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 ملخص البحث 

استخدام طلبة الجامعات العراقية لمضامين مواقع التواصل االجتماعى وعالقته بالهوية الثقافية تهدف الدراسة إلى التعرف على 

بالتطبيق على عينة عشوائية لديهم، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى استخدمت منهج المسح اإلعالمى الميدانى 

الجامعة  -الجامعات الحكومية)جامعة بغداد  ( مبحوث بالجامعات العراقية وزعت بالمناصفة بين400قوامها )

مفردة، فى الفترة الممتدة من 200الجامعة العراقية( –مفردة، والجامعات الخاصة) جامعة النهرين200المستنصرية(

 من خالل أداة االستبيان.، 30/4/2018إلى 1/4/2018

 النتائج العامة

العراقية من خالل طمس الغرب للهوية العراقية واالجتماعية، كما تؤثر مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الوطنية  -

تؤثر على الهوية االجتماعية من خالل "التخلى عن بعض العادات والتقاليد " وكذلك تؤثر مواقع التواصل على الهوية 

 اللغوية من خالل " إعالء شأن اللغة "

معات العراقية لمضامين مواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتها توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين معدل استخدام طلبة الجا -

 .على الهوية الثقافية لديهم 
 

 

mailto:akhmedkaleel@yahoo.com


 

2 
 

 

Summary 

The study aims to identify the use of Iraqi university students for the contents of the social media 

sites and their relation to their cultural identity. This study is descriptive studies that used the 

field media survey method to apply to a random sample of (400) respondents in Iraqi 

universities, University of Al-Mustansiriya) 200 individuals, and private universities (University 

of Nahrain - Iraqi University) 200 individual, in the period from 1/4/2018 to 30/4/2018, through 

the questionnaire tool. 

Results 

- Social networking sites affect Iraqi national identity by blurring the West's identity and social 

identity, as well as affecting social identity by "abandoning some customs and traditions." The 

sites also influence linguistic identity through " 

- There is a positive correlation between the rate of use of Iraqi university students for the 

contents of social networking sites and their impact on their cultural identity. 
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    مقدمة الدراسة:
 والتطبيقات االتصال، تكنولوجيا تشهده الذي والمتسارع المذهل فالتطور ،للبشرية كبيرة نوعية نقلة نترنتاإل ظهور يعد       

 الفروق متخطية األفراد بين العالقات لطبيعة جديداا  شكالا  أوجدت االجتماعي التواصل مواقع في المتمثلة لإلنترنت، الحديثة

، ومدونات منتديات ،واتس آب انستجرام يوتيوب، تويتر، بوك فيسال مثل الجديد اإلعالم صور تعددت كما،والزمانية المكانية

  .الفئات مختلف من كبير جمهور بجذب قامت والتي

دراسة استخدام طلبة الجامعات العراقية لمضامين مواقع التواصل االجتماعى وعالقته بالهوية  ضرورة لنا ومن هنا يبرز

  .الثقافية لديهم

 
 مشكلة الدراسة: -أوالا 

فرضت الشبكات اإلجتماعية العديد من التحديات التى تؤثر على القيم، والثقافة والهوية، وأنظمة التربية بالمجتمع          

والهوية الثقافية على وجه  ،موضوع الهوية عامةفباعتبارها تتعامل مع فضاء جغرافى ال يعترف بالحدود المكانية وال الزمانية، 

ثير اهتمام عدد من الباحثين والدارسين، باعتبارها تمثل الكيان الشخصى والقومى لكل الخصوص يعتبر من اإلشكاليات التى ت

يمثل تحديا أمام الهوية الثقافية كالفيس بوك  التواصل االجتماعىقع افانتشار استخدام مو ،مجتمع السيما المجتمعات العربية

التى تتميز بتعدد ثقافى، وأثناء تصدير هذا النوع من  باعتبار أن اكتشافه واستخدامه كان فى الواليات المتحدة األمريكية

 والمأكلالتكنولوجيا الحديثة للدول النامية بما فيها الدول العربية تصدر معها نموذج الحياة األمريكية األجنبية المتمثلة فى اللباس 

بهذا  ونتأثرالذين ي طلبة الجامعاتفئة  والتفكير وقيم االستهالك مما يسهم فى خلق أزمة الهويات لدى المجتمع العربى والسيما

 .جتماعية النوع من المواقع اال

استخدام طلبة الجامعات العراقية لمضامين مواقع التواصل عالقة ما  :وبالتالى تتحدد مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسى

 االجتماعى بالهوية الثقافية لديهم؟ 
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 أهمية الدراسة: -ثانياا 
 
 .تكتسب هذه الدراسة أهميتها من كونها تهتم بالهوية الثقافية للشباب المستخدمين لمواقع التواصل االجتماعى  -1

 قدرة مواقع التواصل االجتماعى على توجيه طلبة الجامعات نحو فكرة أو مشكلة أو ثقافة معينة. -2

ومعتقداتهم نحو الكثير من الموضوعات دورا فى تشكيل هوية وآراء الشباب مواقع التواصل االجتماعى ؤدى ت -3

 والقضايا.

التى تعتبر والوطنية واالجتماعية والدينية على القيم الثقافية واألخالقية مواقع التواصل االجتماعى مدى تأثير  -4

 بمثابة حصن لهوية الفرد وبالتالى المجتمع ككل.

 الهوية الثقافية العراقيةالتمسك بدولة العراق للتوسع فى يمكن لنتائج هذه الدراسة أن تقدم معلومات مهمة للقائمين ب -5

 البرامج الثقافية الوطنية.وتعزيزها من خالل بعض 

 

 أهداف الدراسة: -ثالثاا 

استخدام طلبة الجامعات العراقية لمضامين مواقع التواصل االجتماعى تهدف الدراسة إلى هدف رئيسى وهو التعرف على 

 وينبثق من هذا الهدف الرئيسى عدة أهداف فرعية كما يلى: ،وعالقته بالهوية الثقافية لديهم 

 . لمواقع التواصل االجتماعى عينة الدراسةاستخدام دوافع التعرف على  -1

  مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الوطنية لعينة الدراسة. مضامينتأثير التعرف على  -2

 الكشف عن تأثير مضامين مواقع التواصل االجتماعى على الهوية االجتماعية لعينة الدراسة. -3

 مواقع التواصل االجتماعى على الهوية اللغوية لعينة الدراسة. لمضامينرصد التأثيرات المختلفة  -4

  .العالقة بين استخدام عينة الدراسة لمضامين مواقع التواصل االجتماعى والهوية الثقافية لديهمالتعرف على  -5
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 حدود الدراسة: - ابعا ر

استخدام طلبة الجامعات العراقية لمضامين مواقع التواصل االجتماعى وعالقته بالهوية الثقافية : تمثلت فى الحدود الموضوعية

 لديهم. 

 .30/4/2018إلى  1/4/2018تم تطبيق الدراسة على عينة الدراسة الميدانية فى الفترة الزمنية من  الزمنية:الحدود 

الجامعات الجامعة المستنصرية( و -طلبة الجامعات العراقية الحكومية)جامعة بغدادعلى  تم تطبيق الدراسةالحدود المكانية:

  .الذكور واإلناثمن الجامعة العراقية(  –) جامعة النهرين  الخاصة

 

 الدراسات السابقة: -اا خامس

 الجامعي للشباب الثقافية الهوية على االجتماعي التواصل شبكات بعنوان:" انعكاسات (2)(2018جعفري) دراسة نبيلة -1

 الجزائري"

 الشباب طرف من بوك فيس موقع استخدام انعكاسات على التعرف إلى الميدانية الدراسة هذه أنموذجاهدفت بوك فيس شبكة

 البواقي، أم بجامعة الجامعي الشباب من 147 اقوامه قصدية، عينة على بالتطبيق الثقافية، هويته معالم على الجزائري الجامعي

  .االستبيان استمارة بواسطة

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها :

 ويفضلون لهم، المفضل الموقع يعتبر بوك، الذي فيس موقع في العامية اللهجة استخدام يفضلون المبحوثين أغلبية إن -

  عربية. بحروف بالعامية الكتابة من حتى أكثر أجنبية بحروف كتابتها

العربية  اللغة ثم ثانيا والجزائر أوالا، اإلسالم في تتمثل الدراسة عينة الجامعي الشباب لدى الهوية الثقافية محددات -

 .ثالثاا 

 

بعنوان:"اعتمةةاد الشةةباب الجةةامعى علةةى مواقةةا التواصةةل الجتمةةاعى فةةى التةةزود ( 3)(2018حمةةد )دراسةةة مةةابر عبةةد    -2

 بالمعلومات, دراسة مسحية فى جامعة تبوك السعودية".

استهدفت الدراسة التعرف على  درجة اعتماد الشباب السعودى على مواقع التواصلل اإلجتملاعى للتلزود بالمعلوملات واألخبلار  

لمعلومات التى يبحث عنها الشباب السعودى، وقد اعتمدت الدراسلة عللى الملنهج الوصلفى وأداة االسلتبيان، وقلد ومعرفة طبيعة ا

 مفردة من طلبة جامعة تبوك فى المملكة العربية السعودية. 401طبقت على عينة من 
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 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها:

لمواقع التواصل اإلجتماعى تتمثل فى الترفيه والتسلية وقضاء وقت الفلرا  ثلم إن أهم دوافع استخدام الشباب السعودى  -

 للحصول على األخبار والمعلومات ثم للعالقات اإلجتماعية مع أصدقاء وأقارب.

إن طبيعة المعلومات واألخبار التى يبحث عنها الشباب السعودى من خالل مواقع التواصلل اإلجتملاعى تتمحلور حلول  -

السعودى، وحول األخبار الترفيهية وموضوعات فنون ونكت وتسلية، بينما جاء االهتمام منخفضلا جلدا شئون المجتمع 

 فى موضوعات السياسة الدولية والسياسة اإلقليمية. 

ة الجامعات األردنية لثراء مبتكرات شبكات التواصل بعنوان:" استخدامات بل( 4) (2017دراسة وليد محمد عشيمة ) -3

 شباعات المحققة".التفاعلية وال

هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع وطبيعة وأسباب تفضيل استخدام طلبة الجامعات االردنية لشبكات التواصل التفاعلية 

، واعتمدت ى هذه  الشبكات لدى عينة الدراسةومدى ثراء هذه الشبكات واستخداماتها، ومميزاتها النسبية المفضلة ومراحل تبن

 االستبيانوتمثل مجتمع الدراسة فى الجامعات االردنية الحكومية والخاصة كما اعتمد الباحث على  ،المسح الدراسة على منهج

 ( مفردة.450بطريقة المقابلة لـــــــ )

 وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها : 

بصورة دائمة وجاءت  %92.7أظهرت نتائج الدراسة استحواذ استخدام مواقع شبكة اإلنترنت المختلفة على ما نسبته  -

 وبصورة دائمة أيضا. %90.3شبكات التواصل التفاعلية على ما  نسبته 

م، وقد اختلفت استخدامات الطلبة لهذه الوسائل من ترفيهى 2014م إلى عام 2011ازدادت كثافة االستخدام فى عام   -

 دة.بناء عالقات جديلإلى إجتماعى إلى مصدر لسماع األخبار، إلى االستخدام 

 

 

بعنوان:" دور شبكات التواصل االجتماعى فى إكسـاب المراهقين المعرفة بحقوقهم (5)(2017دراسة محمد رأفت حسين ) -4

 االتصالية"

التعرف على دور شبكات التواصل االجتماعى فى إكساب المراهقين المعرفة بحقوقهم االتصالية، وقد هدفت الدراسة إلى 

( مفردة موزعة بالتساوى 400، حيث استخدمت الدراسة أداة االستبيان على عينة مكونة من )استخدمت الدراسة منهج المسح 

( من طالب المدارس الثانوى العام بمحافظة القاهرة 18: 15( من اإلناث من المراهقين بين )200( من الذكور و )200بواقع )

 الكبرى .
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 وقد توصلت نتائج الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

سبة من يثقون فى المعلومات التى يحصلون عليها من خالل شبكات التواصل االجتماعى من إجمالى مفردات عينة إن ن -

(، وبلغت نسبة من ال يثقون فى المعلومات التى يحصلون عليها من خالل شبكات التواصل %51.6الدراسة بلغت )

 (.%48.4االجتماعى من إجمالى مفردات عينة الدراسة )

ارتباطية بين معدل التعرض لشبكات التوصل االجتماعى ومتوسطات درجاتهم على مقياس اكتسابهم الحقوق توجد عالقة  -

 االتصالية عبر شبكات التواصل االجتماعى.

 
 مفاهيم الدراسة: -اا سادس

 .مضامين مواقع التواصل االجتماعىهى األسباب والدوافع التى تجعل المبحوثين يقبلون على *االستخدامات: 

 :الهوية الثقافية *

المقصود بالهوية الثقافية تلك المبادىء األصلية السامية، والذاتية النابعة من األفراد والشعوب وتلك الركائز التى تمثل     

الكيان الشخصى والروحى، والمادى لإلنسان بتفاعل صورتى هذا الكيان إلثبات هوية أو شخصية الفرد أو المجتمع أو 

ويشعر كل فرد بانتمائه األصلى لمجتمع ما يخصصه ويميزه عن باقى المجتمعات األخرى والهوية الشعوب بحيث يحس 

 .والحضارية واللغوية جتماعية االالوطنية والثقافية تمثل كل الجوانب الحياتية 

 

 تساؤالت الدراسة: -سابعاا 
 . استخدام عينة الدراسة لمضامين مواقع التواصل االجتماعىما دوافع  -1

 مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الوطنية لعينة الدراسة؟ مضامينتأثير ما  -2

 ما تأثير مضامين مواقع التواصل االجتماعى على الهوية االجتماعية لعينة الدراسة؟ -3

 

 مواقع التواصل االجتماعى على الهوية اللغوية لعينة الدراسة؟ لمضامينما التأثيرات المختلفة  -4

 العالقة بين استخدام عينة الدراسة لمضامين مواقع التواصل االجتماعى والهوية الثقافية لديهم؟ما  -5
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 متغيرات الدراسة: -اا ثامن
 : استخدام طلبة الجامعات العراقية لمواقع التواصل االجتماعى  المتغير المستقل  -

 : الهوية الثقافية  المتغير التابا  -

 المستوى االجتماعى االقتصادى ( -الجامعة   -: متمثلة فى المتغيرات الديموجرافية ) النوع   المتغيرات الوسيطة  -

 

 فروض الدراسة: -اا تاسع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على مقياس تأثيرات الفرض األول: 

 اللغوية( . -االجتماعية -الهوية الثقافية ) الوطنيةمواقع التواصل االجتماعى على مضامين 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الجامعات الحكومية  ومتوسطات درجات الجامعات الفرض الثاني: 

 مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الثقافية.مضامين الخاصة على مقياس تأثيرات 

مضامين ت داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة الجامعات العراقية على مقياس تأثيرات توجد فروق ذاالفرض الثالث: 

 منخفض(. -متوسط -مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الثقافية تبعا الختالف المستوى االجتماعي االقتصادي)مرتفع

مواقع التواصل االجتماعي لمضامين امعات العراقية توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين معدل استخدام طلبة الجالفرض الرابا: 

 فية لدى طلبة الجامعات العراقية.وتأثيراتها على الهوية الثقا

 

 نوع ومنهج الدراسة:  -عاشرا
  .تعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية التى استخدمت منهج المسح اإلعالمى الميدانى
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 الدراسة:مجتمع وعينة  -حادي عشر
( 400من خالل التطبيق على عينة عشوائية قوامها ) طلبة الجامعات العراقية من الذكور واإلناثيتمثل مجتمع الدراسة فى    

) جامعة مفردة، والجامعات الخاصة200وزعت بالمناصفة بين الجامعات الحكومية)جامعة بغداد الجامعة المستنصرية(مفردة 

 30/4/2018إلى 1/4/2018فى الفترة الممتدة من  ،مفردة200الجامعة العراقية(–النهرين

 
 

 -توصيف عينة الدراسة:
 ( 1 جدول )

 مواصفات عينة الدراسة
 % التكرار المجموعات المتغير

 النــوع
 50 200 ذكور

 50 200 إناث

 100 400 المجموع

 

 نوع الجامعة

 50 200 حكومية

 50 200 خاصة

 100 400 المجموع

 االجتماعىاالقتصاد   المستو 

 

 28.75 115 منخفض

 32.75 131 متوسط

 38.5 154 مرتفا

 100 400 المجموع

 
تلأثيرات مواقلع التواصلل االجتملاعى عللى للتعلرف عللى  الهويلة الثقافيلةتم إعلداد مقيلاس توصيف أبعاد مقياس الهوية الثقافية:

عبلارات  6، و الهوية الوطنيلةعبارات تقيس 6، )عبارة 18مقياس على ال، واحتوى  الهوية الثقافية لدى طلبة الجامعات العراقية

 .(الهوية اللغويةعبارات تقيس  6و الهوية االجتماعيةتقيس 
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 ( 2جدول ) 
 توزيع أبعاد مقياس الهوية الثقافية

     
 أدوات الدراسة: -عشر ثاني

( سنة بالفرق الدراسية 21-18( التى تم تطبيقها على عينة الشباب الجامعى العراقى سن )استخدم الباحث )صحيفة االستبيان 

 30/4/2018إلى 1/4/2018األربعة فى الفترة الممتدة من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وحدة القياس العبارات المقاييس م

 18 الهوية الثقافيةمقياس  1

 معارض 31:  18

 محايد  46:  32

 مؤيد 61: 47

 6 الهوية الوبنية 2

 معارض 10: 6

 محايد 15: 11

 مؤيد 20: 16

 6 الهوية االجتماعية 3

 معارض 10: 6

 محايد 15: 11

 مؤيد 20: 16

 6 الهوية اللغوية 4

 معارض 10: 6

 محايد 15: 11

 مؤيد 20: 16
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 اءات الصدق والثبات لالستبيان : إجر  - عشر ثالث

 اختبار الصدق: 

وفي ضوء ذلك تم عرض صحيفة االستبيان على مجموعة من ويقصد بصدق القياس أن تقيس األدوات ماهدفت لقياسه، 

األساتذة والخبراء والمتخصصين في مجال البحث واإلعالم للحكم على مدى ارتباط الصحيفة بأهداف وتساؤالت وفروض 

الدراسة، وقدرتها على قياس متغيرات الدراسة، وبعد عرض األدوات على المحكمين والخبراء تم عرض الصحيفة على 

 .شرفين لتصبح جاهزة للتطبيقالم

 اختبار الثبات:  -

مفردة( ، ثم 400( مفردة من حجم العينة الكلي )40( من حجم العينة بواقع )%10قام الباحث بتطبيق )صحيفة االستبيان( على )

 قامت بتطبيقها مرة أخرى بعد فاصل زمنى قدره ثالثة أسابيع على نفس العينة من خالل المعادلة التالية :

 مجموع األسئلة÷ ** نسبة الثبات = عددالجابات المطابقة من جملة أسئلة االستمارة  

مملا يلدل عللى ثبلات أداة االسلتبيان،  وهلو معاملل ثبلات مرتفلع يلدل عللي علدم وجلود  % 92.4وقد جاءت نسبة الثبات مرتفعلة 

 اختالف كبير في إجابات المبحوثين على األدوات ، وبالتالي صالحيتها للتطبيق 

 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:  -عشر رابع
 

( حيث اسلتخدم بعلض األسلاليب اإلحصلائية التلى spssباستخدام البرنامج اإلحصائي )الستخراج نتائج الدراسة قام الباحث 

 تتالءم وطبيعة البيانات المطلوبة مثل :

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية . -1

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية . -2

لدراسلة الفلروق اإلحصلائية بلين  One Way Analysis of Variance ANOVAتحليلل التبلاين ذي البعلد الواحلد  -3

 المتوسطات الحسابية للمجموعات في أحد متغيرات الدراسة 

للمجموعات المستقلة لدراسة الفروق بلين المتوسلطين الحسلابيين لمجملوعتين ملن المبحلوثين عللي  T.Testاختبار "ت"  -4

 أحد متغيرات الدراسة .

 لة اإلحصائية للعالقة بين متغيرين من المستوى األسمى .لجداول التوافق لدراسة الدال 2اختبار كا -5

لدراسلة شلدة واتجلاه العالقلة االرتباطيلة بلين متغيلرين ملن متغيلرات   Pearson Correlationمعامل ارتباط بيرسلون   -6

 الدراسة 
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 :نتائج الدراسة

 المواقع األكثر استخداماا بالنسبة لعينة الدراسة: -1
2-  

 (3جدول )
 استخدامهاا بالنسبة لعينة الدراسة وفقاا للنوع المواقع األكثر

 النوع                     

 االستجابة

 الجمالي إناث ذكور

 الداللة zقيمة 
 % ك % ك % ك

 غير دالة 0.1500 80.2 321 79.5 159 81.0 162 مواقا التواصل االجتماعي

 غير دالة 0.3000 79.5 318 81.0 162 78.0 156 المدونات

 غير دالة 0.7000 29.0 116 25.5 51 32.5 65 المنتديات

 غير دالة 0.4500 13.8 55 16.0 32 11.5 23 المواقا العامة االلكترونية

المتخصصة المواقا 

 االلكترونية
 غير دالة 0.1500 11.8 47 12.5 25 11.0 22

 400 200 200 جملة من سئلوا

 
 للنوع، حيث جاء في الترتيب األولتشير بيانات الجدول السابق إلى أبرز المواقع استخداما بالنسبة لعينة الدراسة" وفقا 

من إجمالى مفردات عينة  %81.0من إجمالى مفردات، موزعة بين  %80.2"مواقع التواصل االجتماعي" بنسبة بلغت 

من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين غير دال  %79.5الذكور، فى مقابل 

من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى وهى أقل  0.1500المحسوبة   Zإحصائياا، فقد بلغت قيمة

 .%95ثقة 

من  %78.0من إجمالى مفردات، موزعة بين  %79.5وجاء فى الترتيب الثانى " المدونات"، حيث جاءت بنسبة 

حيث إن الفارق بين  من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، %81.0إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل 

وهى أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين  0.3000المحسوبة   Zالنسبتين غير دال إحصائياا ، فقد بلغت قيمة

 . %95النسبتين بمستوى ثقة 

 من %32.5من إجمالى مفردات، موزعة بين  %29.0وجاء فى الترتيب الثالث " المنتديات"، حيث جاءت بنسبة 

من إجمالى مفردات عينة اإلناث ، وتتقارب النسبتان ، حيث إن الفارق بين  %25.5إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل 

وهى أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين  0.7000المحسوبة   Zالنسبتين غير دال إحصائياا ، فقد بلغت قيمة

 . %95النسبتين بمستوى ثقة 
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من إجمالى مفردات، موزعة بين  %13.8"، حيث جاءت بنسبة االلكترونية وجاء فى الترتيب الرابع " المواقع العامة

من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان ، حيث إن  %16.0من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل  11.5%

وهى أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة  0.4500المحسوبة   Zقيمة الفارق بين النسبتين غير دال إحصائياا، فقد بلغت

  %95فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

من إجمالى مفردات، موزعة بين  %11.8"، حيث جاءت بنسبة  االلكترونية وجاء فى الترتيب الخامس " المواقع المتخصصة

من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان ، حيث إن  %12.5من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل  11.0%

وهى أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة  0.1500المحسوبة   Zالفارق بين النسبتين غير دال إحصائياا، فقد بلغت قيمة

 .%95فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

 

 استخدامها بالنسبة لعينة الدراسة ترتيب مواقع التواصل االجتماعي حسب درجة -2
 ( 4جدول )

 ترتيب مواقع التواصل االجتماعي حسب درجة استخدامها بالنسبة لعينة الدراسة

    الترتيب            

 المواقا

 الوزن المئوي الرابا الثالث الثاني األول

 % ك % ك % ك % ك % ك

 30.2 1292 9.8 39 9.5 38 28.8 115 52 208 الفيس بوك

 28.1 1203 10 40 19.5 78 30.3 121 40.3 161 واتس أب

 21.9 939 18 73 40.8 163 29 116 12 48 تويتر

 19.9 851 31 123 32.3 129 30.5 122 6.5 26 اليوتيوب

 4285 400 مجموع األوزان

 
 النحو التالى :جاء ترتيب مواقع التواصل االجتماعي حسب درجة استخدامها بالنسبة لعينة الدراسة على 

، وجاء فى الترتيب الثانى موقع "واتس آب" %30.2جاء فى الترتيب األول موقع "الفيس بوك" بوزن مئوى بلغت نسبته 

، جاء فى %21.9، وجاء فى الترتيب الثالث " موقع "تويتر" بوزن مئوى بلغت نسبته %28.1بوزن مئوى بلغت نسبته 

 .%19.9ن مئوى بلغت نسبته الترتيب الرابع " موقع اليوتيوب " بوز

 الفيس بوك يأتي في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها أفراد العينة للحصول على المعلومات .ف
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 معدل الساعات اليومية التى يقضيها المراهقون "عينة الدراسة" في تصفح مواقع التواصل االجتماعي يومياا  -3

 ( 5جدول )
 قضيها "عينة الدراسة" في تصفحتمعدل الساعات اليومية التى 

 مواقع التواصل االجتماعي يومياا وفقاا للنوع
 النـــوع                 

 معدل الساعات

 الجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 36.8 147 37.5 75 36.0 72 ساعات 4 -2من 

 34.8 139 35.0 70 34.5 69 أقل من ساعة

 28.5 114 27.5 55 29.5 59 ساعات 4من أكثر 

 100 400 100 200 100 200 المجموع

 مستوي الداللة = غير دالة  0.0228معامل التوافق =     2درجة الحرية =  0.2087= 2قيمة كا           
 

ساعات( من 4 -2 )منتشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يتصفحون مواقع التواصل االجتماعي يوميا 

من إجمالى  %37.5من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل  %36.0موزعة بين  %36.8إجمالى مفردات عينة الدراسة 

 مفردات عينة اإلناث.

من إجمالى  %34.5، موزعة بين %34.8)أقل من ساعة( من إجمالى مفردات عينة الدراسة بلغت بينما بلغت  

من إجمالى مفردات عينة اإلناث،  وبلغت نسبة من يتصفحون مواقع التواصل  %35.0قابل مفردات عينة الذكور، فى م

من إجمالى  %29.5، موزعة بين %28.5( من إجمالى مفردات عينة الدراسة بلغت ساعات 4أكثر من االجتماعي يوميا )

تصفحون مواقع التواصل نسبة يمن إجمالى مفردات عينة اإلناث، بينما بلغت  %27.5مفردات عينة الذكور، فى مقابل 

 االجتماعي 

وهى قيمة غير دالة إحصائياا عند  0.2087، وجد أنها = 2من الجدول السابق عند درجة حرية = 2وبحساب قيمة كا

وجود عالقة دالة إحصائياا بين النوع  متقريباا مما يؤكد على عد 0.0228، وقد بلغت قيمة معامل التوافق 0.900مستوي 

 مواقع التواصل االجتماعي يومياا. في تصفح عينة الدراسةقضيها تث( ومعدل الساعات اليومية التى إنا -)ذكور
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 أهم أسباب تصفح "عينة الدراسة" لمواقع التواصل االجتماعي -4
 ( 6)جدول 

 400تصفح "عينة الدراسة" لمواقع التواصل االجتماعي حيث ن =أسباب أهم 

 االستجابة                       

 السبب

 موافق تماما
موافق إلى 

 حدما
 غير موافق

 الرأي الداللة 2قيمة كا

 % ك % ك % ك

معرفة باألخبار واألحداث زيادة ال

 اليومية
 موافق تماما دالة** 11.285 38.2 153 25.5 102 36.2 145

 ما موافق إلى حد دالة** 10.745 32.2 129 40.5 162 27.2 109 التفرد والفورية في نقل الحدث

تهتم بنقل مشاكل وهموم جميا 

 أفراد المجتما
114 28.5 151 37.8 135 33.8 5.1650 

غير 

 دالة
 ما موافق إلى حد

 موافق تماما دالة** 10.640 35.0 140 26.0 104 39.0 156 نقل القضايا المثارة بجرأة

 ما موافق إلى حد دالة** 130.86 7.8 31 53.5 241 38.8 155 تقدم أكثر من رأي

 موافق تماما دالة** 35.180 19.5 78 38.5 154 42.0 168 تلبي اهتماماتي

 موافق تماما دالة** 25.220 23.0 92 33.5 134 43.5 174 التعود على دخولها

 موافق تماما دالة** 51.245 16.5 66 40.8 163 42.8 171 لقضاء وقت الفراغ

 موافق تماما دالة** 11.285 25.5 102 36.2 145 38.2 153 وسيلة للتسلية والمتعة

 ما موافق إلى حد دالة** 21.755 23.0 92 41.8 167 35.2 141 التخلص من الملل

 ما موافق إلى حد دالة** 34.535 36.8 147 43.2 173 20.0 80 استخدامها في الدراسة

 

تشير بيانات الجدول السابق إلى أهم أسباب تصفح "عينة الدراسة" لمواقع التواصل االجتماعي، حيث جاءت العبارة 

في العبارة " التفرد  2وجاءت قيمة كابرأي موافق تماماا،  11.285= 2كا" قيمة اليومية" زيادة المعرفة باألخبار واألحداث 

 وبرأي موافق إلى حدما. 10.745والفورية في نقل الحدث " =

وهي قيمة غير دالة  5.1650= 2وجاءت العبارة " تهتم بنقل مشاكل وهموم جميع أفراد المجتمع" حيث جاءت قيمة كا

 إحصائياا عند أي مستوى داللة وبرأي " موافق إلى حدما ". 

 0.01ى داللة هي قيمة دالة إحصائياا عند مستو 10.640= 2وجاءت العبارة " نقل القضايا المثارة بجرأة" حيث جاءت قيمة كا

 وبرأي موافق تماماا.

 0.01وهي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى داللة 130.86= 2وجاءت العبارة " تقدم أكثر من رأي" حيث جاءت قيمة كا

 وبرأي موافق إلى حدما.

وبرأي  0.01هي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  35.180= 2وجاءت العبارة " تلبي اهتماماتي" حيث جاءت قيمة كا

 موافق تماما. 
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 0.01هي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  25.220= 2وجاءت العبارة " التعود على دخولها" حيث جاءت قيمة كا

 وبرأي موافق تماما .

 

 0.01وهي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  51.245= 2وجاءت العبارة " لقضاء وقت الفرا " حيث جاءت قيمة كا

 رأي موافق تماما. وب

 0.01هي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  11.285= 2وجاءت العبارة "وسيلة للتسلية والمتعة" حيث جاءت قيمة كا

 وبرأي موافق تماما. 

وبرأي  0.01هي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  21.755= 2وجاءت العبارة " التخلص من الملل" حيث جاءت قيمة كا

 فق إلى حدما. موا

 0.01هي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى داللة  34.535= 2وجاءت العبارة " استخدامها في الدراسة" حيث جاءت قيمة كا

 وبرأي موافق إلى حدما.

 :هتم بمتابعتها "عينة الدراسة" عبر مواقع التواصل االجتماعيتالتى  المضامينأهم  -5
 ( 7جدول )

 بمتابعتها "عينة الدراسة"هتم تالتى  المضامينأهم 
 عبر مواقع التواصل االجتماعي وفقا للنوع.

 النوع                

 المضامين

 الجمالي إناث ذكور
 الداللة zقيمة 

 % ك % ك % ك

 غير دالة 0.1000 73.0 292 72.5 145 73.5 147 إخبارية

 غير دالة 0.5000 44.5 178 42.0 84 47.0 94 دينية

 دالة* 2.7000 58.0 232 71.5 143 44.5 89 أمنية

 غير دالة 0.7000 42.0 168 38.5 77 45.5 91 ثقافية

 غير دالة 0.000 36.5 146 36.5 73 36.5 73 فنية

 غير دالة 0.6000 47.5 190 50.5 101 44.5 89 علمية

 غير دالة 0.1500 15.2 61 14.5 29 16.0 32 تاريخية

 دالة** 4.4000 52.0 208 30.0 60 74.0 148 رياضية

 دالة** 2.8000 71.0 284 85.0 170 57.0 114 ترفيهية

 دالة** 1.6000 31.5 126 23.5 47 39.5 79 خدمات

 400 200 200 جملة من سئلوا
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هتم بمتابعتها عينة الدراسة" عبر مواقع التواصل االجتماعي وفقا تالتى  المضامينتشير بيانات الجدول السابق أهم 

من إجمالى  %73.5من إجمالى مفردات، موزعة بين  %73.0للنوع، حيث جاء في الترتيب األول  "إخبارية " بنسبة بلغت 

مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين النسبتين من إجمالى  %72.5مفردات عينة الذكور، فى مقابل 

وهى أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين النسبتين  0.1000المحسوبة   Zغير دال إحصائياا، فقد بلغت قيمة

 .%95بمستوى ثقة 

من إجمالى مفردات، موزعة بين  %71.0وجاء فى الترتيب الثانى الموضوعات" ترفيهية"، حيث جاءت بنسبة 

من إجمالى مفردات عينة اإلناث،  حيث إن هناك فارق بين  %85.0من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل  57.0%

** وهى أكبر من القيمة الجدولية 2.8000المحسوبة   Z، فقد بلغت قيمة0.01النسبتين وهو دال إحصائياا عند مستوى داللة= 

 . %99وجود عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة المنبئة ب

من  %44.5من إجمالى مفردات،  موزعة بين  %58.0أمنية"، حيث جاءت بنسبة  "وجاء فى الترتيب الثالث 

من إجمالى مفردات عينة اإلناث، حيث إن هناك فارق بين النسبتين وهو دال  %71.5إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل 

** وهى أكبر من القيمة الجدولية المنبئة بوجود 2.7000المحسوبة   Z، فقد بلغت قيمة0.01عند مستوى داللة=  إحصائياا 

 .%99عالقة فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 

 %44.5من إجمالى مفردات، موزعة بين  %47.5وجاء في الترتيب الرابع الموضوعات  " علمية " بنسبة بلغت 

من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين  %50.5ة الذكور، فى مقابل من إجمالى مفردات عين

وهى أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين  0.6000المحسوبة   Zالنسبتين غير دال إحصائياا، فقد بلغت قيمة

 .%95النسبتين بمستوى ثقة 

من  %47.0من إجمالى مفردات، موزعة بين  %44.5دينية "، حيث جاءت بنسبة  وفى الترتيب السادس جاء "

من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان، حيث إن الفارق بين  %42.0إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل 

دولية المنبئة بوجود عالقة فارقة بين وهى أقل من القيمة الج 0.5000المحسوبة   Zالنسبتين غير دال إحصائياا ، فقد بلغت قيمة

 . %95النسبتين بمستوى ثقة 

من إجمالى مفردات،  موزعة بين  %42.0ثقافية"، حيث جاءت بنسبة  "وأما فى الترتيب السابع جاء موضوعات 

حيث إن من إجمالى مفردات عينة اإلناث، وتتقارب النسبتان،  %38.5من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل  45.5%

وهى أقل من القيمة الجدولية المنبئة بوجود عالقة  0.7000المحسوبة   Zالفارق بين النسبتين غير دال إحصائياا، فقد بلغت قيمة

 . %95فارقة بين النسبتين بمستوى ثقة 
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 الدراسة"أكثر مواقع التواصل االجتماعي تأثيراا على الهوية الثقافية العراقية من وجهة نظر "عينة  -6
 (8جدول )

 400أكثر مواقع التواصل االجتماعي تأثيراا على الثقافية العراقية من وجهة نظر "عينة الدراسة" ن=

 االستجابة            

 الموقا

 بدرجة عالية
بدرجة 

 متوسطة

 بدرجة منخفضة

 التأثير الداللة 2قيمة كا

 % ك % ك % ك

 بدرجة عالية دالة** 10.296 12.0 42 43.9 154 44.2 155 كالفيس بو

 بدرجة عالية دالة* 8.9155 13.1 46 32.8 115 54.1 190 اليوتيوب

 بدرجة عالية غيردالة 0.0691 27.1 95 23.4 82 49.6 174 تويتر

 غيردالة 0.6036 64.1 225 24.8 87 11.1 39 واتس آب
بدرجة 

 منخفضة

 
السابق إلى أكثر مواقع التواصل االجتماعي تأثيراا على الوعي األمني للمراهقين "عينة  تشير بيانات الجدول

** وبدرجة تأثير عالية وهي قيمة دالة إحصائياا عند مستوى  10.296= 2الدراسة"، حيث جاءت موقع " الفيس بوك" قيمة كا

ثير عالية وأيضا هي قيمة دالة إحصائياا عند * وبدرجة تأ8.9155في موقع " اليوتيوب" = 2، وجاءت قيمة كا0،01داللة 

وهي قيمة غير دالة إحصائياا عند أي مستوى  0.0691= 2، وجاء موقع " تويتر" حيث جاءت قيمة كا0.05مستوى داللة 

هي قيمة غير دالة إحصائياا عند أي  0.6036= 2داللة وبدرجة تأثير عالية، وجاء موقع  "الواتس آب حيث جاءت قيمة كا

 ى داللة وبدرجة تأثير منخفضةمستو
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 أهم المضامين التى تهتم عينة الدراسة بنشرها على صفحتها الشخصية وفقاا للنوع: -7
 ( 9جدول ) 

 توزيع أهم المضامين التى تهتم عينة الدراسة بنشرها على صفحتها الشخصية وفقاا للنوع

 النوع 

 مد  المشاهدة

 الجمالى  إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 59.25 237 53.00 106 65.50 131 التسلية والترفيه

 26.50 106 26.00 52 27.00 54 الموضوعات الثقافية

 14.25 57 21.00 42 7.50 15 الموضوعات الدينية

 100.00 400 100.00 200 100.00 200 الجمالى

 0.01الداللة =              0.193معامل التوافق =              2د.ح =              15.464= 2كا

 
 تشير بيانات الجدول السابق أن عينة الدراسة تهتم بنشر المضامين التالية على صفحتها الشخصية:

 %53بينما اإلناث بنسبة  %65.5موزعة بين الذكور بنسبة  %59.25فى الترتيب األول بنسبة  التسلية والترفيهجاء  -

 %26بينما اإلناث بنسبة  %27موزعة بين الذكور بنسبة  %26.5فى الترتيب الثانى بنسبة  الموضوعات الثقافيةجاءت  -

مقابل اإلناث بنسبة  %7.5موزعة بين الذكور بنسبة  %14.25فى الترتيب الثالث بنسبة  الموضوعات الدينيةوأخيرا جاء  -

21%. 

ى صفخته الشخصية بالفيس بوك بمواضيع التسللية مما سبق يتضح أن الشباب الجامعى العراقى يهتم من خالل ما تنشره عل

الدينية فجلاءت فلى المرتبلة األخيلرة ملن حيلث معلدل االهتملام مملا  الموضوعاتالثقافية، أما  ضوعاتوالترفيه ،وتليها المو

التسللية والترفيله ملن خلالل مشلاركة الصلور والفيلديوهات الخاصلة بالموضلة المتعلقلة ضلوعات يعكلس تلأثر هلذه الفئلة بمو

أحدث صاميم المالبس مثال، وطريقة قصر الشعر أو الميكاج وكذا الديكور المنزلى وغالبا ما تكلون ذات أصلل غربلى فلى ب

 حين يأتى اهتمامهم باألمور الدينية فى آخر المراتب رغم أن الدين يعتبر من رموز الهوية الثقافية العربية.

إنلاث( فلى أهلم المضلامين التلى  –لة إحصلائية بلين النلوع )ذكلوروجد عالقة ذات دالمن الجدول السابق  2وبحساب قيمة كا

، وهلى داللة 2عنلد درجلة حريلة= 15.464=  2تهتم عينة الدراسة بنشلرها عللى صلفحتها الشخصلية حيلث كانلت قيملة كلا

 0.01إحصائيا عند مستوى داللة = 
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 التواصل االجتماعيعبر مواقع بين الشباب والتفاعل اللغات المتداولة فى عملية التواصل  -8
 ( 10جدول )

 بين الشباب عبر مواقع التواصل االجتماعيوالتفاعل اللغات المتداولة فى عملية التواصل 
 وفقاا للنوع

 النـــوع                 

 االستجابة

 الجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

 47.5 190 53.5 107 41.5 83  الفرانكو آراب

 40.2 161 35.0 70 45.5 91 العاميةاللغة المختلطة 

 12.2 49 11.5 23 13.0 26 االنجليزية

 100 400 100 200 100 200 المجموع

 مستوي الداللة = دالة      0.1211معامل التوافق =       2درجة الحرية =     5.954= 2قيمة كا          
 

أن  عبر مواقع التواصل االجتماعياللغات المتداولة فى عملية التواصل بين الشباب تشير النتائج التفصيلية للجدول السابق أن 

من  %53.5من إجمالى مفردات عينة الذكور، فى مقابل  %41.5، موزعة بين %47.5)الفرانكو آراب(  جاءت بنسبة 

من إجمالى مفردات  %45.5، موزعة بين %40.2 بنسبة اللغة المختلطة العاميةبينما جاءت إجمالى مفردات عينة اإلناث،

من إجمالى مفردات عينة  اللغة االنجليزيةمن إجمالى مفردات عينة اإلناث،  وبلغت نسبة   %35.0عينة الذكور، فى مقابل 

 من إجمالى مفردات عينة اإلناث. %11.5من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل  %13.0موزعة بين  %12.2الدراسة 

أن هذه الفئة اإلجتماعية من خالل تفاعلها مع بعضها البعض ومع المضامين المنشورة عبر موقع الفيس بوك  يعنى ذلكو

والتعليق عليها ال يتم عن طريق اللغة العربية فقط بل هناك لغات أخرى مما يؤثر سلبا على الهوية الثقافية العربية التى ترتكز 

لى جانب هذه اللغات هناك أيضا لغات تعتمد على استخدام الرموز المعبرة أو ما يعرف على اللغة العربية كمقوم أساسى، إ

التى يعتبرها البعض أكثر الوسائل توصيال لألفكار، وإضافة إلى هذه اللغات هناك لغة جديدة تتصف  Chat Smileysباسم 

ألرقام فى عملية المحادثة والتواصل بين بالمفردات السريعة ظهرت مع التقنيات الجديدة لالتصال تقتصر على استخدام ا

 إلى غير ذلك. 9وحرف قاف  7الشباب مثال حرف حاء يرمز له ب 

وهى قيمة دالة إحصائياا عند   5.954، وجد أنها = 2من الجدول السابق عند درجة حرية = 2بحساب قيمة كاو

تقريباا مما يؤكد على وجود عالقة دالة إحصائياا بين النوع  0.1211، وقد بلغت قيمة معامل التوافق 0.05مستوى داللة 

 ولة فى عملية التواصل بين الشباب عبر مواقع التواصل االجتماعيباللغات المتدا عينة الدراسةإناث( ومدى اهتمام  -)ذكور
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 : لهم فى البروفايل الشخصىبابراز تاريخ العراق  اهتمام طلبة الجامعات العراقية مدى -9
 (11جدول )

 وفقًا للنوع.   لهم بابراز تاريخ العراق فى البروفايل الشخصى اهتمام طلبة الجامعات العراقية مدى
 النـــوع               

 المعدل 

 الجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

ال اهتم بنشر صور تاريخية أو 

 معلومات عن العراق
85 42.50 92 46.0 177 44.25 

 صور أو معلوماتأحيانا انشر 

 تاريخية مناسبة كل عند
76 38.0 98 49.0 174 43.50 

 عند صور أو معلومات أنشر

 عراقية تاريخية مناسبة كل
39 19.50 10 5.0 49 12.25 

 الجمالــي
200 100 200 100 400 100 

 مستوي الداللة = دالة**     0.2193معامل التوافق =       2درجة الحرية =      20.221= 2قيمة كا
   

 وال تاريخية شخصيات صور بنشر تهتم ال المبحوثين من كبيرة نسبة تشير بيانات الجدول السابق إلى أن
 أنها إلى أشارت فقد %43.5 نسبة أما، %44.25بنسبة  أبدا، بروفايلها على الشخصيات بهذه بالتعريف
 أو معلومات تنشر %12.25 ونسبة بروفايلها، فيتاريخية  مناسبة كل عند صور أو معلومات تنشر أحيانا 
 .عراقية تاريخية مناسبة كل عند صور

وهاااى قيماااة دالاااة  20.221، وجاااد أنهاااا =  2مااان الجااادول الساااابق عناااد درجاااة حرياااة = 2وبحسااااي قيماااة كاااا
تقريبااًا ممااا يعكااد علااى وجااود 0.2193، وقااد بل اات قيمااة معاماال التوافااق 0.01إحصاااايًا عنااد  مسااتوى داللااة 

ماا  البروفايال الشخصاىفاى  الجاامعي الشاباي اساتخدام ومادىإناا((  -عالقاة دالاة إحصااايًا باين الناوع )ذكاور
 العراق كالصور التاريخية والتعريف بالشخصيات العراقية. تاريخ يدل على
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مدى اهتمام طلبة الجامعات العراقية بنشر مصامين اآلداب والفنون العراقية عبر مواقع التواصل  -10

 االجتماعى
 (12جدول) 

 اآلداي والفنون العراقية عبر مواقع التواصل االجتماعىمدى اهتمام طلبة الجامعات العراقية بنشر مصامين 
 النـــوع                 

 االستجابة

 الجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك

ال أنشر بعض ما يخص االداب 

 والفنون العراقية إلى حدما
80 40.0 107 53.5 187 46.8 

أحياناً اقوم بنشر بعض ما يخص 

 إلى حدمااالداب والفنون العراقية 
79 39.5 47 23.5 126 31.5 

نعم أنشر بعض ما يخص اآلداب 

 والفنون العراقية
41 20.5 46 23.0 87 21.8 

 100 400 100 200 100 200 المجموع

 مستوي الداللة = دالة**      0.1728معامل التوافق =       2درجة الحرية =     12.312= 2قيمة كا       
 

التفصيلية للجدول السابق أن نسبة من يرون أنهم )ال ينشرون بعض ما يخص االداي والفنون تشير النتااج 
من إجمالى مفردات عينة  %40.0، موزعة بين %46.8العراقية إلى حدما( من إجمالى مفردات عينة الدراسة بل ت 

هم)أحيانًا اقوم بنشر بعض من إجمالى مفردات عينة اإلنا(،  وبل ت نسبة من يرون أن %53.5الذكور، فى مقابل 
 %39.5، موزعة بين %31.5ما يخص االداي والفنون العراقية إلى حدما( من إجمالى مفردات عينة الدراسة بل ت 

من إجمالى مفردات عينة اإلنا(، بينما بل ت نسبة من يرون  %23.5من إجمالى مفردات عينة الذكور، فى مقابل 
 %20.5موزعة بين  %21.8ون العراقية( من إجمالى مفردات عينة الدراسة )نعم أنشر بعض ما يخص اآلداي والفن

 من إجمالى مفردات عينة اإلنا(. %23.0من إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل 

وهى قيمة دالة إحصاايًا عند  12.312، وجد أنها = 2من الجدول السابق عند درجة حرية = 2وبحساي قيمة كا
تقريبًا مما يعكد على وجود عالقة دالة إحصاايًا بين  0.1728بل ت قيمة معامل التوافق  ، وقد0.01مستوي داللة 
مدى اهتمام طلبة الجامعات العراقية بنشر مصامين اآلداي والفنون العراقية عبر مواقع إنا(( ومدى  -النوع )ذكور

 .التواصل االجتماعى
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 التواصل على العادات والتقاليد العراقية:وجهة نظر المبحوثين فى مدى تأثير مواقع  -11
 (13جدول )

 وجهة نظر المبحوثين فى مدى تأثير مواقع التواصل على العادات والتقاليد العراقية وفقًا للنوع. 
 النـــوع               

 المدي
 اإلجمالي إناث ذكور

 % ك % ك % ك
 61.75 247 57.0 114 66.50 133 تؤثر أحياناا 

 20.50 82 16.0 32 25.0 50 دائماا تؤثر 
 17.75 71 27.0 54 8.5 17 مطلقاا  ال تؤثر

 100 400 100 200 100 200 اإلجمالــي
 مستوي الداللة = دالة**     0.2411معامل التوافق =       2درجة الحرية =      24.694= 2قيمة كا

     
على العادات ( تعثر أحيانا)تشير بيانات الجدول السابق إلى أن نسبة من يرون أن مواقع التواصل االجتماعى 

من إجمالى مفردات عينة  %25.0، موزعة بين  %20.50والتقاليد العراقية من إجمالى مفردات عينة الدراسة بل ت 
 من إجمالى مفردات عينة اإلنا(. %16.0الذكور فى مقابل 

من  %66.50موزعة بين  %61.75من إجمالى مفردات عينة الدراسة تعثر داامًا  يرون أنهاوبل ت نسبة من  
 من إجمالى مفردات عينة اإلنا(. %57.0إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل 

من  %8.5ن موزعة بي %17.75من إجمالى مفردات عينة الدراسة يرون أنها )ال تعثر مطلقا( بينما بل ت نسبة من  
 من إجمالى مفردات عينة اإلنا(. %27.0إجمالى مفردات عينة الذكور فى مقابل 

وهى قيمة دالة إحصاايًا عند   24.694، وجد أنها =  2من الجدول السابق عند درجة حرية = 2وبحساي قيمة كا
عالقة دالة إحصاايًا بين  تقريبًا مما يعكد على وجود0.2411، وقد بل ت قيمة معامل التوافق 0.01مستوى داللة 
 من إجمالى مفردات عينة الدراسة ومدى تأثير مواقع التواصل على العادات والتقاليد العراقيةإنا((  -النوع )ذكور
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 نحو السلوك والسمات الثقافية المرتبطة بالهوية الثقافية العراقية : عينة الدراسةاتجاهات  -12
(14جدول )  

ًا للنوعتبعًا ألنماط السلوك والسمات الثقافية الشااعة المرتبطة بالهوية عند العراقيين وفقإجابات عينة الدراسة   
 االستجابة             

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 2كا

 % ك % ك % ك

ما يميز إن أهم 

العراقى عاداته 

وتقاليده والتمسك 

بالقديم أكثر من 

 الجديد

 5.50 11 50.0 100 44.50 89 ذكور

 7.50 15 27.0 54 65.50 131 إناث 145.94 0.6170 2.485

 6.50 26 38.5 154 55.0 220 إجمالي

يتعابف العراقى ما 

األزمات ويتميز 

 بتحمل المسئولية

 10.0 20 44.5 89 45.5 91 ذكور

 17.0 34 26.0 52 57.0 114 إناث 86.165 0.7115 2.377

 13.5 54 35.2 141 51.2 205 إجمالي

فى نظر  أن الشعب 

العراقى يحب التغيير 

متمشياً  ما الثقافة 

 المستوردة

 14.5 29 45.0 90 40.5 81 ذكور

2.300 0.7391 55.80 
 19.0 38 28.0 56 53.0 106 إناث

 16.75 67 36.5 146 46.75 187 إجمالي

أتمرد دائماً على 

العادات والتقاليد 

القديمة التى تميز 

الثقافة العراقية  

 والعربية .

 4.50 9 37.0 74 58.5 117 ذكور

2.277 0.7223 54.81 
 27.5 55 43.5 87 29.0 58 إناث

 16.0 64 40.2 161 43.75 175 إجمالي

أكون أحاول أن 

مختلفاً فى عاداتى 

وتقاليد  عن باقى 

اآلخرين منتقداً 

تصرفاتهم بصفة 

 دائمة

 23.0 46 27.5 55 49.5 99 ذكور

2.240 0.7899 34.88 

 23.0 42 36.5 73 42.5 85 إناث

 22.0 88 32.0 128 46.0 184 إجمالي

 
أنماط السلوك والسمات الثقافية الشااعة المرتبطة تشير بيانات الجدول السابق إلى استجابات المبحوثين  لتحديد 

 وجاءت كالتالى:بالهوية عند العراقيين 
فى الترتيي األول " إن أهم ما يميز العراقى عاداته وتقاليده والتمسك بالقديم أكثر من الجديدالعبارة " جاءت  -

يمة داللة إحصاايًا عند وهي ق145.94 2، حي( بل ت كا0.6170، وانحراف معياري 2.485بمتوسط حسابى 
 .0.01مستوى داللة 
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فى الترتيي الثانى بمتوسط حسابى "  يتعاطف العراقى مع األزمات ويتميز بتحمل المساولية "ثم جاءت العبارة  -

 . 0.01وهي قيمة داللة إحصاايًا عند مستوى داللة  86.165 2حي( بل ت كا 0.7115وانحراف معياري 2.377
فى الترتيي الثال( " فى نظرى أن الشعي العراقى يحي الت يير متمشيًا  مع الثقافة المستوردة  " العبارةثم جاءت  -

وهي قيمة داللة إحصاايًا عند  55.80 2حي( بل ت كا 0.7391، وانحراف معياري 2.300بمتوسط حسابى 
 .0.01مستوى داللة 

" فى الترتيي  ليد القديمة التى تميز الثقافة العراقية  والعربيةأتمرد داامًا على العادات والتقاثم جاءت العبارة "  - 
وهي  54.81 2، حي( بل ت كا0.7223، وانحراف معياري 2.277الرابع بمعدل استجابة "موافق" بمتوسط حسابى 

 .0.01قيمة داللة إحصاايًا عند مستوى داللة 
 تقاليدى عن باقى اآلخرين منتقدًا تصرفاتهم بصفة داامةأحاول أن أكون مختلفًا فى عاداتى و " وأخيرًا جاءت العبارة -

وهي قيمة داللة إحصاايًا عند مستوى  34.88 2حي( بل ت كا 0.7899، وانحراف معياري 2.240بمتوسط حسابى 
 .0.01داللة 
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 :العراقية تأثير مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الوطنية -13
 (15جدول )

 مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الوطنية العراقيةتأثير 
             

 االستجابة

 العبارة

 النوع
 معارض محايد موافق

 المتوسط
االنحراف 

 المعياري
 2كا

 % ك % ك % ك

الغرب يريد بمس 

 الهوية العراقية 

 4.50 9 47.0 94 48.5 97 ذكور

2.410 0.6878 102.14 
 18.50 37 25.0 50 56.5 113 إناث

 11.50 46 36.0 144 52.5 210 إجمالي

تمكنت مواقا 

التواصل االجتماعى 

من التعريف 

بمنجزات الوبن 

ودوره الرياد  

 داخلياً وخارجياً 

 18.0 36 25.5 51 56.5 113 ذكور

2.315 0.7155 65.3150 
 11.5 23 52.5 105 36.0 72 إناث

 14.7 59 39.0 156 46.2 185 إجمالي

تؤثر مواقا 

التواصل االجتماعى 

إيجاباً على الخطر 

 الذ  يهدد العراق 

 18.0 36 37.0 74 45.0 90 ذكور

2.285 0.7682 48.755 
 20.5 41 29.0 58 50.5 101 إناث

 19.2 77 33.0 132 47.7 191 إجمالي

تؤثر مواقا 

التواصل االجتماعى 

إيجابا على حب 

بلبة الجامعات 

للعراق والدفاع 

 عنه  

 4.0 8 39.5 79 56.5 113 ذكور

2.180 0.7675 23.360 

 40.0 80 36.5 73 23.5 47 إناث

 22.0 88 38.0 152 40.0 160 إجمالي

تؤثر مواقا 

التواصل االجتماعى 

إيجابا على ارتباب 

وانتماء الطلبة إلى 

 مجتمعهم العراقى 

 28.0 56 37.5 75 34.5 69 ذكور

2.132 0.8286 12.845 
 29.0 58 22.0 44 49.0 98 إناث

 28.5 114 29.7 119 41.7 167 إجمالي

تمكنت مواقا 

التواصل االجتماعى 

من بيان أن كل 

للوبن هو نجاح 

 نجاح ألبنائه

 16.5 33 25.5 51 58.0 116 ذكور

2.125 0.7751 14.180 
 32.5 65 51.5 103 16.0 32 إناث

 24.5 98 38.5 154 37.0 148 إجمالي
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تأثير مواقع التواصل االجتماعى على الهوية لتحديد   عينة الدراسةيتضح من بيانات الجدول السابق أن استجابات 
 جاءت كالتالى: الوطنية العراقية

  وانحراف 2.410" فى الترتيي األول بمتوسط حسابى ال ري يريد طمس الهوية العراقية العبارة " جاءت ،
 .0.01وهي قيمة داللة إحصاايًا عند مستوى داللة 102.14 2، حي( بل ت كا0.6878معياري 

  تمكنت مواقع التواصل االجتماعى من التعريف بمنجزات الوطن ودوره الريادى داخليًا  "ثم جاءت العبارة
 2، حي( بل ت كا0.7155، وانحراف معياري 2.315فى الترتيي الثانى بمتوسط حسابى "  وخارجياً 

 .0.01وهي قيمة داللة إحصاايًا عند مستوى داللة  65.3150
  فى الترتيي الثال( جتماعى إيجابًا على الخطر الذى يهدد العراق "تعثر مواقع التواصل االثم جاءت العبارة "

وهي قيمة داللة إحصاايًا  48.755 2، حي( بل ت كا0.7682، وانحراف معياري 2.285بمتوسط حسابى 
 .0.01عند مستوى داللة 

  " دفاع عنه  تعثر مواقع التواصل االجتماعى إيجابا على حي طلبة الجامعات للعراق والثم جاءت العبارة "
وهي  23.360 2، حي( بل ت كا0.7675، وانحراف معياري 2.180فى الترتيي الرابع بمتوسط حسابى 

 .0.01قيمة داللة إحصاايًا عند مستوى داللة 
  تعثر مواقع التواصل االجتماعى إيجابا على ارتباط وانتماء الطلبة إلى مجتمعهم العراقى  "ثم جاءت العبارة

وهي 12.845 2حي( بل ت كا 0.8286، وانحراف معياري 2.132س بمتوسط حسابى فى الترتيي الخام"
 .0.01قيمة داللة إحصاايًا عند مستوى داللة 

  فى الترتيي السادس بمتوسط "تشجعني على الدعوة إلى نبذ العنف من خالل المناقشات"ثم جاءت العبارة
وهي قيمة داللة إحصاايًا عند  14.180 2، حي( بل ت كا0.7751، وانحراف معياري 2.125حسابى 

 .0.01مستوى داللة 
  فى " تمكنت مواقع التواصل االجتماعى من بيان أن كل نجاح للوطن هو نجاح ألبنااه "وأخيرًا جاءت العبارة

وهي قيمة  65.3150 2حي( بل ت كا 0.8315، وانحراف معياري 1.985الترتيي األخير بمتوسط حسابى 
 غير داللة إحصاايًا عند أي مستوى داللة . 
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  :العراقية االجتماعيةتأثير مواقع التواصل االجتماعى على الهوية  -14

 (16جدول )
 الهوية االجتماعيةالعراقيةتأثير مواقع التواصل االجتماعى على 

 االستجابة      

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 2كا

 % ك % ك % ك

اقا تؤد  مو

التواصل 

االجتماعى إلى 

التخلى عن بعض 

العادات والتقاليد 

 العراقية

 4.0 8 45.5 91 50.50 101 ذكور

 13.0 26 32.0 64 55.0 110 إناث 122.76 0.6463 2.442

 8.5 34 38.7 155 52.7 211 إجمالي

تؤد  مواقا 

التواصل 

االجتماعى إلى 

اتباع العادات 

والتقاليد التى 

 تتعارض ما الدين

 23.0 46 29.0 58 48.0 96 ذكور

2.090 0.8447 9.980 
 40.0 80 27.0 54 33.0 66 إناث

 31.5 126 28.0 112 40.5 162 إجمالي

تؤد  مواقا 

التواصل 

االجتماعى إلى 

 االغتراب النفسى 

 17.0 34 34.5 69 48.5 97 ذكور

2.072 0.8117 3.185 
 42.0 84 33.0 66 25.0 50 إناث

 29.5 118 33.7 135 36.75 147 إجمالي

تنمى مواقا 

التواصل 

االجتماعى 

 النزعات الفردية

 18.5 37 42.5 85 39.0 78 ذكور

2.030 0.7520 19.145 
 35.0 70 44.5 89 20.5 41 إناث

 26.75 107 43.5 174 29.75 119 إجمالي

تسهم مواقا 

التواصل 

فى االجتماعى 

الغاء الفروق 

الثقافية بين 

 الشعوب وإزالتها

 25.5 51 39.5 79 35.0 70 ذكور

1.987 0.7270 34.955 

 28.5 57 55.0 110 16.5 33 إناث

 27.0 108 47.2 189 25.75 103 إجمالي

تضعف مواقا 

التواصل 

االجتماعى من 

المباد ء التى تحد 

من االنجراف وراء 

التيارات الفكرية 

 الهدامة

 25.0 50 34.0 68 41.0 82 ذكور

1.982 0.8116 0.3350 

 42.5 85 34.5 69 23.0 46 إناث

 33.7 135 34.2 137 32.0 128 إجمالي
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تأثير مواقع التواصل االجتماعى على الهوية لتحديد  عينة الدراسةيتضح من بيانات الجدول السابق أن استجابات 

 جاءت كالتالى: العراقيةاالجتماعية 
  فى  تعدى مواقع التواصل االجتماعى إلى التخلى عن بعض العادات والتقاليد العراقية"" جاءت العبارة

وهي قيمة 122.76 2، حي( بل ت كا0.6463، وانحراف معياري 2.442بمتوسط حسابى  الترتيي األول
 .0.01داللة إحصاايًا عند مستوى داللة 

  فى  تعدى مواقع التواصل االجتماعى إلى اتباع العادات والتقاليد التى تتعارض مع الدين" ثم جاءت العبارة"
وهي قيمة  9.980 2، حي( بل ت كا0.8447، وانحراف معياري 2.090بمتوسط حسابى الترتيي الثانى 

 .0.01داللة إحصاايًا عند مستوى داللة 
  " فى الترتيي الثال( بمتوسط االغتراي النفسى تعدى مواقع التواصل االجتماعى إلى ثم جاءت العبارة "

وهي قيمة غير داللة إحصاايًا عند  3.185 2، حي( بل ت كا0.8117، وانحراف معياري 2.072حسابى 
 أي مستوى داللة.
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 :تأثير مواقع التواصل االجتماعى على الهوية اللغوية العراقية -15
 (17جدول )

 االجتماعى على الهوية الل وية العراقيةتأثير مواقع التواصل 
 االستجابة             

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 المتوسط

االنحراف 

 المعياري
 2كا

 % ك % ك % ك

اقا التواصل ترفا مو

االجتماعى من إعالء 

شأن اللغة النجليزية 

 كأحد متطلبات العصر

 21.0 42 43.5 87 35.5 71 ذكور

2.302 0.7631 54.965 
 16.0 32 22.0 44 62.0 124 إناث

 18.5 74 32.7 131 48.7 195 إجمالي

تساعد مواقا 

التواصل االجتماعى 

فى توليد لغة ثالثة 

العامية هجينة بين 

 واألبجدية النجليزية

 

 23.5 47 33.5 67 43.0 86 ذكور

2.115 0.8114 7.9550 
 32.0 64 32.5 65 35.5 71 إناث

 27.75 111 33.0 132 39.2 157 إجمالي

تساعد مواقا 

التواصل االجتماعى 

فى التقليل من 

االهتمام بتعلم اللغة 

 العربية وقواعدها

 29.5 118 33.7 135 36.75 147 ذكور

2.090 0.8145 4.880 
 34.5 69 29.5 59 36.0 72 إناث

 29.0 116 33.0 132 38.0 152 إجمالي

تساعد مواقا 

التواصل االجتماعى 

فى عملية التعريب 

 والترجمة

 32.5 65 39.5 79 28.0 56 ذكور

2.072 0.8117 3.185 
 32.5 65 39.5 79 28.0 56 إناث

 26.5 53 28.0 56 45.5 91 إجمالي

تدعم مواقا التواصل 

االجتماعى أن فكرة 

التحدث باللغات 

األجنبية دليل على 

 ارتقاء ثقافة الفرد

 25.5 51 29.0 58 45.50 91 ذكور

2.047 0.8288 2.135 
 38.5 77 33.5 67 28.0 56 إناث

 32.0 128 31.2 125 36.75 147 إجمالي

 تحث مواقا التواصل

االجتماعى على 

تفعيل اللغة العربية 

 فى الحياة اليومية

 45.5 91 35.5 71 19.0 38 ذكور

1.960 0.8000 2.2400 
 22.5 45 36.5 73 41.0 82 إناث

 34.0 136 36.0 144 30.0 120 إجمالي
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تأثير مواقع التواصل االجتماعى على الهوية يتضح من بيانات الجدول السابق أن استجابات المبحوثين  لتحديد 
 جاءت كالتالى:الل وية العراقية 

  فى " ترفع مواقع التواصل االجتماعى من إعالء شأن الل ة اإلنجليزية كأحد متطلبات العصرالعبارة " جاءت
وهي قيمة  54.965 2، حي( بل ت كا0.7631، وانحراف معياري 2.302الترتيي األول بمتوسط حسابى 
 .0.01دالة إحصاايًا عند مستوى داللة 

  " تساعد مواقع التواصل االجتماعى فى توليد ل ة ثالثة هجينة بين العامية واألبجدية ثم جاءت العبارة
 2، حي( بل ت كا0.8114، وانحراف معياري 2.115فى الترتيي الثانى" بمتوسط حسابى اإلنجليزية" 
 .0.05ى داللة وهي قيمة دالة إحصاايًا عند مستو  7.9550

 فى  "تساعد مواقع التواصل االجتماعى فى التقليل من االهتمام بتعلم الل ة العربية وقواعدها "ثم جاءت العبارة
وهي قيمة دالة  24.880حي( بل ت كا0.8145، وانحراف معياري 2.090الترتيي الثال( بمتوسط حسابى 

 0.05إحصاايًا عند مستوى داللة 
  الرابع بمتوسط  فى الترتيي"عد مواقع التواصل االجتماعى فى عملية التعريي والترجمة تسا "ثم جاءت العبارة

وهي قيمة غير دالة إحصاايًا عند  3.1850 2، حي( بل ت كا0.8117، وانحراف معياري 2.072حسابى 
 أي مستوى داللة.

  نبية دليل على ارتقاء ثقافة تدعم مواقع التواصل االجتماعى أن فكرة التحد( بالل ات األج "ثم جاءت العبارة
 2.135 2، حي( بل ت كا0.8288، وانحراف معياري 2.047فى الترتيي الخامس بمتوسط حسابى " الفرد

 وهي قيمة غير دالة إحصاايًا عند أي مستوى داللة.
  " فى الترتيي  تح( مواقع التواصل االجتماعى على تفعيل الل ة العربية فى الحياة اليوميةثم جاءت العبارة"

وهي قيمة غير  2.2400 2، حي( بل ت كا0.8000، وانحراف معياري 1.960بمتوسط حسابى  السادس
 .دالة إحصاايًا عند أي مستوى داللة
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 :العراقية التواصل االجتماعى فى تعزيز الهوية الثقافيةقع امدى موافقة المبحوثين على دور مو  -16

 (18جدول )
 المبحوثين على دور مواقع التواصل االجتماعى فى تعزيز الهوية الثقافيةمدى موافقة 

 االستجابة             

 العبارة
 النوع

 معارض محايد موافق
 المتوسط

االنحراف 

 % ك % ك % ك المعياري

تنمية الوعى بخطورة إساءة 

استخدام مواقا التواصل 

االجتماعى وتوظيفها بشكل 

 خابىء

 19.50 39 26.5 53 54.0 108 ذكور

2.285 0.7812 
 21.0 42 35.5 71 43.5 87 إناث

 20.25 81 31.0 124 48.75 195 إجمالي

وضا آليات واستراتيجيات 

لمواجهة ما يبث عبر مواقا 

التواصل االجتماعى من البرامج 

غير الهادفة التى تستهدف الهوية 

 الثقافية

 26.0 52 25.5 51 48.5 97 ذكور

2.165 0.8273 
 28.5 57 32.5 65 39.0 78 إناث

 27.25 109 29.0 116 43.75 175 إجمالي

تعميق وعى الطالب من حروب 

الجيل الرابا والغزو الفكر  عبر 

 مواقا التواصل االجتماعى

 31.5 63 30.0 60 38.5 77 ذكور

 18.50 37 53.0 106 28.5 57 إناث 0.8102 2.132

 25.0 100 41.5 166 33.5 134 إجمالي

وضا آليات لتعزيز استخدام اللغة 

 العربية وأهمية الخفاظ عليها

 29.5 59 32.0 64 38.5 77 ذكور

 42.5 85 24.0 48 33.5 67 إناث 0.8495 2.000

 36.0 144 28.0 112 36.0 144 إجمالي

 
مدى موافقة عينة الدراسة على دور مواقع يتضح من نتااج بيانات الجدول السابق أن استجابات المبحوثين حول 

 جاءت كالتالى: التواصل االجتماعى فى تعزيز الهوية الثقافية
  فى " تنمية الوعى بخطورة إساءة استخدام مواقع التواصل االجتماعى وتوظيفها بشكل خاطىء العبارة "جاءت

 ، 0.7812، وانحراف معياري 2.285الترتيي األول بمتوسط حسابى 
 وضع آليات واستراتيجيات لمواجهة ما يب( عبر مواقع التواصل االجتماعى من البرامج  "العبارة  ثم جاءت

، وانحراف معياري 2.165فى الترتيي الثانى بمتوسط حسابى " غير الهادفة التى تستهدف الهوية الثقافية
0.8273 ، 

  تعميق وعى الطالي من حروي الجيل الرابع وال زو الفكرى عبر مواقع التواصل  "ثم جاءت العبارة
 .0.8102، وانحراف معياري 2.132فى الترتيي الثال( بمتوسط حسابى " االجتماعى

  فى الترتيي الرابع "  وضع آليات لتعزيز استخدام الل ة العربية وأهمية الخفاظ عليها "وأخيرًا جاءت العبارة
 . 0.8495، وانحراف معياري 2.000ى بمتوسط حساب
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 :ثانياا: التحقق من صحة الفروض 

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على 
 .اللغوية(  -االجتماعية -مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الثقافية ) الوطنيةمضامين تأثيرات مقياس 

 (19جدول )
 وفقا الختالف النوع التأثيراتنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين 

 المتوسط العدد المجموعات
االنحراف 
 قيمة ت المعياري

درجة 
 الداللة الحرية

 0.3788 2.1724 200 ذكور
 غير دالة 349 0.7848

 0.3651 2.1412 200 إناث
 

تاثيرات مواقع التواصل تشير نتااج اختبار "ت" فى الجدول السابق إلى ال توجد فروق ذات داللة إحصااية بين 
وهى قيمة غير  0.7848إنا((، حي( بل ت قيمة "ت"  –لدى "عينة الدراسة" تبعا الختالف النوع )ذكور  االجتماعى

وبالتالى فقد ثبت عدم صحة هذا الفرض والذى ينص ، 0.433دالة إحصاايًا عند  جميع مستوى الداللة حي( أنها= 
مقياس على أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ومتوسطات درجات اإلناث على 

 اللغوية( . -االجتماعية -) الوطنيةمواقع التواصل االجتماعى على الهوية الثقافيةمضامين تأثيرات 
ومتوسطات درجات  الحكومية  اتجامعالالفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 

 .مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الثقافيةمضامين مقياس تأثيرات على  الجامعات الخاصة
 

 (20جدول )
 تبعاا آلختالف الجامعة التأثيراتنتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعات
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

 الداللة

 0.4603 2.3007 200 الحكومية
 دالة** 349 2.6277

 0.3959 2.1788 200 الخاصة
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تأثيرات مواقع التواصل توجد فروق ذات داللة إحصااية بين أنه تشير نتااج اختبار "ت" فى الجدول السابق إلى 

** وهى قيمة دالة  2.6277، حي( بل ت قيمة "ت" الخكومية والخاصة اتجامعاللدى طالي  على الهوية الثقافية
توجد فروق وبالتالى فقد ثبت صحة هذا الفرض والذى ينص على أنه : ، 0.01إحصاايًا عند  مستوى داللة بلغ 

امعات الحكومية  ومتوسطات درجات الجامعات الخاصة على ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الج
 مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الثقافية لصالح الجامعات الحكومية.مضامين مقياس تأثيرات 

 
على  طلبة الجامعات العراقيةالفرض الثالث: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 

تبعا الختالف المستوى االجتماعي  التواصل االجتماعى على الهوية الثقافيةمواقع مضامين تأثيرات مقياس 
 منخفض(. -متوسط -االقتصادي)مرتفع

 (21جدول رقم )
 لديهم تأثيرات مواقع التواصلعلى مقياس  عينة الدراسةتحليل التباين أحادي االتجاه بين متوسطات درجات 

 تبعاا الختالف المستوى االجتماعي االقتصادي

مجموعات  مصدر التباين مقياسال
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط مجموع 
 المربعات

 الداللة قيمة ف

تاثيرات 
مواقع 

 التواصل

 0.1410 2 0.282133 بين المجموعات
غير  1.0206

 0.1382 348 48.099633 داخل المجموعات دالة
 - 350 48.381766 المجمــوع

 
الذين يمثلون عينة الدراسة تشير بيانات الجدول السابق إلي أنه ال وجود فروق ذات داللة إحصااية بين مجموعات 

"عينة الدراسة"، حي( بل ت  التأثيرات الخاصة بالهوية الثقافيةالمستوى االجتماعي االقتصادي، وذلك علي مقياس 
وهو ما يثبت عدم صحة هذا الفرض والذى ينص اللة، وهذه القيمة غير دالة عند أي مستوى د  1.0206قيمة ف 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات طلبة الجامعات العراقية على مقياس تأثيرات  :على أنه

 -مواقع التواصل االجتماعى على الهوية الثقافية تبعا الختالف المستوى االجتماعي االقتصادي)مرتفعمضامين 
 منخفض(. -متوسط
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مواقع لمضامين  طلبة الجامعات العراقية: توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين معدل استخدام الرابعالفرض 

 .هموتأثيراتها على الهوية الثقافية لدىالتواصل االجتماعي  
 (22جدول رقم )

 معامل ارتباط بيرسون بين استخدام "عينة الدراسة" لمواقع التواصل االجتماعي
 على الهوية الثقافيةتأثيراتها و 

 المتغير
 

معدل استخدام المراهقين لمواقع التواصل 
 االجتماعي

 الداللة قيمة بيرسون العدد
تأثيرات مواقع التواصل االجتماعى على 

 دالة** **0.2280 400 الهوية الثقافية

 

تشير نتااج الجدول السابق أنه باستخدام معامل ارتباط بيرسون أتضح وجود عالقة ارتباطيه موجبة ودالة 
وتأثيراتها على الهوية الثقافية لطلبة إحصاايًا بين معدل استخدام "عينة الدراسة" لمواقع التواصل االجتماعي، 

** وهي قيمة دالة إحصاايًا عند مستوى داللة 0.2280، حي( بل ت قيمة معامل ارتباط بيرسون الجامعات العراقية
توجد عالقة ارتباطية إيجابية بين معدل استخدام : والذى ينص على أنهفقد ثبت صحة الفرض ، وبالتالي 0.01= 

 . هممواقع التواصل االجتماعي وتأثيراتها على الهوية الثقافية لدىلمضامين طلبة الجامعات العراقية 
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