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 :الممخص
جاء ىذا البحث تحت عنوان )دور اإلعالم الجديد في تعزيز السمم 

دراسة عمى جميور مدينة الرمادي (،  -المجتمعي في محافظة االنبار 
الذي يمارسو االعالم الجديد  وكان اليدف الرئيس لو ىو التعرف عمى لدور

في تعزيز السمم المجتمعي في محافظة االنبار، وقد تفرعت منو مجموعة 
 اىداف فرعية وكاالتي:

التعرف عمى اعمى دور تمعبو وسائل االعالم الجديد في تعزيز  .1
 السمم المجتمعي في االنبار.

 التقصي عن اكثر المواقع متابعة من جميور المحافظة. .2
ضل المضامين حول السمم المجتمعي يتابعيا الكشف عن اف .3

 الجميور
واعتمد الباحث عمى المنيج المسحي باالستعانة بأداة االستبانة لموصول 
الى النتائج، وتمثل مجتمع البحث بجميور محافظة االنبار اما عينتو فيي 

( مبحوثا، وقد 252عينو من مدينة الرمادي مركز محافظة االنبار وبمغت )
 الى النتائج االتية: توصل البحث

اشارت اكثر اجابات المبحوثين بان عدم وجود خطاب اعالمي  -1
موحد نحو بناء مجتمعي قيمي ايجابي من اىل السمبيات في 

 االعالم الجديد .
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Abstract: 

This research comes under the title (The Role of New 

Media in Promoting Societal Peace in Anbar 

Governorate - A Study on the Public in Ramadi). The 

main aim of this research is to identify the role that the 

new media plays in promoting societal peace in Anbar 

Governorate. My agencies: 

1- .Identify the highest role that the new media plays in 

promoting societal peace in Anbar. 

2 - Investigate the most follow-up sites from the 

governorate’s audience.3 

3-Disclosure of the best contents about societal peace, to 

be followed by the public 

 

The researcher relies on the survey method using the 

questionnaire tool to reach the results, and the research 

community was represented by the public of Anbar 

Governorate. As for his sample, it is from the city of 

Ramadi, the center of Anbar Governorate, and it reaches 

(250) respondents, and the research reaches the 

following results:1 

1-Most of the respondents' answers indicated that the 

lack of a unified media discourse towards building a 

society with positive values among the negatives in the 

new media 

2 - The results also proved that presenting ideas and 

opinions that stimulate a sense of true citizenship comes 

at the forefront of methods that have an impact on 

societal peace.   
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 المقدمة
المتابع لممشيد اإلعالمي العراقي خالل السنوات الماضية يجد صور وخطاب 

معينو لمتأثير في الرأي العام وجاء خطاب )داعش( اعالمي مؤدلج لتحقيق غايات واىداف 
ليعزز ىذا المفيوم في زرع التفرقة والطائفية وما حممو من سموم وكممات اثارت لدى المتمقي 
أفكار واجندات معينو حاول من خالل ىذا الخطاب من تغير رؤي وأفكار معينو بدواعي دينيو 

لتي احتمت من قبل داعش في ضوء ىذا وطائفيو معا وعاش الجميور وخاصو في المناطق ا
المفاىيم خاصو العوائل التي لم تستطع النزوح واليجرة نتيجة الظروف المادية التي حالت دون 
ذلك في تضميل وأفكار ىدامو حاول زرعيا ىذا التنظيم في نفوس أبناء المجتمع . اذا حاولنا 

الذي حاول االعالم الجديد  من خالل ىذا الدراسة  تسميط الضوء عمى المقاربات والجدل
بكافة انواعو من شبكات تواصل اجتماعي ومواقع الكترونية لمصحف والمجالت والمدونات في 
قدرتيا عمى معاجمة ىذا األفكار ومحاولة إيجاد رؤى جديدة تقرب بين الجميور في ضوء 

السممي وبناء المشتركات التي تجمع وفى نظام يسودُه الوطن والمواطنة واالنتماء والتعايش 
 منظومو اجتماعيو وفق السياقات التي تقول الوالء لموطن أوال.

ونتيجة ذلك تطمب االمر تسميط الضوء عمى مدى معالجة ىذه األفكار ويحاول إيجاد 
رؤى فاعمو من قبل وسائل االعالم الجديد تقرب بين الجميور في ضوء المشتركات التي 

طن والمواطنة واالنتماء وفضح التعامل الوحشي والتشوية تجمع المواطنين استنادا الى قيم الو 
 المنيج من قبل زمر داعش اإلرىابي التي تيدف الى تربية أجيال جديده عدائية السموك .

لذا ىدفت دراستنا الى تقديم المالمح الرئيسية عن مدى قدره وسائل االعالم الجديد 
مية ونبذ األفكار اليدامة بين افراد مجتمع بكافة أنواعيا  لمتأثير في الجميور باإلحداث المح

 .المحافظة والخروج بمجموعو من االستنتاجات والتوصيات في ىذا الجانب 
واستعانة الباحث بالمنيج المسحي لموصول الى النتائج المستوحاة من دراسة لذلك  

 جاء البحث مقسما الى ثالث مباحث وعمى النحو االتي :
المبحث األول: االطار المنيجي لمدراسة ، المبحث الثاني تناول االطار النظري 
والمعرفي لمدراسة ، اما في المنيج الثالث فقد خصص الوقت متغيرات الدراسة بعرض وتحميل 

 النتائج ولخص الباحث النتائج والتوصيات 
 المبحث األول : االطار المنهجي لمدراسة 
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 اؤالتيا أوال: مشكمة الدراسة وتس
تميز االعالم الجديد يتناولو كقنوات فاعميو وجديدة األسموب في التدفق المعمومات 
خارج مؤسسات النظام الرسمي الذي كان يسيطر بشكل عام عمى تدفق المعمومات ، واحدثت 
ىذا الميزة انعكاسات كبيرة عمى قواعد حرية النشر والتعبير والمشاركات في صنع االحداث، 

الجماعات المتطرفة وسائل تستطيع عن طريقيا نقل اآلراء والمعتقدات الى لذا وجدت 
الجماىير مما تثير الرعب والعنف في النفوس تحاول من خالليا تفتيت المنظومة القيمية 

 السائدة.
يمكن ان نحدد مشكمة الدراسة بالتساؤل : ما دور اإلعالم الجديد في تعزيز السمم 

 ر؟المجتمعي في محافظة االنبا
 

 فضال عن طرح بعض التساؤالت الفرعية.
ما اكثر دور تمعبو وسائل االعالم الجديد في تعزيز السمم المجتمعي في  .1

 محافظة االنبار.
 ما اكثر المواقع االلكترونية متابعة من جميور المحافظة. .2
 ماىي افضل المضامين التي تشجع عمى السمم المجتمعي ويتابعيا الجميور .3

 أهمية الدراسة ثانيا: 
تكمن اىمية الدراسة في المعالجات التي تطرحيا عن طريق استقراء الواقع االجتماعي 
والتعاطي مع ىذا األفكار والتصدي ليا في ضوء ذلك تتحدد األىمية التطبيقية ليذا الدراسة 

 نب األتية لتحديد ابعاد العالقة الجدلية بين االعالم الجديد وقضايا السمم المجتمعي . في الجوا
يستمد البحث أىميتو من الموضوع الذي يعالجو االعالم يعد من ابرز سمات  -1

 عصرنا الحالي ، وانطالقًا من معاينو تغيرات حقيقو في ممارسو العمل اإلعالمي .
يبرز الجوانب المختمفة لمرسائل اإلعالمية التي تطرحيا وسائل االعالم  -2
 الجديد .

مين في االعالم ويمكن ان يمثل نقطة انطالق يوفر معمومات لمباحثين والميت -3
 الى أبحاث في ىذا المجال .
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فضال عن كون دراستنا تبحث في اخطار األفكار واآلراء التي تبثيا وسائل  -4
االعالم الجديد في تفتيت المنظومة القيمة والسمم المجتمعي وكيفية التصدي ليا لموصول الى 

 اىداف محدد 
 ثالثا: اهداف الدراسة 

مت اىداف الدراسة باليدف الرئيس الذي نحاول الوصول اليو وىو: التعرف عمى تمث
الدور الذي يمارسو االعالم الجديد في تعزيز السمم المجتمعي في محافظة االنبار، وقد تفرعت 

 منو مجموعة اىداف فرعية وكاالتي:
التعرف عمى اعمى دور تمعبو وسائل االعالم الجديد في تعزيز السمم  .1

 جتمعي في االنبار.الم
 التقصي عن اكثر المواقع متابعة من جميور المحافظة. .2
 الكشف عن افضل المضامين حول السمم المجتمعي يتابعيا الجميور .3

 رابعا: منهج وعينه الدراسة 
تعد دراستنا وصفية من حيث النوع، التي استخدمت المنيج المسحي المتعمق بطبيعة 

ن الناس من االحداث واألوضاع بغرض الحصول عمى الظاىرة او موقف مجموعو م
(، باالستعانة بأداة االستبانة لموصول الى 42ص-ىـ 1431-معمومات كافيو  )الجيزان

النتائج، اما عينة البحث فيي عينو تم اختياراىا بالطريقة العمدية ممن تتوافر الشروط تبعًا 
 حوثا من مدينة الرمادي.( مب252لمعدد النسبي لسكان محافظة االنبار، وبحجم )

 سابعا: حدود الدراسة 
 حدود الدراسة المكانية :  مدينة الرمادي 

حدود الدراسة الزمانية : تم انجاز العمل وتوزيع االستبانة وتحميميا في مدة زمينو 
 .  1/11/2219الى  1/12/2219بدأت من 

  ثامنًا: دراسات سابقة
اإللكترونية الحديثة ) المدونات ، دراسة االء ماىر خفاجة ، دور المواقع  -1

 الفيس بوك ، اليوتيوب ( .
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ىـ  1431في تشكيل اتجاىات الشباب الجامعي نحو القضايا المجتمعية ) الجيزاني ، 
( ركزت ىذا الدراسة عمى وسائل االعالم الحديثة في محاولو لمعرفو اقبال  الشباب بصفو 

 األخبار والمعمومات المقدمة عن طريقو.خاصو عمى االعالم الجديد واعتمادىم وثقتيم ب
حاول الباحث استعراض وتقييم اكبر عدد من وسائل االعالم الحديثة  المتاحة  

 لممستخدمين بكافة انحاء العالم من مدونات وبرامج محادثة ويوتيوب .
دراسة سحر جابر حسن عبد الجواد ، االثار االجتماعية والمجتمعية لتعامل  -2

 ( . 2214ع مواقع التواصل االجتماعي) عبد الجواد ، الشباب الجامعي م
تناولت ىذا الدراسة االثار االجتماعية والمجتمعية عمى  شباب الجامعات المصرية 
في التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي والتعرف عمى العالقات االجتماعية سواء في الواقع 

التي احدثتيا ىذا المواقع سواء االيجابي االفتراضي او الواقعي ومحاولو الوقوف عمى االثار 
او السمبي في تشكيل سمات قطاع الشباب داخل المجتمع والتي وضعت العالم نحو عصر 

 التفاعمية والتواصل والمعمومات وحريو الرأي والتعبير.
 خالد محمد عبد القادر دور برامج التمفزيون في بث ثقافة السمم المجتمعي . -3

 ( . 2214ر نحو برنامج المسامح كريم ) عبد القادر ، دراسة اتجاىات الجميو 
المشاىدين من  ىدفت الدراسة الى الكشف عن اىمية السمم االجتماعي ومعرفة موقف

الموضوعات التي يقدميا برنامج )المسامح كريم( وتحديد درجة التفاعل مع البرنامج وقطاعات 
 المتابعين لو . 

- 2214في اخذه عشر حمقات خالل عام استخدم الباحث منيج تحميل المضمون 
وبينت النتائج التي توصل الييا بأن البرنامج يطرح قضايا مجتمعية متنوعة تعالج  2215

 بعض الخالفات االسرية ونبذ كل ما من شأنو ىدم البناء االجتماعي .
 التعميق عمى الدراسات السابقة 

ا ذات صمو باألعالم الجديد قدمت الدراسات السابقة عدد من التحميالت السيسيولوجي
من خالل ما عرضو يظير بأن ليذا االعالم دورًا كبيرًا في التعبير عن روح االنتماء واالمن 
والسمم المجتمعي من خالل بث اآلراء التي تعزز روح وثقافة التعايش السممي لدى الجميور ، 

فية واستفاد الباحث من وما احدثتو ىذا الوسائل من تقريب لوجيات النظر في القضايا الخال
 ىذا الدارسات ونتائجو في البحث الحالي .
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 المبحث الثاني : االطار النظري لمبحث
 Agenda setting theoryاواًل :  نظرية ترتيب األوليات  

وظفت الدراسة فرضيات نظرية ترتيب األوليات او ما يسمي وضع األجندة عن طريق 
الجميور في االعالم الجديد في توظيف القضايا والسمات ترتيب القضايا التي ليا أولوية لدى 

 لدى افراد المجتمع .
تيتم بحوث ترتيب األوليات بدراسة العالقة التبادلية بين وسائل االعالم والجماىير 
التي تعرض لتمك الرسائل في تحديد أولويات القضايا السياسية واالقتصادية  واالجتماعية التي 

ذا النظرية ان وسائل االعالم ال تستطيع ان تقدم جميع الموضوعات تيم الجميور وتفترض ى
والقضايا التي تقع في المجتمع انما يختار القائمين عمى ىذا الوسائل بعض الموضوعات التي 

 (288ص-2229-يتم التركيز عمييا )مكاوي
وترجع األصول االولي لنظريو ترتيب األوليات الى العالم )ولتر ليبمان( في كتاب 

من وجيو نظر ليبمان ان الرسائل اإلعالمية تساىم بشكل او بأخر   1922الرأي العام عام 
 (274ص-1997-بتكوين الصور الذىنية عند الجميور بالكثير من األحيان )عبدالحميد

لقد طرح العديد من العمماء األسئمة حول االتفاق بين ترتيب األىمية الذى تضعو 
خبارية والقضايا والموضوعات والترتيب الذي يضعو جميور الوسيمة اإلعالمية لممواد اإل

ومتمقين ليذا األىمية ودرجو االختالف واالتفاق بين االثنين ما اذا كان ترتيب الوسائل سبب 
في ترتيب الجميور ام ال واذا كانت ىذا العالقة السببية تعد صورة من صور تأثير وسائل 

 ( 342ص-2212-تماعية لمجميور )عبدالحميداالعالم ودورىا في تشكيل الحقائق االج
( اربعو أنواع لقياس ترتيب األوليات ahaw and martin وحدد ) شاو و مارتن( ) 

 (291ص-2229-ىي : )مكاوي
نموذج يركز عمى قياس أولويات اىتمام الجميور ، وأولويات اىتمام وسائل  -1

 االعالم اعتمادًا عمى المعمومات التجميعية .
عمى مجموعو من القضايا ولكن ينقل وحده التحميل في المستوي نموذج يركز  -2

 الكمي والكمي الذى يعتمد عمى معمومات تجميعيو الى المستوى الفردي .
نموذج يعتمد عمى دراسة قضية واحدة في وسائل االعالم وعند الجميور  -3

 انطالقا من فكرة التأثير الذى يختمف من وقت الى أخر. 
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ة وينطمق من الفرد كوحده لمتحميل وتشير اغمب الدراسات التي نموذج يدرس قضية واحد -4
 استنتج الباحث منيا لقياس ترتيب األوليات .

توجيو األسئمة المفتوحة في اغمب القضايا من حيث األىمية لممجتمع ويتيح  - أ
 ىذا األسموب اىمية كبيرة لممبحوثين في تحديد القضايا واولوياتيا .

طريق امداد المبحوث بقائمة مختارة من توجيو األسئمة المغمقة عن  - ب
الموضوعات التي يمكن ان تشكل أولوياتو عمى ان يقوم المبحوث بترتيب القضايا حسب 

 ادراكو الشخصي ليا .
 ( new mediaثانيا: االعالم الجديد )

ىو مصطمح يضع     dpigital mediaيعرف االعالم الجديد او االعالم الرقمي
كافة تقنيات االتصال والمعمومات الرقمية والتي جعمت من الممكن انتاج ونشر واستيالك  
وتبادل المعمومات التي نريدىا في الوقت والشكل الذى نريده من خالل األجيزة  اإللكترونية ) 

-تبالوسائط( المتصمة والغير متصمة باألنترنت والتفاعل مع المستخدمين االخرين )كا
 (74ص-2221

ويعرف أيضا بانو مجموعة من األساليب واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من  
انتاج المحتوى اإلعالمي ونشره واستيالكو بمختمف االشكال من خالل األجيزة اإللكترونية 

 ( .213ص-2211-المتصمة والغير متصمة باألنترنت )وليد
مي يجمع النص والصورة والصوت في ممف فاألعالم الجديد اعالم ديناميكي تفاع

واحد وتؤدي ىذا التقنية دورًا في إضفاء الواقعية عمى ىذا النوع من االعالم الذى اصبح 
بإمكان المستفيد التفاعل مع الطرح اإلعالمي وقراءتو والتعميق عميو مما  يجعمنا نصف 

رئ التفاعل مع النص وطرح الصحف اإللكترونية كأحد أدوات االعالم الجديد وانيا تتيح لمقا
 اراء كثيرة ومتعددة والخروج بمجموعو من الرؤى واألفكار حول الموضوع الواحد .

ويشير احد أساتذة االعالم المتخصص في االعالم الجديد الى انو مجموعة األساليب 
ف واألنشطة الرقمية الجديدة التي تمكننا من انتاج ونشر واستيالك المحتوي اإلعالمي  بمختم

-2216-اشكالو من خالل األجيزة اإللكترونية المتصمة والغير متصمة باألنترنت )الكرخي
 (.45ص
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ويمكن اإلشارة الى ان االعالم الجديد يشير الى حالو من التنوع في االشكال 
 والتكنموجيا والخصائص ويشر الى حركو ديناميكية من التطور واالنتشار. 

 مميزات االعالم الجديد  
 (84ص-2212-عالم الجديد بمميزات عده يمكن اجماليا باالتي : )الحموهيتسم اال

التواصل الشبكي المتداخل اذ ينتج بالتواصل مع نطاق عده وليس من نقطة  -1
 واحدة كما ىو الحال في االتصال الجماىيري التقميدي. 

( من قبل المستخدمين ليقوم بنشاطيم accessسيولو الوصول والدخول ) -2
 تقبمين معًا كمراسمين ومس

 التنوع الغزير في المحتوي مقارنو باألعالم القديم . -3
التفاعمية وىيو قدره المستخدم عمى المشاركة في انتاج المحتوي االتصالية  -4

 صفو تكاد تكون معدومة في االعالم التقميدي .
سعة االنتشار والتحرر المكاني وعدم ارتباط االعالم الجديد بمنطقة جغرافية  -5
 محددة. 

 االعالم الجديد والسمم المجتمعي 
يرى ماكموىان  ان التحول األساسي في االتصال التكنولوجي تجعل ىذا التحوالت  
تبدأ من الشعوب وليس فقط من التنظيم االجتماعي وانما من الحواس اإلنسانية وان لوسائل 

طرئي عمى االعالم اسموبًا تعمل بمقتضاه تساعد عمى فيم التغيرات االجتماعية التي ت
 (.67ص-2226-المجتمعات وتأثر عمى طريقو تفكيره وسموكو )قاسم

معظم الشبكات االجتماعية الموجودة ىيو عباره عن مواقع ويب تقدم مجموعو من 
الخدمات لممستخدمين مثل المحادثة الفورية ، الرسائل الخاصة ، البريد االلكتروني ، الفيديو 

ىا من الخدمات ومن الواضح ان ىذا الشبكات قد أحدثت والتدوين ، مشاركة الممفات ، وغير 
-تغيرا في كيفيو االتصال والمشاركة بين األشخاص والمجتمعات في تبادل المعمومات )عميان

2212-174. ) 
ونظرًا الرتباط قطاع كبير من االفراد لتمك الوسائل اإلعالمية الجديدة أصبحت تأثيرىا 

واالجتماعية واضحًا ال نيا تتعامل مع المعمومة لحظة  عمى النواحي السياسية واالقتصادية
 (.72ص-2221-وقوعيا معززه بصور وتعميق والرد )المبان
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لذا اضحى ىذا االعالم جزءًا من حياه الناس وغدت تمك الوسائل ذات تأثير قوي في 
ء صناعو شخصيو الفرد وأصبحت ىي الموجو لو سواء كان إيجابيا او سمبيا وعمى قيم االنتما

والمواطنة ورح التعايش المجتمعي ، لذا فأن الشعور باالنتماء لموطن يتزايد من شعور الفرد 
باألمان االقتصادي والسياسي في وطنو وىذا الشعور يؤدي في زيادة اإلنتاج لمحاولة االرتقاء 

 (.185ص-2221-بمستواه االقتصادي مما يشعره باالنتماء اكثر ليذا الوطن  )عبدالحميد
 ث الثالث :  نتائج الدراسة الميدانية المبح

 أواًل : وصف متغيرات الدراسة 
 النوع االجتماعي: -1

بعد ان اتم الباحث عممية تفريغ البيانات التي توصل الييا في مجموعة من الجداول، 
 نأتي االن عمى عرض النتائج  التي تم التوصل الييا:

تماعي، حيث اظيرىا الجدول فبخصوص موضوع توزيع افراد العينة بحسب النوع االج
 ( االتي:1)

 
 (توزيع افراد العينة حسب متغير لنوع االجتماعي8جدول رقم )

 النسبة التكرار النوع
 %53.2 133 ذكر
 %46.8 117 انثي

 122 252 المجموع
( مبحوثا وبنسبة 133( ان الذكور بمغ تعدادىم )1يتضح من الجدول رقم )

%( لذا تشير النتائج الى ان 4638( وبنسبة )117تكرارىا )%( اما االناث فقد بمغ 5332)
 <ىناك تقارب في نسبة جنس المبحوثين

 العينة حسب العمر -2
( 2ومن اجل التعرف عمى توزيع افراد العينة حسب العمر، يمكننا مالحظة الجدول )

 االتي:
 (توزيع افراد العينة حسب العمر0جدول رقم )

 المرتبةالنسبة  التكرار العمر
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 المئوية
 الثانية 29.6 74 22-32
 الثالثة 24.4 61 31-42
 االولي 34 85 41-52
 الرابعة 12 32 فأكثر 52

  %122 252 المجموع
( ان عينة البحث توزع عمى اربع فئات عمرية تبدا من 2يتضح من الجدول رقم )

( عام فأكثر ويتضح ان الفئة 52( سنو وتنتيي بالفئة العمرية  ) 32 – 22الفئة العمرية  )
( مبحوثا 85( سنة كانت اعمى نسبة من المبحوثين وقد أشار الييا ) 52 – 42العمرية )
( سنو وجاءت بالمرتبة الثانية اذا أشار 32 – 22ة العمرية من )%( ثم تمتيا الفئ34ونسبة )

( 42 -31( ، وفى المرتبة الثالثة فقد جاءت الفئة العمرية )2936( مبحوثا ونسبة )74ليا )
 52%( ، وفى المرتبة األخيرة جاءت فئة )2434( مبحوثا وبنسبة )61سنة وقد أشار ليا )

 %( 12سبة )( مبحوثا وبن32فأكثر( وقد أشار ليا )
لذا تشير النتائج ان اغمب اعمار المبحوثين ىم من الفئات العمرية المتوسطة 

 والشبابية
 العينة حسب السكن -3

 (توزيع افراد العينة حسب منطقة السكن3جدول رقم)              
 المرتبة النسبة المئوية التكرار السكن
 الثانية 45.2 113 ريف

 االولي 54.8 137 الحضر
  122 252 المجموع

 
( ان اغمب االفراد العينة يسكنون في المناطق الحضرية 3ممخص من الجدول رقم )

% من مجموع افراد العينة في حيث جاء من يسكن المناطق الريفية نسبو 54.8وجاء بنسبو 
 % من افراد العينة 45.2

 العينة حسب المستوى التعميمي -4
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 حسب المستوى التعميمي( توزيع افراد العينة 4جدول رقم ) 
 المرتبة النسبة المئوية التكرار المؤىل العممي

 الخامسة %3.6 9 ابتدائي
 الثانية %18 45 اعدادي

 االولي 45.6 114 بكالوريوس
 الرابعة 15.6 39 ماجستير
 الثالثة 17.2 43 دكتوراه

االبتدائي وان % من افراد العينة ىم من حممة شياده 3.6( ان 4نمحظ من الجدول )
% من افراد العينة ىم من حممو 45.6% من افراد العينة يحممون شياده االعدادي وان 18

شياده البكالوريوس وىى اعمى نسبو  من افراد العينة كونو المجتمعات بدأت تبحث عن 
% من افراد العينة ىم من حممو شياده الماجستير وان 15.6الشيادات في حين جاءت نسبو 

ن افراد العينة ىم من حممو شياده الدكتوراه وتؤكد نسب التعميم ألفراد العينة  % م17.2
 الوعي والىتمام الن اغمب افراد العينة ىم يحممون شياده جامعية .

 العينة حسب المتابعة -5
 ( توزيع افراد العينة حسب المتابعة لألعالم الجديد5جدول رقم )

 المرتبة النسبة التكرار المتابعة
 االولي 97.2 243 نعم
 الثانية %2.8 7 كال

  122 252 المجموع
( ان اغمب افراد العينة يتابعون االعالم الجديد وجاءوا بنسبو 5يبين الجدول رقم )

% بأنيم ال 2.8مبحوثين وبنسبو  7% من مجموع نسبو افراد العينة في حيث اجاب 97.2
 مبحوثًا . 243الالحقة ليكون اجمال العينة يتابعون االعالم الجديد وقد استبعدوا من األسئمة 

 العينة حسب ساعات المتابعة                               -6
 (توزيع افراد العينة حسب ساعات المتابعة لألعالم الجديد6جدول رقم )

 المرتبة النسبة المئوية التكرار ساعات المتابعة
 الرابعة %6.5 16 اقل من ساعو
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 الثالثة %9.8 24 ساعو يوميا 
 االولي %48.14 86 ساعتان

 الثانية %35.3 86 ثالث ساعات واكثر
  %99.7 243 المجموع

% من افراد العينة يتابعون المواقع اإللكترونية  6.5( بان نسبو 6يبين الجدول رقم )
% من افراد العينة 9.8في وقت مشاىدة ال قل من ساعة يوميًا، في حين أجاب ما نسبتو 

% من افراد 48.14يقضون ساعو يوميا في متابعو االعالم الجديد في حين أجاب  بأنيم
العينة بانيم يتابعون المواقع اإللكترونية بساعتين يوميا  وىى اعمى نسبو مشاىدة ومتابعة 
لؤلعالم الجديد وىى نسبو طبيعية لقوة ىذا االعالم في ىذا العصر التفاعمي فيما أجاب اكثر 

 ابعون االعالم التفاعمي الجديد بأكثر من ثالث ساعات يوميا.% بانيم يت35من 
 
 العينة حسب التفضيل -7

 (  المواقع اإللكترونية األكثر متابعة من قبل المبحوثين  *7جدول رقم )
 المرتبة النسبة المئوية التكرار نوع الموقع
 االولي 71.47 233 الفيس بوك

 الثانية 13.49 44 انستغرام
 الثالثة 9.81 32 اليوتيوب
 الرابعة 5.21 17 الواتساب
  %122 326 المجموع 

 
تشير النتائج ان مواقع التواصل االجتماعي ىي األكثر متابعة من قبل المبحوثين كما 

( مبحوثا وبنسبة 233يوضح الجدول أعاله واحتمت المرتبة االولي من المتابعة وأشار الييا )
( 44يتابعيا المبحوثين جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع )%( في حين ان مواقع أخرى 71.47)

( 32%( اما المرتبة الثالثة جاءت بالصحف اإللكترونية وبتكرار )13.49مبحوثا وبنسبة ) 
%( اما المدونات فقد جاءت بالمرتبة الرابعة وألخيرة حيث أشار الييا 9.81مبحوثا وبنسبة )

 %( .5.21( مبحوثا وبنسبة )17)
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من معطيات ان اغمب المبحوثين يتابعون مواقع التواصل االجتماعي   لذا نستنتج
وىذا االتجاه يؤكد اىميو ىذه المواقع لما تسمح بو من تناول اآلراء واألفكار بشكل مباشر 
وبالتالي سرعو القبول او الرفض من قبل الجميور فيما يمس حاالتيم االجتماعية وال سيما 

 محاربة األفكار اليدافة .
 تشير النسب الى ارتفاع عدد المبحوثين الن اتيح لممبحوث االجابة الى اكثر من خيار . *  

 المحور الثالث : المضامين في االعالم الجديد 
( اراء المبحوثين  لممضامين التي تقدم في االعالم الجديد حول قضايا السمم 8جدول رقم ) 

 المجتمعي 
 ال اتفق محايد اتفق الفقرة ت
 % ك % ك % ك  
تثير وسائل االعالم الجديد قضايا  1

 معالجة األفكار المتطرفة 
115 48.3 37 15.2 91 37.4 

يساىم االعالم الجديد بكافو انواعو  2
 في تشكيل الوعي المجتمعي

183 75.3 4 1.6 56 23.4 

تساىم المواقع اإللكترونية والصحف  3
اإللكترونية في تشكيل اراء تثير 

 الفتنة الطائفية

64 26.3 77 31.6 122 14.9 

ىل تساىم وسائل االعالم الجديد  4
في خمق القناعات اإليجابية لدى 

 الجماىير 

123 54.3 24 9.8 96 39.5 

الموضوعات التي تطرح في االعالم  5
الجديد تعزز روح التعايش السممي 

 وقبول االخر 

167 68.7 42 16.4 36 14.8 

أسيمت وسائل االعالم الجديد في  6
 خمق بيئة التسامح والقبول لؤلخر 

142 58.4 57 23.4 44 18.1 

يستخدم االعالم الجديد لغة اعالميو  7
متزنة تبث روح التسامح في 

96 39.5 73 32 74 32.4 
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 االنتماء بعد صفحة داعش 
اسيم االعالم الجديد في وأد الفتنو  8

خاصو بعد تسمم األفكار وفرض 
 اآلراء من قبل داعش اإلرىابي 

122 41.9 63 25.9 78 23 

  577  375 %122 922 المجموع  
 

بين رأي المبحوثين بالمضامين التي تبثيا وسائل االعالم الجديد حول قضايا السمم 
نسبة لالستجابات جاءت مؤيدة لجميع فقرات السؤال المجتمعي فقد ظيرت النتائج بأن اعمى 

 التي تشير الى دور االعالم الجديد في تعزيز قضايا السمم وفقا لما يأتي .
احتمت فقره )يساىم االعالم الجديد بكافة انواعو في تشكيل الوعي ( المرتبة  -

 % ال اتفق 2334% محايد ، 1364% اتفق ، 7533االولي وجاءت بنسبة 
المرتبة الثانية جاءت فقرة )الموضوعات التي تطرح في االعالم الجديد في  -

% 16346%  اتفق ، و 68372تعزز روح التعايش السممي وقبول االخر ( وجاءت بنسبو 
 % ال اتفق .24381محايد ، 
جاءت فقرة اسيم وسائل االعالم الجديد في خمق بيئة التسامح وقبول الرأي  -

% 18312% محايد ( و ) 23345اتفق ( و )  -% 58343بنسبو ) االخر بالمرتبة الثالثة و 
 ال اتفق ( 
فيما كانت الفقرة )ىل تساىم وسائل االعالم الجديد في خمق قناعات ايجابيو  -

محايد ( و )  -%  9317% اتفق ( و ) 52361لدى المجتمع ( بالمرتبة الرابعة وبنسبة ) 
 % ال اتفق ( 39352

وسائل االعالم الجديد قضايا معالجة األفكار في حين جاءت فقرة ) تشير  -
% محايد ( و ) 15322اتفق ( و )   -% 47332المتطرفة بالمرتبة الخامسة وبنسبة ) 

 ال اتفق (  -% 37344
وفى المرتبة السادسة جاءت فقرة ) تساىم المواقع اإللكترونية في الصحف  -

فاض نسبة التأييد لمضمون الفقرة االلكترونية في تشكيل اراء تثير الفتن الطائفية ( بانخ
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%  ال 41397%  محايد ( و ) 31368% اتفق ( و ) 26333وارتفاع نسبة الرفض وبواقع )
 اتفق( 

اما فقرة ) اسيم االعالم الجديد في درأ الفتنو خاصو بعد تسميم األفكار  -
تفق ( و  % ا41397وفرض اراء من قبل التنظيم اإلرىابي ( جاءت بالمرتبة السابعة وبنسبو )

 % ال اتفق ( 32329% محايد ( و )25392) 
وفى المرتبة األخيرة احتمت فقرة ) االعالم الجديد لغة إعالمية متزنة تثير  -

% اتفق ( و ) 39352روح التسامح واالنتماء بعد صفحة داعش اإلرىابي ( وجاءت بنسبة ) 
ج يتضح ان اكثر من % ال اتفق ( من خالل ما تقدم من نتائ32.45% محايد ( و ) 32324

استجابات المبحوثين تشير الى ان المعمومات التي يبثيا االعالم الجديد تسيم في خدمة 
 المجتمع باتجاه تعزيز قضايا السمم األىمي ونبذ الطائفية وروح التسامح 

 (يبين اراء المبحوثين من ابرز القضايا متابعه تعدد المنظومة االجتماعية9جدول رقم )
 تأشير اكثر من خيار ()يمكن 

 المرتبة النسبة % التكرارات المؤشرات
التضيق عمى الحريات العامة  -1

 وحقوق االقميات
 االولي 35.1 141

 الرابعة 16.9 68 استخدام لغة طائفية -2
ممارسو القتل والتيجير ضد  -3

 مكونات معينة
 الثانية 26.6 127

اطالق تعابير واراء متطرفة  -4
 نوعًا ما

 الثالثة 21.1 85

  %122 421 المجموع
( بأن ) التضييق 9دلت النتائج حول اراء افراد العينة عن المؤشرات في جدول رقم )

 عمى الحريات العامة وحقوق األقميات (
 141ىي من ابرز القضايا متابعو وتيدد منظومة التعايش االجتماعي وجاب عنيا  

% في حين جاء فقره )ممارسو القتل والتيجير ضد مكونات بعض (ىي 35مبحوثًا وبنسبو 
( مبحوثًا 127القضايا التي يتابعيا الجميور وتيدد المنظومة االجتماعي وأجاب عنيا )
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لعينة في حين جاء فقرة )اطالق تعابير واراء متطرفة نوعًا % من مجموع افراد ا26.6وبنسبو 
 ما (.

بالمرتبة الثالثة من حيث القضايا اكثر تركز عمييا وسائل االعالم الجديد وتيدد قيم  
 مبحوثًا . 68% فيما أجاب 21مبحوثًا وبنسبو  85المجتمع اإليجابية وأجاب عنيا 

والشوفينة ىي احد اكثر القضايا التي % وبأن استخدام المغة الطائفية 16.5وبنسبو 
تيدد االمن المجتمعي وىو ما دل عمى حريو الرأي وعدم التضيق عمى الحريات العامة 

 لؤلقميات  بأن اكثر المؤشرات متابعو لدى افراد العينة.
 *مؤشر االجابات اكثر ألنو اتيح لممبحوث اإلجابة عمى اكثر من خيار

ينة عن التعابير المؤثرة عاطفيًا كموقف بالسمم االجتماعي (اراء افراد الع82جدول رقم )  
 في االعالم الجديد

 المرتبة النسبة المئوية العينة التكرار المؤشرات
المنشورات التي تحاول ان تقمل  -1

 الشعور بالقمق 
 الثالثة  24.3  89

األفكار واآلراء التي تثير اإلحساس  -2
 بالمواطنة الحقو   

 االولي 32.3  111

اآلراء التي تنمي لديك روح التعايش  -3
 وتقبل اآلراء األخرى

 الثانية 25.6  94

الموضوعات التي تحاول إيجاد  -4
 مشتركات مع فئات المجتمع االخر 

 الرابعة 19.6  72

  99.8  366 المجموع
( حول اراء العينة عن التعابير التي تؤثر عاطفيا 12دلت النتائج في جدول رقم )

السمم االجتماعي في االعالم الجديد . جاءت فقرت األفكار واآلراء التي تثير عمى قضايا 
% 32.3اإلحساس بالمواطنة الحقو من اكثر القضايا متابعو باألعالم الجديد وجاءت بنسبو 

في حيت جاءت فقرة ) اآلراء التي تنمي لدى افراد العينة  روح التعايش وتقبل االخر بالمرتبة 
% من إيجابيات افراد العينة ، فيما جاءت فقرة ) المنشورات التي تحاول 25.6الثانية وبنسبو  

% من إجابات افراد العينة ، فيما أجاب 24.3ان تقمل الشعور بالقمق بالمرتبة الثالثة وبنسبو 
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%  بانو الموضوعات التي تحاول ايجاد مشتركات بين فئات المجتمع ىي 19.6مع نسبتو 
يا السمم االجتماعي التي تطرح في وسائل االعالم الجديد  مؤشر المؤثر العاطفي نحو قضا

 االجابات اكبر ألنو اتيح لممبحوث اإلجابة عمى اكثر من خيار.
(إجابات افراد العينة حول اهم السمبيات التي نجدها في موضوعات االعالم 88جدول رقم )

 الجديد
 المرتبة النسبة التكرار المؤشرات

المتطرفة السماح لآلراء  -1
 واألفكار السمبية

 الثانية 28% 124

عدم وجود خطاب موحد  -2
 نحو بناء مجتمعي وقيمي إيجابي

 االولي 39.1% 173

ضعف المراقبة لممواقع  -3
 التي تثير النعرات الطائفية

 الثالثة 19% 84

تشويو وتحريف بعض  -4
 الموضوعات

 الرابعة 13% 61

  %122 441 المجموع
( حول اراء افراد العينة حول بعض الموضوعات 11الجدول رقم )تبين النتائج في 

السمبية التي تطرح في االعالم الجديد  جاءت فقره ) عدم وجود خطاب موحد نحو بناء 
% في حين 39مجتمعي ومسمي إيجابي ( بالمرتبة االولي من إجابات المبحوثين وبنسبو  

رفة واألفكار السمبية (ىي احد السمبيات % ان فقرة )السماح لآلراء المتط28أجاب ما بنسبو 
من الموضوعات التي نجدىا في موضوعات االعالم الجديد وجاءت بالمرتبة الثانية وبنسبو 

% اما فقره تشويو وتحريف بعض الموضوعات جاءت بالمرتبة األخيرة ضمن إجابات افراد 19
 % .13العينة وبنسبو 

ر واآلراء لبناء منظومة قيمة )فيما تمقي من ىنا نجد وجود خطاب اعالمي يوحد األفكا
 األفكار المتطرفة التي جاءت بيا المجاميع اإلرىابية ضرورة ممحة .

 النتائج
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توصل الباحث عن طريق استعراض وتحقيق ما تقدم الى مجموعو من النتائج وكما 
 يمي .

اثبتت النتائج ان التعرض ) لساعتين( يوميا لالعالم والوقت الذي احتل  -1
( وبنسبة 117تبة االولي حيث أشار اليو ما يقارب من نصف المبحوثين وبواقع )المر 

(48.14 )% 
( مبحوثا ، وبنسبة 233تشير النتائج ان اغمب المبحوثين وبواقع  ) -2

%( يتابعون شبكات التواصل االجتماعي فيما يخص حاالتيم االجتماعية لمحاربة 71.48)
 األفكار اليدافة.

%( اشاره الى 51.58يد عمى نصف المبحوثين بنسبة )دلت النتائج ان ما يز  -3
ان المعمومات التي يبثيا االعالم الجديد تصب في خدمة المجتمع باتجاه تعزيز قضايا السمم 

 األىمي ونبذ الطائفية .
تشير النتائج الى التضيق عمى الحريات وحقوق االنسان من اولي الممارسات  -4

( مبحوثا وبنسبة ) 141الالنسانية ومن أساليب اليدم النفسي لممجتمع حيث أشار الييا )
 %( من مجموع العينة. 35.1

اثبتت النتائج ان طرح األفكار واآلراء التي تثير اإلحساس بالمواطنة الحقة ،  -5
 دمة األساليب المؤثرة بالسمم االجتماعي .تأتي في مق
%( بان 39.1( ، وبنسبة) 173اشارت استجابات أكثرية المبحوثين بتكرار ) -6

عدم وجود خطاب موحد نحو بناء مجتمعي وقيمي إيجابي من اىم السمبيات الموجودة في 
 االعالم الجديد .

 قائمة المصادر
االء ماىر خفاجة ، دور المواقع االلكترونية الحديثة في تشكيل اتجاىات الشباب  -1

الجامعي ، دراسة ماجستير غير منشورة ، كمية اآلداب ، قسم االعالم ، جامعة جنوب الوادي 
 ،2213  
حسن عماد مكاوي وليمي حسين السيد ، االتصال ونظرياتو المعاصرة ، الدار  -2

  2229اىرة ، المصرية المبنانية ، الق
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حشمت قاسم ، خدمات المعمومات مقوماتيا واشكاليا ، دار غريب لمطباعة والنشر ،  -3
 13 2226القاىرة ، 

خالد عبداهلل الحموة ،االعالم الجديد، تأثيراتو في تشكيل الرأي العام، بحوث في منتدى  -4
 2212الجمعية السعودية لؤلعالم واالتصال ، جامعة الممك سعود 

بد القادر ، دور برامج التمفزيون في بث ثقافة التسامح ، برنامج خالد محمد ع -5
  39المسامح كريم ، مجمو الباحث اإلعالمي ، العدد

خالد وليد ، شبكات التواصل وديناميكية التعبير في العالم العربي ، بيروت ، دار  -6
 2211الكتاب ، 

امل الشباب سحر جابر حسن عبد الجواد ، االثار االجتماعية والمجتمعية لتع -7
الجماعي مع مواقع التواصل االجتماعي ، أطروحة دكتوراه ، معيد الدراسات والبحوث البيئية 

  2214، جامعو عين شمس ، 
سعود صالح كاتب ، االعالم الجديد وقضايا المجتمع ، المؤتمر العممي اإلسالمي  -8

  2211الثاني ، الرياض ، مممكة العربية السعودية ، 
مبان ، تكنولوجيا االتصال ، المخاطر وتحديات والتأثيرات االجتماعية ، شريف درويش ال-9

 2222الدار المصرية المبنانية ، القاىرة ، 
ربحي مصطفى عميان ، خدمات المعمومات ، دار صفاء لمنشر والتوزيع ، القاىرة ، -12

2212  
 2221ىرة ، صالح محمد عبدالحميد ، االعالم الجديد ، دار الفكر العربي ، القا -11
عمي عبد اليادي الكرخي ، االعالم الجديد في القنوات التمفزيونية ، دار امجد لمنشر -12

 2216والتوزيع ، عمان ، 
  2212محمد عبدالحميد ، نظريات االعالم واتجاىات التأثير ،عالم الكتب ، القاىرة ، -13
ليبيا مجاالتيا ، الرياض ، محمد عبد العزيز الحيزاني ، البحوث اإلعالمية ، أسسيا اسا-14

  ىـ 1431مكتبو الممك فيد الوطنية ، 
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