
 

 



                      

 

 

 

 



 (  اتـــــــــ ويــحت ــــــامل) 

 

 ...... ...............................وتقدير............................................................................................شكر 

 ...................................................................................................................... امللخص التنفيذي

 ............ ........................................................................................................................ املقدمة 

 ..... تعاريف ومصطلحات .............................................................................................................

 .............................. ...........................................................................................مفهوم التواصل

 ............. .........................................................................................................سلبيات التواصل 

 .................................................................................................................... ايجابيات التواصل 

 ... مفهوم الشبكات االجتماعية ....................................................................................................

 كات االجتماعية .......................................................................................................... انواع الشب

 الشبكات االجتماعية من منظور القانون الجنائي ......................................................................... 

 االجراءات الواجب اتباعها من قبل الضحية ........................................................................... ماهي 

 ......... ................................................................................................................... اسة ..الدر نتأئج  

 من سلبيات التواصل االجتماعي .............................................................. املطلوبة للحد  التدخالت

 ......... ...................................................................................................الدراسة................  مشكلة

 ........................................................ ..................................................................تسأؤالت الدراسة

 .. ...........................................................................الدراسة..............................................اهداف  



 .... ........................................................................................................................سةرااهمية  الد

 ..... .........مجاالت الدراسة.............................................................................................................

 .. .............................................................................منهجية  الدراسة...........................................

 ............. البيانات........................................................................................................ادوات جمع  

 ....... ..........................................................................عينة البحث ...............................................

 ............................................................................... .............................)حاالت حقيقة(حالة دراسة

 ................................ ........................ االستبيانية.......................................تفريغ وتحليل االستمارات  

 ...................... اراء ........................................................................................................................

 .........................................................................................................  نظرة عامة  /نيسان 9قاطع 

 ................... .....................................................................................................................الخاتمة 

 ..................... .................املصادر.........................................................................................قائمة 

 

  

 

 

 



 ر ــــــ ديـــتق و  كر ـــــــــــش 

 

افر الشكـــر   كل من ساهم في انجاز البحث وتعاون واالمتنان لــــنتقدم بو

 مع الكادر الذي نفذه ..  

 

 بأداراة املدارس فـــــــي كما نخص بالشكر وزارة التربية املتمثلة 

لدخول الى املدارس واللقاء لوذلك لتسهيل املهمة نيسان    9قاطع  

 .. بالفتيات 

 

نيسان لتعاونهم  9كما نقدم امتناننا الى املجلس البلدي في قاطع 

 املستمر معنا .. 

 

 

 



   -امللخص التنفيذي : 

حيث أصبحت    منطقة الشرق االوسط تــــشهد املرحلة الحالية زيادة  استخدام وسائل التواصل وخصوصأ في 

املجتمعات أكثر انفتاحا على بعضها البعض و بات من السهل التعارف وتبادل اآلراء واألفكار والخبرات, ويعد اإلنترنت اآلن  

اقع اإللكترونية واملدونات الشخصية وشبكات املحادثة  أفضل وسيلة اتصال بين األفراد والجماعات, ومع ظهو  ر املو

بيئة العراق ذات طابع عشائري  وبما ان اختلف شكل االتصال ، وظهرت أنواعا أخرى أكثر انتشارا وانفتاحا وتأثيرا , 

  ائلية فزادت دة املشاكل العرة زيالذلك فأن االنفتاح في وسائل التواصل اثر سلبأ عليه فنالحظ خالل السنوات االخي

وزيادة الزواج السري وغيرها من املشاكل التي سببت التفكك االسري   معدالت الطالق  

وكذلك زيادة املشاكل االجتماعية بسبب سهولة الوصول الى تفاصيل شخصية الي شخص من خالل وسائل التواصل  

 مما اثر سلبأ على العالقات االجتماعية بين االشخاص  

عض االحيان مما قد يسهل سرقة صور او ماشابه للمتواصلين اجتماعيأ مماقد يؤدي بعض  باملشاكل العشائرية  وزيادة

كثر وقد يؤدي بعض االحيان الى القتل للتخلص من العار اوماشابه   االى مشاكل بين عشيرتين او  االحيان  

وا االشتراك بخطوط االنترنت قد يكلف اموال وهذا  وكذلك املشاكل االقتصادية حيث الحصول على هواتف خلوية 

ص او ماشابه للحصول على تلك  يؤثر سلبأ على عوائل الدخل البسيط لذلك قد يضطر البعض للسرقة او تهديد شخ 

   .االمور 

لذلك تم التسليط في هذا البحث على تلك الجوانب ملعرفة كيفية   الوصول الى حلول لتلك املشاكل  ,تم اختيار  قاطع  

 9نيسان كعينة للبحث وتسليطها على الفتيات في املنطقة.    

     

 

 

 

 



  -املقدمة :

اقع التواصل االجتماعي عبارة عن ان   اقع اجتماعية إلكترونية على اإلنترنت تتيح ملستخدميها إنشاء مدونات  مو مو

اإللكترونية ، وإجراء املحادثات ، وإرسال الرسائل, كما تتيح مشاركة الصور ومقاطع الفيديو وامللفات, وتيسر  

تركين آخرين  للمستخدمين نشر ملفات ، والكتابة حول موضوعات محددة من املمكن أن تدخل ضمن دائرة اهتمام مش 

، وتمكنهم من التعليق على تلك املواضيع وإبداء آرائهم فيها موقع فيس بوك يتراوح أعداد مستخدميه نحو املليار وما  

.  مليون في منطقة الشرق األوسط وحدها 60يقارب ال   

اقع تزداد زيادة مطردة في كل ثانية فعلى سبيل  املثال موقع فيس بوك  ووفق االحصاءات فان أعداد مستخدمي تلك املو

مليون في منطقة الشرق األوسط وحدها ، لذلك يعد أكبر موقع   60يتراوح أعداد مستخدميه نحو املليار وما يقارب ال

ماليين   6مليون مشترك حول العالم منهم  290اجتماعي حول العالم, ويليه موقع تويتر حيث يصل عدد مشتركيه إلى 

مليون   170وقع مثل اليوتيوب فقد وصلت عدد مرات املشاهدة في العالم العربي إلى مشترك في العالم العربي , أما م

, وجوجل بلس والذي نشط مؤخرا حيث تشير اإلحصاءات أن  2013مشاهدة في اليوم ، وذلك حسب آخر إحصائية لعام 

بلة للزيادة والتطور في  مليون مستخدم , والجدير بالذكر أن تلك اإلحصاءات قا 340عدد مستخدميه وصل إلى ما يقارب 

. كل ثانية . 

اقع اهميتها وفعاليتها وحجم تاثيرها على قط  باب بدأت  شاعات مختلفة من املتلقين خاصة ال بعد ان اثبتت تلك املو

اقع ، حيث استخدمته الواليات املتحدة األمريكية في   الحكومات حول العالم في التفكير في االستفادة من وجود تلك املو



بعض الجرائم عن طريق تتبع الحسابات الشخصية لألشخاص املشتبه بهم, كما استخدمتها بعض املؤسسات  كشف 

  التعليمية حول العالم كوسيلة ملساعدة الطالب على البحث العلمي والتحصيل الدراس ي 1 

اقع  ظاهرة وبدأت  اقع  هذه ول  أ   (SixDegrees.com) وكان موقع  (1997)   م عا في  االجتماعية املو  إتاحته خالل  من  املو

وكذلك  ملفات  بوضع  الفرصة  , املوقع  على  للمستخدمين   على  املوجودة األخبار  على  التعليق  إمكانية شخصية 

اقع التواصل اهور  ( .(SixDegreesموقع  كان املوقع,وتبادل الرسائل مع املشتركين , واذا  ئد مو

ا فتح الذي  هو ( MySpace.com ) موقع  فأن االجتماعّي 
ً
اقع وقد النوع  لهذا  واسعة آفاق  منذ هائال نجاحأ حقق من املو

اقع  ظهور  توالى  ذلك بعد (،2003عام)  إنشائه  موقع  ظهور  في  كانت الفارقة  العالمة لكّن  التواصل االجتماعي  مو

FaceBook.com)  ) ن مستخدميه من تبادل املعلومات في ما
ّ
بينهم، واتاحة الفرصة أمام األصدقاء للوصول  الذي يمك

اقع التواصل االجتماعّي ، باتت أهمُّ ما يقصده الشباب على الشبكة العنكبوتية،  مو
ّ
 إلى ملفاتهم الشخصية.  لذا فأن

 وقد 
 
ت على عاملنا، ومعها حضور قوّي ، على ال أحدث

ّ
 األلفية قد حل

ّ
صعيد  ثورة وطفرة كبيرة في عالم االتصال.وال شك أن

اقع التواصل املجتمعّي بأطيافها، وكأنها النكهة الحقيقة التي أضيفت ألطباق التفاعل االجتماعّي ، دون   اإللكترونّي ،مو

 2أدنى شك، بأيجابياتها، على الصعيد املجتمعّي ، والتواصل الفكرّي الثقافيّ 
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 تعاريف ومصطلحات :

 

انجاز العمل بشكل اسرع واكثر كفاءة هذا احد التعاريف فمثال في املاض ي كان الناس  هي اداة تساعدنا على    -التقنيات :

يستخدمون الجلود والعظام وجدارن الكهف لتدوين قصصهم واملعلومات ,ثم جاء الورق والقلم ,ثم االالت الكاتبة ثم  

تها فالبعض الزال يصر على ان الورق  الحاسوب ,كل اداة كانت اكثر كفاءة من سابقتها وكل واحدة لها ايجابياتها وسلبيا

 3والقلم اكثر كفاءة من الحاسوب الن الحاسوب معرض ملشاكل قد تحذف كل ش ي قد تدونه فيه . 

 

م في ميادين عّدة؛ لتحقيق أغراٍض ذات قيمة   -:التكنلوجيا 
ّ
عملية شاملة تقوم بتطبيق العلوم واملعارف بشكل منظ

التكنولوجيا بأّنها االستخدام األمثل للمعرفة العلمّية، وتطبيقاتها، وتطويعها لخدمة اإلنسان  عملّية للمجتمع. وتعّرف 

 4.  .ورفاهّيته

 

اقع  نشاءأ ب فيها للمشترك تسمح  التي  اإللكترونية، الشبكات من منظومة  هي  موقع التواصل االجتماعي :    بهم، خاصة مو

  أصدقاء  مع  أو  نفسها، والهوايات  االهتمامات  لديهم آخرين أعضاء  مع  الكترونّي  اجتماعيّ  نظام  خالل  من ربطه ثم ومن

 5.   الثانوية  أو   الجامعة

   -شبكات التواصل االجتماعي :

اقع   التواصل الفعالة على شبكة االنترنت للجهات واملؤسسات التي تعمل في الحقل اإلنساني، تذلل مجموعة من مو

افية  أو للمنتمين أو شبه   والزمنية، وتسمح بتقاسم وتشارك املعلومات لذوي االهتمام/النشاط املشترك الحدود الجغر

والتوعية، وجذب املتطوعين؛ مما يساعد على   املنتمين لهذه الجهات، بطريقة تسمح باالنتشار السريع والعريض لألخبار،

 6."تقليل األزمات والكوارث والحد من آثارها
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 : لتواصل امفهوم 

لغايات   الناس  يستعملها  والتي  العنكبوتية  الشبكة  على  املتاحة  التقنيات  مجموعة  هي  االجتماعي  التواصل  اقع  مو

التواصل   وسائل  جميع  املفهوم  هذا  ويعني  ضخمة،  ضجة  ليثير   
ً
مؤخرا املفهوم  هذا  تقدم  وقد  والتفاعل،  التواصل 

و  والعشرين،  الحادي  القرن  في  املتاحة  نحو  اإللكتروني  على  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  مفهوم  األفراد  بعض  يستعمل 

التواصل فقط، ففي   تقنيات  التي تنطوي على التواصل، وليس  الثقافية  الظواهر  أنواع  واسع، وذلك لوصف مختلف 

يقدمه   الذي  املحتوى  عن  للحديث  االجتماعي  اإلعالم  وسائل  مصطلح  األشخاص  يستعمل   
ً
مثال األحيان  من  كثير 

غالبية  املست أن  بالذكر  الجدير  ومن  اإللكتروني،  النشر  وسائل  باستعمال  أواملشاركة  النشر  أو  بالكتابة  سواء  خدمين 

بعضهم   مع  والتفاعل  التواصل  على  القدرة  للمستخدمين  وتعطي  إلكترونية،  هي  االجتماعي  التواصل  اقع  مو أشكال 

نت والشبكات االجتماعية األخرى مثل فيس بوك،  البعض باستخدام أجهزة الحاسوب والهواتف الذكية وشبكة اإلنتر 

 7. .تويتر، بينتريست

برنامج يستخدم لبناء مجتمعات على شبكة اإلنترنت يمكن األفراد أن يتصلوا ببعضهم البعض للعديد    ايضأ هو   ويعتبر 

من   عدد  تتضمن  من طرف سياسات  وهي موجهة  الناس ألهداف محددة  فيه  يلتقى  "مكان  أو  املتنوعة"،  األسباب  من 

 8القواعد واملعايير التي يقترحها البرنامج 
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  -سلبيات وسائل التواصل:

يستخدم املاليين شبكات التواصل االجتماعي حول العالم، بحيث اصبحت هذه الشبكات جزءا من الروتين اليومي لهم،  

اقع    ورغم أن الكثيرين يعتقدون  أن إيجابيات هذه الشبكات أكثر من أضرارها، فإن عشرة اسباب وجيهة تجعل من مو

:  ةالتواصل االجتماعي سيئة للغاي   

اقع التواصل االجتماعي حقيقة، فقلة هي التي تتميز باألمانة، البعض يكتب   ــ التضليل 1 ليس كل ما يكتب في مو

اقع سيئة للغاية  .األكاذيب، والبعض اآلخر يروجها من دون تمحيص، الكثير من املعلومات الخاطئة تجعل هذه املو

اقع التواصل االجتماعي البالهة  -2 للكثير من الناس نشر األفكار والتعليقات الغبية، التي تنم عن جهل كبير،  اتاحت مو

 ويصدقها الكثير من البلهاء 

ال يتطلب استخدام شبكات التواصل االجتماعي أي مجهود، فيمكن أن تشارك وتعلق وانت تحمل الهاتف في  الكسل  -3 

اقع تعلم الناس الكسل،   .وال تشجعهم على الحركة أو ممارسة الرياضة سريرك، أو حتى وأنت في الحمام، هذه املو

اقع التواصل بفتح حساب لألطفال، ولكنهم يتحايلون بتزوير أعمارهم من أجل امتالك    ـــ خطر على األطفال4 ال تسمح مو

اقع التواصل اصبحت تحتوي على مواد ال ينبغي لألطفال التعرض لها، مثل الشتائم واللقطات   حسابات لهم، مو

 .اإلباحية

اقع التواصل في كل لحظة، قبل أن يرتد إليك طرفك هناك الجديد من  5 ـــ ال وقت للتفكيرتتدفق املعلومات على مو

 .املعلومات، هذا الحمل الزائد من املعلومات السريعة ال يمنحك وقتا للتفكير الحقيقي في كل هذه املعلومات

اقع التواصل االجتماعي على تش ـــ تقتل اإلبداع6 جيع ردود الفعل السريعة، هذه الخديعة الكبرى، التي تجعلك  تعتمد مو

 .9..متأهبا للمشاركة بسرعة في أي حدث تتعارض مع كونها خالقة، وتقتل اإلبداع في ذهنك 

اقعهم األسري وعن مشاركتهم في الفعاليات التي يقيمها  - 7 اقع يؤدي إلى عزل الشباب واملراهقين عن و تصفح املو

 .املجتمع 

 .ظهور لغة جديدة بين الشباب بين العربية واإلنجليزية من شأنها أن تضعف لغتنا العربية وإضاعة هويتها -8

 10.. إنعدام الخصوصية الذي يؤدي إلى أضرار معنوية ونفسية ومادية- 9
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   -ايجابيات وسائل التواصل االجتماعي :

 ولعل أبرز إيجابيات التواصل االجتماعي  

 1-  .التواصل مع العالم الخارجي وتبادل اآلراء واألفكار ومعرفة ثقافات الشعوب وتقريب املسافات

 2- ممارسة العديد من األنشطة التي تساعد على التقرب والتواصل مع اآلخرين  

 تمكن من إطالق اإلبداعات واملشاريع التي تحقق األهداف وتساعد املجتمع على النمو 
ً
  3- تفتح أبوابا

 4-  املساهمة في إسقاط أنظمة حكم مرفوضة شعبيا ..  11

 

اقع التواصل االجتماعي في البقاء على تواصل دائم مع األهل واألصدقاء وإزالة الحدود واملسافات، كما   -5 تساهم مو

اقع اإلخبارية ملعرفة ما يدور حولنا من أحداث مهمة تؤثر في مسار  حياتنا . تتيح البقاء على تواصل مع أهم املو  

اقع التواصل االجتماعي على تبادل الخبرات والثقافات حول العالم من خالل نشر ثقافات األمم   -6 تساهم مو

ل التعرف على عادات الشعوب املختلفة . والشعوب، وهذا يساهم بصورة كبيرة في نشر مفهوم قبول اآلخر من خال   

العلمية واالستفادة منها، كما تساهم في زيادة املعرفة والثقافة  كما أنها تساعد على الوصول لكافة البحوث     -7  

       العامة.. 12 

غتربين االطمئنان على أهلهم في بلٍد آخر، ِمّما  
ُ
، فأصبح  بإمكان امل

ً
8- بفضل تكنولوجيا االتصال الصوتي واملرئي أيضا

 جعل  الحياة أسهل للجميع 

صال جعلت عملّية الحصول على أي معلومة أسهل وأسرع، ِمّما جعلها الوسيلة األولى للصحافة واإلعالم 
ّ
  9-  وسائل االت

صال املرئّية  
ّ
؛ بفضل وسائل االت

ً
 وسهال

ً
 ُممكنا

ً
م عن ُبعد فلقد أصبح  التعليم من املنزل عن ُبعد أمرا

ُ
10 -إمكانية التعل

 الجلوس وراء شاشة الكمبيوتر واالستماع إلى أستاذِه يشرُح الدرس، ِمّما  
ّ

والصوتّية في يومنا هذا، فما على التلميذ إال
قيمين في ُبلداٍن بعيدة..  13

ُ
م أسهل بالنسبة لألشخاص ذوي االحتياجات الخاّصة وامل

ُ
 جعل  عملّية التعل
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 مفهوم الشبكات االجتماعية : 

 
  (Network) الشبكـــة        

( او    ipبروتوكول االنترنيت ) بواسطة عناوين متفردة معتمدة على    ببعضه  يتصل  الذي  العاملّي   املعلومات  نظام  أنها  على 

 14لواحقة وتوابعه الفرعية .  

  شبكة   لتكون   ببعض،  بعضها  مرتبطة  الحواسيب  من   مجموعة  بأنها  وصفي  واسماعيل   الغامدي   للا   عبد  عرفها  كما

 15.   ل االتصا وشبكات عاملية،

  ومع   ببعض،  بعضها  مرتبطة  العالم  حول   اآللية   الحاسبات  من  املاليين،  مئات  عن   عبارة  انها  على   القدهي   مشعل  وعرفها

  تبادل   إلى   إضافة  البصر،  بلمح   بينها،  اإللكترونية  الرسائل  إرسال  أمكن   الحاسبات،  من   الهائل  العدد  هذا  بطاتر 

 16واالصوات .    املتحركة،  أو   الثابتة،  والّصور   امللفات،

 انواع شبكات التواصل االجتماعية : 

: هي رئيسية أنواع ثالثة إلى واالهتمام االستخدام،  حسب  الشبكات  تقسيمات تتعدد  

 

أ   محددة لشخصيات وهي  :  شخصية شبكات  •   وانشاء التعارف  من تمكنهم  أصدقاء، ومجموعة ،فراد و

 (    facebook)  مثل  بينهم،  صداقات

 ( Library thing)   مثل  معين،  علم  أو  بموضوع املهتمين وتجمع  معين، بفّن  تختص وهي :   ثقافية شبكات •

 شبكات مهنية : وهي تهتم باصحاب املهن املتشابهة ، لخلق بيئة تعليمية ، وتدريبية فاعلة مثل   •

     )in  Linked(  17  . 

 

 
 

فكرة عامة عن شبكة االنترنت، مجلة األكاديمية العربية املفتوحة في الدنمارك   - 2010 -الغريب، ا زهر -14  

 

 15-  الغامدي، عبد للا ) 2011 ( ، تردد املراهقين  على مقاهي االنترنت وعالقته ببعض

   .املشكالت النفسية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية بمكة املكرمة

اقع اإلباحية على شبكة االنترنت وأثرها على الفرد واملجتمع .    16 القدهي، مشعل عبد للا ) 2012 ( املو

 

  17- بحث رشا أديب محمد عوض  –جامعة القدس املفتوحة –  فرع طولكروم 2014-2013  



   -:شبكات التواصل االجتماعي من منظور القانون الجنائي

اقع التواصل  ان الجريمة هي مجرد انعكاس املجمتع الذي نعيش فيه .واليوجد ش ي خطير او جنائي في جوهر  مو

افق مع   االجتماعي ولكن من اال همية بمكان ان يتم التعامل مع املوقع بأحترام نظرأ للمخاطر التي يمكن ان تتر

 استخدامها . 

العديد من املنظمات الدولية الخاصة بمكافحة االجرام والتي دقت ناقوس الجرس  هذه الحقيقة التي اكدتها 

اقع تحولت الى   اداة الرتكاب الجرائم في مختلف انحاء العالم الثالث وانما اجتاحت حتى  من ان هذه املو

البلدان الغربية التي تضع ضوابط مشددة وقوانين تكفل االستخدام األمن لشبكة االنترنت بشكل عام  

   .وشبكات التواصل االجتماعي بشكل خاص

اقع بمعد ل جريمة كل اربعين دقيقة وتتنوع هذه  ففي بريطانيا على سبيل املثال ترتكب الجرائم عبر هذه املو

الجرائم بيت انتهاك حرمات االطفال جنسيأ واالعتداء والخطف والتهديد بالقتل وتخويف الشهود واالحتيال  

. والسرقات االلكترونية والتهديدات االرهابية والتجنيد للمنظمات االرهابية   

امعة بروفاس الفرنسية صاحب كتاب "مخاطر  ويقول الدكتور جيرالد نيرو االستاذ في كلية علم النفس ج

االنترنت " ان أول وأشهر شبكة من شبكات التواصل االجتماعي هي الفيس بوك وان هذه الشبكة التي تم  

يديرها مجموعة شبكات يشرف عليها متخصصون نفسيأ الستقطاب الشباب وان  2004الكشف عنها عام 

اقع مزودة بخبراء نفسيين   الحوار عبرها هو وسيلة لسبر اغوارها النفسية وكشف نقاط الضعف وان هذه املو

 يكشفون عن الكثير من اسرار الشخص وحياته حتى لودخل بأسم مستعار . 

اقع االجتماعية ليس موقع للتسلية او لقتل الوقت او اللغو   فهذا يعني ان موقع الفيس بوك وهو احد اهم املو

ي نظريات االتصال شكأل ومضمونأ وبه تبدلت االدوار والعالقات  او للدردشة الفارغة كما انه احدث انقالبأ ف

.فشبكات التواصل االجتماعي تحولت الى عالم حقيقي من العنف الجسدي واملعنوي وتزامن ذلك مع حدوث  

   .تقدم هائل في عدد مستخدميها في السنوات االخيرة

اقع  املختلفة الى وضع استراتيجة علمية للتعاهذا يحدث في عالم التواصل االجتماعي ممادفع الدول   ون مع مو

داة خطيرة للجريمة ومنها وضع العديد للتشريعات القانونية وتعديل  أن تتحول الى  أالتواصل االجتماعي قبل  

ن اغلب املخالفين يختفون تحت  أماهو موجود خصوصأ في الجانب االجرائي املتمثل بالتحقيق ومتابعة الجناة  

هم وسائل الوعي االجتماعي الثقافي في املجتمعات  أتصال االعالم اليوم أداة أء الوهمية وتمثل  سماستار األ 

الحديثة ولم تعد هناك عزلة وانما تعدى تأثير هذه الوسائل خطوط الطول والعرض في معمورتنا مماتمثله من  

دوائر العوملة وتعميم تقافتها   وى يوظف دائما لخدمة االنسانية وتستغل منتتقدم تقني وفني واعداد عالي املس

عربي وعراقي ضعيف مستوياته التقنية والبشرية ويفتقد الى االساليب   اعالم   يقابلها   على الشعوب االخرى 

 الفنية املتطورة في الوقت الذي تتسارع فيه متغيرات في العالم بشكل مذهل  



التواصل االجتماعي كافة انواعه ملا لها  ان الظروف الراهنة تتطلب العمل بكل الطرق للحد من سوء استخدام

من   الوسائل    هذه ع من نستتطيع  ال  من مخاطركبير ة على القيمة االخالقية لشبابنا املعاصر وبالرغم من اننا

جمتعات من  امل شباب وابناء املجتمع ولكن اجراء دراسات ملعرفة تأثير الوسائل في سلوك االفراد و التداول بين 

يمكن لها تفادي املخاطر على الفرد واملجتمع معأ فاالستخدام الس ئ لهذه الوسائل  اجل وضع خطط محكمة 

على معلومات مفيدة  عليها  والحصول   يأتي عن جهل وعدم وجود وعي اجتماعي بالفوائد لتمكن الحصول  

اقع االباحية اصبحت تستخ  الجديدة التمتلك الخبرة الكافية الستخدامه بل  فاالجيال اقع التي  و دم املو املو

 تروج للعنف واالرهاب وغيرها . 18  
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ماهي االجراءات الواجب اتباعها من قبل من وقع ضحية جريمة  

 ابتزاز الكتروني او باحدى وسائل االعالم ؟

 
في البداية يجب ان يكون هنالك معلومات كافية بخصوص)ملن تقدم الشكوى واين؟ ( ) ومن له حق تقديمها(   

 (؟

 في احكام قانون اصول املحاكمات الجزائية العراقي النافذ رقم 23 لسنة 1971
ً
 الجواب يبدو واضحا

 للتالي   :-
ً
 وفقا

ا – تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى قاض ي التحقيق او املحقق او اي  / املادة 1

مسؤول في مركز الشرطة او اي من اعضاء الضبط القضائي من املتضرر من الجريمة او من يقوم مقامه قانونا 

او اي شخص علم بوقوعها او باخبار يقدم الى اي منهم من االدعاء العام ما لم ينص القانون على خالف ذلك.  

 ويجوز تقديم الشكوى في حالة الجرم املشهود الى من يكون حاضرا من ضباط الشر طة ومفوضيها.

 

 /املادة2

ا – ال يجوز تحريك الدعوى الجزائية اال بناء على شكوى من املجني عليه او من يقوم مقامه قانونا في الجرائم  

  - : االتية

  1- زنا الزوجية او تعدد الزوجات خالفا ل قانون االحوال الشخصية.

 2- القذف او السب او افشاء االسرار او التهديد او االيذاء اذا لم تكن الجريمة قد وقعت على مكلف بخدمة  

  عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.

 ويجب مراعاة مايلي :-   

الغالب )محكمة  عند تحريك الدعوى الجزائية او الشكوى في محكمة التحقيق املختصة من قبل املجنى عليه والتي في 

او مركز الشرطة ( فأن   -او محكمة تحقيق في محل سكن الجاني موضوع الشكوى -تحقيق محل سكن املجنى عليه 

الدعوى تكون استنفذت احد اهم شروط الشكلية املطلوبة مع مراعاة ان يكون تاريخ تقديم الشكوى هو عند علم  

يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ( وال يتم انتظار وقوع الفعل   املجنى عليه بوقوع الجريمة مع مالحظة ان التهديد ) 

املهدد به....وعندها سيتم املباشرة باالجراءات القانونية الالزمة بحق الجاني والتي منها على سبيل املثال ال الحصر)  

غير معلوم صاحبه ....   مفاتحة شركة خطوط الهاتف النقال ان تعلق املوضوع بتهديد او وعيد او ابتزاز عن طريق هاتف

  او احالة املوضوع الى وزارة الداخلية او الجهات االمنية املتخصصة لتتبع 

 



صاحب موقع الكتروني او مدونة ....الخ( ان كان له مقتض ى ...او اصدار امر استقدام او القاء القبض او تحري عن  

 ال 
ً
ستكمال االدلة في الجريمة موضوع الشكوى او من شانها  الجاني وتعميم اوصافه او اي اجراء اخر تراه املحكمة ضروريا

 19 .ان تقود الى القاء القبض على الجاني او استقدام شهود في القضية حسب طبيعة كل دعوى ومضمونها
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:  أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة  

 

اقع التواصل االجتماعي . من   150% من عينة عشوائية تتمثل ب 62ان نسبة  -1  الفتيات لديهم حسابات على مو

اقع التواصل االجتماعي انما يعتمدن على اسماء وهمية.   2- 65,05% من العينة اليتم تسجيل اسمهن الحقيقي في مو

 3- اكدن املبحوثات بنسبة 68,6% تؤثر وسائل التواصل االجتماعي على مستواهم الدراس ي وبشكل سلبي . 

اقع التواصل االجتماعية لها دور كبير جدا وفعال في نشر الثقافة .   4- نسبة 75,3% اعتبر ن ان مو

 5- ان 48,6% من الفتيات التي اجريت عليهن الدراسة لديهن حسابات سري بدون علم االهل . 

اقع التواصل االجتماعي ملدة ساعتان فااكثر .     6- 54,08% يجلسن على مو

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  االدمان على وسائل التواصل  من  التدخالت املطلوبة للحد

ل ِ
ّ
  اإلنترنت على   اإلدمان ُيشك

ً
عامة والفتيات بشكل خاص ببعد ثورة االنترنيت التي دخلت   األشخاص حياة في  كبيرة مشكلة

عادات سيئة   يكتسبون  االشخاص  بعض  للبيوت جعل  مفاجأه  او    ومنها  ،  املفِرط  االستخدام  جّراء    بصورة  النوم  قلة 

التقن لهذه  الس ي  او عاطفية جراء االستخدام    ،   ية  االبتعاد عن االهل واالصدقاء او ظهور مشاكل نفسية او اجتماعية 

 ومنها :   اإلنترنت  إدمانترك    من هناك عدة نقاط تمكن الشخص 

 

  أمام   الوقت  من   الكثير   تمض ي  بأنك  االعتراف  البداية،  في   يجب:    االنترنيت  على  مدمن  بانك  االعتراف •

اقع   هذه ك  املو
ّ
  أنك   التأكد  ثم  ومن  االجتماعية،  الشبكات  استخدام   على   اإلدمان  مرحلة  إلى   وصلت  وأن

 20  .اإلدمان  هذا  من التخلص بعد ذلك من  أفضل  حياة تعيش أن تستحق 

 

  الذي   العشوائي  الوقت   لتقليص   وصارمة  منضبطة  قواعد   الشخص  يضع   أن   يجب:    الوقت  تنظيم •

اقع   على   يقضيه اقع   لتلك   الدخول   يتم  ال   بحيث  املحّدد   الوقت  بهذا  االلتزام  ثم  التواصل،   مو   بعد  إال   املو

ا  محدد  وقت  قضاء   مع   واالحتياجات،  األساسية  األعمال  كل  من  االنتهاء   الكمبيوتر   شاشات  أمام   يوميًّ

اقع   ستستخدم  أنك  نفسك  تعد  ال   العمل،  إلنجاز   املتاح  بالوقت  التمسك  يجبو    .املحمول   والهاتف   مو

  على   والساعتين  الساعة  تقض ي  نفسك  ستجد  حينها  ألنك ,  العمل   إلى   تعود  ثم  دقيقة  20  ملدة  التواصل

 21العالقة  أعمالك   تنهي أن   دون  اإلنترنت

 

  اإلعالم   وسائل  كافة  عن   الشخص  فيها  يغيب  زمنية   فاصالت  تعيين  املفيد  من:    االنترنيت  عن  صيام  •

،  إنترنت   دون   كامل  أسبوع  ملدة  أو   األسبوع،  في   واحد  يوم   ملدة  صيام”“  فترات   خلق  أي  واالتصال،
ً

  وذلك   مثال

 22  اإللكتروني واإلعالم اإلنترنت  مع  التعامل في  مستقل  بشكل  والتحكم   السيطرة تعلم في   يفيد
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  عدد زاد فكلما  أساسية، الخطوة هذه تعتبر :  صفحتك عن يهّمونك ال  الذين  األشخاص حذف •

ح الشخص يمضيه الذي الوقت ومعها التحديثات معه  ازدادت األشخاص
ّ
 .الصور  ومشاهدة بالتصف

 

اقع بزيارة قم • اقع  زيارة يجب وتويتر  فيسبوك إدمان  من لإلفالت:  أخرى   مو   ذلك  ُيتيح. أخرى   مو
ً
  فرصة

اقع  على   للتعرف   املراهقين  عند  اإلدمان  تخفيف وعن .ومختلفة مفيدة مو
ً
  املباشر  االحتكاك عن بعيدا

  مفيد واستخدامه  لألهل مهم  وهو  ،"كونترول بارنتل  تايم دينر " اسمه تطبيق هناك: "يونس تقول  معهم،

  املراهق يشعر  حتى  تحتاجه، العائلة  ألن بجدية معه  التعامل ويجب االستخدام،  وإدارة   بالوقت للتحكم

اقع  لهذه الولوج من نحرمه ال   ولكي  الذاتي، باالكتفاء ، املو
ً
  يكون  فال  نهائيا

ً
  عنها  بعيدا

ً
   وال   كليا

ً
  حتى منغمسا

 23اإلدمان 

 

 

اقع التواصل   : اإلنترنتضع قائمة أشياء تحس أنك ال تقوم بها بسبب  • إذا أحسست بأن مو

االجتماعي تلتهم وقتك وتبعدك عن الحياة االجتماعية، فيجب أن تضع قائمة بأشياء تعيد إليك حياتك،  

مثل قضاء مزيد من الوقت مع العائلة واألصدقاء، قراءة الكتب، ممارسة الرياضة، وزيادة املعرفة 

 24واملهارات املهنية 
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 : الدراسةمشكلة 

في املجتمعات العربية   وازديادها التطور امللحوظ في الوسائل االلكترونية   بعدبرزت مشكلة الدراسة في السنوات االخيرة 

وكباحثين قمنا بعدة زيارات الى املدارس الثانوية والحظنا وجود تأثير   ، سريع و    عام واملجتمع العراقي بشكل خاص   بشكل

عن    ن ، وتشغله ن ستنفذ كثير من وقته والتصفح به ي  فاالنترنيت  ، البات س ّي للط را بشكل مباشر على التحصيل الد سلبي  

  الدروس، وقلة االنتباه، وما يترتب على ذلك من مشكالت تربوية، كالنوم أثناء ن ،وأداء واجباتهن مراجعة  دروسه 

اقع التواصلتتعامل مع وشرائهم لهذه األجهزة التي  بناتهم لوالتركيز، وضعف اللغة، ودالل اآلباء  االجتماعّي من غير    مو

التقاط صور او ماشابه    شباب  بحجة الحب والعشق ويطلبون منهن ال وكذلك استغالل الفتيات من قبل ،   حدود

ومن جانب  من جانب سبب لهن الكثير من املشاكل   ا االمر تلك الفتيات على مال او غيره من االمور  وهذ  وبعدها يهددون 

ع الفتيات  اللواتي لديهم نشاط غير اخالقي  اكمال الدراسة من اجل عدم  االختالط  م لبناتهم بذون اخر فأن االهالي اليح

 . التعليم من فرص   هن العنف وهو حرمانانواع وهذاسبب نوع من  ت  بسبب  االنترني

جمعية نساء  بعمل دراسة حول موضوع تاثير وسائل التواصل االجتماعي على الفتيات من قبل حاجة اللذلك اقتضت  

نيسان  9نوية ضمن قاطع مدارس ثا ت وقد اختير املرأة ظمات االنسانية التي تختص بمشاكل  بغداد  لكونها احد املن

ملعرفة اسباب املشكلة والوصول الى حلول    التابع للجمعية  ضمن هذا القاطع للنساء  مركز استماع  كعينة بحث لوجود 

     لها .مناسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الدراسة تساؤالت

اقع  ماهي انواع  •  ؟   التواصل االجتماعي التي يتم استخدامها مو

 ؟ ماهي نوع املشاكل التي سببتها وسائل  التواصل االجتماعي   •

 الفائدة العلمية او العملية التي نتجت من وسائل التواصل ؟ ماهي  •

اقع التواصل االجتماعي ؟ على الصعيد الشخص ي  ما الوقت املستغرق  •  في الجلوس على مو

 االستغناء عن وسائل التواصل االجتماعي ؟امكانية  •

 

  -همية الدراسة :أ 

 

افع االساسية الستخدام وسائل التواصل االجتماعي لدى الفتيات   -1  معرفة الدو

 معرفة التأثير  السلبي وااليجابي على الفتيات من استخدام  وسائل التواصل االجتماعي  -2

افع الحقيقة  -3 اقع  من تجعل التيمعرفة الدو   لمكان لاللتقاء الفتيات في وسائل التواص  االجتماعيّ  التواصل  مو

 االجتماعي 

 

 

 

 

 

 

 



   -: أهداف الدراسة 

سائل  التربوية والتعليمية من اجل تسليط الضوء على تأثير السلبي لو قد تفيد هذة الدراسة املؤسسات  -1

 نشاطات التوعوية للباحثات االجتماعيات في املدارس . ال ضمن التواصل االجتماعي ودرجها 

 

تصميم وتطوير   نظمات التي تعمل ضمن حقوق املرأة من اجل املافادة منظمات املجمتع املدني وباالخص   -2

 الفتيات في استخدام وسائل التواصل   تسهم في تنظيم ورفع مستوى وعوية برامج ت

 

 . عام بشكل سةا الدر  بها  خرجت التي  والنتائج، واملقترحات، التوصيات، من  اإلفادة -3

 

 املجاالت الدراسة  :

 

 مناطق وهي    9من نيسان في  بغداد املتكونة  9: اجريت الدراسة في اطار منطقة قاطع املجال املكاني  •

 البلديات(   –زيونة  –العبيدي  –الكمالية  –املشتل   –املعامل  –الفضيلية   –االمين  –) بغداد الجديدة 

 

حوثات وامتدت من شهر تشرين  ة املباسة في عملية جمع البيانات من عين: استغرقت الدر املجال الزماني  •

 2017  االول  كانون الى  7201 االول 

 

تمثل  ، ت نيسان ببغداد  9في قاطع من طالبات مدارس االعدادية والثانوية  : يتمثل بعينة املجال البشري  •

 سنة .  23 – 13اعمارهن من  طالبة  051ب 

 

  -منهجية الدراسة  :



قد اعتمدت دراستنا على  .25يعرف املنهج بأنه الطريق املؤدي الى كشف الحقائق بواسطة مجموعة من القواعد العامة  

ويعد املسح  عدد من املناهج العلمية فأعتمدت على منهج املسح االجتماعي للوصول على بيانات ممكن تحليلها ودراستها 

افية حول موضوع الب حث  . وتزداد أهميته في ضوء ندرة املعلومات امليدانية املوثقة حول  خطوة ضرورية لتوفير بيانات و

املوضوع . وهذا اليعني االكتفاء على املسح االجتماعي فقط ولكن يمكن دراسة بعض القصص التي تم رصدها خالل  

ملشكلة ليكون  عملية االستبيان ملعرفة نوعية املشاكل التي تسببها وسائل التواصل االجتماعي وكيفية التعامل مع ا 

 .  مد على حاالت حقيقة حول املوضوعالبحث رصين ومعت

 : ادوات جمع البيانات

تــم اســتخدام االســتمارة االســتبيانية وهــي االداة الرئيســية فــي الدراســة  التــي تــم تصــميمها واعــداد االســئلة مــن خـــالل 

باالضــافة الــى الفتيــات اللــواتي  يشــمل االســتبيان اســئلة توجــة الــى طالبــات مــدارس املتوســطة واالعداديــة الباحثين  . 

ويحتـــوي علـــى   نيســـان9ضـــمن قـــاطع ملنتـــديات الشـــبابية  يحصـــلن علـــى خدمـــة مـــن مؤسســـات التـــي تخـــص املـــرأة منهـــا ا

 العمر الحالي  والحالة االجتماعية والتعليمية ( ، وبيانات خاصة بالبحث .  بيانات اولية مبحوثين , ) 

وقد روعي في اعداد االسئلة ان تكون واضحة وغيــر متداخلــة ويمكــن  تاشــير االجابــة عليهــا بســهولة. ولضــمان اســتجابة 

وطمــأنتهن فقــد تــم التاكيــد فــي الصــفحة االولــى مــن االســتمارة املعدلــة علــى عــدم ذكــر االســماء وعلــى ســرية املبحوثــات 

شــعار إم غيــر رســمية. وقــد جــرى التأكيــد علــى الباحثــات امليــدانيات بأألي جهــة، رســمية كانــت  كشــفهاالبيانــات وعــدم 

 املستجيبات باألهداف والفوائد املتوخاة من تنفيذ املسح.

ة التي تم استخدامها هي  من خالل رصد حاالت التحرش او االبتزاز اوماشــابه اثنــاء اعطــاء ورش توعيــة االداة الثانيام  

ملضـــــار اســـــتخدام وســـــائل التواصـــــل االجتمـــــاعي علـــــى طالبـــــات املـــــدارس ومـــــاهي االجـــــراءات التـــــي تتخـــــذها الطالبـــــات او 

اقف   الفتيات في تلك املو

  -عينة البحث :

 
98ص  2011الرعاية االجتماعية للمسنين في العراق سنة  –محمد صديق ، كمال  -    25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



. كمــــا ان نيســــان 9فــــي املــــدارس االعداديــــة واملتوســــطة فــــي قــــاطع ئية متمثلــــة بالفتيــــات عينــــة البحــــث عشــــوا

اختيـار قــاطع فـي بغــداد يكـون عــدد سـكانه تقريبــا  امليلـونين نســمة يكـون لــيس مـن الســهل انجـازه وخاصــة ان 

اغلــب منــاطق القــاطع يســودها العــادات والتقاليــد العشــائرية فمــن الصــعب عمــل بحــث حســاس يــتكلم عــن 

ومثــل هــذه املعوقــات علــى الــرغم مــن أهميتهــا فــي تحديــد القــدرة علــى تعمــيم تيــات بهــذا املوقــع الجغرافــي ،الف

نتــائج البحــث اال انهــا التمنــع مــن دراســة هــذا املوضــوع باالعتمــاد علــى عينــة عمديــة. ومــن الجــدير بالــذكر ان 

لتواصـل االجتمـاعي وتأثيرهـا حول وسـائل اواخذ اراءهم الفتيات من  150تتألف عينة الدراسة الحالية من 

  عليهن .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قصص حقيقية 



 

 :لة االولى الحا 

سنة غير متزوجة وتسكن مع عائلتها املتكونة من اب وام واخوة اثنان وثالث خوات    14فتاة تبلغ من العمر 

وغير متفاهمين  وحالتها املادية متوسطة توجد الكثيرمن املشاكل بين والديها حيث تزوجوا زواج تقليدي 

فيقوم والدها بضرب والدتها وتخرج  الى بيت اهلها ويقومون اهلها بضربها وترجع الى والدها الن ضمن  

عادات وتقاليد اليجوز املرأة الرجوع الى بيت اهلها حتى في اسوا االحتماالت وهي تعيش في هذه الضغوط  

تقليدية فيجب ان تتزوج شخص يقوم   النفسية واالجتماعية كانت دائما تفكر بعدم زواجها بطريقة

حترامها ويكونون متفاهمين ويسودهم الحب لتكوين عائلية تختلف عن عائلتها التي تربت  فيها فقامت  أب

اقع التواصل االجتماعي في الفيسبوك وتم التعرف على شخص غمرها بالحب   بتكوين حساب على مو

لب منها بعد فترة معينة بارسال صورها الشخصية  واالحترام والحنان الذي شبه افتقدته من والدها  فط

له حيث كانت ثقة كبيرة بينهم  فقامت بارسالها وبدون ارتداء حجاب وبعد فترة اراد ان يخرج معها الى بيت  

ويمارس معها الجنس وبعد رفضها ومحاولة االبتعاد عنه قام بابتزازها بنشر الصور املوجودة عنه وكانت  

شخص من عائلتها وعدم تفههم املوضوع  وبعدها قامت بتعطيل حسابها وتفاجئت  خائفة جدا بتلبيغ اي  

" منقوله من بنت عم  قاموا بقتلها  ها بيوم واذ بصورها تم نشرها في كافه الكروبات وبعد علم اهل

 "  الفتاة 

 

 

 

 

 : الحالة الثانية 



 

الكامل بالزواج والحقوق والواجبات  سنة حيث تزوجت وان لم يكن لدي الوعي    13تزوجت واني بعمر 

حيث كان  وال حتى حب   فاهم معهحيث كنت فرحه بالفستان االبيض وبعد الزواج كان زوجي اليوجد اي ت

اضافة الى الكثير من    وحتى في ممارسة العالقة الحميمة تكون فقط الشباع غريزته الجنسية 33عمره 

سنة من زواجنا واصبح لدي ثالث اطفال وبعد   15مرور   وبعداملشاكل معه ومع عائلته وانا في عمر صغير 

اقع التواصل االجتماعي "تكوين حساب  شهرين  دامت تعرفت على شخص وبعد عالقة " فيسبوك عبر مو

  تم  حيث عوضني عن كل ماافتقدته من زوجي وعشت فترة املراهقة التي انحرمت منها بسبب زواجي املبكر 

الهروب سكنت في   وتم ترك حتى اطفالي وبعد  وطلب الطالق من زوجي ونتزوج انا وهو الهروب ب االتفاق معه

بممارسة الجنس معي    يقوم فندق موقتا الى ان يتم طالقي حيث كان يسكن معي وبعد مرور اسبوعين وهو 

قام  واطفالي لكنه رفض واكد بانه الرجوع الى بيت زوجي  وذهب ولم اتعرف على اي مكانه فقررت تركني 

ي بعدها احسست اني ضعيفة  طردفقاموا باهلي   عند املاذون الشرعي وعندها ذهبت الى بيت بطالقي

 مل في بيت دعارة وخاصة بعد تخلي الكل عني .فقررت الع وخسرت كل ش ي حتى شرفي 

 

 

 

 

 

 

 الحالة الثالثة : 



 

ر صغير وبعد مشاكل انا  سنة ولدي بنتان وتوفى زوجي وتركني وترك مسوؤلية بنات في عم   35ابلغ من العمر 

وعائلتي وتقدم الكثير لخطبتي ابدوا اهلي برفضهم املستمر للخطاب بحجة ترتبية اطفالي وفي يوم من  

اقع التواصل االجتماعي تعرف على شخص من جنسية عربية وراد ان يقوم لي   االيام واثناء دخولي الى مو

وبعد فترة والتعرف عليه اراد ارسال صوري  ببعض اعمال الشعوذة "السحر " لغرض اقناع اهلي بزواجي 

الشخصية لغرض اجراء عليها السحر فتم ارسال صوري وبدون حجاب "كانت الصور شبه عارية " وبدا  

يهدد بي وبعد فترة تم التعرف عليه انه كان جارنا بعدها تم ذهابي الى احد مراكز االستماع واللقاء  

النفس ي وتم تكوين خطة عمل والحمد هلل تم التخلص من    بالباحثة االجتماعية وتم تقديم لي الدعم

 الشخص ومسح صوري وبعدها تمت خطبتي لشخص اخر وتغيير  مكان سكني  . 

 

 

 

 

 

 

 

 تفريغ االستمارات االستبيانية

 على الفتيات في حول بحث "تأثير وسائل التواصل االجتماعي 



   نيسان في بغداد " 9قاطع 

 

 السؤال االول / العمر الحالي 

 النسبة املئوية العدد العمر الحالي 

13 -23 115 76.6% 

24 – 34 20 13.3% 

35 – 44 12 8% 

 %2 3 فااكثر  – 45

 % 100 150 املجموع 

 

( والنسبة املئوية هي 115هو ) 23 – 13يوضح الجدول اعاله  العمر الحالي للفتيات حيث كانت من عمر  

( والنسبة املئوية هي 12هو )  44- 35%( وعدد 13.3( والنسبة املئوية هي )20هو ) 34 -24%( وعدد 76.6)

الن   23- 13%( حيث كانت اغلب اعمار الفتيات من 2( والنسبة املئوية هي )3فا أكثر هو ) -45%( وعدد 8)

 ية .اغلب توزيع االستمارة االستبيانية  كانت في املدارس املتوسطة واالعداد

 

 

 

 

 

 السؤال الثاني / الحالة االجتماعية  

 النسبة املئوية العدد الحالة االجتماعية  

 %86 129 غير متزوجة  



 %8.6 13 متزوجة 

 %1.3 2 مطلقة 

 %0.66 1 أرملة 

 %3.33 5 مهجورة  

 % 100 150 املجموع 

 

تأثير وسائل التواصل االجتماعي في  يوضح الجدول اعاله وهو الحالة الزوجية للفتيات التي تم إجراء بحث 

%( وعدد املتزوجات   86( والنسبة املئوية هي )129نيسان حيث كانت عدد الغير املتزوجات  هو ) 9قاطع 

%( وعدد االرامل هو 1.3( والنسبة املئوية هي )2%( وعدد املطلقات  هو )8.6( والنسبة املئوية هي )13هو )

%( النسبة االكبر كانت غير  3.33( والنسبة املئوية )5هجورة عددهم )%( وامل0.66( والنسبة املئوية )1)

 متزوجات ملعرفته مدى تاثير وسائل التواصل االجتماعي عليهن . 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثالث / التحصيل الدراس ي  

 النسبة املئوية العدد التحصيل الدراس ي   

 %0 0 أمية 

 %2 3 تقرا وتكتب  



 %14.6 22 ابتدائية   

 %55.3 83 متوسطة   

 %23.3 35 اعدادية   

 %1.3 2 دبلوم

 %3.33 5 بكالوريوس  

 %0 0 اخرى تذكر 

 % 100 150 املجموع 

 

يوضح الجدول اعاله وهو التحصيل الدراس ي للفتيات التي تم إجراء بحث تأثير وسائل التواصل  

%( وعدد تقرأ وتكتب هو  0والنسبة املئوية هي )( 0نيسان حيث كانت عدد أمية  هو ) 9االجتماعي في قاطع 

%( وعدد املتوسطة هو  14.6( والنسبة املئوية هي )22%( وعدد االبتدائية هو )2( والنسبة املئوية هي )3)

%( اما الدبلوم كان العدد  23.3( والنسبة املئوية )35%( واالعدادية عددهم )55.3( والنسبة املئوية )83)

%( اما االخرى تذكر عددهم  3.33( والنسبة املئوية )5%( والبكالوريوس عددهم )1.3)( والنسبة املئوية 2)

%( كانت النسبة االكبر هو الدراسات املتوسطة ومن ثم االعدادية حيث ذكر سابقا  0( والنسبة املئوية )0)

لتواصل  ان توزيع االستمارة االستبيانية وزعت في املدارس ملعرفة مدى تطلعات الفتيات على وسائل ا

 االجتماعي ومدى التأثير . 

 

 

 

 

اقع التواصل االجتماعي  ؟   السؤال الرابع / هل لديك حساب على مو

اقع التواصل   هل لديك حساب على مو

 االجتماعي   

 النسبة املئوية العدد

 %62 93 نعم 



 %38 57 كال   

 % 100 150 املجموع 

اقع التواصل االجتماعي  حيث كانت عدد اإلجابات   يوضح الجدول أعاله وهو هل لديك حساب على مو

%( حيث  38( والنسبة املئوية هي )57%( وعدد االجابة بكال  هو )62( والنسبة املئوية هي )93بنعم  هو )

ها جزء من التسلية  كانت النسبة االكبر تمتلك حسابات في وسائل التواصل االجتماعي وكانت اراءهن بان

 والترفيه والتعرف على ثقافات العالم .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اذا كان الجواب نعم 

 أ/ هل يتم تسجيل حسابك االلكتروني باسمك الحقيقي ؟  

 النسبة املئوية العددهل يتم تسجيل حسابك االلكتروني باسمك  



 الحقيقي 

 %34.4 32 نعم

 %65.5 61 كال

 % 100 93 املجموع 

 

يوضح الجدول أعاله وهو هل يتم تسجيل حسابك االلكتروني باسمك الحقيقي حيث كانت عدد اإلجابات  

%(  65.5( والنسبة املئوية هي )61%( وعدد اإلجابة ب كال  هو )34.4( والنسبة املئوية هي )32بنعم  هو )

باسمها وخاصة االقارب كانت النسبة االكبر بانه اليكتب االسم الحقيقي وذلك خوفا من معرفة االخرين 

واالصدقاء والن االكثر يسكنون في مناطق شعبية ولديهم اعتقادات بان الفتاة التي تمتلك حساب هي فتاة  

 .السمعة سيئة 

 

 هل معلوماتك الشخصية يتم كتابتها بصورة صحيحة في ملفك ؟   -ب

هل معلوماتك الشخصية يتم كتابتها بصورة  

 صحيحة في ملفك 

 ملئويةالنسبة ا العدد

 %43 40 نعم

 %56.9 53 كال

 % 100 93 املجموع 

يوضح الجدول أعاله وهو هل معلوماتك الشخصية يتم كتابتها بصورة صحيحة في ملفك حيث كانت عدد  

( والنسبة املئوية هي  53%( وعدد اإلجابة ب كال  هو )43( والنسبة املئوية هي )40اإلجابات بنعم  هو )

االكبر التكتب املعلومات الصحيحة وهذا مرتبط ب اجابة أ لذلك تضطر الفتاة بكتابة  %( النسبة  56.9)

 معلومات خاطئة او عبارات استهزاء ومضحكة . 

 ما هي نوع وسيلة التواصل االجتماعي التي يتم استخدامها ؟  -ج

ما هي نوع وسيلة التواصل االجتماعي  

 التي يتم استخدامها 

 النسبة املئوية العدد



 %32.2 30 فيسبوك 

 %5.3 5 توتير

 %16.1 15 فايبر

 %6.4 6 كوكل

 %39.7 37 جميع البرامج

 % 100 93 املجموع 

يوضح الجدول أعاله وهو ما هي نوع وسيلة التواصل االجتماعي التي يتم استخدامها حيث كانت عدد  

%( وعدد فايبر 5.3والنسبة املئوية هي )( 5%( وعدد توتيرهو )32.2( والنسبة املئوية هي )30فيسبوك هو )

%( إما جميع البرامج  6.4( والنسبة املئوية هي )6%( وعدد كوكل هو )16.1( والنسبة املئوية هي )15هو )

%( كانت النسبة االكبر يستخدمن جميع البرامج حيث اكدن  39.7( والنسبة املئوية )37كان عددها )

تكوين حساب في كل موقع وهذا اغلب االحيان مايدل على  املبحوثات بان لديهن الفضول بالتعرف و 

 التفاخر بين زميلتهن . 

اقع التواصل االجتماعي ؟ -د  ما هو الوقت املستغرق في الجلوس على مو

ما هو الوقت املستغرق في الجلوس على  

اقع التواصل االجتماعي   مو

 النسبة املئوية العدد

 %12.9 12 نصف ساعة 

 %32.2 30 ساعة           

 %54.8 51 ساعتان فا أكثر  

 % 100 93 املجموع 

 

اقع التواصل   يوضح الجدول أعاله وهو حيث كانت عدد هو ما هو الوقت املستغرق في الجلوس على مو

( والنسبة املئوية هي 30%( وعدد ساعة هو ) 12.9( والنسبة املئوية هي )12االجتماعي نصف ساعة هو )

%( كانت النسبة االكبر هو ساعتان  54.8( والنسبة املئوية هي )51وعدد ساعتان فا أكثر هو )%( 32.2)

اقع يكون  ساعة في اليوم وحتى في املجئ الى    24فااكثر حيث اكدن اغلب املبحوثات بان جلوسهم على املو

تيات وخاصة  املدرسة يكون الهاتف الخلوي معهم من اجل متابعة املنشورات وتحديد موقع فااغلب الف

اقع االلكترونية .   في عمر املراهقة اصبحن مدمنات وبشكل كبير بتاثرهن في املو



 

 هل يمكن االستغناء عن وسائل التواصل االجتماعي  ؟ -و

هل يمكن االستغناء عن وسائل التواصل  

 االجتماعي   

 النسبة املئوية العدد

 %36.5 34 نعم

 %63.4 59 كال

 % 100 93 املجموع 

يوضح الجدول أعاله وهو هل يمكن االستغناء عن وسائل التواصل االجتماعي  حيث كانت عدد اإلجابات  

%(  63.4( والنسبة املئوية هي )59%( وعدد اإلجابة ب كال  هو )36.5( والنسبة املئوية هي )34بنعم  هو )

اقع التواصل اال  جتماعي واليمكن  هذا السؤال مرتبط بالسابق حيث اصبحن الفتيات مدمنات على مو

االستغناء عنها حيث اكدن في حالة انقطاع االنترنيت يشعرن بامللل والكأبة الشديدة النها املخرج الوحيد  

 . واالجتماعية للخروج من الضغوط العائلية 

 

 

 

 

 

 

تأثير السؤال الخامس / هل تعقد إن وسائل التواصل االجتماعي تؤثر على املستوى الدراس ي أو الوظيفي 

 سلبي ؟

هل تعقد إن وسائل التواصل االجتماعي تؤثر  

 على املستوى الدراس ي أو الوظيفي تأثير سلبي 

 النسبة املئوية العدد



 %68.6 103 نعم

 %31.3 47 كال

 % 100 150 املجموع 

 

الوظيفي  يوضح الجدول أعاله وهو هل تعقد إن وسائل التواصل االجتماعي تؤثر على املستوى الدراس ي أو 

%( وعدد اإلجابة ب كال   68.6( والنسبة املئوية هي )103تأثير سلبي حيث كانت عدد اإلجابات بنعم  هو )

%( اكدت اغلب الفتيات بان وسائل التواصل تؤثر بشكل سلبي وكبير  31.3( والنسبة املئوية هي )47هو )

غالنا باملنشورات ومشاهدة  ساعة في اليوم وانش  24جدا على مستوانا الدراس ي حيث جلوسنا خالل 

 اليويتيوب يجعل تفكيرنا به اكثر من الدراسة . 

 

 

 

 

 

 

 

 

اقع التواصل االجتماعي ؟  السؤال السادس / هل للعائلة دور في تكوين حساب في مو

اقع   هل للعائلة دور في تكوين حساب في مو

 التواصل االجتماعي 

 النسبة املئوية العدد

 %70.6 106 نعم

 %29.3 44 كال



 % 100 150 املجموع 

 

 

اقع التواصل االجتماعي حيث كانت عدد   يوضح الجدول أعاله وهو هل للعائلة دور في تكوين حساب في مو

( والنسبة املئوية هي 44%( وعدد اإلجابة ب كال  هو )70.6( والنسبة املئوية هي )106اإلجابات بنعم  هو )

للعائلة دور في تكوين حساب وهذا يعتمد على ثقافة العائلة وتثقيفهم  %( كانت النسبة االكبر بان 29.3)

اقع والثقة بينهم  بدل من النقد املستمر للحسابات   لالبناء بهذه الحسابات وتوعيتهم بخطورة بعض املو

 فتضطر الفتاة بالكذب على العائلة وعندما تواجه اي مشكلة التتجرأ بالبوح بها  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السابع / هل التواصل االجتماعي دور في نشر الثقافة ؟السؤال  

 النسبة املئوية العدد هل التواصل االجتماعي دور في نشر الثقافة

 %75.3 113 نعم

 %24.6 37 كال

 % 100 150 املجموع 



 

 

هو  يوضح الجدول أعاله وهو هل التواصل االجتماعي دور في نشر الثقافة حيث كانت عدد اإلجابات بنعم  

%( اكدن  24.6( والنسبة املئوية هي )37%( وعدد اإلجابة ب كال  هو )75.3( والنسبة املئوية هي ) 113)

اقع التواصل تعتبر وسيلة مهمة في نشر الثقافة والتعرف على الثقافات االخرى   اغلب املبحوثات بان مو

لكبت املستمر جعل اغلب  والتوعية باالمور معينة  ولكن دخولها السريع ومنعها من بعض العوائل وا

 الفتيات بااستخدمها بالجانب السلبي اكثر من االيجابي. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 السؤال الثامن / هل لديك حساب سري ؟

 

 النسبة املئوية العدد هل لديك حساب سري 



 %48.6 73 نعم

 %51.3 77 كال

 % 100 150 املجموع 

 

 

( والنسبة  73كانت عدد اإلجابات بنعم  هو )يوضح الجدول أعاله وهو هل لديك حساب سري حيث 

%( لوحظ ان النسبيتن  51.3( والنسبة املئوية هي )77%( وعدد اإلجابة ب كال  هو )48.6املئوية هي )

متقاربتين حيث نسبة الفيتات الذي يملكن حساب سري كبيرة جدا وهذا كما ذكر اغلب العوائل تمنع  

ارها بنت  فتضطر الى تكوين حساب سري بدون علم االهل  الفتاة من تكوين حساب االلكتروني باعتب

والتعرف على شباب والتسلية واكدن بعض املبحوثات بارسال صور شخصية الى شباب او ارسال صور  

 زميالتها باعتبارها هي  وتحدث الكثير من املشاكل  نتيجة الضغط وعدم وعي الفتيات . 

 

 

 

 

 

 

 

اقع الت  واصل االجتماعي مشاكل ؟ السؤال التاسع / هل سبب لك مو

اقع التواصل االجتماعي   هل سبب لك مو

 مشاكل 

 النسبة املئوية العدد

 %42 63 نعم



 %58 87 كال

 % 100 150 املجموع 

 

اقع التواصل االجتماعي مشاكل حيث كانت عدد اإلجابات   يوضح الجدول أعاله وهو هل سبب لك مو

%( حيث  58( والنسبة املئوية هي )87وعدد اإلجابة ب كال  هو )%( 42( والنسبة املئوية هي )63بنعم  هو )

اقع التواصل مشاكل واخريات اكدن بوجود مشاكل ولكن تم   كانت النسبة االكبر بانهن لم يسبب لهم مو

 % تسبب مشاكل لهن وهذا العدد غير قليل وخاصة هن في اعمار مراهقة .42حلها ولكن نسبة 

   إذا كانت اإلجابة بنعم

 ما هي نوع املشاكل  

 النسبة املئوية العدد ما هي نوع املشاكل   

 %38 24 عائلية 

 %50 32 عاطفية  

 %11 7 اقتصادية

 % 100 63 املجموع 

( والنسبة املئوية 24يوضح الجدول أعاله وهو ما هي نوع املشاكل حيث كانت عدد اإلجابات بعائلية  هو )

%( واملشاكل االقتصادية عددها هو  50( والنسبة املئوية هي )32بالعاطفية هو )%( وعدد اإلجابة 38هي )

%( هذا السؤال مرتبط بالذي سبق حيث اغلب املبحوثاث تعرضن ملشاكل  11( والنسبة املئوية هي )7)

وخاصة من الناحية العاطفية حيث تعرفن على شباب واما تركها بعد التعلق به او قام بتهديدها بنشر  

 .  الصور 

 السؤال العاشر / ما هو الهدف من استخدام وسائل التواصل االجتماعي برأيك ؟ 

اقع التواصل   كان هذا السؤال بطريقة مفتوحة لغرض معرفة هدف الفتيات من تكوين حساب في مو

التعرف على   –زيادة وعي   –االجتماعي حيث كانت اهداف ايجابية وهي )التعرف على ثقافة املجتمعات 

ترجمة بعض مفردات باللغة االنكليزية ( واخرى اهداف سلبية هي )ضياع وقت   –ارب االخرين خبرات وتج



  –مشاهدة فيديوات غير الئقة   –تكوين عالقات عاطفية والتعرف على الجنس االخر  –تقليل الكأبة  –

 ( . التسلية والضحك  –اخذ مبالغ مادية من الشباب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيسان :   9رأي رئيسة  لجنة املرأة واالسرة في املجلس البلدي في قاطع 

ان ظاهرة التواصل االجتماعي اصبحت ظاهرة غير حضارية وتحمل معها الكثير من    الكعبي : خلف   تحدثت الست سميرة

بأفسادها   تقوم  وانما  العائلة  او  االفراد  بين  العالقات  التقوي  االجتماعي  التواصل  وسائل  ان  وحتى  بسبب  املشاكل 

الدمان عليها وانا  خلص من ا وسائل التواصل للتاستخدام  املشاكل التي تسببها ويجب ان نبدأ نحن من انفسنا بمحاربة  

التي تسببها وسائل التواصل االجتماعي فعند زيارتي   في القاطع اسمع واشاهد الكثير من املشاكل  كمسؤولة لجنة املرأة 

يتشاركن   الطالبات  بأن  املديرات شكن  فبعض  املوضوع  حول  الطالبات  مشاكل  عن  املديرات  تتحدث  البنات  ملدارس 



اقامة عالقات غرامية  بايل واستخدامه في املدرسة من اجل التواصل مع افيما بينهن لشراء جهاز مو  وعند نهاية  لشباب و

الجهاز  بأخفاء  لهن يقمن  الرسمي  الطالبات    الدوام  ان  املديرات ذكرن  للمدرسة والبعض االخر من  الترابية  الساحة  في 

 االدارة والكثير من الحاالت املشابه . تقوم بحفظ الجهاز املوبايل في املناطق غير الئقة من الجسم الخفائه من 

ت بسبب اقامة عالقة  ان احدى السيدات متزوجة قد طلققصيرة  ت الست سميرة قصة حقيقة حدثت منذ فترة  رو   كما

وزوجها فصل اهلها  ها ووجدها تتحدث مع عشيقها ولهذا السبب قد طلقفأجئة دخل عليها املنزل  مع شخص اخر وزوجها

 سبب املوضوع .عشائريآ بمبلغ مالي ب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نيسان :  9رأي رئيس  لجنة املنظمات في املجلس البلدي في قاطع 

رأيه االستاذ كمال الخماس ي حول موضوع البحث بأنه يوجد الكثير من املشاكل  التي تسببها وسائل التواصل   اابد

السلطه الذكورية اي انه    حيث تسودها مجهولة العنوان بسبب الطابع العشائري للمنطقةاالجتماعي ورغم ذلك تبقى 

يولد االنفجار فنالحظ ان   للفتاة  الضغط الزائدنتكلم دائما حول  يوجد الكثير من االضطهاد والظلم لحق الفتاة ونحن 

الفتاة تقوم بعالقة مع اي شاب من اجل الزواج والتخلص الضغوط فنرى الشاب يقوم بأستغاللها ثم تركها وغيرها من  

 املشاكل . 



االجتماعي يحتم علينا التعاون بيننا وبين املنظمات االنسانية ودعمها في اي نوع من املساعدة للتخلص من  ولكن دورنا 

 تلك الظاهرة . 

 

 

 

  -:سابقالنيسان 9رئيس مجلس البلدي لقاطع  رأي

 

رسمية حول املوضوع بسبب الجانب   ى ول موضوع البحث بأنه اليوجد شكاو ابدا االستاذ محمد القريش ي رأيه  ح

حيث نعلم ان    صعب  يجاد حلول للمشكلةا  العشائري والتكتم حول تلك املواضيع اما رأي الخاص حول ماطرح ان 

يحتاج الى امكانيات ثقافية ومتخصصين في علم االجتماع وان وجدت   لكن    في هذا املوضوع  يوجد الكثير من البحوث 

 . حلول بعد الدراسة تحتاج الى اكثر من جيلين للحصول الى على نتائج ايجابية 

 

 

 

 

 

  -:نيسان 9نظرة عامة عن قاطع 

محلة تبدأ من خان بني سعد الى حدود شارع محمد قاسم ومن جنوب جسر ديالى الى ساحة  99نيسان 9يشمل قاطع 

حمزة مناطقه تميل الى  الثقافة الشعبية بوجود استثناءات في مناطق زيونة والبلديات واجزاء من منطقة االمين . كما  



مليون نسمة  نسبة وجود  2عدد سكانها حوالي ،  الجنوب ان اغلب سكانه يميلون الجانب القبلي واكثرهم نزوحآ من  

% اصحاب الدخل البسيط اي  60% اصحاب الدخل املتوسط و40امابالنسبة لدخل اغلب العوائل % .   51النساء 

من املشاكل العائلية واالجتماعية    وهذا يولد الكثير   اقل من متوسط وهذا يعني ان اغلب سكانها من الطبقة الفقيرة

 26.تكون احيانآ عشائرية وقد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة : 

 
  منقول من رئيس املجلس البلدي في قاطع 9 نيسان السابق محمد تاغي  القريش ي  26  



اقع تأثير  استطالع الدراسة هذه  حاولت    تعرضا أكثر  هي التي الطالبات   فئة على  االجتماعي  التواصل مو

اقع لهذه  . البحوث  و  الدراسات، من العديد حسب   املو

  للخروج  املوضوع  بجوانب االحاطة  إعدادها في روعي  التي  ،و  االستبيان استمارة  على االعتماد تم  حيث

اقعية بنتائج  اقع  تأثير  تعكس و  .  حول مخاطرها  الوعي تنمية و   التواصل مو

 

اقع لهذه تأثير وجود تؤكد الدراسة أن   سلبي في التأثير هذا أن ورغم بالدراسة املعنيةالفتيات   على املو

بنشر التوعية والتوجيهات   خاصة ايجابية عليهن  تأثيرات وجود عدم  يعني ال اغلب االحيان لكن هذا 

 حول امور معينه .  

 

ثار  ملعرفةاملتواضعة الى  الدارسة  هذه ينا سعخالصة القول  
 
اقع  استخدام ا   على االجتماعيّ  التواصل  مو

للواتي يرتادن  االفتيات   نظر  وجهة من نيسان  9بغداد قاطع   محافظة فيللفتيات  س يّ ر الدا  التحصيل

اقع التواصل االجتماعية بمختلفها   . استخدام مو
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