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 ملخص البحث: 
للتغيرات الفكرية والسياسية واالجتماعية اصبحت شبكات التواصل االجتماعي، إحدى أهم العوامل الفاعلة والمحفزة 

والنفسية، وأصبحت تساهم مساهمة فاعلة في نشر المعلومة وسرعة وصولها إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين، فبعد ان 
إلى  كانت وسائل االعالم التقليدية تضع المواطن العربي في مكان المستهلك والمتفرج البسيط، جاء االنترنت الذي حول المتلقي

 . مرسل في نفس الوقت من خالل االمكانات التفاعلية
من هنا كانت الحاجة الى دراسة شبكات التواصل االجتماعي وتأثيراتها االتصالية على االمن الفكري في المجتمع كما 
تراها النخب العراقية، اذ يرتبط االمن الفكري باألمن الوطني الذي يحقق استقرار الدولة والمحافظة على وحدتها ومعتقداتها 

االجتماعي بين فئات المجتمع وطوائفه، والذي ينعكس إيجابيًا على أمن األفراد وأمن  وثقافتها، مما يحقق الترابط والتواصل
الوطن، ونظرًا ألن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت أدوات رئيسة للحوار بين االفراد والشعوب لذا تأتي هذه الدراسة للتعرف 

 ع العراقي. على تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي على االمن الفكري في المجتم
واعتمد في هذا البحث على منهج المسح بشقيه الوصفي لإلجابة على تساؤالت البحث، والتحليلي الختبار فروض 
البحث، وللتعرف على آراء النخب العراقية حول اإلسهامات التي يمكن ان تتحقق في أمن المجتمع العراقي الفكري باستخدامات 

( مفردة للنخب العراقية من اعضاء هيئة التدريس بالجامعات 250يار عينة عمدية قوامها )شبكات التواصل االجتماعية. وتم اخت
 بعض الدعاة الدينين. وخرج الباحث بجملة من النتائج والتوصيات والمقترحات. و االعالميين، و العراقية، 

Social networks and their communicative effects on intellectual security in society as seen 
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Research Summary: 

Social networks have become one of the most important and stimulating factors for 

intellectual, political, social and psychological changes. They have become an effective 

contribution to the dissemination of information and the speed of reaching as many users as 

possible. After the traditional media placed the Arab citizen in the place of the consumer and the 

simple spectator, Around the receiver to the transmitter at the same time through the interactive 

possibilities. 

The need to study the social networks and their communicative effects on intellectual 

security in society as seen by the Iraqi elites, as the intellectual security is linked to the national 

security that achieves the stability of the state and preserve its unity, beliefs and culture, thus 

achieving social cohesion and communication between the different segments of society and 

sects. On the security of individuals and homeland security, and because social networks have 

become the main tools for dialogue between individuals and peoples, so this study to identify the 

effects of social networks on the security of intellectual in Iraqi society. 

In this research, the survey was based on the descriptive approach of the survey to answer 

research questions, analytical analysis of the research hypotheses, and to identify the opinions of 
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the Iraqi elites about the contributions that can be made to the security of the Iraqi intellectual 

society using the social networks. A 250-sample sample was chosen for the Iraqi elite from 

faculty members of Iraqi universities, media professionals and some religious preachers. The 

researcher came out with a set of conclusions, recommendations and suggestions. 

 مقدمة:
الفكري أهمية بالغة، باعتبار انه يحقق أمن واستقرار المجتمع من خالل التصدي للمؤثرات  يحتل االمن 

واالنحرافات الفكرية، وقضية االمن الفكري ليست وليدة اليوم، بل هي قضية موجودة على مر االزمنة والعصور، ولكنها 
هو أخطر من الغزو العسكري، ألن الغزو برزت بشكل أكبر في اآلونة االخيرة نتيجة عدة عوامل داخلية وخارجية، و 

المغزوة وال تستعد لصده والوقوف في وجهه حتى تقع الفكري ينحو إلى السرية في بادئ األمر، فال تحس به االمة 
فريسة له، فتصبح مريضة الفكر واالحساس، تحب ما يريده لها عدوها أن تحبه وتكره ما يريد منها أن تكرهه، وهو داء 

المم ويذهب شخصيتها، ويزيل معاني األصالة والقوة فيها واالمة التي تبتلى به ال تحس بما اصابها وال عضال يفتك با
 تدري عنه، ولذلك يصبح عالجها أمرًا صعبًا وافهامها سبيل الرشد شيئًا عسيرًا. 

ل الفوضى وتعد التوعية هي االداة الوقائية المثلى من كافة أشكال انحرافات الفكر والسلوك خاصة في ظ 
وازدواجية المعايير التي يشهدها العالم، وتزداد اهمية التوعية في خضم النتاج الفكري الشاذ والمنحرف الذي الفكرية 

ظهر في الفترة االخيرة على الساحة عبر وسائل االعالم الجديد المتمثلة في شبكات التواصل االجتماعي، هذا وقد 
رونية اقبااًل كبيرًا في اآلونة األخيرة من جميع فئات المجتمع فهي تخاطب جميع القت مواقع التواصل االجتماعي االلكت

فأصبحت ادوات لتبادل اآلراء واألفكار ومناقشتها والعمل على نشرها والترويج والحشد  العقول وباألخص الشباب منهم،
والسياسي في المجتمعات، وفي ظل  لها، بل وأصبحت وسيلة لصناعة القرار وقناة للتجنيد وأداة لتشكيل الوعي الفكري

ذلك أضحى الشباب غير قادر على التمييز بين الحق والباطل مما أحدث ذلك زعزعة في قناعات العديد منهم وتسبب 
ذلك بأزمة فكرية لدى بعضهم فظهرت بينهم انحرافات فكرية من تطرف وتشدد وغلو وغيرها من مظاهر تعمل على 

 زعزعة أمن الوطن. 
فاألمن الفكري هو السبيل ألمن الوطن واستقراره وال بد من االستغالل االمثل لتلك المواقع ذات االنتشار الواسع  

لتكون أداة الستقرار المجتمعات وأمنها ومعول لبنائها ال لهدمها من خالل توظيفها في مجابهة األفكار الهدامة 
ني في المؤسسات األمنية وذلك من خالل متابعة تلك المواقع والمتطرفة وهذه مسؤولية القائمين على اإلعالم األم

المتطرفة ومحاسبتها ومالحقتها قانونيًا، ليبرز هنا دورها الوقائي بإنشاء مواقع تثقيفية للشباب يتم من خاللها كشف 
المسؤولية كل  النقاب عن اسماء تلك المواقع المتطرفة وتعليمهم كيفية التعامل معها والتصدي لها، ويتشارك في هذه

مؤسسة وكل فرد في هذا المجتمع من اجل التصدي لتلك االفكار التي تتعارض مع ديننا الحنيف والتي تهدد أمن 
 وطننا واستقراره. 

ان هذه المؤثرات الفكرية وما تخلفه من آثار سلبية على المجتمع وأفراده، تجعل من قضية االمن الفكري  
إحدى الدراسات إلى أن االنحراف الفكري يعد من أهم الدوافع واألسباب للجنوح ضرورة حتمية وملحة، فقد أشارت 

ونحن نعيش عصر اإلعالم الجديد فالبد ان يدرك الجمهور فحوى ما يتلقاه، فقد تعددت الوسائل  للعنف واالرهاب.
ث والسمين وبين اإلعالمية وكثر معها أصحاب الرسائل وتعددت مضامينهم اإلعالمية، وتفاوتت قيمتها بين الغ
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اإليجاب والسلب، وبين البناء والهدم، ومن هنا كان لزامًا على الباحثين والمختصين أن يقوموا بدورهم في سبر أغوار 
تلك الوسائل ومعرفة فحوى المضامين التي تبثها، والتحقق من تأثيراتها، وحقيقة من يقف خلفها وتحديد األهداف التي 

 تريد الوصول إليها. 
لخطأ ان ينظر لبعض المواقع التي تالقي إقبااًل كبيرًا من الجمهور كالشبكات االجتماعية مثاًل اليوتيوب، ومن ا 

الفيس بوك، تويتر، والتي تعد من اكثر محركات البحث استخدامًا وشهرة، على انها مجرد مواقع يستخدمها الجمهور 
النظرة القاصرة، ولعل استخدام الحكومات لتلك المواقع  بدافع التسلية والترفيه وقتل الوقت، إن دورها يتجاوز هذه

 . وتوظيفها ألغراض متباينة يدفع الباحثين حول العالم لمزيد من البحوث بشأنها
نما في حياة االفراد على   لقد أحدثت مواقع التواصل االجتماعي تطورًا كبيرًا ليس فقط في تاريخ اإلعالم وا 

ياسي، وجاءت لتشكل عالمًا افتراضيًا يفتح المجال على مصراعيه لألفراد المستوى الشخصي واالجتماعي والس
والتجمعات والتنظيمات بمختلف أنواعها، إلبداء آرائهم ومواقفهم في القضايا والموضوعات التي تهمهم بحرية غير 

 .(2009حسن،)مسبوقة
التواصل االجتماعي إقبااًل كبيرًا من جميع فئات المجتمع، فهي خدمات تسمح لهم بتبادل  وقد وجدت شبكات 

اآلراء واألفكار مع اآلخرين وأيضًا لمناقشة القضايا االجتماعية، وتسمح لألفراد بالتعامل مع اآلخرين وهذه المزايا ال 
ولقد اشارت العديد من الدراسات السابقة . (Jain,2012,p36-43)يمكن توفيرها من خالل وسائل االتصال التقليدية

إلى ان الشبكات االجتماعية يمكن أن تلعب دورًا ايجابيًا في المجتمع، من خالل تنمية شبكة العالقات االجتماعية بين 
 . (Beaudoin,2008p.550-568)االفراد

ي على االمن الفكري في المجتمع ومن هنا تهتم الدراسة الحالية بالتأثيرات االتصالية لشبكة التواصل االجتماع 
 كما تراها النخب العراقية. 

 :االطار المنهجي للبحث
 أواًل: مشكلة البحث: 

تشير المالحظات االولية الستخدامات مواقع التواصل االجتماعي إلى عدد من االشكاليات يمثل بعضها  
التدوينات التي تحتوي على أبعاد طائفية، أو تلك التي مخالفات يتعرض صاحبها للمساءلة القانونية واالخالقية، مثل 

تستخدم لغة تخالف األعراف القيمية واألخالقية، وبث الشائعات التي من شأنها اإلضرار بمصالح الوطن والمواطن، 
، فلماذا ال لكن السؤال المطروح في هذا السياق: إذا كان بإمكان مواقع التواصل االجتماعي القيام بتلك التأثيرات السلبية

 يتم استثمار هذه القنوات ذات االنتشار الواسع والتأثير الكبير بين كافة فئات المجتمع لتنظيم حمالت إعالمية هادفة.
ويرتبط االمن الفكري باألمن الوطني الذي يحقق استقرار الدولة والمحافظة على وحدتها ومعتقداتها وثقافتها،  

اعي بين فئات المجتمع وطوائفه، والذي ينعكس إيجابيًا على أمن األفراد وأمن مما يحقق الترابط والتواصل االجتم
الوطن، ونظرًا ألن شبكات التواصل االجتماعي أصبحت أدوات رئيسة للحوار بين االفراد والشعوب لذا تأتي هذه 

 قي. الدراسة للتعرف على تأثيرات شبكات التواصل االجتماعي على االمن الفكري في المجتمع العرا
ما أهم التأثيرات االتصالية لشبكات التواصل االجتماعي ومن هنا يمكن صياغة مشكلة البحث في السؤال:  

 على األمن الفكري في المجتمع كما تراها النخب العراقية؟ 
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 ثانيًا: اهمية البحث: 
الفكرية والسياسية اصبحت شبكات التواصل االجتماعي، إحدى أهم العوامل الفاعلة والمحفزة للتغيرات  

واالجتماعية والنفسية، وأصبحت تساهم مساهمة فاعلة في نشر المعلومة وسرعة وصولها إلى أكبر عدد ممكن من 
ن، فبعد ان كانت وسائل االعالم التقليدية تضع المواطن العربي في مكان المستهلك والمتفرج البسيط، جاء المستخدمي

في نفس الوقت من خالل االمكانات التفاعلية، وقلب موازين القوى وأفسح  االنترنت الذي حول المتلقي إلى مرسل
المجال امام فضاءات أكثر تفاعاًل وأقل رقابة للتعبير عن الرأي بال قيود او اجندة منظمة، وتجلى هذا واضحًا بشكل 

اد االعالمية في ايجابي في الحراك الشعبي عبر معلومات نشرها من خالل شبكة التواصل االجتماعي فاقت المو 
الوسائل التقليدية من حيث التأثير، كما اتضح ذلك أيضًا بشكل سلبي في بعض الدعوات للخروج في مظاهرات 

 ومطالبات تدعو للفتنة وتفكيك المجتمع، وغير ذلك من جرائم االبتزاز والتشهير وااللحاد. 
تأثير شبكات التواصل االجتماعي على امن  من هنا يمكن تحديد اهمية البحث لما له من اهمية كبيرة في تحديد
 المجتمع وتسميم افكاره بما يتلقاه من اعالم مغرض عبر تلك الشبكات. 

 : اهداف البحث: ثالثاً 
 في ضوء المشكلة تتحدد األهداف فيما يلي:  
 التعرف على طبيعة استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي.  .1
 التعرف على اسلوب مشاركة النخب العراقية في مجال االمن الفكري عبر شبكات التواصل االجتماعي.  .2
 الكشف عن دوافع استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة.  .3
التعرف على النشاط المدعم للنخب العراقية في تحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل  .4

 االجتماعي المختلفة. 
التعرف على النشاط المعوق للنخب العراقية في تحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل  .5

 االجتماعية المختلفة. 
الكشف عن التأثيرات االتصالية الناتجة عن تعرض النخب العراقية لموضوعات االمن الفكري عبر شبكات  .6

 التواصل االجتماعي. 
الهادفة( لشبكات التواصل االجتماعي  -ى العالقة بين دوافع استخدام النخب العراقية )الطقوسيةالتعرف عل .7

 المعوق( لهم في تحقيق االمن الفكري.  -المختلفة، وأنماط النشاط )المدعم
الهادفة( لشبكات التواصل االجتماعي  -التعرف على العالقة بين دوافع استخدام النخب العراقية )الطقوسية .8

 مختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم. ال
الناتجة عن تعرض النخب  الواقعية( -التفاعل االيجابي -التعرف على العالقة بين التأثيرات االتصالية )الرضا .9

 العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم. 
عراقية عند معوق( في تحقيق االمن الفكري للنخب الالتعرف على العالقة بين انماط النشاط )المدعم وال .10

الواقعية(  -التفاعل االجتماعي -تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، والتأثيرات االتصالية )الرضا
 الناتجة عن التعرض. 
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 : تساؤالت البحث: رابعاً 
 ما مدى استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي؟  .1
 ما كثافة تعرض النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة؟  .2
إلى أي مدى تحرص النخب العراقية عل متابعة شبكات التواصل االجتماعي لمتابعة موضوعات االمن  .3

 الفكري؟ 
 ما أسلوب مشاركة النخب العراقية في مجال األمن الفكري عبر شبكات التواصل االجتماعي؟  .4
 دام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة؟ ما دوافع استخ .5
من خالل التعرض لشبكات التواصل االجتماعي  ما النشاط المدعم للنخب العراقية في تحقيق األمن الفكري .6

 المختلفة؟ 
ما النشاط المعوق للنخب العراقية في تحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل االجتماعي  .7

 مختلفة؟ ال
ما اهم التأثيرات االتصالية الناتجة عن تعرض النخب العراقية، لموضوعات االمن الفكري عبر شبكات  .8

 التواصل االجتماعي. 
 : فروض البحث: خامساً 
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين دوافع استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة،  .1

 عم لهم في تحقيق االمن الفكري. وانماط النشاط المد
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين دوافع استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة،  .2

 وانماط النشاط المعوق لهم في تحقيق االمن الفكري. 
ة( لشبكات التواصل الهادف -توجد عالقة ذات داللة احصائية بين دوافع استخدام النخب العراقية )الطقوسية .3

 االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم. 
الواقعية( الناتجة عن  -التفاعل االجتماعي -توجد عالقة ذات داللة احصائية بين التأثيرات االتصالية )الرضا .4

 تعرض النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم. 
توجد عالقة ذات داللة احصائية بين انماط النشاط )المدعم والمعوق( في تحقيق االمن الفكري للنخب العراقية  .5

 -التفاعل االجتماعي -عند تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، والتأثيرات االتصالية )الرضا
 الواقعية( الناتجة عن التعرض. 

 هيم البحث: : التعريفات االجرائية لمفاسادساً 
هناك عدة مفاهيم يتكرر استخدامها على امتداد هذه الدراسة ومن هذا المنطق سنعرض فيما يلي التعريفات 

 العلمية واالجرائية الهم المفاهيم المستخدمة في الدراسة. 
 :وتعني مجموعة من المواقع على شبكة االنترنت، تتيح التواصل بين االفراد في  شبكات التواصل االجتماعي

المجتمع االفتراضي، يجمع بين أفرادها اهتمامًا مشتركًا، يتم التواصل بينهم من خالل الرسائل، او االطالع 
للتواصل على الملفات الشخصية، ومعرفة اخبارهم ومعلوماتهم التي يتيحونها للعرض، وهي وسائل فعالة 
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االجتماعي بين األفراد، سواء كانوا أصدقاء معروفين في الواقع، أم اصدقاء تم التعرف عليهم من خالل 
 السياقات االفتراضية. 

 :وتعني القدرة على تغيير موقف واتجاه سلوكيات االفراد الناتجة عن التعرض لمضامين  التأثيرات االتصالية
الواقعية(، وتم قياس  -التفاعل االجتماعي -شبكات التواصل االجتماعي، وتنقسم إلى ثالثة تأثيرات )الرضا

 هذه التأثيرات في الدراسة من خالل تصميم مقياس التأثيرات االتصالية. 
 :ويعني الحفاظ على المكونات الثقافية األصلية في مواجهة التيارات الثقافية الوافدة المشبوهة،  األمن الفكري

وهو بهذا يعني حماية وتحصين الهوية الثقافية من االختراق أو االحتواء من الخارج، وسالمة معتقد فكر 
فية، والتعليمية وغيرها، لينعكس االنسان من االنحراف في فهمه لألمور الدينية والسياسية واالجتماعية، والثقا

 على أفراد المجتمع بالطمأنينة واالستقرار. 
 :وهي مجموعة او فئة من الناس يحتلون مركزًا سياسيًا واجتماعيًا مرموقًا، كما يطلق على مجموعة  النخب

ك تفوقت أو اكتسبت شهرة في مجال معين، وتجمع هذه الفئة أفضل الكفاءات في مجال تخصصها، وهي تل
األقلية التي تتمايز عن باقي أفراد المجتمع من حيث نفوذها وتأثيرها، وتعمل على تحقيق األهداف العامة 

 للمجتمع، ويحددها الباحث هنا في أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، واإلعالميين، الدعاة الدينين. 
 :واصل االجتماعي المختلفة، يقصد بها نوعية نشاط الفرد في تعرضه لمضامين شبكات الت أنماط النشاط

ومدى قيامه ببعض العمليات العقلية التي قد تدعم أو تعوق التأثيرات االتصالية للشبكات االجتماعية، وتنقسم 
  -انماط النشاط إلى:

 االستغراق(.  -االنتباه -وتضم مجموعة من العمليات العقلية )االنتقائية انماط مدعمة للتأثيرات االتصالية: -
 الشك(.  -تحويل االنتباه -وتضم مجموعة من العمليات العقلية )التجنب قة للتأثيرات االتصالية:انماط معو  -
 :ويقصد بها االسباب التي تجعل النخب السعودية، يقبل على متابعة شبكات التواصل  دوافع التعرض

 االجتماعي المختلفة، وتنقسم إلى: 
عية، لتحقيق هدف معين في الوصول إليه وتم قياس أي ان الفرد يتعرض للشبكات االجتما دوافع نفعية: -

 الدوافع من خالل مجموعة عبارات صنفت في الدوافع الطقوسية والنفعية. 
 أي ان الفرد يتابع الشبكات االجتماعية بحكم العادة فقط. دوافع طقوسية: -
 : الدراسات السابقة: سابعاً 
  :دراسات حول االمن الفكري واهميته 
 ،(2014والباز،  دراسة )ابو خطوة 

التواصل االجتماعي على االمن الفكري لدى الطلبة بصفة عامة بدرجة متوسط اظهرت نتائج الدراسة ان اثر شبكات 
مما يؤكد ضرورة العمل على توعية الطلبة في المراحل التعليمية المختلفة باستخدامات شبكات التواصل االجتماعي 

ليتمكنوا من فرز ما يعرض عليهم من أفكار وآراء، وعدم االنسياق وراء الدعوات  والعمل على تنمية التفكير الناقد لديهم
الهدامة التي تضر باستقرار وأمن المجتمع، وانتهت الدراسة بتقديم تصور مقترح للتوظيف شبكة التواصل االجتماعي 

 . (2014،ابو خطوة، والباز)التعليم الجامعي بمملكة البحرين في تفعيل األمن الفكري لدى طلبة
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  ،(2012دراسة )الشهراني 
المعرفي على االمن الفكري في المملكة العربية السعودية، وتوصلت  والتي استهدفت التعرف على اثر الحراك

 . (2012الشهراني،)الدراسة الى وجود ارتباط طردي بين متغير الحراك المعرفي ومتغير االمن الفكري
  ،( 2010دراسة )القحطاني 

النظام( من  -الدراسة الى عدد من النتائج من اهمها: تعد قيمتا المواطنة موضوع الدراسة )المشاركةتوصلت 
 . (2010القحطاني،)القيم ذات االهمية المرتفعة في مجال االسهام في تعزيز االمن الوقائي

  ،( 2010دراسة )الغامدي 
توصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها ان التناقض بين ما يتعلمه الطالب في المدرسة وما يراه في وسائل 
االعالم من اهم العوامل المؤدية الى االنحراف الفكري وان التأثر بدعاة االنحراف واالقتناع بأساليبهم التي يبثونها عبر 

واصل سهلة مع الشباب الغير واعي بسبب تدني الثقافة والمستوى المواقع االلكترونية التي وفرت لهم وسيلة ت
 . (2010الغامدي،)التعليمي
  ،(2009دراسة )االكلبي، واحمد 

االيجابية للتعامل مع التقنية بمحتوى والتي استهدفت الكشف عند مدى توافر قيم االمن الفكري والقيم االخالقية 
لت الدراسة الى ورود جميع القيم المقترحة ففي محتوى مناهج التعليم بصورة مناهج المرحلة الثانوية بالمملكة، وقد توص

 . (2009االكلبي،واحمد،)تكاملية، وبنسب متفاوتة
  :دراسات حول االستخدامات والتأثيرات 
 ( 2018حوادسي، دراسة)  

تهدف هذه الدراسة إلى محاولة إبراز الجدل القائم في الدور الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي بين نشر 
وتنمية الوعي السياسي واالجتماعي من خالل تكريس ثقافة المشاركة التي تؤدي لتكوين اتجاهات إيجابية تجاه 

يمقراطية. كما لها دور إيجابي من الناحية االجتماعية الموضوعات السياسية لتحقيق التنمية السياسية والوصول إلى الد
من خالل التوعية الصحية، التعليم وتساهم في تكريس ثقافة التطوع االجتماعي؛ وبين تأثيرها السلبي على استقرار 

ثال الدول والمجتمعات العربية من خالل نشر ثقافة العنف التطرف اإلرهابي، إثارة الفتن ونشر الفوضى ولعل أبرز م
على ذلك استخدام تنظيم داعش لهذه المواقع ونجاحه بالفعل في تجنيد العديد من الشباب من خاللها؛ وذلك نتيجة 

 –فيسبوك ، توتير ، يوتيوب ، واتس أب ، اإلنستجرام  -لتأثيرها الواسع على كل فئات المجتمع سواء كانت هذه المواقع
 .هالة استخدامها ورخص تكلفتوغيرها من المواقع المتعددة التي تمتاز بسهو 

وقد توصلت الدراسة الى أن مواقع التواصل االجتماعي أصبحت المؤثر القوي على األفراد في العالم العربي، فهي 
، كما تساهم في سرعة السياسية بالمعلوماتتؤدي دورا في تشكيل الوعي السياسي من خالل تزويد مستخدميها 

وتؤدي دورا في تشكيل الوعي االجتماعي من خالل إكساب الفرد عادات وسلوكيات االستجابة لألحداث السياسية؛ 
اجتماعية صحيحة، إضافة إلى دورها التربوي التثقيفي والتنويري، وكمجال للتواصل والتبادل الثقافي مع مختلف 

غاللها من قبل المجتمعات األخرى؛ لكن في نفس الوقت تعتبر أداة خطيرة تهدد األمن القومي العربي عند است
 .(79، 2018حوادسي،)التنظيمات اإلرهابية
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  ،( 2014دراسة )آل سعود 
الواقعية( الناتجة عن تعرض  -التفاعل االجتماعي -أسفرت عن وجود عالقة بين التأثيرات االتصالية )الرضا

بين دوافع استخدام الجمهور السعودي لوسائل االعالم المختلفة، ومستوى المعرفة الصحية لديهم، ووجود عالقة 
 . (2014آل سعود، )الطقوسية( لوسائل االعالم المختلفة، ومستوى المعرفة الصحية لديهم -الجمهور السعودي )الهادفة

 ( 2013الطاهات، ، و الدبيسيدراسة ) 
معرفة معدالت استخدام طلبة الجامعات األردنية لشبكات التواصل االجتماعي الرقمية، الى تهدف الدراسة 

والكشف عن العوامل المؤثرة في تشكيل اتجاهات الرأي العام لدى الطلبة، ومستوى منافسة شبكات التواصل االجتماعي 
 لوسائل اإلعالم التقليدية باعتمادها مصادر لألخبار والمعلومات

لك وخلصت الدراسة الى عدة نتائج أبرزها انتشار استخدام شبكات التواصل االجتماعي بين الطلبة، وأن ت
الشبكات أصبحت تشكل مصدرا من مصادر حصولهم على األخبار والمعلومات التي من شأنها التأثير في تشكيل 
الرأي العام، ومنافسة لوسائل اإلعالم التقليدية والصحافة اإللكترونية في ذلك، وكان بعض معلوماتها إيجابيا مثل تعزيز 

سلبيا مثل محاولة ربط األحداث الجارية في الدول المجاورة بالوضع الروح الوطنية والوالء واالنتماء، والبعض اآلخر 
الداخلي، والتشكيك في مصداقية ما تبثه وسائل اإلعالم الوطنية الرسمية وشبه الرسمية، والتحريض على التظاهر أو 

األنشطة والفعاليات االعتصام أو اإلضراب، واستخدام العامل الديني إلثارة سلوك أفراد المجتمع، أو الدعوة لمقاطعة 
 . (2013الدبيسي، والطاهات،)التي تدعو إليها الحكومة

  ،( 2008دراسة )بكير 
الطقوسية( لتعرض األسرة العربية للمسلسالت المدبلجة بالفضائيات، وأنماط النشاط  -الدوافع )النفعية وجدت عالقة بين

المعوق( للتأثيرات التي يمارسونها عند التعرض لهذه المسلسالت، ووجود عالقة بين أنماط النشاط المدعم  -)المدعم
التفاعل  -هم للمسلسالت، والتأثيرات االتصالية )الرضاللتأثيرات االتصالية التي تمارسها االسرة العربية عند تعرض

 . (2008بكير،)الغرس( الناتجة عن التعرض -االجتماعي
 ( دراسةAustin Et Al, 2002 ) 

وجدت ان زيادة مستويات الشك في الرسالة تؤثر على كل من الجوانب العقلية والعاطفية لعملية اتخاذ القرار 
ومضمونها، حيث أثبتت الدراسة أن تنشيط الشك في الرسالة يمكن ان يكون له تأثيرات مباشرة بشأن الرسالة االتصالية 

 . (Austtin Et Al,2002, p.155-179)وغير مباشرة على عملية تفسير الرسائل االتصالية
 : تعليق عام على الدراسات السابقة: ثامناً 

 في ضوء استعراض الدراسات السابقة تبين ما يلي:  
  :الدراسات التي تناولت االمن الفكري 

o  استهدفت معظم الدراسات التي تناولت االمن الفكري العمل على تحصين فكر الفرد وعقله من االنحرافات
او الخروج عن الوسطية واالعتدال عند التعامل في الحياة، السيما القضايا الفكرية التي تشكل مصدر 

 تهديد لألمن الفكري.
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o هج الوصفي لمعالجة االطار النظري والميداني، وكانت االستبانة هي االداة التي تم استخدام المن
 استخدمتها الدراسات السابقة. 

o  :توصلت الدراسات التي تناولت االمن الفكري الى عدد من النتائج من اهمها 
لممكنة لتعزيز تحديد مفهوم االمن الفكري واالنحراف الفكري وتوضيحهما، وتوضيح اهم االساليب واآلليات ا -

 االمن الفكري في مستويات التعليم الجامعي. 
ان االمن الفكري يعد احد أهم متطلبات الوقاية من االنحراف الفكري ومواجهته ومعالجته، ومن ثم حماية االمن  -

 الوطني واالقليمي والدولي من مخاطره. 
بأهمية االمن الفكري عن طريق تعليم اهمية دور المؤسسات التعليمية وخاصة الجامعة في حفظ تنمية الوعي  -

 المعايير االجتماعية، والقيم، واالتجاهات، واالدوار االجتماعية الجديدة بشكل مضبوط ومنظم. 
  االستخدامات والتأثيراتالدراسات التي تناولت : 

 والتأثيرات إلى عدد من النتائج من أهمها:  توصلت الدراسات التي تناولت االستخدامات
o  الجمهور األكثر هو نشاطًا هو ان الجمهور يمارسون أنماطًا مختلفة من النشاط، حيث وجدت هذه الدراسة أن

 االكثر عرضه للتأثيرات االتصالية، بينما الجمهور األقل نشاطًا هو الذي يمثل الجمهور الغير متأثر. 
o ت الواقعية أقوى عندما تكون دوافع متابعة وسائل اإلعالم، تتوقف على نوع ومستوى الدوافع، وكانت تأثيرا

 المشاهدة الطقوسية اقوى من الدوافع النفعية. 
o  .ووجدت الدراسات تفاعاًل بين انماط الدوافع والتأثيرات االتصالية 
o  واثبتت الدراسات ان التعرض االنتقائي يقوي كل من تأثيرات الرضا عن الرسائل االتصالية وتأثيرات التفاعل

 ة. مع شخصيات الوسيل
 االطار النظري للبحث: 

يستمد هذا البحث اطاره النظري من مدخل االستخدامات والتأثيرات، فلقد انقسمت بحوث االتصال الخاصة  
، ويمكن القول بالتعرض لوسائل اإلعالم إلى مدخلين هما: مدخل التأثيرات المباشرة، ومدخل االستخدامات واإلشباعات

إن كال من هذين المدخلين عانى من تطبيق االفتراضات الخاصة بالخصائص او السمات الشخصية فيما يتعلق 
 بسلوك التعرض للوسيلة. 

فبرغم أن باحثي مدخل االستخدامات واالشباعات ينظرون الستخدام الوسيلة على انه تفاعل بين الشخص  
ية، حيث انتقد )ماكلويد وبيكر( معالجة الدوافع واالشباعات في هذا المدخل على والموقف، وهذا لم يتم األخذ به بجد

انها سمات ثابتة، بينما تعتبر نظريًا أبنية عقلية ومعرفية تكون محدودة من خالل المواقف، من هنا جاء السؤال عن 
قد تكون مختلفة،  التأثيرات، مؤكدين على أنه تحت ظروف محددة وفي أطر تعرض محددة فإن عملية التعرض

الجمهور، وبصفة عامة فإن  وبالتالي فإن تأثيراتها سوف تكون مختلفة، طبقًا لمتغير ثالث متنوع اال وهو متغير نشاط
المتغيرات الخاصة باختيار الرسائل االتصالية، والتعرض واالنتباه لمضمون محدد، والتي يمكن إن تعرف على أنها 

اط بين الرسائل اإلعالمية والتأثيرات، وبذلك يتم التغلب على خصائص كل من تعرض نشط، يمكن أن توضح االرتب
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مدخل االستخدامات واإلشباعات )الذي ال يتضمن دراسة التأثيرات االتصالية المباشرة( ومدخل التأثيرات )الذي يضع 
 .(Litteggohn,2002,p.18)في اعتباره هذه المتغيرات الوسيطة الهامة(

وفي الواقع فإن مجالي البحث في االستخدامات والتأثيرات قط ظهر متقاربين، واصبحا اآلن متكاملين بطريقة  
ومتفاعلة، حيث كانت الصعوبة الرئيسية التي تواجه مدخل االستخدامات واالشباعات هو انه باإلضافة إلى  متداخلة

تصال؟( كان يجب ان يضع في اعتباره تأثير هذه الوسائل تركيزه على السؤال الرئيسي )ماذا يفعل الجمهور بوسائل اال
عليهم، وبالتالي فإن االتجاه الحديث في البحوث حاول المزج بين االستخدامات والتأثيرات، الفتراض ان الجمهور 
 يبحث عن وسائل االتصال للحصول على المعلومة التي يريدها، وبحصوله عليها يبدأ بالتصرف بطريقة معينة ثم يرجع

-Rouner,1984,p.168)للوسيلة للحصول على المزيد منها وهكذا تستمر عملية االستخدام والتأثير من الوسيلة
174) . 

وبالتالي فإن مدخل االستخدامات والتأثيرات غير الطرق التقليدية للتفكير في التأثيرات االتصالية، فهو يبحث  
رق نشطة طبقًا الحتياجاتهم الخاصة، ويؤكد على ان االفراد في كيف يستقبل افراد الجمهور الرسائل االتصالية بط

يقومون باختيارات واعية من بين العناصر المختلفة للمضمون االتصالي، ويختارون ما يتعرضون له، وبالتالي فان 
 . (125، 2001طايع،)درجة وتنوع التأثيرات االتصالية سوف تعتمد على حاجة افراد الجمهور

وا االتصال نماذج تفسير العالقة بين االستخدامات والتأثيرات االتصالية، والتي كانت هذا وقد طور باحث 
 موضع التركيز الرئيسي لمدخل االستخدامات والتأثيرات ومنها: 

 . 1974سنة  النموذج االجرائي: الذي وضعه ماكلويد وبيكر -
 . 1985نموذج توقع القيمة: الذي وضعه بالمجرين ورايبورن ستة  -
 نموذج االستخدامات واالعتماد: الذي قدمه روبين وويندال .  -
 .(Perse,1988, p.368-375)نموذج البحث عن االشباعات ونشاط الجمهور: الذي وضعه روبين وبيرس -
نموذج كيم وروبين لالستخدامات والتأثيرات وهو النموذج الرئيسي الذي تعتمد عليه هذه  -

 . (Kim,1997,p.107-135)الدراسة
 ويقوم نموذج كيم وروبين لالستخدامات والتأثيرات على عدد من المفاهيم كما يلي: 

 أواًل: مفهوم نشاط الجمهور وعالقته بالتأثيرات االتصالية: 
حيث يقوم هذا النموذج على افتراض أساسي وهو ان نشاط الجمهور في دراسات االتصال يمكن أن يقوم  

( 1997بوظيفتين: اما ان يدعم ويشجع، او يعوق ويحد من التأثيرات االتصالية، وعلى هذا األساس قسم كيم وروبين )
 أنماط نشاط الجمهور إلى نمطين رئيسيين كما يلي: 

 دعم للتأثيرات االتصالية: انماط النشاط الم -
 . للتأثيرات في االنتقائية، واالنتباه واالستغراق في الرسائل االتصالية حيث تمثلت انماط النشاط المدعم

 انماط النشاط المعوق للتأثيرات االتصالية:  -
 تمثلت أنماط النشاط المعوق للتأثيرات في التجنب، وتحويل االنتباه، والشك. 
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 ثانيًا: الدوافع وعالقتها بالتأثيرات االتصالية: 
وجد روبين عاملين رئيسيين هما: المشاهدة الطقوسية التي تشير الى االستخدامات القائمة على أساس العادة  

للتلفزيون ألسباب إلهائية، والمشاهدة النفعية التي تشير إلى االستخدامات الموجهة بأهداف محددة إلشباع االحتياجات 
والدوافع المختلفة، واقترح اهمية التمييز بين هذين العاملين، ودراسة العالقة بينهما على أنها رابطة في سلسلة أكبر من 
العالقات السببية التي تربط النص بالتأثيرات من خالل اتجاه التفاعل بين الجمهور والوسيلة او المضمون حيث يقترح 

 لدوافع المشاهدة واتجاهاتها في عملية التأثيرات االتصالية. وجود دور نشيط  ان التوجيهات النفعية والطقوسية يفترض
 ثالثًا: التأثيرات االتصالية: 

ركز كيم روبين في اختيارهما للنموذج الخاص باالستخدامات والتأثيرات على ثالثة تأثيرات وهي: تأثيرات  
اعي، وتأثيرات الغرس الثقافي، والتي أكد الباحثون أن هذه الرضا، وتأثيرات التفاعل الموازي أو الشبيه للتفاعل االجتم
 . (Livvingstone,1998, p.448-49)التأثيرات تنتج عن االستخدام النفعي للمضمون االتصالي

 تأثيرات الرضا: يعكس الرضا إشباع االحتياجات وتأكيد التوقعات، وهو مفهوم هام لكل باحثي االتصال، النه -
يعكس تأثيرًا محددًا للسلوك االتصالي والرضا نتيجة عاطفية تنتج عن تدعيم السلوك، كما ينتج عن التقدير 
العقلي واإلدراكي للمضمون االتصالي، ولقد ثبت هذه النتيجة من خالل األنواع المختلفة من المضامين 

 اإلعالمية مثل االخبار، واالستخدامات النفعية لوسائل اإلعالم. 
تأثيرات التفاعل الموازي أو الشبيه للتفاعل االجتماعي: يعرف التفاعل الموازي او الشبيه للتفاعل االجتماعي  -

على انه عالقة صداقة متخيلة من جانب واحد ينشئها مشاهدي التليفزيون مع الشخصيات االتصالية ويعد هذا 
لك نتيجة للتعرض لوسائل اإلعالم، ومن وجهة التفاعل )تفاعل بديل( بداًل من التفاعل الفعلي أو الواقعي وذ

دراك التشابه والجاذبية  نظر الجمهور، فإن عالقة التفاعل هي رابطة عاطفية تتضمن عناصر التعاطف وا 
والصداقة، وهي تعكس الشعور بأهمية وجاذبية هذه العالقات مع شخصيات الوسيلة، وعالقة التفاعل تتبع من 

نتباه للمضمون، وبالتالي فإن تأثيرات التفاعل تكون ناتجة عن االستخدامات عمليات التعرض االنتقائي واال
 . (Ball,1989)الالحقة ايضاً النفعية للمضمون، كما انها تؤثر على السلوكيات والتأثيرات 

تأثيرات الغرس الثقافي )الواقعية(: تعتمد هذه التأثيرات على أن هناك عالقة ايجابية بين التعرض للوسيلة  -
دراك الواقع االجتماعي بما يشابه أكثر النماذج تكرارًا في المضامين اإلعالمية، أي اإل عالمية لساعات طويلة وا 

انه كلما زاد الوقت الذي يقضيه الفرد مع الوسيلة، كلما سيطرت على مصدر معلومات الفرد، ووعيه وتسليته 
لفرد مفاهيم عن الواقع االجتماعي، تتطابق عن طريق تقديم نماذج وأنماط سلوك ومن المحتمل أن يتبنى هذا ا

مع ما تقدمه وسيلة االتصال عن الحياة والمجتمع، خاصة ما يتكرر عرضه من خالل 
 . (Grrant,1991, p.773-798)الوسيلة

ووسائل اإلعالم باستغاللها ألثر العرض المتكرر للرسائل االعالمية ذات المضامين المتشابهة تستطيع أن تؤثر كثيرًا 
في جمهورها وغرس قيم ومثل معينة مكان اخرى، ويمكن أن يتم ذلك من خالل غرس تلك القيم والمثل في ثنايا 
الرسائل اإلعالمية بأشكال مختلفة، ومع مرور الوقت وتكرار العرض يحدث االثر المطلوب أو على األقل جزء 

 .(potter &Ghang,1998,p.313-333)منه
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موذج كيم وروبين لالستخدامات والتأثيرات يمكن من التغلب على بعض نستخلص من ذلك أن استخدام ن 
االنتقادات الموجهة لنظرية الغرس، وخاصة فيما يتعلق بافتراض الرسائل الموحدة والمشاهدة غير االنتقائية للجمهور، 

دراسات الغرس،  حيث اثبتت الدراسات ان معدل التعرض للوسيلة ال يمكن ان يكون هو المتغير المستقل الوحيد في
وان قوة الغرس ليست موحدة باختالف أنماط المضامين اإلعالمية، حيث وجدت الدراسات أن تأثيرات الغرس ارتبطت 
بالتعرض ألنماط محددة من المضامين اإلعالمية، كما ارتبطت بدوافع التعرض، مما دعم التحدي الفتراضات نظرية 

 . (59-54، 1994الحصيف،)االستخدامات والتأثيراتالغرس، والتي كانت موضع انتقاد من نظرية 
 بعض انعكاسات شبكة التواصل االجتماعي على األمن الفكري في المجتمع: 

ان تفاعل افراد المجتمع بشخصهم وعقلهم وفكرهم مع شبكة التواصل االجتماعي يترك ابعادًا متعددة  
 باإليجاب او السلب على األمن الفكري كما يلي: االتجاهات تنعكس سواء 

 :ال تعد شبكة التواصل االجتماعي مجرد شبكة اتصاالت فقط بل ظاهرة حقيقية  البعد االجتماعي والنفسي
تعادل العناصر الرئيسة في النسيج االجتماعي، والتفاعل مع اإلنترنت يسعى الى تخريب الروابط االجتماعية 

. وقد (2011االسطل،)لعالقات اإلنسانية بتشجيعها بشكل من االتصال دون االحتكاكألنه يغير في طبيعة ا
لوحظ ان المشكالت االجتماعية والنفسية التي نجمت عن استخدام شبكة التواصل االجتماعي كثيرة منها ما 

اإلدمان،  يتعلق باألسرة ومنها ما يتصل بعالقة الفرد مع مجتمعه ومنها المشكالت االسرية إخفاء الشخصية
 العزلة االجتماعية. 

 :أدى استخدام شبكة التواصل االجتماعي إلى التخفيف من القيود والحدود التي كانت  البعد الديني واألخالقي
المعلوماتي، وأصبح من الممكن تجاوز القيم والمعايير والضوابط االجتماعية، فهناك تقوم بعملية ضبط السلوك 

القيم واألخالق وتنمي الرذيلة وتبعد اإلنسان عن دينه وعاداته وتقاليده وتدفعه  مواقع إباحية تعمل على تدمير
الرتكاب الجرائم وفعل المحرمات، وبالرغم من بعض الحلول التكنولوجية لمنع العثور على تلك المواقع )الفلترة( 

  .(2011قنيط،)إال ان الكثير من متصفحي اإلنترنت قادرون على الوصول إليها
 يسعى االنترنت الى تحقيق إطار سياسي مناسب مرتبط بالسلطة ألنه يسعى الى تمويلها،  لسياسي:البعد ا

ولكن هناك العديد من المشكالت السياسية التي يسببها االستخدام السيئ لشبكة االنترنت، ويمكن عرض هذه 
 المشكالت على النحو االتي: 

زة لما يسمى بالجماعات االرهابية، وكذلك ظهور االرهاب: مع ظهور االنترنت اصبح وسيلة اتصال ممتا -
مصطلحات ومفردات ومفاهيم جديدة مثل االرهاب االلكتروني، ويحظى هذا النوع من االرهاب بميزة خاصة 

 الن شبكة االنترنت مجالها مفتوح وواسع. عند الجماعات االرهابية، وذلك 
المواقع المعادية: يكثر انتشار المواقع غير المرغوبة على شبكة االنترنت، ومن هذه المواقع ما يكون موجهًا  -

ضد سياسة دولة ما، او ضد عقيدة او مذهب معين، او حتى ضد شخص ما، وهي تهدف في المقام االول 
 الى تشويه صورة الدولة او المعتقد او الشخص المستهدف. 
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ني: في عصر المعلومات وبفعل وجود تقنيات عالية التقدم فإن حدود الدولة مستباحة بأقمار التجسس االلكترو  -
التجسس والبث الفضائي، فلقد تحولت وسائل التجسس من الطرق التقليدية إلى طرق حديثة استخدمت فيها 

 التقنية الحديثة خاصة مع وجود االنترنت. 
  شبكة التواصل االجتماعي إلى تغيير طرق األداء االقتصادي البعد االقتصادي: في الوقت الذي ساعدت فيه

بانخفاض االسعار واالجور هذا فضاًل عن تمكن الناس من اداء عملهم وهم في منازلهم، إال ان االستخدام 
السيئ للشبكات االجتماعية ارتبط ببعض المشكالت االقتصادية منها: الجرائم المالية كالقمار، غسيل االموال، 

السطو على أرقام البطاقات االئتمانية، تزوير البيانات وتدمير المواقع مما يسبب ضربات اقتصادية جرائم 
 . (2011قنيط،)ألصحاب المصانع الكبرى والشركات العالمية والبنوك

 االطار االجرائي للبحث: 
دراسة ظاهرة معينة، وهي عالقة تعرض  يعد هذا البحث من البحوث الوصفية الذي يستهدف منهج البحث: . أ

النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي، بأنماط نشاطهم المختلفة، والتأثيرات االتصالية الناتجة عن هذا 
التعرض، ويعتمد هذا البحث على استخدام منهج المسح بشقيه الوصفي لإلجابة على تساؤالت البحث، 

لتعرف على آراء النخب العراقية حول اإلسهامات التي يمكن ان تتحقق والتحليلي الختبار فروض البحث، ول
في أمن المجتمع العراقي الفكري باستخدامات شبكات التواصل االجتماعية، ويساعد منهج المسح في إمكانية 

جة استخدام األرقام للتوصل إلى نتائج محددة ليس فقط فيما يتعلق بوجود او عدم وجود متغير ما، وانما في در 
 تأثيره على المتغيرات األخرى وكذلك إمكانية خضوع البيانات للتحليل اإلحصائي. 

( مفردة للنخب العراقية من اعضاء هيئة التدريس 250تم اختيار عينة عمدية قوامها ) عينة البحث: . ب
  -بالجامعات العراقية، االعالميين، بعض الدعاة الدينين، وذلك كما يلي:

 لبحث( توصيف عينة ا1جدول )
 اناث ذكور  العينة 

 % ك % ك
 %28.6 50 %28.6 75 اعضاء هيئة التدريس بالجامعة 

 %7.1 25 %21.4 50 اإلعالميين 
 %0 - %14.3 50 الدعاة الدينين 

 250 المجموع

استخدم الباحث استمارة استبيان لجمع البيانات الخاصة بالبحث، وذلك لتطبيقها على  أدوات جمع البيانات: . ت
عينة النخب العراقية للتعرف على عالقة دوافع تعرضهم لموضوعات األمن الفكري بشبكات التواصل 

ر أهداف االجتماعي المختلفة، وأنماط نشاطهم، وبالتأثيرات االتصالية الناتجة عن تعرضهم لها، وذلك في إطا
 البحث. 
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 إجراءات الثبات والصدق: . ث
، ()االساتذة المحكمينتم استخدام أسلوب الصدق الظاهري من خالل عرض االستمارة على مجموعة من  -

الذين أقروا بأن أدوات جمع البيانات تقيس بالفعل ما يفترض قياسه، وذلك بعد إجراء بعض التعديالت التي 
%( وذلك حول مدى تحقيق األدوات 94.5أبداها البعض، وبلغت النسبة العامة لالتفاق بين المحكمين )

 ألهداف البحث وتساؤالته وفروضه. 
( مفردة بواقع 25أسلوب إعادة االختبار على عينة عشوائية من ) ولقياس ثبات البيانات، استخدم الباحث -

%( من حجم العينة األصلية وذلك عقب أسبوعين من تطبيق االستبيان، وبلغت قيمة معامل الثبات 10)
 %( وهي قيمة عالية وتشير إلى ثبات المقياس ودقته. 91.7)

الخاصة باالستبيان مراجعة دقيقة، تم إدخالها ففي بعد مراجعة جميع االستمارات  أساليب المعالجة اإلحصائية: . ج
الستخدام المعالجات اإلحصائية التالية: )استخراج التكرارات  SPSSالحاسب اآللي، وتم استخدام برنامج 

والنسب المئوية، المتوسط الحسابي، االنحراف المعياري، معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العالقة 
  ، معامل التوافق(. 2تغيرين، اختبار كااالرتباطية بين م

 نتائج البحث: 
 أواًل: نتائج البحث الميدانية: 

 السؤال االول: ما مدى استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي؟ 
 ( التكرارات والنسب المئوية تبعًا لمدى االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي2جدول)

مدى استخدام النخب العراقية لشبكات 
 التواصل االجتماعي 

المتوسط  ال أفضلها نادراً  أحياناً  دائماً 
 الحسابي

االنحراف 
 % ك % ك % ك % ك المعياري

 1.09 4.68 %0 - 5.2 13 16 40 78.8 197 تويتر 
 1.24 4.54 6 15 10 25 40 100 44 110 الفيس بوك 
 1.53 4.39 %0 - 24 60 44 110 43.6 109 االنستجرام 
 1.12 4.37 10.8 27 11.2 28 36 90 42 105 اليوتيوب

 1.17 3.78 8.4 21 30 75 32 80 29.6 74 الماي سبيس
 0.88 3.34 32 80 12 30 32 80 24 60 لينكد إن 
 0.93 3.28 11.6 29 35.6 89 24 60 28.8 72 جوجل بلس 

 0.93 2.85 2 5 41.2 103 31.2 78 25.6 64 تمبلر
 1.34 2.54 56 140 0.8 2 23.2 58 20 50 فلكر
 1.39 2.48 58 145 %0 - 42 105 %0 - الكيك

 250  مجموع عينة البحث

                                                           
()  :تم عرض االستمارة على السادة المحكمين اآلتي اسماؤهم 

 أ.د. جيهان يسري أبو العال : عميدة كلية اإلعالم . جامعة القاهرة . -  
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( أن افراد العينة من النخب العراقية، يعتمدون على شبكات التواصل االجتماعي المختلفة 2يتضح من بيانات الجدول )
(، وانحراف 4.68) في التواصل مع الغير وذلك على النحو االتي: جاء بالمركز االول شبكة تويتر بمتوسط حسابي

(، وفي المركز 1.24(، وانحراف معياري )4.54سط حسابي )(، يليه الفيس بوك بالمركز الثاني، بمتو 1.09معياري )
(، وجاء اليوتيوب بالمركز الرابع، بمتوسط حسابي 1.53(، وانحراف معياري )4.39الثالث االنستجرام بمتوسط حسابي )

(، وانحراف معياري 3.78(، ثم الماي سبيس بالمركز الخامس بمتوسط حسابي )1.12(، وانحراف معياري )4.37)
(، ثم جوجل 0.88(، وانحراف معياري )3.34(، ففي حين جاء لينكد إن بالمركز السادس، بمتوسط حسابي )1.17)

(، وفي المركز الثامن جاءت التمبلر، 0.93(، وانحراف معياري )3.28بلس بالمركز السابع، بمتوسط حسابي )
(، وانحراف 2.54تاسع، بمتوسط حسابي )(، يليها الفلكر بالمركز ال0.93(، وانحراف معياري )2.85بمتوسط حسابي )

 (. 1.39(، وانحراف معياري )2.48(، وفي المركز العاشر واالخير الكيك، بمتوسط حسابي )1.34)معياري 
والكيك،  الحظ الباحث تقدم شبكات تويتر والفيس بوك واالنستجرام واليوتيوب، في مقابل تراجع تمبلر والفلكر 

 وذلك في افضليات استخدامات النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة في التواصل مع الغير. 
 السؤال الثاني: ما كثافة تعرض النخب العراقية للشبكات االجتماعية المختلفة؟ 

 عية( التكرارات والنسب المئوية لعدد الساعات المستخدم فيها الشبكات االجتما3جدول )
 المتوسط العام للتعرض النسبة  التكرار عدد ساعات استخدامك لوسائل االعالم )شبكات التواصل االجتماعي(

  %52.8 132 اكثر من ساعتين إلى ثالثة ساعات 
 %28 70 من ساعة إلى أقل من ساعتين  4.34

 %16 40 أقل من ساعة 
 %3.2 8 أكثر من ذلك 
  %100 250 اإلجمالي

%(، يتعرضون للشبكات االجتماعية 52.8( من النخب العراقية يمثلون ما نسبته )132( ان )3يتضح من الجدول رقم )
( من عينة النخب العراقية 70المختلفة لمدة أكثر من ساعتين إلى ثالثة ساعات، وهم الفئة االكبر في عينة البحث، يليها )

( من افراد العينة 40م من ثالث ساعات إلى اقل من ساعتين، مقابل )%( يتعرضون لوسائل اإلعال28يمثلون ما نسبته )
%( يتعرضون لوسائل االعالم المختلفة 3.2( من النخب والتي تمثل )8%( يتعرضون اقل من ساعة، واخيرًا جاء )16يمثلون )

ي لعدد الساعات التي يتعرض لها ساعة وذلك على مدار اليوم، وهم الفئة االقل في عينة البحث، وبلغ المتوسط الكلفي اقل من 
 (. 4.34النخب العراقية، لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة )

ويتبين من هذه النتيجة أن أكثر من نصف العينة كثيفي االستخدام لشبكات التواصل االجتماعي، وهذا ما ينعكس على  
 إمكانية تعرضهم لموضوعات األمن الفكري بشكل عام. 

السؤال الثالث: ما مدى حرص النخب العراقية على التعرض لشبكات التواصل االجتماعي لمتابعة موضوعات االمن 
 الفكري؟ 

 على التعرض للشبكات االجتماعية لمتابعة موضوعات االمن الفكري( مدى حرص النخب 4جدول )
 النسبة  التكرار  مدى حرص الجمهور
 %65.2 163 حريص على متابعتها
 %28 70 حريص إلى حد ما 
 %6.8 17 نادرًا ما اتابعها 

 %100 250 اإلجمالي



- 16 - 
 

( حرص النخب العراقية عينة البحث، على التعرض لشبكات التواصل االجتماعي لمتابعة 4يتضح من الجدول رقم )
%( من 28%( وهي االكثر تعرضًا لشبكات التواصل االجتماعي، يليها )65.2موضوعات األمن الفكري، وذلك عند )

ها، حيث يعتمدون على مصادر اخرى في متابعة %( نادرًا ما يتابعون6.8عينة البحث حريصة الى حد ما في مقابل )
موضوعات االمن الفكري. وهذا ما يتفق مع النتيجة السابقة من ان اكثر من نصف العينة من كثيفي التعرض لشبكات 

 التواصل االجتماعي. 
  ي؟السؤال الرابع: ما اسلوب مشاركة النخب العراقية في مجال االمن الفكري عبر شبكات التواصل االجتماع

 ( اسلوب مشاركة النخب العراقية في مجال األمن الفكري عبر الشبكات االجتماعية5جدول )
 )اختيار متعدد(

 النسبة المئوية  التكرار  اسلوب المشاركة 
 %100 250 اطالع ومشاركة 
 %96 240 اطالع فقط 
 %68 170 رسالة بريدية 
 %66 165 مناقشة جماعية 
 %62 155 المشاركة بالفيديو 

 %100 250 المجموع 

وفيما يتعلق بأشكال تفاعل النخب العراقية عبر مواقع التواصل االجتماعي في مجال االمن الفكري، فقد أظهرت النتائج 
%( للرسائل 68%( يلجأون باالطالع فقط، و )96%( منهم يلجئون إلى االطالع والمشاركة، وما نسبته )100ان )

%( للمشاركة بالفيديو، االمر الذي يعني ان النخب العراقية 62للمناقشة الجماعية، و)%( 66البريدية وما نسبته )
 تستخدم اساليب مباشرة للتفاعل مع األخرين والتي تتيح تبادل اآلراء واالفكار فيما يتعلق باألمن الفكري المجتمعي. 

 السؤال الخامس: ما دوافع استخدام النخب العراقية للشبكات االجتماعية المختلفة؟ 
 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بدوافع استخدام الشبكات6جدول )

 الدوافع درجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  دوافع استخدام الشبكات االجتماعية المختلفة  المتوسط الحسابي لكل نوع 
 

 الدوافع الهادفة 
( بدرجة 2.64بمتوسط )

 )موافق( 

 موافق  0.73 2.77 الحصول على معلومات حول االمن الفكري
 موافق 0.85 2.73 التعرف على وجهات النظر المختلفة حول قضايا االمن الفكري 

 موافق 0.97 2.62 اتناقش في موضوعات االمن الفكري مع اآلخرين 

 موافق 1.12 2.59 التواصل مع المهتمين والمتخصصين في مجال االمن الفكري 

 موافق 0.96 2.50 التعرف على دور المؤسسات المجتمعية والقطاعات الحكومية في تعزيز االمن الفكري 

 
 الدوافع الطقوسية 

( بدرجة 2.53بمتوسط )
 )موافق( 

 موافق 0.92 2.71 للهروب من روتين الحياة اليومية 

 موافق 1.04 2.56 ألنها عادة يومية 

 موافق 1.02 2.51 لالسترخاء والهروب من الواقع 

 موافق 1.06 2.44 ألنها تشعرني بالوحدة 

 موافق 1.15 2.41 التسلية وتمضية وقت الفراغ 

 بدرجة )موافق(  2.57 المتوسط الحسابي العام 

 من خالل النظر الى الجدول السابق يتضح ما يلي: 
ان المحور الخاص إلجابات افراد عينة البحث نحو العبارات المتعلقة بدوافع استخدام النخب العراقية الشبكات  -

( وهذا المتوسط يقع في الفئة 2.57االجتماعية جاء بدرجة موافق، حيث بلغ المتوسط الحسابي العام لهذا المحور )
 وهي الفئة التي تشير إلى درجة "موافق". ( 3إلى  2.4الثالثة من المقياس، والتي تتراوح ما بين )
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جاءت الدوافع الهادفة لعينة البحث من النخب العراقية، في استخدامهم للشبكات االجتماعية المختلفة، في المقام االول  -
(، حيث اشارت كافة عبارات مقياس الدوافع 2.53(، يليها الدوافع الطقوسية بمتوسط حسابي )2.64بمتوسط حسابي )

 جة الموافقة.إلى در 
الحصول على معلومات حول االمن  -جاءت الدوافع الهادفة في الفئة التي تشير لدرجة الموافقة، وذلك على النحو: -

(، يليها التعرف على وجهات النظر 0.73( وانحراف معياري )2.77الفكري في الترتيب االول، بمتوسط حسابي )
(، وفي 0.85( وانحراف معياري )2.73لثاني، بمتوسط حسابي )المختلفة حول قضايا االمن الفكري ففي المركز ا

(، 0.97( وانحراف معياري )2.62المركز الثالث اتناقش في موضوعات االمن الفكري مع اآلخرين بمتوسط حسابي )
( وانحراف 2.59وفي المركز الرابع التواصل مع المهتمين والمتخصصين في مجال االمن الفكري، بمتوسط حسابي )

(، واخيرًا بالمركز الخامس التعرف على دور المؤسسات المجتمعية والقطاعات الحكومية ففي تعزيز 1.12ري )معيا
 (. 0.96( وانحراف معياري )2.50االمن الفكري بمتوسط حسابي )

ية في للهروب من روتين الحياة اليوم -جاءت الدوافع الطقوسية في الفئة التي تشير لدرجة الموافقة، وذلك على النحو: -
(، يليها ألنها عادة يومية، في المركز الثاني بمتوسط 0.92( وانحراف معياري )2.71الترتيب االول، بمتوسط حسابي )

( 2.51( وفي المركز الثالث لالسترخاء والهروب من الواقع بمتوسط حسابي )1.04( وانحراف معياري )2.56حسابي )
( وانحراف معياري 2.44ها تشعرني بالوحدة بمتوسط حسابي )( وفي المركز الرابع ألن1.02وانحراف معياري )

 (. 1.15( وانحراف معياري )2.41(، واخيرًا بالمركز الخامس التسلية وتمضية وقت الفراغ، بمتوسط حسابي )1.06)
ما النشاط المدعم للنخب العراقية في تحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل السؤال السادس: 

 االجتماعي المختلفة؟ 
( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بالنشاط المدعم للنخب العراقية في تحقيق االمن الفكري من 7جدول )

 خالل الشبكات االجتماعية
 درجة النشاط المدعم  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  النشاط المدعم للجمهور  وسط الحسابي لكل نوع المت

 االنتقائية 
 ( 2.68بمتوسط )

 بدرجة )موافق( 

 موافق  0.78 2.79 احب متابعة اآلراء التي تتفق مع آرائي وأفكاري 
 موافق 0.89 2.75 أتجاهل الموضوعات التي ال تتفق مع آرائي ومعتقداتي 

 موافق 0.95 2.51 أتعرض لمضمون الشبكات االجتماعية بالطريقة التي تناسب أفكاري وآرائي 

 االنتباه 
 ( 2.64بمتوسط )

 بدرجة )موافق( 

 موافق 0.92 2.80 أنتبه لموضوعات االمن الفكري واتابع تطور احداثها 

 موافق 1.03 2.69 انتبه الى االخبار واآلراء التي تخص االمن الفكري 

 موافق 1.02 2.43 انتبه الى القيم واالخالقيات التي تحملها الشبكات االلكترونية 

 االستغراق 
 ( 2.54بمتوسط )

 بدرجة )موافق( 

 موافق 0.84 2.60 أتأثر وانفعل لما يحدث اثناء متابعتي لشبكات التواصل االجتماعي 

 موافق 0.97 2.55 افكر في تأثير مضمون الشبكات وارتباطها باألمن الفكري 

 موافق 0.98 2.46 افكر في تأثير مضمون الشبكات االجتماعية لي 

 بدرجة )موافق(  2.62 المتوسط الحسابي العام 

 من خالل النظر الى الجدول السابق يتضح ما يلي: 
ان المحور الخاص إلجابات افراد عينة البحث نحو العبارات المتعلقة بالنشاط المدعم للنخب العراقية في  -

تعرضه للشبكات االجتماعية، جاء بدرجة موافق، وذلك من وجهة نظر افراد عينة البحث حيث بلغ المتوسط 
من المقياس، والتي تتراوح ما بين  (، وهذا المتوسط يقع في الفئة الثالثة2.62المحور )الحسابي العام لهذا 

 ( وهي الفئة التي تشير الى درجة "موافق" على اداة البحث. 3الى  2.4)
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( من خالل آراء 2.68جاءت العبارات المتعلقة بالنشاط المدعم والخاصة )باالنتقائية(، بمتوسط حسابي ) -
بمتوسط حسابي  االول، يليها )االنتباه( النخب العراقية، في تعرضهم للشبكات االجتماعية المختلفة في المقام

( حيث اشارت كافة متوسطات مقياس النشاط المدعم 2.54(، واخيرًا )االستغراق( بمتوسط حسابي )2.64)
 للنخب العراقية في التعرض الى درجة الموافقة. 

االنتقائية على جاءت عبارات النشاط المدعم للنخب العراقية في تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور  -
( 2.79احب متابعة اآلراء التي تتفق مع آرائي وافكاري في الترتيب االول، بمتوسط حسابي ) -النحو التالي:

(، يليها اتجاهل الموضوعات التي ال تتفق مع آرائي ومعتقداتي في المركز الثاني، 0.78وانحراف معياري )
المركز الثالث أتعرض لمضمون الشبكات ( وفي 0.89، وانحراف معياري )(2.75بمتوسط حسابي )

 (. 0.95(، وانحراف معياري )2.51االجتماعية بالطريقة التي تناسب افكاري وارائي، بمتوسط حسابي )
جاءت عبارات النشاط المدعم للنخب العراقية في تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور االنتباه على  -

الفكري واتابع تطور احداثها في الترتيب االول، بمتوسط حسابي  انتبه لموضوعات االمن -النحو التالي:
(، يليها انتبه الى االخبار واآلراء التي تخص االمن الفكري في المركز 0.92( وانحراف معياري )2.80)

(، وفي المركز الثالث انتبه الى القيم واالخالقيات 1.03( وانحراف معياري )2.69الثاني، بمتوسط حسابي )
 (. 1.02( وانحراف معياري )2.43حملها الشبكات االلكترونية بمتوسط حسابي )التي ت

جاءت عبارات النشاط المدعم للنخب العراقية في تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور االستغراق  -
ول، أتأثر وانفعل لما يحدث اثناء متابعتي لشبكات التواصل االجتماعي في الترتيب اال -على النحو التالي:
( يليها افكر في تأثير مضمون الشبكات وارتباطها باألمن 0.84( وانحراف معياري )2.60بمتوسط حسابي )

( وفي المركز الثالث افكر في 0.97( وانحراف معياري )2.55الفكري في المركز الثاني، بمتوسط حسابي )
 (. 0.98راف معياري )( وانح2.46تأثير مضمون الشبكات االجتماعية لي وألسرتي بمتوسط حسابي )

السؤال السابع: ما النشاط المعوق للنخب العراقية في تحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل 
 االجتماعي المختلفة؟ 

الفكري من ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بالنشاط المعوق للنخب العراقية في تحقيق االمن 8جدول )
 خالل الشبكات االجتماعية

  المعوقدرجة النشاط  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   النشاط المعوق للجمهور  المتوسط الحسابي لكل نوع  
 الشك
 ( 2.72بمتوسط )

 بدرجة )موافق(

 موافق  0.79 2.82  كاذبة  شبكات التواصل االجتماعي تقدم في الغالب قيم وقضايا غير اخالقية وشائعات
 موافق 0.90 2.78 شبكات التواصل االجتماعي ال تقدم اشياء واقعية وحقيقية 

 موافق 0.96 2.56 شبكات التواصل االجتماعي تهتم بالترفيه والربح دون االهتمام بمشاكل المجتمع  

 تحويل االنتباه 
 ( 2.66بمتوسط )

 بدرجة )موافق( 

 موافق 0.92 2.81 تساعدني احداث الشبكات االجتماعية بإنجاز اعمال اخرى اثناء العرض  

 موافق 1.12 2.69 انشغل ببعض االعمال اثناء متابعتي لشبكات التواصل االجتماعي كالحديث عبر الهاتف 

 موافق 1.10 2.49 ال اهتم بالمضمون المقدم في شبكات التواصل االجتماعي بقدر اهتمامي بالجلوس مع االصدقاء 

 التجنب 
 ( 2.57بمتوسط )

 بدرجة )موافق(

 موافق 0.84 2.66 اتابع الكثير من شبكات التواصل االجتماعي لدرجة انني لم اعد اريد متابعة المزيد 

 موافق 0.98 2.64 من الصعب فهم مضمون شبكات التواصل االجتماعي ومتابعتها لكثرة احداثها 

 موافق 0.97 2.40 افضل الراحة واالسترخاء عن متابعة شبكات التواصل االجتماعي 

 بدرجة )موافق(  2.65 المتوسط الحسابي العام 
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 من خالل النظر الى الجدول السابق يتضح ما يلي: 
ان المحور الخاص إلجابات افراد عينة الدراسة نحو العبارات المتعلقة بالنشاط المعوق للنخب العراقية في  -

تعرضهم للشبكات االجتماعية، جاء بدرجة موافق، وذلك من وجهة نظر افراد عينة البحث حيث بلغ المتوسط 
ثة من المقياس حيث يتراوح من ( وهذا المتوسط يقع في الفئة الثال2.65الحسابي العام لهذا المحور )

 ( وهي الفئة التي تشير الى درجة الموافقة. 3الى2.4)
( من خالل آراء النخب 2.72جاءت العبارات المتعلقة بالنشاط المعوق والخاصة )بالشك( بمتوسط حسابي ) -

ه( بمتوسط حسابي العراقية في تعرضهم للشبكات االجتماعية المختلفة، في المقام االول، يليها )تحويل االنتبا
( حيث اشارت كافة متوسطات مقياس النشاط المدعم للنخب 2.57( واخيرًا )التجنب( بمتوسط حسابي )2.66)

 العراقية في التعرض الى درجة الموافقة. 
في تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور الشك، على جاءت عبارات النشاط المعوق للنخب العراقية  -

بكات التواصل االجتماعي تقدم في الغالب قيم وقضايا غير اخالقية وشائعات كاذبة في ش -النحو التالي:
( يليها شبكات التواصل االجتماعي ال تقدم 0.79( وانحراف معياري )2.82الترتيب االول، بمتوسط حسابي )

ي المركز ( وف0.90( وانحراف معياري )2.78اشياء واقعية وحقيقية ففي المركز الثاني بمتوسط حسابي )
الثالث شبكات التواصل االجتماعي تهتم بالترفيه والربح دون االهتمام بمشاكل المجتمع بمتوسط حسابي 

 (. 0.96( وانحراف معياري )2.56)
جاءت عبارات النشاط المعوق للنخب العراقية في تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور تحويل االنتباه  -

احداث الشبكات االجتماعية بإنجاز اعمال اخرى اثناء العرض في الترتيب  تساعدني -على النحو التالي:
(، يليها انشغل ببعض االعمال اثناء متابعتي لشبكات 0.92( وانحراف معياري )2.81االول بمتوسط حسابي )

( وانحراف معياري 2.69التواصل االجتماعي كالحديث عبر الهاتف في المركز الثاني، بمتوسط حسابي )
(، وفي المركز الثالث ال اهتم بالمضمون المقدم في شبكات التواصل االجتماعي بقدر اهتمامي 1.12)

 (. 1.10( وانحراف معياري )2.49بالجلوس مع االصدقاء، بمتوسط حسابي )
جاءت عبارات النشاط المعوق للنخب العراقية في تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور التجنب، على  -

اتابع الكثير من شبكات التواصل االجتماعي لدرجة انني لم اعد اريد متابعة المزيد في الترتيب  -ي:النحو التال
(، يليها من الصعب فهم مضمون شبكات التواصل 0.84( وانحراف معياري )2.66االول بمتوسط حسابي )

(، وفي 0.98اف معياري )( وانحر 2.64االجتماعي ومتابعتها لكثرة احداثها في المركز الثاني بمتوسط حسابي )
( 2.40المركز الثالث افضل الراحة واالسترخاء عن متابعة شبكات التواصل االجتماعي بمتوسط حسابي )

 (. 0.97وانحراف معياري )
بأن زيادة مستويات الشك في الرسالة تؤثر  (Austin Et Al 2002)واكدت على ذلك نتيجة اوستين وزمالئها  -

ة والعاطفية لعملية اتخاذ القرار بشأن الرسالة االتصالية ومضمونها، حيث اثبتت على كل من الجوانب العقلي
الدراسة ان تنشيط الشك في الرسالة يمكن ان يكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على عملية تفسير الرسائل 

 االتصالية.
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ية لموضوعات االمن الفكري عبر شبكات السؤال الثامن: ما اهم التأثيرات االتصالية الناتجة عن تعرض النخب العراق
 التواصل االجتماعي؟ 

( المتوسطات واالنحرافات المعيارية للعبارات المتعلقة بالتأثيرات االتصالية نتيجة التعرض لموضوعات االمن الفكري بالشبكات 9جدول )
 االجتماعية

  التأثيراتدرجة  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي   التأثيرات االتصالية للجمهور   المتوسط الحسابي لكل نوع 
 التفاعل االجتماعي

 ( 2.81بمتوسط )
 بدرجة )موافق( 

 موافق  1.20 2.94 اتفاعل مع موضوعات االمن الفكري بشبكات التواصل االجتماعي بقدر كبير  
 موافق 1.02 2.91 افتقد بشدة متابعة شبكات التواصل االجتماعي عندما اكون خارج المنزل 

 موافق 0.97 2.58 اتضايق واشعر باألسى عندما ال تعبر شبكات التواصل االجتماعي عن موضوعات االمن الفكري

 الواقعية 
 ( 2.57بمتوسط )

 بدرجة )موافق( 

 موافق 0.91 2.64 شبكات التواصل االجتماعي تمدني بمعلومات وافكار واقعية عن موضوعات االمن الفكري

 موافق 1.09 2.59 اصدق مضامين االمن الفكري التي تقدمها شبكات التواصل االجتماعي المختلفة  

 موافق 1.12 2.48 مضامين االمن الفكري بشبكات التواصل االجتماعي تفيدني في اكتساب بعض المعلومات  

 الرضا 
 ( 2.52بمتوسط )

 بدرجة )موافق( 

 موافق 0.90 2.58 اشعر بالرضا عن الموضوعات والقضايا الفكرية التي تناولتها شبكات التواصل االجتماعي 

 موافق 1.04 2.55 ارغب في متابعة المزيد من شبكات التواصل االجتماعي التي تمدني بالمعلومات واالفكار الجديدة 

 موافق 0.99 2.42 اشعر بأنني حققت شيء ينفعني فكريًا بعد متابعة شبكات التواصل االجتماعي 

 بدرجة )موافق(  2.63 المتوسط الحسابي العام 

 من خالل النظر الى الجدول السابق يتضح ما يلي: 
ان المحور الخاص إلجابات افراد عينة البحث نحو العبارات المتعلقة بالتأثيرات االتصالية الناتجة عن تعرض  -

النخب العراقية لموضوعات االمن الفكري بشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، جاء بدرجة موافق، حيث بلغ 
ي الفئة الثالثة من المقياس، والتي تتراوح ما ( وهذا المتوسط يقع ف2.63المتوسط الحسابي العام لهذا المحور )

 التي تشير الى درجة "موافق". ( وهي الفئة 3الى2.4بين )
جاءت العبارات المتعلقة بالتأثيرات االتصالية والخاصة )بالتفاعل االجتماعي( في المقام االول بمتوسط حسابي  -

كات االجتماعية المختلفة، يليها )الواقعية( ( من خالل آراء النخب العراقية الناتجة عن تعرضهم للشب2.81)
( حيث اشارت كافة متوسطات مقياس 2.52( واخيرًا )الرضا( بمتوسط حسابي )2.57بمتوسط حسابي )

 التأثيرات االتصالية للنخب العراقية نتيجة التعرض الى درجة الموافقة. 
شبكات التواصل االجتماعي، لمحور جاءت عبارات التأثيرات االتصالية للنخب العراقية نتيجة تعرضهم ل -

اتفاعل مع موضوعات االمن الفكري بشبكات التواصل االجتماعي  -التفاعل االجتماعي على النحو التالي:
(، يليها افتقد بشدة متابعة 1.20( وانحراف معياري )2.94بقدر كبير في الترتيب االول بمتوسط حسابي )

(، وانحراف 2.91ج المنزل في المركز الثاني، بمتوسط حسابي )شبكات التواصل االجتماعي عندما اكون خار 
(، وفي المركز الثالث اتضايق واشعر باالسى عندما ال تعبر شبكات التواصل االجتماعي عن 1.02معياري )

 (. 0.97( وانحراف معياري )2.58موضوعات االمن الفكري بمتوسط حسابي )
راقية نتيجة تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور جاءت عبارات التأثيرات االتصالية للنخب الع -

شبكات التواصل االجتماعي تمدني بمعلومات وافكار واقعية عن موضوعات  -الواقعية، على النحو التالي:
(، يليها اصدق مضامين 0.91( وانحراف معياري )2.64االمن الفكري في الترتيب االول بمتوسط حسابي )

( 2.59ها شبكات التواصل االجتماعي المختلفة في المركز الثاني، بمتوسط حسابي )االمن الفكري التي تقدم
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(، وفي المركز الثالث مضامين االمن الفكري بشبكات التواصل االجتماعي تفيدني في 1.09وانحراف معياري )
 (. 1.12( وانحراف معياري )2.48اكتساب بعض المعلومات بمتوسط حسابي )

االتصالية للنخب العراقية نتيجة تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي لمحور الرضا،  جاءت عبارات التأثيرات -
اشعر بالرضا عن الموضوعات والقضايا الفكرية التي تناولتها شبكات التواصل  -على النحو التالي:

ة (، يليها ارغب في متابع0.90( وانحراف معياري )2.58االجتماعي في الترتيب االول، بمتوسط حسابي )
المزيد من شبكات التواصل االجتماعي التي تمدني بالمعلومات واالفكار الجديدة في المركز الثاني، بمتوسط 

( وفي المركز الثالث اشعر بانني حققت شيء ينفعني فكريًا بعد 1.04( وانحراف معياري )2.55حسابي )
 (. 0.99) ( وانحراف معياري2.42متابعة شبكات التواصل االجتماعي بمتوسط حسابي )

حيث خرجت دراستهم بان التعرض  (Kim & Rubin. 1997)وتؤكد هذه النتيجة ما ذهب اليه كيم وروبين  -
 االنتقائي يقوي كل من تأثيرات الرضا عن الرسائل االتصالية وتأثيرات التفاعل مع شخصيات الوسيلة. 

 ثانيًا: اختبار صحة الفروض: 
: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي الفرض االول

 المختلفة، وانماط النشاط المدعم لهم في تحقيق االمن الفكري. 
  -ينقسم الفرض السابق الى :

 عالقة الدوافع الهادفة بأنماط النشاط المدعم.  .1
 المدعم.  عالقة الدوافع الطقوسية بأنماط النشاط .2

 اواًل: عالقة الدوافع الهادفة بأنماط النشاط المدعم: 
الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين  

متغيرين األول في الدوافع الهادفة للنخب العراقية والثاني أنماط النشاط المدعم في تعرضهم لشبكات التواصل 
  -االجتماعي المختلفة، وذلك كما يلي:

 لهادفة بأنماط النشاط المدعم( عالقة الدوافع ا10جدول )
 الدوافع الهادفة  أنماط النشاط المدعم 

 الداللة  مستوى المعنوية  معامل بيرسون
 دالة 0.000 *0.237 االنتقائية 
 دالة 0.000 *0.307 االنتباه

 دالة  0.002 *0.156 االستغراق 

  250المجموع = 
بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع استخدام  -يتضح من بيانات الجدول السابق صحة الفرض فيما يتعلق:

النخب العراقية الهادفة لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، وانماط النشاط المدعم لهم في تحقيق االمن الفكري. 
( ومستوى 0.307( وعند االنتباه )0.000مستوى معنوية )( و 0.237حيث جاء معامل ارتباط عند نشاط االنتقائية )

( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.002( ومستوى معنوية )0.156( وعند االستغراق )0.000معنوية )
 ( وهي عالقة ارتباطية متوسطة القوة. 0.05)
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 فة وأنماط النشاط المدعم للتأثيرات. ( حيث اثبت وجود عقة الدوافع الهاد2008وتتفق هذه النتيجة مع دراسة بكير )
 ثانيًا: عالقة الدوافع الطقوسية بأنماط النشاط المدعم: 

الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين  
متغيرين األول في الدوافع الطقوسية للنخب العراقية والثاني أنماط النشاط المدعم في تعرضهم لشبكات التواصل 

  -االجتماعي المختلفة وذلك كما يلي:
 الطقوسية وأنماط النشاط المدعم( عالقة الدوافع 11جدول )

 الدوافع الطقوسية   أنماط النشاط المدعم 
 الداللة  مستوى المعنوية  معامل بيرسون

 دالة 0.000 *0.249 االنتقائية 
 دالة 0.000 *0.312 االنتباه

 دالة  0.002 *0.171 االستغراق 

  250المجموع = 
بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع استخدام  -يتضح من بيانات الجدول السابق صحة الفرض فيما يتعلق:

النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة وانماط النشاط المدعم لهم في تحقيق االمن الفكري. حيث جاء 
( 0.000( ومستوى معنوية )0.312( وعند االنتباه )0.000) ( ومستوى معنوية0.249معامل االرتباط عند االنتقائية )

( وهي عالقة 0.05( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية )0.002( ومستوى معنوية )0.171وعند االستغراق )
 ارتباطية متوسطة القوة. 

اء في ( حيث ان اصحاب الدوافع الهادفة والطقوسية على حد سو 2008النتيجة مع بيكر )وتتفق هذه  
ممارستهم ألنماط النشاط المدعم عند التعرض غالبًا ما يكونوا أكثر انتباهًا لوسائل االعالم واكثر انتقائًا للمضمون، 

 واكثر استغراقًا لمختلف وسائل االعالم ومن ثم يكون اكثر تأثيرًا بالمضمون. 
ين دوافع استخدام النخب العراقية وبناءًا على ما سبق يتم قبول الفرض بوجود عالقة ذات داللة إحصائية ب 

 الهادفة والطقوسية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة وأنماط النشاط المدعم لهم في تحقيق األمن الفكري. 
: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين دوافع استخدام النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي الفرض الثاني

 ط المعوق لهم في تحقيق األمن الفكري لديهم. المختلفة، وأنماط النشا
  -ينقسم الفرض الثاني الى:

 عالقة الدوافع الهادفة بأنماط النشاط المعوق.  .1
 عالقة الدوافع الطقوسية بأنماط النشاط المعوق.  .2

 أواًل: عالقة الدوافع الهادفة بأنماط النشاط المعوق: 
الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين  

والثاني أنماط النشاط المعوق في تعرضهم لشبكات التواصل متغيرين األول في الدوافع الهادفة للنخب العراقية 
  -االجتماعي المختلفة، وذلك كما يلي:
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 المعوقالنشاط الهادفة وأنماط  ( عالقة الدوافع12جدول )
   الهادفةالدوافع   المعوقأنماط النشاط 

 الداللة  مستوى المعنوية  معامل بيرسون
 دالة 0.000 *0.429 التجنب 

 دالة 0.000 *0.352 تحويل االنتباه
 دالة  0.002 *0.181 الشك 

  250المجموع = 
بوجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع استخدام  -يتضح من بيانات الجدول السابق صحة الفرض فيما يتعلق:

النخب العراقية الهادفة لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، وانماط النشاط المعوق لهم في تحقيق االمن الفكري. 
( 0.352( وعند تحويل االنتباه )0.000وى معنوية )( ومست0.429حيث جاء معامل االرتباط عند نشاط التجنب)

( وهي دالة إحصائيًا عند مستوى معنوية 0.002( ومستوى معنوية )0.181( وعند الشك )0.000ومستوى معنوية )
 ( وهي عالقة ارتباطية متوسطة القوة. 0.05)

حيث اثبت وجود عالقة الدوافع النفعية  (Kim & Rubin, 1997)هذه النتيجة مع دراسة كيم وروبين وتتفق  
 وانماط النشاط المعوق للتأثيرات. 

 ثانيًا: عالقة الدوافع الطقوسية بأنماط النشاط المعوق:
صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بين  الختبار 

ب العراقية والثاني انماط النشاط المعوق في تعرضهم لشبكات التواصل متغيرين االول في الدوافع الطقوسية للنخ
  -االجتماعي المختلفة، وذلك كما يلي:

 ( عالقة الدوافع الطقوسية بأنماط النشاط المعوق13جدول )
   الطقوسيةالدوافع   المعوقأنماط النشاط 

 الداللة  مستوى المعنوية  معامل بيرسون
 غير دالة 0.068 0.304 التجنب 

 غير دالة 0.125 0.257 تحويل االنتباه

 غير دالة 0.062 0.164 الشك 

  250المجموع = 
يتضح من بيانات الجدول السابق عدم صحة الفرض فيما يتعلق: بعدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع 
استخدام النخب العراقية الطقوسية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة وانماط النشاط المعوق لهم في تحقيق االمن 

( وعند تحويل االنتباه 0.068)( ومستوى معنوية 0.304الفكري. حيث جاء معامل االرتباط عند نشاط التجنب )
( وهي دالة احصائيًا عند مستوى 0.062( ومستوى معنوية )0.164( وعند الشك )0.125( ومستوى معنوية )0.257)

 ( وهي عالقة ارتباطية عكسية. 0.05معنوية )
نخلص من ذلك ان اصحاب الدوافع الطقوسية في ممارساتهم ألنماط النشاط المعوق عند التعرض لوسائل  

االعالم غالبًا ما يكونوا اقل انتباهًا للوسيلة، واكثر شكًا في المضمون واكثر احتمااًل لتجنبه او تحويل االنتباه إليجاد 
 البديل األفضل ومن ثم يكون اقل تأثرًا بالمضمون. 

  -بناءًا على ما سبق يمكن تعديل صياغة الفرض من خالل:و  
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  توجد عالقة ذات داللة احصائية بين دوافع تعرض النخب العراقية الهادفة لشبكات التواصل االجتماعي
المختلفة وانماط النشاط المعوق لهم في تحقيق االمن الفكري بينما ال توجد عالقة ذات داللة احصائية بين 

خب العراقية الطقوسية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، وانماط النشاط المعوق لهم في دوافع تعرض الن
 تحقيق االمن الفكري. 

 ( حيث اكدت دراستهم على ايجابية العالقة بين 1997( وكيم وروبين )2008وتتعارض هذه النتيجة مع بيكر )
 انماط النشاط لدى الجمهور ودوافع التعرض الهادفة والطقوسية. 

الهادفة( لشبكات -: توجد عالقة ذات داللة احصائية بين دوافع استخدام النخب العراقية )الطقوسيةالفرض الثالث
 التواصل االجتماعي المختلفة ومستوى االمن الفكري لديهم. 

، ومعامل التوافق لمعرفة قوة العالقة بين دوافع استخدام 2والختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار كا 
 النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي وبين مستوى االمن الفكري لديهم. 

 استخدام الشبكات االجتماعية ومستوى االمن الفكري( العالقة بين دوافع 14جدول )
دوافع استخدام الشبكات 

 االجتماعية 
مستوى االمن 

 الفكري
 معامل التوافق 2كا عالي متوسط منخفض

 % ك % ك % ك
 

 الدوافع الهادفة 
  14 35 49.6 124 - - منخفض

48.167* 
 
 6.4 16 22.4 56 1.2 3 متوسط *0.283

 1.6 4 4.8 12 - - عالي
 

 الدوافع الطقوسية
  6 15 40 100 - - منخفض

53.574* 
 
 8 20 26.8 67 1.2 3 متوسط *0.385

 6 15 12 30 - - عالي

  250المجموع = 
( الى وجود عالقة بين دوافع استخدام النخب العراقية الهادفة لشبكات التواصل 14تشير بيانات الجدول السابق رقم)

، وهي دالة 0.283ومعامل التوافق  48.167= 2كااالجتماعي وبين مستوى االمن الفكري لديهم، حيث نجد ان 
وافع استخدام النخب العراقية الطقوسية لشبكات التواصل وايضًا هناك عالقة بين د(. 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة )

، وهي دالة 0.385ومعامل التوافق  53.574= 2كااالجتماعي وبين مستوى االمن الفكري لديهم حيث نجد ان 
 (.  0.05إحصائيًا عند مستوى داللة )

ويرى الباحث ان دوافع النخب العراقية الهادفة والطقوسية تتسم بالتعمق والتوحد مع شبكات التواصل  
االجتماعي المختلفة، وهي امور تساعد على زيادة ارتباط الجمهور العراقي بالشبكات االجتماعية وهذا يؤدي الى 

 االهتمام بتحقيق االمن الفكري لدى فئات المجتمع العراقي. 
مما سبق ثبوت صحة الفرض الثالث: حيث توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين دوافع استخدام  ويتضح 

 الطقوسية( لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة ومستوى االمن الفكري لديهم. -النخب العراقية )الهادفة
( حيث جاءت نتائج الدراستين بوجود 2008( ودراسة )بكير، 2014وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )آل سعود،  

 عالقة بين دوافع االستخدام واسباب التعرض لوسائل االعالم المختلفة. 
قعية( الوا-التفاعل االجتماعي-الفرض الرابع: توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين التأثيرات االتصالية )الرضا

 الناتجة عن تعرض النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم. 
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، ومعامل التوافق لمعرفة العالقة بين التأثيرات االتصالية 2كا الختبار صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار 
الواقعية( الناتجة عن تعرض النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة،  -التفاعل االجتماعي -)الرضا

 ومستوى االمن الفكري لديهم. 
 ( عالقة التأثيرات االتصالية بمستوى االمن الفكري15جدول )

مستوى االمن  تصاليةالتأثيرات اال
 الفكري

 معامل التوافق 2كا عالي متوسط منخفض
 % ك % ك % ك

 
 التفاعل االجتماعي

  6 15 8 20 - - منخفض
17.385* 

 
 20.8 52 14 35 1.2 3 متوسط 0.197

 48.4 121 1.6 4 - - عالي
 

 الواقعية 
  32 80 23.6 59 - - منخفض

8.742 
 

 18.8 47 12 30 - - متوسط 0.144
 8 20 4.4 11 1.2 3 عالي

 
 الرضا

  32.8 82 22 55 1.2 3 منخفض
9.873 

 
 20.8 52 12.4 31 - - متوسط 0.153

 8.4 21 2.4 6 - - عالي

  250المجموع=
الناتجة عن ( الى وجود عالقة دالة احصائيًا بين تأثيرات التفاعل االجتماعي 15تشير بيانات الجدول السابق رقم )

تعرض النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم، حيث جاءت 
(، حيث جاء المستوى العالي 0.05، وهي دالة احصائيًا عند مستوى داللة )0.197* ومعامل توافق 17.385=2كا

 %. 48.9مفردة وبنسبة  171ي، بتكرار لألمن الفكري عند المستوى العالي لتأثيرات التفاعل االجتماع
في المقابل تشير بيانات الجدول ايضًا الى عدم وجود عالقة دالة احصائيًا بين تأثيرات الواقعية الناتجة عن  

لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم، حيث جاءت تعرض النخب العراقية 
( حيث جاء المستوى العالي 0.05، وهي غير دالة احصائيًا عند مستوى داللة )0.144، ومعامل توافق 8.742=2كا

 %. 51.4مفردة وبنسبة  180لألمن الفكري عند المستوى المنخفض لتأثيرات الواقعية، بتكرار 
ويتضح ايضًا من الجدول عدم وجود عالقة داللة احصائية بين تأثيرات الرضا الناتجة عن تعرض النخب  
ومعامل توافق  9.873=2لشبكات التواصل االجتماعية المختلفة ومستوى االمن الفكري لديهم حيث جاءت كاالعراقية 
( حيث جاء المستوى العالي لألمن الفكري عند المستوى 0.05، وهي غير دالة احصائيًا عند مستوى داللة )0.153

 %. 52مفردة وبنسبة  182المنخفض لتأثيرات الرضا، بتكرار 
الرضا( الناتجة  -سبق: عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين التأثيرات االتصالية )الواقعية نخلص مما 

عن تعرض النخب العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم في مقابل ثبوت العالقة 
 بين تأثيرات التفاعل االجتماعي ومستوى االمن الفكري لديهم. 

رى الباحث انه بالرغم من تفاعل النخب العراقية مع وسائل التواصل االجتماعي المختلفة اال انهم اتفقوا على وي 
 عدم الرضا عنها ويرجع ذلك لعدم واقعية مضامينها لديهم في اغلب االحيان. 
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عالقة ذات داللة احصائية بين انماط النشاط )المدعم والمعوق( في تحقيق االمن الفكري  الفرض الخامس: توجد
التفاعل  -للنخب العراقية عند تعرضهم لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، والتأثيرات االتصالية )الرضا

 الواقعية( الناتجة عن التعرض.  -االجتماعي
  -ينقسم هذا الفرض الى نوعين من الفروض:

الواقعية( الناتجة  -التفاعل االجتماعي -)الرضااواًل: عالقة انماط النشاط المدعم للنخب العراقية، بالتأثيرات االتصالية 
  عن التعرض.

الواقعية(  -جتماعيالتفاعل اال -)الرضاثانيًا: عالقة انماط النشاط المعوق للنخب العراقية، بالتأثيرات االتصالية 
  الناتجة عن التعرض.

 أواًل: العالقة بين انماط النشاط المدعم والتأثيرات االتصالية: 
الختبار صحة هذا الفرض، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة واتجاه العالقة بين متغيرين االول انماط  

ة عن تعرض النخب العراقية الواقعية( الناتج -اعل االجتماعيالتف -)الرضاالنشاط المدعم، والثاني التأثيرات االتصالية 
 للشبكات االجتماعية المختلفة. 

 ( العالقة بين انماط النشاط المدعم والتأثيرات االتصالية16جدول )
 انماط النشاط المدعم 

  التأثيرات االتصالية
 انماط النشاط المدعم للنخب العراقية 

 الداللة  مستوى المعنوية  معامل ارتباط بيرسون 
 دالة 0.000 *0.324 الرضا 

 دالة 0.000 *0.408 التفاعل االجتماعي
 غير دالة 0.056 0.014- الواقعية

 يتضح من الجدول السابق ان: 
  وجود عالقة ذات داللة احصائية بين انماط النشاط المدعم في تحقيق االمن الفكري عند تعرض النخب

التفاعل االجتماعي( الناتجة عن  -للشبكات االجتماعية المختلفة، والتأثيرات االتصالية )الرضاالعراقية 
 التعرض. 

( وهي عالقة ارتباط متوسطة 0.000( بمستوى معنوية )0.324حيث جاء معامل االرتباط لتأثيرات الرضا ) -
 (. 0.05القوة، ودالة احصائيًا عند مستوى داللة )

( وهي عالقة ارتباط 0.000( بمستوى معنوية )0.408وجاء معامل االرتباط لتأثيرات التفاعل االجتماعي ) -
 (. 0.05متوسطة القوة، ودالة احصائيًا عند مستوى داللة )

  مقابل عدم وجود عالقة بين انماط النشاط المدعم في تحقيق االمن الفكري عند تعرض النخب العراقية
 ة المختلفة، والتأثيرات االتصالية الواقعية الناتجة عن التعرض. للشبكات االجتماعي

( وهي عالقة ارتباط سلبية 0.056( ومستوى معنوية )0.014-حيث جاء معامل االرتباط لتأثيرات الواقعية ) -
 (. 0.05ضعيفة، وغير دالة احصائيًا عند مستوى داللة )

( حيث اثبتت الدراسة ايجابية 2008ما اختلفت مع دراسة )بكير،( بين1997وتتفق هذه الدراسة مع نتيجة )كيم وروبين،
 والنشاط المدعم للجمهور. العالقة بين كافة التأثيرات 
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 ثانيًا: العالقة بين انماط النشاط المعوق والتأثيرات االتصالية: 
صحة هذا الفرض تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لدراسة شدة واتجاه العالقة بين متغيرين االول الختبار  

الواقعية( الناتجة عن تعرض النخب  -التفاعل االجتماعي -انماط النشاط المعوق، والثاني التأثيرات االتصالية )الرضا
    العراقية للشبكات االجتماعية المختلفة.    

 قة بين انماط النشاط المعوق والتأثيرات االتصالية( العال17جدول )
  المعوقانماط النشاط 

  التأثيرات االتصالية
 للنخب العراقية  المعوقانماط النشاط 

 الداللة  مستوى المعنوية  معامل ارتباط بيرسون 
 غير دالة  0.125 0.029- الرضا 

 دالة *0.018 *0.125- التفاعل االجتماعي
 غير دالة 0.136 0.034- الواقعية

 يتضح من الجدول السابق ان: 
  انماط النشاط المعوق في تحقيق االمن الفكري عند تعرض النخب عدم وجود عالقة ذات داللة احصائية بين

 الواقعية( الناتجة عن التعرض.  -العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، والتأثيرات االتصالية )الرضا
وهي عالقة ارتباطية سلبية  (0.125)ومستوى معنوية  (0.029-)حيث جاء معامل االرتباط لتأثيرات الرضا  -

 (. 0.05ضعيفة، وغير دالة احصائيًا عند مستوى داللة )
( وهي عالقة ارتباطية سلبية 0.136( ومستوى معنوية )0.034-وجاء معامل االرتباط لتأثيرات الواقعية ) -

 (. 0.05ضعيفة، وغير دالة احصائيًا عند مستوى داللة )
  مقابل وجود عالقة ذات داللة احصائية بين انماط النشاط المعوق في تحقيق االمن الفكري عند تعرض النخب

 ت االجتماعية المختلفة والتأثيرات االتصالية )التفاعل االجتماعي( الناتجة عن التعرض. العراقية للشبكا
وهي عالقة *( 0.018( ومستوى معنوية )0.125-حيث جاء معامل االرتباط لتأثيرات التفاعل االجتماعي ) -

 (. 0.05ارتباط سلبية ضعيفة ودالة احصائيًا عند مستوى داللة )
اط النشاط المدعم لتحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل االجتماعي، نخلص من ذلك على ان انم

اكثر تأثيرًا من انماط النشاط المعوق وذلك ليس معناه ان من يشك في مصداقية مضامين الشبكات االجتماعية او 
 يتجنبها ويحول انتباهه الى غيرها، انه ال يتأثر بها. 

( حيث ان زيادة مستويات الشك في الرسالة تؤثر على كل من 1997يم وروبين وهذا ال يتفق مع دراسة )ك 
الجوانب العقلية والعاطفية لعملية اتخاذ القرار بشأن الرسالة االتصالية ومضمونها، حيث اثبتت دراستهم ان تنشيط الشك 

 االتصالية.  في الرسالة يمكن ان يكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على عملية تفسير الرسالة
 ملخص بأهم نتائج البحث: 

جاءت الدوافع الهادفة لدى النخب العراقية في استخدامهم للشبكات االجتماعية المختلفة في المقام االول  .1
 (. 2.53( يليهما الدوافع الطقوسية بمتوسط حسابي )2.64بمتوسط حسابي )

فيما يتعلق باألمن تستخدم النخب العراقية اساليب مباشرة للتفاعل مع اآلخرين والتي تتيح تبادل اآلراء واالفكار  .2
الفكري والمجتمعي فيأتي في المقام االول من يلجأ الى االطالع والمشاركة ويليه المناقشة الجماعية واخيرًا 

 المشاركة بفيديو.
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في تحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل االجتماعي من النشاط المدعم للنخب العراقية  .3
 المختلفة االنتقائية في المقام االول، يليها االنتباه، واخيرًا االستغراق. 

من النشاط المعوق للنخب العراقية في تحقيق االمن الفكري من خالل التعرض لشبكات التواصل االجتماعي  .4
 ول، يليه تحويل االنتباه، واخيرًا التجنب. المختلفة الشك في المقام اال

تمثلت التأثيرات االتصالية للنخب العراقية نتيجة التعرض لموضوعات االمن الفكري التي تقدمها شبكات  .5
 التواصل االجتماعي في التفاعل االجتماعي في المقام االول، يليها الواقعية، واخيرًا الرضا. 

ين دوافع استخدام النخب العراقية الهادفة والطقوسية لشبكات التواصل اثبتت الدراسة وجود عالقة داللة ب .6
 االجتماعي المختلفة وانماط النشاط المدعم لهم في تحقيق االمن الفكري. 

لشبكات التواصل االجتماعي اثبتت الدراسة وجود عالقة داللة بين دوافع تعرض النخب العراقية الهادفة  .7
لهم في تحقيق االمن الفكري في مقابل عدم وجود عالقة داللة بين دوافع  المختلفة وانماط النشاط المعوق

تعرض النخب العراقية الطقوسية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، وانماط النشاط المعوق لهم في تحقيق 
 االمن الفكري. 

قوسية( لشبكات التواصل الط -اثبتت الدراسة وجود عالقة دالة بين دوافع استخدام النخب العراقية )الهادفة .8
 االجتماعي المختلفة ومستوى االمن الفكري لديهم. 

الرضا( الناتجة عن تعرض النخب  -اثبتت الدراسة عدم وجود عالقة دالة بين التأثيرات االتصالية )الواقعية .9
قة بين العراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة، ومستوى االمن الفكري لديهم، في مقابل ثبوت العال

 تأثيرات التفاعل االجتماعي، ومستوى االمن الفكري لديهم. 
اثبتت الدراسة وجود عالقة داللة بين انماط النشاط المدعم في تحقيق االمن الفكري عند تعرض النخب العراقية  .10

التفاعل االجتماعي( الناتجة عن التعرض، مقابل  -للشبكات االجتماعية المختلفة، والتأثيرات االتصالية )الرضا
الفكري عند تعرض النخب العراقية للشبكات  عدم وجود عالقة بين انماط النشاط المدعم في تحقيق االمن

 االجتماعية المختلفة، والتأثيرات االتصالية )الواقعية( الناتجة عن التعرض. 
اثبتت الدراسة عدم وجود عالقة داللة بين انماط النشاط المعوق في تحقيق االمن الفكري عند تعرض النخب  .11

الواقعية( الناتجة عن التعرض،  -أثيرات االتصالية )الرضاالعراقية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة والت
النشاط المعوق في تحقيق االمن الفكري عند تعرض النخب العراقية للشبكات انماط  بين مقابل وجود عالقة

 االجتماعية المختلفة والتأثيرات االتصالية )التفاعل االجتماعي( الناتجة عن التعرض. 
 التوصيات والمقترحات: 

   -في ضوء اهداف البحث ونتائجه يوصي الباحث باآلتي: 
القانونية للجريمة  مواجهة الجرائم االلكترونية عبر الشبكات االجتماعية المختلفة من خالل تحديد الطبيعة .1

 االلكترونية وتفعيل القوانين الوطنية. 
الشبكات االجتماعية من خالل  مواجهة الفكر المنحرف االرهابي االلكتروني الذي يواجه افراد المجتمع عبر .2

 حجب المواقع الضارة والتي تدعو الى الفساد والشر واالهتمام بالشبكات التي تقدم العلوم النافعة. 
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تفعيل دور االسرة لمواجهة اآلثار االمنية للشبكات االجتماعية على االبناء من خالل تدعيم حوار الشباب عبر  .3
 فكري المجتمعي. الشبكات االجتماعية لتحقيق االمن ال

 تفعيل دور وسائل االعالم لمواجهة االثار الفكرية السلبية لشبكات التواصل االجتماعي المختلفة  .4
ان تقوم المؤسسات التربوية والدعوية بمواجهة الفكر بالفكر لتدعيم االثار االمنية الوطنية للشبكات االجتماعية  .5

 المختلفة على المجتمع. 
 ية بوقاية افراد المجتمع من االثار االمنية السلبية للشبكات االجتماعية المختلفة. ان تهتم المؤسسات االمن .6
ان تهتم االندية الرياضية والشبابية بوقاية الشباب من االثار السلبية للشبكات االجتماعية من خالل الندوات  .7

 واللقاءات التي تسعى لتوعية الشباب، لتحقيق االمن الفكري. 
التدريس في الجامعات الحكومية واالهلية بأهمية البحث في اساليب مواجهة االثار السلبية توعية اعضاء هيئة  .8

للشبكات االجتماعية على الشباب وخاصة االمن الفكري لديهم واشعار الجميع كمواطنين بهذه الرسالة الوطنية 
 ومسئولياتهم وحث طالبهم على البحث فيه. 

ة من المتخصصين في جميع المجاالت تهدف الى نشر االفكار انشاء مواقع فضائية يشرف عليها مجموع .9
 الصحيحة وتوعية المجتمع ضد االفكار المنحرفة. 

العمل على تواجد العلماء والمفكرين في المجتمعات االفتراضية على شبكة االنترنت والدخول في مناقشات مع  .10
االفكار معهم وتوضيح قضايا المجتمع الشباب والفتيات لتوعيتهم وارشادهم الى الصواب فضاًل عن تبادل 

   ومشكالته وتعريفهم بحقيقة االمور لتحقيق استقرار المجتمع في كافة المجاالت.  
 مصادر البحث:  
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