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 كوردستان العراق إقليماملواطنة يف  أمناطاجلديد يف تعزيز  اإلعالم دور

 الكوادر احلزبية من عينة على مسحية دراسة

 

 

 

 قسم اإلعالم- نسانية كلية العلوم اال- جامعة السليمانية                          ابراهيم سعيد فتح اهلل

 قسم اإلعالم -ة كلية العلوم االنساني -جامعة السليمانية                   جوان جالل الدين حمي الدين

 قسم اإلعالم- ية كلية العلوم االنسان- جامعة السليمانية                     كاوه عزالدين عبدالرمحن

 

 ص:امللخ

ىل ا ذا البحثهدف هيبب ، هلذا السعلى السلطات السياسية ضغط سيلةصبح ويف عصرنا احلالي، وأ مؤثرة قوةاجلديد  اإلعالمصبح أ
( 120) غبلحلزبية ار الكوادر جل حتقيق ذلك مت اختاوأل كوردستان العراق، إقليمتعزيز املواطنة يف يف  اجلديد اإلعالمدور  فتعٌر

( فقرة يف 18لنهائية )صيغة االتكون ب ليتااملواطنة و أمناطرئيسة، ولقياس هذا اهلدف مت تبين مقياس  كورديةيف مخسة احزاب  كادرًا
 ق الوسائل، وتطبيصدق و الثباتشروط الية، وقد استخرج الباحثون لكل من و االقتصادية و االجنماع كل جماالت السياسية

لسياسية و يوحد ملشاركة ااثقافة  اجلديد ينتج اإلعالمنتائج البحث اىل أن أهم  تارشكي يصلو اىل أهداف البحث، وأ املناسبة اإلحصائية
 السياسات االقتصادية .

 عالم اجلديد , وظائف االعالم اجلديد , امناط املواطنة.اال الكلمات الدالة:
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Abstract 

New media have a powerful force on the course of events and means of pressure on the 
political authorities. The aim of the research is to know the role of new media in promoting 
citizenship in the Kurdistan region of Iraq, in order to achieve that was chosen party cadres 
reached (120) cadres in the five Kurdish particles, and to measure this objective was 
adopted measurement patterns of citizenship and the one who will be the final formula (18) 
items in all political, economic and social area. Researchers haveextracted honesty and 
consistencyfor each of the terms; the appropriatestatistical methods have been used. The 
most important outcomes of the research are new media produces a culture of political 
participation, unites economic policies and contribute to spreading the culture of equality. 

 املقدمة:

مل تكن  اياموعة من مزمبج تسمالذي يًجديدا  عالمًاات إنتجت هذه التطوروا ،العامل مبرحلة جديدة من التطور التقين االتصالي مير
 وكثرة اإلعالم هذا طورت ومع ،سهل طريقةبأ حلدثاىل قلب ا الفرد ابق الزمن وخيرتق احلواجز وينقلسي وفه، يف السابقموجودة 
 اإلعالم ممستخد فأصبح ،يف جماالت عدة توظيفهومت  ،موسائل التأثري على الرأي العا ىحد، أصبح ااملواطنني قبل من استخدامه

تلفة ثال بتطبيقاتها املخمتم اإلعالمهذا  صبحأوقد  ،ةى السلطات السياسيعل ضغط ووسيلة ،حداثألا ياتجمر على مؤثرة قوة اجلديد
 عالقاته وعرب داخليا ايشهده تغيريات خضم يف ، وذلكالعراق كوردستانإقليم يف واالجتماعية السياسية الساحة على جديدا واقعا

مبعزل عن احلديث  وردستانك إقليم يف السياسية رطةاخلا على طرأت اليت التطورات همأ التطرق اىل ن، لذا الميكاخلارجي العامل مع
اعية. القتصادية واملواطنة االجتمتعزيز املواطنة السياسية واملواطنة ا يف اإلعالم هذا لعبه الذي الدورخص باألو ،اجلديد اإلعالمعن 
 وصوال أبعاده، حتليل غيةب البحثية، الضروريات من املواطنة أمناطتعزيز  يف اجلديد اإلعالم دور معرفَة حتصبأ ذكر ما خالل من
 .وموضوعيا علميا تقوميا تقوميه اىل

  اوال: االطار املنهجي للبحث:

 أهمية البحث

ن ما أل العراق، كوردستان قليمإل املواطنة أمناطتعزيز  يف اجلديد اإلعالم يؤديه الذي الدور اىل تطرقه يفا البحث هذ أهمية تأتي
هذا  قدمي أن ميكن كما، العراقيةياسية الس صبح واقعا على الساحةأ سس املواطنةاوالت لرتسيخ أدستان العراق من حمتشهده كور
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 هذا تأثريات معرفةتعزيز املواطنة و يف ودورها جلديدا عالمإلل الكوردية السياسية النخبة نظر وجهة حول علميًة مؤشراٍت البحث
 تصدت هلذا املوضوع. نظرا لقلة الدراسات اليت  الرأي العام. على اإلعالم

 مشكلة البحث

 حتريك يف ل اجملتمعليات احلراك السياسي داخكإحدى آ اجلديد اإلعالم يلعبه الذي الدور معرفة يف البحث تكمن مشكلة هذا 
 لايزال طنة،تعزيز املوا يف ديداجل اإلعالم يلعبه الذي الدور نأل ،املتعلقة باملواطنة من خالله القضيايا وتوظيف وتعبئته اجلماهري
  .جرائيةإلا والرباهني الدالئل غياب ظل يف والضبابية الغموض يكتنفه

 

 أهداف البحث

 عرف على:الَت يف البحث فاهدأ صخويتل

 .  سياسيةتعزيز املواطنة اليف  اجلديد اإلعالمدور   -1

 .   اجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية اإلعالمدور   -2

 .يف تعزيز املواطنة االجتماعيةاجلديد  اإلعالمدور  -3

 .اءات احلزبيةو االنتم اجلديد ماإلعالمتابعة للمتغريات الشخصية والدراسية وساعات  يف تقدير املبحوثني طبقًا اإلحصائيةالفروق  -4

 منهج البحث:

 كما ،اإلعالم بوسائل  تعلقةامل تاملعلوما اىل للوصول العلمية البحوث من نسبألا النوّع وهو النوع، حيث من وصفيًا هذا البحث يعد
أمناط تعزيز  يف اجلديد عالماإل دورملعرفة  كوردستان العراق إقليمالكودار احلزبية يف  رؤية لقياس، املسحي املنهج البحث استخدم

 كوردستان العراق.املواطنة يف إقليم 

 جمتمع البحث وعينته

ني على عينة نب امليدابيق اجلاتطكوردستان العراق، وجلأ الباحثون اىل  إقليم صلي للبحث كافة الكودار احلزبية يفيشمل اجملتمع األ
 100 جاعليهم، مت إسرتستبانات عولكن بعد توزيع اإل ،كوردستان إقليمحزاب الرئيسة يف  من األ( كادرًا120قصدية تتكون من )

 .املوزعة اإلستبانات جمموع من إستبانة

 الدراسات السابقة
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ات عن هناك دراس يف حنيان إقليم كوردستاملواطنة يف  أمناطاجلديد يف تعزيز  اإلعالمحول دور ًدراسات مباشرة  مل جيد الباحثون
عربية، وهناك الدور ال سيما يفالخرى دول أها يف أمناطاجلديد يف تعزيز املواطنة و اإلعالمالتقليدي أو  اإلعالمالدور الذي يقوم به 

 دراسات:مناذج من هذه ال جماالت أخرى، ولغرض االستفادة  نعرض بعضجلديد يف ا اإلعالمدور ىل دراسات تصدت إ

اجلديدة بعملية تعزيز املواطنة من خالل  اإلعالمسعت الدراسة اىل التعرف على عالقة ودور وسائل  :(1)(2015 ،منصر)دراسة  -
امة عاحة لق مسوني خيكرتالعام الاجملال ضاء واستنتجت الدراسة على ان الفمقاربة نظرية مبنية على رؤى و طروحات فكرية، و
ودية دودة مبحدمة  حمفكار بديلة للمواطنة، ويبقى تأثري هذه املساحة اهلاكحيز اجتماعي مما يسهل إمكانية طرح خطابات وأ

 املستخدمني أو عدم تسيسهم.

قيم املواطنة لدى الشعوب حداث يف ظل تفعيل ية لألاإلعالمتطرقت الدراسة اىل رصد واقع املعاجلة  :(2)(2014، حنان) دراسة  -
ئية، واستنتجت ايرة الفضاة اجلزية لقناإلعالمعلى الراي العام، وذلك عن طريق حتليل املضامني  اإلعالمالعربية وكيفية تاثري وسائل 

 ة. الدوليفيف تفعيل قيم املواطنة يتم وفق تويف املناخ الدميقراطي  اإلعالمن تأثري وسائل هذه الدراسة اىل أ

تدعيم قيم املواطنة من وجهة طلبة يف كرتونية الفلسطينية دراسة التعرف اىل دور الصحافة الهدفت ال  :(3)(2012 ،ناملدهو)دراسة  -
صحافة ن خالل المها مة مت تدعياجلامعات مبحافظات الغزة، وقد توصلت الدراسة اىل جمموعة من النتائج منها ان قيم املواطن

 لفلسطينية بدرجة جيدة خاصة يف تنمية مشاعر الوفاء جتاه الثوابت الوطنية و املقدسات.لكرتونية اا

هدفت الدراسة إىل التعرف على دور مواقع التواصل االجتماعي، يف حفز املواطنني األردنيني للمشاركة  :( 4)(2012 ،العالونة)دراسة  -
سة اىل جمموعة صلت الدراوتو ،(دإرب)ي على عينة من النقابيني يف مدينة عالماإلباستخدام منهج املسح  ،يف فعاليات احلراك اجلماهريي
ضوعات ة يف املوخاص يةرائهم حبرع التواصل االجتماعي للتعبري عن آعينة الدراسة يستخدمون مواقمن النتائج منها ان اكثرية 

 صالحات الدستورية و السياسية واالقتصادية و االجتماعية.املتعلقة باإل

شبكات التواصل االجتماعي يف تعبئة الرأي العام املتغريات اليت تتعلق بدور وقوف تطرقت الدراسة اىل  :(5)(2012 ،عابد)اسة در -
صلت لغزة، وتوقطاع ابراء عينة من طلبة اجلامعات الفلسطينية الجتماعي والسياسي من خالل قياس آالفلسطيين حنو التغيري ا

تعزيز السلم  فعال يفر وم بدون شبكات التواصل االجتماعي تقنها أن أكثرية عينة الدراسة يرون أم الدراسة اىل جمموعة من النتائج
  ات املختلفة. اجملتمعيفعبري ي والتتها على مواقع التواصل االجتماعي هي حرية الرأتم مناقشاجملتمعي، وأن أكثرية القضايا اليت ت

الوقوف على بابل العراقية و جامعةلدى طلبة استقراء طبيعة مفهوم املواطنة  ة اىلالدراستصدت هذه  :(6)(2010، اجلبوري)دراسة  -
 عليهم نبأ يؤيدون نيبحوثكثرية املت الدراسة لعدد من النتائج منها أن أ، توصلامعة فيما يتعلق باملواطنةالفروق بني طلبة اجل

 . كمواطنني داخل وطنهم حقوقهم ىعل حصلوا قد املبحوثني من ليةأَق بان وطنهم، وتبنياجتاه  واجباٍت
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علومات من ف على العوامل اليت تؤثر على الصفوة املصرية خالل التماس املاستهدفت الدراسة التعر : (7)(2009 ،توفيق) دراسة -
اجابي جتاه  هديهم اجتاعينة لال أفرادت الدراسة لعدد من النتائج منها أن النسبة الكربى من شبكة االنرتنيت، ويف هذا الصدد توصل

 املضامني السياسية على االنرتنيت.

 التعليق على الدراسات السابقة:

ة الصفوة بوسائل ا عن عالقات، أميف عمليات التغيري واحلراك داخل اجملتمع ًاعالم اجلديد دوريتضح من خالل الدراسات السابقة أن لإل
كن االعتماد جلديد وميا عالماإلاجملتمع لديهم رؤى واضحة جتاه دور ت من الدراسات السابقة بأن الصفوة داخل اتضحاجلديد ف اإلعالم
اسات السابقة دتها الدرم اعتن يستفيد من املنهجيات املختلفة اليت، لذا ميكن هلذا البحث أحكامهم فيما يتعلق مبوضوع البحثعلى أ

بعاد لتعرف على األلدراسات لهذه ا ليهاائج اليت توصلت ايضا االستفادة من النتاجلديد، وميكن أ اإلعالماس الدور الذي يلعبه وكيفية قي
 جلديد به. اإلعالم ااملختلفة ملفهوم املواطنة وعالقة 

 :جرائياًإ املصطلحات تعريف

جمموعة من  ماإلعالنها ية من بينشطة انسان، ولكل فرد أو منظمة أو أأو اجيابًا سلبًا يساهمأو سلوك متوقع جموعة من املهام : الدور
 تلفة.مكانية خممانية ووذلك حسب املهام اليت يلعبها يف سياقات ز تلفةخمدوار، وهذه االدوار ال تكون متساوية بل تكون األ

لتواصل أي او  اإلعالميج بني اإلنرتنت، وهو مزشبكة  على تعتمد اليت احلديثةاالعالمية  التقنيات من جمموعة هو اجلديد: اإلعالم
أنه   عالماإليز هذا وما مي خرى ،اوابداء الراي من جهة  نشر املعلوماتيف  اإلعالمو ،من جهة نسانيةاال شطةنواأل خاصية التفاعل لديه
 دون استثناء.للجميع  متاح

ىل اللوصول  الةفع ملية ، وهو عوزيادة تكراره يف املستقبل أو حتقيق الرضا واالرتياحتدعيم تشجيع وعملية  يقصد به :التعزيز
 . هدافاأل

من خالهلا ح الفرد متنو اعيةة واالجتميف اجملاالت السياسية واالقتصادي االنتماء وينظم هذا الفرد اىل وطنه، يقصد بها انتماء اطنة:املو
 لاّعف لبشك ملواطنةا خالل نم الفرد ويساهم، فراددد من خالهلا احلقوق والوجبات لألوحت ،صفة رمسية داخل الدولة اليت يعيش فيها

 . جتماعيةاال احلياة يف

 وهو ديانواأل القوميات متعدد ولكنه كوردية، غلبيةأ تسكنه العراقيقع مشال  سياسي شبه مستقل إقليم كوردستان العراق: إقليم
 .اجلديد العراق دستور معرتف به من قبل فيدرالي إقليم

سم أثري يف رولديهم ت بهم داخل احلزبعضاء حزب سياسي لديهم صالحيات بفضل مناصمن أ معينة صفوة أو خنبة :الكودار احلزبية
 زب.حل احلفكار اليت يطرحونها لصاك من خالل اختاذ القرارات أو باألاحلزب سواء كان ذل اتاسرتاتيجيو اتسياسي
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 من زابأح مخسة ويعد السياسية، حزاباأل من جمموعة العراق كوردستان إقليميف  توجد كوردستان: إقليماالحزاب السياسية يف 
 قراطيالدمي احلزب، وهم والربملان احلكومة داخل متثيل وهلم احلاضر، وقتنا يف العراقية الكوردية الرئيسة السياسية باالحزا

 . االسالمية ماعةاجل و ني،الكوردستا االسالمي االحتاد ،الكوردستاني  الوطين واالحتاد التغيري، وحركة الكوردستاني،

 طار املعريف للبحث:ثانيا: اإل

 اجلديد: إلعالمامفهوم 

ى استخدام يعتمد عل ليومه ااحلالية تغريات هي الرابعة من نوعها يف العصر احلديث، والتغري الذي تشهد اإلعالمتعيش تكنولوجيا 
الفرق هو أن و .اجلديد ولقديم اني اإلعالمنتاج وختزين وتوزيع املعلومات والتسلية، فهذه يف الواقع خاصية مشرتكة بني احلاسوب يف إ

هو وسيلة االتصال اجلديدة ف( Interactivityالتفاعل ) القديم وهي اإلعالمضافة خاصية جديدة اليوفرها اجلديد قادر على إ اإلعالم

 .(8)(30: 2006على االستجابة حلديث املستخدم متامَا كما حيدث يف عملية احملادثة بني شخصني)الفاز،

 د بوصفه تطورااجلدي عالماإلة هي لإلعالم التقليدي، والثاني اجلديد بوصفه بديال عالماإلهي  األوىلويقف هذا املصطلح أمام رؤيتني، 
الثة ثديد ضمن اجل عالماإلاجلديد والتقليدي، وجاء هذا عرب توزيع صيغ  اإلعالملنظريه التقليدي، بالتخفيض من التماهي بني 

، والفقرات الصباحية (Talk Show) مثل برامج احلوار احلية اجلديد بتقنية تقليدية،  اإلعالمميارس فيه  األول، النمط أمناط

(Good Morning America)   ونية، لكرتحف اجلديد بتقنية جديدة مثل الصي ااإلعالمعلى القنوات التلفزيونية، والتأثري
اجلديد  ماإلعالني فرتض بملاجلديد بتقنية خمتلطة، مبا يذيب الفارق ا اإلعالمية على النقال، والثالث تطبيق اإلعالمواخلدمات 

 .(9)(2: 2017والتقليدي، مثل النسخ االلكرتونية للصحف الورقية)حسونة، 

ل التصاطبيقات ااجلديد يشري اىل ان مجلة من ت اإلعالم( عرب مدخلني هما: Computing Dictionary) اسوبيعرف قاموس احل
ستخدام ذلك على ايدل ب ختلفة والتلفزيون الرقمي واالنرتنت وهوقراص بأنواعها املالرقمي وتطبيقات النشر الكرتوني على األ

وع من أنواع خيدم أي نولسياق، ايف هذا  احملمولةجهزة طبيقات الالسلكية لالتصاالت  واألعن التاسوبات الشخصية وانتقاهلا فضاًل احل
اجلة امن مع معيو بالتزشغيل الصوت و الفيداجلديد يف سياق التزاوج الرقمي اذ ميكن ت اإلعالمتطبيقات  على حنو ما اسوباحل

 (10)(10: 2015)منصر، اسوبالنصوص واجراء عمليات االتصال اهلاتفي وغريها مباشرة من احل

 اجلديد: اإلعالمأنواع 

ملتعددة ئط اكات والوساوالشب يطلق على الطريقة االتصالية الناجحة عن اندماج تقنيات االتصال احلديثة كاحلاسوب و اهلواتف الذكية
 نواعها: اجلديد ومن أ اإلعالمب
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ت قامة العالقا وإلاصل االجتماعي بني املستعملنيوهي مواقع للتو (:Social Networkingواقع االجتماعية )امل -1

(  و )لينكدان Flicker( )فليكر  My space ( الذي يعد أبرزها، )ماى سبيس Facebookاالجتماعية، ومن أشهرها )فيسبوك  

Linkedin):(11)(12)منصر . 

ت. وحسبما على شبكة اإلنرتن من أسرع االجتاهات منوا التدوين اإللكرتوني واحدًا يعّد’ :Blogsاملدونات االلكرتونية   -2

 األوىلتألف يف الدرجة تهي "منشورات على شبكة الويب  (blog) أو (Weblog) فإن املدونة اإللكرتونية ذكر يف موسوعة ويكيبيديا
. أما لمتعة فحسبلشخصية أشخاص بصفتهم ال ة. معظم املدونات اإللكرتونية على اإلنرتنت هي مدونات خاصة كتبهامن مقاالت دوري

مدونات خاصة  كات امتالكوالشر املدونات التحريرية فقد قام حمررون حمرتفون بكتابتها وحتريرها. كما أن بإمكان املدارس واملنظمات
 خبار واألشياء األخرى املتعلقة بتلك املنظمة أو املؤسسة.بها للتواصل مع القراء باألحداث واأل

دور  ا، حيث تلعبهي عبارة عن مواقع ويب تسمح للمستخدمني بإضافة حمتويات وتعديل املوجود منه : Wikiالويكي  -3

 .مبعظم لغات العامل قاالتوهو املوسوعة اليت تضم ماليني امل Wikipedia قاعدة بيانات مشرتكة مجاعية، أشهر هذه املواقع ، موقع
انات واعد البيمن ق ًاسيطب ًابلغة شعب جزر هاواي األصليني تعين: بسرعة، أما بلغة التكنولوجيا فهي تعين نوع Wiki كلمة الويكي

  وهو (ويكي)ع بإنشاء أول موق (بوليوف)و (وارد كننغهام)م قام كل من  1995اليت تعمل يف شبكة االنرتنت. ويف عام 
 WikiWikiWeb  :(12)( 7والذي شكل جمتمعًا متعاونًا مفتوحًا للجميع)حسنونة. 

ة ام على شبكاص، أو عخي أو أي مواقع أخرى ذات طابع اإلعالمهي عبارة عن برامج خاصة تعمل على املوقع  املنتديات: -4

تاحة وقع، وإة للمناقشة على اململطروحتسمح بعرض األفكار واآلراء يف القضايا أو املوضوعات او -ثل املواقع املتخصصةم -االنرتنت
، دون قيود دهاضأو  طروحةار املاألفكاآلراء و الفرصة للمستخدمني أو املشاركني يف الرد عليها ومناقشتها فوريًا، سواء كان ذلك مع

 .(13)(6ونة:حسننامج )لى الربو املنتدى من خالل نظام الضبط والتحكم املقام علوالقيود اليت يضعها مسؤ على املشاركني باستثناء

 اجلديد اإلعالموظائف 

يف  ء اجملتمعبط أجزاافرتض وجودها يف مجيع اجملتمعات وهي مراقبة البيئة، ترا اإلعالمويل" ثالث وظائف لوسائل حدد "الس
ظيفية"، أي بح "غري وأن تص نميك اإلعالماىل أن وسائل  االستجابة للبيئة ونقل الرتاث االجتماعي عرب االجيال، وقد فطن "الزويل"

ائف عامة يرى م"ثالث وظولرب شرا"اجملتمع، كما قدم  أفرادن تطوير املعارف املشرتكة والتوافق بني  للجميع، حيث إضارًةحتدث آثارًا 
: 2006يد:مكاوي،الس) لتنشئةالتنمية الشاملة وهي "وظيفة املراقب، السياسية وا أنها ضرورية لالتصال اجملماهريي وخاصة يف جمال

71-47)(14). 
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جتاوز قيود  :اصر منهاد املعلد تطور احلاجات االجتماعية والسياسية واالقتصادية للمجتمعات املختلفة وظائف لإلعالم اجلديوقد و
يف الواقع  باآلخرين التصالاالعزلة اليت يفرضها االتصال الرقمي، حيث يتعامل الفرد لساعات طويلة مع احلاسب الشخصي بعيدًا عن 

بها، ومناهضة نادي تكار اليت يد األف، و القدرة على القيام بالتعبئة لتأياإلعالمهولة االتصال باملواقع االخبارية وفورية احلقيقي، وس
غياب أن ، كما  وقت معنييف رادفقليمي أو عاملي حنو املواقف والقضايا واألميكن أن تسهم يف تكوين رأي عام إ ثغريها من األفكار حي
يمنة الثقافية ثقايف واهلغزو اليف جانبها السليب يف حتقيق ال انداقية تسهم يف تدعيم وظيفة الدعاية اليت تسهماملصادر وحتري املص

بها  اليت متيزت تيجة اخلصائصوتقديم املعلومات املتعددة واملتنوعة اليت تتميز بالضخامة بشكل غري مسبوق، ن .والتبعية الثقافية
اجلديد يف  الماإلعسائل وتخدام يف اس ا جند أن هناك توسعًاكم، تاحةهمها سعة التخزين وسهولة اإلت، وأتكنولوجيا االتصال واملعلوما

رب يف ق نسبة أكيت حتقبالنسبة للمواقع ال لدى املعلنني وخصوصًا عالن جتد صدى كبريًاالتسويق واإل التعليم وأصبحت وظيفة
يت تعد هلذا الغرض لرقمية الاربامج األلعاب على مواقع شبكة االنرتنت أو يف الاالستخدام والدخول عليها، مع انتشار برامج املسابقات و

تويات ت جتذب مسيت أصبحاجلديد يف ذلك بتحقيق وظيفة التسلية والرتفيه ال اإلعالموتناسب فئات مستويات عمرية عديدة، أسهم 
مجهور  فة وحاجاتذه الوظيهية اليت تسهم يف حتقيق ماإلعالذاعة للمواد ية من إاإلعالمعمرية خمتلفة، جبانب ما تقدمه املواقع 

 .(15)(13-12املستخدمني منها)حسونة،

 

 

 املواطنة وتنمية اجملتمع

 والتعاون السلم واحلرب أوقات يف ووحدتها للبالد الوالء من بنوع وتتميز وواجباته حقوقه حتدد اليت املواطن صفة املواطنة هي
شخاص و وعة االلتزامات املتبادلة بني األنها جمم. وأ(16)(519: 2014)العقيل،  القومية ألهدافا حتقيق يف اآلخرين املواطنني مع

عض بأن يؤدي  وقت نفسهجمتمع سياسي معني، عليه يف الفالشخص لديه احلقوق السياسية و املدنية نتيجة انتمائه اىل الدولة، 
ات املواطن و لك على صفتمل كذلة مع امتثال للحقوق والواجبات وهي تشوالدو فرادالواجبات ومن ثم فأنها تشمل على العالقة بني األ

 .(17)(96: 2012مسؤليته)املدهون،

لقد نادى الكثري بأهمية الوحدة الوطنية وتعزيز املواطنة لضمان املساواة والعدالة بني املواطنني واحملافظة على الدميوقراطية اليت 
ن املواطنة تعمل على تنمية املواطن واعتزازه مبجتمعه وبوطنه االسباب لكراهيتها، كما أ تلفة منحاول الكثري طمسها وخلق أنواع خم

والدولة يف حتقيق  فرادواحملافظة عليه ومحايته، باالضافة اىل الدور الكبري الذي تقوم به املواطنة يف تدعيم وتنظيم الشراكة بني األ
فة عناصرها ، وعليه فاملسؤولية تقع على مؤسسات اجملتمع بكااملختلفة والفنت اء على الصراعاتالتنمية اجملتمعية املستدامة والقض

ولعل أهم املؤسسات هي األسرة ملؤسسات يف تنشئة املواطن الصاحل، جياد آلية وبرامج عمل وتعاون وتنسيق بني اعلى تدعيم املواطنة وإ
 .(18)(2017)اجلسار: اإلعالمواملدرسة واجملتمع املدني ووسائل 
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التدريب على وصغر نذ القيقية ماجملتمع لقيم املواطنية احل أفرادنات احلقيقية للممارسة الوطنية السليمة تتمثل يف مدى تشرب لضما
صلة مباشرة  عليمتن لاللفرد، ابها ة التعليمية اليت مير يف خمتلف املؤسسات والوسائط الرتبوية حسب طبيعة املرحل ممارستها عمليًا

أن  مكن القولعي، فيتماعية والثقافية والسياسية وبتشكيل احلس الوطين لدى كل تلميذ مدرسي وطالب جامجبطرق التنشئة اال
بشارة:مؤمتر: ) اجلامعةدرسة وعملية إعادة بناء املواطن وبالتالي اجملتمع والدولة وإعادة حتقيق وحدة الوالء للوطن تبدأ يف امل

2017)(19). 

غرس ي، وبه عتزازلوطن وااللالشعور باالنتماء  س بالواجب اجتاه اجملتمع، وتنميتعمق احلصلة عملية متواتربية املواطنة  نكما أ
 (20)(253: 2011تفاهم و التعاون بني املواطنني )داود،خوة والاالجتاهات الوطنية واأل

 

 

 املواطنة أمناط

متع تلك ثقافية، وتتقتصادية، و الة، واالجتماعية واالبعاد املدنية، والسياسياأل بعاده وجماالته الرئيسة وهياملواطنة بأ أمناطحيدد 
ار يف اطاعالت املعقدة عائم التفعلى د احلالية بدرجة كبرية من الدينامية والرتابط الوثيق يف ظل عالقة قائمة ةربعاجملاالت واألبعاد األ

 (:21()74-73: 2012)املدهون،السياق الراهن لللعوملة 

 اجملال املدني للمواطنة: .1

باملبادئ  يقة الصلةالوث رتكةف املشألهدا اىل أسلوب احلياة الذي ميكن للمواطنني من خالله السعي حنو حتقيق جمموعة من ايشري
ذ ختالى صنع واعحلكومة ساسية للمجتمع والقيود املفروضة على قدرة اللمجتمع، وتتضمن جمموعة القيم األسس الدميقراطية واأل

 وحقوق اجلماعات واهليئات ذات املصاحل اخلاصة يف اجملتمع.  القرارات املتعلقة باملواطنني

 اجملال السياسي للمواطنة :  .2

يهة والنز نتخابات احلرةىل أن االاشارة طار ميكننا االواملشاركة السياسية، ويف هذا اإل يتضمن متتع الفرد باحلق يف التصويت يف االنتخابات
اصب لسعي حنو تولي املنرية يف اع باحليف التمت فرادمواطنة، كما هو احلال يف حقوق األالي للد احلتعد مبثابة الركيزة األساسية هلذا البع

 السياسية يف اجملتمع.
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 االقتصادي للمواطنة:  و ياجملال االجتماع .3

جوانبه وجماالته  ة يفشاركهم يف املضافة اىل حقوقجملتمع يف سياق جمتمعي معني، باإلا أفرادىل تلك العالقة اليت تربط بني يشري اوهذا 
بيل: دية، من قة االقتصاالكفايمتتعهم حبقوق الرفاهية و فرادالسياسة املختلفة، ويتضمن تعريف احلقوق االجتماعية واالقتصادية لأل

 الرزق. ة وكسبدنى من وسائل املعيشى العمل، وعلى احلد األمن االجتماعي، واحلصول علمتتعهم باحلق يف الشعور باأل

 لثقايف للمواطنة: اجملال ا .4

عود تتزايد بها، واليت يف امللثقاتنوع اعتبار جوانب وأبعاد التمعات املختلفة من خالهلا يف اشري اىل الطريقة اليت تأخذ اجملضًا ييوهذا أ
ى السفر واالنتقال لع فرادألاة قدرة اهلجرة  الدولية، وزيادخرى، وبروز ت األساس اىل متتعها بدرجات أكرب من االنفتاح على الثقافاباأل

 رتك للمجتمع.اىل اخلارج، ويشري مفهوم املواطنة الثقافة هنا اىل مدى الوعي بالرتاث الثقايف املش

 

 ثالثا: اجلانب امليداني للبحث:

نظر  هةدستان من وجكور إقليم يف املواطنة أمناطتعزيز  اجلديد يف اإلعالمرف على دور ىل التّعاجلانب امليداني هلذا البحث إ يرمي
 لبحث فيما يأتي:لجراءات امليدانية الكوادر احلزبية، وتتمثل اإل

 قياس: املبناء 
متابعة  ة و ساعاتصائص العينيتعلق خبفيما  األول يتكون من جزئنيببناء مقياس الع على الدراسات السابقة قام الباحثون بعد االّط

 الثة حماور:على مقياس )ليكرت( اخلماسي وتوزعت على ث ( فقرة وضعت18اجلزء الثاني يتكون من )ديد، واجل اإلعالم
 (6يف تعزيز املواطنة السياسية، وعدد فقراتها ) اإلعالم: دور وسائل األول

 (.6يف تعزيز املواطنة االقتصادية، وعدد فقراتها ) اإلعالمالثاني: دور وسائل 
 (6، وعدد فقراتها)اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية اإلعالمدور وسائل  :الثالث

 :الصدق الظاهري للمقياس
صدار حكمهم إللم االجتماع و ع اإلعالميف جمال  ()ية على جمموعة من اخلرباء واملتخصصنياألولمت عرض فقرات املقياس بضيغتها  

جابات إعد حتليل بسه، وها مع البعد الذي تقيعلى صالحية الفقرات وعدم صالحيته وصالحية البدائل، من حيث احملتوى وارتباُط
 .  ًا( وهي نسبة جيدة علمي97حصل نسبة الصدق الظاهري للمقياس على )ومت استخراج قيمة كل فقرة  ،اخلرباء

 :ثبات املقياس
 بات املقياس.( وهو معامل مرتفع تشري اىل ث0.902بلغ ) الذيللمقياس ككل  (كرونباخ الفا)معامل  ونستخدم الباحثإ
 تعليمات املقياس: 
 اخلمسةالبدائل  ىحدإم ( أما) بيان رأيهم بوضوح والتأشري بعالمة ،ملبحوثينيمن ا ونلب الباحثا، طتطبيق اجلانب امليداني جلأمن  

 (.بدًاأ ،نادرًا ،حيانًاأ، ، غالبًادائمًا اليت حددت يف املقياس وهي )
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 :اإلحصائيةاملعاجلة  
 ة:اآلتي اإلحصائيةساليب ألا ونستخدم الباحثإ

 ية والتكرارات لوصف متغريات الدراسة ونتائجها بشكل عام.ئوسب املالن -1
 ات املعيارية لفقرات املقياس.حنرافاملتوسطات احلسابية واال -2
 عينتني مستقلتني.. ( الختبار الفروقات لعينة واحدة أو لt - testاختبار"ت"  )  -3
 اليت تبلغ بدائلها ثالثة فأكثر. اتوق للمتغري( الجياد الفرOne-Way ANOVA) حاديآلاختبار حتليل التباين ا -5

 
 :لعينة املختارةاخصائص من الدراسة املدانية:  األولاجلزء 

اجلــنـــس -ا  

 مبحوثًا (86بـ )لذكور ل األوىلة جاءت يف املرتب ،مبحوثًا( 100عينة البحث البالغ عددهم ) أفرادمن خالل تفريغ البيانات املتعلقة ب
 .(1ينظر جدول ) %(،14) مبحوثة وبنسبة (14) بـ اإلناثاملرتبة الثانية جاءت  ويف%(، 86)وبنسبة 

 
العينة أفراد( يبني متغري اجلنس لدى 1جدول )  

 املرتبة % العدد اجلنس ت

 األوىل %86 86 ذكر 1
 ةالثاني %14 14 نثىأ 2

ع اجملمو  100 100%  

 

  العمر-ب

بـ  سنة (35-25مرية )رحلة العامل األوىلجاءت يف املرتبة  عينة البحث، فرادألالعمرية  رحلةاملبمن خالل تفريغ البيانات املتعلقة 
ويف املرتبة  %(،35) وبنسبة ًامبحوث (35) بـ سنة (45-36رحلة العمرية )املالثانية جاءت  املرتبة%(، ويف 38)وبنسبة  مبحوثًا (38)

 سنة 56) املرتبة الرابعة يفجاءت املرحلة العمرية %(، و18وبنسبة ) ثًامبحو( 18)( سنة بـ55-46ة العمرية )رحلاملالثالثة جاءت 
 (.2ينظر جدول )%(، 9وبنسبة ) مبحوثني( 9)فوق( بـ فما

 العينة فرادأل يبني الفئات العمرية (2جدول )

 املرتبة % العدد العمر ت

 األوىل %38 38 سنة 25-35 1
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 يةالثان %35 35 سنة 36-45 2

 ةالثالث %18 18 سنة 46-55 3

 ةالرابع %9 9 فما فوق سنة 56 4
 %100 100 اجملموع

 

 الدراسي: التحصيل -ج

وبنسبة  حوثًامب (39ـ )ب لوريوس()بكا األوىلجاءت يف املرتبة  عينة البحث، فرادألتحصيل الدراسي من خالل تفريغ البيانات املتعلقة ب
 مبحوثًا( 19( ب)دبلومالثة جاءت )ويف املرتبة الثال %(،27) وبنسبة مبحوثًا (27) بـ ( االعداديةالثانية ) املرتبةيف جاءت %(، و39)

   (.3ل )%(، ينظر جدو15وبنسبة ) مبحوثًا( 15ب))الدراسات العليا( %(، ويف املرتبة الرابعة جاءت 19وبنسبة )
 
 

 العينة فرادأل يبني التحصيل الدراسي (3جدول )
 

 تبةاملر % العدد املرحلة الدراسية ت

 ةالثاني %27 27 االعدادية 1

 ةالثالث %19 19 الدبلوم 2

 األوىل %39 39 بكالريوس 3

 ةالرابع %15 15 الدراسات العليا 4
 %100 100 اجملموع

 

 العينة فرادد. االنتماءات احلزبية أل

 مبحوثًا (24)ـب( التغري حركة ) األوىلجاءت يف املرتبة  عينة البحث، فرادباالنتماءات احلزبية لألمن خالل تفريغ البيانات املتعلقة 
احلزب ملرتبة الثالثة جاءت )ويف ا %(،22) وبنسبة مبحوثًا (22) بـ (اجلماعة االسالميةالثانية ) املرتبةيف جاءت ، و%(24)وبنسبة

ويف  %(،20وبنسبة ) حوثًامب( 20)ـ( باالحتاد الوطين%(، ويف املرتبة الرابعة جاءت )21وبنسبة ) مبحوثًا( 21)ـب الدميوقراطى(
       (.4ينظر جدول )%(، 13بنسبة ) ًامبحوث (13)ـاخلامسة )االحتاد االسالمي( ب املرتبة
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 العينة فرادأل يبني االنتماءات احلزبية (4جدول )

 املرتبة % العدد االنتماءات احلزبية ت

 ةالثالث %21 21 احلزب الدميوقراطي 1

 ةالرابع %20 20 د الوطنىاالحتا 2

 األوىل %24 24 التغيريحركة  3

 ةاخلامس %13 13 االحتاد االسالمي 4

 ةالثاني %22 22 اجلماعة االسالمية 5
 %100 100 اجملموع

 

 اجلديد:  اإلعالممستوى استخدام  -د

اعتني يف سقل من )أ األوىلرتبة جاءت يف امل بحث،عينة ال فرادألاجلديد  اإلعالممبستوى استخدام من خالل تفريغ البيانات املتعلقة 
 مبحوثًا (21) بـ متوسط"( ساعات يف اليوم"معدل 4الثانية جاءت ) املرتبة%(، ويف 65)وبنسبة مبحوثًا (65اليوم"معدل بسيط"( ب)

%(، ينظر جدول 14ة )وبنسب مبحوثًا( 14ساعات يوميا"معدل كثيف"( ب) 4كثر من )أيف املرتبة الثالثة جاءت و %(،21) وبنسبة
(5   .) 

      
 اجلديد اإلعالميبني مستوى استخدام  (5جدول )

 املرتبة % العدد مستوى االستخدام ت

 األوىل %65 65 قل من ساعتني يف اليوم)معدل بسيط(أ 1

 ةالثاني %21 21 ساعات يف اليوم)معدل متوسط( 4 2

 ةثالثال %14 14 ساعات يوميا)معدل كثيف( 4كثر من أ 3

 %100 100 اجملموع
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 اجلزء الثاني من الدراسة املدانية: عرض نتائج البحث 
وتفسري اطنة( املو مناطأتعزيز  اجلديد يف اإلعالمدور )للنتائج اليت توصل اليه البحث وفق مقياس  ويتضمن هذا اجلزء امليداني عرضًا

بتحليل  نوالباحث مقا ،يدانيالبحث املتعلقة باجلانب امل اهدافل اىل اجل الوصو ومن .البحثاحملددة يف  احملاورهذه النتائج حسب 
الدراسة ، مت  يف حماور ملستخدما) احلدود الدنيا والعليا (  (ليكرت اخلماسي)البيانات اليت مت جتميعها، ولتحديد طول خاليا مقياس 

( وبعد ذلك متت 0,80= 4/5خللية الصحيح أي )(، ثم تقسيمه على عدد خاليا املقياس للحصول على طول ا4=1-5حساب املدى) 
يد يف تعزيز اجلد إلعالمادور  إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس ) أو بداية املقياس وهي الواحد الصحيح( للحكم على شدة

 يأتي:  صبح ماأ، وقد املواطنة أمناط
 ميثل    :   )منخفض جدا(  1,80وحتى  1من   -
 ميثل:  )منخفض(  2,60وحتى  1,81من   -
 ميثل:  )متوسط(  3,40وحتى  2,61من   -
 ميثل:  )مرتفع(  4,20وحتى  3,41من   -
 ميثل:  )مرتفع جدا( 5,00وحتى  4,21من   -

( جبمع بدائل كل SPSSج )عن طريق برنام  الباحثون ها قامتاملعياري لكل الفقرات ورتب حنرافولغرض معرفة الوسط احلسابي واال
كرب اىل ألمن ا يأنازليا تفقرات الوسط احلسابي لل املعياري لكل الفقرات، ثم رتب مراتب حنرافت واستخراج الوسط احلسابي واالالفقرا

 :اآلتيك أصبحتصغر، واليت ألا
 واطنة السياسيةاجلديد يف تعزيز امل اإلعالمدور : األولور احمل

عام لتقدير حلسابي التوسط ا، تبني ان امليد يف تعزيز املواطنة السياسية اجلد اإلعالمدور  من خالل فرز البيانات اخلاصة مبعرفة
( اليت 1ن الفقرة )أحظ . وعلى مستوى الفقرات نالدور متوسط( وهو 0.966معياري ) احنراف( و2.82كان )يف هذا احملور العينة 

ت الفقرة لثانية جاءيف املرتبة اوى متوسط، توسمبو وىلاأل" جاءت يف املرتبة السياسية املشاركة ثقافة اجلديد اإلعالم ينتج تنص على "
اءت ة الثالثة جويف املرتب وسط،مت مبستوىوالعام"  السياسي للمجال باالنتماء املواطن شعور اجلديد اإلعالم يزيد"( اليت تنص على 3)

 ( اليت2قرة )حلت الففرابعة ال املرتبة مبستوي متوسط، أما يفوالقانون"  سيادة اجلديد اإلعالم ( اليت تنص على " يعزز5الفقرة )
  تنص "يبين( اليت4قرة )سط، ويف املرتبة اخلامسة  جاءت الف" ومبستوى متوالسياسي النهوض مشاريع اجلديد اإلعالم تنص "خيدم

 ص "خيدم( اليت تن6)لت الفقرة السياسية" ومبستوى منخفض، ويف املرتبة السادسة واالخرية ح للتعددية جديدًة فكارأ اجلديد اإلعالم
 وها اجملال فقرات يف هذلان مستوى أومن خالل هذه املؤشرات يتبني السياسية" و مبستوى منخفض،  التنمية برامج اجلديد اإلعالم

    .ردستانكو إقليم سياسية يفولكن مبستوى متوسط يف تعزيز املواطنة ال ًاعالم اجلديد دورإللن أتؤكد على  ة وهذا مستويات متوسط
  (6رقم )ينظر جدول 
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 واطنة السياسيةاجلديد يف تعزيز امل اإلعالمدور يبني ( 6جدول )                       

 
 واطنة االقتصاديةاجلديد يف تعزيز امل اإلعالمدور احملور الثاني: 

 
عام لتقدير حلسابي الاملتوسط ن اأ، تبني اجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية اإلعالمدور  بيانات اخلاصة مبعرفةمن خالل فرز ال

( اليت 7ن الفقرة )أحظ . وعلى مستوى الفقرات نالدور متوسط( وهو ٠,٩٥٧معياري ) احنراف( و٣,١٢٦كان )يف هذا احملور العينة 
ت الفقرة ثانية جاءاملرتبة ال ى متوسط، ويفتوسمبو األوىل" جاءت يف املرتبة  اسات االقتصاديةالسياجلديد  اإلعالم يوحد تنص على "

( اليت 9)ءت الفقرة الثة جا" ومبستوي متوسط، ويف املرتبة الثاجلديد مسرية العمل االقتصادي اإلعالمخيدم  ( اليت تنص على "8)
خيدم  ليت تنص "ا( 12فقرة )حلت الفستوي متوسط، أما يف املرتبة الرابعة " ومبحق العمل للجميع  اجلديد اإلعالم يعززتنص على " 

 اإلعالمساهم ي ( اليت تنص "10" ومبستوى متوسط، ويف املرتبة اخلامسة  جاءت الفقرة )رفع وعي املواطن لالستثماراجلديد  اإلعالم
يف اجلديد  اإلعالمساهم ي ص "( اليت تن11ة حلت الفقرة )خريأل، ويف املرتبة السادسة واتوسط" ومبستوى محماربة الفساد اجلديد يف 

 مستويات وهاجملال  فقرات يف هذاالن مستوى أومن خالل هذه املؤشرات يتبني " و مبستوى منخفض، النزاهة االقتصادية تعزيز
نظر ي  وردستان.ك إقليم يف يةاالقتصادواطنة ولكن مبستوى متوسط يف تعزيز امل ًاعالم اجلديد دورإلن لأؤكد على ي ة وهذا متوسط
 (7)رقمجدول 

 
 

 

املتوسط  الفقرات ر
 احلسابي

 حنرافاال
 املعياري

 املرتبة املستوى

 األوىل متوسط 0.992 3.13 املشاركة السياسية ثقافةاجلديد  اإلعالم ينتج 1

 ةالرابع متوسط 1.010 2.84 مشاريع النهوض السياسيديد اجل اإلعالمخيدم  2

 ةالثاني متوسط 0.950 2.99 عامي الاجلديد شعور املواطن باالنتماء للمجال السياس اإلعالم يزيد 3

 ةاخلامس متوسط 1.005 2.63 لتعددية السياسيةل جديدًة ًافكارأاجلديد  اإلعالم يبين 4

 ةالثالث متوسط 0.926 2.86 قانوناجلديد سيادة ال اإلعالم يعزز 5

 ةالسادس منخفض 0.917 2.51 التنمية السياسيةبرامج اجلديد  اإلعالمخيدم  6

 متوسط 5.796 16.95 اجملموع

 0.966 2.82 األولاملتوسط احلسابي العام للمحور 
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 واطنة االقتصاديةيز املاجلديد يف تعز اإلعالمدور يبني  ( 7جدول )

 

 اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية اإلعالمدور .احملور الثالث: 3
، تبني ان املتوسط احلسابي العام لتقدير اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية اإلعالمدور ة مبعرفة من خالل فرز البيانات اخلاص

( 16ن الفقرة )أ. وعلى مستوى الفقرات نالحظ دور متوسط( وهو 1.052معياري ) احنراف( و2.671كان )يف هذا احملور العينة 
يف املرتبة الثانية جاءت ى متوسط، وتوسمبو األوىل" جاءت يف املرتبة ساواتثقافة امل نشراجلديد يف  اإلعالمساهم ياليت تنص على "

" ومبستوي متوسط، ويف املرتبة الثالثة قافة احلرية واحرتام الرأي يف تعزيز ثاجلديد  اإلعالميساهم  "( اليت تنص على17الفقرة )
" ومبستوي متوسط، أما يف املرتبة  العمل التطوعيلتحقيق  جديًة فكارًاأ اجلديد اإلعالم( اليت تنص على "ينشر 18جاءت الفقرة )

، ويف نخفض" ومبستوى مباملصلحة العامة هتمام لال جديًة ًافكارأاجلديد  اإلعالمطرح ي ( اليت تنص "15حلت الفقرة )فالرابعة 
منخفض، ويف املرتبة السادسة  ستوى" ومبيف نشر قيم التسامحاجلديد  اإلعالمساهم ( اليت تنص" ي14املرتبة اخلامسة  جاءت الفقرة )

" و مبستوى اجلديد ثقافة االعرتاف املتبادل بني املكونات االجتماعية  اإلعالميطرح  "( اليت تنص13خرية حلت الفقرة )واأل

  الرقم

 الفقرات

املتوسط 
 احلسابي

 حنرافاال
 املعياري

 املرتبة املستوى

 األوىل متوسط 0.973 3.39 السياسات االقتصاديةاجلديد  اإلعالم يوحد 7

 ةالثاني متوسط 0.945 3.34 اجلديد مسرية العمل االقتصادي اإلعالمخيدم  8

 ةالثالث متوسط 0.906 3.26 حق العمل للجميع اجلديد  اإلعالم يعزز 9

 ةاخلامس متوسط 1.022 3.08 حماربة الفساداجلديد يف  اإلعالمساهم ي 10

 ةالسادس منخفض 1.016 2.59 النزاهة االقتصادية تعزيزيف اجلديد  اإلعالمساهم ي 11

 ةالرابع متوسط 0.882 3.10 رفع وعي املواطن لالستثماراجلديد  اإلعالمخيدم  12

 متوسط 5.742 18.756 اجملموع

  ٠,٩٥٧ ٣,١٢٦ املتوسط احلسابي العام للمحور الثاني   
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اجلديد ن لالعالم أؤكد على ي ة وهذامستويات متوسط هوفقرات يف هذا اجملال الن مستوى أومن خالل هذه املؤشرات يتبني منخفض، 
 (8رقم )ينظر جدول    .كوردستان إقليميف  االجتماعيةولكن مبستوى متوسط يف تعزيز املواطنة  ًادور

 

 

 

 

 

 

 

 اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية اإلعالمدور يبني ( 8جدول )

 

 احملاورمجيع  اجلديد يف اإلعالمدور .4

 البحث  لعينةا أفرادبات جاإن حيث إ احملاور(مجيع ) يفاملستوى و ات املعياريةحنرافاألوساط احلسابية واالمبعرفة اخلاصة  عطياتاملتشري 
ور على حدى فقد حم(، أما يف كل متوسطو املستوى ).(0.991معياري قدره ) احنراف( و 2.904قد حصل على وسط حسابي قدره )

( 3.126ي )توسط حسابمب ألوىلااجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية( يف املرتبة  اإلعالم)دور  ي تتعلق بـحل احملور الثاني الذ
( مبتوسط ة السياسيةتعزيز املواطن ديد يفاجل اإلعالمدور )املتعلق بـ  األول راحملويف املرتبة الثانثة حل و (،0.957معياري ) احنرافو

واطنة تعزيز امل اجلديد يف إلعالمادور ) يف املرتبة الثالثة جاء احملور الثالث املتعلق بـ، و(0.966معياري ) احنراف( و2.826 حسابي )
 (9ينظر جدول )  (1.052معياري ) احنراف( و2.761مبتوسط حسابي ) (االجتماعية 

 

املتوسط  الفقرات ر
 احلسابي

 حنرافاال
 املعياري

 املرتبة املستوى

 ةالسادس منخفض 1.012 2.31 عيةجتماات االفة االعرتاف املتبادل بني املكوناجلديد ثقا اإلعالميطرح  13

 ةاخلامس منخفض 0.987 2.45 يف نشر قيم التسامحاجلديد  اإلعالمساهم ي 14

 ةالرابع منخفض 1.103 2.58 ةباملصلحة العامهتمام لالاجلديد افكار جدية  اإلعالمطرح ي 15

 األوىل متوسط 1.024 3.23 قافة املساواتث نشراجلديد يف  اإلعالمساهم ي 16

 ةالثاني متوسط 1.057 3.07 أيقافة احلرية واحرتام الريف تعزيز ثاجلديد  اإلعالميساهم  17

 ةالثالث متوسط 1.130 2.93 العمل التطوعيجدية لتحقيق  فكارًاأ اجلديد اإلعالمينشر  18

 متوسط 6.312 16.566 اجملموع

 1.052 2.671 الثالثام للمحور املتوسط احلسابي الع
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 احملاورمجيع  اجلديد يف اإلعالم دور( يبني 9جدول )

 

 وثني حيف تقدير املب اإلحصائيةالتعرف على مدى الفروق 

اجملتمعية  وليةاس باملسؤحسإلدي لتوعية الشباب الكورحنو دور تكنلوجيا االتصال ويف تقدير املبحوثني  اإلحصائيةلبيان داللة الفروق 
و  (العمرت ) املتغريا لكل من ، وحتليل التباين االحاديو  طبقا للمتغريات، مت استخدام االختبار"ت" ، لكل من املتغريات )اجلنس(

 :تياآل، وعلى النحو )عدد ساعات استخدام تكنلوجيا االتصال(و )االنتماءات احلزبية( و (تحصيل الدراسي)ال
 اجلنس-1

نت ة، حيث كاينة الدراسع أفراد، من اإلناثبني الذكور و إحصائيةتوجد فروق ذات داللة أنه  اتضح تبار"ت"من خالل استخدام اخ
 :اآلتيالنتائج غري دالة إحصائيا، على النحو 

من مستوى وهذا يعين أنه أقل  (0.038لة )مستوى الدال بلغ  الداللة تعزيز املواطنة السياسيةيف  اجلديد اإلعالمدور : األول وراحمل  -
لى من عالذكور أ ألجوبةسابي والفرق لصاحل الذكور الن املتوسط احل اإلناثفرق بني اجوبة الذكور و هناكيعين أنه  0.05معنوية من 

 .اإلناث
ى وهذا يعين أنه أقل من مستو .(0.049مستوى الداللة ) بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية( اإلعالمدور : )الثاني احملور -

من  علىألذكور اجوبة ألابي ن املتوسط احلسألوالفرق لصاحل الذكور  اإلناثجوبة الذكور وبني أ ًان هناك فرقأيعين  0.05معنوية 
 اإلناث.

ين أنه أقل من مستوى وهذا يع، (0.037لداللة )مستوى ا بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية( اإلعالم: )دور احملور الثالث -
لى من عأالذكور  جوبةألسابي ن املتوسط احلوالفرق لصاحل الذكور أل اإلناثجوبة الذكور وبني أ ًاأي أن هناك فرق 0.05من معنوية 

 .اإلناث
 
 
 

املتوسط  احملاور ر
 احلسابي

 حنرافاال
 املعياري

 املرتبة املستوى

 ةالثاني متوسط 0.966 2.826 اجلديد يف تعزيز املواطنة السياسية اإلعالمدور  1

 األوىل متوسط 0.957 3.126 يةاجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصاد اإلعالمدور  2

 ةالثالث متوسط 1.052 2.761 يةاجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماع ماإلعالدور  3

 متوسط 0.991 2.904 العام
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 اجلنس يف تقدير املبحوثني طبقا للمتغري اإلحصائيةالفروق يبني ( 10جدول )

 العمر -2

انت كاسة، حيث عينة الدر دأفرامن  ملتغري العمر  طبقا إحصائيةأنه التوجد فروق ذات داللة  اتضح" فمن خالل استخدام اختبار" -
 :اآلتيالنتائج غري دالة إحصائيا، على النحو 

من مستوى  كثروهذا يعين أنه أ (0.527)مستوى الداللة  بلغ (تعزيز املواطنة السياسيةيف  جلديدا اإلعالمدور ): األول وراحمل  -
 جوبة املبحوثني من خالل متغري العمر.أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

من مستوى  كثروهذا يعين أنه أ (0.132)مستوى الداللة  بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية( اإلعالمدور : )الثاني احملور -
 ي التوجد هناك فروق يف اجوبة املبحوثني من خالل متغري العمر.أ 0.05معنوية من 

من مستوى  كثرهذا يعين أنه أو( 0.502)مستوى الداللة  بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية( اإلعالماحملور الثالث: )دور  -
 (.11ينظر جدول ) جوبة املبحوثني من خالل متغري العمر.وق يف أاي التوجد هناك فر 0.05معنوية من 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 الداللة تقيمة" املعياري حنرافاال املتوسط احلسابي اجلنس احملاور

تعزيز املواطنة يف  اجلديد اإلعالمدور 
 السياسية

 2.71558 2.8876 ذكر
2.202 0.038 

 0.73795 2.4524 نثىأ

اجلديد يف تعزيز املواطنة  اإلعالمدور 
 االقتصادية

 0.59921 3.1764 ذكر
1.993 0.049 

 0.72931 2.8214 نثىأ

اجلديد يف تعزيز املواطنة  اإلعالمدور 
 االجتماعية

 0.78188 2.8236 كرذ

 0.62994 2.3571 نثىأ 0.037 2.120
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 العمر يف تقدير املبحوثني طبقا للمتغري اإلحصائيةالفروق يبني ( 11جدول )

 

 التحصيل الدراسي-3

ة، ينة الدراسع أفرادن م الدراسي  متغري التحصيلبني  إحصائيةأنه التوجد فروق ذات داللة  اتضح" فمن خالل استخدام اختبار" -
 :اآلتيحيث كانت النتائج غري دالة إحصائيا، على النحو 

من مستوى  كثروهذا يعين أنه أ (0.906)مستوى الداللة  بلغ تعزيز املواطنة السياسية(يف  اجلديد اإلعالمدور : )األول وراحمل  -
 .التحصيل الدراسي من خالل متغري جوبة املبحوثنياي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

من مستوى  كثروهذا يعين أنه أ (0.987)مستوى الداللة  بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية( اإلعالمدور : )الثاني احملور -
 .التحصيل الدراسيجوبة املبحوثني من خالل متغري أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

من مستوى  كثر أنه أوهذا يعين( 0.108)الداللة  مستوى بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية( اإلعالم)دور احملور الثالث:  -
 (.12ول ). ينظر جد التحصيل الدراسيجوبة املبحوثني من خالل متغري أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

 

 

 
 

املتوسط  العمر اجملال
 احلسابي

 حنرافاال
 املعياري

قيمة 
 "ف"

 الداللة

 0.747 0.778 2.903 35-25 يةاجلديد يف تعزيز املواطنة السياس اإلعالمدور 
 
 
 

0.527 

36-45 2.881 0.704 

46-55 2.666 0.5885 

 0.9013 2.611 فمافوق-56

 0.132 1.914 0.6403 3.114 35-25 اديةاجلديد يف تعزيز املواطنة االقتص اإلعالمدور 

36-45 3.266 0.6342 

46-55 3.083 0.4892 

 0.692 2.722 فمافوق-56

 0.502 0.790 0.7487 2.605 35-25 اعيةاجلديد يف تعزيز املواطنة االجتم اإلعالمر دو

36-45 2.847 0.8017 

46-55 2.8519 0.6639 

 1.0130 2.8704 فمافوق-56
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 التحصيل الدراسي طبقا للمتغرييف تقدير املبحوثني  اإلحصائيةالفروق ( 12جدول )

 
 :اجلديد اإلعالماستخدام ساعات  -4

 دأفرامن   اجلديد الماإلعاستخدام متغري ساعات بني  إحصائيةأنه التوجد فروق ذات داللة  اتضح" فمن خالل استخدام اختبار"
 :اآلتيالنتائج غري دالة إحصائيا، على النحو عينة الدراسة، حيث كانت 

من مستوى  كثروهذا يعين أنه أ (0.770)مستوى الداللة  بلغ تعزيز املواطنة السياسية(يف  اجلديد اإلعالمدور : )األول وراحمل  -
 .االستخدامجوبة املبحوثني من خالل متغري ساعات أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

من مستوى  كثروهذا يعين أنه أ (0.580)مستوى الداللة  بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية( اإلعالمدور : )الثاني احملور -
 .ستخدامالاجوبة املبحوثني من خالل متغري ساعات أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

من مستوى  كثر أنه أوهذا يعين( 0.106)ستوى الداللة م بلغ تماعية(اجلديد يف تعزيز املواطنة االج اإلعالماحملور الثالث: )دور  -
 (.13ول )ينظر جد ، االستخدامجوبة املبحوثني من خالل متغري ساعات أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

 

 

 

 

 

 

 اوراحمل
 

التحصيل 
 الدراسي

املتوسط 
 احلسابي

 حنرافاال
 املعياري

قيمة 
 "ف"

 الداللة

 0.906 0.186 0.8915 2.8333 عداديإ ةياسياجلديد يف تعزيز املواطنة الس اإلعالمدور 

 0.7023 2.8772 دبلوم

 0.70991 2.7650 بكالوريوس

 0.5265 2.9111 دراسات عليا

اجلديد يف تعزيز املواطنة  اإلعالمدور 
 االقتصادية

 0.987 0.046 0.7101 3.1358 عداديإ

 0.6789 3.0877 دبلوم

 0.6018 3.1239 بكالوريوس

 0.5156 3.1667 دراسات عليا

اجلديد يف تعزيز املواطنة  اإلعالمدور 
 االجتماعية

 0.108 2.079 0.9555 2.6296 عداديإ

 0.7251 2.5877 دبلوم
 0.6835 2.7692 بكالوريوس

 0.6057 3.1778 دراسات عليا
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 املتابعةساعات  يف تقدير املبحوثني طبقا للمتغري اإلحصائيةالفروق يبني ( 13جدول )

 
 االنتماءات احلزبية -5
دراسة، عينة ال رادأفمن بية متغري االنتماءات احلزبني  إحصائيةأنه التوجد فروق ذات داللة  اتضح" فل استخدام اختبار"من خال -

 :اآلتيحيث كانت النتائج غري دالة إحصائيا، على النحو 
من مستوى  كثرهذا يعين أنه أو (0.158)مستوى الداللة  بلغ تعزيز املواطنة السياسية(يف  اجلديد اإلعالمدور : )األول وراحمل  -

 االنتماءات احلزبية.جوبة املبحوثني من خالل متغري أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 
من مستوى  كثروهذا يعين أنه أ (0.196)مستوى الداللة  بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االقتصادية( اإلعالمدور : )الثاني احملور -

 االنتماءات احلزبية. جوبة املبحوثني من خاللتوجد هناك فروق يف أأي ال 0.05معنوية من 
من مستوى  كثر أنه أوهذا يعين( 0.140)ستوى الداللة م بلغ اجلديد يف تعزيز املواطنة االجتماعية( اإلعالماحملور الثالث: )دور  -

 (.14جدول رقم ) . ينظر ماءات احلزبيةاالنتجوبة املبحوثني من خالل متغري أي التوجد هناك فروق يف أ 0.05معنوية من 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 راحملاو
 

ساعات 
 املتابعة

املتوسط 
 احلسابي

 حنرافاال
 املعياري

 الداللة قيمة "ف"

 0.7074 2.8359 2أقل من  اسيةتعزيز املواطنة السييف  اجلديد اإلعالمدور 

 0.6690 2.8810 ساعات 4 0.770 0.262

 0.9454 2.7024 4أكثر من 

 0.6243 3.1487 2ل من أق يةتصاداجلديد يف تعزيز املواطنة االق اإلعالمدور 

 0.6236 3.1667 ساعات 4 0.580 0.547

 0.6672 2.9643 4أكثر من 

اجلديد يف تعزيز املواطنة  اإلعالمدور 
 االجتماعية

 0.7886 2.8410 2أقل من 

 0.6718 2.7698 ساعات 4 0.106 2.296

 0.7949 2.3571 4أكثر من 
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 االنتماءات احلزبية يف تقدير املبحوثني طبقا للمتغري اإلحصائيةالفروق  يبني( 14جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 اجملال
 

توسط امل األحزاب
 احلسابي

حنراف الا
 املعياري

قيمة 
 "ف"

 الداللة

دور اإلعالم اجلديد يف تعزيز املواطنة 
 السياسية

 
 

يناالحتاد الوط  1190.3  78730.0  

692.1  158.0  

زب الدمقراطياحل  6833.2  82345.0  

8264.2 التغري  86040.0  
5128.2 االحتاد اإلسالمي  36300.0  
8636.2 اجلماعة اإلسالمية  51083.0  

دور اإلعالم اجلديد يف تعزيز املواطنة 
 االقتصادية

3254.3 االحتاد الوطين  46391.0  

545.1  196.0  

زب الدمقراطياحل  9667.2  69164.0  
0000.3 التغري  72232.0  
0256.3 االحتاد اإلسالمي  44015.0  
2803.3 اجلماعة اإلسالمية  64935.0  

دور اإلعالم اجلديد يف تعزيز املواطنة 
 االجتماعية

0397.3 االحتاد الوطين  89583.0  

777.1  140.0  

زب الدمقراطياحل  4583.2  80908.0  
7292.2 التغري  85806.0  
6026.2 االحتاد اإلسالمي  50707.0  
8864.2 اجلماعة اإلسالمية  58052.0  

http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR%20Vol.6


Journal of University of Raparin                   نەڕیراپ ۆیزانك یارۆڤگ                        E-ISSN: 2522 – 7130    P-ISSN: 2410 – 1036  

198 

2019.September, . No.2http://journal.uor.edu.krd/index.php/JUR Vol.6  12 (6).no(2).paperDOI:https://doi.org/10.26750/Vol 

 :االستنتاجات

 ة، ما يأتي:نيبعد مناقشة نتائج الدراسة امليدا وناستنتج الباحث
هذا الدور  أن إلا، لعراقكوردستان ا إقليماملواطنة يف  طأمناتعزيز  يفبدور يتمتع  اجلديد اإلعالممن خالل مقياس الدراسة تبني أن  -1

 . متوسط بشكل  سهاميوكما تبني 
لسياسات ايف توحيد  خاصة ،خري للمواطنةاأل مناطاملواطنة االقتصادية مقارنة باأل أمناطيف تعزيز  ًاعالم اجلديد دورإن لإل -2

 االقتصادي. العمل مسرية االقتصادية و خدمة
د وره حمدودلكن يبقى اجملتمع و يف تعزيز املواطنة السياسية خاصة يف تعزيز املشاركة السياسية داخلاجلديد دورًا  إن لإلعالم -3

 التنمية السياسيةيها يف طرح برامج خص يف عدم تصّدومتوسط  يف جماالت أخرى وباأل
 املكونات نيب ملتبادلا العرتافا ثقافة تصديها لنشر منخفض يف تعزيز املواطنة االجتماعية خاصة يف عدمإن لإلعالم اجلديد دورًا  -4

 . التسامح قيم نشر االجتماعية و
نتائج البحث أن ن خالل الذ تبني م، ااملواطنة أمناطاجلديد  يف تعزيز  اإلعالمحيال دور  اإلناثهناك عدم تشابه يف رؤية الذكور و  -5

 .اإلناثاملواطنة مقارنة ب تعزيز كثر يفالذكور يرون أن لإلعالم اجلديد دورًا أ

 اإلعالمدور ء زاإ (زبيةماءات احلاستخدام، االنتساعات ، التحصيل الدراسي، العمرطبقا للمتغريات ) املبحوثنيرؤية  هناك تشابه يف -6
حول هم رتقدي يف يةإحصائلة فروق ذات دالعدم وجود  اإلحصائيةذ تبني من النتائج املختلفة، إ هاأمناطب اجلديد يف تعزيز املواطنة

  اجلديد. اإلعالمدور 
 التوصيات 

 املواطنة. أمناطز تعزيبللقيام  مية واحلزبيةواحلك من قبل اجلهات اجلديد اإلعالم ضرورة استخدام  -1
ذا ما هلثر استخداك، كونهم األخاصة الشباب اجلديد اإلعالمثقافة تعزيز املواطنة من قبل مستخدمي لزيادة   عقد دورات تدريبية -2

 . اإلعالم
 امهامليت تقف أ، االعوائقخيص لتشواجلديد  اإلعالماملواطنة يف  أمناطتعزيز ليات مستمر ملعرفة آبشكل  ميدانيةجراء دراسات إ -3

 جراءات الالزمة ملعاجلتها.إلوحتديد ا
 عزيزتلعمل على اجل خدميها من أستموالعمل على توعية  اجلديد من قبل اجلهات املعنية اإلعالمتطوير تقنيات استخدام ضرورة  -4

 . املواطنة 
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