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تشكيل  نحو المعلومات إعطاء في االجتماعي التواصل مواقع دور
 حكومة إقليم كوردستان

 
 (جامعة السليمانية التقنيةى عينة من موظفي عل ميدانية دراسة) 

 
 
 

 
 
 

 
 

 الخالصة

تشكيل حكومة  نحوالمعلومات  إعطاءيهدف هذا البحث الدور الذي تقوم بها مواقع التواصل االجتماعي في  

، هذا البحث من نوع البحوث الوصفي الذي يعتمد على جامعة السليمانية التقنيةكوردستان لدى موظفي إقليم 

استبيان لجمع الباحثان أداة  ، ويستخدمةفردم( 84عددها ) جامعة السليمانية التقنيةمنهج المسح لعينة من موظفي 

توجد عالقة إلى عدة نتائج من أهمها: الباحثان البيانات والمعلومات تتعلق بتساؤالت وفروض البحث، ويوصلوا 

تشكيل حكومة  نحوارتباطية دالة إحصائية بين مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي في إعطاء المعلومات 

 نحوو داللة إحصائية بين المبحوثين في إعطاء المعلومات إقليم كوردستان لدى موظفي الجامعة، وتوجد فروق ذ

 تشكيل حكومة إقليم كوردستان حسب المتغيرات الديموغرافية.
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The Role of Social Networking Sites in 

Giving Information towards the 

Formation of the Kurdistan Regional 

Government 
(A field study on a sample of employees of the University of Sulaymaniyah Technical) 

 

ABSTRACT 

The purpose of this research is the role played by the social networking sites in giving 

information about the formation of the Kurdistan Regional Government in the staff of 

Sulaimania Technical University. This research is descriptive research based on the 

survey methodology of a sample of 48 employees of Sulaymania Technical 

University. A questionnaire is used to collect data and information related to the 

questions and research hypotheses. The researchers reach several results, the most 

important of which are: There is a statistical correlation between the extent of use of 

social networking sites in providing information about the formation of the Kurdistan 

Regional Government in the university staff. Statisticians among the respondents in 

giving information about the formation of the Kurdistan Regional Government 

according to demographic variables. 
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 :المقدمة
، فقد خلقت مجتمعات تعد شبكات التواصل االجتماعي من أهم تطبيقات اإلنترنت في السنوات األخيرة 

 ماليين المستخدمين من مختلف األماكن واألعمار. افتراضية تنطوي على أنماط من التفاعل والسلوك، واجتذبت
أدى االنتشار الواسع لشبكات التواصل االجتماعي إلى نقلة نوعية في انتشار المعلومات واألخبار بسرعة لم 
يسبق لها مثيل، فأصبح اإلعالم ينتقل في سماء مفتوحة من غير قيود او معوقات، وأصبحت شبكات التواصل 

خبار والمعلومات إلى الجمهور من قلب الحدث، مما نتج عنه وقف السيطرة على الرسائل االجتماعي تنقل األ
اإلعالم التقليدية على المعلومة. بل إن المتلقي أيضاً  مواقعاإلعالمية والمعلومات، أي بمعنى تقليص احتكار 

 ضل الشبكات العنكبوتية.أصبح يرسل الرسائل في شبكات التواصل االجتماعي فغداً المتلقي والمرسل واحداً بف
تمثل الشبكات االجتماعية اليوم أهم ثورة إلكترونية عرفتها البشرية في مجال التواصل االجتماعي والتفاعل  

الدائم بين أعضاء البنى االجتماعية، ليكونوا بناء إلكتروني تفاعلي يحقق لهم أسرع الطرق للتواصل وأبسطها 
وح بين الحاجة إلى المعرفة والوصول إلى المعلومة الجديدة، االتصال، لتلبية حاجاتهم ورغباتهم التي تترا

للمستخدمين نشر النصوص والصور والفيديوهات والتعبير التواصل االجتماعي  مواقع تتيح االنتماء، الترفيه.
ضمن  انالباحث، ولذلك يختار عن الرأي ونقل المعلومات ونشر األخبار والدعاية واإلعالن والمشاركة والمناقشة

، وتوفير مساحة كبيرة للواقع نشر المعلومات واألخبارشبكة )الفيس بوك( بسبب بيئتها الواسعة ل مواقعتلك ال
 العراق.-تشكيل حكومة إقليم كوردستان وتعتمد موظفي الجامعة قضيةوتناقش  تابعوت هتماالفتراضي، لكي ت

 
 المطلب األول: اإلطار المنهجي للبحث 

 
 البحث: * مشكلة

التواصل  مواقعدور التي تقوم بها تتمثل مشكلة البحث في طرح التساؤل الرئيسي التالي: ما طبيعة ال 
؟ كما جامعة السليمانية التقنيةتشكيل حكومة إقليم كوردستان لدى موظفي  نحوفي إعطاء المعلومات االجتماعي 
 الفرعية التالية:التساؤالت  من موعةان من التساؤل الرئيسي مجيتفرغ الباحث

 ؟جامعة السليمانية التقنية موظفي لدى االجتماعي التواصل مواقع استخدام وحجم مامدى .1
 ؟مواقعهذه ال في متابعتها على البحث عينة يحرص التي الموضوعات ماأهم .2
تلك بالمعلومات واألخبار المنشورة تتعلق بتشكيل حكومة إقليم كوردستان في المبحوثين مدى أهمية ما .3
 ؟مواقعال
تشكيل حكومة إقليم كوردستان لدى مواقع في إعطاء معلومات عن موظفي الجامعة قف اموطبيعة ما  .4

 .التواصل االجتماعي
 * أهمية البحث:

، من خالل تشكيل حكومة إقليم كوردستانفي كوردستان/العراق نحو  موظفي الجامعةيعني ببحث آراء  .1
 التواصل االجتماعي. اقعومإستخدامهم ل

تلك عبر حكومة إقليم كوردستان  تشكيل تكتسب معلومات وأخبار عنإتاحة الفرصة للمبحوثين لكي  .2
 .المواقع

 
 * أهداف البحث:

 التواصل االجتماعي من قبل عينة الدراسة. قعامو إستخدام أسبابمعرفة  .1
التي تتابعها بتشكيل حكومة إقليم كوردستان تتعلق التواصل االجتماعي  مواقعفالمعلومات واألخبار معرفة  .2

 .جامعة السليمانية التقنيةموظفي 
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تشكيل  نحوبالمعلومات التي تحصل عليها في مواقع التواصل االجتماعي درجة ثقة المبحوثين معرفة  .3
 .حكومة اقليم كوردستان

تشكيل حكومة اقليم كوردستان لدى  نحوأهم الموضوعات التي أثارتها مواقع التواصل االجتماعي معرفة  .4
 .عينة البحث

 * فروض البحث:
في إعطاء المعلومات التواصل االجتماعي  مواقعتوجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين مدى استخدام  .1

 .تشكيل حكومة إقليم كوردستان لدى موظفي الجامعة نحو
 تشكيل حكومة إقليم كوردستان نحوإعطاء المعلومات توجد فروق ذو داللة إحصائية بين المبحوثين في  .2

 حسب المتغيرات الديموغرافية.
 * الدراسات السابقة:

اعتماد الشباب الجامعي على مواقع التواصل االجتماعي في التزود ، )8102دراسة ماطر عبدهللا حمدي  .1
للدراسة في معرفة درجة  يسيتمثل الهدف الرئي، 1(ةية في جامعة تبوك السعوديبالمعلومات: دراسة مسح

عة المعلومات ياعتماد الشباب السعودي على مواقع التواصل االجتماعي للتزود بالمعلومات واألخبار ومعرفة طب
بحث عنها الشباب السعودي، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي وأداة االستبانة، وقد طبقت على يالتي 

وكان من أهم نتائج الدراسة ما ة. يالسعود يةبوك في المملكة العربمفردة من طلبة جامعة ت( 804)نة من يع

ة وقضاء يه والتسليجتماعي تتمثل في الترفإن أهم دوافع استخدام الشباب السعودي لمواقع التواصل االي: أتي
عة يطب إن، وة مع أصدقاء واألقاربيالمعلومات، ثم للعالقات االجتماعوقت الفراغ، ثم للحصول على األخبار و

بحث عنها الشباب السعودي من خالل مواقع التواصل االجتماعي تتمحور حول يالمعلومات واألخبار التي 
نما جاء االهتمام ية، بيونكت وتسلة، وموضوعات فنون يهيتمع السعودي، وحول األخبار الترفشؤون المج

رات التي تتحقق من يالفوائد والتأثإن أهم ، وةيمياإلقلة ياسية والسية الدولياسيي موضوعات السمنخفضا جدا ف
ادة ياألخبار والمعلومات المختلفة، وزادة اإلطالع على يزتمثل في ينة يقع التواصل االجتماعي ألفراد العموا

ة مواقع التواصل االجتماعي كمصدر لألخبار يإن درجة الثقة بمصداق، ونيالثقافة العامة لألفراد المستخدم
 .جاءت متوسطة

 

 مصدرك الجتماعيا لتواصلا مواقعة أهمي، )8102عاصي علي ودحام علي حسين معد دراسة  .2
دراسة دور مواقع التواصل االجتماعي في تزويد  البحثف استهد، 2لسياسي(ا الفساديا لمعلومات إزاء قضال

 ، ويعدالجمهور بالمعلومات إزاء قضايا الفساد السياسي عبر إجراء دراسة مسحية على جمهور مدينة كركوك
هذا البحث من البحوث الوصفية من حيث النوع، وقد استخدموا الباحثان المنهج المسحي للوصول إلى األهداف 

( مفردة من جمهور 252التي يسعى الباحث إلى تحقيقها، وقد وزع الباحثان استبانة بين عينة عشوائية قوامها )

 جاباتإ أوضحت: موعة من النتائج أهمهامدينة كركوك الذين يمثلون مجتمع البحث. وقد خلص البحث إلى مج
، وأن قضايا الفساد االجتماعي إلى معرفة األحداث السياسية لتواصلا مواقعل عرضهمت سبابأ نع لمبحوثينا

من خالل مواقع التواصل االجتماعي،  االداري قد تصدرت القضايا والموضوعات التي يتابعها المبحوثون
، واظهرت إجابات المبحوثين أن مواقع التواصل االجتماعي تعد مصدراً مهما للحصول على المعلومات

                                                           
1

ة في جامعة ياعتماد الشباب الجامعي على مواقع التواصل االجتماعي في التزود بالمعلومات: دراسة مسحماطر عبدهللا حمدي، ). 

 ن.-(، ص: م8044منشورة، )عمان: قسم الصحافة واإلعالم، كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، (، رسالة ماجستير ةيتبوك السعود
2

(، بحث منشور، أهمية مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات إزاء قضايا الفساد السياسيمعد عاصي ودحام علي، ). 

 .288-288(، ص: 8042قانون، جامعة ديالى، )ديالى: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية ال
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االجتماعي تسهم بدرجة كبيرة في تزويدهم بالمعلومات  لتواصلا واقعم نأ لىإ لمبحوثينا جاباتإ توضحأو
 إزاء قضايا الفساد.

 نية على شبكات التواصل االجتماعياعتماد طلبة الجامعات األرد، )5102يد شرحبيل غالب حمدراسة  .2

 الجامعـات طلبـة اعتمـاد مـدى إلـى التعـرف الدراسـة هـذه هـدفت قـد، 1للحصول على األخبار والمعلومات
باســتخدام مــنهج  ،علــى األخبــار والمعلومــات للحصــول عيةاالجتما التواصــل شـبكات علـى نيةاألرد

من طلبة الجامعات في العاصمة  ( مفردة،820)بلغت  عينة على حليلي؛ الوصفي والتقيهالمســح اإلعالمــي بشــ

 أن مســاهمة شـبكات التواصــل االجتمـاعي فــيوتوصل الباحث إلى عدة نتائج من اهمها:  نية عمان.األرد
ـــتخدمون معظم عينة الدراسة يسأن و، ـاءت فــي المرتبــة األولــىلطلبــة باالخبـار والمعلومــات جـتزويد ا

، وأن أكثرية المبحوثين يستخدمون شبكة الفيس بوك بمقارنة الشبكات شـــبكات التواصـــل االجتمــاعي
 االجتماعية األخرى.

 *اإلجراءات المنهجية:
 على منهج المسح الميداني. نوع ومنهج البحث: هذا البحث من نوع البحوث الوصفي الذي أعتمد .1
 والتي أختار الباحث منها عينة، التقنية السليمانية موظفي جامعةمجتمع وعينة البحث: تمثل مجتمع البحث  .2

( 1.1%( من مجموع مجتمع البحث الذي عدده )4..2ما يقارب ) بنسبة مفردة( 44عددها ) بسيطةعشوائية 
 .(المستوى التعليمي–المتغيرات الديموغرافية: )الجنس  وفق مفردة

أداة البحث: استخدم الباحث استمارة استبيان من أجل الوصول إلى نتائج علمية دقيقة تتعلق بتساؤالت  .3
 وفروض البحث.

التواصل االجتماعي(، )المتغيرات الوسيطة:  مواقع)المتغير المستقل: استخدام متغيرات الدراسة:  .4
 (.تشكيل حكومة إقليم كوردستان نحوإعطاء المعلومات المتغيرات الديموغرافية(، )المتغير التابع: 

صدق وثبات البحث: يعتمد الباحث على الصدق الظاهري لبيانات البحث، وذلك من خالل الرجوع إلى  .1
، لتقييم االستبيان بناءاً على قانون الصدق الظاهري: الفقرات *مجموعة من المحكمين ذو االختصاص

، وطلع الباحث ثبات البيانات باستخدام 7.19.=111×4/41.تي: كاآل 111×الصالحة/مجموع الفقرات
 ( حسب الجدول التالي:كرونباخ ألفامعامل )

 (1) جدول

 يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبيان

 قياس الثبات عدد الفقرات الفقرة

 0.618 5 ستخداما

 
( 0.618كرونباخ كانت مرتفعة لألسئلة الترتيبية حيث )( إلى أن قيمة معامل ألفا 1تشير نتائج جدول ) 

 بالنسبة لقياس ثبات استمارة االستبيان.

االنتهاء من جمع بيانات الدراسة، تم إدخالها إلى الحاسوب، ثم جرت بعد أسلوب تحليل بيانات البحث:  .7
اإلحصائية للعلوم االجتماعية " معالجتها، وتحليلها، واستخراج النتائج اإلحصائية باستخدام برنامج " الحزمة 

، وذلك باللجوء إلى ”statistical  package for the social sciences “اختصاراً  (spssوالمعروف باسم )
المتوسط الحسابي  -التكرارات والنسب المئوية المعامالت، واالختبارات، والمعالجات اإلحصائية اآلتية: )

( Pearson Correlation Coefficientمعامل ارتباط بيرسون )–وية المستوى المعن -واالنحراف المعياري 

                                                           
1

(، للحصول على األخبار والمعلومات نية على شبكات التواصل االجتماعياعتماد طلبة الجامعات األردشرحبيل غالب حميد، ). 

 ل.-ك-(، ص: ي8042رسالة ماجستير منشورة، )عمان: كلية اإلعالم، جامعة الشرق األوسط، 
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 -( Interval Or Ratioلدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين متغيرين من مستوى المسافة أو النسبة )
( لدراسة الداللة اإلحصائية للفرق بين بيانات رتبية مجموعتين Wilcoxon Signed Ranks) ويلكوكسناختبار 

 .(Interval Or Ratioتقلين من المبحوثين في أحد المتغيرات من نوع المسافة أو النسبة )مس
تشكيل حكومة إقليم كوردستان  نحووإعطاء المعلومات التواصل االجتماعي  مواقعحدود البحث: يتمثل  ..

الحدود الزماني  2119 نيسانمحافظة السليمانية الحدود المكاني للبحث، شهر الحدود الموضوعي للبحث، 
 للبحث.

 تحديد مصطلحات البحث: .4
تتيح للمستخدم بفتح صفحات أو عناوين الكترونية أو  مواقعالتواصل االجتماعي: هي مجموعة من ال مواقع -

انضمام للمجموعات أو ارسال الرسائل أو البوم الصور أو نشر مقاطع فيديو أو االعالن أو الهدايا وااللعاب 
وأخرى عليها من أجل التواصل والتفاعل وتبادل المعلومات ومعرفة آخر وأهم األخبار سواء كان داخلية أم 

 ولية.اقليمية أم د
اإلعالم سواء كان  مواقعالمفردات المنشورة والمسموعة والمرئية واإللكترونية لدى  جميعي: المعلومات -

 .تقليدية أو حديثة
لكي السياسية  حزابمجمل األعملية الحوار السياسي والتفاوض بين : هي تشكيل حكومة إقليم كوردستان -

 .الجديدة في فترة أربع سنوات قادمةآلية الحكومة توصلوا إلى اتفاق نهائي حول طبيعة 
تشتغلون في مؤسسة التي  خصائص ادارية مختلفةذات هي مجموعة من األشخاص : الجامعة موظف -

 .أكاديمية حكومية من أجل تيسير األعمال والنشاطات والمناسبات المعينة
اإلطار المنهجي وخصص  المطلب األول؛هما  هيكلية البحث: تمثل هيكلية البحث ثالث مطالب أساسية .9

 مواقعاإلطار النظري وخصص لبحثالمطلب الثاني؛،وللمشكلة واألهمية واألهداف واإلجراءات المنهجية
فقد خصص لبحث نتائج البحث  المطلب الثالث؛التواصل االجتماعي وحرية التعبير عن القضايا السياسية، و
من النتائج والتوصيات يتم عرضها في الخاتمة وفي الميداني واختبار الفروض، ثم يتوصل البحث إلى مجموعة 

 نهاية يتم وضع ثبت للمراجع والمصادر المستخدمة في البحث.

 

 طلب الثاني: اإلطار النظري للبحثالم
 
 : مفهوم مواقع التواصل االجتماعي:أوالً *

مصطلح يطلق على مجموعة من المواقع على شبكة اإلنترنت ظهرت مع الجيل الثاني للويب أو ما يعررف باسرم 

(، تتيح التواصل بين األفراد في بيئة مجتمع افتراضي يجمعهم وفق مجموعرات اهتمرام مشرتركة، كرل 2.0)ويب 

على الملفرات الشخصرية لرخررين  هذا يتم عن طريق خدمات التواصل المباشر مثل إرسال الرسائل، أو االطالع
المشتركين فري الشربكة، ثرم نشرر  للنشر، عبر جمع بيانات األعضاء يطيحونهاومعرفة أخبارهم ومعلوماتهم الذي 

األعضراء ذوو المصرالح المشرتركة، الرذين يبحثرون عرن ملفرات أو  عيتجمعرهذه البيانات علنراً علرى الشربكة؛ حترى 
 .(1)صور

 
 
 

                                                           
(

1
) Hitwise and Experian. (Social Networking), 2007, [Online]. Available at: <http://www. 

Bergenmediaby.no/admin/ressurser/QCetFnO$_11_Social_Networking_Report_2008.pdf>.access to 

the website on 1-4-2019. 
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 :التواصل االجتماعي مواقع نشأةا: ثانيً *

م( مررن قبررل رانرردي كررونرادس 5995) عررام( كررأول شرربكة اجتماعيررة تفاعليررة أنشررئت Classmatesبرردأ موقررع )

(Randy Conradsو ،)معينة من ة فتر كان الهدف منه مساعدة األصدقاء الذين جمعتهم المدارس والجامعات في

 Six) موقررعأُطِلررق و. (1)يرردبيررنهم مررن جدا روف الرردهر فرري التواصررل فيمررظررقبررل أن تفرررق بيررنهم  ،ترراريح حيرراتهم
Degrees )عام (م( من قبل أنردرو واينرريتش )5991Andrew Weinreich الرذي ،) فرتح البراب أمرام مسرتخدميه

.وظهررر موقررع (2)بررين أفررراد هررذه القرروائم أو بررين غيرهرراإلعررداد قائمررة بأصرردقائهم وأفررراد عررائالتهم للتواصررل فيمررا 

(Cyworld( عام )م( من قبرل شرركة )5999SKY Telecom لبنراء العالقرات االجتماعيرة برين أفرراد وجماعرات )

م( مرن قبرل ريكرارد أريكسرون 2000( عرام )Lunar storm. وتأسسرت موقرع )(3)وشرركات مرع بعضرهم الربعض

(Rickard Ericsson ،)و( موقررعRyze( عررام )م( مررن قبررل ) أدريرران سرركوت2005Adrian Scott وموقررع ،)

(Friendster( عرام )م( مرن قبرل جوناثران أبررامس )2002Jonathan Abrams)(4) مراي سربيس  موقرع.وأنشرئت

(Myspace( فررري سرررنة )مرررن قبرررل 2002 )برررراد جرينسررربانم (Brad Greenspanوشررربكة الفررريس برررو ،) ك

(Facebook( فري )م( مررن قبررل )مرارك وزكربيرررج2002Mark Zuckerbergو ،)ع وقررم( تررويترTwitter) عررام 

ي مجال تكوين الصداقة وبناء العالقات االجتماعيرة ( الرائدين فJack Dorsey) دورسيك جام( من قبل 2002)

 .(5)واالقتصادية والسياسية
 :مواقع التواصل االجتماعي نماذج ا:ثالثً *

وهي شبكات تساعد علرى تكروين عالقرات برين المسرتخدمين، تمكرنهم مرن تبرادل المعلومرات، والملفرات، والصرور 
هنراك عرالم افتراضري، يقطرع حراجز الزمران والمكران، والشخصية، ومقاطع الفيديو، والتعليقات، كل هذا يرتم فري 

 العديد من مواقع التواصل االجتماعي العالمية والعربية التي توفر خدماتها للجمهور وهي:

حيث تم تشرغيلها،وهي مملوكرة للقطراع الخراص مرن  (م2002فبراير )بدأت في :(Facebook)الفيس بوك  5

( مليرون 252، مرنهم )دم(مليرون مسرتخ525(اكثر مرن)م2052يناير )بوك، وصل عدد مستخدميه في شركة قبل 

ً يررمسرتخدم يسرتخدمون يوم إضرافة المسررتخدمين ويجرروز للمسرتخدمين إنشرراء ملرف شخصرري، موقرع الفرريس بروك. و ا
مجموعرات المسرتخدمين لاآلخرين كأصدقاء وتبرادل الرسرائل، باإلضرافة إلرى ذلرك، يمكرن للمسرتخدمين االنضرمام 

يسررمح ألي شررخص  الفرريس برروك نظمهررا المدرسررة، أو مكرران العمررل، أو كليررة، أو غيرهررا.مشررتركي الفائرردة، الترري ت

ً  (52)اإلعرررالن عرررن نفسررره يبلررر  علرررى األقرررل   مرررن الموقرررعفررري الموقرررع. تأسرررس  مسرررجالً  سرررنة ليصررربح مسرررتخدما

                                                           
(، http://www.tech-arabia.com/?p= 663( موقع شبكة األخبار التقنية العربية، )الشبكات االجتماعية على اإلنترنت(، )1)

 (.1019-4-1تأريح دخول الموقع: )
 .86(، ص1011( ليلى احمد جرار، )الفيس بوك والشباب العربي(، )عمان: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع، الطبعة األولى، 2)

(
3
) www.en.org/ (Cyworld), access to the website on1-4-2019. 

(
4
) www.(Social_networking_service).Org. access to the website on1-4-2019. 

(
5
) Cindy Royal.(User-Generated Content: How Social Networking Translates to Social Capital), 2008, 

Association for Education in Journalism and Mass Communication Annual Convention, pdf online, 

available at:<http://www.allacademic.com/meta/p271193_index.html> access to the website on1-4-

2019. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Conrads
http://en.wikipedia.org/wiki/Friendster
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Jonathan_Abrams&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Dorsey
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 مواقرع ابررزويعتبر من (1)(كريس هيوز ،إدواردو سافرين، موسكوفيتش دستين(وزمالئهم)زوكربيرج ماركقبل)
نشرراء موقررع خرراص برره ومررن ثررم ربطرره مررن خررالل نظررام اجتمرراعي االترري تسررمح للمشررترك ب التواصررل االجتمرراعي

 هتمامات والهوايات.إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم نفس اال
ي أفضل وسيلة الكتشاف ، هم( مليون مستخد590م(، ولديها )2002أنشئت في )مارس :(Twitter)تويترال 2

عبارة عن شبكة المعلومات في الوقت الحقيقي تويترلذي نعيش فيه على شبكة المعلومات. ما هو جديد في العالم ا
لتبرادل المعلومرات  ترويترالشرركات تسرتخدم لالهتمرام.  الذي يوفر لك على أحدث المعلومات حول ما تجرده مثيرراً 

بسرعة مع المهتمين في منتجاتها وخدماتها، وجمع المعلومات في نفس اللحظة عرن السروق وردود الفعرل، وبنراء 
عالقات مع العمالء والشركاء وأصحاب النفوذ. من رفع العالمرة التجاريرة، وإدارة عالقرات العمرالء، والمبيعرات 

لغات ويمكرن  بعدة ويتوفر ملهالتعرض وصول إلى الجمهور ولشركات فرصة للاعرض تويتر على تالمباشرة، و
 .(2)اختيارها من خالل إعدادات المستخدم الخاصة بسهولة

يسرمح للمسرتخدمين  ،الفيرديوعرروف متخصرص بمشراركة موقع ويرب م هو يوتيوب: (You tube)اليوتيوب 2

بواسطة ثالث مروظفين ( 2005فبراير سنة 52)تأسس في ي. برفع ومشاهدة ومشاركة مقاطع الفيديو بشكل مجان

 -والية كاليفورنيا  -و سان برون ، في مدينةتشاد هيرلي وستيف تشين وجاود كريم مباي بال ه سابقين في شركة
قبل ذلك درس هرلي التصميم في جامعة إنديانا بوالية )بنسيلفينيا(، بينما درس تشن ، الواليات المتحدة األمريكية

لعررض المقراطع المتحركرة. محتروى ة األدوبري فرالش ويستخدم تقني، وكريم علوم الحاسوب في جامعة )إيلينوي(
الفيديو المنتج من قبل الهواة، وغيرها. وهو يعتبر مرن والتلفزيون، والموسيقى،  ،مقاطع األفالمالموقع يتنوع بين 

علرى (، ومن ثم تم العمل 1005( فبراير )15( نشطاً في )YouTube.comأصبح النطاق )و. (2،0ع ويب )مواق

أن أول ، كمرا (، وافتتح رسمياً بعرد سرتة أشرهر1005تصميم الموقع لبضع أشهر. أفتتح الموقع كتجربة في مايو )

"( فري Me at the zooفيديو وضع على اليوتيوب كان من )جاود كريم(، يحمل عنوان: )أنا في حديقة الحيوان "
 .(3)(1005( أبريل )18)
ومسرتحوذ ( 2111) عرام أكتروبر ، وأطلرق فريراجتماعية لتبرادل الصروشبكة ي ه:(Instagram)انستاجرام 2

إليها ثرم مشراركتها فري مجموعرة متنوعرة  رقمي فلتر وإضافة صورة ، ويتيح للمستخدمين التقاطفيسبوك حالياً من
اآلي  رام فررري البدايرررة علرررىاجوكررران دعرررم إنسرررت ،رام نفسرررهااجوشررربكة إنسرررت الشررربكات االجتماعيرررة مرررن خررردمات

، يرتم توزيعره (2.2)أندرويردفرويو مرت إتاحتره علرى منصرة(ت2112) ، وفري أبريرلواآلي بود تاتش واآليباد فون
جرررى وضررع تطبيررق تصرروير الفيررديو بالشرركل المتقطررع  (2113)،وفرري يونيررو وجوجررل بالي آيتررونز عبررر متجررر
 .(4)نللمستخدمي

ومشرراركة الرسررائل المصررورة لتسررجيل وبررث  تواصررل اجتمرراعي تطبيررق هررو: (Snap chat)سننناب جننات  2

عررن طريررق التطبيررق، يمكررن للمسررتخدمين . جامعررة سررتانفورد ، ثررم طلبررةوروبرت مررورفيإيفرران شرربيغل وضررعها
، وإضرافة نرص ورسرومات، وإرسرالها إلرى قائمرة الرتحكم مرن المتلقرين. ومرن الفيديوهات ، وتسجيلالصور التقاط

                                                           
(

1
) Facebook.html online, available at: <http://en.org/wiki/Facebook>.access to the website on3-8-

2019. 
(

2
) Twitter.about us.html online, available at: <http://twitter.com/about>. access to the website on3-

8-2019. 
 (.1019-4-4(، تاريح دخول الموقع )http://ar.wikipedia.org/wikiموقع ويكيبيديا، )يوتيوب(، )( 3)

 (.1019-4-4(، تاريح دخول الموقع )http://ar.wikipedia.org/wiki(، )انستاجرامموقع ويكيبيديا، )( 4)

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/2005
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D8%B3%D8%A8%D9%88%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AA%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D9%81%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A_%D8%A8%D9%88%D8%AF_%D8%AA%D8%A7%D8%AA%D8%B4
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%8A%D8%AF_%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B2
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%AC%D9%84_%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%B4%D8%A8%D9%8A%D8%BA%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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مين مهلرة زمنيرة لعررض المرسرلة علرى أنهرا "لقطرات". يعرين المسرتخد الفيرديو المعروف أن هذه الصور ومقاطع
لقطاتهم من ثانية واحدة إلرى عشرر ثرواني، وبعرد ذلرك سروف يرتم حرذف الرسرائل مرن جهراز المسرتلم وتحرذف مرن 
الخوادم الخاصة بسناب شرات، أيًضرا لكرن ترم برمجرة بعرض التطبيقرات التري تقروم بحفرظ الفيرديو المعرروض عرن 

ل متكررر. تعررض التطبيرق لمحراوالت اسرتحواذ طريق مبدأ بسيط وهو اختراق سناب شات بطريقرة بسريطة بشرك
 .(1)ه من عدة شركات. يتميز باللون االصفر في كافة اعالناته ودعايات

 :التواصل االجتماعي مواقع وعيوبرابعا: مزايا  *

 (2) . مزايا مواقع التواصل االجتماعي:0

 شريحة من األفراد لتبادل المعارف والتفاعل في الموضوعات ذات االهتمامات المشتركة. تواصل أكبر 
 .نشر الموضوعات و الحوارات الجماعية المختلفة 
 .إعطاء األعضاء فرصة لتعبير عن آرائهم بحرية 
 .جمع المعلومات والخبرات من خالل الموضوعات و الحوارات 
  جديدة من مختلف أقطار العالم.التواصل مع األصدقاء و تكوين صداقات 
 (3) . عيوب مواقع التواصل االجتماعي:5

  إهدار الوقت وقضاء أوقات طويلة في استخدام مواقع التواصل االجتماعي مما قد يشغل المستخدم عرن أمرور
الرردروس وممارسررة األنشررطة االجتماعيررة  مراجعررةأساسررية أخرررى فرري حياترره مثررل: )الجلرروس مررع أفررراد العائلررة، 

 معيشية(.وال
  تغير السلوكيات واكتساب صفات غير حميدة من خالل التواصل وربط العالقات مع نراس مجهرولين يتسرمون

 باألخالق السيئة ويتصرفون بطريقة مخالفة لعادات وتقاليد المجتمع.
  فقدان الخصوصية وعدم المحافظة على أمن المعلومات الشخصرية، خاصرة الشرباب وقرد ال يستشرعر سرلبيات

 معلوماته الخاصة على شبكة اإلنترنت. إتاحة
  األضرار الصرحية الناتجرة عرن الجلروس لفتررات طويلرة أمرام جهراز الحاسرب اآللري، ممرا يرؤدي إلرى أضررار

 لعين، وآالم العمود الفقري والمفاصل، وقلة الحركة(.اجسمية متعددة مثل: )إجهاد 
 لصررغر، وبررذلك يتفسررح المجتمررع بدايررة مررن تشررجيع المسررتخدم علررى العزلررة وغرررس عررادة االنطررواء لديرره منررذ ا

 األَُسِرّي ثم الوطني.
*  ً  :(4) : خدمات مواقع التواصل االجتماعيخامسا

 آخررر الشخصررية التعرررف علررى شررخصت احفصرريمكررن مررن خررالل ال(:Profile Page) الصننفحات الشخصننية 1

 (،والصررورة الشخصررية اريح المرريالد، البلررد، االهتمامررات، تررالجررنس)ألساسررية عنرره مثررل: ت اومعرفررة المعلومررا
الشرخص، فمرن خررالل  خصوصريةل الردخوليعرد الملرف الشخصري بوابرة والمعلومرات. ن باإلضرافة إلرى غيرهرا مر

                                                           
 (.1019-4-4(، تاريح دخول الموقع )http://ar.wikipedia.org/wiki(، )سناب جاتويكيبيديا، ) موقع( 1)

(
2
)Flavin marketing. (Social Networking Exposed), 2009, pdf online, available at: <http:// 

markflavinblog.com/ reports/SocialNetworkingExposed.pdf>.access to the website on2-8-2019. 
(

3
) Axel Bruns, Mark Bahnisch, (Social Media: Tools for User-Generated Content), 2009,pdf online, 

available at: <http://www.smartservicescrc.com.au/PDF/Social_Media_ State_of_the % 20Art_March 

2009.pdf> .access to the website on5-4-2019. 

(
4

تأثير الشبكات االجتماعية التفاعلية باإلنترنت على المستوى المعرفي بالبرامج االنتخابية لدى الشباب به ر كوران مصطفى، )( ري

قسم البحوث والدراسات اإلعالمية،  –دكتوراه غير منشورة، )القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية  أطروحة(، العراقي

 (.20-29(، ص )م8043

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88
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 ه، ومرا هري الصرورؤمرن هرم أصردقاوالشخص مرؤخراً، ط مشاهدة نشا كللملف الشخصي يمكنة الصفحة الرئيسي
 ت.النشاطاتلك من ذ إلى غيرعن نفسه، لجديدة التي رفعها ا

 "صديق" على ىتطلق مسم مواقع التواصل االجتماعي(:Friends or Connections) العالقاتأو ءألصدقاا 1

المحترفين برر ينمررا تطلررق بعررض مواقررع التواصررل االجتمرراعي الخاصررةء، بصرردقااألذا الشررخص المضرراف لقائمررة هرر
 .تهاو عالقة" على هذا الشخص المضاف لقائمأ "اتصال ىمسم

واء كران ، سرتتيح هذه الخاصية إمكانيرة إرسرال رسرالة مباشررة للشرخص(:Send Message) رسال الرسائلإ 8

 ن.أو لم يك كفي قائمة األصدقاء لدي
ن لمسرتخدميها إنشراء عردد ال نهرائي مر مواقرع التواصرل االجتمراعي تريحت(: Book Pictureر )الصنو لبوماتأ 4

 .التعليق حولهاع ولالطالعرفع مئات الصور فيها وإتاحة مشاركة هذه الصور مع األصدقاء ت وأللبوماا
هتمررام، حيررث ة اخاصررية إنشرراء مجموعرر االجتمرراعيتواصررل ترريح كثيررر مررن مواقررع الت (:Groupت )لمجموعنناا 5

لمالررك المجموعررة  االجتمرراعي ويرروفر مواقررع التواصررل ة،أهررداف محررددن وإنشرراء مجموعررة بمسررمى معرري نرركيمك
اصرية تنسريق ح خكمرا تتري ر.صرور مصرغ ألبرومر، وليها مساحة أشربه مرا تكرون بمنتردى حروار مصرغن إميظوالمن

لررك المجموعررة لرره ومعرفررة عرردد ء تألحررداث ودعرروة أعضرراو اأ( Eventsـ)االجتماعررات عررن طريررق مررا يعرررف برر

 .نالحاضرين من عدد غير الحاضري
و ضع معلومات عرن المنرتج أا ويهم فيتأو أكثر،  تقوم فكرة الصفحات على إنشاء صفحة(:Pagesت )لصفحاا 8

فإن وجدوا  ة،حددت متصفح تلك الصفحات عن طريق تقسيماك بن بعد ذلموويقوم المستخد ث،الحدلشخصية أو ا
 صي.لصفحة قاموا بإضافتها إلى ملفهم الشخك ااهتماماً بتل

يترروفر بفضررل مواقررع التواصررل االجتمرراعي فرررص وإمكانيررة الدعايررة واإلعررالن السياسرري الدعايننة واإلعننالن:  7
وتأسريس مجموعرة كبيررة مرن األشرخاص والشرركات واألحرزاب والمنظمرات فري  واالقتصادي والثقافي والرديني،

 مجموعات لهم كنوع من أنواع الترويج، وعمل إعالنات مجانية أو مدفوعة األجر.
تضم مواقع التواصل االجتماعي العديد من األلعاب الترفيهية حيث يتنافس األصدقاء فري اللعبرة ألعاب وهدايا:  6

 الواحدة.
* ً  :مواقع التواصل االجتماعيمجاالت استخدام : سادسا
وجدت الشركات أن مواقع التواصل االجتماعي مثل: )الفريس بروك وترويتر( وسريلة  استخدامها بين الشركات: 1

 مواقرعل. و هناك مجموعرة مرن االسرتخدامات الرئيسرية والترويج لنفسها بشكل اكبر مهمة لبناء صورتها التجارية
الشرركات: )لخلرق الروعي بالعالمرة التجاريرة كرأداة سرمعة إدارة اإلنترنرت، للتجنيرد،  االجتماعيرة مرن قبرل اإلعالم

لمعرفة المزيد عن التكنولوجيات الجديدة والمنافسين، ونتيجة لقيادة الجنرال أداة العتراض آفاق محتملرة(. وهرذه 
لمسرتهلكين والعمرالء تشرجيع الخاصة على اإلنترنرت،  همالحركة الى مواقع تشجيعقادرة على  اصبحتالشركات 

 .(1)إلجراء مناقشات بشأن كيفية تحسين أو تغيير المنتجات أو الخدمات
تستخدم مواقع التواصل االجتماعي للمشراركة فري تبرادل المعرفرة العلميرة. : ميةاستخدامها في المجتمعات العل 1

واثبتررت فاعليتهررا فرري تبررادل  هررذه المواقررع للمجموعررات العلميررة توسرريع قاعرردتها المعرفيررة وتبررادل األفكررار، وتسررمح
 المعلومات بسرعة وكسر حالة االنعزال بين المجموعات العلمية واالكاديمية في البلدان المختلفة.

                                                           
(

1
) Arabie, Phipps, and Yoram Wind. (Marketing and Social networks), In Stanley Wasserman and 

Joseph Galaskiewicz, Advances in Social Network Analysis: Research in the Social and Behavioral 
Sciences. Thousand Oaks, Calif.: Sage Publications, 1994, pp. 254–273. Online <PDF>, available at: 
<http://books.google.com/books>, access to the website on 2-8-2019. 

http://www.allacademic.com/one/www/research/index.php?cmd=Download+Document&key=unpublished_manuscript&file_index=2&pop_up=true&no_click_key=true&attachment_style=attachment&PHPSESSID=6f7596fc210f10c59430f73a39d4dc4b
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بالفعررل مجموعررة  يسررتخدمون بألن الكثيررر مررن الطررالاسننتخدامها مننن قبننل المعلمننين والطننالب كننأداة اتصننال:  8
 ونهاسررتخدمي، وهررذه المواقررععلررى  تطلررع التدريسررية الهيئررات تواسررعة مررن مواقررع التواصررل االجتمرراعي، وقررد برردأ

وظهرت مواقع ومنتديات خاصة باالساتذة والمعلمرين وحترى المؤسسرات التربويرة والمردارس صرارت . ملصالحه
 تمتلك مواقع تواصل اجتماعي تستخدمها لنشر قيمها وربط اعضائها ببعض بشكل اكثر فاعلية ويسر. 

استغل النشطاء السياسري والنخبرة الدينيرة ونشرطاء  لتنظيم شعبية: فاعلةكوسيلة استخدامها من جانب نشطاء  4
لتحريك الشارع حول القضايا السياسية واإلداريرة، لمكافحرة  مواقع التواصل االجتماعيمنظمات المجتمع المدني 

مررن التجمعررات الفسراد والظلررم وعرردم المسرراواة والحريرات العامررة والعدالررة االجتماعيررة، وظهررت مجموعررة كبيرررة 
 ً مرن االعتصرامات  الشعبية في الدول العربية تحت اسم مكافحة الفسراد والحريرة والعدالرة االجتماعيرة، وإن بعضرا

حققرت أهرردافها ووصررلت مرحلررة التغيررر النهررائي بتنحرري حكررام ورؤسراء البلررد، مررن أجررل تبنرري الدولررة بررروح  جديررد 
 .(1)وبأفكار عقالنية وبشفافية كاملة 

يتم استخدامه لالتصال مع عدد أكبر من المستخدمين المحتملرين للمكتبرة، فضرالً  من قبل المكتبات: استخدامها 5
 .وتقديم خدمات مكتبية عن بعد عن توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها المكتبات الفردية

 النشرراء قررعموااللررم يتررردد التقنيررين فرري اسررتخدام هررذه : لتطننوير وتنميننة اعمننالهمالمهنيننين  قبننل اسننتخدامها مننن 8
مجتمعاتهم الخاصة بهدف تطوير مهاراتهم عبر تبادل الخبرات وتطويرها البحث عن العمل وغيرها، واالطرالع 

 .على المستجدات من االمور المتعقلة بمهنهم
 :وعالقته بتشكيل حكومة إقليم كوردستان واصل االجتماعيالتمواقع * ثانياً: 
العديد من القضايا التي  ابعد تفجيره ،اآلونة األخيرة في جذب األنظار يفالتواصل االجتماعي مواقعت ساهم

أن تمد المواطنين بقنوات جديدة للمشاركة في األنشطة السياسية،  تلك الشبكاتأثارت الرأي العام، واستطاعت 
ً يمارسه معظم أفراد الشعب ً عاما ئات دون دون أن يكون مقتصراً على ف ،األمر الذي يجعل من السياسة شأنا

أخرى، وذلك ألن هذه المواقع تشجع األفراد غير الناشطين أو الفاعلين سياسياً على المشاركة في الفعاليات 
 .السياسية
ي لديمقراطا لفكرا تدعيم، والتعبيرو لنشرا ريةح قواعدى علة كبيرت نعكاساا الجتماعيا التواصل مواقع أحدثت
ت لجماعاا حولهات وتكونت انتشرة؛ واجتماعية أكاديميو جاريةوت سياسيةم فاهيم نم غيرهاو إلنسانا وحقوق
ض البعن أة لدرج، ماديةف كاليت وأ قنيةت براتخ لىإ اجةح وند يهاف المشاركةو استخدامهاة سهولن مة مستفيد

 م.العالر تغييى علل يعم( كوكبير )فكغ زوب لىإ تؤديف سوا أنهى ير
التي تمنح حرية التعبير  متقدمة،الحقيقة السياسية في المجتمعات ال تكوينفي التواصل االجتماعي  مواقع تشارك

مرآة المجتمع العاكسة ألهم  مواقعتلك الوتعتبر  ،التي تشغل جماهير المجتمعالسياسية الهامة عن القضايا 
 .القضايا التي تثير الساسة وصناع القرار

"جمهور نخبوي" تتأثر به لنوعين من الجمهور، في طرح القضايا السياسية التواصل االجتماعي  مواقعتناول ت 
"جمهور عام" يسهل التأثير عليه وأغلب تلك الجماهير ليست لها  من جهة، وبطبيعة القضايا المهمة التي تشغله

أعطى المجتمع من جهة أُخرى. والءات سياسية وغير مهتمة بمواضيع السياسة وال بالمشاركة السياسية
 تلكأي، حيث أصبح لرالتحدث ومشاركة ا ريةح للفرد جتماعيالاالتواصل  مواقعفتراضي المنبثق عن اال
ً مهماً، يعتمد عليه اً تدريجي منبر بشكل مواقعال الكثير من  اد وتستعملهارفالعديد من اال اسياسياً ومعرفيا

 .االتوجهات التي تعنى بالتغيير وحتميته
ويحاول الباحثان في اإلطار الميداني الضوء على الدور الذي تقوم بها مواقع التواصل االجتماعي في أعطاء  

 تشكيل حكومة إقليم كوردستان. التقنية نحوالمعلومات لموظفي جامعة السليمانية 
 

                                                           
(

1
قسم  –كلية اآلداب  –جدة: جامعة الملك عبدالعزيز )، اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع.. التحديات والفرص()( سعود صالح كاتب، 

 .42، ص(م8044ديسمبر/ 42-43 -ي لإلعالم اإلسالمي اإلعالم، المؤتمر العالمي الثان
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 الثالث: اإلطار الميداني للبحث  المطلب
 

 * أوالً: نتائج البحث الميداني:
 جامعة السليمانية التقنيةرات الديموغرافية لموظفي المتغي (2جدول )

المتغيرات 
 الديموغرافية

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات الفقرات

 
 الجنس

 1 74.14 31 ذكر

 2 31.42 .1 أنثى

 
 المستوى التعليمي

 4 7.21 3 المرحلة االساسية

 3 11.42 1 المرحلة االعدادية

 2 14.14 . مرحلة الدبلوم

 1 1..74 33 مرحلة البكالوريوس

 111 44 وعمالمج

حسب نتائج الجدول الثاني بأن الذكور ومؤهل جامعي حصلوا على المرتبة األولى من ضمن المتغيرات  -
 الديموغرافية المحددة في البحث.

 تساؤالت البحث: نحو * إجابات المبحوثين
 

 بشبكة االنترنتعينة البحث  تصالا (3جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات العبارات المطروحة لإلجابة

 1 92..9 .4 نعم

 2 2.14 1 ال

 111 44 المجموع

وهذه النتيجة تدل ، نسبة عالية من المبحوثين لديهم اتصال بشبكة االنترنتحسب نتائج الجدول الثالث  -
 .يهتمون بخدمات تكنولوجيا االنترنت لمتابعة االخبار والمعلومات جامعة السليمانية التقنيةموظفي على أنه 

 
 لدى المبحوثين عدد سنوات اسخدام مواقع التواصل االجتماعي (4جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات العبارات المطروحة لإلجابة

 4 .4.1 2 اقل من عام

 3 14..2 13 من عام الى ثالثة اعوام

 2 31.21 11 خمسة اعواممن ثالثة الى 

 1 1..3 14 منذ خمسة اعوام فاكثر

 111 44 المجموع

حسب نتائج الجدول الرابع بنسبة ما يقارب ثلث عينة البحث يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي اكثر  -
لديهم خبرة جيدة الستخدام مواقع  جامعة السليمانية التقنيةموظفي وهذه النتيجة تدل على أنه من خسمة أعوام، 

 التواصل االجتماعي.
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 جامعة السليمانية التقنيةلدى موظفي  اسخدام مواقع التواصل االجتماعي قطر (1جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات العبارات المطروحة لإلجابة

 1 17.21 .2 الهاتف الذكي

 2 .29.1 14 الكمبيوتر

 3 14.14 . التابليت

 111 44 المجموع

حسب نتائج الجدول الخامس بنسبة ما يقارب نصف المبحوثين يستخدمون مواقع التواصل االجتماعي  -
يركزون على نمط  جامعة السليمانية التقنيةموظفي وهذه النتيجة تدل على أنه عن طريق الهاتف الذكي، 

 اتصالهم عبر الهاتف الذكي الستخدام مواقع التواصل االجتماعي.
 

 التواصل االجتماعي لدى المبحوثين مواقعمدى االستخدام ل (7جدول )

 مدى االستخدام
 

 التواصل االجتماعي مواقع

 ً ً  دائما   نادراً  أحيانا
 الترتيب

 النسبة المئوية التكرارات المئويةالنسبة  التكرارات النسبة المئوية التكرارات

 1 1.06 1 8.15 8 91.87 44 الفيس بوك

 1 4.18 1 10.41 5 65.41 41 اليوتيوب

 8 10.41 5 14.56 7 75 88 انستاغرام

 4 18.87 6 17.06 18 58.15 17 سناب جات

 111 11 111 21 111 112 *المجموع

لدى عينة البحث من حيث حسب نتائج الجدول السادس موقع الفيس بوك جاءت بالترتيب األول  -
موقع يستخدمون ويهتمون ويتابعون  جامعة السليمانية التقنيةموظفي وهذه النتيجة تدل على أنه ، االستخدام

 .األخرى مواقع التواصل االجتماعيبمقارنة  أعلىالفيس بوك بنسبة 

 
 التي تدخل المبحوثين على مواقع التواصل االجتماعياالستخدام  أيام عدد (.جدول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار االستخدام أيام عدد

 1 41.87 10 يومياً 

 1 16.75 9 يوم أو يومين في األسبوع

 8 11.5 8 ثالث أو أربع أيام في األسبوع

 4 10.41 5 أربعة أيام 

 5 6.88 4 خمسة أيام

 8 4.17 1 جميع ايام األسبوع   

 7 4.17 1 حسب الظروف

 100 46 *المجموع

لدى عينة البحث جاءت مواقع التواصل االجتماعي االستخدام اليومي لبأن السابع الجدول  ائجنت حسب -
 .انماطهم عالية ومنظمة جامعة السليمانية التقنيةموظفي وهذه النتيجة تدل على أنه ، بالمرتبة االولى
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 من قبل عينة البحثيومياً التواصل االجتماعي  واقعماالستخدام ل عدد ساعات (4جدول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار االستخدام ساعات

 8 6.88 4 أقل من ساعة

 4 8.15 8 من ساعة ألقل من ساعتين

 1 14.56 7 من ساعتين ألقل من ثالث ساعات

 1 88.87 81 ثالث ساعات فأكثر

 5 4.17 1 الظروفحسب 

 100 46 المجموع

أكثر من ثالث ساعات  واقع التواصل االجتماعيمجاءت استخدام المبحوثين ل ثامنالجدول ال ائجنت حسب -
ً بالترتيب األول يقضون ساعات كثيرة  جامعة السليمانية التقنيةموظفي وهذه النتيجة تدل على أنه ، يوميا
 .الستخدام تلك المواقع

 
 لدى عينة البحثالتواصل االجتماعي  مواقع ستخدامافترة  (9جدول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار التوقيـــــــــــــت الفتــــرة

ً  40000صباحاً إلى  2000من  الفترة الصباحية  2 8004 4 صباحا
 8 2082 3 ظهراً  4000صباحاً إلى  40000من  فترة الضحى
 2 4.17 8 مساءاً  3000إلى ظهراً  4000من  فترة الظهيرة
 3 40088 2 مساءاً  2000مساءاً إلى  3000من  فترة العصر
 8 42022 4 مساءاً  40000مساءاً إلى  2000من  فترة المساء
ً  8000مساءاً إلى  40000من  فترة السهرة  4 56.88 84 صباحا
 2 8004 4 صباح اليوم التالي 2000صباحاً إلى  8000من  الفترة الممتدة

 400 84 المجموع

في فترة  التواصل االجتماعي واقعممون خدتسي البحوثينأكثر من نصف  أنب عتاسالجدول ال ائجنت حسب -
بسبب انشغاالتهم اليومية يقضون أوقاتهم في  جامعة السليمانية التقنية موظفي هأنوهذه النتيجة تدل على  ،السهرة

 .السهرة لكي يتواصلوا ويتابعوا أهم االحداث واالخبار واحتياجاتهم الشخصية
 

 التواصل االجتماعي قعوام في المبحوثين أصدقاء عدد  (11جدول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 4 4.17 1 اقل من مئة صديق

 8 10.41 5 صديق   300من مئة الى اقل من 

 1 18.87 6 200الى اقل من  300من 

 1 86.75 88 صديق فاكثر   200

 100 46 المجموع

 التواصل االجتماعي واقعممون خدتسي الذين بحوثينمالمن  عاليةنسبة  أنب العاشرالجدول  ائجنت حسب -
يهتمون بفتح العالقات  جامعة السليمانية التقنيةأنه موظفي وهذه النتيجة تدل على ( صديق، 500لديهم أكثر من )

 .االجتماعية لكي يتبادلوا المواضيع ذات االهتمام بينهم
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 التواصل االجتماعي مواقعفي متابعة عينة  البحث لنوعية الموضوعات  (11جدول )

 الترتيب النسبة المئوية التكرارات الموضوعات

 4 3202 44 سياسية
 8 44022 9 اقتصادية
 2 8004 4 عسكرية
 8 4802 2 اجتماعية

 2 4.17 8 متابعة احداث الجارية
 4 8004 4 بئية
 2 4033 8 دينية
 3 48024 2 فنية

 400 84 المجموع

جاءت الموضوعات السياسية بالترتيب االول من حيث متابعة المبحوثين  شرعدي احالجدول ال ائجنت حسب -
 جامعة السليمانية التقنية موظفي هأنوهذه النتيجة تدل على ، التواصل االجتماعي مواقع الموضوعات في لنوعية

 .يهتمون ويتابعون القضايا السياسية الداخلية واالقليمية والدولية
 

 التواصل االجتماعي مواقعالسياسية في  موضوعاتال لنوعيةالمبحوثين  متابعة (12جدول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار لإلجابة العبارات المطروحة

 1 48.75 11 تشكيل حكومة اقليم كوردستان

 1 44022 9 تشكيل برلمان اقليم كوردستان

 5 4033 4 الصراع السياسي بين االحزاب السياسية

 4 4802 8 اتفاقات بين االحزاب السياسية

 8 18.87 6 متابعة احداث الجارية وقضايا ساخنة

 100 46 المجموع

موضوع تشكيل حكومة إقليم كوردستان من ضمن نوعية  جاءت ي عشرناثالجدول ال ائجنت حسب -
وهذه النتيجة ، مواقع التواصل االجتماعيفي يب االول من حيث متابعة عينة البحثالموضوعات السياسية بالترت

السياسي الداخلي اآلني وهو تشكيل الحكومة الشأن  يتابعون جامعة السليمانية التقنيةأنه موظفي تدل على 
 .الجديدة

 
 التواصل االجتماعي مواقعفي  أشكال مشاركة عينة البحث (31جدول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 1 86.75 88 ارسال تعليقات على الحائط عن الموضوعات او القضايا المطروحة

 1 81.15 17 معلومات سياسية مختلفة في رسالة على مواقع التواصل االجتماعي مناقشة

 100 46 المجموع

ارسال تعليقات على الحائط عن الموضوعات او القضايا  جاءت ثالث عشرالجدول ال ائجنت حسب -
وهذه النتيجة تدل ، مواقع التواصل االجتماعيبالترتيب االول من حيث أشكال مشاركة المبحوثين في المطروحة

 .يعبرون عن رأيهم حول االحداث الجارية جامعة السليمانية التقنيةأنه موظفي على 
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 المناقشة كوسيلة جيدة للمبحوثين في اعطاء المعلومات عن طريق مواقع التواصل االجتماعي (41جدول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 ً  1 70.64 84 دائما

 ً  1 10.68 10 أحيانا

 8 4033 4 نادراً 

 100 46 المجموع

مواقع التواصل  في بأن نسبة عالية من عينة البحث يناقشون قضايا مختلفة عشر رابعالجدول ال ائجنت حسب -
 لديهم رؤية ايجابية حول جامعة السليمانية التقنيةأنه موظفي وهذه النتيجة تدل على ، بشكل دائم االجتماعي

 .طبيعة المناقشات
 مناقشة عينة البحث في مواقع التواصل االجتماعي وتغيير موقفهم حول بعض القضايا (11دول )

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 ً  1 77.06 87 دائما

 ً  1 18.87 6 أحيانا

 8 2082 8 نادراً 

 100 46 المجموع

مواقع التواصل االجتماعي يناقشون في ينثوبحمبأن نسبة عالية من ال عشر خامسالجدول ال ائجنت حسب -
 جامعة السليمانية التقنيةأنه موظفي وهذه النتيجة تدل على ، قضايا مختلفةلتغيير موقفهم حول  بشكل دائم

 .يؤثرون بتبادل المعلومات والحوارات والمناقشات الجادة بينهم وبين مستخدمي آخرين
 
 

تشكيل حكومة إقليم كوردستان للمبحوثين عن طريق مواقع التواصل  نحوإعطاء المعلومات الكافية  (17جدول )
 االجتماعي

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 1 71.91 85 نعم

 1 17.06 18 ال

 100 46 المجموع

تشكيل حكومة  نحويعطون معلومات  البحثعينة بأن نسبة عالية من  س عشرداسالجدول ال ائجنت حسب -
جامعة السليمانية أنه موظفي وهذه النتيجة تدل على ، مواقع التواصل االجتماعي إقليم كوردستان عن طريق

 .باألخبار والمعلومات المنشورة المتعلقة بقضية تشكيل الحكومة الجديدة في تلك المواقع يعتمدون التقنية
 

تشكيل  نحودرجة ثقة عينة البحث بالمعلومات التي تحصل عليها في مواقع التواصل االجتماعي  (.1جدول )
 حكومة اقليم كوردستان

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 1 65.41 41 نعم

 1 14.56 7 ال

 100 46 المجموع
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 نحوبأن نسبة عالية من المبحوثين يثقون بالمعلومات التي تحصل عليها  سابع عشرالجدول ال ائجنت حسب -
جامعة أنه موظفي وهذه النتيجة تدل على ، مواقع التواصل االجتماعيتشكيل حكومة إقليم كوردستان في طريق

الحديثة والهامة واآلنية والحارة األخبار والمعلومات يدركون بأن تلك المواقع أثبتت لهم نشر  السليمانية التقنية
 .تشكيل الحكومة الجديدة نحو

تشكيل حكومة إقليم  نحو للمبحوثين مواقع التواصل االجتماعيأهم الموضوعات التي أثارتها  (41جدول )
 كوردستان 

 الترتيب النسبة المئوية اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 5 8.15 8 واالنتماءتعزيز الروح الوطنية والوالء 

 1 18.87 6 محاولة ربط االحداث الجارية في الدول المجاورة بالوضع الداخلي

 1 58.15 17 اجتماعات األحزاب السياسية نحوالترويج ألراءالسياسين والقادة 

 8 11.5 8 التشكيك في مصداقية ما تبثه مواقع االعالم الحزبية وغير الحزبية

 4 6.88 4 االحزاب السياسيةاشاعة الفتن بين 

 100 46 المجموع

 السياسين والقادة حول اجتماعات األحزاب السياسية الترويج ألراء جاءت عشر الثامنالجدول  ائجنت حسب -
تشكيل  نحو للمبحوثين مواقع التواصل االجتماعيأهم الموضوعات التي أثارتها بالترتيب االول من حيث 
التحركات السياسية ون تابعي جامعة السليمانية التقنيةوهذه النتيجة تدل على أنه موظفي حكومة إقليم كوردستان، 

 الداخلية بين االحزاب السياسية للتفاوض حول طبيعة الحكومة الجديدة.
 

 مواقع التواصل االجتماعيوجهة نظر عينة البحث حول سلبيات  (19جدول )

 الترتيب المئويةالنسبة  اتالتكرار العبارات المطروحة لإلجابة

 7 1.06 1 ال اثق فيما تطرحه

 8 14.56 7 ال املك معلومات عنها

 4 10.41 5 وسيلة تخالف األداب العامة

 1 16.75 9 تحرض على العنف

 5 8.15 8 ال تحقق رغباتي

 8 4.17 1 غير مفيدة ومملة

 1 48.75 11 يسبب فوضى في المجتمع

 100 46 المجموع

 سلبيات فوضى في المجتمع بالترتيب االول من ضمن فقرة يسبب جاءت التاسع عشرالجدول  ائجنت حسب -
 جامعة السليمانية التقنيةوهذه النتيجة تدل على أنه موظفي ، لمبحوثيننظر احسب وجهة مواقع التواصل 

 .تلك الشبكات الن خلقت فوضى شبه حقيقي داخل المجتمع الكورديون قدتني
 ثانياً: نتائج اختبار فروض البحث ومناقشته:

توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي الفرض الرئيسي األول:  -
 تشكيل حكومة إقليم كوردستان لدى موظفي الجامعة. نحوفي إعطاء المعلومات 
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مدى استخدامهم لمواقع ذو داللة إحصائية بين المبحوثين في  وجود( لبيرسوننتائج أختبار ) (21جدول )
 تشكيل حكومة إقليم كوردستان إعطاء المعلومات نحوالتواصل االجتماعي و

جامعة موظفي التواصل االجتماعي من قبل  مواقع استخدام مدى( إلى أنه كلما زاد 10جدول) يشير -

 وهي ثبوت صحة الفرض .تشكيل حكومة إقليم كوردستان نحوإعطاء المعلومات  زاد السليمانية التقنية
عالقة ارتباطية دالة إحصائية بين مدى استخدام مواقع التواصل االجتماعي في بوجود األول القائل  الرئيسي

 .تشكيل حكومة إقليم كوردستان لدى موظفي الجامعة نحوإعطاء المعلومات 

 
تشكيل  نحوتوجد فروق ذو داللة إحصائية بين المبحوثين في إعطاء المعلومات الفرض الرئيسي الثاني:  -

 حكومة إقليم كوردستان حسب المتغيرات الديموغرافية.
 

تشكيل  نحوفي إعطاء المعلومات فروق ذو داللة إحصائية بين المبحوثين ( لZنتائج أختبار ) (21جدول )

 حكومة إقليم كوردستان حسب المتغيرات الديموغرافية

 إعطاء المعلومات
 
المتغيرات 

 الديموغرافية

 
 التكرارات

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
 (Zإختبار )

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 مستوى المعياري

 الداللة

84 83.22 
1121.11 ..124 - 24.19 11..3 1.111 

فروق ذو داللرة إحصرائية برين المبحروثين وجودالفرض الرئيسي الثاني بثبوت صحة( إلى 10يشير جدول) -
 .تشكيل حكومة إقليم كوردستان حسب المتغيرات الديموغرافية نحوفي إعطاء المعلومات 

 بحث:استنتاجات وتوصيات ومقترحات ال* 
 استنتاجات

 نحوفي إعطاء المعلومات التواصل االجتماعي  مواقع على موظفي جامعة السليمانية التقنية تاعتمد .1
 مواقعالتلك ويشاركون ويناقشون في ون ثقي مبحوثين، وهذا دليل على أنه التشكيل حكومة إقليم كوردستان

 .السياسية بشكل عام، القضية المختارة للبحث بشكل خاص القضايا

، تتعلق بتشكيل الحكومة الجديدةلحصول على معلومات التواصل االجتماعي ل مواقعأُهتمت عينة البحث ب .1
 .ولكن بإختالف خصائهم الديموغرافية

 التوصيات
لكي تعطي  االجتماعي التواصل مواقع بمعرفة طبيعة استخدام االحزاب السياسيةيوصي الباحث  .1

 .المعلومات واالخبار للجمهور المستهدف، كما يشكل تكوين راي عام حول المحطات السياسية القادمة لديهم

تواصل مواقع الل الستخدام االفضل وااليجابي موظفي الجامعة السليمانية التقنية كما يوصي الباحث .1
 .هم بالقضايا السياسية الداخليةمعرفت لتقويةاالجتماعي 
 المقترحات

 مقترحات ببحوث علمية . أ

 .في تشكيل اتجاه نحو مستقبل إدارة كركوك لدى المعلمين ةاإلجتماعي الشبكات تأثير 1

 .واالشباعات المتحققة منهم التواصل االجتماعي مواقعالمرأة ل استخدام 1

 إعطاء المعلومات
 

 مدى استخدام

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 بيرسون
القيمة 
 المعنوية

مستوى 
 الداللة

 دالة 0.000 0.684 1.59 1.68
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 مقترحات ببحوث تطبيقية . ب

تشكيل حكومرة  نحو المعلومات إعطاءالتواصل االجتماعي في  مواقعالدور الذي تقوم بها اهتمام الباحث ب 1
 .موظفي جامعة السليمانية التقنيةلدى  إقليم كوردستان

 فري رئيسري لهرم كمصردر تواصرل االجتمراعيال مواقرعب حزاب والكيانات والشخصريات السياسريةاأل متماها 1
 .المجتمع الكوردي أخرى داخل، لكي يتواصلوا مع شرائح الهامةالمعلومات واألخبار وطرح القضايا نشر 

 مصادر ومراجع البحث
 أوالً: بحوث غير منشورة: -

تأثير الشبكات االجتماعية التفاعلية باإلنترنت على المستوى المعرفي ريبه ر كوران مصطفى، ). 42. 1

دكتوراه غير منشورة، )القاهرة: معهد البحوث والدراسات  أطروحة(، بالبرامج االنتخابية لدى الشباب العراقي
 .(م8043قسم البحوث والدراسات اإلعالمية،  –العربية 

 ثانياً: بحوث منشورة: -
جدة: جامعة الملك عبدالعزيز )اإلعالم الجديد وقضايا المجتمع.. التحديات والفرص(، )سعود صالح كاتب، . 4
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