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 :الممخص
تعد دراستنا)شبكات التواصؿ االجتماعي ودورىا في المشاركة السياسية(مف 
المواضيع الميمة في مجتمع الدراسة)جامعة االنبار( ألنو مواقع التواصؿ 

االبتكارات التي غيرت الكثير مف توجيات االفراد في االجتماعي تعد مف اىـ 
المجتمع . جاءت أىميو ىذه الدراسة مف خالؿ الكشؼ عف شبكات التواصؿ 
االجتماعي ومدى تأثيرىا في القضايا السياسية ومدى مالءمتيا لمشباب 
الجامعي ،أما الجانب الميداني اعتمدت الدراسة عمى منيج المسح االجتماعي 

ث بيانات الدراسة بأداة االستبياف فضال عف المالحظة وتمت وجمع الباح
( مبحوث مف الذكور واالناث ، تتكوف استمارة 022الدراسة عمى عينة )

( سؤال ،واستخدمت العينة العشوائية التطبيقية اال نسبية 02االستبياف مف )
ووزعت عمى عدد مف الكميات اربع انسانية )كمية اآلداب ،كمية االدارة 

قتصاد ،كيمة التربية لمعمـو االنسانية ،كمية القانوف ( وثالث كميات عممية واال
)كمية اليندسة ،كمية العمـو الصرفة، كمية الحاسوب ( اخرجت الدراسة بعدد مف 
النتائج منيا اف شبكات التواصؿ االجتماعي ليا اىميتيا القصوى في تحديد 

الوطني ووعييـ السياسي وعي االفراد في الجانب السياسي وتعميؽ الشعور 
،وكذلؾ ساىمت مواقع التواصؿ االجتماعي في الييمنة عمى حياة االفراد مف 
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Abstract: 

Social media is one of the most important innovations that 

changed the course of many people's attitudes in society, it 

has an effective and important role in organizing and 

coordinating many political events and because of the 

social need and the exchange of ideas and opinions and the 

transmission of events and facts, in addition to its effective 

role in the participation of individuals in elections and the 

contribution of individuals towards Political issues within 

the community 

The importance of the study lies in two aspects: 

The first aspect is the theoretical importance that reveals 

the social networking sites and the extent of their impact 

on political issues and the extent of their suitability for 

university youth, while the second aspect is the scientific 

importance that lies in the field framework of the study and 

the results expected from it 

The study also relied on the social survey method to reach 

the goals of the study, by adopting the tool (questionnaire) 

which was distributed to a sample size (200) male and 

female to Anbar University students on a number of 

colleges, four of which are human and three of which are 

scientific  
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 المقدمة:
تمعب شبكات التواصؿ االجتماعي دورًا فاعؿ في عممية المشاركة السياسية في ىذه 
المجتمعات، لكف ليس لكؿ عمؿ سياسي يعتبر مشاركة سياسية ويجب أف يؤثر ىذا العمؿ 

خاذ القرار السياسي في المجتمع، وأصبحت شبكات عمى سياسة الدولة أو عمى عممية أت
التواصؿ االجتماعي موقعًا رئيسي لألفراد في المشاركة  السياسية ألف دمرىا يكوف فاعؿ سواء 
نشر أو ترويج  لمسياسييف أو المشاركة والتصويت في االنتخابات فعف طريؽ ىذه الشبكات  

ألنيا عمؿ أرادي عند االفراد وعند توفر يكوف األفراد عمى درية وعمـ لممشاركة السياسية 
االرادة عند االفراد في عممية السياسي، تعد المشاركة السياسية تعبيرًا عف قناعة وايماف االفراد 
بأنيـ جزء مف النسؽ السياسي ليـ مصمحة في دعمو أو معارضتو، فالمشاركة ال تنفصؿ عف 

سياسية في المجتمع، باإلضافة الى الوعي السياسي الذي  حصؿ عميو مف خالؿ التنشئة ال
أنواع الثقافة السائدة في المجتمع التي تحدد المشاركة وتنمي روح الثقافة والمشاركة واالنتماء 
لموطف والشعور في تحمؿ المسؤولية السياسية، وشبكات التواصؿ االجتماعي تعمؿ كمنصة 

وقائع أو التصويت والمشاركة تأثير عمى المشاركة السياسية سواء كانت في نقؿ األخبار وال
في االنتخابات وعف طريؽ المشاركة تتغير سياسة الدولة وتوجياتيا العامة سواء كانت تجاه 
االفراد أو لمصالح العاـ، كذلؾ يفرغ االفراد شحناتيـ العاطفية والنفسية والسموكية اتجاه االمور 

مجريات االحداث السياسية السياسية بممارسة فعمية تشعرىـ بالقدرة عمى التأثير عمى 
واالجتماعية في ىذه المجتمعات وعف طريؽ المشاركة يحقؽ االفراد مطالبيـ السياسية 

 واالجتماعية في ىذه المجتمعات.
 االطار النظري لمدراسة  :المبحث االول

 (Study problem)ٍ : أوال: مشكمة الدراسة
التي يحاوؿ الباحث تحميميا وتفسيرىا أف لكؿ دراسة أو بحث عممي مشكمتو الخاصة         

وبياف االسباب التي تقؼ ورائيا أف مشكمة الدراسة تكمف في ظؿ التطور التكنولوجي في شتى 
ارجاء العالـ فوسائؿ التواصؿ االجتماعي اصبحت مف اقوى عوامؿ التغير في حياة االفراد 

 الحديثة الوسائؿ   استخداـيعد لذلؾ تعد مف ضروريات الحياة وال يمكف االستغناء عنيا، و 
 االجتماعي، التواصؿ شبكات مقدمتيا وفي بيف طمبة جامعة االنبار، فيما والتنسيؽ لمتواصؿ
 الحياة جوانب مختمؼ في عميقة تغيرات ادى الى أحداث، وغيرىا وتويتر بوؾ كالفيس
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في  االتصاؿ أنماط كافة عمى كبير بشكؿ أثر الذي األمر واالجتماعية، الفكرية ,الثقافية،
 مارشاؿ أشار الييا التي الكونية القرية مفيـو لتجسيد واسعا بابا فتح المجتمع االنباري مما

جامعة االنبار ،  طمبةىذا يقودنا لمبحث  في اشكالية  المشاركة السياسية  ل، و ماكموىاف
لمتعرؼ عمى مالمح واقعيا وظروفيا، ومعرفة معوقاتيا، ومجاالت ممارستيا الثقافية و 
السياسية واالجتماعية، كما تبحث في محدداتيا المجتمعية والسياسية، وفي دور الجامعة 
كمؤشر بتنظيماتيا وقوانينيا، بما يسيـ بالمحصمة في وضع تصورات حوؿ كيفية تفعيميا، 

وجيييا ليجعؿ منيا مشاركة سياسية فاعمة تصب في مصمحة تطور وتقدـ النسؽ السياسي، وت
 بما يخدـ أىداؼ المجتمع ويرتقي فيو دوف استثناء ألىداؼ شبابيا الجامعي بالمقابؿ.

 : التي تتضمف التساؤالت مف وىنالؾ مجموعة
التواصؿ  شبكات عبر السياسي الوعي نشر في االنبار جامعة طمبة يشارؾ ىؿ -4

 ؟ االجتماعي 
التواصؿ  لمواقع االنبار جامعة طمبة استخداـ ءرا و تكمف التي والحاجات الدوافع ماىي  -0 

 ؟ االجتماعي 
 يخص فيما شبكات التواصؿ االجتماعي  دور حوؿ االنبار جامعة طمبة رؤى ماىي -0

 السياسية؟ والقضايا المواضيع
 (Importance of the studyثانيا: أىمية الدراسة: )

: تأتي أىمية ىذه الدراسة في تحديد أطار الفائدة والتي تكمف في من الناحية النظرية -8
الكشؼ عف مواقع شبكات التواصؿ االجتماعي ومدى تأثيرىا في القضايا المجتمعية سواء 

مالئمتيا كانت  القضايا االجتماعية أو السياسية وحتى الثقافية في ىذا المجتمع وبياف مدى 
توضح دور و لمشباب الجامعي وباإلضافة الى مدى انعكاساتيا عمى االفراد في ىذا المجتمع.

 موقع فيس بوؾ في تنظيـ المشاركة السياسية.             
 من الناحية العممية: -2
ترجع أىمية ىذه الدراسة الى محاولة التعرؼ عمى شبكات التواصؿ االجتماعي والتي  -8

األفراد في كيفية تنمية مشاركتيـ في القضايا االجتماعية ليكونوا عنصرًا فعااًل في  تمجأ الييا
 بناء المجتمع.
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تحاوؿ ىذه الدراسة عمى  معرفة المعوقات التي تؤثر بمشاركة طمبة جامعة االنبار في  -0
 الحياة السياسية.

 (Targets of the studyثالثًا: أىداف الدراسة:)
 الى التعرؼ عمى :تيدؼ ىذه الدراسة   
التواصؿ  لموقع االنبار جامعة طمبة  استخداـ وراء تكمف التي والحاجات الدوافع معرفة -4 

 االجتماعي 
بياف الدور الذي تمعبو شبكات التواصؿ االجتماعي في تنظيـ المشاركة السياسية لطمبة  -0

 الجامعة.
 السياسية لدى طمبة جامعة.التعرؼ عمى  العوامؿ المؤثرة في ضعؼ وقوة  المشاركة  -0

 المفاىيم والمصطمحات  العممية لمدراسة :المبحث الثاني
( ىي تمؾ األنظمة االجتماعية المرتبطة  (social mediaاوال: شبكات التواصل االجتماعي

بنوع واحد أو أكثر مف أنواع الترابط التي تشمؿ القيـ والرؤى واألفكار المشتركة فيما بينيـ 
والصراع، والمجموعات المشاركة في أحداث أو جوانب عديدة في عالقات االنساف والقرابة 

 .(8)داخؿ المجتمع
 عمى أنيا منظومة مف الشبكات االلكترونية التي تسمح لألعضاء  تنطمق : 

أو لألفراد المشتركيف بإنشاء موقع خاص بيـ لمتواصؿ مع بعضيـ ثـ ربطة مف خالؿ نظاـ 
خريف لدييـ نفس األىداؼ واآلراء واليوايات واالىتمامات مع أصدقاء اجتماعي مع األفراد اآل

 .(2)الجامعة أو الثانوية
: وىي أحدى تطبيقات عمى شبكة االنترنيت والتعريف االجرائي لشبكات التواصل االجتماعي

والتي تسمح لمستخدمييا التواصؿ مع االخريف لمتحدث في مختمؼ المجاالت التي يمكف 
فاعؿ معيـ ىي مجموعة صفحات ويب مرتبطة مع بعضيا البعض، ويمكف مشاركتيا والت

زيارة مواقع  عبر االنترنيت، وتختمؼ األىداؼ واألفكار واالتجاىات حسب األفراد في مواقع 
 الويب.

 -:The Roleثانيا: الدور  
 .(3):" بأنو الحركة أو عود الشيء الى ما كاف عميو"تعريفة لغة
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نمط معيف مف السموؾ ال يرتبط بمركز معيف وأنو يمثؿ الجانب :" ىو تعريفو اصطالحا
 .(4)الحركي لألفراد
:" بأنو قدرة األفراد عمى ما يقوموف بو مف خالؿ عالقة األفراد مع بعضيـ ويعرف الدور
 .(5)والتفاعؿ معيـ"

 -التعريف االجرائي لمدور:
ىو مجموعة الفعاليات التي يقـ بيا األفراد في أداء أدوارىـ االجتماعية في المجتمع وفقًا لما  

ىو محدد مف الواجبات والحقوؽ المفروضة مف قبؿ المجتمع عمى األفراد في النظاـ الداخمي 
 ليذه األدوار.

 ثالثا: المشاركة السياسية
األساسية في تحديد السموؾ لألفراد في تعد المشاركة السياسية أحد وأىـ األبعاد 

المجتمع، كما أنيا تعد أحد المحاور والجوانب االساسية في مجاؿ اىتماـ عمـ السياسة، 
والعموـ االجتماعية، وتتفؽ الدراسات واآلراء عمى تأكيد الدور االيجابي لمفرد في ىذه الحياة 

والمشاركة، عممية إرادية وىي  السياسية، مف خالؿ حؽ التصويت في االنتخابات والترشيح،
 .(6)ركيزة اساسية ألنيا تعني ممارسة الشعب لحقو في حكـ نفسو بنفسو

:"ىي محصمة نيائية لجممة مف العوامؿ االجتماعية واالقتصادية وتعرف المشاركة السياسية 
 .(7)والثقافية، والمعرفية والسياسية واألخالقية"

وىي قياـ المواطنيف الذيف يقوموف بدور  تعريف االجرائي لممشاركة السياسية :
مشترؾ، في الحياة العامة عمى مستوى النظاـ السياسي محمي او اقميمي، في االنشطة 

 السياسية او االتصاؿ بالمسؤوليف او التعبير عف الراي .
 الوعي المجتمعي ودوره في المشاركة السياسية: المبحث الثالث

ريف تناولوا الوعي المجتمعي مف وجيات نظر مختمفة، نجد أف معظـ الفالسفة والمفك     
وأف رؤية عمماء االجتماع لمفيوـ الوعي تركز عمى عالقة االفراد بالوسط االجتماعي ويؤكد 

أف الوعي ينشأ نتيجة لمفعؿ االجتماعي، حيث تمكف عممية   G.H.Meadالعالـ جورج ميد 
التواصؿ االجتماعي مف أف وعي االفراد أو يصبح واعيًا مف خالؿ االنتماء والوالء والمشاركة 
في المجتمع، وىذا يعتبر الوعي المجتمعي جزء أو عامؿ أساسي في المشاركة السياسية داخؿ 

ؾ الناقد والرؤية الحقيقية لمواقع وفيـ العالـ الذي يعيش المجتمع، فالوعي المجتمعي ىو االدرا
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فيو االفراد والعمؿ عمى تغييره، وىذا فأف الوعي أداة نقدية يكشؼ بيا المقيوريف حقيقة أنفسيـ 
. ويمعب الوعي المجتمعي دورًا كبيرُا (5)وحقيقة قاىرييـ إلدراؾ وحدة ال يكفي لتحقيؽ الحرية

يكوف ليا تأثير عمى وعي االفراد ، ومف خالؿ المشاركة تجعؿ في المشاركة السياسية ألف 
االفراد يشعروف بالوالء واالنتماء لممجتمع، وتحقيؽ التفيـ واالنسجاـ بيف الحكومة واألفراد، وأف 
وعي األفراد في المشاركة السياسية أو التصويت في االنتخابات أو الترشيح، وىذا يدفع االفراد 

، مف خالؿ وعي االفراد بالقيـ واالفكار (6)لتقدـ الى االماـ داخؿ المجتمعوالمجتمع الى عممية ا
السياسية تساعدىـ عمى اكتساب أفكار جديدة، وتساىـ في تنظيـ واستقرار المجتمع، عمى 
الرغـ مف تطور األنظمة السياسية واالجتماعية في ىذه المجتمعات وأف دور المشاركة 

الؿ نشر الوعي السياسي والثقافي لالنتماء والوالء لموطف  السياسية في ىذه المجتمعات مف خ
وتنمي الثقافة السياسية لألفراد في المجتمع، والمحافظة عمى شكؿ الدولة ونظاميا السياسي، 
وادوات الوعي المجتمعي ودوره في المشاركة السياسية يسعى مف خالليا الى تحريؾ األفراد 

.أضافة الى ذلؾ تبقى تحقيؽ (42)مجاالت السياسيةعمى تحقيؽ بعض األىداؼ والوسائؿ وال
المشاركة السياسية في المجتمع بوجود االفراد ووعييـ المجتمعي وىذا يدؿ عمى تحقيؽ الثقافة 
السياسية والتنمية لألفراد، وبالتالي تأثيرىا االيجابي عمى االفراد وتحقيؽ العدالة والمساواة 

أحدى أدوات تفعيؿ األفراد لممشاركة وأداة التغيير مف  . والوعي يعتبر(44)والحرية في المجتمع
خالؿ إسياـ األفراد في بناء مجتمع متكامؿ، باإلضافة الى المشاركة السياسية التي تعتبر 
بمثابة االرضية الفمسفية التأسيسية ليذه المجتمعات، بمعنى لوال وعي االفراد لـ تكف ىناؾ 

. (40)باالنتخابات أو الترشيح أو التصويت أو غير ذلؾ مشاركة مف قبؿ االفراد واالىتماـ سواء
فالشعور باالنتماء عامؿ أساسي لكثير مف المجتمعات في ضوء السياؽ السياسي لمقيـ 
السياسية وارتباط االفراد نحو التوجيات والمشاركات السياسية، وبالمشاركة يتـ تحريؾ طاقات 

لمساواة، وىذا يصبح الوعي دور كبير وصمة االفراد واالسياـ في تحقيؽ العدؿ االجتماعي وا
. فأف الوعي يرسخ القيـ واألفكار واآلراء واالتجاىات لدى االفراد (40)وثيقة بالجانب السياسي

بالجوانب السياسية لتقميد منصب سياسي أو الترشيح في االنتخابات أو التصويت والمشاركة، 
وركيزة أساسية مف ركائز المشاركة وليذا يعتبر الوعي أداة أساسية في ىذه المجتمعات 

 .(41)األساسية ألف المشاركة تعتمد عمى وعي وشعور وانتماء االفراد لممجتمع
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 وكتب الباحث االمريكي في وسائؿ التواصؿ ر، ماكنيبؿ في كتابو:
، أصبحت ىذه الوسائؿ سببًا لتغييرات جذرية في الجانب 4635التالعب بالشعب عاـ 
ت، ودور الوعي كاف ذو صمة وثيقة في األحداث والوقائع السياسية السياسي ليذه المجتمعا

مف خالؿ اإلحساس والشعور باليوية والمواطنة، وأف االختيار السياسي مف خالؿ تصادـ 
 .(42)األفكار وغرس صورىـ في وعي االفراد واتجاىاتيـ السياسية

 مستويات الوعي المجتمعي:  -
نجد أف ىذه المستويات مختمفة ويشير عبد المعطي في مؤلفو الوعي التنموي العربي"  

 الى أف الوعي مف المنظور السيسيولوجيا ينقسـ الى:
 وعي فردي. -4
 وعي جماىيري.  -0
 : الوعي الفردي -4

يقصد بو وعي االفراد في المجتمع، حيث أف ىذا الوعي يعبر عف االفراد محدديف 
الى انعكاس مباشر لموجود الفردي، والوعي الفردي مف ابرز خصائصو بالظروؼ، باإلضافة 

أنو محدد في ضوء الشروط الشخصية لحياة االفراد ونشاطيـ السياسي  وسط الحياة اليومية، 
 ومف ثـ فأف الوعي ال يعني االحاطة بجوىر الحياة الفعمية لألفراد.

 الجماىيري: الوعي  -0
شخاص وىو بذلؾ أكثر عقالنية ومنطقية يحتوي الوعي الجماعي، عمى وعي اال

وأرقى مف الوعي الفردي كما يؤكد" دور كأيـ" أف ىدؼ الوعي الفردي الوصوؿ الى الجماعة 
ومف ثـ الى المجتمع ككؿ كما يؤكد عمى أف الوعي الفردي ما ىو إال محطة لنمو الوعي 

والسياسية لعامؿ كؿ  الجماعي، ونجد الفارؽ الرئيسي بينيما يكمف في الخصائص االجتماعية
منيا، وأف الوعي الفردي يكوف أضيؽ في محتواه مف الوعي الجماىيري، حيث نجد الوعي 
الجماىيري باإلضافة الى أف يعتبر نتاجًا فكريًا لطبقات كاممة فيو أكثر تنوعًا وثراء ومشاركة 

 . (43)و مجتمع بأسرهالسياسة ألنو أحاط بالواقع المحيط بالفئة السياسية واالجتماعية أو طبقة أ
أف ليس ىناؾ وعي فردي ولكف ىناؾ وعيًا جماعيًا،   L. Goldmanويرى" لوشياف جولدنا 

 ولكف يمكف أف يكوف الوعي الجماعي بيف شكميف متمايزيف:
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: أي الوعي التجريبي لمطبقة  عمى Real Consciousness: االول: الوعي الفعمي
 مشكالتو السياسية واالجتماعية.مستوى السمب، أي وعي الطبقة بالحاضر و 

: وىو الوعي الذي يعتمد Possible Consciousness: الوعي الممكف الثاني 
عمى االوؿ ولكف يتجاوزه الى مستوى الوعي بالمستقبؿ، وحينما يصؿ ىذا الوعي الممكف الى 

رؤية  اعمى درجة مف التماسؾ باآلراء واالفكار والقيـ السياسية فأنو سرعاف ما يتحوؿ الى
 .(44)لمعالـ ذات بعد طبقي واجتماعي وسياسي

 ويمكف تقسيـ مكونات الوعي الى قسميف أساسيف ىما:
 مكونات الوعي المجتمعي الخارجية: -8

 وتوضح ىذه المكونات ماىية الوعي مف حيث الشكؿ الخارجي.
 مكونات الوعي المجتمعي الداخمية: -2

مجموعة مف العوامؿ وىي التي تكشؼ عف مضموف ومحتوى الوعي وىناؾ 
البنائية المتداخمة والمتفاعمة فيما بينيا التي تحدد الوعي المجتمعي في ىذا المجتمع وال يمكف 

 الفصؿ بينيا إال بيدؼ التحميؿ وىي:
 البناء االقتصادي -آ

 البناء السياسي -ب
 البناء االجتماعي  -ج

األفراد وفي نفس الوقت نتاج والوعي بمعناه العاـ لو اتجاىاف فردي وانساني ونتاج  
الحياة السياسية واالجتماعية بيذا المجتمع، ويتضمف الوعي جوانب عدة: منيا المعرفة 
واالدراؾ والفيـ والتقويـ والتصرؼ أو السموؾ، فالوعي المجتمعي يؤسس عمى المعرفة واالدراؾ 

المعرفة وااليماف ) اكتساب المعارؼ والمعمومات وفيميا(، والوجداف) اكتساب اتجاه نحو 
بو(والسموؾ أو التصرؼ) العمؿ بما أكتسب مف معارؼ وقيـ سياسية وأفكار واتجاىات بيذا 

. وبذلؾ أكدت الدراسات عمى أف الوعي الشامؿ  المتكامؿ لألفراد لو عدة مكونات (45)المجتمع
 أساسية التي تحدد محتواه مف أىميا:

 واالجتماعية واالقتصادية.الوعي المجتمعي بالعالقات السياسية  -4
 الوعي بالمجتمع الذي يعيش فيو االفراد.  -0
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الوعي بالطبيعة المحيطة باألفراد بكؿ مكوناتيا ووسائميا واساليبيا وما تحوى مف موارد   -0
 استغالليا والعالقة االساسية بيف االفراد وبينيا.

 وىناؾ ثالثة أبعاد لموعي منيا:
  الوعي الفردي -آ

  يالوعي الطبق -ب
 الوعي المجتمعي أو الجماىيري -ج
: ويقصد بو وعي الفرد لنفسو ويتحدد ىذا الوعي مف خالؿ نشاط الجماعة الوعي الفردي -آ

األحيائية فتتكوف فيما بينيـ روابط معقدة تقوـ عمى المشاعر، وعي االفراد أما أف يكوف 
شاركات والنظريات بشكؿ عفوي أو وعيو النظري الذي يشمؿ مجمؿ األفكار واآلراء والم

التي ال تتكوف أال مف خالؿ العالقة االرتباطية باألفراد بعاليـ الواقعي، وارتباطيـ بتغيير 
األىداؼ باعتباره لمنتج  وىو اليدؼ مف نشاطو، واىتمت الماركسية في دراستيا لموعي 

واىر الفردي بدور الخصائص الفردية في وعي االنساف ألف يفيـ األحداث السياسية  والظ
 .(46)بطريقة فردية ويقيـ بطريقتو الوقائع واالحداث  في الحياة االجتماعية

: ىو أدراؾ طبقي لممجتمع نجد أنو يختص بالمجموعات الطبقية الوعي الطبقي  - ب
االجتماعية ويعتقد ماركس أف الوعي سوؼ يتطور مف خالؿ اىتمامات الطبقة العاممة 

التي تقوـ  عمى ممكية االفراد الخاصة، ويعرؼ  وخيراتيا المتنافسة بيف عالقات االنتاج
ماركس الوعي الطبقي ىو الشعور المتزايد الذي ينتاب الطبقة البروليتارية ويجعميا تحس 
بمركزىا االجتماعي وتساعدىـ عمى نضج الوعي المجتمعي، وحيث يؤكد كارؿ ماركس 

دراؾ اال  .(02)فراد لتمؾ العالقاتعمى أف العوامؿ الذاتية تمعب دورًا في تشكيؿ الوعي وا 
: وىي تعكس الوجود االجتماعي ككؿ والوعي المجتمعي الوعي المجتمعي أو الجماىيري -ج

يشير الى أدراؾ وتصور القضايا المجتمعية والسياسية االساسية، فيذا الوعي يتحدد 
 بالوجود االجتماعي وىو نتاج مباشر لمعالقات االجتماعية القائمة في المجتمع، والوعي
المجتمعي ليس بمعزؿ عف أفراد معينيف بؿ انو يوجد في أذىانيـ عمى شكؿ أفكار 
ووسائؿ ورغبات وأىداؼ معينة تتميز بيا مجموعة مف الناس أو األفراد أو الجماىير، 
ويتضمف  الوعي المجتمعي المحاوالت التي تعبر عف األىداؼ والمصالح المشتركة 

ؿ مف الوعي الفردي والوعي المجتمعي بعالقة لألفراد في تمؾ المجتمعات، ويرتبط ك
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تبادلية فيما متحداف جدليًا ومتداخالف، والوعي الفردي ىو وعي االنساف الفردي بينما 
يمثؿ الوعي المجتمعي ظاىرة  ذات طابع جماىيري، عند االفراد الوعي ليس متجانسًا 

انية والتجارب الى فيو يضـ أكثر الظواىر الروحية والتي تتراوح بيف المشاعر االنس
النظريات التي تفسر جوىر حياة المجتمع، لذلؾ أىتمت المادية التاريخية بالسيكولوجيا 

 .(04)االجتماعية باعتبارىا  مصدرًا  لموعي الجماىيري
 :ويتميز الوعي المجتمعي بأنو 
نتاجًا لتفاعؿ وعي كؿ فرد مع اآلخريف وتفاعؿ وجود كؿ فرد مع اآلخريف عف طريؽ  -

 التفاعالت والمشاركات السياسية وغيرىا في االفكار واألىداؼ.
يتأثر بعوامؿ داخمية وخارجية أخرى تحوؿ الوعي الفردي الذاتي الى مستوى  التصور  -

الجماعي، فيكتسب الوعي الفردي اليومي محتوى اجتماعيًا مما يكسبو طابعًا موضوعيًا، 
ًا مف شروط تأكيد الوعي وتدعيـ التي ال ميزانو مصالح الجماعة، وىذا يخمؽ شرطًا اساسي

 توفر أمانًا سيكولوجيًا فحسب ولكف تنقؿ الفعؿ الفردي الى مستوى جماعي.
تؤثر فيو االيديولوجيا ونجد أف الوعي المجتمعي ليس أدراكًا لمواقع فقط وليس تصورًا لو فقط   -

ي األىداؼ واالحساس ولكنو نتاج حركة جدلية يندمج فييا األفراد في الجماعة واألدراؾ ف
والمشاعر واألفكار واالتجاىات والتصور والقيـ، مع ذلؾ ال ينفي أف كؿ مف االيديولوجيا 
والعمـ ىي دالالت نوعية متميزة مف مجاالت الوعي المجتمعي حيث يتميز كؿ منيما عف 

 .(00)غيره مف المجاالت بوظائفو والدرجة التي يعكس  بيا الواقع
عوامؿ تماسؾ المجتمع ليست عوامؿ مادية بؿ أف تماسكو يتـ ويرى أوكست كونت أف 

عف طريؽ الروابط  الروحية، باإلضافة الى دور كأيـ اعتبر أف القوى المسيطرة تكمف في 
وعي االفراد ومشاركتيـ السياسية واالجتماعية في ىذه المجتمعات، والوظيفيوف يعتبروف 

تغيير في ىذه الحياة يأتي نتيجة التغيير في الوعي ىو أساس الحياة االجتماعية ومف ثـ أي 
وعي األفراد ومفاىيميـ وتصوراتيـ  وافكارىـ وقواعدىـ االخالقية ػ ويعتبر الوعي السياسي أحد 
اشكاؿ الوعي ألف ىو خبرة عامة تحتاجيا مف أجؿ شؤوف المجتمع  ويشكؿ ذلؾ الوعي مف 

سي منصبًا عمى ىدؼ ما يعكس خالؿ إدراؾ  الشخص لذاتو فيعتبر األساس الفعؿ السيا
الوجود االجتماعي، ومف خصائص الوعي أنو يظير لدى جماعات أو طبقات عمى درجة 
معينة مف التنظيـ مف حيث األىداؼ والوسائؿ، وغياب الوعي يؤدي الى كثرة مشكالت، 
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وأنيا ونظرًا  ألف التنشئة السياسية تمعب دورًا أساسيًا في تحويؿ األفراد الى كائف اجتماعي 
تساىـ في اعداد األفراد لكي يكوف أفرادًا صالحيف في المجتمع، ويمكنيـ المشاركة في العمؿ 

. ولممشاركة (00)السياسي مف خالؿ تنمية الوعي لدييـ ومشاركتيـ في االنتخابات وغيرىا
وفيربا  Macloskyالسياسية درجات أتفؽ عمييا بصفة خاصة كؿ مف ىيربرت ماؾ ونسكي 

Verba  وناي Nie :وىذه الدرجات 
 تقميد منصب سياسي. -
 السعي  لشغؿ منصب سياسي أو اداري.  -
 العضوية النشطة في تنظيـ سياسي.  -
 المشاركة في االجتماعات السياسية العامة.  -
 المشاركة في المناقشات  السياسية غير الرسمية.  -
 االىتماـ العاـ باألمور السياسية،  -
 التصويت:  -
السياسي اقصى درجات المشاركة السياسية ويمثؿ قمة اليـر في ويمكف تقمد المنصب  

 ىذه العممية.
. وال تستيدؼ التنشئة السياسية مجرد حث األفراد عمى   أما التصويت فيمثؿ قاعدة اليـر

المشاركة في العممية السياسية فقط، بؿ تستيدؼ رفع مستويات الوعي في مشاركة األفراد 
نوا قادريف عمى اتخاذ قراراتيـ ووعييـ في الحياة السياسية، اتجاه الجانب الساسي حتى يكو 

ويقوموف بالدور االيجابي في ىذه المجتمعات، ويكمف دور الوعي في مساعدة األفراد عمى 
المشاركة االنتخابية والترشيد في القرار السياسي، ويعتبر الوعي أمر ضروري في مساعدة 

مشاركة الجماىير في الحياة السياسية وتشكيؿ  االفراد في المشاركة السياسية ونطاؽ حجـ
 .(01)القرار السياسي

وتعتبر المشاركة السياسية لدى االفراد مف القضايا الميمة في المجتمع مف خالؿ  
نما  وعييـ وانتمائيـ لموطف، والمشاركة السياسية ليست عممية طبيعية عند االنساف  وا 

مف خالؿ مراحؿ حياتيـ  ومدى تفاعميـ داخؿ  المشاركة ىي عممية  مكتسبة بتعمميا الشباب
الجماعات التي ينتمي الييا االفراد، ومدى توافر القدرة والدافعية لألفراد التي يوفرىا المجتمع 
ليـ، وتختمؼ المشاركة السياسية باختالؼ المجتمعات وباختالؼ الزماف والمكاف واختالؼ 
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فراد في ىذه المجتمعات تؤدي الى . وما الشؾ أف مشاركة األ(02)ظروؼ العمؿ السياسي
 (03)التقدـ والتطور والمساواة والحرية في التعبير عف الرأي، باإلضافة الى الحقوؽ والواجبات

وزيادة معدالت مشاركة األفراد فأف ىذا يؤدي بصورة ايجابية لشخصياتيـ وحثيـ عمى 
 . (04)المشاركة السياسية في ىذه المجتمعات

 
  السياسية:أىمية المشاركة 

أف المشاركة السياسية تعتبر الحراؾ االوؿ لوعي االفراد في اشتراكيـ في  اتخاذ أو صنع   -
 القرار السياسي.

أنيا تتيح لألفراد معرفة المشاكؿ التي تحدث في المجتمع وليذا تعد مشاركة المواطنيف صماـ   -
 أماف لمقرار السياسي.

نيف وتمنح ليـ الفرصة في الحياة السياسية تعد المشاركة السياسية حؽ مف حقوؽ المواط  -
 واالجتماعية واالقتصادية لمتعاوف بيف االفراد والحكومة عمى استقرار المجتمع.

 وىذه المشاركة تفتح آفاقًا لألفراد في مجاؿ االعماؿ التي تخص  القضايا السياسية.  -
 :مستويات المشاركة السياسية 

 منيا:وىناؾ عدة مستويات لممشاركة السياسية 
: وىو الذي يمثؿ أعمى مشاركة في الجانب السياسي ألف ىذا المستوى يضـ المستوى االول -

النشطاء في العمؿ السياسي، باإلضافة الى النخب السياسية الذيف تتوفر لدييـ معايير التعميـ، 
كذلؾ الدعاية االنتخابية، وىناؾ مف يتوفر فييـ شروط منيـ الذيف يكونوا أعضاء في منظمة 
سياسية والترشح لالنتخابات وحضور االجتماعات والمناقشات المشاركة في توجييات األفراد 

 بالقضايا السياسية تخص السمطات التشريعية والتنفيذية.
: وىو الذي يمثؿ االفراد الذيف يدلوف بأصواتيـ في االنتخابات وممف يمتمكوف المستوى الثاني -

ابعيف لألحداث والوقائع السياسية والميتميف وعي ثقافي وسياسي، وباإلضافة الى المت
 .(05)باألنشطة السياسية

: وىو ذلؾ المستوى االدنى أي ىـ اليامشيوف في أداء الجانب السياسي الذيف المستوى الثالث -
يشاركوف بشكؿ موسمي في العمؿ السياسي أو ربما يشاركوف اضطرارًا، ألف عندما تكوف 
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ما يميموف باالىتماـ في االعماؿ والقضايا السياسية وال مصالح االفراد محدودة، وبالتالي 
 يخصص ليـ أي مورد أو وقت.

الى ثالثة  Mlibrabhوىناؾ مف يقسـ المواقؼ مف المشاركة السياسية ويقسميـ  ميمبرات 
 اقساـ وىـ: 

 مف العممية السياسية. اينسحبو  نيـ الذيف ال يشاركوف أو الذيف : عمى أأواًل: الالمبالون
 في العمميات السياسية. متفاعميف  الغيراألشخاص الذيف ىـ  ثانيًا: المتفرجون:
يكونوا ايجابيف أو يقاتموف في العممية السياسية وليذا الوعي دور كبير في  ثالثا: المنازلون:

المشاركة السياسية والعممية السياسية مف خالؿ وعي االفراد وانتمائيـ ووالئيـ ومشاركتيـ في 
  .(06)رار السياسي في ىذه المجتمعاتصنع الق

 :دوافع المشاركة السياسية 
أف ىذه الدوافع تتعمؽ بأسموب المشاركة السياسية لدى األفراد في المجتمع، مف حيث 
األداء والمستوى سواء كاف يخص الحاكـ أو الحكومة أو المؤسسات او الجماعات الطالبية أو 

 .(02)النقابات ومف ىذه الدوافع منيا
 في العممية السياسية يعتبر نفسو وأف ىذه الدافع لألفراد عندما يشاركوف الدوافع النفسية: -آ

 جزء ال يتجزأ مف ىذا المجتمع، وأف لو دور كبير في الحياة السياسية.
: األفراد عندما يشاركوف سياسيًا سواء بالتصويت الدوافع المرتبطة بالوعي السياسي -ب

السياسية  التي  التنشئةف ىذا نابع مف وعي قد أكتسبو مف مصادر باالنتخابات أو الترشيح، فأ
 ساىمت في وعي نحو المشاركة السياسية.

: األفراد ليـ الحؽ أف يعبروا عف أفكارىـ وآرائيـ ورغباتيـ دوافع التعبير السياسي -ج
السياسية لألفراد واتجاىاتيـ وقناعاتيـ التي يراىا مناسبة، وبدورىا البارز في تحقيؽ المشاركة 

 في المجتمع بكامؿ  ووسائؿ الطرؽ المنشودة .
: أف ىذه الدوافع تأتي  لتعبر الدوافع العرقية والدينية والطائفية في المشاركة السياسية -د

عف اآلراء واالتجاىات واألفكار التي يراىا االفراد في المجتمع مناسبة، باإلضافة الى أنيا 
 ي والعقمي والتي يترجميا في واقع ىذه الحياة السياسية.تتناسب مع كيانو االجتماع
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: أف ىناؾ بعض مف األفراد مف يطمب منو المشاركة دوافع المنصب والموقع الوظيفي -ه
السياسية، ذلؾ مف اجؿ أف يصؿ الى منصب يراه لو أو لشخص يريده بعينو لتوافؽ المصالح 

 بينيـ.
 :معوقات المشاركة السياسية 

السياسية في ىذه المجتمعات تجري بما يتناسب مع مستوى التنشئة لألفراد، ونرى أف المشاركة  
 أف ىناؾ معيقات تحوؿ دوف تحقيؽ المشاركة ومف أىـ ىذه المعيقات ىي:

أف األفراد قد يحصموف عمى تعويضات فاذا كانت ىذه التعويضات مف المشاركة السياسية  -
 دفع األشخاص بأنفسيـ لممشاركة السياسية.تحقؽ ليـ ايرادًا أقؿ مف اآلخريف وىذا ال ي

يرى االفراد أف ىناؾ اختالؼ باألىداؼ فإذا رأى أف األىداؼ الحالية تشبو أو مماثمو لألىداؼ  -
 التي سبقتيا أو أقؿ منيا فأنو لف يتحمس لممشاركة السياسية.

ياسية ستجري فإذا شعر االفراد بأف ىناؾ تغير باألوضاع والمؤشرات الحالية وأف مشاركتو الس -
 .(04)وتغير وتحوؿ باألوضاع الراىنة فسوؼ يشاركوف والعكس صحيح

انخفاض الوعي لدى األفراد الذي ال يؤىمو لممشاركة السياسية كوجود األمية ومستوى التعميـ  -
 المنخفض.

يؤثر التفاوت االجتماعي واالقتصادي في نوعية المشاركة، وذلؾ بأف األفراد في حالة البطالة  -
أو االنتماءات العرقية أو الدينية قد يشارؾ سياسيًا وفؽ ما تحدده ىذه المقومات ال ما  والفقر

 يحدده الوعي  المجتمعي والسياسي الخاص بو.
مف  فرادلألوالحظ مما تقدـ اف المشاركة السياسية تزيد مف الوعي السياسي والديمقراطية       

خالؿ الوعي المجتمعي في ىذه المجتمعات، وتشكؿ دورًا فعااًل في القضايا السياسية والقضايا 
العامة داخؿ المجتمع. وتعد المشاركة السياسية ركيزة أساسية في تفعيؿ  دور الوعي في خدمة 
المجتمع سياسيًا مف حيث تقدـ وتطور واستقرار المجتمع والنيوض بو، مف أجؿ الحصوؿ 

االىداؼ والوسائؿ والرغبات واالحتياجات وتمبية المطالب والحقوؽ والواجبات المشروعة، عمى 
وبالتالي يكوف تعبير األفراد في كافة مناحي الحياة تعبيرًا ايجابيًا نحو الجانب السياسي 
والمشاركة بالقضايا المجتمعية والسياسية، ألف ىذه المجتمعات بحاجة الى وعي وتماسؾ 

فراد الى مرحمة التطور والرقي داخؿ ىذه المجتمعات، إذف أصبحت المشاركة وحتى يصؿ اال
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السياسية ودورىا بيذا المجتمع عممية ايجابية مف حيث العيش واالستمرار والتقدـ والتطور 
 .وليذا اف لممشاركات السياسية دور بارز في وعي االفراد وتماسؾ االفراد في المجتمع .

 لمنيجي لمدراسة اإلطار ا :المبحث الرابع
 المنيج واالدوات المستخدمة في الدراسة  -4

تَعد ىذه الدراسة مف الدراسات الوصفية التي تيدؼ الى اكتشاؼ الوقائع ووصؼ الظواىر 
وتحميميا تحميال دقيقا،. واستخدـ الباحث منيج المسح االجتماعي في ىذه الدراسة بطريقة 

يأتي بنتائج دقيقة مف اجؿ تحقيؽ اىداؼ الدراسة اما العينة كونو يوفر الوقت والجيد والماؿ و 
 والمالحظة االستبياف االدوات المستخدمة في الدراسة 

 تحديد نوع وحجم الدراسة : -0
 تحديد نوع عينة الدراسة  -1

اعتمدنا في ىذه الدراسة عمى استخداـ العينة الطبقية  الالنسبية بسبب طبيعة الدراسة 
جامعة االنبار ، كما تضمنت العينة الطبقية الالنسبية اي تقسيـ المسحية، المتمثمة بطمبة 

مجتمع الدراسة الى طبقتيف وىي الطبقة الكميات االنسانية وطبقة الكميات العممية ، وتـ تحديد 
( منيا الكميات االنسانية ) كمية اآلداب ،كمية االدارة واالقتصاد ،كمية التربية 1( كميات )4)

انوف ( وثالثة منيا كميات عممية ) كمية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات ، االنسانية ،كمية الق
كمية عموـ صرفة ، كمية اليندسة (  وأخيرا أجريت الدراسة عمى عينة مف طمبة جامعة األنبار 

( مبحوث مف الذكور واالناث وتـ توزيع االستمارات عمى اساس عينة مف طمبة 022قواميا )
 الكميات.

 ينة: تحديد حجـ الع -2
اف حجـ العينة يعد مف اىـ عناصر البحث االجتماعي التي يأخذىا ويحتاجيا الباحثوف في    

ويتأثر ’ دراستيـ، وضمف اطار ىذه الدراسة ال بد مف تحديد حجـ العينة التي تجري لمدراسة
مكانياتو العممي ة حجـ العينة المختارة بعدة عوامؿ منيا مقدار الوقت المتوفر لدى الباحث وا 

. فضال (00)والمادية ومدى التجانس في المجتمع االصمي ودرجة الدقة المطموبة في الدراسة
( مبحوث مف 022عف مدى توافر االمكانية الكافية لدى االفراد، وتحديد حجـ العينة ب)

الذكور واالناث، واف ىذا الحجـ يعتمده اغمب الباحثيف الذيف قاموا بدراسات عمى طمبة جامعة 
 االنبار.
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 مجاالت الدراسة -3
إَف لكؿ دراسة ثالثة مجاالت أساسية يجب تحديدىا عند القياـ باي دراسة ميدانية وىذه    

 المجاالت ىي كاآلتي:
المجاؿ البشري: ونعني بالمجاؿ البشري االفراد  مف الذكور واالناث الذيف اجريت عمييـ  -4

دراسة عمى طمبة جامعة االنبار مف الدراسة الميدانية ، وقد تـ تحديد المجاؿ البشري ليذه ال
الذكور واالناث إلنيـ بالفعؿ يمثموف الفئة االقرب لمحصوؿ عمى البيانات والمعمومات حوؿ 

 موضوع الدراسة .
المجاؿ المكاني: ونقصد بالمجاؿ المكاني المنطقة الجغرافية التي تجري بيا الدراسة ، وقد  -0

( كميات منيا 1( كميات  )4نبار ( وحيث تـ تحديد )حدد مجاؿ دراستنا الحالية في )جامعة اال
كمية االدارة واالقتصاد ،كمية التربية االنسانية ،كمية القانوف ( وثالثة  انسانية )كمية اآلداب ،

 منيا كميات عممية ) كمية الحاسوب وتكنولوجيا المعمومات ، كمية عمـو صرفة ، كمية 
 اليندسة ( .  

بالمجاؿ لزماني الفترة الزمنية المحددة لمدراسة ، واف دراستنا  المجاؿ الزماني: ونقصد -0
( وىو مجاؿ الزماني لدراستنا الحالية 02:1:0202( لغاية )40:44:0246امتدت مف )

( الى 02:0:0202النظرية والميدانية ، اما الجانب الميداني فكاف المجاؿ الزماني مف )
(02:1:0202) 

 -والوسائل االحصائية المستخدمة:تبويب البيانات الميدانية 
 اوال : النسب المئوية 
 ثانيا: الوسط الحسابي 

 ثالثا : االنحراؼ المعياري
 

 رابعا : نتائج الدراسة الميدانية
%( مف مجموع وحدات العينة، في حيف بمغت  25.2تبيف النتائج اف عدد الذكور بمغت ) -4

 %(. 14.2نسبة االناث )
تبيف مف نتائج الدراسة اف نسبة المبحوثيف في االىتماـ بمتابعة االخبار السياسية بمغت  -0

%( مف مجموع وحدات العينة ، اما نسبة الحضور في الندوات والمؤتمرات بمغت 34.2)
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%( مف الحجـ الكمي لعينة الدراسة ، وبمغت نسبة ترسيخ االفكار السياسية  لدى 43.2)
وع الكمى لعينو الدراسة  ونستدؿ مف ذلؾ النسبة االكبر في االىتماـ %(  مف مجم00االفراد )

 %(  34.2لمتابعو االخبار السياسية)
%( 22تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة اف نسبة التوعية  في المشاركة السياسية  لألفراد بمغت ) -0

مجموع %( مف 44مف مجموع  العينة ، واف نسبة توعية مشاركة القادة والمسؤوليف بمغت )
%( مف 42.2الكمي لعينة الدراسة ،اما نسبة االطالع عمى برامج انتخابية كانت نسبتيا )

الحجـ الكمي لعينة الدراسة ، اما بالنسبة لسرعة نقؿ المعمومات السياسية بمغت نسبتيا 
 %( مف مجموع وحدات العينة .45.2)

%( 10السياسية بمغت )تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة اف نسبو الترويج لبعض الشخصيات  -1
مف المجموع الكمي لعينو الدراسة، وفيما بمغت نسبو مف خالؿ الجميور او سموؾ الناخبيف 

%(مف مجموع وحدات العيف اما اذا كانت نسبو عرض البرامج السياسية  لممرشحيف 00.2)
 %( مف الحجـ الكمي لعينو الدراسة.00.2بالغمط)

%( مف 10.2سبو  تعزيز  تنميو روح الوطنية  بمغت)تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة اف  ن   -2
%( مف 02.2مجموع وحدات العينة  اـ بمغت نسبو  النيوض بوعي االفراد في المجتمع )

%(  مف المجموع الكمي 40الحجـ الكمى لعينو الدراسة نسبو عرض البرامج االنتخابات بمغت)
%(   ونستنتج مف  ذلؾ 42ية بمغت)لعينو الدراسة اما بالنسبة االستفادة مف التجارب الجنب

 %(   .10.2كمو اف تعزيز وتنميو روح الوطنية جاءت في المرتبة االولى بنسبة )
تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة اف نسبة حث االفراد عمى المشاركة في االنتخابات   -3

السياسي  %( مف الحجـ الكمي لعينة الدراسة وفيما بمغت نسبة تنمية الوعي02بمغت)
%( مف مجموع وحدات العينة،  اما بالنسبة توفير بيئة مناسبو تطوير الجانب 05ثقافي)وال

%( مف المجموع الكمي لعينو الدراسة  اما  تعزيز الوحدة الوطنية 00.2السياسي بمغت)
 %( مف مجموع وحدات العينة.41.2والشعور بالحرية والكرامة بمغت نسبتيا)

سبو التعزيز شعور الطمبة  باالنتماء والفخر  تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة اف  ن  -4
%( مف المجموع الكمي لعينو الدراسة،  و فيما بمغت نسبو تعزيز حريو الراي 02.2بمغت)

%( مف الحجـ الكمي لعينة  الدراسة .اما بالنسبة زياده قدره الطالب 02.2والمناقشة والتواصؿ)
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وع وحدات العينة واف نسبو تنميو %( مف مجم41.2في المشاركة في العمؿ السياسي بمغت)
 %( مف المجموع الكمي لعينة الدراسة .46.2الوعي السياسي لدى الطمبة بمغت)

اف نسبة  تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة حوؿ اثر الحراؾ االجتماعي في الثقافة السياسية  -5
جابة ب %( مف المجموع الكمي لعينو الدراسة ، و كانت نسبة اال35االجابة ب )نعـ( بمغت )

 وحدات العينة . %( مف مجموع00)ال( بمغت )
تبيف مف خالؿ نتائج الدراسة حوؿ دور شبكات التواصؿ االجتماعي في الحث عمى المشاركة  -6

%( مف مجموع وحدات العينة ، و بمغت نسبة 46اف نسبة االجابة ب)نعـ( بمغت ) السياسية
 ة .%( مف المجموع الكمي لعينة الدراس04االجابة ب)ال( )
 االستنتاجات :

اف اغمب افراد مجتمع الدراسة كانوا متأثريف بمواقع التواصؿ االجتماعي اتجاه القضايا  -4
 السياسية 

 تبيف اف شبكات التواصؿ االجتماعي تساعد االفراد في زيادة الوعي في االنتخابات.  -0
االفراد تجاه المشاركة اف مواقع التواصؿ االجتماعي ليا اىميتيا القصوى في تحديد وعي  -0

 السياسية وتعميؽ الشعور الوطني ووعييـ السياسي.
ساىمت شبكات التواصؿ االجتماعي في الييمنة عمى حياة االفراد مف خالؿ استخداميـ  -1

ليذه المواقع اي انيا مف العناصر الفعالة في كثير مف القضايا السياسية واالجتماعية في ىذا 
 المجتمع.

لتواصؿ االجتماعي اصبحت مف اىـ العوامؿ المؤثرة في تعزيز الوعي اف شبكات ا -2
 السياسي لألفراد داخؿ ىذا المجتمع.

 التوصيات
 ضرورة انشاء مؤتمرات وندوات لتوعية االفراد بأىمية مواقع التواصؿ االجتماعي. -4
ر عديدة اجراء دراسات جديدة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي الف ىذه المواقع تمعب ادوا -0

 في حياة االفراد والمجتمع.
عمى المؤسسة االسرية اخذ دورىا اتجاه االفراد مف خالؿ استخداـ مواقع التواصؿ  -0

 االجتماعي بيدؼ الحد مف االدماف عميو .
 عمى المؤسسة التعميمية تنظيـ ادوات توعوية أتجاه االفراد داخؿ الحـر الجامعي. -1
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فميف الذيف يستخدموف مواقع التواصؿ االجتماعي يجب اتحاذ اجراءات ضد المتط -2
 ألغراض التشوية والتخريب واالستفزاز وغير ذلؾ.
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