفسر لنا تقدـ الذكور عف االناث في معموماتيـ حوؿ الفيس بوؾ. 

حث عف وجود عالقة عكسية بيف معدالت اعمار الشباب واستخداـ وكشؼ الب
صفحات الفيس بوؾ فكمما تناقصت اعمار الشباب ارتفعت نسبة اشتراكيـ في الفيس بوؾ ، 

سنة مشتركوف، بينما  46-37% مف الشباب الذي يتراوح أعمارىـ ما بيف 70فأكثر مف 
لفئة األكبر سنا، أي التي يتراوح % فقط مف الشباب المشترؾ في ىذه الشبكة ىـ مف ا43

 . ;4-  47سنيا ما بيف
يميموف الى اف  ;4 - 47% مف الشباب الذيف تتراوح اعمارىـ بيف89نالحظ إف 

-37% مف الشباب الذي يتراوح أعمارىـ بيف ;7تكويف صداقات  مف الجنسيف، مقابؿ 
مع أبناء وطنيـ سنة يميموف الى أف تكوف صداقتيـ  47سنة. في حيف مف ىـ اقؿ مف 46

 أوال .
 النتائج ومناقشتها:

 الخصائصاستخدامات الشباب في العراؽ لألنترنت وفؽ  تتفاوت وتختمؼ انماط  *
 .، المينة، المستوى التعميميالسف ، المينة ، الجنس: مثؿ  ،النوعية     
   ايقاع االستخداـ ومكافوتؤثر متغيرات الخصائص النوعية لعينة البحث عمى   *

 ووقت االستخدـ
ضمف  امتالؾ الشباب لممستحدثات التكنموجية واالدوات التقنية لمتصاؿ *اضحت

اساسيات تحقيؽ الحضور االجتماعي و التباىي بؿ التنافس في امتالؾ احدث االجيزة 
 واكثرىا كمفة.

  في العراقي في استخداـ شبكة اإلنترنت في الرغبة الشباب استخداـ دوافع تمثمت *
 لنمط لمتعرض ، والفضوؿ النادرة اإلخبارية والمقطات اليامة المصورة باألخبار دىـإمدا

 .مشاىدتيا مف التمكف يتـ لـ تميفزيونية مف برامج أجزاء مشاىدة في والرغبة .جديد إعالمي
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 والتفاعؿ االجتماعي  * يستخدـ الشباب العراقي شبكة  االنترنت بدافع تحقيؽ االتصاؿ
بعد اف  أضحت  مجاال مف مجاالت االتصاؿ العاـ  وبقصد التعمـ والبحث عف المعمومات 
الثقافية وبناء العالقات االجتماعية والتواصؿ مع  الجنس اآلخر فضاًل عف الترفيو. وتمتمؾ 
العالقات في مواقع االنترنت والشبكات االجتماعية اىمية كبيرة بالنسبة لمذكور في ظؿ واقع 

تراطاتو لمنع االختالط بيف الجنسيف السيما في بعض فضاءات  التعميـ.  كما اف يفرض اش
التطبيقات التكنموجية الحديثة تتيح لمشباب التعبير عف ذاتو وتكويف حضوره االجتماعي وتقديـ 

 صورتو لالخر. 
 وىو ، ) يوتيوب ( الفيديو لقطات إرفاؽ موقع العراقي يستخدموف الشباب غالبية * أف

 المجتمع مف متعددة لقطاعات الجديدة واألنماط االتصالية الجديد اإلعالـ جاذبية إلى شيري ما
 وفي مقدمتو الشباب. ،

 لعينة تحققت التي اإلشباعاتاالشباعات االتصالية والمعرفية  في مقدمة  * جاءت
 الوصوؿ إلى المواد التميفزيونية غير المتاحة.  واخيراالتسمية وشغؿ اوقات الفراغ  الدراسة، ثـ

 االستناجات 
 ، بشكؿ كثيؼ اإلنترنت العراقي يستخدموف الشباب أف توصؿ البحث إلى -3

ف  اإلنترنت أىمية عمى تأكيدا وذلؾ ، اإلنترنت شبكة في يقضونيا التي الزمنية تفاوتت المدة وا 
 المجتمع العراقي. في العمرية الفئة ليذه مصدر لممعموماتو  كوسيط لمتفاعؿ االجتماعي 

تسمح  التي المواقع تمؾ العراقي يعرفوف الشباب كؿ أف إلى البحث توصؿ -4
رفاؽ بمشاىدة لمستخدمييا في  تأتي والتي ، اإلنترنت عمى مشاىدتيا وتبادؿ الفيديو مقاطع وا 

  ) يوتيوب ( موقعشبكة الفيس بوؾ و  مقدمتيا
في االنترنت يطرح مفيوـ الصداقة التي "اف التشكيؿ االجتماعي لمشبكات  -5

ينشدىا الشباب. لقد ترسخ لدى الشباب في  العراؽ أف مفيوـ الصداقة يممؾ مضمونا أكثر 
خصوصية وحميمية. ويحصؿ نتيجة ممارسة اجتماعية، وحياة مشتركة. وليس نتيجة وصمة 

الصداقة، وجعمتو  إلكترونية عابرة. ،  مما قد يعني إف الشبكات االجتماعية غيرت كمفيوـ
 (**)أكثر غموضًا، ومرئيًا أكثر".

                                                 
(**) William Deresiewicz: Fauz Friendship, retrivied , March 8, 2010 from 
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أدت التطورات المتالحقة لألنترنت  الى تغيير مفيوـ المجاؿ العاـ  الذي يعيش  "-6
فيو االفراد حيث اصبح لدييـ القدرة عمى القدرة عمى التعبير عف ارائيـ في القضايا السياسية 

ن  سدطي ون   تصشح عىم ت   نبصشل حيث  ن  تمسدا ميه  دصبون ش فصحون عمش  العامة

 ت اص   ش  تدبيفوو . خشصة ت    نااشص  تا ه ت  هم قبق مه  تدفشعل  نتدمشع  ش  شوون 

( ،  لذا كانت اىـ مؤشرات الشبكات االجتماعية تتمركز ;3")مه  ت  وي  شتوح    ش  ت زتة 
 ويحاوؿ  االعتراؼ بو وبفاعميتو، المجاؿ العاـ لمتعبير عف رأيو ومواقفو في دخوؿ المستخدـ 

دفع الى االىتماـ بدراسة التبعات المستقبمية ليذا التحوؿ او ي  في المجاؿ العاـ االمر الذي 
عدة اجتماعية مؤثرة االبتعاد عف المعايير أو القيـ االجتماعية التي كانت ترتكز عمى قوى 

 ، العشيرة واالسرة.لمجتمع، االصدقاءمنيا : الطائفة ، ا
ف التأثير المتعاظـ لشبكة اإلنترنت وِعبر الشبكات اإلجتماعية ومااتاحتو إ -6

لممستخدميف مف فرصة التعبير عف ذواتيـ  ، وبناء  صورة ليـ وفؽ سمات تجد قبواًل كبيرًا  
التفتح عمى  ،والحضور االجتماعي  الظيورإثبات الذات وحب انطالقًا مف قيـ ُممثمة في : 

. قد تشير ، ، التثقيؼ و توسيع المدارؾ والتفوؽ ، الطموح  األصدقاءتوسيع دائرة  العالـ و
الى جرس انذار ىذه الممارسة بخمخمة او االبتعاد عف المعايير السائدة في المجتمع  مما 
يتطمب الوقوؼ عندىا واجراء الدراسات والتنسيؽ مع الجيات والمؤسسات التعميمية 

 جة.واالجتماعية لوضعيا قيد الرصد والمعال
 اف االشباعات المتحققة كانت ذات قيمة اجتماعية ومعرفية ووجدانية. -7
 المصادر قائمة 
 العربية :  المراجعاوال :

)صنعاء: مركز  3الدناني، عبد الممؾ ردماف ، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت، ط .3
 .77-76(، ص4000عبادي لمدراسات والنشر، 

اإلجتماعي، )الموصؿ، دار الكتب لمطباعة والنشر، العتابي، جبر ، طرؽ البحث  .4
3;;3.) 

                                                                                                                                        

 http://chronicle.com/article/Faux-friendship/49308/retrivied, March8, 2010. نقاًل عف
 لعياضي، نصرالديف ، مصدر سابؽ.

http://chronicle.com/article/Faux-friendship/49308/retrivied
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ساري، حممي خضر، ثقافة اإلنترنت، دراسة في التواصؿ االجتماعي، )عماف، دار  .5
 (.4007مجدالوي لمنشر والتوزيع، 

)أبو ظبي، مركز اإلمارات 3صادؽ، عباس، صحافة اإلنترنت والبحث العممي، ط .6
 (.4009لمدراسات االستراتيجية والبحوث، 

عبداهلل، جميمة: الوظيفة اإلخبارية لمبوابات اإللكترونية، )دار الكتاب الجامعي، العيف،  .7
 (. 4036دولة اإلمارات العربية، 

عبد الحميد، محمد ، البحث العممي في الدراسات االعالمية ، )القاىرة: عالـ  .8
 (.4000الكتب،

، )القاىرة: آفاؽ لمنشر 3عبداهلل، رشا ، اإلنترنت في مصر والعالـ العربي ، ط .9
 ( .4007والتوزيع، 

قنديمجي،  عامر ، البحث العممي واستخداـ مصادر المعمومات ، ) بغداد : دار  .:
 (.5;;3الشؤوف الثقافية العامة ، 

محجوب، وجيو، اصوؿ البحث العممي ومناىجو، )عماف،  دار المناىج لمنشر  .;
 (. 4003والتوزيع، 

يدة والمجاؿ العمومي، االحياء واالنبعاث، مجمة اتحاد الحمامي، الصادؽ الميديا الجد .30
 .4033، 5االذاعات العربية، العدد

ماؿ، االعالـ الجديد في عصر التكنموجيا الرقمية، بحث مقدـ الى مركز آالدريدي،  .33
 .4038-8-:جبؿ البحث العممي، تونس، 

فة حبيب، محمد، عالقة التعرض لمصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوى المعر  .34
دراسة تحميمية وميدانية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية  -السياسية  لمشباب المصري

 .4009اإلعالـ، جامعة القاىرة، 
خمدوف، طبازة، أسامة محمود الشريؼ: العالـ الرقمي العربي والوسط الرقمي، تحديات  .35

وآفاؽ النشر اإللكتروني، اإلعالـ اإللكتروني واإلنترنت، دراسة مقدمة في ندوة الثقافة العربية 
. حبيب، محمد، عالقة التعرض 4003نيساف  44-43، الكويت، 3;7مجمة العربي، العدد 

دراسة تحميمية  -لمصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوى المعرفة السياسية  لمشباب المصري
 .4009وميدانية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة، 
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جواد، سعيد، التعرض لالنترنت وعالقتو ببعذ اآلثار النفسية واالجتماعية لدى عبدال .36
ر الدولي اإلعالـ الجديد: تكنموجيا جديدة... لعمـ جديد، تمأبحاث المؤ  الشباب في الريؼ،
 .;400نيساف،  ;-9جامعة البحريف، 

الموتمر عبدالسالـ، نجوى: أنماط ودوافع استخداـ الشباب المصري لشبكة اإلنترنت.   .37
العممي الرابع لكمية اإلعالـ، اإلعالـ وقضايا الشباب، كمية اإلعالـ ، جامعة القاىرة. مايو 

3;;:. 
عبداليادي، ممدوح و حنفي، حناف استخداـ مواقع الشبكات االجتماعية وعالقتو  .38

ف ، دراسػػة ميدانيػػة عمى عينة م4036بالمشاركة السياسية في االنتخابات الرئاسية المصرية 
 .4036الشباب الجامعي المصري، بحث مقدـ الى جامعة كفر الشيخ، كمية التربية النوعية، 

طايع، سامي عبد الرؤوؼ، اإلنترنت في العالـ العربي، دراسة ميدانية عمى عينة مف  .39
 . 58، ص4000، 6الشباب العربي، المجمة المصرية لبحوث الرأي العاـ، عدد

عي واستخداـ االنترنت، نص المداخمة التي قدمت لعياضي، نصرالديف، الشباب الجام .:3
في المؤتمر الدولي: " الشباب، االتصاؿ، ووسائؿ اإلعالـ"، معيد الصحافة وعمـو األخبار، 

ـو مونشرت بالمجمة العربية لع 4030أبريؿ  38-37-36جامعة تونس، الجميورية التونسية، 
 4034أبريؿ  :اإلعالـ، المممكة العربية السعودية، عدد 

 مقابالت .;3
/ ، بكمية التربية البنات 33/ 5الباحث معيا يـو  مقابمة مع  احدى المدونات ، اجراىا -3

 جامعة بغداد.
 .:403-33-:مقابمة اجراىا الباحث مع احدى الطالبات في جامعة بغداد، بتاريخ  -4
 .:33/403/:3مقابمة اجراىا الباحث مع طالبات جامعة االنبار -5
بتاريخ  وجامعة سميمانية4/34مقابمة اجراىا الباحث مع الشباب في جامعة البصرة  -6

30-34-403: 
 المراجع االجنبية : ثانيا:

       .1- Livingstone S. "Du rapport entre audiences et publics", 
Revue Reseaux, France, on 126 vol. XXII, 2004 

 مواقع الكترونية :



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (71اجمللد )( 2العدد )

 2020 حزيران

 

)37:0 ) 
 

، متاح عمى االنترنت، 4039ي االنترنت في البمداف العربية لمعاـ احصاءات مستخدم -1
https://weedoo.tech/تاريخ االسترجاع -البمداف-في-اإلنترنت-مستخدمي-إحصاءات .

30-6-403: 
واإلعالـ  4034الصادؽ الحمامي، نحف والفيس بوؾ، منشورات جامعة منوبة  -8

 .sadokhammami.com/arالموقع :  4034التونسي أفؽ جديد، دار بارسبكتيؼ لمنشر 
، كـ زاد عدد مستخدمي الفيس بوؾ يومًا بعد يوـ؟، تقرير :403الى  4006مف  -3

لصحيفة اليوـ السابع المصرية تـ في الطبعة اإللكترونية ;403فبراير 7منشور بتأريخ  
، في الموقع: ;403فبراير  7االسترجاع ابتاريخ 

http:/www.lexpansion.com/economie/actualite-high-tech/facebook-6-
ans-et-400-millions-d-utilistateurs_226384.html 

4- Robert E. Kahn (1999), “Evolution of the Internet” In: Evolution 
of information and communication technologies, UNESCO. , [online] 
available:<http://www.unesco.org/webworld/wcir/en/pdf_report/chap11

.pdf> Accessed: 11 Oct.2018. 
5- William Deresiewicz: Fauz Friendship, reltivied , March 8, 2010 

,14 friendship/49308/retrivied-http://chronicle.com/article/Fauxfrom<
Oct, 2018. 

  االحاالت
 

                                                 

الصادؽ، الميديا الجديدة والمجاؿ العمومي، االحياء واالنبعاث، مجمة اتحاد االذاعات  ,(  الحمامي3)
 .4033، 5العربية، العدد

)صنعاء: مركز عبادي لمدراسات  3(  الدناني، عبد الممؾ ردماف ، الوظيفة اإلعالمية لشبكة اإلنترنت، ط4)
 .77-76(، ص4000والنشر، 

 
5      Livingstone S. "Du rapport entre audiences et publics", Revue Reseaux, 

France, on 126 vol. XXII, 2004, pp (17-55). 
 

https://weedoo.tech/إحصاءات-مستخدمي-الإنترنت-في-البلدان-.%20تاريخ%20الاسترجاع%2010-4-2018
https://weedoo.tech/إحصاءات-مستخدمي-الإنترنت-في-البلدان-.%20تاريخ%20الاسترجاع%2010-4-2018
http://chronicle.com/article/Faux-friendship/49308/retrivied
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( ، 4007، )القاىرة: آفاؽ لمنشر والتوزيع، 3(  عبداهلل، رشا ، اإلنترنت في مصر والعالـ العربي ، ط6)
 .85ص
 الحمامي، الصادؽ، مصدر سابؽ، ص  (7)
 . 78(، ص3;;3اإلجتماعي، )الموصؿ، دار الكتب لمطباعة والنشر،  ( العتابي، جبر ، طرؽ البحث8)
 لعياضي، نصرالديف ، الشباب في دولة اإلمارات واالنترنيت:مقاربة لمتمثالت واالستخدامات( 7)
، مداخمة التي قدمت في المؤتمر الدولي: " الشباب، االتصاؿ، ووسائؿ اإلعالـ"، معيد الصحافة  

ونشرت بالمجمة العربية لعـو  4030أبريؿ  38-37-36تونس، الجميورية التونسية، وعمـو األخبار، جامعة 
 4034أبريؿ  :ربية السعودية، عدد اإلعالـ، المممكة الع

(، 4003ىج لمنشر والتوزيع، ( محجوب، وجيو، اصوؿ البحث العممي ومناىجو، )عماف،  دار المنا:)
 .485ص
الشؤوف الثقافية العامة ، خداـ مصادر المعمومات ، ) بغداد : دار ( قنديمجي،  عامر ، البحث العممي واست;)

3;;5.) 
 .350(، ص4000( عبدالحميد، محمد، البحث العممي في الدراسات االعالمية ، )القاىرة: عالـ الكتب،30)
سيصؿ (لقد أشار تقرير حوؿ الشبيبة في العالـ قدـ لمجمعية العامة لميونسكو إلى أف فجر األلفية الثالثة 33)

سنة يعيش  46و  37مميوف شاب و شابة تتراوح أعمارىـ ما بيف  :4فيو عدد الشباب إلى أكثر مف مميار و 
مميوف بآسيا . فالشباب في المجتمعات الثالثة يشكؿ  544مميوف بإفريقيا و  ;7ثالثة أرباعيـ بالعالـ الثالث ) 

لى  جانب الوزف ىنالؾ خصائص نفسية و اجتماعية قوة ديموغرافية تمعب دورا أساسيا في موازيف القوى .وا 
 ءأكيد الحضور واليامشية واإلقصاتبصـ ىذا الجيؿ مثؿ البحث عف الذات و ت

(:أسماءاألساتذة المحكميف حسب الدرجة العممية) 
 قسـ العالقات العامة.  -جامعة بغداد -أ. د. ناىض زيداف كمية اإلعالـ-3
 قسـ العالقات العامة.-جامعة بغداد –اإلعالـ كمية  -أ. ـ. د محمد عبد حسف -4
 قسـ العالقات العامة.-جامعة بغداد –أ. ـ. د كريـ مشط زلؼ كمية اإلعالـ  -5
 قسـ الصحافة.-جامعة بغداد –أ. ـ. د أنمار وحيد كمية اإلعالـ  -6
 393ص (،84;3( زكي، جماؿ و ياسيف، السيد ، اسس البحث االجتماعي،) القاىرة، دار الفكر ،34)
، فمة، أثر استخداـ االنترنت لدى الشباب الجامعي عمى وسائؿ االعالـ التقميدية، رسالة ماجستير 35) ( قيدـو

 .33، ص;400-:400غير منشورة، جامعة الجزائر، كمية العمـو االسالمية، 
ب (حبيب، محمد، عالقة التعرض لمصحافة المطبوعة واإلنترنت بمستوى المعرفة السياسية  لمشبا36)

 .4009دراسة تحميمية وميدانية. رسالة ماجستير غير منشورة، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة،  -المصري
، متاح عمى االنترنت، 4039(احصاءات مستخدمي االنترنت في البمداف العربية لمعاـ 37)

https://weedoo.tech/2132-1-31. بشي خ  نسدطتشع - تتب  ن-ت -  ودطوس-مسدا م -إحصشء و. 

https://weedoo.tech/إحصاءات-مستخدمي-الإنترنت-في-البلدان-.%20تاريخ%20الاسترجاع%2010-4-2018
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( عبداهلل، جميمة، الوظيفة اإلخبارية لمبوابات االلكترونية، ) االمارات، العيف، دار الكتاب الجامعي، 38)
 .63(، ص4036

)أبو ظبي، مركز اإلمارات لمدراسات 3والبحث العممي، ط( صادؽ، عباس، صحافة اإلنترنت 39)
 (.4009االستراتيجية والبحوث، 

واإلعالـ التونسي أفؽ جديد،  4034(  الصادؽ الحمامي، نحف والفيس بوؾ، منشورات جامعة منوبة :3)
 4034دار بارسبكتيؼ لمنشر 

 6، صsadokhammami.com/arالموقع : 
 7فيس بوؾ، المصدر نفسو، ص(  الصادؽ الحمامي، نحف وال;3)
 3(  الصادؽ الحمامي، نحف والفيس بوؾ، لمصدر نفسو، ص40)
 .3(  قيدـو فمة، مصدر سابؽ، ص43)
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