
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.14=  1027 لعام معامل التأثير العربي       
 8102 هارس / يٌاير  - عشر الثاهيالعدد  - السادستالسٌت    - دوريت علويت هحكوت تصدرها الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

انبحىث انعربيـت: 

  وعالقتهب مبتطهببث اجلىدة انشبيهته كهيبث اإلعالو وأقسبي انتعهيًيت يف انربايج حنى انطالةاجتبهبث 
دراست ييذاَيت عهً اجلبيعبث انسعىديت   

 9ص  ... (اإلمام محمد بن سعود اإلسالميةجامعة ) محمد بن سلٌمان الصبٌحًد/ م.أ.      

 دراست َظريت - دور إدارة ادلعهىيبث ألجهسة انعالقبث انعبيت يف يىاجهت األزيبث ادلؤسسبتيت

 49ص   ... (الملك خالدجامعة ) عمر إبراهٌم بو سعدة /دأ.م.      

دور تطبيقبث وسبئم انتىاصم االجتًبعي يف تًُيت انىعي انسيبسي نذي ادلرأة انسعىديت

 77ص   ... (جامعة الملك عبد العزيز) خلود عبد هللا ملٌانً /د      

نعالقبث انعبيت يف انتعبيم يع األزيبث ادلؤسسيتيستشبر ا أدوار
 دراست ييذاَيت عهً عيُت يٍ انعبيهني يف انعالقبث انعبيت 

 109ص( ...  عجمانجامعة ) نصر الدٌن عبد القادر عثمان /د  

استخذايبث طالة اجلبيعت نهًىاد انفكبهيت ادلقذيت بىسبئم اإلعالو واإلشببعبث انيت حتققهب ذلى
 153ص( ...  المنوفيةجامعة ) رباب صالح السٌدد/      

 يف تىاصههى يع اذليئبث انذبهىيبسيت  انتىاصم االجتًبعياعتًبد انطهبت اخلهيجيني عهً يىاقع
 209ص...   (اليرموكجامعة ) حسٌن فاٌز الشهرانً نذول رلهس انتعبوٌ اخلهيجي

 ببجلسائر 7102حبنت تشريعيبث  انعالقبث انعبيت انسيبسيتاالتصبل يف احلًالث االَتخببيت: يٍ اإلعالٌ انسيبسي إىل      
 239ص( ...  3الجزائر جامعة ) ناصر أودٌة     

 :بهغبث أجُبيتيهخصبث حبىث 

  تذريس وسبئم انتىاصم اإلجتًبعي يف انعالقبث انعبيت وعالقته بسىق انعًم
 يف دونت اإليبراث دراست يقبرَت عهً اجلًهىر

  نادین عصام سلیم (جامعة الشارقة) ...   ص۲۷۱

 اٌشجىخ اٌمىِيخ ٌٍّعٍىِبد اٌعٍّيخ واٌتىٕىٌىجيخ

@  8102جّيع اٌحمىق ِحفىظخ 

جملة
 حبوث العالقات العامة

الشرق األوسط

http://www.epra.org.eg/
http://www.epra.org.eg/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     ا  ّب  ِ  جخ و م ب ٌتب    اٌح ىي  ٍ    جخ   تب  جبِع  

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شتسارية ةالهيئة لاا
 

 علً السٌد عجوة /.دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة   
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer 
  

             Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
  

 منى سعٌد الحدٌدي /أ.د
 جامعة القاهرة -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون المتفرغ بكلية اإلعالم 

  

 ٌاس خضٌر البٌاتً /أ.د
 أستاذ اإلعالم بجامعة بغداد ووكيل عميد كلية المعلومات واإلعالم والعلوم اإلنسانية  

                جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا                        
                    

  

 حسن عماد مكاوي /أ.د
 جامعة القاهرة - كلية اإلعالمالسابق لعميد ال -أستاذ اإلذاعة والتلفزيون                      

  

  نسمة ٌونس /أ.د
    كلية اإلعالم جامعة القاهرة   –اإلذاعة والتلفزيون  أستاذ                             

  

 محمد معوض إبراهٌم /أ.د
 وعميد معهد الجزيرة العالي لعلوم اإلعالمأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 
  

 سامً السٌد عبد العزٌز /أ.د
 لكلية اإلعالم جامعة القاهرة األسبقالعميد  -أستاذ العالقات العامة واالتصاالت التسويقية 
  

 عبد الرحمن بن حمود العناد /أ.د
 جامعة الملك سعود -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب                    

  

 محمود ٌوسف مصطفى عبده  /أ.د
 جامعة القاهرة -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل السابق كيلالوأستاذ العالقات العامة و      

  

 سامً عبد الرؤوف محمد طاٌع   /أ.د
  جامعة القاهرة -أستاذ العالقات العامة  بكلية اإلعالم                                  

        

  

 شرٌف دروٌش مصطفى اللبان /أ.د      
 جامعة القاهرة -لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  كلية اإلعالموكيل  – أستاذ الصحافة

 

 عبد الحً عمر النجارأ.د/ جمال 
 األزهرجامعة  -لبنات الدراسات اإلسالمية ل اإلعالم بكليةأستاذ 

 

 بركات عبد العزٌز محمد عبد هللا /أ.د      
 جامعة القاهرة -للدراسات العليا والبحوث  كلية اإلعالموكيل  – اإلذاعة والتلفزيونأستاذ 

  

 حسن علً محمد علً /أ.د
 جامعة المنيا -والتلفزيون ورئيس قسم اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ اإلذاعة 

  

 عابدٌن الدردٌر الشرٌف /أ.د
  ليبيا -أستاذ اإلعالم وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بجامعة الزيتونة  

  

  محمود حسن إسماعٌل /أ.د                              
 جامعة عين شمس -معهد الدراسات العليا للطفولة  - األطفالاإلعالم وثقافة أستاذ                

 
  

 حمدي حسن أبو العٌنٌن /أ.د
 أستاذ اإلعالم وعميد كلية اإلعالم واأللسن نائب رئيس جامعة مصر الدولية                     

      

  

 عثمان بن محمد العربً /أ.د
 جامعة الملك سعود -اإلعالم بكلية اآلداب أستاذ العالقات العامة والرئيس السابق لقسم 
  

 ولٌد فتح هللا مصطفى بركات /أ.د
 القاهرة  جامعة -الطالب و التعليم ووكيل كلية اإلعالم لشئونأستاذ اإلذاعة والتلفزيون                    

  

  تحسٌن منصور رشٌد منصور /دأ. 
 األردن -اليرموك جامعة بأستاذ العالقات العامة بكلية اإلعالم 

  

 محمد عبد الستار البخاري /أ.د
  

 بروفيسور متفرغ بقسم العالقات العامة والدعاية، كلية الصحافة، جامعة ميرزة أولوغ بيك القومية األوزبكية 
  

 علً قساٌسٌة     /أ.د 
  

 3الجزائر جامعة  –أستاذ دراسات الجمهور والتشريعات اإلعالمية بكلية علوم اإلعالم واالتصال 
  

 رضوان بو جمعة /أ.د
 جامعة الجزائر -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 

 

 

 

 هجلت بحىث العالقاث العاهت الشرق األوسط

JPRR.ME)) 
 دوريت علويت هحكوت

 

 2018 مارس/  ٌناٌر - السادسةالسنة  - عشر الثامنالعدد 
 

 

 هؤسسها 

 رئيس هجلس اإلدارةو
   

 حاتن هحود عاطف /د

 EPRA ئيس  
  

 رئيس التحرير

 أ.د/ علي السيد عجىة

   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ واٌعّيد   

 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ اٌمبه ح 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اٌعٍّيخ ثـ
                 

 التحرير اهديـر

 / هحود هعىض إبراهينأ.د 

   تب  اإل الَ ثجبِعخ  يٓ شّس   
 ا  جك ٌىٍيخ اإل الَ جبِعخ  يٕب واٌعّيد 

  EPRA ئيس اٌٍجٕخ اال تشب  خ ثـ
 

 هحوىد يىسف هصطفى / .دأ

واٌىويً اٌسبثك ثىٍيخ اإل الَ  اٌعاللبد اٌعبِخ  تب     
 ٌشئىْ خدِخ اٌّجتّع و ّٕيخ اٌجيئخ

 جبِعخ اٌمبه ح 

 

 هساعدو التحرير                   

 د/ رزق سعد عبد الوعطيأ.
  

  ثىٍيخ اإل الَ وا ٌسٓ   تب  اٌعاللبد اٌعبِخ 
 جبِعخ ِ   اٌدوٌيخ 

 
 / ثريا هحود السٌىسيأ.م.د

 و ئيس لسُ اٌعاللبد اٌعبِخ ثىٍيخ اإل الَ ِشب ن  تب  
 ( ث ) – جبِعخ اٌغ   

  

 د/ سهاد عادل هحود
 ثىٍيخ اآل اة  تب  ِسب د اٌعاللبد اٌعبِخ 

 (اٌع اق) –اٌّستٕ   خ جبِعخ اٌ
  

 ر عثواىد/ ًصر الديي عبد القاد  
وٍيخ اإل الَ واٌعٍىَ      تب  اٌعاللبد اٌعبِخ اٌّسب د 

 (جبِعخ  جّبْ )اإلِب ادث اإلٔسبٔيخ
  
 

 علي حسيي الويهي
 ِدلك اٌٍغخ اٌع ثيخ 

  EPRAثـ اٌثمب يخ ئيس اٌٍجٕخ 
 

 بدرعلي حود أ
 ِدلك اٌٍغخ اإلٔجٍيز خ 

 

 الوراسالث

 الجوعيت الوصريت للعالقاث العاهت

 اٌع ثيخجّهى  خ ِ   
 اٌدل  -اٌجيزح 

 شب ع  حّد اٌز بد 8 -ثيٓ اٌس ا بد 
  

Mobile: +201141514157 

+2237620818 Tel : 

Www.epra.org.eg 

Jprr@epra.org.eg 

  

http://www.univie.ac.at/
http://www.jprr.epra.org.eg/Admin/browsers/FileImageFolder/Files/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9%20%D8%AF%20.%20%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86.pdf
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 جميع حقوق الطبع والنشر محفوظة

 للجمعية المصرية للعالقات العامة

 

 

ــ   ت ــّٕهب       ــىا  اٌت ــٓ اٌّ ــٓ إٌبشــ د ا ــتوداَ  ت ِ ــ  ي ْ خطــ  ِ ال  جــى د  وْ اٌح ــىي  ٍ
هــ ٖ اٌّجٍــخد  و ا تٕســبخهب  و ٔمٍهــبد وٍيــب  و جزئيــبد  ــ   ت شــىً وثــيت و ــيٍخد  ــىا  ثط  مــخ 
يٌىت ؤيـــخ  و ةٌيـــخد ثّـــب  ـــ   ٌـــه اال تٕســـبا اٌفى ـــىا ا  د  و اٌتســـجيً  و ا ـــتوداَ  ت ٔ ـــبَ 

 وــز ٓ اٌّعٍىِــبد وا ــت جب هبد و طجـــك جّيــع اٌشــ وق وا حىــبَ واٌمــىأيٓ اٌدوٌيـــخ ِــٓ ٔ ــُ 
  يّـــــب  تعٍـــــك ثبٔتهـــــبن حمـــــىق إٌشـــــ  واٌطجـــــع ٌٍٕســـــوخ اٌّطجى ـــــخ  و اإلٌىت ؤيـــــخ.
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 االفتتاحية

تواصل صدور ي – م3102ومنذ بداية إصدارىا في أكتوبر/ ديسمبر من العام  السادسفي العام      
عدًدا متتابعة تضم أبحاثًا ورؤى عممية متعددة ألساتذة  عشر نيةثماأعداد المجمة بانتظام ليصدر منيا 

  ومتخصصين وباحثين من مختمف دول العالم.
المجمة أول دورية عممية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط وبما أن     

العممية بأكاديمية البحث العممي تصدر عن الجمعية المصرية لمعالقات العامة )عضو شبكة الجمعيات  -
وجد فييا األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجيم لممجتمع العممي بكافة مستوياتو  -والتكنولوجيا بالقاىرة(

ضالتيم لمنشر عمى النطاق العربي وبعض الدول األجنبية التي تصل إلييا المجمة من خالل مندوبييا في 
مت المجمة عمى أول معامل تأثير عربي فقد تحص   لكتروني.ىذه الدول وكذلك من خالل موقعيا اإل

(AIF)  لمدوريات العممية العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( عمى مستوى الجامعات والمؤسسات
، والمعامل تابع لمؤسسة النشر األمريكية 0.24بمعدل =  التي تصدر محتوى بالمغة العربيةالعممية 
 الجامعات اتحاد وبرعاية Natural Publishing Sciences العموم الطبيعيةدار نشر ( (NSPالعالمية 

دار  - EBSCO HOSTضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية )حالًيا مفيرسة المجمة و  .العربية
 (.العبيكان - المنظومة

 

اإلعالمية نقدم لمباحثين في الدراسات ؛ السادس في عامياعشر من المجمة  الثامنوفي العدد     
 ،والمساعدين كذلك الباحثين المشاركينألساتذة لو  لألساتذة والميتمين بيذا المجال بحوثًا ورؤى عممية

مقدمة لمنشر العممي بيدف تكوين رصيد لمباحثين من أعضاء ىيئة التدريس لمتقدم لمترقية أو الباحثين 
 .والماجستير لمناقشة الدكتوراه

اإلمام محمد بن سعود جامعة  – محمد الصبيحيد/ م.أ.: من امقدمً  ثًاففي البداية نجد بح      
 الطالباتجاىات  "عن:  ميدانية عمى الجامعات السعودية دراسة والذي قدم، (السعودية)من  – اإلسالمية

 ".وعالقتيا بمتطمبات الجودة الشاممةو كميات اإلعالم وأقسام يالتعميمية ف البرامج نحو
         عن: نظرية دراسة فقدم( الجزائر) من -الممك خالدجامعة  –عمر إبراهيم بو سعدة  /دأ.م.: أما     

  ".  مة في مواجية األزمات المؤسساتيةدور إدارة المعمومات ألجيزة العالقات العا "
 تي قدمتوال ،(السعودية)من  -جامعة الممك عبد العزيز – خلود عبد اهلل مليانيد/  :توقدم      

 ".دور تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية دراسة عن: "

ميدانية  دراسة ،(السودان)من  - عجمانجامعة  – نصر الدين عبد القادر عثماند/  قدمبينما       
لعالقات العامة في التعامل مع مستشار ا أدوارعن: " عمى عينة من العاممين في العالقات العامة

 ."األزمات المؤسسية



               عن:دراسة  تقدم( مصر)من  - المنوفيةجامعة  – رباب صالح السيدد/ أما       
 ".استخدامات طالب الجامعة لممواد الفكاىية المقدمة بوسائل اإلعالم واإلشباعات التي تحققيا ليم"

 

جامعة  – حسين فايز الشهراني كل من: قدم الدكتوراهعمى درجة  الحصولضمن متطمبات و      
في  التواصل االجتماعياعتماد الطمبة الخميجيين عمى مواقع " بحثًا بعنوان: ،(السعودية)من  - اليرموك

 ". لدول مجمس التعاون الخميجي تواصميم مع الييئات الدبموماسية
االتصال في الحمالت " بحثًا بعنوان:)الجزائر(، من  – 2الجزائر جامعة  –ناصر أودية  وقدم      

 ".بالجزائر 3102حالة تشريعيات  العالقات العامة السياسيةاالنتخابية: من اإلعالن السياسي إلى 
       

           بعنوان: بالمغة اإلنجميزية ابحثً ، (مصر)من  –نادين عصام سليم  /تقدم – الشارقةجامعة ومن       
نة عمى كدراسة مقار  "،تدريس وسائل التواصل اإلجتماعي في العالقات العامة وعالقتو بسوق العمل "

  الجميور في دولة اإلمارات.
 

ومن المعموم  .وىكذا فإن المجمة ترحب بالنشر فييا لمختمف األجيال العممية من جميع الدول     
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثيم ال تخضع لمتحكيم طبًقا لقواعد النشر العممي المتبعة في المجالت 

 العممية. 
لمدرجة األعمى والطالب  التقدم لمترقيألعضاء ىيئة التدريس الراغبين فى أما البحوث المنشورة      

 فتخضع جميعيا لمتحكيم من قبل األساتذة المتخصصين. ه والماجستيرالمسجمين لدرجة الدكتورا
وجميع ىذه البحوث واألوراق العممية تعبر عن أصحابيا دون تدخل من ىيئة تحرير المجمة التى      

وتقدم مالحظاتيم إلى أصحاب البحوث الخاضعة لمتحكيم لمراجعة التعديالت العممية قبل تحدد المحكمين 
 النشر.
فى تخصص العالقات العامة بشكل وأخيرًا وليس آخًرا ندعو اهلل أن يوفقنا إلثراء النشر العممي       

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.

                                                                                                   وهللا الموفق،،                                                                                                             
 

                                                                
 

 

 

 

 

 رئيس تحرير المجلة
عجوة يأ.د/ عل  

 



 
 

 

 

 

 

  دور تطبيقاث وسائل التواصل االجتماعي يف تنميت الوعي السياسي لدى
 املرأة السعوديت

 

 

 

 
 إعداد

 

خلود عبد هللا ملياني /د
)*(  

 
 

 

 

 
 
 

                                                           
 جامعت الملك عبد العزيز. –األستاذ المساعد في كليت االتصال واإلعالم  )*(
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 دور تطبيقاث وسائل التواصل االجتماعي يف تنميت الوعي السياسي لدى املرأة السعوديت
 

 خلود عبد هللا ملٌانً /د                                                                 
                                                kmelyani@kau.edu.sa                    

 عبد العزيز الملك جامعت                                                                                                         
      

ىىىى:خصلمال
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور تطبيقات وسائؿ التواصؿ في تنمية الوعي السياسي        

لممرأة السعودية حيث عادات وأنماط تعرض المرأة لوسائؿ التواصؿ االجتماعي ودوافع االستخداـ، وأوجو 
مف ىذه الوسائؿ في تشكيؿ الوعي السياسي، ومعوقات تنمية الوعي السياسي لدى المرأة  االستفادة

السعودية، كذلؾ التعرؼ عمى أىـ المقترحات لزيادة فعالية وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي 
المنيج  ـذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية، حيث اقتضت طبيعة ىذه الدراسة استخداىتنتمي و  السياسي.

 أداة لمحصوؿ عمىك لكترونيةإلا االستبانةاعتمدت الدراسة عمى المسحي، وفي إطار ىذا المنيج 
 في مدينة جدة. اإلناث السعودياتالمعمومات الرئيسة لمدراسة مف أفراد العينة مف 

المرأة السعودية لدى سياسية المعرفة ال درجةأف : وتوصمت الدراسة إلى عدة نتائج مف أىميا      
إلى مجموعة مف العوامؿ أىميا طبيعة التنشئة السياسية  يرجع وأف السبب في ذلؾ قدضعيفة بشكؿ عاـ 

تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي ليا تأثير كما توصمت الدراسة إلى أف  لممرأة في المجتمع السعودي.
لدراسة مما يؤكد أىمية أف دور وسائؿ كبير عمى تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية عينة ا

نما يتجاوزه ألدوار أخرى أكثر يالتواصؿ االجتماعي ال  قتصر فقط عمى الدور االجتماعي والترفييي وا 
 الت.افاعمية، حيث بات وسيمة لالطالع عمى المعمومات واألخبار إلى جانب دوره التوعوي في شتى المج

ى:مقدمةال
تطبيقاتو ووسائطو ووسائمو المختمفة، أىـ ما توصمت إليو البشرية فػي مجػاؿ يعد اإلعالـ الجديد ب        

تكنولوجيػا اإلعالـ واالتصاؿ في بداية ىذه األلفية، وقد استحوذ عمى اىتماـ المفكريف والباحثيف في العديد 
مسممات مف المجاالت، نظرًا لمثػورة التػي جاء بيا في مختمؼ نواحي الحياة، حيث غير العديد مف ال

والعادات التي كانت سائدة قبمػو، فقػد جػاء بثػورة اتصالية غير مسبوقة سيمت ويسرت التواصؿ والتفاعؿ 
بيف األفراد ميما كانت المسافات الفاصمة بينيـ، كما ساىـ فػي تطوير العديد مف المجاالت والمياديف، 

 .ية واالجتماعيػة والثقافية والسياسيةبدءًا باإلعالـ والبحث العممي وغيرىا مف القطاعػات االقتصػاد
وقد أحدثت تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي تطورًا كبيرًا في تاريخ اإلعالـ، حيث خمقت إعالمًا 
مختمفًا عف اإلعالـ التقميدي في الطرح والتفاعؿ وسرعة تداوؿ األخبار المحمية والعالمية بسرعة فائقة. 

واضح في الحياة السياسية في المجتمعات العربية وشاع استخداميا  وبرز استخداـ ىذه التطبيقات بشكؿ
بشكؿ واسع. مما أسيـ في تعزيز الوعي الساسي والذي نتج عنو مشاركة سياسية فاعمة في مختمؼ 
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القضايا. وتعتبر تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي القناة التي يتـ مف خالليا التوجيو السياسي حيث 
كيؿ الوعي السياسي لألفراد عف طريؽ تزويدىـ بالمعمومات السياسية، كما تسيـ ىذه تؤدي دورًا في تش

 الوسائؿ في تكويف وتدعيـ أو تغيير ثقافتيـ السياسية واستعدادىـ لممشاركة السياسية.
ىى:مذكلةىالدرادة

مس الشورى، حققت المرأة السعودية خالؿ األعواـ األخيرة مكتسبات سياسية كثيرة، أبرزىا دخوؿ مج      
والمشاركة في االنتخابات البمدية، وغيرىا مف المشاركات الفاعمة. وعمى الرغـ مف ذلؾ التحوؿ الكبير في 
واقع المرأة السعودية. إال أننا حتى اآلف لـ نجد بروز المرأة في المجاؿ السياسي بالتحميؿ والمشاركة 

مجاؿ التحميؿ السياسي في واجيات اإلعالـ العميقة في تفسير وتداعيات األحداث السياسية. وال زاؿ 
ووسائؿ التواصؿ االجتماعي خاصة حكًرا عمى الرجاؿ، لتبتعد الحقوقيات واإلعالميات السعوديات عف 
المشاركة في تفسير وتحميؿ التداعيات السياسية. ومف ىنا جاء االىتماـ بوسائؿ التواصؿ االجتماعي 

 سية وتعزيز الوعي السياسي لممرأة السعودية.ودورىا في تعزيز ثقافة المشاركة السيا
أتاحت وسائؿ التواصؿ االجتماعي فرصة مدنية لـ تتكرر عبر التاريخ لكافة األفراد باختالؼ       

مواقعيـ؛ الجغرافية، والثقافية، واالقتصادية، لمحديث عف قضاياىـ وىموىـ بكؿ يسر وسيولة. فمقد تحولت 
مؤسسة اجتماعية ليا ثقافتيا وأدواتيا في التغيير والتوجيو وتشكيؿ الرأي وسائؿ التواصؿ االجتماعي إلى 

العاـ حوؿ كثير مف القضايا المحمية والعالمية. كما ساىمت وسائؿ التواصؿ االجتماعي في بعض 
المجتمعات لنوع مف الحراؾ االجتماعي، والحديث عف بعض القضايا الفكرية والسياسية بال حدود. ولقد 

ؾ فتح المجاؿ لمباحثيف في العموـ والدراسات االجتماعية واإلعالـ لدراسة ىذا المجاؿ نتج عف ذل
وتعتبر فئة  واستقصاء تأثيراتيا في كافة جوانب الحياة العامة، ولدى الفئات العمرية المتعددة، والنوع.
يف مف فئة الشباب السعودي أكثر الفئات استخدامًا لوسائؿ التواصؿ االجتماعي والنسبة األكبر من

اإلناث. حيث أظيرت دراسة حديثة حوؿ رواد مواقع التواصؿ االجتماعي في السعودية، زيادة أعداد 
% 52اإلناث عف الذكور عمى مستوى استخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي مقارنة باإلناث، وذلؾ بنسبة 

لمجتمع السعودي؛ إذ إنيا % لمذكور. وتمثؿ المرأة أحد أىـ القطاعات الرئيسية في ا48لإلناث مقابؿ 
تمثؿ نصؼ المجتمع. غير أف أىمية وجود المرأة السعودية في المجتمع ال تنشأ مف مجرد تمثيميا 

يجابي ليذا الكـ العددي حتى إلالعددي، لنصؼ المجتمع، ولكف تنشأ باألساس مف التوظيؼ الفاعؿ ا
ف االستفادة مف قدرات المرأة وفتح إـ فيتسنى تحقيؽ التنمية المجتمعية عمى اختالؼ مستوياتيا. ومف ث

المجاالت أماميا ألداء األدوار اإلنتاجية والوظائؼ االجتماعية يمثؿ حجر الزاوية في دفع عممية التنمية 
بكؿ أبعادىا؛ االجتماعية، واالقتصادية، والسياسية. إال أف البعض يعتقد أف السياسة مرحمة متقدمة مف 

وف نضاؿ كما يحدث في بعض المجتمعات العربية أو ىي ترؼ لممرأة الوعي لف تحظى بيا النساء د
تخوض غمار الحديث فيو كتعويض عف ممارسة العمؿ السياسي في المجتمعات المحافظة لكف المثير 
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حقًا أف المرأة في صدر االسالـ ووقت حياة الرسوؿ شاركت في السياسة ولـ يعزليا الرسوؿ أبدًا عف ىذا 
 المجاؿ.
مف الميـ التمييز ما بيف التنشئة السياسية والعمؿ السياسي فميس اليدؼ التطمع إلى الحقوؽ  لكف      

السياسية لممرأة إنما التركيز والتأكيد عمى أىمية الوعي السياسي لممرأة المنوط بيا تربية األجياؿ الجديدة 
التنشئة االجتماعية حيث الممتزجة ب الميمةوالذي ينطمؽ مف أىمية التنشئة السياسية. تمؾ العممية 

ف إعداد إالسياسة جزء مف االجتماع كما أف الظاىرة السياسية في األساس ىي ظاىرة اجتماعية. لذلؾ ف
برامج خاصة بالمرأة لمساعدتيا في جيود التنمية يجب أف يتضمف تنمية الوعي السياسي وتعريؼ المرأة 

 شيح لممجالس المختمفة.بحقوقيا السياسية وضرورة اشتراكيا في التصويت والتر 
لذا تسعى الدراسة الحالية الكشؼ عف دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي      

لدى المرأة السعودية، ويمكف صياغة مشكمة الدراسة في التساؤؿ الرئيسي التالي: ما دور وسائؿ التواصؿ 
 دية؟االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعو 

ىأهدافىالدرادة:
 تتطمع الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:

 التعرؼ عمى أنماط استخداـ المرأة السعودية لتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي المتعددة. -
 التعرؼ عمى مستوى الوعي لدى المرأة السعودية مف خالؿ اىتماميـ بالقضايا المختمفة التي تحرص -
 عمى متابعتيا.   
 الكشؼ عف مدى اعتماد المرأة السعودية عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي في متابعة القضايا -
 السياسية.   
 التعرؼ عمى اتجاىات المرأة السعودية نحو دور مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي. -
 تواصؿ االجتماعي في تحقيؽرصد أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف استفادة المرأة السعودية مف مواقع ال -
 تنمية الوعي السياسي.    
 التعرؼ عمى أىـ مقترحات المرأة السعودية إزاء فعالية وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تحقيؽ تنمية -
 الوعي السياسي.   

ىأهموةىالدرادة:
 تبرز أىمية الدراسة مف خالؿ النقاط التالية:

االجتماعي لدى كافة شرائح المجتمع، وما تتيحو شبكات التواصؿ األىمية المتزايدة لوسائؿ التواصؿ  -
االجتماعي عمى اإلنترنت مف فرص متنامية لمحوار الديمقراطي الحر حوؿ القضايا السياسية واالقتصادية 

 واألمنية ...الخ.
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ذي يمعبو سائمو في ضوء التغيرات التي يشيدىا العالـ العربي ورصد الدور الو تحميؿ الواقع اإلعالمي و  -
 اإلعالـ الجديد، في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية.

 قّمة الدراسات اإلعالمية التي تتناوؿ تنمية الوعي السياسي لممرأة السعودية بحسب عمـ الباحثة. -
ى:تداؤالتىالدرادة

 ما أنماط استخداـ المرأة السعودية لتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي؟  -1
 ما مدى اعتماد المرأة السعودية عمى تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي في متابعة القضايا -2
 السياسية؟    
 ما اتجاىات المرأة السعودية نحو دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي؟ -3
 سائؿ التواصؿ االجتماعيما أىـ المعوقات التي تحوؿ دوف استفادة المرأة السعودية مف تطبيقات و  -4

 في تحقيؽ تنمية الوعي السياسي؟     
 ما مقترحات المرأة السعودية إزاء فعالية وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تحقيؽ تنمية الوعي -5

 السياسي؟     
ىفروضىالدرادة:

لدور مواقع التواصؿ االجتماعي المبحوثات الفرض الرئيسي: توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير 
 .المتغيرات الديموغرافيةنحو تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية تعزى إلى 

 ويندرج مف ىذا الفرض عدة فروض فرعية ىي:
لدور وسائؿ التواصؿ االجتماعي نحو  المبحوثاتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير  - أ

 لى متغير العمر.إالسعودية تعزى تنمية الوعي السياسي لدى المرأة 
لدور وسائؿ التواصؿ االجتماعي نحو  المبحوثاتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير   - ب

 لى مستوي التعميـ.إتنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية تعزى 
لدور وسائؿ التواصؿ االجتماعي نحو  المبحوثاتتوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في تقدير  -ج

 لى متغير الحالة االجتماعية.إتنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية تعزى 
 

ىمصطلحاتىالدرادة:
ىو كؿ ما يتجاوز اىتمامات الفرد الشخصية بذاتو أو بأسرتو، ويتعداىا إلى األمور العامة  الشأن العام:

  الفرد.التي تيـ المجتمع الذي يعيش فيو 
يقصد بتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي، مجموعة المنصات  تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي:

المنتشرة والواسعة االستخداـ عمى شبكة اإلنترنت توفر لمستخدمييا فرصة لمحوار وتبادؿ المعمومات 
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الدردشة وغير ذلؾ،  واآلراء واألفكار والمشكالت مف خالؿ الممفات الشخصية وألبومات الصور وغرؼ
 .Facebook ،Twitter ،MySpace،YouTube (1) :ومف األمثمة عمى ىذه الشبكات مواقع

وتعرفيا الباحثة إجرائيًا: بأنيا تمؾ التطبيقات المرتبطة بشبكات التواصؿ االجتماعي عمى شبكة اإلنترنت 
الفيديو، ويتـ استخداميا مف قبؿ والتي تقدـ خدمات المناقشة والحوار والتراسؿ الفوري بالنص والصوت و 

 .مجموعة كبيرة مف األفراد لتبادؿ المعمومات وتطوير العالقات االجتماعية والمينية
"معرفة المواطف بحقوقو السياسية وواجباتو وما يجري حولو مف  يقصد بالوعي السياسي الوعي السياسي:

المحيط بو كحقيقة كمية مترابطة العناصر  أحداث ووقائع، كذلؾ قدرة المواطف عمى التصور الكمي لمواقع
  (2)وليس كوقائع جزئية منفصمة وأحداث متناثرة"

ويعرفو وطفة بأنو: الحالة التي يتمثؿ فييا أفراد المجتمع قضايا الحياة السياسية بأبعادىا المختمفة، 
 . (3)ويتخذوف مف ىذه القضايا موقًفا معرفًيا ووجدانًيا في اآلف الواحد

لباحثة إجرائًيا بأنو: كؿ ما يوجد لدى المرأة السعودية مف معارؼ ومعمومات بالقضايا واألحداث وتعرفو ا
 .السياسية المتعمقة بمجتمعيـ وما يصدر عنيـ مف أقواؿ وأفعاؿ ومشاعر تجاه تمؾ القضايا

 

  :الدراداتىالدابقة
احت ليا فرصة االطالع عمييا قامت الباحثة بعمؿ مسح مكتبي لمدراسات والبحوث السابقة التي ات     

في ميداف التخصص ذات الصمة بموضوع الدراسة وذلؾ بيدؼ تحديد موقؼ الدراسة الحالية في ضوء 
وسائؿ التواصؿ  إف الدراسات والبحوث السابقة. مف خالؿ مراجعة األدبيات السابقة يمكف القوؿ

االجتماعي قد تؤدي إلى زيادة مستوى المشاركة السياسية ليس فقط مف خالؿ المعمومات والمعارؼ التي 
تقدميا لمفرد، ولكف أيضًا مف خالؿ تأثيرىا عمى اتجاىات األفراد نحو القضايا السياسية ورفع مستوى 

ف المعمومات. فاالىتماـ السياسي يخمؽ لدى االىتماـ السياسي، مما يدفع األفراد إلى البحث عف المزيد م
الفرد أنماطًا معينة مف االتصاؿ السياسي يقـو بيا عبر وسائؿ االتصاؿ المختمفة كما يزيد مف حجـ 

( مف أف Cacciatore, Micheal et al, 2012)(4) مشاركتو السياسية. وىو ما أكدتو نتائج دراسة
  السياسة مف مستخدمي وسائؿ االتصاؿ األخرى.نترنت عمومًا أكثر اىتمامًا بإلمستخدمي ا

نترنت إلألبحاث ا (5)(Pew Research Center, 2016)وكشفت الدراسة التي أجراىا مركز      
ظر نعمى عينة ممثمة لمشباب األمريكي عف أف مواقع التواصؿ االجتماعي تمعب دورًا محوريًا، مف وجية 

القضايا والسيما أثناء االنتخابات الرئاسية األمريكية واختيار  المبحوثيف، في تغيير اتجاىات الشباب حوؿ
 المرشحيف وعند مناقشة قضايا تتعمؽ بالضرائب وخدمات الرعاية الصحية والتعميـ بالواليات المتحدة.

كما كشفت الدراسات السابقة أيضًا وسائؿ التواصؿ االجتماعي كإحدى منتجات الثورة التقنية التي       
اليوـ لتمنح الفرد كذلؾ قوة عممية أخرى وجرعة مضاعفة في وعيو السياسي، حيث أصبحت اليـو نعيشيا 

ىذه الوسائؿ مف المؤسسات الميمة التي تقوـ بدور ميـ في إكساب عادات وسموكيات صحيحة وأداة 



 د/ خلود عبد هللا ملٌانً: دور تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً 22 

أف ( أكدت ـ2008) (7). ففي دراسة العتيبي(6)ميمة مف أدوات الوعي االجتماعي والسياسي والثقافي
الفيسبوؾ عمى سبيؿ المثاؿ حقؽ ما لـ تحققو وسائؿ اإلعالـ التقميدية األخرى، وساىـ بشكؿ فاعؿ في 
التأثير عمى شخصية المستخدـ لو ورفع مستوى وعيو السياسي بشكؿ كبير، كما أصبحت المدونات 

والمشاركة في إثرائيا  اإللكترونية أيضًا مصدرًا مميمًا لكثير مف الشباب في متابعة الموضوعات السياسية،
واتخاذ مواقؼ واضحة منيا، أضؼ إلى ذلؾ أف الشباب الذيف يستخدموف وسائؿ التواصؿ الجديدة أكثر 

 De Zúñiga, H) (8)مياًل لممشاركة في الحياة السياسية ممف تقتصر متابعتيـ لوسائؿ اإلعالـ التقميدية 
. 2009) 
في مجاؿ دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي عمى الدور أثبتت نتائج العديد مف الدراسات السابقة       

يجابي ليذه الوسائؿ عمى تكويف الوعي الساسي. إف وسائؿ اإلعالـ الجديد ليا دور في خمؽ المعرفة إلا
عرض لموسيمة ورفع مستوى الوعي السياسي لألفراد حيث تزيد مف دافعيتيـ واىتماميـ، فالفرد كمما ت

، (9)اإلعالمية كمما زاد وعيو السياسي وأصبح أكثر رغبة في المشاركة الفعمية في العمؿ السياسي  ) مكاـر
(، مما يؤكد كما تشير دراسات أخرى عمى وجود عالقة طردية بيف التعرض لوسائؿ اإلعالـ ـ2009

عمى أف  بينيـ بدرجة كبيرة بناءً  ودرجة الوعي السياسي لدى األفراد مع مالحظة أف درجة الوعي تتبايف
محتوى ىذه الوسائؿ باختالفو وتعدد مصادره يمنح األفراد معاف مختمفة حيث يؤكد أف درجة الوعي لإلفراد 
تختمؼ بالرغـ مف تعرضيـ لموضوع واحد، كونيـ ينظروف إلى الحدث بطرؽ متعددة وتحمؿ ليـ معاف 

 .(10)(ـ2012مختمفة )التميمي، 
التي ىدفت إلى معرفة الدور الذي تقوـ بو وسائؿ  (11)(ـ2016ىالو أحمد )دراسة  كما أثبتت     

مواقع التواصؿ أف  اإلعالـ الحديثة )اإلعالـ الجديد( في تكويف الوعي السياسي لدى الشباب. إلى
االجتماعي تأتي في مقدمة وسائؿ اإلعالـ الحديثة التي يعتمد عمييا الشباب في الحصوؿ عمى 

السياسية، وكذلؾ في التعرؼ عمى القضايا السياسية. كما أوضحت الدراسة أف مواقع التواصؿ المعمومات 
وىو ما أكدتو  االجتماعي تسيـ في تكويف اتجاىات إيجابية تجاه المواضيع السياسية )وعي مشارؾ(.

مف أف مواقع التواصؿ االجتماعي ( 13)(ـ2013دراسة لمياء العنزي )و  (12)(ـ2015دراسة عمي الوحيشي )
وـ بدور مساعد في تشكيؿ آراء اآلخريف حوؿ وتقتعزز مف قيـ المشاركة السياسية والثقافة السياسية 

  القضايا السياسية.
عف وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف معدؿ  (14)(ـ2016جمعة ) وكشفت دراسة إيماف     

استخداـ عينة الدراسة مف الشباب المصري لمواقع التواصؿ االجتماعي في متابعة والنقاش السياسي 
 حوليا، وبيف ارتفاع مستويات المعرفة السياسية واإلدراؾ السياسي ألبعاد تمؾ القضايا لدى عينة الدراسة.

أف موقعي " فيس بوؾ وتويتر " يعمالف عمى  (15)(ـ2014ئج دراسة أسماء سميـ )كما أظيرت نتا     
% مف  38 كبيرة مف وجية نظر زيادة الوعي السياسي وتشكيؿ االتجاه نحو القضايا السياسية بصورة

حد ما " رفع الوعي  لى% مف العينة أف فيس بوؾ وتويتر يستطيعاف "إ 37عينة الدراسة، بينما رأى 
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ا أف استخداميـ الكثيؼ لمواقع التواصؿ االجتماعي % مف عينة الدراسة أيضً  5.15 كما رأى;السياسي، 
 ساعد عمى زيادة مستويات المعرفة السياسية لدييـ وتنمية وعييـ السياسي.

إلى نتائج مشابية رغـ اختالؼ مجتمع  (16)(Hamilton, Allison Joy.2013) وتوصمت دراسة      
الدراسة المتمثؿ في المجتمع األمريكي حيث خمصت الدراسة إلى فاعمية مواقع التواصؿ االجتماعي في 

 زيادة الوعي السياسي والمشاركة السياسية واالىتماـ بالقضايا السياسية لدى عينة الدراسة. 
تأثير مواقع التواصؿ االجتماعي عمى مستوى المعرفة عمى جانب آخر تناولت العديد مف الدراسات       

السياسية حيث تمثؿ المعرفة السياسية حجر زاوية في عممية تغيير االتجاىات السياسية حؿ القضايا 
أف النقاش السياسي بيف األفراد حوؿ القضايا العامة والسياسية يعد وسيمة فعالة في فيـَ   كما المختمفة،

مشاركة بيا، مما يساعد عمى ترجمة الرسائؿ التي يتمقاىا األفراد مف وسائؿ اإلعالـ العممية السياسية وال
كما أف النقاش السياسي قد يكوف مصدرًا الكتساب المعمومات واثارة االىتماـ تمييدًا لتغيير وفيميا، 

-Easley)مواقع التواصؿ باعتبارىا ساحات لتبادؿ اآلراء والمعمومات ما تحدثووىو  االتجاىات.
Giraldo, Terri M, 2016)(17) . 

أف المعرفة السياسية تعد عاماًل جوىريًا  (18)(Stefanone, Michael et al.2013)يوضح كما       
في عممية تشكيؿ االتجاه حيث أف ذوي المعرفة السياسية المرتفعة واالىتماـ السياسي المرتفع أكثر مياًل 
لتغيير اتجاىاتيـ حاؿ وجود معمومات وحقائؽ موضوعية ونقاش، في حيف أف ذوي المعرفة السياسية 

ألنيـ قد يكونوف أكثر انغالقًا عمى أنفسيـ وغير قابميف ألي  ،المخفضة مف الصعب تغيير اتجاىاتيـ
 فضاًل عف انخفاض رغبتيـ عف أي معمومات حوؿ القضية أو الموضوع المطروح.نقاش 
عف وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف  (19)(ـ2014وكشفت دراسة ياسميف إبراىيـ )      

معدؿ استخداـ الشباب لمواقع التواصؿ االجتماعي في متابعة القضايا المختمفة والنقاش السياسي وبيف 
 ارتفاع مستويات المعرفة السياسية واإلدراؾ السياسي ألبعاد تمؾ القضايا لدى عينة الدراسة.

مفردة وخمصت  366عمى عينة مف الشباب قواميا  (20)(ـ2014ي )دراسة أحمد رفاع كما أكدت       
وزيادة معرفة  إلى أف ىناؾ عالقة بيف ارتفاع نسبة المضاميف المطروحة عمى مواقع التواصؿ االجتماعي

 الشباب ببعض القضايا السياسية.
تكويف الوعي في المقابؿ توصمت بعض الدراسات السابقة أف دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في       

والتي ىدفت إلى  (21)(ـ2013ا أو ضعيفًا. فقد أكدت دراسة محسف المحسف )السياسي قد يكوف محدودً 
التعرؼ عمى دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى عينة مف طالب الجامعات 
السعودية، إلى أف مستوى الوعي السياسي عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي لدى عينة الدراسة مف طالب 

 الجامعات جاء منخفضًا في معظـ مؤشرات الوعي السياسي.
)(Yun, Jangwon et al, 2015) دراسة ت نتائجوأظير        22 أف تأثير مواقع التواصؿ   (

االجتماعي عمى تغيير اتجاىات المستخدميف يكاد يكوف محدودًا وضعيفًا ويعتمد عمى نوع القضية 
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المطروحة وأىميتيا مف وجية نظر مستخدمي ىذه المواقع وليس عمى كـ المعمومات والمنشورات 
 لقضية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي. الموضوعة حوؿ تمؾ ا

)(Kwon, K. Hazel,2015) دراسةكما أكدت        23 أف التعرض لممناقشات السياسية عبر  (
 الفيسبوؾ ال يؤدي بالضرورة إلى المشاركة في ىذا النقاش أو المشاركة السياسية بالواقع الفعمي.

 التعميق عمى الدراسات السابقة وحدود االستفادة منها:

عمى دراسة شبكات التواصؿ االجتماعي  -وبخاصة العربية منيا -انحصر اىتماـ الدراسات السابقة      
ودورىا في إمداد الشباب بالمعمومات السياسية، ودور ىذه الوسائؿ في تنمية الوعي السياسي لمشباب، في 

اصؿ االجتماعي في تنمية إلى دور شبكات التو  -في حدود عمـ الباحثة -حيف لـ تتطرؽ أية دراسة سابقة
أو تشكيؿ الوعي السياسي لممرأة السعودية. كما ساعدت الدراسات السابقة الباحثة عمى صياغة المشكمة 
البحثية، وتحديد األداة البحثية المناسبة وكيفية بنائيا؛ بما يحقؽ أىداؼ الدراسة، ويجيب عمى تساؤالتيا، 

 ة إلى الوقوؼ عمى النقاط التي لـ تتناوليا الدراسات السابقة.وأيًضا في وضع استمارة االستبياف، باإلضاف
 :اإلطار النظري لمدراسة

 يشتمؿ اإلطار النظري لمدراسة عمى النظريات التي استعانت بيا الباحثة.
 

 :نظرية االعتماد عمى وسائل اإلعالم -1
عمى األسس النظرية لنظرية االعتماد  تياتعتمد ىذه الدراسة في إطارىا النظري وفي صياغة تساؤال     

عمى وسائؿ اإلعالـ، فيي المدخؿ المناسب ليذه الدراسة، حيث اتخذت الباحثة مف مدخؿ )االعتماد عمى 
وسائؿ اإلعالـ( إطارًا نظريًا باعتباره يركز عمى الوسيمة ودرجة أىميتيا لدى الفرد لكي يستقي معموماتو 

العالقة الرئيسية التي تحكميا ىي عالقة االعتماد بيف وسائؿ اإلعالـ  منيا. وكما يوحي اسـ النظرية فإف
والنظاـ االجتماعي والجميور. ومعنى ىذه العالقة يكمف في أف وسائؿ اإلعالـ عندما تقوـ بوظائؼ جمع 
المعمومات التي نحتاج إلى معرفتيا وتنسيقيا ونقميا بصورة مكثفة ومتميزة سوؼ يزيد مف قدرتيا عمى 

أكبر قدر مف التأثير المعرفي والعاطفي والسموكي، وىذه القدرة سوؼ تزيد قوتيا عندما يكوف  تحقيؽ
 . (24)المجتمع في حالة عدـ استقرار بنائي لوجود الصراع والتغيير

ف أاألىداؼ: أي  −ىما: أ وتقوـ نظرية اعتماد األفراد عمى وسائؿ اإلعالـ عمى ركيزتيف أساسيتيف      
لى تحقيقيا مف خالؿ المعمومات التي توفرىا وسائؿ اإلعالـ المختمفة سواء إا لألفراد يسعوف ىناؾ أىدافً 

ا يسعى إليو ا معموماتيً المصادر: تعد وسائؿ االعالـ نظامً  −ب كانت ىذه األىداؼ شخصية أو اجتماعية.
معمومات ىي: جمع األفراد مف أجؿ بموغ أىدافيـ، وتتحكـ وسائؿ اإلعالـ في ثالثة أنواع مف مصادر ال

 .المعمومات عبر المندوبيف والمراسميف، وتنسيؽ المعمومات ونشرىا لكي تصؿ الى جميور غير محدد
 :(25)ويعتمد األفراد عمى وسائؿ اإلعالـ لتحقيؽ األىداؼ اآلتية
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وبما يساعد عمى معرفة  الفيـ: ويشمؿ معرفة ما يدور بالبيئة المحيطة والحصوؿ عمى الخبرات− 1 
 عف العالـ الخارجي والمحمي وتفسيرىا. أشياء

التوجيو: حيث تقوـ وسائؿ اإلعالـ بتوجيو األفراد التخاذ القرارات المناسبة والمشاركة السياسية، − 2
                   وتوجيو تفاعمي تبادلي لمحصوؿ عمى دالالت عف كيفية التعامؿ مع المواقؼ الجديدة.

عالـ بتقديـ التسمية التي تساىـ في تحقيؽ االسترخاء والتخمص مف التسمية: حيث تقوـ وسائؿ اإل− 3
 .الممؿ واليروب مف مشكالت الحياة

 ويحدد المدخؿ مجموعة مف التأثيرات الناتجة عف اعتماد األفراد عمى وسائؿ اإلعالـ تتمثؿ فيما يمي:
لويات، وتوسيع وترتيب األو  االتجاىات،وتكويف  ،الغموضتتحدد في كشؼ : تأثيرات معرفية− 1 

 المعتقدات، والترويج لمقيـ والحفاظ عمييا.
 و نقص الشعور باالغتراب.أوالفتور العاطفي وتزايد  والقمؽ،تتحدد في زيادة الخوؼ : تأثيرات وجدانية− 2
تنحصر في سموكيف أساسييف ىـ التنشيط أي قياـ الفرد بعمؿ ما نتيجة التعرض  :تأثيرات سموكية -3

 :ا أو سمبًياً ضاراً وقد يكوف سموًكا إيجابًياً  مفيدً  لموسيمة،
 : (26)وتقـو النظرية عمى عدة افتراضات رئيسة ىي

تؤثر درجة استقرار النظاـ االجتماعي وتوازنو العاـ عمى زيادة االعتماد أو قمتو عمى مصادر أخبار − 1
اعتماد األفراد عمى وسائؿ اإلعالـ ومعمومات وسائؿ اإلعالـ، فكمما زادت درجة االستقرار االجتماعي قؿ 

 .والعكس
تزداد درجة االعتماد عمى النظاـ اإلعالمي السائد في المجتمع في حالة قمة قنوات اإلعالـ األخرى − 2

 ويقؿ االعتماد عميو في حالة وجود قنوات بديمة لمحصوؿ عمى األخبار والمعمومات.
عالـ نتيجة اختالفيـ عمى األىداؼ والمصالح يختمؼ األفراد في درجة اعتمادىـ عمى وسائؿ اإل− 3

 .والحاجات الفردية
 :نظرية التأثير القوى لوسائل االتصال -2

كما استعانت الباحثة أيضًا بنظرية التأثير القوى لوسائؿ االتصاؿ وىي تعتبر مف وجية النظر       
تصاؿ الجماىيري عمى األفراد التاريخية مف أقدـ النظريات التي حاولت تقديـ وتفسير تأثير وسائؿ اال

حيث ساد في مطمع العشرينات والثالثينات مف القرف العشريف اعتقاد بقوة ىذه الوسائؿ وسميت بنظرية 
  .(27)الطمقة

ويعتقد أصحاب ىذه النظرية أف وسائؿ االتصاؿ الجماىيري تتمتع بنفوذ قوى ومباشر وفوري عمى األفراد، 
االتجاىات واآلراء والميوؿ بما يتناسب مع سياسات صاحب ىذه الوسيمة أو فمدييا القدرة عمى تغيير 

مستخدمييا، كما يبنى أصحاب ىذه النظرية اعتقادىـ عمى بعض االفتراضات النفسية واالجتماعية 
المستمدة مف عمـ النفس واالجتماع السائد آنذاؾ، ففي عمـ النفس ىناؾ اعتقاد أف الجميور يحركيـ 
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زىـ التي ليس بمقدورىـ السيطرة عمييا بشكؿ إرادي، فإذا ما استطاعت وسائؿ االتصاؿ عواطفيـ وغرائ
حقنيـ بمعمومات معينة تخاطب ىذه الغرائز فأنيـ سيتأثروف مباشرة بيذه الحقنة لعؿ ما حصؿ مف ثورات 

قوة ىذه  عربية باستخداـ الفيسبوؾ والتويتر ومخاطبة مشاعر الجماىير بالحرية حركت غرائزىـ دليؿ عمى
الوسائؿ وقد تـ لمس ىذا التأثير القوى في الثورات التي قامت في الدوؿ العربية مؤخرًا حيث تـ استخداـ 
الفيسبوؾ والتويتر فييا وكانت بمثابة المحرؾ الكبير لمشعوب والموجية ليـ عمى الرغـ مف أف بعض 

ير مف أفراد المجتمع بأمور تجد ليا الدوؿ حاولت الوقوؼ لمنعيا لكنيا لـ تستطع، كما أنيا مطالبة كث
 .المطالب نتيجة قوة تمؾ الوسائؿ وتوجو الناس إلييا يدوفصدى بيف كثير مف يؤ 

ذا أخذنا في االعتبار تأثير وسائؿ االتصاؿ الجماىيري في المضمار االجتماعي فإننا سنرى أنو قد ساد  وا 
معزولة عف بعضيا البعض نفسيًا واجتماعًيا اعتقاد بأف األفراد في المجتمعات الجماىيرية ىي مخموقات 

ذا ما أسقط  وال توجد روابط قوية تجمعيـ لذا فيـ فريسة سيمة ال يوجد مف يحمييا أماـ وسائؿ االتصاؿ وا 
مف الصحة بحكـ أف األفراد قد تتداوؿ وترسؿ  ىذا االعتقاد عمى موقعي فيسبوؾ وتويتر نجد فيو جزءً 

لصواب في كثير مف األحياف بدوف التأكد مف صحتيا، كذلؾ فإف بعض المعمومات التي قد تجانب ا
ىذيف الموقعيف وحسب ىذه النظرية عممت عمى خمؽ نوع مف العالقات االجتماعية الدولية بيف األفراد 
نما تجمعيا اتجاىات وميوؿ مشتركة أو تمتؼ حوؿ شخصية ليا كاريزما  التي ال ترتبط بحدود الدولة وا 

مف بعض الشخصيات في المجتمعات يفوؽ عدد متابعييا ومؤيدييا مسئوليف في  معينة وىذا ما نجده
الدولة، ولكف عمى الرغـ مف االنتقادات التي وجيت ليذه النظرية إال أف ما ييمنا ىو قوة الرسالة 
اإلعالمية في توجيو اآلراء واالتجاىات مف خالؿ الوسيمة االتصالية والتي أتت كمشبع نفسي واجتماعي 

 .(28)يورلمجم
 

 :اإلجراءات المنهجية لمدراسة
ىنوعىالدرادةىومنهجها:ى-أ
التي تعنى بدراسة المرأة السعودية لمحصوؿ   Descriptive Studyتنتمي ىذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية  

مف خالؿ منيج المسح اإلعالمي لمسح عينة مف السيدات السعوديات في  اعمى معمومات كافية ودقيقة عني
 مجتمع الدراسة.

ىمجتمعىورونةىالدرادة:ى-ب
عمى مجتمع النساء السعوديات بمدينة الرياض. وقػامت الباحػثة بػإجراء الدراسة  اطبقت الباحثة دراستي

وقد روعي عند اختيار العينة أف تتسـ بالتنوع  .امرأة سعودية 150الميدانية عمى عينٍة عشوائية قواميا 
 مف حيث الخصائص الديموغرافية كالعمر والمستوى التعميمي والمينة.
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 ( 9جدول )
 خصائص العٌنة

 النسبة المئوية التكرار الخصائص
   

 العمر

 8 16 عاماً  20أقؿ مف 
 25.5 51 عاماً  30إلى  21مف 
 37.5 75 عاماً  40إلى  31مف 
 23 46 عاماً  50إلى  41مف 
 3.5 7 عاماً  60إلى  51مف 

 2.5 5 عاماً  60أكثر مف 
 100.0 200 اإلجمالي

 المستوي التعميمي
 18.5 37 أقؿ مف جامعي

 59 118 جامعي
 22.5 45 فوؽ جامعي

 100.0 200 اإلجمالي

 الحالة االجتماعية

 60 120 متزوجة
 34 68 عزباء
 4.5 9 مطمقة
 1.5 3 أرممة

 100.0 200 اإلجمالي

 المينة

 27 54 ربة منزؿ
 46.5 93 موظفة حكومية

 22 44 موظفة قطاع خاص
 4.5 9 سيدة أعماؿ

 100 200 اإلجمالي
 

عمى أمفردة مف االناث السعوديات، وكانت  200يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف اجمالي العينة بمغ      
%، وأعمى نسبة لممستوى التعميمي 37.3عامًا بنسبة  40إلى  31ما بيف مف  فعمارىأنسبة لمف تتراوح 

%، وكانت أكبر نسبة مف العينة مف السعوديات 59كانت ممف يحممف الشيادة الجامعية بنسبة 
%، أما أعمى نسبة مف العينة مف حيث المينة فكانت لمموظفات الحكوميات بنسبة 60المتزوجات بنسبة 

4665.% 
ىلدرادة:ج.ىأداةىا
بعد االطالع عمى األدبيات والدراسات المختصة، قامت الباحثة ببناء استبانة شممت أواًل البيانات       

األساسية إضافة إلى استبانة مغمقة تغطي عددًا مف المحاور األساسية ذات العالقة بتنمية الوعي 
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بعرض األداة بصورتيا األولية السياسي عبر وسائؿ التواصؿ االجتماعي. كما قامت الباحثة بعد ذلؾ 
عمى عدد مف المحكميف مف عدد مف أساتذة األعالـ المتخصصيف في الجامعات السعودية، وذلؾ لمتأكد 

وقد تـ إجراء بعض التعديالت  متيا ألىداؼ الدراسة.ءمف صدؽ األداة مف حيث صياغتيا وشموليا ومال
. ونظرًا التساع نطاؽ عينة أسئمة وفئات االستمارةبناء عمى مقترحاتيـ وفي ضوء توجياتيـ تـ تعديؿ بعض 

رسالو عبر البريد اإللكتروني وتطبيقات األجيزة الذكية . الدراسة جغرافيًا فقد تـ تطبيؽ االستبياف إلكترونيًا وا 
سؤااًل لجمع البيانات التي تقيس األبعاد والمتغيرات المختمفة لمدراسة. وتـ تقسيـ  17واشتممت االستمارة عمى 

 محاور كالتالي: 4استمارة االستبياف إلى 
 المحور األوؿ: لمتعرؼ عمى عادات استخداـ تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي.
 المحور الثالث: لمتعرؼ عمى مدى متابعة المبحوثات لقضايا الشأف العاـ والسياسي.

 المحور الثاني: لمتعرؼ عمى مستوى الثقافة والوعي السياسي لدى المبحوثات.
 .المحور الرابع: يتعمؽ بدور تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي

 

ى:المعالجةىاإلحصائوةىللبوانات
دخاليا إلى الحاسب اآللي، ثـ معالجتيا        بعد االنتياء مف جمع بيانات الدراسة الميدانية، تـ ترميز البيانات وا 

اإلحصائية باستخداـ برنامج " الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية: تـ المجوء الي وتحميميا واستخراج النتائج 
 المعامالت واالختبارات اإلحصائية التالية في تحميؿ بيانات الدراسة:

 التكرارات البسيطة والنسب المئوية.• 
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية.• 
سمية إلراسة الداللة اإلحصائية لمعالقة بيف متغيريف مف المتغيرات ا( لدChi Square Test) 2اختبار كا• 
(Nominal) 
( لدراسة الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية لمجموعتيف مف المبحوثات في T- Testاختبار )• 

 ( Interval Or Ratioأحد متغيرات الفئة أو النسبة )
( لدراسة شدة واتجاه العالقة االرتباطية بيف Pearson Correlation Coefficientمعامؿ ارتباط بيرسوف )• 

 متغيريف مف مستوى المسافة أو النسبة.
 ANOVA( المعروؼ اختصارًا باسـ Oneway Analysis of Varianceالبعد الواحد ) يتحميؿ التبايف ذ• 

موعتيف مف المبحوثات في أحد لدراسة الداللة اإلحصائية لمفروؽ بيف المتوسطات الحسابية ألكثر مف مج
 ( .Interval Or Ratioالمتغيرات مف نوع المسافة أو النسبة )

 LSD: Least Significance( بطريقة أقؿ فرؽ معنوي )Post Hoc Testsاالختبارات البعدية )• 
Difference جراء المقارنات الثنائية بيف المجموعات التي يثبت وجود فروؽ  ANOVA( لمعرفة مصدر التبايف وا 

(، ومتوسطة ما بيف 0.30دالة إحصائيًا بينيا. وقد اعتبرت العالقة ضعيفة إذا كانت قيمة المعامؿ أقؿ مف )
وقد تـ قبوؿ نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة  ( فأكثر.0.70(، وقوية إذا زادت عف )0.30-0.70)
 ( فأقؿ.0.05%( فأكثر، أي عند مستوى معنوية )95)
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ىالنتائجىالعامةىللدرادة:
 مدى استخدام المرأة السعودية عينة الدراسة تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي: -1

 ( 8جدول )
 مدى استخدام المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة لتطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً

 االستجابة             
االنحراؼ  المتوسط نادراً  أحياناً  دائماً  الوسائؿ

 المعياري
 11.50 26.00 62.50 % 0.69 2.51 23 52 125 ؾ تويتر

 16.00 43.00 41.00 % 0.71 2.25 32 86 82 ؾ سناب شات
 31.00 26.00 43.00 % 0.85 2.12 62 52 86 ؾ االنستجراـ
 22.00 42.00 36.00 % 0.75 2.14 44 84 72 ؾ اليوتيوب
 62.00 32.00 6.00 % 0.61 1.44 124 64 12 ؾ الفيسبوؾ

 200 المجموع
 

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى استجابات المبحوثات حوؿ مدى استخداـ المرأة السعودية عينة الدراسة      
، وجاء سناب شات في 2.51لوسائؿ التواصؿ االجتماعي، حيث جاء تويتر في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي 

، وجاء 2.114، وجاء اليوتيوب في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي 2.25حسابي  الترتيب الثاني بمتوسط
، وجاء الفيسبوؾ في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي 2.12االنستجراـ في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي 

 ودية.ويتضح مف ىذه النتائج أف تويتر ىو أكثر مواقع التواصؿ االجتماعي التي تستخدميا المرأة السع .1.44
مقدددار الو ددت الدديي تقمددية المددرأة السددعودية عينددة الدراسددة عددادة  ددي اسددتخدام تطبيقددات وسددائل  -2

 التواصل االجتماعي يوميًا بشكل عام:
 ( 8جدول )

مقدار الوقت الذي تقضٌة المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة عادة فً استخدام تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً ٌومٌاً بشكل عام  

 وفقاً للمؤهل التعلٌمً

 المؤىؿ          
 الوقت

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي ما قبؿ الجامعي

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 12.00 24 22.20 10 7.60 9 13.50 5 اعةأقؿ مف س

 3مف ساعة ألقؿ مف 
 ساعات

6 16.20 29 24.60 15 33.30 50 25.00 
 5ساعات ألقؿ مف  3مف 

 ساعات
10 27.00 24 20.30 10 22.20 44 22.00 

 26.00 52 17.80 8 30.50 36 21.60 8 خمس ساعات فأكثر
 13.50 27 4.40 2 14.40 17 21.60 8 طواؿ اليـو

 1.50 3 0.00 0 2.50 3 0.00 0 ال اتابعيا اطالقا

 100 200 100 45 100 118 100 37 اإلجمالي
 الداللة =غير دالة    7.757المعنوية=         17درجة الحرية =     17.977=  2 يمة كا
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االجتماعي يوميًا تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ أف نسبة مف يستخدمف تطبيقات وسائؿ التواصؿ        
غت بشكؿ عاـ وفقًا لممؤىؿ التعميمي مف المرأة السعودية أقؿ مف ساعة مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بم

ف تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي يوميًا بشكؿ عاـ وفقًا لممؤىؿ %، وبمغت نسبة مف يستخدم12.00
%، 25.00سة ساعات مف إجمالي مفردات عينة الدرا التعميمي مف المرأة السعودية مف ساعة إلى أقؿ مف ثالث

ف تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي يوميًا بشكؿ عاـ وفقًا لممؤىؿ التعميمي مف المرأة وبمغت نسبة مف يستخدم
وبمغت نسبة %، 22.00السعودية مف ثالث ساعات إلى أقؿ مف خمس ساعات مف إجمالي مفردات عينة الدراسة 

ات وسائؿ التواصؿ االجتماعي يوميًا بشكؿ عاـ وفقًا لممؤىؿ التعميمي مف المرأة السعودية مف ف تطبيقمف يستخدم
ف تطبيقات وسائؿ %، وبمغت نسبة مف يستخدم26.00سة خمس ساعات فأكثر مف إجمالي مفردات عينة الدرا

اليـو مف إجمالي مفردات  التواصؿ االجتماعي يوميًا بشكؿ عاـ وفقًا لممؤىؿ التعميمي مف المرأة السعودية طواؿ
ف تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي مطمقًا وفقًا بينما بمغت نسبة مف ال يستخدم. %13.50عينة الدراسة 

مف الجدوؿ  2وبحساب قيمة كا. %1.50لممؤىؿ التعميمي مف المرأة السعودية مف إجمالي مفردات عينة الدراسة 
، 0.05وىي قيمة غير دالة إحصائيًا عند مستوى داللة =  17.907، وجد أنيا = 10السابؽ عند درجة حرية =

، مما يؤكد عدـ وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف المؤىؿ التعميمي )أقؿ مف 0.05أي أف مستوى المعنوية أكبر مف 
أعمى مف جامعي( ومقدار الوقت الذي تقضية المرأة السعودية عينة الدراسة عادة في استخداـ  -جامعي -جامعي

إلى أف استخداـ المرأة السعودية  ىذه النتائجوتعزو الباحثة  تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي يوميًا بشكؿ عاـ.
 لشبكات التواصؿ االجتماعي بشكؿ مكثؼ ومتزايد يعكس مدى أىمية تمؾ الشبكات بالنسبة ليـ.

 

خدام تطبيقددات وسددائل مقدددار الو ددت الدديي تقمددية المددرأة السددعودية عينددة الدراسددة عددادة  ددي اسددت -3
 التواصل االجتماعي يوميًا كل عمى حدة:

 ( 8جدول )

 مقدار الوقت الذي تقضٌة المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة عادة فً استخدام تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً ٌومٌاً كل على حدة

 

 االستجابة             
 الوسائؿ

أقؿ 
مف 
ساعة 
 يومياً 

مف ساعة 
إلى أقؿ 

ثالث مف 
ساعات 
 يومياً 

مف ثالث 
ساعات الى 
أقؿ مف 
خمس 

 ساعات يوميا 

خمس 
ساعات 
طوؿ  فأكثر

االنحراؼ  المتوسط اليـو
 المعياري

84.5 % 0.61 4.78 1 3 5 22 169 ؾ سناب شات
0 

11.00 2.50 1.50 0.50 
57.5 % 1.10 4.26 11 6 18 50 115 ؾ تويتر

0 
25.00 9.00 3.00 5.50 

54.5 % 1.02 4.26 5 11 21 54 109 ؾ االنستجراـ
0 

27.00 10.50 5.50 2.50 
53.5 % 1.33 4.00 16 21 17 39 107 ؾ اليوتيوب

0 
19.50 8.50 10.50 8.00 

37.5 % 1.39 3.72 30 6 30 59 75 ؾ الفيسبوؾ
0 

29.50 15.00 3.00 15.0
 200 المجموع 0
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السابؽ إلى مقدار الوقت الذي تقضية المرأة السعودية عينة الدراسة عادة في استخداـ تشير بيانات الجدوؿ      
تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي يوميًا كؿ عمى حدة، حيث جاء سناب شات في الترتيب األوؿ بمتوسط 

المرأة % مف إجمالي مفردات عينة الدراسة، حيث جاء مقدار الوقت الذي تقضية 4.78حسابي بمغت قيمتو 
% مف 84.5السعودية عينة الدراسة عادة في استخداـ تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي يوميًا موزعة بيف 

% مف ساعة إلى أقؿ مف ثالث ساعات، 11.00إجمالي مفردات عينة الدراسة أقؿ مف ساعة يوميًا في مقابؿ 
.0.50، % مف خمس ساعات فأكثر1.50% مف ثالث إلى أقؿ مف خمس ساعات، 2.50 وىو  % طواؿ اليـو

أف المرأة السعودية أكثر استخدامًا لمسناب شات مف مواقع التواصؿ  (Aifan,2016)(29)ما أكدتو دراسة 
% مف إجمالي مفردات 4.26وجاء تويتر في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بمغت قيمتو  االجتماعية األخرى.

% مف إجمالي 4.26الثاني مكرر بمتوسط حسابي بمغت قيمتو وجاء االنستجراـ في الترتيب . عينة الدراسة
% مف إجمالي 4.00وجاء اليوتيوب في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بمغت قيمتو ، مفردات عينة الدراسة
% مف إجمالي 3.72في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي بمغت قيمتو فجاء الفيسبوؾ . أما مفردات عينة الدراسة

 .دراسةمفردات عينة ال
 :المكان المفمل لممرأة السعودية عند استخدام تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي -4

 (8جدول )

 المكان المفضل للمرأة السعودٌة عند استخدام تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً وفقاً للمؤهل التعلٌمً

 المؤىؿ          
 المكاف

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي ما قبؿ الجامعي

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 48.50 97 73.30 33 43.20 51 35.10 13 ؿ في المنز 

 47.00 94 24.40 11 50.00 59 64.90 24 في جميع االماكف  
 2.50 5 2.20 1 3.40 4 0.00 0 في األماكف العامة
 2.00 4 0.00 0 3.40 4 0.00 0 في العمؿ 

 100 200 100 45 100 118 100 37 اإلجمالي
 7.71الداللة =    7.773المعنوية=      6درجة الحرية =     19.465= 2 يمة كا

 

تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى المكاف المفضؿ لممرأة السعودية عند استخداـ تطبيقات وسائؿ       
عينة الدراسة  ف المنزؿ مف إجمالي مفرداتالتعميمي، حيث بمغت نسبة مف يفضمالتواصؿ االجتماعي وفقًا لممؤىؿ 

%، وبمغت 47.00راسة %، وبمغت نسبة مف يفضموف جميع األماكف مف إجمالي مفردات عينة الد48.50بمغت 
ف تطبيقات وبمغت نسبة مف يفضم %،2.50ف األماكف العامة مف إجمالي مفردات عينة الدراسة نسبة مف يفضم

مف  2وبحساب قيمة كا %.2.00دراسة وسائؿ التواصؿ االجتماعي في العمؿ مف إجمالي مفردات عينة ال
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى داللة =  19.465، وجد أنيا = 6الجدوؿ السابؽ عند درجة حرية =

، مما يؤكد وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف المؤىؿ 0.05، أي أف مستوى المعنوية أصغر مف 0.01
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المكاف المفضؿ لممرأة السعودية عند استخداـ أعمى مف جامعي( و  -جامعي -التعميمي )أقؿ مف جامعي
وقد يعود استخداـ المرأة السعودية لتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف المنزؿ  مواقع التواصؿ االجتماعي.

نترنت متاحة في المنازؿ، وربما يوفر المنزؿ إمكانية إلبنسبة كبيرة جدًا مقارنة باألماكف األخرى، ألف شبكة ا
 الوقت المناسب والخصوصية الستخداـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي.اختيار 

 

 طبيعة ظهور المرأة السعودية عينة الدراسة عمى تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي: -5
 ( 8جدول )

 طبٌعة ظهور المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة على تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً وفقاً للمؤهل التعلٌمً

 المؤىؿ          
 الظيور

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي ما قبؿ الجامعي

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ
 54.00 108 73.30 33 50.00 59 43.20 16 سمي الحقيقياستخدـ ا

 43.00 86 24.40 11 47.50 56 51.40 19 استخدـ اسـ مستعار
لدي أكثر مف حساب عمى 

 الموقع الواحد
2 5.40 3 2.50 1 2.20 6 3.00 

 100 200 100 45 100 118 100 37 اإلجمالي
 7.75الداللة =    7.742المعنوية=      4درجة الحرية =     9.893= 2 يمة كا   

تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى طبيعة ظيور المرأة السعودية عينة الدراسة عمى تطبيقات        
سـ الحقيقي مف إجمالي إلف اتعميمي، حيث بمغت نسبة مف يستخدماالجتماعي وفقًا لممؤىؿ ال وسائؿ التواصؿ

مف إجمالي مفردات عينة  امستعارً  اسمً إ%، وبمغت نسبة مف يستخدمف 54.00مفردات عينة الدراسة بمغت 
%، وبمغت نسبة مف لدييـ أكثر مف حساب عمى الموقع الواحد مف إجمالي مفردات عينة الدراسة 43.00الدراسة 
وىي قيمة دالة  9.893، وجد أنيا = 4جة حرية =مف الجدوؿ السابؽ عند در  2وبحساب قيمة كا. 3.00%

، مما يؤكد وجود عالقة دالة 0.05، أي أف مستوى المعنوية أصغر مف 0.05إحصائيًا عند مستوى داللة = 
أعمى مف جامعي( وطبيعة ظيور المرأة السعودية عينة  -جامعي -إحصائيًا بيف المؤىؿ التعميمي )أقؿ مف جامعي

 واصؿ االجتماعي.الدراسة عمى مواقع الت
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 طبيعة مشاركة المرأة السعودية عينة الدراسة عمى تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي: -6
 ( 8جدول )

 طبٌعة مشاركة المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة على تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً وفقاً للمؤهل التعلٌمً

                       
 العينة
 المشاركةطبيعة 

ما قبؿ 
 الجامعي

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي
 الداللة 2قيمة كا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

مشاركة لنص أو صورة أو 
 0.001 46.080 74.00 148 75.60 34 73.70 87 73.00 27  فيديو مع اآلخريف

مشاركة نشطة مف حيث 
 التعميقات ومواضيع

 المناقشة 
28 75.70 67 56.80 35 77.80 130 65.00 18.000 0.001 

 عمؿ رابط بمعمومة أو خبر
 00.001 141.120 51.00 102 51.10 23 48.30 57 59.50 22  سياسي

 كتابة حالة خاصة بحدث
 غير دالة 0.080 49.00 98 48.90 22 51.70 61 40.50 15 معيف  سياسي

مجرد متصفح لمحصوؿ 
عمى التحديثات وال أشارؾ 

 في أي مناقشات 
9 24.30 36 30.50 11 24.40 56 28.00 38.720 0.001 

 200 45 118 37 المجموع
 

تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى طبيعة مشاركة المرأة السعودية عينة الدراسة عمى تطبيقات وسائؿ      
وفقًا لممؤىؿ التعميمي ، حيث جاء في الترتيب األوؿ مشاركة لنص أو صورة أو فيديو مع التواصؿ االجتماعي 

وجاء في الترتيب الثاني مشاركة نشطة مف  %.74.00اآلخريف مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 
 الترتيب الثالث أما %.65.00حيث التعميقات ومواضيع المناقشة مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 

مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت سياسي عمؿ رابط بمعمومة أو خبر فكاف لممشاركة مف خالؿ 
مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة سياسي في الترتيب الرابع كتابة حالة خاصة بحدث معيف و  %،51.00
متصفح لمحصوؿ عمى التحديثات وال أشارؾ في أي  مجرد واألخير فكاف الترتيب الخامس . أما%49.00بمغت 

 .%28.00مناقشات مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 
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 مستويات متابعة المرأة السعودية عينة الدراسة لموموعات الشأن العام: -7
 
 ( 2جدول )

 مستوٌات متابعة المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة لموضوعات الشأن العام

 االستجابة             
االنحراؼ  المتوسط ال أتابعيا نادراً  أحيانا دائما الموضوعات

 المعياري
القضايا 
 االجتماعية

 0.50 9.50 33.00 57.00 % 0.69 3.47 1 19 66 114 ؾ

 قضايا التعميـ
 

 6 33 69 92 ؾ
3.24 0.83 

% 46.00 34.50 16.50 3.00 
قضايا األمف 

 الوطني
 8 39 77 76 ؾ

3.11 0.85 % 38.00 38.50 19.50 4.00 

 القضايا الصحية
 8 39 90 63 ؾ

3.04 0.82 % 31.50 45.00 19.50 4.00 

 القضايا السياسية
 11.00 19.00 49.00 21.00 % 0.90 2.80 22 38 98 42 ؾ

قضايا التنمية 
 المستدامة

 23 61 78 38 ؾ
2.66 0.92 % 19.00 39.00 30.50 11.50 

 القضايا الدينية
 13.50 29.00 38.00 19.50 % 0.95 2.64 27 58 76 39 ؾ

القضايا 
 االقتصادية

 24 63 82 31 ؾ
2.60 0.89 % 15.50 41.00 31.50 12.00 

 200 المجموع
 

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى استجابات المبحوثات حوؿ مستويات متابعة المرأة السعودية عينة الدراسة       
، وىذا ينسجـ 3.47لموضوعات الشأف العاـ، حيث جاءت القضايا االجتماعية في الترتيب األوؿ بمتوسط حسابي 

األولى ووسيمة مف وسائؿ التواصؿ مع األىؿ مع طبيعة ىذه المواقع باعتبارىا مواقع ذات طابع اجتماعي بالدرجة 
، وجاءت قضايا األمف الوطني في 3.24األصدقاء. وجاءت قضايا التعميـ في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي و 

. ثـ 3.04، وجاءت القضايا الصحية في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي 3.11الترتيب الثالث بمتوسط حسابي 
قضايا ثـ  ،2.80القضايا السياسية في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي  حيث احتمتجاءت القضايا األقؿ نسبًا 

القضايا الدينية في الترتيب السابع بمتوسط ثـ ، 2.66التنمية المستدامة في الترتيب السادس بمتوسط حسابي 
فقت ىذه النتائج وات ،2.60جاءت القضايا االقتصادية في الترتيب الثامف بمتوسط حسابي أخيرًا ، و 2.64حسابي 
والتي بينت أف المبحوثيف يفضموف متابعة المواضيع االجتماعية والثقافية عمى  (30)(ـ2013دراسة حمودة )مع 

مف أف القضايا  (31)(ـ2016مواقع التواصؿ االجتماعي. كذلؾ ما أكدتو نتائج دراسة السرحاف وآخروف )
يناقشيا عينة الدراسة عمى مواقع التواصؿ وأف ىذا ينسجـ االجتماعية تحتؿ المرتبة األولى في الموضوعات التي 

 مع طبيعة ىذه المواقع باعتبارىا مواقع ذات طابع اجتماعي بالدرجة األولى.
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مستويات مشاركة المرأة السعودية عينة الدراسة عمى موموعات الشأن العام  ي تطبيقات وسائل -8  
:التواصل االجتماعي       

(9جدول )  

 مشاركت المرأة السعوديت عينت الدراست على موضوعاث الشأن العام في وسائل التواصل االجتماعيمستوياث 

 االستجابة             
عدة مرات  طوؿ اليـو الموضوعات

 في اليـو
مرة واحدة 
 يوميا

مرة كؿ 
االنحراؼ  المتوسط أسبوع

 المعياري

 18.50 28.50 8.00 45600 % 0.97 1.90 37 57 16 90 ؾ القضايا االجتماعية 
 9.50 22.00 54.50 14.00 % 1.08 1.83 19 44 109 28 ؾ قضايا التعميـ
 45.50 35.50 11.50 7.50 % 0.92 1.81 91 71 23 15 ؾ القضايا الصحية
قضايا األمف 

 الوطني
 55.50 34.00 6.50 4.00 % 0.78 1.59 111 68 13 8 ؾ

 60.50 26.50 8.00 5.00 % 0.84 1.58 121 53 16 10 ؾ القضايا الدينية
 61.50 29.50 5.50 3.50 % 0.76 1.51 123 59 11 7 ؾ القضايا االقتصادية
 70.00 18.50 7.00 4.50 % 0.81 1.46 140 37 14 9 ؾ القضايا السياسية
قضايا التنمية 
 المستدامة

 64.00 27.50 7.00 1.50 % 0.69 1.46 128 55 14 3 ؾ
 200 المجموع

 

تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى استجابات المبحوثات حوؿ مستويات مشاركة المرأة السعودية عينة الدراسة        
عمي موضوعات الشأف العاـ في وسائؿ التواصؿ االجتماعي ، حيث جاءت القضايا االجتماعية في الترتيب األوؿ 

، وجاءت القضايا الصحية في الترتيب 1683بمتوسط ، وجاءت قضايا التعميـ في الترتيب الثاني 1690بمتوسط 
، وجاءت القضايا الدينية 1659بمتوسط ، وجاءت قضايا األمف الوطني في الترتيب الرابع 1681بمتوسط الثالث 

، وجاءت 1651بتوسط  في الترتيب السادس ةاالقتصادي، وجاءت القضايا 1658بمتوسط في الترتيب الخامس 
 .1.46قضايا التنمية المستدامة في الترتيب السابع بمتوسط حسابي قتصادية و القضايا اال
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درجات اعتماد المرأة السعودية عينة الدراسة عمى تطبيقات وسائل التواصل االجتماعي  دي متابعدة  -9
 الموموعات والقمايا السياسية:

 (99جدول )

درجات اعتماد المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة على تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً فً متابعة الموضوعات والقضاٌا السٌاسٌة  

 وفقاً للمؤهل التعلٌمً

 7.771الداللة =    7.777المعنوية=             4درجة الحرية =         32.769=  2 يمة كا
 

تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى درجات اعتماد المرأة السعودية عينة الدراسة عمى تطبيقات       
مي، حيث بمغت نسبة مف لتعميوسائؿ التواصؿ االجتماعي في متابعة الموضوعات والقضايا السياسية وفقًا لممؤىؿ ا

ف عمى تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي في متابعة الموضوعات والقضايا السياسية بدرجة كبيرة مف يعتمد
ف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي في يعتمد%، وبمغت نسبة مف 23.50إجمالي مفردات عينة الدراسة بمغت 

%، وبمغت نسبة 44.00اسة توسطة مف إجمالي مفردات عينة الدر متابعة الموضوعات والقضايا السياسية بدرجة م
ف عمى مواقع التواصؿ االجتماعي في متابعة الموضوعات والقضايا السياسية بدرجة قميمة مف إجمالي مف يعتمد

 %.32.50مفردات عينة الدراسة 
مة دالة إحصائيًا عند وىي قي 32.769، وجد أنيا = 4مف الجدوؿ السابؽ عند درجة حرية = 2وبحساب قيمة كا
، مما يؤكد وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف 0.05، أي أف مستوى المعنوية أصغر مف 0.001مستوى داللة = 

أعمى مف جامعي( ودرجات اعتماد المرأة السعودية عينة الدراسة  -جامعي -المؤىؿ التعميمي )أقؿ مف جامعي
 ات والقضايا السياسية.عمى وسائؿ التواصؿ االجتماعي في متابعة الموضوع

 
 
 
 
 
 
 

 المؤىؿ          
 درجات االعتماد

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي ما قبؿ الجامعي
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 23.50 47 48.90 22 10.20 12 35.10 13 بدرجة كبيرة
 44.00 88 37.80 17 49.20 58 35.10 13 بدرجة متوسطة
 32.50 65 13.30 6 40.70 48 29.70 11 بدرجة منخفضة
 100 200 100 45 100 118 100 37 اإلجمالي
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اسدددتجابات المدددرأة السدددعودية عيندددة الدراسدددة عمدددى مقيددداس مسدددتوي المعر دددة لدددبع  المفدددا يم  -17
 والمصطمحات السياسية:

 ( 99جدول )

 استجابات المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة على مقٌاس مستوي المعرفة لبعض المفاهٌم والمصطلحات السٌاسٌة

 االستجابة                            
ال  بسيطة متوسطة جيدة ممتازة المقياس

االنحراؼ  المتوسط أعرفيا
 المعياري

المواطنة وتعني أف كؿ المواطنيف في 
المجتمع متساووف في الحقوؽ والواجبات، 
وتعتمد عمى المساواة والحرية والمشاركة 

 والمسئولية االجتماعية

 24 24 31 72 49 ؾ
3.39 1.48 % 24.50 36600 15.50 12600 12.00 

حرية الرأي واالعتقاد وتعني حؽ الفرد في أف 
يتبنى موقفًا فكريًا، وأف ُيَعبِّر عنو بالقوؿ أو 

 الكتابة أو غيرىما وفقًا لمقانوف
 31 48 74 34 13 ؾ

3.36 1.55 
% 6.50 17.00 37600 24.00 15.50 

 الحقوؽ التيالحقوؽ السياسية وىي تمؾ 
السياسية  تسمح لألفراد بالمشاركة في الحياة

وممارستيا وتتضمف حؽ االنتخاب وحؽ 
 .الترشيح لممجالس المحمية والبمدية

 22 64 67 39 8 ؾ
3.33 1.48 

% 4600 19.50 33.50 32.00 11.00 

الثقافة السياسية وتعني مجموعة القواعد 
بالعمؿ والمعتقدات والمواقؼ ذات الصمة 
 ي.السياسي والتي تؤثر في التصرؼ السياس

 26 60 54 34 26 ؾ
3.15 1.43 % 13.00 17.00 27.00 30.00 13.00 

التمكيف السياسي لممرأة ويتضمف قدرة المرأة 
عمى تحميؿ المواقؼ السياسية ووصوليا إلى 

 .مراكز صنع القرار

 29 60 58 30 23 ؾ
3.14 1.48 % 11.50 15.00 29600 39600 14.50 

الحرية وتعني الحؽ في عمؿ كؿ شيء ال 
يخالؼ القانوف وال يضر بالنظاـ العاـ أو 

 .بالغير

 28 87 50 26 9 ؾ
2.92 1.46 

% 4.50 13.00 25600 43.50 14.00 
 200 المجموع

 

لبعض المفاىيـ تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى استجابات المبحوثات عمى مقياس مستوى المعرفة       
، وجاءت حرية الرأي 3639بمتوسط المواطنة في الترتيب األوؿ  مفيـو والمصطمحات السياسية، حيث جاء

وجاءت الحقوؽ السياسية في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي ، 3.36واالعتقاد في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي 
، وجاء مفيـو التمكيف السياسي لممرأة  3615 بمتوسط حسابي رابعفي الترتيب ال . ثـ جاءت الثقافة السياسية3.33

ويتضح . 2692، وأخيرُا جاء مفيـو الحرية في الترتيب السادس وبمتوسط 3614في الترتيب الخامس وبمتوسط 
فيما يخص مصطمح المواطنة ولدييا نسبة  جيدةمف خالؿ ىذه النتائج أف المرأة السعودية لدييا معرفة 

بقية المصطمحات السياسية. مما يشير إلى أف نسبة المرأة السعودية التي تمتمؾ معرفة ل معرفة منخفضة
سياسية ضعيفة بشكؿ عاـ وقد يرجع ذلؾ إلى مجموعة مف العوامؿ أىميا طبيعة التنشئة السياسية لممرأة 

 في المجتمع السعودي.



 د/ خلود عبد هللا ملٌانً: دور تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً 998 

التواصل االجتماعي  ي المشداركة دوا ع استخدام المرأة السعودية عينة الدراسة لتطبيقات وسائل  -11
  ي الموموعات السياسية:

 ( 98جدول )

دوافع استخدام المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً فً المشاركة فً الموضوعات السٌاسٌة وفقاً 

 للمؤهل التعلٌمً

 العينة                       
 دوافع االستخداـ

ما قبؿ 
 الجامعي

 الداللة 2قيمة كا اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي

   % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 0.001 72.000 80.00 160 80.00 36 79.70 94 81.10 30 فكري إشباع عمى تعمؿ ألنيا

ألنيا تمنحني الجرأة وممارسة 
النقد والنقاش مع اآلخريف دوف 

 حواجز أو رقيب.
30 81.10 87 73.70 27 60.00 144 72.00 38.720 0.001 

 السياسي وعيي مف تزيد ألنيا
 والعربية المحمية بالقضايا

 .والعالمية
22 59.50 85 72.00 31 68.90 138 69.00 76.880 0.001 

ألنيا تسيـ في تحفيز التفكير 
اإلبداعي لدي والتحرر 
 المعرفي في تبادؿ األفكار.

21 56.80 83 70.30 32 71.10 136 68.00 25.920 0.001 

ألنيا تسمح بحرية التعبير 
 .والمشاركة السياسية

15 40.50 33 28.00 14 31.10 62 31.00 28.880 0.001 

ألنيا تعمؽ شعوري بالمسؤولية 
تجاه القضايا السياسية التي 

 تخص وطني.
14 37.80 32 27.10 14 31.10 60 30.00 32.000 0.001 

ألنيا تطور بعض سماتي 
الشخصية، كالثقة بالنفس، 

بداء الرأي بحرية، والتواصؿ  وا 
 والحوار.

4 10.80 14 11.90 6 13.30 24 12.00 115.520 0.001 

 200 45 118 37 المجموع
 

تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى دوافع استخداـ المرأة السعودية عينة الدراسة لتطبيقات وسائؿ       
التواصؿ االجتماعي في المشاركة في الموضوعات السياسية وفقًا لممؤىؿ التعميمي، حيث جاء في الترتيب األوؿ 

وجاء في الترتيب الثاني ، %80.00نسبة بمغت مف إجمالي مفردات عينة الدراسة ب فكري إشباع عمى تعمؿألنيا 
مف إجمالي مفردات عينة الدراسة  رقيب أو حواجز دوف اآلخريف مع والنقاش النقد وممارسة الجرأة تمنحنيألنيا 

والعالمية  والعربية المحمية بالقضايا السياسي وعيي مف تزيد ألنيا%، وجاء في الترتيب الثالث 72.00بنسبة بمغت 
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ألنيا تسيـ في تحفيز التفكير  فكاف الترتيب الرابعأما  %.69.00مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت  إجمالي فم
ثـ  %.68.00اإلبداعي لدي والتحرر المعرفي في تبادؿ األفكار مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 

مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة جاء في الترتيب الخامس ألنيا تسمح بحرية التعبير والمشاركة السياسية 
 تخص التي السياسية القضايا تجاه بالمسؤولية شعوري تعمؽ ألنيا وجاء في الترتيب السادس %.31.00بمغت 
ألنيا تطور بعض السابع  الترتيب في ثـ جاء %.30.00 بمغت بنسبة الدراسة عينة مفردات إجمالي مف وطني

بداء الرأي بحرية، والتواصؿ والحوار مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة سماتي الشخصية، كالثقة بالنفس، و  ا 
 .%12.00بمغت 

 

درجددات تددأثير تطبيقددات وسددائل التواصددل االجتمدداعي عمددى تنميددة الددوعي السياسددي لدددى المددرأة  -12
 السعودية عينة الدراسة:

 ( 98جدول )

               الوعً السٌاسً لدى المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة وفقاً  درجات تأثٌر تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً على تنمٌة

 للمؤهل التعلٌمً

 المؤىؿ            
 درجات التأثير

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي ما قبؿ الجامعي
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

 41.50 83 48.90 22 38.10 45 43.20 16 تأثير قوي جداً 
 26.00 52 31.10 14 24.60 29 24.30 9 تأثير متوسط
 24.00 48 20.00 9 26.30 31 21.60 8 تأثير قوي

 7.50 15 0.00 0 11.00 13 5.40 2 تأثير منخفض
 1.00 2 0.00 0 0.00 0 5.40 2 تأثير منخفض جداً 

 100 200 100 45 100 118 100 37 اإلجمالي
 7.75الداللة =    7.736المعنوية=         8درجة الحرية =    16.514=  2 يمة كا

تنمية  ىتشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى درجات تأثير تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي عم      
الوعي السياسي لدى المرأة السعودية عينة الدراسة وفقًا لممؤىؿ التعميمي، حيث بمغت نسبة مف يروف أف ليا تأثير 

%، وبمغت نسبة مف يروف أنيا ليا تأثير متوسط مف 41.50قوى جدًا مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بمغت 
يروف أنيا ليا تأثير قوي مف إجمالي مفردات عينة %، وبمغت نسبة مف 26.00إجمالي مفردات عينة الدراسة 

%، 7.50%، وبمغت نسبة مف يروف أنيا ليا تأثير منخفض مف إجمالي مفردات عينة الدراسة 24.00الدراسة 
وتشير ىذه النتائج  %.1.00وبمغت نسبة مف يروف أنيا ليا تأثير منخفض جدًا مف إجمالي مفردات عينة الدراسة 

وسائؿ التواصؿ االجتماعي في التأثير قوي جدًا عمى تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية إلى الدور الميـ ل
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  16.514، وجد أنيا = 8مف الجدوؿ السابؽ عند درجة حرية = 2وبحساب قيمة كا
قة دالة إحصائيًا بيف ، مما يؤكد وجود عال0.05، أي أف مستوى المعنوية أصغر مف 0.05مستوى داللة = 

أعمى مف جامعي( ودرجات تأثير تطبيقات وسائؿ التواصؿ  -جامعي -المؤىؿ التعميمي )أقؿ مف جامعي
 االجتماعي عمى تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية عينة الدراسة.



 د/ خلود عبد هللا ملٌانً: دور تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً 998 

المدرأة  مدن وجهدة نظدر أ م الثقا ات التي تسهم  ي نشر ا تطبيقات وسائل التواصدل االجتمداعي -13
 السعودية عينة الدراسة:

 ( 98جدول )

         أهم الثقافات التً تسهم فً نشرها تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً من وجهة نظر المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة وفقاً 

 للمؤهل التعلٌمً

 المؤىؿ            
 الثقافات

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي ما قبؿ الجامعي
 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

ثقافة المشاركة: تكويف اتجاىات إيجابية تجاه 
 50.00 100 60.00 27 46.60 55 48.60 18 الموضوعات السياسية )وعي مشارؾ(

ثقافة محدودة: تكويف عالقة ضعيفة مع  
 27.50 55 8.90 4 34.70 41 27.00 10 الموضوعات السياسية )وعي محدود(

ثقافة التبعية: تكويف اتجاىات سمبية تجاه 
 22.50 45 31.10 14 18.60 22 24.30 9 الموضوعات السياسية )وعي سمبي أو تابع(

 100 200 100 45 100 118 100 37 اإلجمالي
 7.75الداللة =    7.722المعنوية=         4درجة الحرية =    11.426=  2 يمة كا

تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى أىـ الثقافات التي تسيـ في نشرىا تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي 
، حيث بمغت نسبة مف يروف أف ثقافة المشاركة: ة الدراسة وفقًا لممؤىؿ التعميميمف وجية نظر المرأة السعودية عين

تكويف اتجاىات إيجابية تجاه الموضوعات السياسية )وعي مشارؾ( مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بمغت 
ثقافة محدودة: تكوف عالقة ضعيفة مع الموضوعات  %، وبمغت نسبة مف يروف أف ثقافة المشاركة 50.00

%، وبمغت نسبة مف يروف أف ثقافة المشاركة 27.50مفردات عينة الدراسة  السياسية )وعى محدود( مف إجمالي
ثقافة التبعية: تكويف اتجاىات سمبية تجاه الموضوعات السياسية )وعي سمبي أو تابع( مف إجمالي مفردات عينة 

عي %. وتوضح ىذه النتائج أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي تسيـ في نشر ثقافة المشاركة )و 22.50الدراسة 
وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف إحدى أىـ سمات ىذه الشبكات التفاعمية  مشارؾ( مف وجية نظر المرأة السعودية

الالمحدودة ىو إتاحة مشاركة أعداد كبيرة مف األفراد حوؿ القضايا السياسية المعاصرة. واتفقت ىذه النتائج مع 
واصؿ االجتماعي تسيـ في تكويف اتجاىات إيجابية التي أوضحت أف مواقع الت (32)(ـ2016دراسة ىالة أحمد )

 تجاه المواضيع السياسية )وعي مشارؾ(.
وىي قيمة دالة إحصائيًا عند  11.426، وجد أنيا = 4مف الجدوؿ السابؽ عند درجة حرية = 2وبحساب قيمة كا
إحصائيًا بيف  ، مما يؤكد وجود عالقة دالة0.05، أي أف مستوى المعنوية أصغر مف 0.05مستوى داللة = 

أعمى مف جامعي( وأىـ الثقافات التي تسيـ في نشرىا تطبيقات  -جامعي -المؤىؿ التعميمي )أقؿ مف جامعي
 وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف وجية نظر المرأة السعودية عينة الدراسة.
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 استجابات المرأة السعودية عينة الدراسة عمى مقياس معو ات تنمية الوعي السياسي: -14
 ( 98جدول )

 استجابات المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة على مقٌاس معوقات تنمٌة الوعً السٌاسً

 االستجابة                             
 المقياس

أوافؽ 
ال أوافؽ  ال أوافؽ محايد أوافؽ بشدة

االنحراؼ  المتوسط بشدة
 المعياري

غياب دور المناىج التعميمية والجامعية بشكؿ 
 تنمية الوعي السياسيخاص في 

 0 1 22 75 102 ؾ
4.39 0.70 % 51.00 37.50 11.00 0.50 0 

عدـ وجود منظمات ثقافية أو اجتماعية تعني 
 .المرأة بالوعي السياسي لدى

 0 1 15 91 93 ؾ
4.38 0.65 % 46.50 45.50 7.50 0.50 

0 

سيطرة القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية 
اىتمامات المرأة السعودية أكثر مف عمى 

 .القضايا السياسية

 0 8 18 83 91 ؾ

4.29 0.79 % 45.50 41.50 9.00 4.00 
0 

ضعؼ الثقافة السياسية بشكؿ عاـ لدى المرأة 
 .السعودية

 0 16 16 64 104 ؾ
4.28 0.92 % 52.00 32.00 8.00 8.00 0 

دور  عدـ قياـ النخبة بدورىا في التوعية بأىمية
 .المرأة في المشاركة السياسية

 0 2 30 99 69 ؾ
4.18 0.71 % 34.50 49.50 15.00 1.00 0 

عدـ استقرار ونضوج المشاركة السياسية في 
لى الخبرة في إالمجتمع بشكؿ عاـ، وافتقار المرأة 
 العمؿ السياسي

 0 11 22 97 70 ؾ
4.13 0.82 % 35.00 48.50 11.00 5.50 

0 

التغير االجتماعي في منظومة القيـ، بطيء 
والعادات والتقاليد )الثقافة( خاصة المتعمقة بأدوار 

 ي.المرأة في العمؿ السياس

 0 9 26 97 68 ؾ
4.12 0.80 % 34.00 48.50 13.00 4.50 

0 

ضعؼ قواعد استقاللية المرأة وتبعيتيا الدائمة 
لمرجؿ مما يزيد مف صعوبات مشاركتيا المستقمة 

 .وتمثيميا المستقؿ

 13 31 77 79 ؾ

0 

4.11 0.90 

% 39.50 38.50 15.50 6.50 0 

عدـ وجود الوقت الكافي لدى المرأة لمتابعة 
 .السياسية

 0 34 23 74 69 ؾ
3.89 1.06 % 34.50 37.00 11.50 17.00 0 

تدفؽ المعمومات بشكؿ كبير جدًا مما يحوؿ دوف 
 بشكؿ دقيؽ .السياسيةمتابعة المرأة لمقضايا 

 26 38 81 55 ؾ
0 

3.83 0.98 
% 27.50 40.50 19.00 13.00 0 

 200 المجموع
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معوقات تنمية الوعى السياسي، حيث تشير بيانات الجدوؿ السابؽ إلى استجابات المبحوثات عمى مقياس       
الترتيب األوؿ بمتوسط جاء غياب دور المناىج التعميمية والجامعية بشكؿ خاص في تنمية الوعي السياسي في 

، وجاء عدـ وجود منظمات ثقافية أو اجتماعية تعني بالوعي السياسي لدى المرأة في الترتيب الثاني 4.39حسابي 
طرة القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية عمى اىتمامات المرأة السعودية ، وجاء سي4.38بمتوسط حسابي 

، وجاء ضعؼ الثقافة السياسية بشكؿ عاـ 4.29أكثر مف القضايا السياسية في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي 
في التوعية بأىمية ، وجاء عدـ قياـ النخبة بدورىا 4.28لدى المرأة السعودية في الترتيب الرابع بمتوسط حسابي 

، وجاء عدـ استقرار ونضوج 4.18دور المرأة في المشاركة السياسية في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي 
لى الخبرة في العمؿ السياسي في الترتيب السادس إالمشاركة السياسية في المجتمع بشكؿ عاـ، وافتقار المرأة 

ي منظومة القيـ، والعادات والتقاليد ) الثقافة( خاصة ، وجاء بطئ التغير االجتماعي ف4.13بمتوسط حسابي 
، وجاء ضعؼ قواعد استقاللية 4.12المتعمقة بأدوار المرأة في العمؿ السياسي في الترتيب السابع بمتوسط حسابي 

المرأة وتبعيتيا الدائمة لمرجؿ مما يزيد مف صعوبات مشاركتيا المستقمة وتمثيميا المستقؿ في الترتيب الثامف 
ة في الترتيب التاسع بمتوسط اس، وجاء عدـ وجود الوقت الكافي لدى المرأة لمتابعة السي4.11متوسط حسابي ب

، وجاء تدفؽ المعمومات بشكؿ كبير جدًا مما يحوؿ دوف متابعة المرأة لمقضايا السياسية بشكؿ دقيؽ 3.89حسابي 
المؤسسات التعميمية في المجتمع تعتبر أحد  .  وتؤكد ىذه النتائج أف3.83في الترتيب العاشر بمتوسط حسابي 

والدور الذي يمكف أف تمعبو في تنمية الوعي السياسي وتفعيؿ  الوسائط المسئولة عف عممية التثقيؼ السياسي
السياسية مف خالؿ برامج التربية السياسية وغيرىا مف األنشطة. وىوه ما أكدتو دراسة الياممي  المشاركة

لذي يقـو بو التعميـ وتأثيره في درجة الوعي السياسي باعتباره أىـ مصادر ىذا الوعي عف أىمية ا (33)(ـ2012)
كما يزداد أثر التعميـ في رفع مستوى الوعي السياسي لمفرد في مراحؿ التعميـ أي كمما ارتقى الفرد في مستوى 

 التعميـ كاف لديو وعي أكثر مف المرحمة السابقة.
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أ م المقترحات لزيدادة  عاليدة تطبيقدات وسدائل التواصدل االجتمداعي  دي تنميدة الدوعي السياسدي  -15
 من وجهة نظر المرأة السعودية عينة الدراسة:

 ( 98جدول )

أهم المقترحات لزٌادة فعالٌة تطبٌقات وسائل التواصل االجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً من وجهة نظر المرأة السعودٌة عٌنة 

 اسة وفقاً للمؤهل التعلٌمًالدر

 

          العينة                  
 المقترحات

ما قبؿ 
 الجامعي

 اإلجمالي فوؽ الجامعي الجامعي
 الداللة 2قيمة كا

 % ؾ % ؾ % ؾ % ؾ

االىتماـ بتنمية الثقافة 
 0.001 58.320 76.00 152 80.00 36 72.90 86 81.10 30 السياسية خاصة لدى المرأة.

نشر وتعزيز ثقافة 
الديموقراطية عمى مواقع 

 التواصؿ االجتماعي.

31 83.80 85 72.00 34 75.60 150 75.00 50.000 0.001 

وجود منظمات ثقافية أو 
اجتماعية افتراضية تعني 

 بالوعي السياسي.
22 59.50 86 72.90 26 57.80 134 67.00 23.120 0.001 

استخداـ شخصيات تأثيرية 
 0.001 54.080 64.00 128 66.70 30 60.20 71 73.00 27 بناءة لتنمية الوعي السياسي.

تعديؿ وتغيير النظرة 
المجتمعية لممشاركة السياسية 

 .لممرأة

27 73.00 77 65.30 24 53.30 128 64.00 35.280 0.001 

مكافحة الشائعات خاصة 
عمى مواقع التواصؿ 

 االجتماعي.

25 67.60 66 55.90 25 55.60 116 58.00 5.120 0.05 

مساىمة المناىج التعميمية 
الجامعية في ابراز دور مواقع 

التواصؿ االجتماعي في 
 تنمية الوعي السياسي.

19 51.40 71 60.20 24 53.30 114 57.00 3.920 0.05 

االىتماـ بمصداقية 
المعمومات عمى مواقع 

 التواصؿ االجتماعي.

10 27.00 47 39.80 15 33.30 72 36.00 15.680 0.001 

تناوؿ الموضوعات الجادة 
والتنموية عمى مواقع 

 التواصؿ االجتماعي.
10 27.00 41 34.70 21 46.70 72 36.00 15.680 0.001 

وجود قوانيف وتشريعات 
الستخداـ مواقع التواصؿ 

 االجتماعي.

15 40.50 32 27.10 19 42.20 66 33.00 81.920 0.001 

 200 45 118 37 المجموع
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تشير النتائج التفصيمية لمجدوؿ السابؽ إلى أىـ المقترحات لزيادة فعالية تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي       
في تنمية الوعي السياسي مف وجية نظر المرأة السعودية عينة الدراسة وفقًا لممؤىؿ التعميمي، حيث جاء في 

لمرأة مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت الترتيب األوؿ االىتماـ بتنمية الثقافة السياسية خاصة لدى ا
وجاء في الترتيب الثاني نشر وتعزيز ثقافة الديموقراطية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي مف إجمالي  %.76.00

وجاء في الترتيب الثالث وجود منظمات ثقافية أو اجتماعية  %.75.00مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 
وجاء في الترتيب  %.67.00بالوعي السياسي مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت افتراضية تعني 

الرابع استخداـ شخصيات تأثيرية بناءة لتنمية الوعي السياسي مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 
ياسية لممرأة مف إجمالي وجاء في الترتيب الرابع مكرر تعديؿ وتغيير النظرة المجتمعية لممشاركة الس %.64.00

وجاء في الترتيب الخامس مكافحة الشائعات خاصة عمى مواقع . %64.00مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 
وجاء في الترتيب السادس مساىمة  %.58.00التواصؿ االجتماعي مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 

قع التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي مف إجمالي مفردات براز دور مواإالمناىج التعميمية الجامعية في 
وجاء في الترتيب السابع االىتماـ بمصداقية المعمومات عمى مواقع التواصؿ  .%57.00عينة الدراسة بنسبة بمغت 

وجاء في الترتيب السابع مكرر تناوؿ  %.36.00االجتماعي مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 
لموضوعات الجادة والتنموية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي مف إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت ا

جاء في الترتيب الثامف وجود قوانيف وتشريعات الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي مف أخيرًا و  %.36.00
ابقة أف أىـ المقترحات لزيادة فعالية ويتضح مف النتائج الس .%33.00إجمالي مفردات عينة الدراسة بنسبة بمغت 

مواقع التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي مف وجية نظر المرأة السعودية ىو اىتماـ وسائؿ التواصؿ 
االجتماعي بتنمية الثقافة السياسية خاصة لدى المرأة مف خالؿ التوعية والتثقيؼ السياسييف ونشر المفاىيـ 

 ة. وأيضًا نشر وتعزيز ثقافة الديموقراطية عمى مواقع التواصؿ االجتماعي مما يساعد عمىالسياسية بأساليب مبتكر 
 رفع مستوى الوعي السياسي خاصة لدى المرأة السعودية.

 

ىفروضىالدرادة:
توجد عال ة ارتباطية دالة إحصائية بين مستوي استخدام المرأة السعودية عينة الدراسدة  الفر  األول:

 . لموا ع التواصل االجتماعي ومستوى الوعي السياسي لديها
 (98جدول )

ماعً معامل ارتباط بٌرسون لقٌاس االرتباط بٌن مستوى استخدام المرأة السعودٌة عٌنة الدراسة لتطبٌقات وسائل التواصل االجت 
 ومستوى الوعً السٌاسً لدٌها

 المتغيرات
 مستوي الوعي السياسي

 الداللة معامؿ االرتباط
 0.05 0.411 مستوى استخداـ المرأة السعودية عينة الدراسة لتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي
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بػػيف مسػػتوي اسػػتخداـ المػػرأة السػػعودية  احصػػائيً إيتبػيف مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ: وجػػود عالقػػة ارتبػػاط دالػػة      
الجتمػػػاعي ومسػػتوى الػػػوعي السياسػػي لػػػدييا، حيػػث بمػػػغ معامػػػؿ اعينػػة الدراسػػػة تطبيقػػات وسػػػائؿ التواصػػؿ 

 (.0.05عند مستوي داللة ) غير دالة إحصائياً (، وىي قيمة 0.411ارتباط بيرسوف )
 

بدين متوسدطات درجدات المدرأة السدعودية عيندة الدراسدة عمدى  اتوجد  روق دالة إحصدائيً  الفر  الثاني:
مقيدددداس دور موا ددددع التواصددددل االجتمدددداعي  ددددي تنميددددة الددددوعي السياسددددي تبعددددًا الخددددتال  المت يددددرات 

  الديموغرا ية.
 

 .الفروق تبعًا لممرحمة العمرية:1
 (92جدول ) 

على مقٌاس مستوي المعرفة لبعض المفاهٌم  المبحوثاتنتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات  
 والمصطلحات السٌاسٌة وفقاً للمرحلة العمرٌة

مجموعات  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ؼ

 522.222 5 2611.108 بيف المجموعات
 102.261 194 19838.65 داخؿ المجموعات 0.001  5.107

   199 22449.76 المجموع
تشػػير نتػػائج تطبيػػؽ اختبػػار " تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ": إلػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ      

تطبيقػػػات وسػػػائؿ التبػػػايف األحػػػادي لداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات المبحوثػػػات عمػػػى مقيػػػاس دور 
 (،12.539التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي وفقًا لممرحمة العمرية، حيػث بمغػت قيمػة "ؼ" )

 .0.05عند مستوي داللة  دالة إحصائياً وىي قيمة 
 (  98جدول )

دور تطبٌقات وسائل التواصل على مقٌاس  المبحوثاتمتوسطات درجات لمعرفة مصدر الفروق بٌن  L.S.Dنتائج تحلٌل 
 وفقاً للمرحلة العمرٌةاالجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً 

الفرؽ بيف  التبايف بيف المجموعات العمر
 المتوسطيف

 الداللة االنحراؼ المعياري

 عاماً  20أقؿ مف 
 0 2.78474 *10.76333 عاماً  40إلى  31مف 
 0 2.93503 *11.46739 عاماً  50إلى  41مف 
0.01 4.58258 *11.46429 عاماً  60إلى  51 مف

3 
0.00 1.83537 *5.54275 عاماً  40إلى  31مف  عاماً  30إلى  21مف 

0.00 2.05626 *6.24680 عاماً  50إلى  41مف  3
3 

دور عمػػػى مقيػػػاس  اتيتضػػػح مػػػف الجػػػدوؿ السػػػابؽ: اخػػػتالؼ المتوسػػػطات الحسػػػابية لػػػدرجات المبحوثػػػ     
 L.S.Dتبعػػًا لممرحمػػة العمريػػة، تػػـ إجػػراء اختبػػار مواقػػع التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تنميػػة الػػوعي السياسػػي 

 لمعرفة مدى داللة ىذه الفروؽ ولصالح أي مف المجموعات المختمفة.
عامػػػًا(، والمبحوثػػػات فػػػي  20ىنػػػاؾ اخػػػتالؼ بػػػيف المبحوثػػػات فػػػي المرحمػػػة العمريػػػة )أقػػػؿ مػػػف  -

وىػو  10.76عامػًا(، بفػرؽ بػيف المتوسػطيف الحسػابييف بمػغ  40إلى  31المرحمة العمرية )مف 
 لصالح األكبر عمرًا. 0.001فرؽ داؿ عند مستوى 
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عامػػػًا(، والمبحوثػػػات فػػػي  20بػػػيف المبحوثػػػات فػػػي المرحمػػػة العمريػػػة )أقػػػؿ مػػػف اخػػػتالؼ ىنػػػاؾ  -
وىػو  11.46عامػًا(، بفػرؽ بػيف المتوسػطيف الحسػابييف بمػغ  50إلى  41المرحمة العمرية )مف 
 لصالح األكبر عمرًا. 0.001فرؽ داؿ عند مستوى 

عامػػػًا(، والمبحوثػػػات فػػػي  20بػػػيف المبحوثػػػات فػػػي المرحمػػػة العمريػػػة )أقػػػؿ مػػػف اخػػػتالؼ ىنػػػاؾ  -
وىػو  11.46عامػًا(، بفػرؽ بػيف المتوسػطيف الحسػابييف بمػغ  60إلى  51المرحمة العمرية )مف 
 لصالح األكبر عمرًا. 0.01فرؽ داؿ عند مستوى 

عامػًا(، والمبحوثػات فػي  30إلػى  21بيف المبحوثات فػي المرحمػة العمريػة )مػف اختالؼ ىناؾ  -
وىػػو  5.54عامػػًا(، بفػػرؽ بػػيف المتوسػػطيف الحسػػابييف بمػػغ  40إلػػى  31المرحمػػة العمريػػة )مػػف 
 لصالح األكبر عمرًا. 0.001فرؽ داؿ عند مستوى 

عامػًا(، والمبحوثػات فػي  30إلػى  21بيف المبحوثات فػي المرحمػة العمريػة )مػف اختالؼ ىناؾ  -
وىػػو  6.24عامػػًا(، بفػػرؽ بػػيف المتوسػػطيف الحسػػابييف بمػػغ  50إلػػى  41المرحمػػة العمريػػة )مػػف 
 لصالح األكبر عمرًا. 0.001فرؽ داؿ عند مستوى 

 

 الفروق تبعًا لمحالة االجتماعية:.2 
 ( 89جدول ) 

دور تطبٌقات وسائل التواصل على مقٌاس  المبحوثاتنتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات 
 وفقاً للحالة االجتماعٌةاالجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً 

مجموعات  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ؼ

 433.55 3 1300.649 بيف المجموعات
 107.904 196 21149.11 داخؿ المجموعات 0.08 1.951

   199 22449.76 المجموع
تشير نتائج تطبيؽ اختبار " تحميؿ التبايف األحادي ": إلى عدـ وجػود فػروؽ بػيف نتػائج اختبػار تحميػؿ     

مقيػػػاس دور تطبيقػػػات وسػػػائؿ التبػػػايف األحػػػادي لداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات المبحوثػػػات عمػػػى 
 (،1.951التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي وفقًا لمحالة االجتماعية، حيث بمغت قيمػة "ؼ" )

 .0.05عند مستوي داللة  دالة إحصائياً  غيروىي قيمة 
 

 .الفروق تبعًا لممؤ ل التعميمي:3
 (89جدول ) 

دور تطبٌقات وسائل التواصل على مقٌاس  المبحوثاتنتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات  
 وفقاً للمؤهل التعلٌمً االجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً

مجموعات  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ؼ

 479.195 2 958.39 بيف المجموعات
 109.093 197 21491.37 داخؿ المجموعات 0.014 4.393

   199 22449.76 المجموع
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تشػػير نتػػائج تطبيػػؽ اختبػػار " تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي ": إلػػى وجػػود فػػروؽ بػػيف نتػػائج اختبػػار تحميػػؿ       
مقيػػػاس دور تطبيقػػػات وسػػػائؿ التبػػػايف األحػػػادي لداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات المبحوثػػػات عمػػػى 

 (،4.393التواصؿ االجتماعي في تنمية الػوعي السياسػي وفقػًا لممؤىػؿ التعميمػي، حيػث بمغػت قيمػة "ؼ" )
 .0.05عند مستوي داللة  دالة إحصائياً وىي قيمة 

 (88جدول )
دور مواقع التواصل االجتماعً فً على مقٌاس  المبحوثاتمتوسطات درجات لمعرفة مصدر الفروق بٌن  L.S.Dنتائج تحلٌل  

 وفقاً للمؤهل التعلٌمًتنمٌة الوعً السٌاسً 

التبايف بيف  المؤىؿ التعميمي
 المجموعات

الفرؽ بيف 
 المتوسطيف

 الداللة االنحراؼ المعياري

0.00 1.82998 *-5.38983- فوؽ الجامعي الجامعي
4 

دور مواقع يتضح مف الجدوؿ السابؽ: اختالؼ المتوسطات الحسابية لدرجات المبحوثات عمى مقياس     
لمعرفػػة  L.S.Dوفقػػًا لممؤىػػؿ التعميمػػي، تػػـ إجػػراء اختبػػار التواصػػؿ االجتمػػاعي فػػي تنميػػة الػػوعي السياسػػي 

بػػيف المبحوثػػات  اختالفػػاً ىنػػاؾ فتبػػيف أف  مػػدى داللػػة ىػػذه الفػػروؽ ولصػػالح أي مػػف المجموعػػات المختمفػػة
)ذات المؤىػػػػػؿ التعميمػػػػػي الجػػػػػامعي(، والمبحوثػػػػػات )ذات المؤىػػػػػؿ التعميمػػػػػي فػػػػػوؽ الجػػػػػامعي(، بفػػػػػرؽ بػػػػػيف 

 لصالح األكثر تعميمًا. 0.001وىو فرؽ داؿ عند مستوى  5.38المتوسطيف الحسابييف بمغ 
 

 .الفروق تبعًا لممهنة:4
 ( 88جدول ) 

دور تطبٌقات وسائل التواصل على مقٌاس  المبحوثاتنتائج اختبار تحلٌل التباٌن األحادي لداللة الفروق بٌن متوسطات درجات 
 وفقاً للمهنة االجتماعً فً تنمٌة الوعً السٌاسً

مجموعات  مصدر التبايف
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 الداللة قيمة ؼ

 123.125 3 369.376 بيف المجموعات
 112.655 196 22080.38 داخؿ المجموعات 0.353 1.093

   199 22449.76 المجموع
تشير نتائج تطبيؽ اختبار " تحميؿ التبايف األحػادي ": إلػى عػدـ وجػود فػروؽ بػيف نتػائج اختبػار تحميػؿ     

تطبيقػػػات وسػػػائؿ التبػػػايف األحػػػادي لداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات المبحوثػػػات عمػػػى مقيػػػاس دور 
وىػي قيمػة  (،1.093التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي وفقًا لممينة، حيػث بمغػت قيمػة "ؼ" )

 .0.01غير دالة إحصائيًا عند مستوي داللة 
 

ىمناقذةىالنتائج:
مف  السعوديةتناولت الدراسة الراىنة دور وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي لدى المرأة       

ودوافع االستخداـ، وأوجو االستفادة مف ىذه  حيث عادات وأنماط تعرض المرأة لوسائؿ التواصؿ االجتماعي
الوسائؿ في تشكيؿ الوعي السياسي، ومعوقات تنمية الوعي السياسي لدى المرأة السعودية، كذلؾ التعرؼ عمى أىـ 

 في تنمية الوعي السياسي.المقترحات لزيادة فعالية وسائؿ التواصؿ االجتماعي 
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، وجاء وسائؿ التواصؿ االجتماعي تطبيقات الدراسة تستخدـ عينةتشير نتائج الدراسة إلى أف نسبة عالية مف  -
 سناب شات،يميو  المرأة السعودية. بوؾ( في الترتيب األوؿ، باعتباره أفضؿ مواقع التواصؿ االجتماعي لدى تويتر
نسبة كبيرة مف العينة يستخدمف تطبيقات مواقع التواصؿ ة. كما أف بة الثالثالذي أتى في المرت انستجراـثـ 

وأف أكثر األوقات يقضونيا في استخداـ سناب شات  ،االجتماعي يوميًا بشكؿ عاـ مف خمس ساعات فأكثر
عكس وتويتر مما يؤكد أف استخداـ المرأة السعودية لتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي بشكؿ مكثؼ ومتزايد ي

 مدى أىمية تمؾ المواقع بالنسبة ليـ.
استخداـ المرأة السعودية لتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي مف المنزؿ بنسبة كبيرة  أشارت النتائج إلى أف -

 أيضًا ألفنترنت متاحة في المنازؿ، وربما إلألف شبكة ااألخرى، والسبب في ذلؾ قد يكوف جدًا مقارنة باألماكف 
كما وضحت  إمكانية اختيار الوقت المناسب والخصوصية الستخداـ مواقع التواصؿ االجتماعي. يوفر المنزؿ

مف خالؿ كانت طبيعة ظيور المرأة السعودية عينة الدراسة عمى تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي  النتائج أف
 يف الحقيقية.ئسماأ فاستخدامي

تكوف مف التواصؿ االجتماعي  وسائؿممرأة السعودية عبر تطبيقات ل أظيرت نتائج الدراسة أف أكثر مشاركة -
 خبر أو بمعمومة رابط وأف المرأة أقؿ مشاركة مف خالؿ عمؿ مشاركة لنص أو صورة أو فيديو مع اآلخريف خالؿ

 معيف. سياسي بحدث خاصة حالة سياسي أو كتابة
تبة األولى في الموضوعات التي تناقشيا المرأة تشير نتائج الدراسة إلى أف القضايا االجتماعية احتمت المر  -

السعودية وتشارؾ فييا عمى تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي وأف ىذا ينسجـ مع طبيعة ىذه المواقع باعتبارىا 
درجة اعتماد المرأة السعودية عمى تطبيقات وسائؿ التواصؿ وأف  مواقع ذات طابع اجتماعي بالدرجة األولى.

وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف  متابعة الموضوعات والقضايا السياسية جاءت بدرجة متوسطةاالجتماعي في 
 المرأة السعودية ليس لدييا اىتماـ كبير بالقضايا السياسية بشكؿ عاـ. 

فيما يخص مصطمح المواطنة ولدييا نسبة معرفة  جيدةالنتائج أف المرأة السعودية لدييا معرفة سياسية  أكدت -
منخفضة لبقية المصطمحات السياسية. مما يشير إلى أف نسبة المرأة السعودية التي تمتمؾ معرفة سياسية ضعيفة 
 بشكؿ عاـ وقد يرجع ذلؾ إلى مجموعة مف العوامؿ أىميا طبيعة التنشئة السياسية لممرأة في المجتمع السعودي.

ي يرتبط دائمًا بالمعرفة التي تتراكـ لدى الفرد، والمتعمقة بمعرفتيـ لمختمؼ القضايا والظواىر السياس فالوعي
عمى فيـ القضايا السياسية بشكؿ أكبر،  فازدادت قدرتي لدى المرأة السياسية المتعددة، فمتى ما زادت ىذه المعرفة

 والعكس صحيح، وىو ما يسمى بالوعي السياسي.
أىـ دوافع استخداـ المرأة السعودية عينة الدراسة لتطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي أف توصمت النتائج إلى  -

. مما يشير إلى أف تطبيقات ففكرى إشباع عمى تعمؿفي المشاركة في الموضوعات السياسية ىي أف ىذه الوسائؿ 
 مف المزيد بمعرفة ييتموف يثح األولى، بالدرجة معرفية أغراض السعودية لممرأة تحقؽ وسائؿ التواصؿ االجتماعي

 .الوسائؿ ىذه عبر واألحداث األخبار تفاصيؿ
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تأثير كبير عمى تنمية الوعي السياسي لدى  ليا تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي أشارت النتائج إلى أف -
تقتصر فقط عمى الدور ال  وسائؿ التواصؿ االجتماعيمما يؤكد أىمية أف دور  المرأة السعودية عينة الدراسة

نما والترفييي  االجتماعي عمى المعمومات واألخبار  لالطالعحيث بات وسيمة  يتجاوزه ألدوار أخرى أكثر فاعمية،وا 
النتائج أف وسائؿ التواصؿ االجتماعي تسيـ في نشر االت. كما أظيرت جانب دوره التوعوي في شتى المج إلى

ظر المرأة السعودية وقد يعود السبب في ذلؾ إلى أف إحدى أىـ سمات ثقافة المشاركة )وعي مشارؾ( مف وجية ن
 ىذه الشبكات التفاعمية الالمحدودة ىو إتاحة مشاركة أعداد كبيرة مف األفراد حوؿ القضايا السياسية المعاصرة.

ية بشكؿ أىـ معوقات تنمية الوعي السياسي ىو غياب دور المناىج التعميمية والجامعتوصمت النتائج إلى أف  -
خاص في تنمية الوعي السياسي وعدـ وجود منظمات ثقافية أو اجتماعية تعني بالوعي السياسي لدى المرأة، مما 
يؤكد أف المؤسسات التعميمية في المجتمع تعتبر أحد الوسائط المسئولة عف عممية التثقيؼ السياسي والدور الذي 

شاركة السياسية مف خالؿ برامج التربية السياسية وغيرىا مف يمكف أف تمعبو في تنمية الوعي السياسي وتفعيؿ الم
 األنشطة.

توضح النتائج أف أىـ المقترحات لزيادة فعالية تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي  -
لدى المرأة  مف وجية نظر المرأة السعودية ىو اىتماـ وسائؿ التواصؿ االجتماعي بتنمية الثقافة السياسية خاصة

مف خالؿ التوعية والتثقيؼ السياسييف ونشر المفاىيـ السياسية بأساليب مبتكرة. وأيضًا نشر وتعزيز ثقافة 
الديموقراطية عمى تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي مما يساعد عمى رفع مستوى الوعي السياسي خاصة لدى 

 المرأة السعودية.
حصائيًا بيف مستوى استخداـ المرأة السعودية عينة الدراسة لتطبيقات إدالة  وجود عالقة ارتباطأظيرت النتائج  -

 وسائؿ التواصؿ االجتماعي ومستوى الوعي السياسي لدييا.
فروؽ دالة إحصائية بيف متوسطات درجات المرأة السعودية عينة الدراسة عمى أكدت نتائج الدراسة عمى وجود  -

االجتماعي في تنمية الوعي السياسي وفقًا لممرحمة العمرية لصالح العينة مقياس دور تطبيقات وسائؿ التواصؿ 
 األكبر عمرًا.

وجود فروؽ بيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات  أظيرت النتائج عدـ -
سياسي وفقًا لمحالة المبحوثات عمى مقياس دور تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي ال

 االجتماعية.
وجود فروؽ بيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف متوسطات درجات أشارت النتائج عمى   -

 ،المبحوثات عمى مقياس دور تطبيقات وسائؿ التواصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي وفقًا لممؤىؿ التعميمي
ت المؤىؿ التعميمي فوؽ واات المؤىؿ التعميمي الجامعي(، والمبحوثات )ذو لمبحوثات )ذحيث ىناؾ اختالؼ بيف ا

 لصالح األكثر تعميمًا.( الجامعي
عدـ وجود فروؽ بيف نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لداللة الفروؽ بيف متوسطات توصمت النتائج إلى  -

 اصؿ االجتماعي في تنمية الوعي السياسي وفقًا لممينة.درجات المبحوثات عمى مقياس دور تطبيقات وسائؿ التو 
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Abstract 

              The aim of this study is to identify the role of social networking sites 

in developing the political awareness of Saudi women, where the habits and 

patterns of women's exposure to social media and motivation to use, how to use 

these means in shaping political awareness, and obstacles to the development of 

political awareness among Saudi women. Furthermore, to identify the most 

important proposals to increase the effectiveness of social networking sites in 

the development of political awareness.  

This study belongs to the descriptive studies that relied on the electronic 

questionnaire as a tool to obtain the main information of the sample from Saudi 

females living in Jeddah city. 

The study reached several results, the most important of which is that the degree 

of political knowledge among Saudi women is weak in general and that the 

reason may be due to several factors, the most important of which is the nature 

of the political formation of women in Saudi society. The study also found that 

the applications of social networking sites have a significant impact on the 

development of political awareness among Saudi women. This study confirms 

the importance of the role of social networking sites not only in the social and 

entertainment role, but also it plays significant awareness role in various fields. 
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