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يف تشكيل الصورة الذهنية جتاه  دور مواقع التواصل االجتماعي

دراسة ميدانية على عينة من  -قضية قيادة املرأة السعودية للسيارة

 9102يدات يف مدينة جدة خالل سنة الس

 ()محمد طالل عباس مساوى

 ملخص الدراسة

تستهدف الدراسة البحث في دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل 

رة الذهنية للمرأة السعودية تجاه قضية قيادتها للسيارة. واستخدمت الدراسة أداة الصو

 Snap»سناب شات «االستبيان بالتطبيق على عينة من المبحوثات من مستخدمات 

chat  ،فيسبوك «و«Facebook ،تويتر «و«Twitterواتس آب «، و

«WhatsApp  الدراسة في مدخلها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وقامت

 النظري بتوظيف كل من مدخل االستخدامات واإلشباعات والحراك االجتماعي.

  أهم نتائج الدراسة:

  يزداد تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الصورة الذهنية للمبحوثات معع ييعادة

 معدالت استخدامهن لهذه المواقع.

 الذهنية للمبحوثات معع ييعادة  يزداد تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الصورة

 اهتمامهن بما تنشره هذه المواقع.

  عدم وجود تأثير لدور مواقع التواصل االجتماعي فعي رسعا الصعورة الذهنيعة تجعاه

 قيادة المرأة للسيارة تبعاً للمتغيرات الديموجرافية.

  تعععرل المبحوثعععات أن مواقعععع التواصعععل االجتمعععاعي أدت دوًرا فععععاالً فعععي تشعععكيل

 الذهنية تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.    صورتهن 

  تععويتر »جعا  موقعععTwitter» أها موقععع تواصععل اجتمعاعي مععن ويععث الصععورة كع

 المحابية لدل المبحوثات، ومن ويث المهنية والموضوعية المهنية واالتصالية.

  جععا ت التغريععدات كععأكصر المصععادر التععي تعتمععد عليهععا المبحوثععات فععي متععابعتهن

، تليهعا رسعا ل «Twitterتعويتر »قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة عبر موقع ل

، ثا االضطالع على الصور أو الحعاالت عبعر معوقعي  WhatsApp»واتس آب »

 .Facebook»فيسبوك «، وSnap chat»سناب شات «

قيادة  –المرأة  –الصورة الذهنية  –مواقع التواصل االجتماعي  الكلمات المفتاحية:

 السيارة

                                                           
() جدة؛ المملكة العربية السعودية-جامعة الملك عبد العزيز -أستاذ مساعد بكلية االتصال واإلعالم. 
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The role of social media in shaping the mental image of 

Saudi women driving - a field study on a sample of women in 

Jeddah during the year 2019 

Abstract: 

    The study aims to examine the role of social media in shaping 

the mental image of Saudi women driving. The study used the 

questionnaire tool applying to a sample of the users of "Snap 

chat", "Facebook", "Twitter" and "WhatsApp" in Jeddah, Saudi 

Arabia. The study used the theory of uses and gratifications, and 

social mobility approach. 

Results of the study: 

 The impact of social networking sites on the respondents 

mental image increases according to their use of these sites. 

 The impact of social networking sites on the mental image of 

respondents increases according to their interest of these 

sites posts. 

 The role of social networking sites has no effect on drawing 

the mental image of women driving according to the 

respondents demographic characteristics. 

 The respondents believe that social media has played an 

effective role in shaping their mental image towards the 

issue of Saudi women driving. 

 "Twitter" came as the most important social networking site 

in terms of professionalism and communication. 

 The tweets came as the most reliable sources on which the 

respondents relied to follow-up the issue of Saudi women 

driving, then the messages of “WhatsApp,” then the photos 

through the “Snap chat” and “Facebook” sites. 

Key words: social networking – mental image – women - 

driving 
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 مقدمة:

تشهد البشرية في عصرنا الحالي ثورة اتصالية غير مسبوقة، كل ذلك بفضل 

لصرا  التكنولوجي الذي ألقى بظالله على وسا ل اإلعالم واالتصال، خاصة بعد ا

تطور شبكة اإلنترنت وظهور مواقع التواصل االجتماعي، هذه األخيرة التي أتاوت 

لمستخدميها فرصاً كبيرة في التأثير واالنتقال عبر الحدود بال قيود وال رقابة إال بشكل 

ع شكالً جديدًا من قنوات البث المباشر من جمهورها نسبى, إذ أتاح ظهور هذه المواق

في تطور غير من جوهر العملية االتصالية المعروفة، وأوقف اوتكار صناعة الرسالة 

اإلعالمية لينقلها إلى مدل أوسع وأكصر شمولية، وبقدرة تأثيرية وتفاعلية لا يتصورها 

 . (1)خبرا  اإلتصال

ريض ال يمكن وصره، ولا تكن المرأة إن جمهور مواقع التواصل االجتماعي ع

بمعزل عن التطور الها ل الذي أودثته تلك المواقع ووسا ل اإلتصاالت، فالمرأة في 

ً من الذين تتراوح أعمارهن ما بين خمسة  الوطن العربي تشكل نصف السكان تقريبا

 ً ، فالمرأة هى الحاضنة والمربية والمعلمة، وهى العامل (2)عشر إلى ستين عاما

ساسي في تكوين الشخصية وغر  المبادي ، ولذلك رفع اإلسالم مكانة المرأة األ

وكرمها وجعلها شقيقة الرجل، كما أن لها دور مها وفعال ومؤثر في كافة المجاالت، 

 .(3)ويث وققت إنجايات كصيرة واقتحمت مجاالت عديدة كالعمل والسياسة

نمية الشاملة؛ فالرعاية السليمة تعد تنمية المرأة ورعايتها عامالً أساسيًا في الت

للمرأة تمصل الحاضر والمستقبل المزدهر ألي أمة، والمرأة تسها في بنا  التنمية 

. من هنا, فإن هذه الدراسة تسعى إلى (4)المستدامة وتُِعد أطفال اليوم ورجال المستقبل

جاه إلقا  الضو  على دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية ت

قضية مهمة ظهرت مؤخراً في المجتمع السعودل، وهي قيادة المرأة للسيارة، وعالقة 

استخدام الفتيات والنسا  لمواقع التواصل بالصورة الذهنية المتكونة لديهن تجاه هذه 

القضية.                                             وتا االستدالل على مشكلة الدراسة هذه 

مالوظة الدقيقة لظاهرة وديصة طرأت على المجتمع السعودي، وهي قيادة من خالل ال

 المرأة السعودية للسيارة ألول مرة في المملكة العربية السعودية.

 مشكلة الدراسة:

تعددت أدوار المرأة، وتنوعت قضاياها في المجتمعات العربية بشكٍل عام، 

خروج للعمل والمشاركة والمجتمع السعودل بشكٍل خاص، كالحق في التعليا وال

المجتمعية والسياسية وغيرها من القضايا، وهو ما نتج عنه تغيير )وراك( اجتماعي، 

باستخدام عدد من األساليب والوسا ل المختلفة، منها مواقع التواصل  االجتماعي 

كوسيلة تعبيرية مهمة لها قدرتها التفاعلية والتأثيرية الفا قة في تشكيل الصورة الذهنية 

 لمستخدمين، سوا  على مستول إدراكها ومعارفها، أو اتجاهاتها وسلوكياتها. ل
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على هذا األسا  تتحدد مشكلة هذا البحث في دراسة ميدانية وول دور مواقع 

التواصل  االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية تجاه قضية قيادة المرأة السعودية 

والفتيات اللواتي تستخدمن مواقع مصل: للسيارات، وذلك بالتطبيق على عينة من النسا  

، Twitter»تويتر «و، Facebook»فيسبوك «و،  Snap chat»سناب شات «

 في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.  WhatsApp»واتس آب «و

 بنا  على ما تقدم تنطلق هذه الدراسة من سؤال محوري مرده:  

الصورة الذهنية للمرأة السعودية  ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل -

 تجاه قضية قيادتها للسيارة؟

 الدراسة: أهمية

 تكتسب هذه الدراسة أهمية بالغة بالنظر إلى ما يلي:

محدودية البحوث التي تدر  دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل  -

مختلف الصور الذهنية تجاه قضايا المرأة داخل منظومة المجتمعات 

 وما والمجتمعات العربية خصوًصا.المعاصرة عم

تهتا الدراسة بالبحث في موضوع ذي خصوصية عميقة وهو استخدام المرأة  -

السعودية لمواقع التواصل االجتماعي وعالقته بتعاظا دورها في المجتمع 

السعودي في الوقت الراهن، من خالل تسليط الضو  على دور هذه المواقع في 

 ضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.تشكيل الصورة الذهنية تجاه ق

 أهداف الدراســة:

يتمصل الهدف الر يسي للدراسة في رصد وتحليل وتفسير وتقويا دور مواقع 

التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية تجاه قضية قيادة المرأة السعودية 

 للسيارة، ومن هذا الهدف تنبصق جملة األهداف الفرعية, وهي كاألتي:

التعرف على كيفية استخدام المبحوثات السعوديات لمواقع التواصل االجتماعي  -

ودوافع هذا االستخدام وعالقته االرتباطية أو السببية بتشكيل الصورة الذهنية تجاه 

 قيادتهن للسيارة.

التعرف على أها مواقع التواصل االجتماعي استخداًما وتأثيًرا في المبحوثات  -

مدل اهتمامهن بما تنشره هذه المواقع من قضايا المرأة, خاصة السعوديات ومعرفة 

 قضية قيادة السيدة السعودية للسيارة. 

الكشف عن العالقة بين متغيرات الدراسة للمبحوثات، والصورة الذهنية  -

 المتكونة لديهن تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.
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 الدراسات السابقة:

لى مجموعة كبيرة من الدراسات ذات الصلة بموضوع قام الباوث باالطالع ع

 ، وذلك على النحو اآلتي:الدراسة, وتا ترتيبها يمنيًا من األودث إلى األقدم

 (5)(9102دراسة أميرة محمد محمود محمد )

تستهدف الدراسة التعرف على عالقة استخدام النسا  المصريات للشبكات     

شباعات المتحققة لديهن. واستخدمت الدراسة االجتماعية على اإلنترنت بمستول اإل

توصلت الدراسة في منهج المسح وأداة االستبيان ومدخل االستخدامات واإلشباعات. و

تتعدد معدالت استخدام المرأة للشبكات االجتماعية, واختالف دوافع نتائجها إلى 

ثات, كما التعرض واإلشباعات المتحققة عن ذلك, ويث يادت الدوافع النفعية للمبحو

عبرن عن تفضيلهن التعرض لهذه الشبكات في أوقات الفراغ وفي أثنا  العمل 

 والدراسة.

 (6)(9102دراسة إسراء عاطف الغزالي )

هدفت الدراسة إلى دراسة وتحليل الصورة التي تقدم بها المرأة العاملة في 

ديد أوجه الدراما التليفزيونية في الفضا يات المصرية، كما سعت الدراسة إلى تح

االتفاق واالختالف بين طبيعة الصورة المقدمة عن المرأة العاملة في األفالم 

والمسلسالت المصرية والواقع الحقيقي الذي تعيشه في المجتمعات المختلفة. وتا 

دراما، وروتانا  CBCاختيار عينة من المسلسالت واألفالم المعروضة على قناتي )

سيدة مصرية.  044ة ميدانية على عينة قوامها سينما(، كما أجرت الباوصة دراس

أن اتجاه المضمون المقدم نحو المرأة العاملة في األفالم  وتوصلت الدراسة إلى

والمسلسالت عينة الدراسة كان سلبيًا في المرتبة األولى، يليه االتجاه اإليجابي في 

تيب األول، تلتها المرتبة الصانية. وجا  ظهور األسرة المتماسكة في األفالم في التر

األسرة المفككة، بينما ظهرت نوع العالقة بين المرأة العاملة وأسرتها بالمسلسالت 

مفككة في المرتبة األولى، وغير واضحة في المرتبة الصانية. وجا ت أها المشكالت 

التي واجهت المرأة العاملة باألفالم والمسلسالت كاآلتي: وضع قيود على عملها، 

والواجبات المنزلية، وتحمل مسئولية األسرة بمفردها، ومشكالت مع  وإهمال األسرة

 الزوج بسبب عملها أو االنفصال عنه، وكذلك سو  معاملة الزمال  والرؤسا .

 (7)( 9102بسمة على يحيي )  دراسة

الجديد في  تستهدف الدراسة رصد وتحليل تأثير الممارسات التفاعلية لإلعالم

ويث قامت الباوصة بإجرا  دراستها الميدانية على سلوكيات الشباب المصري, 

 –الدقهلية  –( مفردة في محافظات )القاهرة 044عينة من الشباب, بلغ قوامها )

بني سويف(. واستخدمت الباوصة استمارة االستبيان في الدراسة الميدانية باعتبارها 

استخدام مدل  اختالفتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أداة لجمع البيانات. و
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المبحوثين لإلنترنت, فكانوا يستخدمون اإلنترنت بشكل )دا ا( في المرتبة األولى، 

بينما يستخدمون اإلنترنت )أويانًا( في المرتبة الصانية، و)نادًرا( في الترتيب الصالث 

يختلف تأثر اتجاه أفراد عينة الدراسة من خالل استخدامها لوسا ل كما  واألخير.

ويث جا  في المرتبة األولى )نعا( أثر استخدام وسا ل اإلعالم  اإلعالم الجديدة,

الجديدة في اتجاهها, بينما جا  في المرتبة الصانية )إلى ود ما تؤثر(، وجا  في 

 المرتبة الصالصة )ال تؤثر(.

 (8)( 9102دراسة أميرة إسماعيل خالد )

واقع تستهدف الدراسة الكشف عن دوافع استخدام الجمهور المصري لم    

التواصل االجتماعي على شبكة اإلنترنت، واستخالص اإلشباعات المتحققة من هذا 

االستخدام، بالتطبيق على موقعي الفيس بوك وتويتر، باإلضافة إلى معرفة رأي 

الجمهور المصري وول مدل كفا ة وثرا  مواقع التواصل االجتماعي كوسيلة لنقل 

خدامات واإلشباعات، والصرا  اإلعالمي(. المعلومات، وذلك من خالل نظريتي )االست

وقد تا تطبيق الدراسة على عينة عمدية من مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي  

مبحوث, ويث اُستخدمت استمارة  044)الفيس بوك، وتويتر(، وبلغ وجا العينة 

جميع أفراد وتوصلت الدراسة في نتائجها إلى أن االستبيان كأداة لجمع المعلومات. 

فقط من عينة الدراسة  %81ينة الدراسة يستخدمون موقع الفيس بوك، في وين أن ع

معرفة ما يدور وولي من أوداث في جميع أنحا  ”تستخدم موقع تويتر. كما جا  دافع 

في مقدمة األسباب التي اختارها المبحوثون الستخدام الفيس بوك بوين نسبى ” العالا

قدمة أسباب استخدام عينة تويتر له بوين ، وجا  نفس الدافع أيًضا في م18.8%

في مقدمة ” يسهل لي التواصل االجتماعي مع اآلخرين”جا  إشباع كما . %80.1نسبي

، وجا  %10اإلشباعات التي يحققها المبحوثون من استخدام الفيس بوك بوين نسبى 

أنه يجعلني أشعر بالقرب من الشخصيات العامة, ويث إنها متواجدون معي ”إشباع 

في مقدمة اإلشباعات التي تحققها عينة مستخدمي تويتر منه بوين ” على نفس المنصة

 .%88.1نسبى 

 (9)(9102بسمة على يحيي ) دراسة

الجديد في  تستهدف الدراسة رصد وتحليل تأثير الممارسات التفاعلية لإلعالم

سلوكيات الشباب المصري, ويث قامت الباوصة بإجرا  دراستها الميدانية على 

 –الدقهلية  –( مفردة في محافظات )القاهرة 044عينة من الشباب, بلغ قوامها )

بني سويف(. واستخدمت استمارة االستبيان في الدراسة الميدانية باعتبارها أداة 

اختالف مدل استخدام  توصلت الدراسة في نتائجها إلىولجمع البيانات. 

شكل )دا ا( في المرتبة األولى، المبحوثين لإلنترنت, فكانوا يستخدمون اإلنترنت ب

بينما يستخدمون اإلنترنت )أويانًا( في المرتبة الصانية، و)نادًرا( في الترتيب الصالث 

 واألخير.
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 (10)(9102دراسة سارة فوزي أحمد )

استهدفت هذه الدراسة قيا  دور مواقع التواصل في تشكيل اتجاهات مستخدميها 

التمكين السياسي للمرأة في ضو  متغيرات من الشباب الجامعي المصري نحو قضية 

مصل: النوع، ومستول التدين، وأثرهما في اتجاهات عينة الدراسة نحو قضية التمكين. 

مفردة من  874وقد أجرت الباوصة مسحاً ميدانياً على عينة متاوة غير اوتمالية قوامها 

راسة وتوصلت الدمستخدمي مواقع التواصل االجتماعي بخمس جامعات مصرية. 

قوة تأثير متغير النوع على اتجاه المبحوثين, ويث أشارت النتا ج إلى وجود  إلى

ً بين الذكور واإلناث من ويث اتجاهاتها نحو قضية التمكين  فروق دالة إوصا يا

السياسي للمرأة وذلك لصالح اإلناث. وأظهرت النتا ج رفض الذكور تولي المرأة 

، إضافة إلى اقتناعها بعدم أهلية المرأة للعمل للمناصب السياسية والقيادية العليا

السياسي. وقد أرجع المبحوثون عدم وصول المرأة على وقوقها السياسية إلى تأثير 

المجتمع الذكوري، والزواج، معللين ذلك بأن الزواج أوياناً قد يمنع المرأة من العمل 

ود عالقة ارتباطية بشكل عام. وعن تأثير متغير الدين، فقد أظهرت النتا ج عدم وج

ذات داللة إوصا ية بين مستول التدين واتجاه الفرد نحو قضية التمكين السياسي 

 للمرأة سوا  بالسلب أو اإليجاب.

 (11)(9102)جعفر عبد الوهاب  نجالءدراسة    

سعت هذه الدراسة إلى التعرف على األطر التي قدم من خاللها اإلعالم الجديد 

بوك( قضايا المرأة وعالقتها باتجاهات الجمهور إيا   )المدونات وصفحات الفيس

هذه القضايا مع توضيح دور وسا ل اإلعالم الجديد في تشكيل اتجاهات الجمهور إيا  

قضايا المرأة. واستخدمت الدراسة منهج المسح والمقارنة المنهجية، كما اعتمدت على 

لميدانية على عينة عمدية تحليل المضمون، واالستبيان اإللكتروني، وطبقت الدراسة ا

أن العنف هو  إلى وتوصلت الدراسةمفردة من متابعي اإلعالم الجديد.  077قوامها 

أها القضايا التي قامت بتغطيتها عينة الدراسة وتفوقت فيها المدونات. وأوضحت 

النتا ج أن إطار "الضحية" هو أها األطر الخبرية التي وظفتها عينة الدراسة في 

ضايا المرأة وتا استخدامه في المدونات أكصر من استخدامه في صفحات معالجتها لق

 الفيس بوك.

 (12)(9102دراسة والء محمد مزيد )

تهدف الدراسة إلى رصد وتحليل موقف الخطاب الصحفي المصري تجاه قضايا 

يناير. وقد أجرت الباوصة دراسة لعينة من الصحف  11المرأة المصرية بعد ثورة 

الحرية والعدالة( في الفترة من يناير  –المصري اليوم –الوفد –امالمصرية )األهر

اعتماد الصحف على القول  وتوصلت الدراسة إلى. 1488وتى ديسمبر  1481

الفاعلة غير الرسمية وبفارق كبير عن القول الفاعلة الرسمية. وأوضحت أن الصحف 

عددت األطر ركزت على الخطاب االجتماعي في تناولها لقضايا المرأة، كما ت
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ً لطبيعة  المرجعية التي استقت منها صحف الدراسة موقفها من قضايا المرأة وفقا

 قضايا المرأة، وعلى رأسها جا ت األطر الصقافية. 

 (13)(9102دراسة سلوى حسن البنا )

هدفت الدراسة إلى تسليط الضو  على جوانب من واقع وياة الفتاة الجامعية 

لتكنولوجية واالتصالية المتالوقة على ثقافة المجتمع المصرية، وتأثير التطورات ا

مفردة من الفتيات المصريات  044بصورة عامة، بالتطبيق على عينة قوامها 

ارتفاع نسبة استخدامهن  وتوصلت نتائج الدراسة إلىالمستخدمات لموقع فيسبوك. 

 لهذا الموقع وارتفاع تأثيره على تفاعلهن االتصالي ومشاركتهن المجتمعة.

 (14)(9102دراسة سارة إسماعيل حسن )

هدفت الدراسة إلى تحليل مضمون المدونات اإللكترونية كمجال عام تطرح فيه 

قضايا المرأة، من أجل معرفة ودود القا ا باالتصال في بنا  المضمون عن المرأة في 

ة مدونة في الفتر 80المدونات اإللكترونية، ويث اختارت الباوصة عينة قصدية قوامها 

عدة نتا ج أهمها ارتفاع  وتوصلت الدراسة إلى(, 1480-1488الزمنية ما بين )

اهتمام المدونات بتناول مختلف قضايا المرأة، وكان التحرش الجنسي وانتهاك وقوق 

 المرأة والتمكين السياسى والمجتمعي لها من أها القضايا التي تناولتها تلك المدونات.

 (15)(9102ناريمان محمد علي )

دفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدل استخدام المرأة للمواقع اإللكترونية ه

اإلخبارية، والتعرف على أثر تلك المواقع اإللكترونية في ترتيب أولويات اهتمامات 

المرأة نحو المشاركة السياسية. أجرت الباوصة دراسة تحليلية على ثالثة مواقع 

األهرام( في الفترة من  -الوفد -بعإلكترونية لصحف مصرية هي: )اليوم السا

، كما أجرت دراسة ميدانية على عينة من السيدات 84/9/1488وتى  84/8/1488

وتوصلت عاماً.  14عاماً إلى  14مفردة في المرولة العمرية  041المصريات قوامها 

اهتمام المواقع اإللكترونية الصالثة بالقضايا السياسية الداخلية كأدا   الدراسة إلى

الحكومة، وفعاليات االعتصام والتظاهر. وجا  تقييا المبحوثات لدور المواقع 

اإلخبارية في تناولها القضايا السياسية على الساوة بأنه دور "محايد" في الترتيب 

األول، وعللت المبحوثات ذلك بأن تلك المواقع تحرص على أال تتبنى موقف على 

ً بين وساب آخر. كما أشارت النتا ج إلى عدم و جود عالقة ارتباطية دالة إوصا يا

ترتيب قضايا السياسة الداخلية بمواقع الدراسة مجتمعة وجمهور اإلناث، بينما وجدت 

ً بين ترتيب قضايا السياسة الخارجية بكل من مواقع  عالقة ارتباطية دالة إوصا يا

 الدراسة وجمهور اإلناث.

 (16)(9102دراسة ساندي سيد عبد الفتاح )

لمشكلة البحصية لهذه الدراسة في التعرف على عالقة استخدام الصفحات تحددت ا
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النسا ية على مواقع التواصل االجتماعي  بتطلعات المرأة المصرية. وتا إجرا  

مبحوثة ممن يستخدمن الصفحات النسا ية عبر  044استبيان على عينة عمدية من 

مس نجوم جا ت في مقدمة أن الفنادق ذات الخ وتوصلت الدراسة إلىموقع فيسبوك. 

تفضيالت المبحوثات لألماكن التي يفضلنها ويتطلعن دوماً إليها بالمشاركة مع شريك 

الحياة، تليها المطاعا األجنبية، ثا المطاعا المتوسطة. وجا ت كليات القمة في مقدمة 

الكليات والمعاهد التي تطمح المبحوثات ويتطلعن لتعليا أوالدهن فيها، وجا ت في 

مرتبة الصانية الكليات المتوسطة والكليات العسكرية، وفي المرتبة األخيرة جا ت ال

 المعاهد الفنية المتخصصة.

 (17)(9102دراسة هدى علي محمد )

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على طبيعة العالقة بين تعرض المرأة المصرية 

المعرفة السياسية للقنوات الفضا ية والمواقع اإلخبارية على اإلنترنت، ومستول 

بالقضايا القومية، في ضو  نظرية االعتماد على وسا ل اإلعالم. وأجرت الباوصة 

امرأة مصرية ممن يعتمدن على القنوات الفضا ية  044دراستها على عينة عمدية من 

 وتوصلت الدراسة إلىوالمواقع اإلخبارية كمصادر للمعلومات وول القضايا القومية. 

ورص المبحوثات على متابعة المادة اإلخبارية في القنوات  أنه من أها أسباب

الفضا ية "أنها تقدم معلومات وأخبار مهمة وول الشأن العربي"، ثا سبب "لزيادة 

معلوماتي عن مختلف القضايا القومية والعالمية". وأظهرت النتا ج أن المستول 

بالنسبة للقضايا التي االجتماعي االقتصادي للمبحوثات يؤثر على معرفتهن السياسية 

يتعرضون إليها. كما أظهرت أن نصف وجا العينة يعتقدن بشكل قوي أن المواقع 

 اإلخبارية تسها في تشكيل وتكوين المعرفة السياسية بالقضايا القومية لديهن.

 (18)(9102دراسة نرمين علي السيد )

لمرأة سعت هذه الدراسة إلى التعرف على أطر المعالجة االعالمية لحقوق ا

المصرية وعالقتها باتجاهات الجماهير من الجنسين نحوها، وذلك بالتطبيق على ثالثة 

وق المرأة في وياة  -وقوق عمل المرأة -مجاالت أساسية هي )الحقوق الزوجية للمرأة

آمنة خالية من العنف( من خالل عدد من البرامج التليفزيونية المصرية خالل ستة 

مفردة.  181أجريت دراسة على عينة ميدانية وجمها  ، كما1481أشهر خالل عام 

واعتمدت الدراسة على نظرية االعتماد على وسا ل االعالم ونظرية تحليل األطر 

وتوصلت الدراسة إلى أن برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" قد خصص  .االعالمية

قدمة وقوق مساوات واسعة لقضايا وقوق المرأة. جا ت الحقوق الزوجية للمرأة في م

المرأة التي تناولها البرنامج، تليها عمل المرأة، ثا قضايا العنف ضد المرأة. وقد تمصل 

الجمهور المستهدف من البرنامج في "المرأة والرجل معاً"، ثا المرأة كجمهور 

 مستهدف، ثا األسرة في المرتبة الصالصة.

 



344 

 (19)(9102دراسة رشا عبد الفتاح رسالن )

بالتحليل سمات الخطاب الصحفي إيا  قضايا المرأة  رصدت هذه الدراسة

وعالقته باألجندة الدولية والمحلية من خالل كيفية طروه لهذه القضايا 

واأليديولوجيات التي تتبناها الصحف عند التناول، بالتطبيق على عينة من الصحف 

. وتوصلت 1441ووتى عام  1444القومية والحزبية والخاصة خالل الفترة من 

دراسة إلى وجود تشابه كبير بين مالمح األجندة الدولية واألجندة المحلية فيما يتعلق ال

بقضايا المرأة، فكل منهما قد اتفقتا على ضرورة إشراك المرأة في عملية التنمية. كما 

أكدت النتا ج اتفاق األجندتان على أن تعليا المرأة واالهتمام بها جز  أساسي لتحقيق 

جانب االهتمام بالجانب الصحي والصحة اإلنجابية للمرأة. وأكدت  التنمية لها، إلى

النتا ج تأثر األجندة المحلية باألجندة الدولية، ويث انعكس ذلك على تناول صحف 

 الدراسة بنفس القضايا الدولية المتعلقة بالمرأة.

 (20)(9102دراسة ياسمين علي الدين )

مج التليفزيونية في معالجة قضايا هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور البرا

لوقوف على كيفية معالجتها لقضايا عمل المرأة بهدف اعمل المرأة، من خالل 

التعرف على نوعية هذه القضايا وأها االختالفات في المعالجة التليفزيونية بين 

القنوات محل الدراسة. وقد قامت الباوصة بتحليل ثالثة برامج تليفزيونية بالفضا يات 

دانتيال( في الفترة من  -كالم نواعا -مصرية هي )الستات ما يعرفوش يكدبواال

وجود عدد محدود من البرامج  وتوصلت الدراسة إلى. 8/7/1480ووتى  8/8/1480

التي تتطرق إلى قضايا عمل المرأة، فال يوجد اهتمام كبير بمصل هذه القضايا، كما 

ً ما يكون بقضايا ال مرأة  االجتماعية  وموضوعات الموضة أثبتت أن االهتمام غالبا

والديكور واإلكسسوارات والطهي، كما أظهرت النتا ج أن قضايا عمل المرأة التي 

تناولتها البرامج كانت وول عمل المرأة في الحضر ولا يكن هناك تطرق لقضايا عمل 

مال المرأة في الريف بالقدر الكافي، وكانت البرامج عينة الدراسة قد ركزت على األع

التقليدية التي تقوم بها المرأة بينما تجاهلت األعمال غير التقليدية والتي أصبحت ذات 

 نسب عالية في المجتمع العربي.

 (21)(9102) مجديدراسة أسماء 

استهدفت الدراسة التعرف على المعالجة اإلعالمية لما تقدمه القنوات الفضا ية 

دم في إطار واقع تحكمه محددات ثقافية العربية عن قضايا المرأة السعودية، التي تق

وقيمية معينة، كذلك معرفة األسانيد المستخدمة في تدعيا وجهات النظر المتباينة نحو 

قضايا المرأة السعودية، والوقوف على معرفة مدل تأثير تلك المعالجات اإلعالمية 

ووقوقها. بكافة أبعادها على تشكيل وعي المرأة السعودية، ومدل إدراكها لواقعها 

أن القضايا االجتماعية جا ت في مقدمة القضايا التي ركزت  وتوصلت الدراسة إلى

عليها البرامج الحوارية عينة الدراسة، تليها القضايا الدينية، فقضايا المشاركة في 
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الحياة العامة، ثا القضايا الصحية، فالقضايا االقتصادية، القانونية، وأخيًرا قضايا 

. كما أشارت النتا ج إلى أن أغلب قضايا المرأة السعودية كان العنف ضد المرأة

الجمهور المستهدف من مناقشتها األسرة، ثا المرأة السعودية، ثا الجمهور العام. 

وتبين أن بعض القضايا تحظى باهتمام كبير إعالمياً، مصل: مشكالت الطالق، 

تعدد الزوجات، ووضانة األبنا ، وقضية يواج الرجل من فتاة صغيرة السن، و

 واستقدام العامالت األجنبيات.

 Gina Masullo Chen (9102)(22)دراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دوافع النسا  المدونات في مواقع التواصل 

االجتماعي، وأكصر هذه المواقع شعبية لديهن. وقد أجريت الدراسة على عينة عشوا ية من 

وكانت من بين أها نتا ج الدراسة تصدر فيسبوك  مفردة. 191النسا  المدونات وجمها 

ثا  %18.8، يليه تويتر بنسة %74.0الترتيب األول بين المواقع األكصر استخداًما بنسبة 

باقي المواقع بدافع الحصول على المعلومات، واالنخراط في المجتمع، والترويح عن 

 ل االجتماعي. النفس كأكصر الدوافع ورا  استخدام المبحوثات لمواقع التواص

 Susan Herring and Sanja Kapidzic (9102)(23)دراسة 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن كيفية تقديا المراهقين ألنفسها عبر مواقع 

التواصل االجتماعي، وتحديدًا في )فيسبوك، وتويتر، والمدونات، ومنتديات 

الجنسين ممن مفردة من  044الدردشة(. وشملت هذه الدراسة عينة قصدية قوامها 

عاًما ممن يستخدمون مواقع التواصل  االجتماعي.  87-81تتراوح أعمارها بين 

ً لإلنترنت، وأن نسبة  وتوصلت الدراسة إلى من  %91أن المراهقين أكصر تعطشا

أفراد العينة يترددون على مواقع التواصل االجتماعي بشكل منتظا. كما أن الفتيان 

ها الشخصية غير صحيحة، في وين تسعى الفتيات إلى غالباً ما تكون معلومات ملفات

 إرضا  الفتيان وتسهيل تفاعلهن االجتماعي معها.

  Loubna Skalli (9102)(24)دراسة  -

هدفت الدراسة إلى معرفة كيفية استغالل الفتيات لمواقع التواصل االجتماعي 

حرش الجنسي مصل: )فيسبوك، والمدونات, واليوتيوب( إلنشا  مبادرات لمكافحة الت

في شمال أفريقيا، ثا انتقلت للربيع العربي، من خالل إجرا  مقابالت مع نشطا  من 

ومن أهم الشباب، بالتطبيق على خريطة التحرش الجنسي في مصر والمغرب. 

خلق طرق جديدة على مواقع التواصل االجتماعي لمواجهة التحرش الجنسي  نتائجها

 ، وتكوين ومالت ضغط لمواجهة هذه الظاهرة. واالنتهاكات التي تمار  ضد المرأة

 Katerina Tsetsura (9102)(25)دراسة كاترينا تستسورا 

اختبار كيفية استخدام نظرية األطر  -كدراسة والة –استهدفت هذه الدراسة 

اإلعالمية كإستراتيجية اتصالية مهمة تستخدم لتقديا وقوق المرأة باألما المتحدة على 
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محلي والدولي. وقد ركزت الدراسة على تحليل اإلستراتيجيات كل من الصعيدين ال

االتصالية التي تعتمد عليها األما المتحدة في تأطير قضايا المرأة، والتعرف على 

السمات الصقافية واالجتماعية لقضايا وقوق المرأة، وضعف استخدام إطار وقوق 

في دول االتحاد  المرأة باعتباره جز  من وقوق اإلنسان على المستول المحلي

أن اإلطار الذي تُقدم من خالله وقوق المرأة  وتوصلت الدراسة إلىالسوفيتي سابقاً. 

باعتبارها جزً ا من وقوق اإلنسان ليس ناجحاً على كل المستويات المحلية والدولية، 

وأكدت النتا ج أن قضايا وقوق المرأة على المستول المحلي تحتاج إلى أن يتا تقديمها 

يل أكبر من األطر المقدمة لتلك القضايا المقدمة والياً. وأشارت الدراسة إلى أن بتفاص

إطار وقوق المرأة المقدم والياً في خطاب األما المتحدة ومؤسساتها ال يستخدم أنواع 

المعلومات بشكل فعال وداللي بحيث يصير المخاوف بشأن تلك الحقوق على المستول 

التابعة لألما المتحدة تناولت إطار وقوق المرأة المحلي، في وين بعض المؤسسات 

 بشكل غير منظا ودون خطة واضحة المعالا.

 (26)(9102دراسة حسن علي قاسم )

اهتمت هذه الدراسة برصد وتحليل دور الفضا يات في معالجة قضايا الصحة 

العامة للمرأة المصرية، ويث سعت الدراسة إلى قيا  مدل االستفادة من مشاهدة 

مج الخاصة بالمرأة، وقيا  مدل اهتمام المرأة المصرية بالموضوعات الصحية، البرا

ارتفاع مدل االستفادة  . وتوصلت الدراسة إلىومدل اهتمامها بقضايا المرأة المصرية

من مشاهدة البرامج المعنية بصحة المرأة. كما أظهرت النتا ج وجود فروق بين 

وثات بالقضايا الصحية من ويث خصا ص عينة الدراسة في مدل اهتمام المبح

 متغيرات: السن والتعليا والعمل والدخل ومنطقة السكن.

 (27)(٣١٠٢دراسة أحمد يونس )

هدفت الدراسة إلى البحث في دور مواقع التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب 

تماعي في في قضايا المجتمع، من خالل التعرف على الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االج

تنمية مشاركة الشباب الفلسطيني في القضايا المجتمعية. واستخدمت الدراسة منهج المسح 

باستخدام صحيفة االستقصا  لجمع البيانات. وتا تطبيق الدراسة على عينة من جمهور الشباب 

الفلسطيني ونشطا  اإلنترنت باستخدام أسلوب المسح بالعينة في الضفة الغربية وقطاع غزة 

أن جميع المبحوثين توصلت الدراسة في أهم نتائجها إلى لقد  وفلسطيني الخارج. ووا

، ووصلت %8,,9يستخدمون الشبكات االجتماعية, إذ بلغت نسبة من يستخدمونها بشكل دا ا 

نسبة المبحوثين الذين يتابعون القضايا  االجتماعية على شبكات التواصل االجتماعي إلى 

تواصل االجتماعي الفيسبوك من أكصر الشبكات االجتماعية  استخداًما . كما تعد شبكة ال99,8%

وتفاعالً من وجهة نظر المبحوثين, ويث ارتفع متوسط استخدام المبحوثين لشبكات التواصل 

االجتماعي  على شبكة اإلنترنت, إذ كانوا يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي لساعتين 

 . %11,1فأكصر بنسبة 
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 (28)(٣١٠٢صادق حسن )دراسة عبد ال

استهدفت الدراسة البحث في استخدام راديو اإلنترنت في دول الخليج العربي 

ومعدالت استخدامه وأنماطه في ضو  ييادة استخدام الشباب الجامعي للتقنيات 

الحديصة التي يتيحها استخدام اإلنترنت بالمقارنة باإلذاعة التقليدية، ومدل تفضيل 

جي لالستماع إلى هذا النوع الجديد من اإلذاعات، ودوافع الشباب الجامعي الخلي

االستماع واإلشباعات المترتبة عليه. واعتمدت الدراسة على منهج المسح، وتا 

تطبيقها في الجامعات البحرينية التي يقوم الشباب الجامعي الخليجي بالدراسة فيها، 

وتوصلت الدراسة اث. سنة من الذكور واإلن 81 –81الذين تتراوح أعمارها ما بين 

دوافع استخدام الشباب الجامعي الخليجي إلذاعات اإلنترنت ال في أهم نتائجها إلى أن 

تقتصر على الدوافع الطقوسية المتمصلة في الترفيه والتسلية، بل جا ت الدوافع النفعية 

في مقدمة هذه الدوافع، مصل الحصول على المعلومات ومناقشتها. كما توجد عالقة 

اطية موجبة بين معدل استخدام الشباب الجامعي الخليجي في مملكة البحرين ارتب

 إلذاعة اإلنترنت، والدوافع المتعلقة بهذا االستخدام. 

 (29)(9109دراسة قينان الغمدى )

استهدفت الدراسة البحث في نقاط التوافق والتنافر بين اإلعالم التقليدي واإلعالم 

هما، من مميزات وعيوب، وكذلك استقصا  اإللكتروني، وتحليل خصا ص كل من

آرا  بعض الخبرا  والكتاب الذين أتاوت لها التجربة والخبرة التعامل مع كل من 

 توصلت الدراسة في أهم نتائجها إلى أناإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكتروني. و

د فيها كل العالقة بين اإلعالم التقليدي واإلعالم اإللكتروني تعد عالقة تكاملية يعتم

منهما على اآلخر, ويث إن صناعة المعلومات واألخبار تبدأ من قنوات اإلعالم 

التقليدي, لكن يختلف كل منهما في شكل تداول األخبار والمعلومات. وأن تعد سرعة 

انتشار المعلومات واألخبار عبر اإلعالم اإللكتروني أسرع في التداول اعتمادًا على 

  انتشاًرا نظًرا لتحدي واجز الحدود الزمنية والمكانية. شبكة اإلنترنت واألسرع 

 Gina Masullo Chen (9109)(30)دراسة 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دوافع وكيفية كتابة النسا  لمدوناتها الشخصية عبر مواقع 

 191التواصل االجتماعي. وقد أجريت الدراسة على عينة عشوا ية من المدونات وجمها 

وجود عالقة إيجابية ذات داللة إوصا ية بين الحاجة إلى  ت الدراسة إلىوصلمفردة. وت

الكشف عن الذات والنظر إلى المدونات كوسيلة للتعبير، وبين واجتهن القوية إلى الكشف الذاتي 

عن معلوماتهن، فالنسا  الالتي تدونن للتعبير محظوظات مقارنة مع المدونات الالتي تهدفن إلى 

 ين أو كسب نفوذ في عالا التدوين. التواصل مع اآلخر

 Carmen Stavrositu & Shyam Sundar (9109)(31)دراسة  -

هدفت الدراسة إلى التعرف على الدور الذي تلعبه المدونات في تمكين المرأة 

نفسياً من خالل التدوينات. وأجريت الدراسة على عينة عشوا ية من النسا  المدونات. 

التدوين لتمكين المستخدمين اإلناث نفسياً، وأن اإلناث في  قدرة وأكدت نتائج الدراسة
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بعض األويان يتلقين تعليقات سلبية أو تهديد لحياتهن، وقد تصل ردود الفعل في نهاية 

المطاف إلى دفعها لوقف المدونات أو الظهور بطريقة أقل بروياً ومن ثّا يقل التمكين 

 النفسى لها.

 (32)(٣١٠٠دراسة جمعة عبد النبي )

هدفت الدراسة إلى معرفة مدل اعتماد الشباب العراقي على وسا ل اإلعالم الجديدة 

New Media القنوات الفضا ية( بوصفها مصدًرا للمعلومات وول  –)اإلنترنت

األوداث الجارية في العراق, واعتمدت الدراسة على منهج المسح بالعينة واستخدمت 

ئة الشباب من المجتمع العراقي, وقد اختار صحيفة استبيان. وتا تطبيق الدراسة على ف

الباوث المحافظات العراقية الصالث )بغداد، الموصل، صالح الدين( كعينة للدراسة.  

أن استخدام الشباب العراقي لشبكة اإلنترنت جا   وتوصلت الدراسة في أهم نتائجها إلى

( من مستخدمي %8,في المرتبة الصانية، إضافة إلى اعتمادها عليها، ويث أوضحت أن )

وسا ل اإلعالم بشكل عام يستخدمون اإلنترنت، وهى نسبة مرتفعة نسبة إلى ظروف 

ومعوقات استخدام اإلنترنت في العراق. كما جا ت اإلشباعات النفعية، مصل التخاطب مع 

اآلخرين ومعرفة عادات وأفكار المكونات األخرل من المجتمع العراقي من أها 

ها لها هذه الوسا ل, باإلضافة إلى اإلشباعات التوجيهية, مصل التسلية اإلشباعات التي وققت

التي جا ت في المرتبة الصانية من ويث معدالت اإلشباع التي وققتها لها هذه  والترفيه,

 الوسا ل. 

 (33)(9100عوض ) شيريندراسة 

هدفت الدراسة إلى توصيف وتحليل الكيفية التي عالجت بها البرامج الحوارية 

القنوات الفضا ية العربية موضوعات المرأة وقضاياها، ومدل إسهامها في تشكيل في 

معارف الجمهور نحو قضاياها، من خالل دراسة تحليلية لبرنامج "كالم نواعا" على 

، كما أجريت دراسة ميدانية على عينة متاوة من الجمهور العربي المقيا mbc1قناة 

بين اإلناث والذكور في الفئة العمرية مبحوث مويعة بالتساوي  044بمصر بلغت 

أن القضايا االجتماعية جا ت في مقدمة  وتوصلت الدراسة إلىسنة فأكصر.  81

القضايا التي يتناولها برنامج كالم نواعا، تليها القضايا اإلعالمية والفنية، ثا القضايا 

نصف وجا العينة القانونية والصقافية والتعليمية والصحية والدينية. وأكدت النتا ج أن 

من المبحوثات تتابع قضايا المرأة في البرامج الحوارية أوياناً، وقد تمصلت أها أسباب 

مشاهدة البرامج الحوارية التي تناقش قضايا المرأة في: "إنها تكسبني معرفة 

 ومعلومات وول قضايا المرأة، ثا بحكا طبيعة عملي".

 Saggaf-Al (9100)(34)دراسة 

ى الخروج بوصف دقيق عن تجربة الفتيات السعوديات في هدفت الدراسة إل

فيسبوك، ومعرفة عدد األصدقا  والصفحات والمجموعات ونوعية موقع تعاملهن مع 
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مستخدمة لموقع  81الصور الموجودة على صفحاتهن، من خالل إجرا  مقابالت مع 

سنة، يدرسن في جامعة خاصة بالمملكة  10-89فيسبوك تتراوح أعمارهن بين 

أن الفتيات تستخدمن فيسبوك بهدف  . وأكدت نتائج هذه الدراسةالعربية السعودية

الحفاظ على روابط القرابة والصداقة والتعبير بآرا هن عن مختلف القضايا المطرووة 

ومشاركة وأفكارهن والترفيه، وأن الفيسبوك جعلهن يشعرن أكصر بالصقة وأكصر 

راته على عالقتهن األسرية وتحصيلهن اجتماعية, إال أن بعضهن تخوفن من تأثي

 الدراسي ومستقبلهن المهني.

 (35)(9101) زين أكرم الخطيب دراسة

استهدفت الدراسة تسليط الضو  على المدونات النسا ية األردنية على الموقع 

اإللكتروني "مكتوب"، ومعرفة مستول مشاركة المرأة األردنية في المدونات العربية 

ف عن أها قضايا وموضوعات المرأة التي تا تناولها في المدونات اإللكترونية، والكش

اإللكترونية والتي تتسا بالسرعة واالنتشار والحرية والتفاعلية. واعتمدت الدراسة 

على منهج المسح، وقام الباوث بتحليل مضمون عينة من أبري المدونات اإللكترونية 

مدونة على هذا الموقع.  844 النسا ية في األردن )موقع مكتوب(، ويث تا تحليل

أن المشاركة األردنية في المدونات تحتل المرتبة الصالصة بين  وتوصلت الدراسة إلى

الدول العربية المشاركة في التدوين في الموقع اإللكتروني "مكتوب"، وأن مستول 

مشاركة المرأة في التدوينات تعتبر قليلة مقارنة بالرجل في عالا التدوين األردني، 

وأن مدونات المرأة األردنية يغلب عليها الطابع الشخصي والقصور في تناول قضايا 

المرأة بشكل خاص. وأكدت الدراسة أن المدِونات األردنيات لا يستفدن من اإلعالم 

اإللكتروني لخدمة قضاياهن، وكان وضورهن في هذا الفضا  الرقمي متواضعا كما 

 وكيفا.

 (36)(9101)دراسة نوال عبد هللا الحزورة 

استهدفت هذه الدراسة التعرف على أدوار المرأة االجتماعية التي تقدمها الدراما 

العربية وسمات وخصا ص المرأة في هذه األدوار، والتعرف على أدوار المرأة 

االجتماعية كما يدركها الجمهور اليمني ومقارنتها بالواقع الرمزي المقدم عبر الدراما 

اسة تحليلية بطريقة المسح الشامل للمسلسالت التي تعرضها العربية. وتا إجرا  در

مسلسالً، باإلضافة إلى  10وقناة اليمن الفضا ية من خالل عينة قوامها  MBC1قناة 

عاما  81مبحوث من الجمهور اليمني العام  144دراسة ميدانية على عينة قوامها 

ت األكصر وضوًرا في أن قضايا العنف ضد المرأة كان وتوصلت الدراسة إلىفأكصر. 

المسلسالت عينة الدراسة، وأشارت النتا ج إلى وجود عالقة بين وجا التعرض 

للمسلسالت وإدراك واقعية األدوار االجتماعية للمرأة في الدراما العربية في ضو  

مجموعة من المتغيرات هي )التعليا، والمستويات التعليمية، والمستويات االقتصادية، 

 طة، والتوود مع الشخصيات(.والمشاهدة النش
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 Leage Rodda & Chalmers Ivana (9101)(37)دراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على كيفية استخدام الفتيات العربيات لمواقع 

التواصل االجتماعي  للتعبير عن هويتهن، وذلك باستخدام البيانات النوعية الخاصة 

يت مع الفتيات بجامعة قطر، ومن ثّا بكل فتاة من خالل المقابالت الفردية التي أجر

معرفة الطرق التي تستخدمها والتي لا تستخدمها الفتيات لعرض هويتهن على موقع 

وجود أربع طرق  وتوصلت الدراسة إلىفيسبوك نموذًجا وكأداة للتعبير عن هويتهن. 

لدل الفتيات لعرض هويتهن عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ األولى هي عدم 

بشكٍل عام، والصانية هي المشاركة المحدودة مع عدم التعبير عن الهوية،  المشاركة

ً في التعبير عن الهوية، والرابعة  والصالصة هي دمج وسا ل خالقة ولكن مقبولة ثقافيا

ترتبط في كصير من األويان بتجاهل االتفاقيات الصقافية والتعامل بحرية أكصر عن 

ومواجهة الطرق التي ال تسمح لهن بالتعبير عن  الهوية، واستمرار الفتيات في التحدي

 هويتهن عبر ومواقع التواصل االجتماعي.

 (38)(9112العزيز ) عبددراسة عزة 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييا أدا  الصحف السعودية، ومدل نجاوها من عدمه 

في وضع أجندة قضايا المرأة لدل الجمهور النسا ي السعودي، وجا ت عينة الدراسة 

تحليلية للصحف التالية: )الرياض، وعكاظ اليوم، والمدينة(، وبلغ وجا عينة الدراسة ال

وجود اتفاق بين صحف الدراسة في  وتوصلت الدراسة إلىمفردة.  844الميدانية 

ترتيب أولويات بعض القضايا الخاصة بالمرأة السعودية. كما اتضح أن هناك اختالفاً 

في الواقع، وأجندة الصحف. كما توصلت الدراسة  بين أجندة قضايا المرأة السعودية

إلى وجود فجوة بين ما تقدمه الصحف السعودية، واالوتياجات الفعلية للمرأة 

السعودية. أما فيما يتعلق بترتيب الوسا ل اإلعالمية كمصدر للمعلومات الخاصة 

مرأة بقضايا المرأة السعودية, فقد جا ت الفضا يات أول وأها مصدر تستقي منه ال

السعودية معلومات عن قضاياها, كما أن الفضا يات تحظى بمصداقية عالية جداً لدل 

 المرأة السعودية. 

 (39)(9112سمير إبراهيم ) أسماءدراسة 

هدفت الدراسة إلى التعرف على أوجه التشابه واالختالف بين معالجة القنوات 

على دوافع استخدام المرأة الفضا ية العربية عينة الدراسة لقضايا المرأة، والتعرف 

لبرامج المرأة. وأجريت الدراسة على عينة من القنوات الفضا ية العربية )الفضا ية 

الليبية، وتليفزيون سلطنة عمان، وقناة األردن الفضا ية، والقناة الفضا ية المصرية 

ر مفردة من السيدات العرب المقيمات بمص 144األولى(. وتمصلت العينة الميدانية في 

أن معظا البرامج  وتوصلت الدراسة إلىسنة فأكصر.  81في المراول العمرية 

بالفضا يات عينة الدراسة تهتا بالموضوعات الخاصة بديكورات المنايل 

واكسسوارات المرأة والماكياج والتجميل وصحة المرأة واألم الحامل بشكل أكبر من 
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وعات االجتماعية  الخاصة باقي الموضوعات. وأشارت النتا ج إلى أن أها الموض

بالمرأة هي: عمل المرأة، ثا طرق إعداد الطعام، ثا الماكياج والتجميل والشعر. 

وتمصلت أها دوافع مشاهدة المبحوثات عينة الدراسة لبرامج المرأة في: التعرف على 

معلومات مفيدة في الحياة، ثا تعلا كيفية التعامل مع األسرة والطفل، وكذلك التعرف 

 اهتمامات المرأة في الدول العربية األخرل. على 

 (40)(9112دراسة صالح الدين سليم )

رصدت هذه الدراسة قضايا المرأة في الصحافة األهلية الفلسطينية في الفترة من 

، وهدفت الباوصة من خاللها إلى التعرف على الدور الذي تقوم به ,144 -1440

لك لمحاولة الخروج برؤية مستقبلية لتحديد الصحافة األهلية في خدمة قضايا المرأة وذ

أن الصحف الفلسطينية قد  وتوصلت الدراسة إلىأولويات قضايا المرأة الفلسطينية. 

تناولت قضايا المرأة السياسية، والنوع االجتماعي، والمرأة المناضلة، والعنف ضد 

ان، واألووال المرأة، والتعليا، والصقافة، والعمل، والمرأة المعيلة، والصحة والسك

االجتماعية، واألووال الشخصية، والموضوعات التقليدية، وتقلد المرأة مراكز 

ومواقع اتخاذ القرار. كما توصلت الدراسة إلى الصحافة األهلية الفلسطينية أعطت 

أولوية لقضايا المرأة السياسية والنوع االجتماعي والمرأة المناضلة والعنف ضد 

قضية عمل المرأة بدرجة كبيرة، وقد اتفقت الصحافة المرأة، وأنها ركزت على 

األهلية الفلسطينية في تركيزها على قضايا المرأة السياسية وقضايا المرأة المناضلة 

 وقضايا العنف.

 (41)(9112سابق ) محمددراسة أحمد 

استهدفت الدراسة التعرف على تأثير الصحف المصرية: )األهرام، واألخبار، 

د( في تكوين الرأي العام المستنير لدل الشباب تجاه القضايا والجمهورية، والوف

االجتماعية  للمرأة، من خالل دراسة ميدانية على عينة طبقية متعددة المراول من 

مبحوث، وتحليل مضمون لصحف الدراسة في الفترة  044الشباب المصري بلغت 

لدراسة قد أن صحف ا وتوصلت الدراسة إلى. 1448وتى ديسمبر  1448من يناير 

اهتمت بموضوعات المرأة التقليدية خاصة فيما يتعلق بالزي والموضة والجمال وما 

يتماشى مع مبتكرات الفكر الغربي ونتاج ثوراته العلمية. وأشارت النتا ج إلى وجود 

اختالف في وجا االهتمام بتناول قضايا المرأة في الصحافة المصرية اليومية 

لك في إطار أولويات القضايا االجتماعية  المطرووة، الصباوية من فترة ألخرل وذ

وكذلك وجود اختالف بين ما يكتب عن قضايا المرأة في الصفحات الدينية 

 المتخصصة وما يكتب في الصفحات األخرل عن نفس القضية أو الموضوع. 

 (42)(9119سالمة السعيد ) شيريندراسة 

صرية نحو قضايا المرأة استهدفت الدراسة رصد تطور اتجاهات الصحافة الم
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على عينة من مواد الرأي بأسلوب المسح الشامل لبعض الصحف المصرية الصادرة 

، وهي صحف: )البالغ األسبوعي، والجهاد، ,891وتى  8989خالل الفترة من 

والمصري، وصوت األمة، والصرخة، والسياسة األسبوعية، ووادي النيل، والضيا ، 

لمين "نصف الشهرية، واإلخوان المسلمين "اليومية"، ومصر الفتاة، واإلخوان المس

أن قضية المشاركة السياسية قد اوتلت قمة  وتوصلت الدراسة إلىالدعوة، األهرام(. 

القضايا الخاصة بالخطاب الصحفي، ثا قضية السفور واالختالط، ثا عمل المرأة، 

 فقضايا األووال الشخصية والزواج، وأخيرا قضايا التعليا. 

 :يق الدراسات السابقةالتعل

استخدام المبحوثين من الذكور واإلناث لمواقع التواصل  أكدت الدراسات السابقة ارتفاع -

 .االجتماعي

محدودية الدراسات العربية واألجنبية التي اهتمت بأطر تقديا قضايا المرأة عبر وسا ل  -

 اإلعالم الجديدة.

ً بدراس - ة عالقة المرأة بمواقع التواصل تعد الدراسات األجنبية أكصر اهتماما

 االجتماعي مقارنة بالدراسات العربية.

هتمت غالبية الدراسات السابقة بطالب الجامعات كمجتمع للدراسة التي يجرل ا -

 عليها العينة.

كان موقع فيسبوك أكصر مواقع التواصل االجتماعي اهتماًما من قبل الدراسات  -

 المرتبطة باستخدامات هذه المواقع.

كزت أغلب الدراسات التي تناولت عالقة المرأة بوسا ل اإلعالم الجديدة على ر -

قضايا التحرش الجنسي، وتمكينها السياسي واإلجتماعي، والكشف عن الذات، 

 وومايتها من مختلف االنتهاكات.

ركزت الدراسات األجنبية على تحليل خطاب المدونات وتحليل التفاعل بين صاوب  -

 عليقات القرا .                                     المدونة مع ت

ركزت الدراسات األجنبية على الخصوصية التي تتبعها مستخدمات موقع فيسبوك  -

 والفروق بينهن وبين الذكور في االستخدام.

اعتمدت معظا هذه الدراسات السابقة على استخدام المنهج المسحي والمنهج  -

ع البيانات فيها لتشمل تحليل الخطاب والمضمون المقارن, وتنوعت أدوات جم

 واالستبيان والمقابالت الشخصية.

 

 



333 

 

 حدود االستفادة الدراسات السابقة:

 تعددت أوجه استفادة الباوث من الدراسات السابقة لتتمصل فيما يلي:

توفير بيانات تساعد الباوث في وضع الفرضيات وتحديد طرق المعالجة اإلوصا ية  -

 عد في إجرا  الدراسة.التي تسا

االستفادة من استخدام اإلطار النظري لموضوع الدراسة )مدخل اإلستخدامات  -

 واإلشباعات، ونموذج الحراك االجتماعي(

المساعدة في تحديد المشكلة البحصية وتساؤالتها وفروضها ووضوح أكبر ألهمية  -

ا ومتغيراتها موضوع الدراسة وأهدافها وتحديد خصا ص عينة الدراسة وودوده

 بما يتناسب مع الموضوع وسياقه.

التأكد من وداثة موضوع الدراسة الحالية، ويث ركزت الدراسات السابقة على  -

استخدامات الذكور واإلناث لمختلف مواقع التواصل االجتماعي، في وين ركزت 

هذه الدراسة على الصورة الذهنية المدركة لدل الفتيات تجاه ظاهرة وديصة في 

 مجتمع السعودي, وهي قيادة المرأة السعودية للسيارة.ال

ركزت الدراسات السابقة على رصد استخدامات المبحوثين لمواقع التواصل  -

االجتماعي، في وين تتناول هذه الدراسة مدركات تشكيل الصورة الذهنية عبر 

 هذه المواقع.

بينما ترتكز هذه  ركزت الدراسات السابقة على طلبة الجامعات كمجتمع للدراسة، -

الدراسة على النسا  والفتيات في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بمختلف 

 المتغيرات الديموغرافية.

ركزت الدراسات السابقة التي تناولت قضايا المرأة عبر مواقع التواصل االجتماعي  -

على مشكلة التحرش الجنسي والتمكين ووق المرأة في ومايتها من مختلف 

االنتهاكات، في وين تتناول هذه الدراسة موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة، 

 ودراستها عبر مواقع التواصل االجتماعي.

 المقاربة النظرية لموضوع للدراسة: 

 مدخل االستخدامات واإلشباعات:

بدأ االهتمام بمدخل االستخدامات واإلشباعات عبر وسا ل اإلعالم منذ أربعينيات 

 Paul Felixالعشرين من خالل دراسات كل من "بول اليرسفيلد القرن 

Lazarsfeld( "8948-897, وول دوافع االستماع للراديو، ودراسات "برنارد )

( وول أسباب قرا ة 8981-8979" )Bernard Reuben Berelsonبريلسون 
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الصحف، ثا تطور هذا المدخل في السبعينيات عندما اهتا باوصون أمصال "كاتز 

Elihu Katz و"بلومر "Herbert George Blumer( "8944-8917 بدراسة )

استخدام محتول برامج التليفزيون وعالقتها بإشباع واجات الجمهور االجتماعية 

والنفسية وكذلك تفسير التفاعل بين وسا ل اإلعالم والجمهور، مما يؤدل إلى مزيد من 

ف هؤال  الباوصون واجات . وصن(43)المعرفة الكاملة عن تأثير وسا ل اإلعالم

مستخدمي وسا ل اإلعالم إلى خمس فئات أساسية تتعلق بالحاجات المعرفية، 

والحاجات العاطفية، والحاجات المكملة للشخصية، والحاجات االجتماعية والحاجات 

" اإلشباعات المتوقع وصولها من التعرض Winner. وقسا "وينر (44)الخيالية

أساسيين؛ النوع األول يتحدد في إشباعات المحتول، أما لوسا ل اإلعالم إلى نوعين 

النوع الصاني فهي إشباعات عملية. ولقد استمر الباوصون في تحديث هذه النظرية 

تماشيًا مع التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجيا وسا ل اإلعالم واالتصال، ويث 

ة في تغيير مستقبلنا يتوقع المشتغلون في هذا الحقل أن تستمر وسا ل اإلعالم الجديد

بالنظر إلى ذلك االتساق الكامن ورا  مضمون الرسا ل التي نستهلكها، وطبيعة البيئة 

ً ما تتطور بواسطة اعتماد  الرمزية التي نعيش فيها، ألن التكنولوجيا الجديدة دا ما

 .(45)محتول الرسالة من التكنولوجيا السابقة التي كانت مهيمنة

ؤخًرا كصيًرا من اهتمام بحوث االستخدامات اجتذبت شبكة اإلنترنت م

واإلشباعات، ذلك ألنها تقدم مميزات جديدة في استهالك مزيد من المضامين 

والمشاركة فيها، وتتيح خاصية التفاعلية قدرة المستخدمين على إنتاج المحتول. 

وعليه, أعيد النظر في مفهوم الجمهور النشط، وهذا يضيف أهمية وقوة لمدخل 

ً للوسا ل، مما يزيدها تعقيدًا، االستخ دامات واإلشباعات، من ويث إنها تتكيف تبعا

فعلى سبيل المصال, ساعد انتشار الشبكات االجتماعية على تغيير مفهوم المرسل 

والمتلقي في اإلعالم التقليدل ليقابله مشاركة المحتول وخبرة اإلنترنت في اإلعالم 

" نظرية Louis Leungلوينج . وفي هذا الصدد طبق "لويس (46)الجديد

االستخدامات واإلشباعات على مستخدمي موقع الفيسبوك لمعرفة دوافع استخدامه من 

قبل الطالب وإشباعاتها المتحققة منه، ويث توصل إلى أن االتصال عبر هذا الموقع 

 & Anabel"أنابل وأليسون . في وين توصل (47)فوري ويعمق المشاركة مع جهاته

Alysonاستهما إلى أنه ال يجب التركيز فقط على اإلشباعات التي يأمل " في در

األفراد الحصول عليها عند إستخدامها لمواقع التواصل االجتماعي ، إنما يجب 

التركيز أيضاً على أنواع اإلشباعات التي يحصلون عليها من انضمامها لهذه المواقع 

يصبح يكون جزً ا من والشبكات بشكل أوسع من ذي قبل, وتشمل أن تحقيق ذاته 

. وتجدر اإلشارة هنا أنه وبالرغا من االنتقادات (48)الفضا  االجتماعي  اإللكتروني

الموجهة لهذه النظرية إال أنها لا تمنع ظهور تيارات بحصية جديدة ومعاصرة في 

محل البحث من خالل  ويتم توظيفها في الدراسة نظرية االستخدامات واإلشباعات.
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استخدام المرأة السعودية لشبكات التواصل االجتماعي واإلشباعات البحث في دوافع 

 المتحققة جرا  ذلك, بالتطبيق على قضية ويوية تتعلق بقيادة المرأة السعودية للسيارة.

 مدخل الحراك االجتماعي:

صيغ مفهوم الحراك االجتماعي أو )الدورة االجتماعية( في إطار وركة الفكر 

صلث األول من القرن العشرين على يد العالا الشهير "بيتريا الغربي الوظيفي، خالل ال

(، ويث يرل 8119-89,1" )Pitirim Aleksandrovich Sorokinسوروكين 

أن الحراك االجتماعي هو تحول داخل البنا  االجتماعي، يصيب فرداً أو موضوعاً 

ان من وضع . وبعبارة أعا "أي شي  أوجده أو شكله نشاط اإلنس(49)اجتماعياً أو قيمة

 اجتماعي إلى وضع آخر يؤدي إلى تغير البنا  الطبقي". 

يتلخص مدخل الحراك االجتماعي  نظريًا في وركة الفرد بين الطبقات أو الطبقة 

نفسها والمستويات االقتصادية والجماعات المهنية المختلفة والفرص المتاوة أمامه 

د وركة للفرد أو الجماعة، للدخول في هذه الحركة. فالحراك االجتماعي ليس مجر

لكنه يعبر عن األوضاع العالمية والظروف الجارية التي تحدث نتيجة التغيرات في 

العالقات االجتماعية وفقًا الختالف المكان والزمان. إذن فظاهرة الحراك االجتماعي  

تتيح للفرد ورية الحركة عبر هرم التدرج االجتماعي واالقتصادي صعودًا أو هبوًطا 

ا  على ما يتوافر للفرد من فرص وقدرات وخبرات وفقًا لما يبذله من جهد بغض بن

  Anthonyجيدنزأنطونيو . أما "(50)النظر عن مكانته االجتماعية  الموروثة

Giddens  فيرل أن دراسة الحراك االجتماعي ال تقتصر على دراسة المواقع "

رق أيًضا إلى ما يمكن أن يحدث في االقتصادية أو المهنية التي يشغلها األفراد، بل تتط

" أن ظاهرة الحراك الجانبي الذي Giddensسياق البنية االجتماعية، ويعتقد "جيدنز 

يشير إلى التحرك الجغرافي بين األويا  والمدن واألقاليا انتشرت في المجتمعات 

سة الحديصة، وهنا طريقتان لدراسة الحراك االجتماعي، تتحدد الطريقة األولى في درا

الحراك الجيلي الذي يشير إلى تحرك الفرد على السلا االجتماعي  في وياته، أما 

 .(51)الصانية فتدر  الحراك بين األجيال

يعتبر الحراك االجتماعي مصاليًا متى تجاوي المجتمع نظرته التقليدية المحدودة 

الفرد وفقًا  التي تقدر الفرد وفقًا لمكانته  االجتماعية  الموروثة، وتتجه إلى تقدير

لمكانته المكتسبة من جهوده المبذولة لتنمية قدراته وتطوير مهاراته وتراكا خبراته، 

وبناً  على ذلك يرتقي الفرد في هرم التدرج االجتماعي، لذلك تظهر جليا أهمية 

ظاهرة الحراك االجتماعي في أنها الوسيلة الفعالة واآلمنة التي من خاللها يحقق الفرد 

اته. ويتحقق الحراك االجتماعي  إذا ما توافر عدد من العوامل التي ذاته وطموو

تساعد على ودوثه داخل البنا  االجتماعي، وتشمل التعليا والتقدم التكنولوجي والنظام 

السياسي القا ا على العدالة في توييع الفرص ووفظ القيا، وعامل هجرة األفراد بحصًا 

واالقتصادي ومستواها التعليمي. غير  عن فرص أفضل لتحسين وضعها االجتماعي
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"جيدنز أن هذا النموذج النظري تعرض لجملة من االنتقادات منها ما قدمه 

Giddens" إذ يعتقد بأن هذا النموذج اهتا بدراسة التفاعل االجتماعي  على مستول ،

جز ي وليس كلي، ويث ركز على دراسة التفاعل االجتماعي للفرد أكصر من النظا  

اعية, كالقانون واالنحراف والطبقة  االجتماعية والدين والعلمانية وغيرها، االجتم

ناهيك عن افتقار هذا النموذج إلى استخدام أساليب مختلفة من التحقيق التجريبي 

 والتحليل النقد. 

على الرغا من االنتقادات الموجهة لنموذج الحراك االجتماعي, إال أنه عرف 

اق المعاصر بشكل يمكن تطبيقه على السياسة والرعاية وركة تجديد تتماشى مع السي

االجتماعيتين والصحة والطب واالقتصاد والعسكرية والمؤسسات العقابية واإلنترنت 

والتعليا ورأ  المال االجتماعي ودور النشاط االجتماعي في تطوير المعرفة العلمية 

لية رياضياً وإوصا يا، واتسع معه نطاق األساليب العلمية بصعود تقنيات جديدة تحلي

, خاصة بعد (52)مصل نموذج "لينغ" القا ا على الوكال  وتحليل الشبكات االجتماعية

االنتشار الواسع لمواقع التواصل االجتماعي التي تعتبر مجتمعات افتراضية موايية 

 للمجتمعات في الواقع.

التواصل في دور شبكات  تتمثل أهمية هذا المدخل النظري في الدراسة الحالية

 في تدعيا والة الحراك االجتماعي المرتبطة بقيادة المرأة السعودية للسيارة.

 تساؤالت الدراسة:

تنبصق في إطار التساؤل الر يسي لمشكلة الدراسة جملة من التساؤالت الفرعية, 

 وهي كاآلتي:

ما تأثير استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي على الصورة الذهنية  -

 متكونة لديهن تجاه قيادة السعوديات للسيارة؟ال

هل هناك عالقة بين كصافة استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي والمتغيرات  -

 الديموغرافية؟

هل تؤثر المتغيرات الديموغرافية للمبحوثات على الصورة الذهنية المتكونة لديهن  -

 تجاه قيادة السعوديات للسيارة؟

بين الصورة المقدمة عبر مواقع التواصل االجتماعي والصورة الذهنية  ما العالقة -

 المتكونة لدل المبحوثات وول هذه القضية؟

هل هناك عالقة بين درجة اهتمامات المبحوثات بمواقع التواصل االجتماعي  -

 والصورة الذهنية المتكونة لديهن تجاه قيادة السيارة؟

لمواقع تواصل اجتماعى معينة باختالف هل تختلف أنماط تفضيل المبحوثات  -

 متغيراتهن الديموغرافية؟
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هل تختلف اهتمامات المبحوثات بقضية قيادتهن للسيارة عبر مواقع التواصل  -

 االجتماعي باختالف متغيراتهن الديموغرافية؟

 الدراسة: فروض

اقع هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إوصا ية بين كصافة استخدام المبحوثات لمو -

التواصل االجتماعي والصورة الذهنية المتكونة لديهن تجاه قيادة المرأة السعودية 

 للسيارة )مدخل االستخدامات واإلشباعات(.

تختلف معدالت )كصافة( استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي باختالف  -

 متغيراتهن الديموغرافية.

اصل إجتماعى معينة باختالف متغيراتهن تختلف أنماط تفضيل المبحوثات لمواقع تو -

 الديموجرافية.

هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إوصا ية بين درجة اهتمامات المبحوثات بمواقع  -

 التواصل االجتماعي  والصورة الذهنية المتكونة لديهن تجاه قيادة المرأة للسيارة.

ع التواصل االجتماعي في هناك عالقة ارتباطية ذات داللة إوصا ية بين تأثير مواق -

 تشكيل الصورة الذهنية لدل المبحوثات تجاه قيادة المرأة السعودية للسيارة.

تختلف اهتمامات المبحوثات وول قيادة المرأة السعودية للسيارة عبر مواقع  -

 التواصل االجتماعي باختالف متغيراتهن الديموغرافية.

وثات تجاه قيادة المرأة للسيارة باختالف تختلف الصورة الذهنية المتكونة لدل المبح -

 خصا صهن الديموغرافية.

 المقاربة المنهجية للدراسة:

إن اختيار منهجية العمل ليست قراراً تقنياً يتخذه الباوث، إنما يعكس إلى ود ما 

النوايا التي تسبق البحث وتحدد على نحو معين نمط أو نوع المعلومات التي سيتا 

التي يتا استنباطها، لذلك من المها هنا أن نقوم بتوضيح المسعى  جمعها واالستنتاجات

 المنهجي الذي اتبعناه في هذه الدراسة.

 منهج الدراسة ونوعه:

تنتمي هذه الدراسة إلى وقل البحوث االستكشافية الوصفية التي تستخدم منهج 

صلة المسح، وذلك من خالل مسح على عينة من جمهور مواقع التواصل االجتماعي مم

سناب شات «في عينة السيدات والفتيات السعوديات اللواتي تستخدمن مواقع مصل: 

«Snap chatفيسبوك «، و«Facebook ،تويتر «و«Twitterواتس آب «، و

«WhatsApp  في ودود مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية من أجل معرفة دور

جاه قضية قيادة المرأة السعودية مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية ت

 للسيارة.
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 أدوات الدراسة وجمع البيانات:

تعتمد هذه الدراسة على استخدام أدوات علمية لجمع البيانات وول 

الموضوع قيد الدراسة، ويث تا االعتماد على أداة االستبيان للتعرف علي أنماط 

جتماعي، ودراسة وكصافة استخدام المبحوثات السعوديات لمواقع التواصل اال

دوافع تعرضهن لها، فضاًل عن الكشف عن عالقة استخدامهن لتلك المواقع 

بالصورة الذهنية المتكونة لديهن تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، وذلك 

 على اختالف متغيراتهن الديموغرافية.

 مجتمع الدراسة وعينته وحدودها:

سا  في كافة أنحا  مدينة جدة بالمملكة يشمل مجتمع الدراسة كل الفتيات والن

. العربية السعودية، ويث تا اختيار عينة ُروعي فيها مختلف الخصا ص الديموغرافية

 تُجرل هذه الدراسة بنظام العينة متعددة المراول على النحو التالى:و

ممصلة في مدينة جدة، ويث تُجرل الدراسة باعتبارها عينة مساوية  عينة مساحية: -

 ملكة العربية السعودية.للم

مفردة من فتيات  848وهي عينة عشوا ية بسيطة قوامها  عينة الجمهور: -

ونسا  مدينة جدة، تا سحبها بطريقة الصدفة، بعدما قمن باإلجابة عن أسئلة اإلستبيان 

 .1481سبتمبر  84يونيو و 11بعد توييعه من خالل شبكة اإلنترنت في الفترة ما بين 

،  Snap chat»سناب شات «تمصلت في مواقع  الويب:عينة مواقع  -

وذلك  WhatsApp»واتس آب «، وTwitter»تويتر «و ،Facebook»فيسبوك «و

 باعتبارها األكصر استخداًما من قبل الجمهور السعودي بصفة عامة.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:

دراسة, تمصلت تا استخدام عدد من األساليب والمعامالت اإلوصا ية في هذه ال

 فيما يلي:

التكرارات والنسب المئوية: لدراسة المتغيرات الديموغرافية للمبحوثات  -

 وأنماط االستخدام والتفضيل.

 ( على مجاالت الدراسة واألداة ككل.One Sample T-Testتطبيق اختبار ) -

على مجاالت الدراسة تبعاً للمتغيرات  One Way Annova)تطبيق اختبار  -

 وجرافية للمبحوثات.الديم

المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية في قيا  الصورة الذهنية  -

للمبحوثات تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة، وعالقتها بالصورة المقدمة عبر 

مواقع التواصل االجتماعي، مع استخدامه في دراسة مجاالت الدراسة )كصافة 
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لمرأة للسيارة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأنماط االستخدام، وصور قيادة ا

التفضيل، ودرجة اهتمامات المبحوثات( وعالقتها بالمتغيرات الديموغرافية 

 للمبحوثات.

معامل ارتباط بيرسون: لقيا  شدة وقوة العالقة بين كصافة استخدام المبحوثات  -

لذهنية المتكونة لديهن تجاه لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة اهتمامهن بها والصورة ا

 قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.

 المقاييس اإلحصائية المستخدمة:

اشتملت هذه الدراسة على عديد من المقاييس التجميعية لقيا  اهتمامات وانتما ات 

المبحوثات بأسلوب علمي، ومدل عالقته بالصورة الذهنية لديهن تجاه الموضوع قيد 

يل، فضالً عن قيا  أنماط استخدامهن وتفضيالتهن لمواقع التواصل الدراسة والتحل

االجتماعي، ومتغيراتهن الديموغرافية، وخصا ص الصورة المقدمة عن قيادة المرأة 

 السعودية للسيارة عبر مواقع التواصل االجتماعي.

  الدراسة الميدانية )المعالجة اإلحصائية للبيانات(:

واقع التواصل االجتماعي في تشكيل الصورة الذهنية تا االعتماد في دراسة دور م

تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة بالتطبيق على نسا  وفتيات مدينة جدة 

السعودية، على مدخل االستخدامات واإلشباعات كمقاربة نظرية تؤطر موضوع 

ل الدراسة، بهدف الكشف عن أنماط ودوافع استخدام المبحوثات لمواقع التواص

االجتماعي، وأكصر هذه المواقع تأثيراً فيهن. وأها إشباعاتهن المحققة من مواقع 

، Twitter»تويتر «و، Facebook»فيسبوك «و، Snap chat»سناب شات «

،  والتعرف على أها األدوات التفاعلية التي استخدمتها WhatsApp»واتس آب «و

القضية قيد الدراسة، كما تا  تلك المواقع في تكوين صورهن الذهنية وخصا صها تجاه

تفسير كيفية انتقال المرأة السعودية إلى أدوار اعتماد نموذج الحراك االجتماعي ل

ومشاركات اجتماعية جديدة في المجتمع وهي )قيادة السيارة(، الذي لا يكن مسموواً 

به من قبل في المجتمع السعودي، وهو ما يؤكد تواجد المرأة السعودية في أماكن 

منة مختلفة وجديدة، وييادة مشاركتها في المجتمع، مما له األثر على المستول وأي

 االجتماعي واالقتصادي للمجتمع السعودي.
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 وصف عينة الدراسة:

 [1]يوضح الجدول التالي رقم 

 الخصائص الديموغرافية للمبحوثات عينة الدراسة.

 البيانات الشخصية
 اإلجمالي

 % ك

 السن

 9.9, 71                                  سنة  84-81من 

 10.8 11 سنة                     04-88من 

 41.1 ,4 سنة فما فوق 08من 

 844 848 اإلجمالي

 الحالة االجتماعية

 8.1, 8, انسة

 88.8 81 متزوجة

 7.7 1 مطلقة

 844 848 االجمالي

 المستوي التعليمي

 8.9 1 متوسط

 7.,7 79 جامعي

 18.0 11 دراسات عليا

 844 848 اإلجمالي

 المنطقة السكنية

 04.1 01 راق

 10.0 ,1 متوسط

 0.1 1 شعبي

 844 848 اإلجمالي

 مستوي الدخل

 18.0 11 عال

 70.1 77 متوسط

 8.1 0 منخفض

 844  848 اإلجمالي

 عدد مرات السفر الي الخارج

 1.7 9 مرتين

 10.0 ,1 ثالثة فأكصر

 ً  11.8 18 لا أسافر مطلقا

 844 848 اإلجمالي

 الغرض من السفر

 63.8 18 السياوة

 23.8 89 الدراسة

 5.0 0 العمل

 5.0 0 العالج

 2.5 1 تشجيع الفريق المفضل

 100.0 14 اإلجمالي

 اإلنتما  إلى جمعية نسا ية

 0.9 1 أنتمى

 91.8 91 ال أنتمى

 844 848 اإلجمالي
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ح من بيانات الجدول السابق الخصا ص الديموغرافية لعينة الدراسة, وهي يتض

 كالتالي:

سنة، وُمصلت هذه العينة بنسبة  84-81ارتفاع نسبة الفئة العمرية التي تتراوح بين   -

، وأخيًرا الفئة %10.8سنة بنسبة  04-88، تليها الفئة العمرية من 9.9%,

و ما يعكس ييادة أعداد مستخدمات ، وه%41.1سنة فأكصر بنسبة  08العمرية 

مواقع التواصل االجتماعي من الشابات صغار السن، كما يأتي ذلك انعكاساً لآللية 

التي طبق بها االستبيان، ويث طروت استمارة االستبيان عبر شبكة اإلنترنت، 

 اتي تحفظ الخصوصية والسرية في المعلومات.   

ل أفراد العينة، ويث بلغت نسبتهن ارتفاع نسبة الفتيات )اآلنسات( في تمصي -

، ثا فئة المطلقات التي %88.8، تليها فئة النسا  )المتزوجات( بنسبة 8.1%,

. وهو ما يعكس تزايد تمصيل المبحوثات من الفتيات في %47.7بلغت نسبتها 

 84ألقل من  81الدراسة، مما يؤكد أن أغلب مفردات العينة من الفئة العمرية من 

 فسر تأخر سن الزواج وارتفاع نسبة العنوسة في المجتمع السعودي.سنة، وهو ما ي

ارتفاع فئة المبحوثات الحاصالت على مؤهالت جامعية، ويث بلغت نسبتهن  -

، ثا %18.0، تليهن الحاصالت على دراسات جامعية عليا بنسبة 7%.,7

 من أفراد العينة المدروسة، وهو ما %48.9الحاصالت على تعليا متوسط، بنسبة 

يعكس ارتفاع نسبة التعليا وتراجع األمية في السعودية, خاصة بين فئة اإلناث، 

كما تسمح هذه البيانات بتفسير العالقة االرتباطية بين ارتفاع المستول التعليمي 

  للمبحوثات واستخدامهن لمواقع التواصل االجتماعي .

غت نسبتهن ارتفاع فئة المبحوثات الالتي تسكنن في أويا  متوسطة، ويث بل -

من أفراد العينة، تليها فئة المبحوثات الساكنات في أويا  راقية بنسبة  10.0%

، وبالتالي تتراوح %40.1، وأخيًرا الساكنات في أويا  شعبية بنسبة 04.1%

المناطق التي تسكن فيها أفراد العينة ما بين األويا  المتوسطة والراقية، وهو ما 

يفسر تطور البيئة الحضرية في المملكة العربية السعودية عموًما, وفي مدينة جدة 

على وجه الخصوص التي تقل فيها األويا  الشعبية الفقيرة، كما يدل أن استخدام 

ت ومواقع التواصل االجتماعي يزيد في المناطق الحضرية المتوسطة شبكة اإلنترن

 والراقية، ثا يتراجع في المناطق األقل تحضًرا.   

، %70.1ارتفاع فئة ذوات الدخل المتوسط من أفراد العينة، ويث بلغت نسبتهن  -

، ثا فئة مستول %18.0تليها فئة مستول الدخل المرتفع، ويث بلغت نسبتهن 

، وهو ما يعكس ارتفاع نسبة الدخل %48.1فض، ويث بلغت نسبتهن الدخل المنخ

المتوسط للمبحوثات, ويترجا كذلك تحسن الوضعية االجتماعية لسكان المملكة 

العربية السعودية, خاصة لدل النسا ، وهو ما انعكس على استخدامهن لتكنولوجيا 
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لشبكات االجتماعية وسا ل اإلعالم واالتصال ومحتوياتها وتطبيقاتها بما في ذلك ا

 عموًما ومواقع التواصل االجتماعي على وجه التحديد.

إن أكصر من نصف المبحوثات سافرن إلى الخارج ثالثة مرات فأكصر، ويث بلغت  -

، %11.8من أفراد العينة، تليهن الالتي لا تسافرن مطلقاً، بنسبة  %10.0نسبتهن 

ي بنسبة منخفضة، وهو ما وأخيًرا من سافرن مرة واودة ثا مرتان على التوال

 يعكس تراوح المستول االقتصادي للمبحوثات ما بين المرتفع والمتوسط.

من المبحوثات سافرن إلى الخارج من أجل السياوة، تليهن  %78.1إن نسبة  -

، بعدها المبحوثات %81.1الالتي سافرن إلى الخارج من أجل الدراسة بنسبة 

نسبة متساوية. أما من سافرن من أجل الالتي سافرن من أجل العمل والعالج ب

تشجيع الفريق المفضل فنسبتهن تكاد تكون منعدمة. ويعكس هذا طبيعة اهتمامات 

المبحوثات، باعتبار أن فئة اإلناث يغلب عليها طابع االهتمام بالسياوة والتسوق 

أكصر من باقي االهتمامات األخرل, وهو راجع الرتفاع مستول دخل األسر التي 

 إليها المبحوثات.تنتمي 

من المبحوثات ال تنتمين إلى أية جمعية نسا ية، في وين بلغت  %91.8إن نسبة  -

. ويمكن تفسير ذلك في ضو  ضعف %0.9نسبة من تنتمين إلى جمعية نسا ية 

الجمعيات النسا ية وتى اآلن في المجتمع السعودي، وعدم قدرتها على استقطاب 

 ت السعوديات. القطاع األكبر من السيدات والفتيا

 المحور األول: أنماط استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي

 :كثافة استخدام المبحوثات مواقع التواصل االجتماعي -

 [9الجدول رقم ]

 كثافة استخدام المبحوثات مواقع التواصل االجتماعي

 % ك كصافة استخدام المبحوثات مواقع التواصل االجتماعي

 94.8 98 دا ماً 

 1.1 , أوياناً 

 8.9 0 نادراً 

 844 848 اإلجمالي

 دال 4.444مستول المعنويه:                         1درجة الحرية:                             89.801:  1كا

من المبحوثات تحرصن على  %94.8يتضح من بيانات هذا الجدول أن نسبة 

ً بنسبة استخدام مواقع التواصل االجتماعي بشكل دا ، %1.1 ا، ثا يستخدمنها أويانا

وأخيًرا نادًرا، وهو ما يعكس ارتفاع كصافة استخدام المبحوثات لمواقع التواصل 

 االجتماعي  بشكل كصيف.     
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, 89.801: 1يتسق ذلك مع البيانات الموضحة أسفل الجدول, ويث تبلغ قيمة كا

ق دالة بين المبحوثات في ؛ األمر الذي يعني وجود فرو4.444عند مستول معنوية: 

 كصافة استخدامهن لمواقع التواصل االجتماعي.                                                  

التي تستهدف رصد وتحليل  (53)(9102)بسمة على يحيي،  دراسةيتفق ذلك مع 

توصلت الجديد في سلوكيات الشباب المصري. و تأثير الممارسات التفاعلية لإلعالم

اختالف مدل استخدام المبحوثين لإلنترنت, فكانوا الدراسة في نتائجها إلى 

يستخدمون اإلنترنت بشكل )دا ا( في المرتبة األولي، بينما يستخدمون اإلنترنت 

 )أويانًا( في المرتبة الصانية، و)نادًرا( في الترتيب الصالث واألخير.

 

 [0الشكل رقم ]

 ة استخدام المبحوثات مواقع التواصل االجتماعيكثاف

 :عدد مرات استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي في األسبوع -

 [2الجدول رقم ]

 عدد مرات استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي  في األسبوع

 % ك عدد مرات استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي  في األسبوع

 0.9 1 مرة واودة 

 1., 7 مرتين إلى ثالث

 11.8 98 أربع مرات فأكصر

 844 848 اإلجمالي

 دال 4.444مستول المعنويه:                         1درجة الحرية:                            14.084:  1كا

تشير بيانات هذا الجدول إلى أن أغلب المبحوثات تستخدمن مواقع التواصل 

، مقارنة مع من %11.8جتماعي أربع مرات فأكصر إسبوعياً، ويث بلغت نسبتهن اال

، ومن ال تستخدمنها إال مرة واودة %1.,4تستخدمنها مرتين إلى ثالث مرات بنسبة 

أسبوعياً، وهو ما يعني ارتفاع معدالت استخدام المبحوثات لمواقع التواصل 
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وتيرة؛ مما يفسر مكانة مواقع االجتماعي خالل األسبوع واعتيادهن على هذه ال

 التواصل التواصل االجتماعي  في الحياة اليومية لمبحوثات أفراد العينة.

, عند 14.084: 1يتسق ذلك مع البيانات الموضحة أسفل الجدول, ويث تبلغ قيمة كا

؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة بين المبحوثات في عدد 4.444مستول معنوية: 

 لمواقع التواصل االجتماعي  في األسبوع. مرات استخدامهن

5% 7%

88%

                                      

 

 [9الشكل رقم ]

 عدد مرات استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي  في األسبوع

 عدد ساعات استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي يومياً: -

 [2الجدول رقم ]

ً  عدد ساعات استخدام المبحوثات لمواقع  التواصل االجتماعي  يوميا

 % ك عدد ساعات استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي  يومياً 

 ,.80 81 أقل من ساعة

 81.9 87 ساعات 8بين ساعة و 

 09.1 18 ساعات فأكصر 1

 844 848 اإلجمالي

 دال 4.444مستول المعنوية:                    1درجة الحرية:                                       26.776:  1كا
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من المبحوثات تستخدمن مواقع  %09.1تبين بيانات هذا الجدول أن نسبة 

ساعات فأكصر يومياً، ثا تنخفض قليالً مع  41التواصل االجتماعي  لفترة طويلة تبلغ 

ساعات وهن يمصلن نسبة  48المبحوثات الالتي يقضين من ساعة إلى أقل من 

ما يؤكد على تخصيص وقت الستخدام مواقع التواصل االجتماعي  . وهو 84.8%

من اليوم كله؛ مما يعكس ييادة إقبال المبحوثات على استخدام هذه المواقع بشكل 

يومي ومتواصل, ويرجع ذلك وسبهن لتوفر المناخ المال ا والفراغ الذي يتيح لهن 

 باتهن في هذه المواقع.ييادة وقت االستخدام,  وهو ما يدل على توفر واجاتهن ورغ

, ,77.,1: 1يتسق ذلك مع البيانات الموضحة أسفل الجدول, ويث تبلغ قيمة كا

؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة بين المبحوثات في 4.444عند مستول معنوية: 

 عدد ساعات استخدامهن لمواقع التواصل االجتماعي  يومياً.

90%

6%
4%                                           

 

 [2] الشكل رقم

 ً  عدد ساعات استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي  يوميا

 األنشطة األكثر ممارسةً من طرف المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي:  -

 [2الجدول رقم ]

 األنشطة األكثر ممارسةً من طرف المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي

 % ك اقع التواصل االجتماعياألنشطة األكصر ممارسةً من طرف المبحوثات لمو

 61.2 8, االضطالع على ملفات المستخدمين اآلخرين

 56.3 11 خاصية الرسا ل

 50.5 11 إعجاب على الصورة أو الحالة

 24.3 11 المشاركة بمجموعات النقاش وصفحات المعجبين

 848 اإلجمالي

قتهن في تشير بيانات هذا الجدول إلى أن أكصر من نصف المبحوثات يقضين و

، ثا تليها المبحوثات %8.1,االضطالع على ملفات المستخدمين، إذ بلغت نسبتهن 

الالتي تستخدمن مواقع التواصل االجتماعي  ألجل خاصية الرسا ل، ويث بلغت 
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، بعدها خاصية اإلعجاب بالصور     أو الحاالت األخرل بنسبة % 8.,1نسبتهن 

هذا ما يعكس ييادة اهتمامهن بملفات ، ثا المشاركة بمجموعات النقاش. و14.1%

           وبيانات المستخدمين اآلخرين، وييادة رغبتهن في التفاعل معها.                                                                  

تستهدف البحث في التي  (54)(9102دراسة إلهام يونس احمد )يتسق ذلك مع 

مستدامة في برامج المرأة السعودية بالفضا يات الخاصة من تناول قضايا التنمية ال

وتوصلت الدراسة في أهم منظور أخالقي من خالل دراسة والة لقناة روتانا خليجية. 

ضرورة إعادة ترتيب أجندة قضايا المرأة السعودية في اإلعالم العربى نتائجها إلى 

مرأة العربية, وضرورة التدخل بحيث يكون التركيز على األبعاد السياسية والصقافية لل

بالتشريع أو بإقرار ميصاق شرف للقنوات الفضا ية فيما يتعلق بالمحتول اإلعالمي 

المقدم للمرأة ينص على أهمية توافر األبعاد السياسية والتعليمية والصقافية  فيما يقدم 

ها إوداث للمرأة العربية, وكذلك التركيز على الجوانب الصقافية والفنية التي من شأن

 تنمية بشرية,  وبذلك نحقق البعد البشري األساسي من متطلبات التنمية المستدامة.

 

 [2الشكل رقم ]

 األنشطة األكثر ممارسةً من طرف المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي

 دوافع استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي: -

 [2الجدول رقم ]

 دوافع استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي

 % ك دوافع استخدام المبحوثات لمواقع التواصل  االجتماعي

 63.1 1, التعبير عن اآلرا  بحرية مطلقة

 56.3 11 التواصل على المستول المحلى والدولى

 55.3 17 توفير الوقت والجهد

 38.8 04 توفير الحماية للمعلومات الشخصية

 848 اإلجمالي
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من المبحوثات تستخدمن مواقع  %8.8,تبين نتا ج هذا الجدول أن نسبة 

التواصل االجتماعي  بدافع التعبير عن آرا هن بحرية مطلقة، تليها المبحوثات الالتي 

، % 8.,1تستخدمن هذه المواقع بدافع التواصل على المستول المحلي والدولي بنسبة 

، وأخيًرا االستخدام بدافع %11.8ير الوقت والجهد بنسبة ثا االستخدام من أجل توف

. وتدل هذه المعدالت على ييادة رغبة %81.1وماية معلوماتهن الشخصية بنسبة 

                           المبحوثات في التعبير عن آرا هن ومشاركتها والتواصل مع اآلخرين.                                                                

التي استهدفت الدراسة التعرف ( 55)(٣١٠٣دراسة حاتم العالونة ) يتسق ذلك مع

على طبيعة الدور الذي لعبته مواقع التواصل االجتماعي في وفز المواطنين األردنيين 

للمشاركة في فعاليات الحراك الجماهيري الذي يطالب بإجرا  إصالوات سياسية 

دوافع استخدام مواقع توصلت الدراسة في أهم نتائجها أن . وواقتصادية واجتماعية

التواصل االجتماعي تعد متقاربة, وجا  في مقدمتها الدافع المتعلق بأنها تتيح الفرصة 

(، تاله الدافع المتعلق باالتصال مع %10,8للتعبير عن اآلرا  بحرية بما نسبته )

(. وأنه يمكن %14,8) على أصدقا  جدد بنسبة األصدقا  والمجتمع والتعرف

االعتماد على مواقع التواصل االجتماعي  أكصر من الوسا ل التقليدية في تكوين اآلرا  

تجاه موضوعات الحراك الجماهيري ألنها تـقـدم الحقيقة, فضالً عن أنها تسمح بحشد 

 الجماهير ورا  موقف معين. 

 Leage Rodda & Chalmers Ivana (9101)(56)دراسة  كذلك

هدفت إلى التعرف على كيفية استخدام الفتيات العربيات لمواقع التواصل  التي

االجتماعي  للتعبير عن هويتهن. وتوصلت الدراسة إلى وجود أربع طرق لدل 

الفتيات لعرض هويتهن عبر مواقع التواصل االجتماعي, تتحدد في عدم 

وية، ودمج المشاركة بشكٍل عام، والمشاركة المحدودة مع عدم التعبير عن اله

وسا ل خالقة ولكن مقبولة ثقافياً في التعبير عن الهوية، وكذلك تجاهل االتفاقيات 

الصقافية والتعامل بحرية أكصر عن الهوية، واستمرار الفتيات في التحدل ومواجهة 

الطرق التي ال تسمح لهن بالتعبير عن هويتهن عبر ومواقع التواصل  

 االجتماعي.

التي استهدفت  (57)(9102يرة محمد محمود محمد )دراسة أم هذا إلى جانب

التعرف على عالقة استخدام النسا  المصريات للشبكات االجتماعية على اإلنترنت 

بمستول اإلشباعات المتحققة لديهن. واستخدمت الدراسة منهج المسح وأداة االستبيان 

ت استخدام تتعدد معدالوتوصلت في نتائجها إلى  ومدخل االستخدامات واإلشباعات.

المرأة للشبكات االجتماعية, واختالف دوافع التعرض واإلشباعات المتحققة عن ذلك, 

ويث يادت الدوافع النفعية للمبحوثات, كما عبرن عن تفضيلهن التعرض لهذه 

 الشبكات في أوقات الفراغ وفي أثنا  العمل والدراسة.
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 [2الشكل رقم ] 

 تخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعيدوافع اس

 :مدى اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة

 [2الجدول رقم ]

 مدى اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة

 مدل اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي عن

 قضايا المرأة

 % ك

 ,.07 09 اهتا بدرجة منخفضة

 81.1 04 اهتا بدرجة متوسطة

 ,.88 80 اهتا بدرجة كبيرة

 844   848 اإلجمالي

 دال 4.444مستول المعنوية:                         1درجة الحرية:                  127.667:  1كا

المبحوثات تهتا بما تنشره مواقع  من %,.07يتضح من بيانات هذا الجدول أن نسبة 

التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة بدرجة منخفضة، ثا يأتي من لهن اهتمام 

بقضايا المرأة عبر مواقع التواصل االجتماعي بدرجة متوسطة، ويث بلغت نسبتهن 

، وكانت نسبة من لديهن اهتمام بدرجة كبيرة بما تنشره المواقع عن قضايا 81.1%

بة ضعيفة، وبالتالي تتراوح درجات اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع المرأة نس

 التواصل االجتماعي  عن قضايا المرأة ما بين المنخفضة والمتوسطة. 

, عند 7,,.817: 1يتسق ذلك مع البيانات الموضحة أسفل الجدول, ويث تبلغ قيمة كا

ن المبحوثات في مدل ؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة بي4.444مستول معنوية: 

 اهتمامهن بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة.

 التي استهدفت (58)(9102دراسة ساندي سيد عبد الفتاح ) يتسق ذلك أيًضا مع

التعرف على عالقة استخدام الصفحات النسا ية على مواقع التواصل االجتماعي بتطلعات 
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لفنادق ذات الخمس نجوم جا ت في مقدمة تفضيالت المرأة المصرية. وتوصلت إلى أن ا

ً إليها بالمشاركة مع شريك الحياة، تليها  المبحوثات لألماكن التي يفضلنها ويتطلعن دوما

المطاعا األجنبية، ثا المطاعا المتوسطة. وجا ت كليات القمة في مقدمة الكليات والمعاهد 

ا، وجا ت في المرتبة الصانية الكليات التي تطمح المبحوثات ويتطلعن لتعليا أوالدهن فيه

 المتوسطة والكليات العسكرية، وفي المرتبة األخيرة جا ت المعاهد الفنية المتخصصة.

48%

39%

13%

                 

                 

                

 

 [2الشكل رقم ]

 مدى اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة

 نشره مواقع التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة:أسباب اهتمام المبحوثات بما ت

 [2الجدول رقم ]

 أسباب اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة

 % ك أسباب اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي  عن قضايا المرأة

 89.1 08 المرأة ألنها تتابع األوداث الجارية المتعلقة بقضايا

 84.8 88 ألن مضامينها تعجبني

 18.8 10 ألنها ذات مصداقية وموثوقية في معالجتها لقضايا المرأة

 89.0 14 ألنها تتوافق مع آرا ي وإتجاهاتي

 844 ,88 اإلجمالي

من المبحوثات تهتا بما تنشره  %89.1توضح بيانات هذا الجدول أن نسبة      

ماعي ألنها تتابع األوداث الجارية المتعلقة بقضايا المرأة، مواقع التواصل االجت

تليها المبحوثات الالتي يتابعن ما تنشره مواقع التواصل االجتماعي ألن مضامينها 

، ثا المبحوثات الالتي يتابعن هذه المواقع % 84.8تنال إعجابهن وبلغت نسبتهن 

, ثا االهتمام بما %18.8ألنها تعالج موضوعاتهن بمصداقية وموثوقية بنسبة 

، وهو ما يفسر %89.0تنشره تلك المواقع التفاقها مع آرا هن واتجاهاتهن بنسبة 
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ييادة نسبة اهتمامهن بما ينشر عن قضايا المرأة أكصر من نسبة االنتما ات الجنسية 

 .لهن، والصقة فيما ينشر من خالل تلك المواقع

تستهدف الكشف عن  التي (59)(9102دراسة أميرة إسماعيل خالد ) يتفق ذلك مع

دوافع استخدام الجمهور المصري لمواقع التواصل االجتماعي على شبكة 

اإلنترنت، واستخالص اإلشباعات المتحققة من هذا االستخدام، بالتطبيق على 

موقعي الفيس بوك وتويتر، باإلضافة إلى معرفة رأي الجمهور المصري وول 

تماعي كوسيلة لنقل المعلومات، وذلك من مدل كفا ة وثرا  مواقع التواصل االج

توصلت الدراسة و خالل نظريتي )االستخدامات واإلشباعات، والصرا  اإلعالمي(.

جا  في ” يسهل لي التواصل االجتماعي  مع اآلخرين”إشباع  في نتائجها إلى أن

مقدمة اإلشباعات التي يحققها المبحوثون من استخدام الفيس بوك بوين نسبى 

أنه يجعلني أشعر بالقرب من الشخصيات العامة, ويث إنها ”  إشباع ، وجا10%

في مقدمة اإلشباعات التي تحققها عينة ” متواجدون معي على نفس المنصة

 .%88.1مستخدمي تويتر منه بوين نسبى 

هدفت إلى التعرف على التي  (60)(9112سمير إبراهيم ) أسماءدراسة كذلك       

ين معالجة القنوات الفضا ية العربية عينة الدراسة أوجه التشابه واالختالف ب

لقضايا المرأة، والتعرف على دوافع استخدام المرأة لبرامج المرأة. وتوصلت إلى 

أن معظا البرامج بالفضا يات عينة الدراسة تهتا بالموضوعات الخاصة 

 بديكورات المنايل واكسسوارات المرأة والماكياج والتجميل وصحة المرأة واألم

الحامل بشكل أكبر من باقي الموضوعات، وأشارت النتا ج إلى أن أها 

الموضوعات االجتماعية  الخاصة بالمرأة هي: عمل المرأة، ثا طرق إعداد 

الطعام، ثا الماكياج والتجميل والشعر، وتمصلت أها دوافع مشاهدة المبحوثات عينة 

ثا تعلا كيفية التعامل مع  الدراسة لبرامج المرأة في: التعرف على معلومات مفيدة،

 األسرة والطفل، وكذلك التعرف على اهتمامات المرأة في الدول العربية األخرل. 
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 [2الشكل رقم ]

 أسباب اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي عن قضايا المرأة
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هدفت إلى توصيف وتحليل  لتيا (61)(9100عوض ) شيريندراسة  إلى جانب    

الكيفية التي عالجت بها البرامج الحوارية في القنوات الفضا ية العربية موضوعات 

المرأة وقضاياها، ومدل مساهمتها في تشكيل معارف الجمهور نحو قضاياها. 

وتوصلت الدراسة إلى أن نصف وجا العينة من المبحوثات تتابع قضايا المرأة في 

ة أوياناً، وقد تمصلت أها أسباب مشاهدة البرامج الحوارية التي تناقش البرامج الحواري

قضايا المرأة في: أنها تكسبني معرفة ومعلومات وول قضايا المرأة، ثا بحكا طبيعة 

هدفت إلى التعرف على طبيعة  التي (62)(9102دراسة هدى علي محمد )و عملي.

ة والمواقع اإلخبارية على العالقة بين تعرض المرأة المصرية للقنوات الفضا ي

اإلنترنت، ومستول المعرفة السياسية بالقضايا القومية. وتوصلت إلى أنه من أها 

أسباب ورص المبحوثات على متابعة المادة اإلخبارية في القنوات الفضا ية "أنها تقدم 

معلومات وأخبار مهمة وول الشأن العربي"، ثا سبب "لزيادة معلوماتي عن مختلف 

ا القومية والعالمية". وأظهرت النتا ج أن المستول االجتماعي  االقتصادي القضاي

للمبحوثات يؤثر على معرفتهن السياسية بالنسبة للقضايا التي يتعرضون إليها. كما 

أظهرت النتا ج أن نصف وجا العينة يعتقدن بشكل قوي أن المواقع اإلخبارية تسها 

 ضايا القومية لديهن.في تشكيل وتكوين المعرفة السياسية بالق

 مواقع التواصل االجتماعي المفضلة لدى المبحوثات لمتابعة قضية قيادة السيارة:

 [2الجدول رقم ]

 مواقع التواصل االجتماعي المفضلة لدى المبحوثات لمتابعة قضية قيادة السيارة

 % ك مواقع التواصل االجتماعي المفضلة لدل المبحوثات لمتابعة قضية قيادة السيارة

 Twitter 11 1,.8»تويتر «

 WhatsApp 84 19.8»واتس آب «

 ,.Snap chat 80 88»سناب شات «

 Facebook 8 4.97»فيسبوك «

 844 848         اإلجمالي

من المبحوثات تفضلن استخدام موقع  %8.,1يتضح من بيانات هذا الجدول أن 

، ثا موقع %19.8بنسبة  WhatsApp»واتس آب «, يليه  «Twitterتويتر »

، في وين انعدمت نسبة استخدام المبحوثات الالتي Snap chat»سناب شات «

وهو ما يدل على ييادة إقبال السعوديات على  ،Facebook»فيسبوك «تفضلن موقع  

في متابعة قضية قيادة المرأة للسيارة، وكذلك  «Twitterتويتر »استخدام موقع 

ا الموقع في أوساط السعوديات والصورة اإليجابية الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها هذ

المكونة لدل المبحوثات نحو هذا الموقع كوسيلة ثقافية وكموقع إخبارل واجتماعي 

 وترفيهي جذاب مها لهن في متابعة القضية قيد الدراسة. 

التي هدفت إلى  (63)(: 9102دراسة أميرة إسماعيل خالد )يختلف ذلك مع 

ام الجمهور المصري لمواقع التواصل االجتماعي  على الكشف عن دوافع استخد
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جميع أفراد عينة الدراسة  توصلت الدراسة في نتائجها إلى أنو شبكة اإلنترنت.

فقط من عينة الدراسة تستخدم موقع  %81يستخدمون موقع الفيس بوك، في وين أن 

في وين  تويتر. وأن أغلب أفراد العينة يستخدمون موقع الفيس بوك بمعدل مرتفع،

 تستخدم األغلبية موقع تويتر بمعدل منخفض. 

 أسباب تفضيل المبحوثات متابعة قضية قيادة السعوديات للسيارة عبر هذه المواقع بالذات:

 [01الجدول رقم ]

 أسباب تفضيل المبحوثات متابعة قضية قيادة السعوديات للسيارة عبر هذه المواقع بالذات

قضية قيادة السعوديات للسيارة عبر هذه المواقع  أسباب تفضيل المبحوثات متابعة

 بالذات
 % ك

 11.8 4, ألنها تنقل صورة ويادية وموضوعية عن قيادة المرأة للسيارة

 81.1 04 ألنها تعرض وجهات نظر مختلفة تجاه قيادة المرأة للسيارة

 8.1 0 لسهولة االتصال والتواصل عبر هذه المواقع

 844 848 اإلجمالي

من المبحوثات تفضلن استخدام  %11.8من خالل بيانات هذا الجدول أن يتضح 

ألنه ينقل صورة ويادية وموضوعية عن قيادة المرأة  «Twitterتويتر »موقع موقع 

السعودية للسياراة، يليه االستخدام من أجل عرض وجهات نظر مختلفة تجاه قيادة 

سهولة اإلتصال والتواصل عبر ، ثا االستخدام من أجل %81.1المرأة للسيارة بنسبة 

تويتر »هذا الموقع، وهو ما يدل المهنية االتصالية واإلعالمية التي يتميز بها موقع 

Twitter» .من وجهة نظر هؤال  المبحوثات 

المصادر التي تعتمد عليها المبحوثات في متابعة قضية قيادة المرأة السعودية 

 للسيارة عبر مواقع التواصل االجتماعي:

 [00دول رقم ]الج

المصادر التي تعتمد عليها المبحوثات في متابعة قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي

المصادر التي تعتمد عليها المبحوثات في متابعة قضية قيادة المرأة السعودية 

 للسيارة عبر مواقع التواصل االجتماعي

 % ك

 Twitter » 841 99.0تويتر »تغريدات على 

 WhatsApp 18 20.4»واتس آب «رسا ل على 

 Snap chat 8 2.9»سناب شات «صور أو فيديوهات على 

 Facebook 1 1.9»فيسبوك «صور أو واالت على 

 848 اإلجمالي

من المبحوثات تعتمدن في متابعتهن لقضية  %99تؤكد بيانات هذا الجدول أن 

، يليه «Twitterتويتر »على تغريدات مستخدمي موقع  قيادة المرأة السعودية للسيارة

، وأخيراً %14.0بنسبة  WhatsApp»واتس آب «االضطالع على رسا ل 



333 

، وهو ما يدل على Facebook»فيسبوك «االضطالع على الصور أو الحاالت على 

كأود أها مواقع االتصال األكصر  «Twitterتويتر »تزايد أعداد مستخدمات موقع 

 اعتمادا في المملكة العربية السعودية.انتشارا و

التي هدفت إلى البحث في دور  (64)(٣١٠٢دراسة أحمد يونس )يتفق ذلك مع 

مواقع التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب في قضايا المجتمع، من خالل 

التعرف على الدور الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة 

سطيني في القضايا المجتمعية. وتوصلت الدراسة في أها نتا جها إلى أن الشباب الفل

جميع المبحوثين يستخدمون الشبكات االجتماعية, إذ بلغت نسبة من يستخدمونها بشكل 

، ووصلت نسبة المبحوثين الذين يتابعون القضايا  االجتماعية  على %8,,9دا ا 

شبكة التواصل االجتماعي   . كما تعد%99,8شبكات التواصل االجتماعي  إلى 

الفيسبوك من أكصر الشبكات  االجتماعية  استخداًما وتفاعالً من وجهة نظر المبحوثين, 

كما ارتفع متوسط استخدام المبحوثين لشبكات التواصل االجتماعي على شبكة 

اإلنترنت, إذ كانوا يستخدمون شبكات التواصل االجتماعي  لساعتين فأكصر بنسبة 

11,1%. 

 

 [2الشكل رقم ]

المصادر التي تعتمد عليها المبحوثات في متابعة قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي
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أسلوب تفاعل المبحوثات مع ما تنشره مواقع التواصل االجتماعي  حول  -

 قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة:

 [09ل رقم ]الجدو

أسلوب تفاعل المبحوثات مع ما تنشره مواقع التواصل االجتماعي  حول قضية قيادة المرأة 

 السعودية للسيارة

أسلوب تفاعل المبحوثات مع ما تنشره مواقع التواصل االجتماعي  وول قضية 

 قيادة المرأة السعودية للسيارة
 % ك

 85.4 11 اكتفى بقرا ة النص فقط

 22.3 18 على صفحتي الخاصة أشارك المحتول

 11.7 81 أعلق على المحتول أو المضمون

 848 اإلجمالي

من المبحوثات يتكتفين بقرا ة النص فقط  %11.0يتضح من بيانات الجدول أن 

عند متابعتهن لقضية قيادة المرأة السعودية للسيارة على مواقع التواصل االجتماعي، 

، وأخيراً التعليق على %11.8الخاصة بنسبة  تليها مشاركة المحتول على الصفحات

، وهو ما يعكس انخفاض رغبة المبحوثات في المشاركة %88.7المحتول بنسبة 

والتفاعلية بشأن ما ينشر وول موضوع قيادة المرأة السعودية للسيارة في مواقع 

التواصل االجتماعي، وبالتالي يقل تمصيل متغير التفاعلية والمشاركة من جانب 

 بحوثات في تمصيله داخل إطار الدراسة.   الم

مدى إسهام مواقع التواصل االجتماعي  في تكوين تصورات المبحوثات تجاه قضية 

 قيادة المرأة السعودية للسيارة:

 [02الجدول رقم ]

مدى إسهام مواقع التواصل االجتماعي في تكوين تصورات المبحوثات تجاه قضية قيادة المرأة 

 السعودية للسيارة

مدل إسهام مواقع التواصل االجتماعي  في تكوين تصورات المبحوثات تجاه قضية 

 قيادة المرأة السعودية للسيارة

 % ك

 14.1 11 بدرجة متوسطة

 88 80 بدرجة كبيرة

 1.,8 87 بدرجة منخفضة

 844 848 اإلجمالي

 دال 4.444مستول المعنوية:                          1درجة الحرية:                   114.927:  1كا

يتضح من بيانات هذا الجدول أن مواقع التواصل االجتماعي أسهمت في تكوين 

ً تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة بدرجة  تصورات نصف المبحوثات تقريبا

، %88متوسطة، تليها إسهام هذه المواقع في تكوين تصوراتهن بدرجة كبيرة بنسبة 
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، وعليه فإن درجة مساهمة مواقع التواصل %1.,8جة منخفضة بنسبة وأخيًرا بدر

االجتماعي في تكوين تصورات المبحوثات نحو قيادة المرأة السعودية للسيارة تتراوح 

 ما بين المتوسطة والكبيرة. 

, 880.917: 1يتسق ذلك مع البيانات الموضحة أسفل الجدول, ويث تبلغ قيمة كا

؛ األمر الذي يعني وجود فروق دالة بين المبحوثات في 4.444عند مستول معنوية: 

مدل إسهام مواقع التواصل االجتماعي في تكوين تصوراتهن تجاه قضية قيادة المرأة 

 السعودية للسيارة.                                         

 

 [2الشكل رقم ]

تماعي  في تكوين تصورات المبحوثات تجاه قضية قيادة مدى مساهمة مواقع التواصل االج

 المرأة السعودية للسيارة

أسلوب إسهام مواقع التواصل االجتماعي في تكوين تصورات المبحوثات  -

 تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة:

 [02الجدول رقم ]

اه قضية قيادة أسلوب إسهام مواقع التواصل االجتماعي في تكوين تصورات المبحوثات تج

 المرأة السعودية للسيارة

أسلوب إسهام مواقع التواصل االجتماعي في تكوين تصورات المبحوثات تجاه 

 قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة

 % ك

 10.0 ,1 دعمت انطباعى اإليجابى تجاه القضية

 ,.01 07 كونت لدل انطباعات متضاربة أودها إيجابى واآلخر سلبى

 844 848 اإلجمالي

يتضح من بيانات هذا الجدول أن مواقع التواصل االجتماعي أسهمت في تدعيا 

االنطباعات اإليجابية ألكصر من نصف المبحوثات تقريباً تجاه قضية قيادة المرأة 

من الالتي تكونت لديهن  %,.01، تليها بنسبة %10.0السعودية للسيارة بنسبة 
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يجابية والسلبية وول هذه القضية، فيما تنعدم نطباعات متضاربة ومتنوعة ما بين اإل

 فئة المبحوثات الالتي لديهن اتجاه سلبي تجاه تجاه موضوع قيد الدراسة.

أسباب نجاح مواقع التواصل االجتماعي في تكوين صورة حقيقية تجاه  -

 قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة:

 [02الجدول رقم ]

عي في تكوين صورة حقيقية تجاه قضية قيادة المرأة أسباب نجاح مواقع التواصل االجتما

 السعودية للسيارة

أسباب نجاح مواقع التواصل االجتماعي في تكوين صورة وقيقية تجاه قضية قيادة 

 المرأة السعودية للسيارة

 % ك

 62.1 0, ألنها ركزت على المرأة وأهمية مشاركتها في المجتمع

 43.7 01 ة المرأة السعودية للسيارةالنها أكدت على األثر السلبي لقياد

 41.7 08 لتميزها وتفردها في تناول القضية عن باقي المواقع والوسا ل اإلعالمية

 848 اإلجمالي

من المبحوثات ترل أن أها سبب  %1.8,توضح بيانات هذا الجدول أن نسبة  

المرأة السعودية  نجاح مواقع التواصل االجتماعي في تكوين صورة وقيقية تجاه قضية قيادة

للسيارة يتحدد في تركيزها على المرأة وأهمية مشاركتها في المجتمع، ثا التأكيد على األثر 

، يلي ذلك تميز هذه المواقع وتفردها في تناول %,.08السلبي لقيادة المرأة للسيارة بنسبة 

اآلرا  بين ، وهو ما يعكس وجود التباين في %08.7القضية عن باقي وسا ل اإلعالم بنسبة 

المبحوثات من ويث مشاركة المرأة السعودية المجتمعية في قيادتها للسيارة، وتنوع الصورة 

                   التي قدمت بها هذه المواقع للموضوع بين اإليجابية والسلبية، وبين الموضوعية واإلثارة.                                           

قع التواصل االجتماعي في تكوين صورة حقيقية تجاه أسباب عدم نجاح موا -

 قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة:

 [02الجدول رقم ]

أسباب عدم نجاح مواقع التواصل االجتماعي في تكوين صورة حقيقية تجاه قضية قيادة 

 المرأة السعودية للسيارة

ية تجاه قضية أسباب عدم نجاح مواقع التواصل االجتماعي في تكوين صورة وقيق

 قيادة المرأة السعودية للسيارة

 % ك

 48.5 14 بسبب تحيزها للنسا  دون الرجال

 47.6 09 النها تناولت القضية بتهكا وسخرية

 17.5 81 لعدم اختالف تغطيتها للقضية عن باقي المواقع والوسا ل اإلعالمية

 848 اإلجمالي

مبحوثات ترل أن أها أسباب من ال %01.1تبين بيانات هذا الجدول أن نسبة 

عدم نجاح مواقع التواصل االجتماعي  في تكوين صورة وقيقية تجاه قضية قيادة 

المرأة السعودية للسيارة هي تحيزها للنسا  دون الرجال، يليها تناول القضية بتهكا 
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، ثا عدم اختالف تغطيتها للقضية عن باقي المواقع والوسا ل %,.07وسخرية بنسبة 

، وهو ما يعكس رأي أغلب المبحوثات في عدم %87.0ة األخرل بنسبة اإلعالمي

مراعاة األمانة والموضوعية المهنية واالتصالية لتلك المواقع في تناولها للقضية 

 موضوع الدراسة.

 أسباب تفضيل المبحوثات لقيادة المرأة السعودية للسيارة: -

 [02الجدول رقم ]

 السعودية للسيارة أسباب تفضيل المبحوثات لقيادة المرأة

 % ك أسباب تفضيل المبحوثات لقيادة المرأة السعودية للسيارة

 58.3 4, لالهتمام بدور المرأة وأهمية مشاركتها في المجتمع

 55.3 17 ألن ذلك سيعطى للمرأة إوساساً باألمان والصقة بالنفس

 848 اإلجمالي

ت ترل أن أها أسباب من المبحوثا %11.1تشير بيانات هذا الجدول أن نسبة  

تفضيل أو تشجيع بعضهن لقيادة المرأة السعودية للسيارة يعود إلى االهتمام بدور 

المرأة وأهمية مشاركتها في المجتمع، ثا إعطا  المرأة إوساساً باألمان والصقة بالنفس 

                        ، وهو ما يعكس إيمانهن بأهمية دور المرأة ومكانتها في المجتمع.          %11.8بنسبة 

 أسباب عدم تفضيل المبحوثات أو تشجيعهن على قيادة المرأة السعودية للسيارة:

 [02الجدول رقم ]

                                   أسباب عدم تفضيل المبحوثات أو تشجيعهن على قيادة المرأة السعودية للسيارة

 % ك ى قيادة المرأة السعودية للسيارةأسباب عدم تفضيل المبحوثات أو تشجيعهن عل

 45.6 07 ألنها قد تواجه تهكا وسخرية في الشوارع والطرقات في أثنا  القيادة

 35.9 87 ألن المرأة السعودية غير قادرة على قيادة السيارة

 28.2 19 لعدم توافق الظاهرة مع عادات وتقاليد المجتمع

 17.5 81 مرأة للسيارةلصعوبة سن قوانين تنظا عملية قيادة ال

 848 اإلجمالي

من المبحوثات ترل أن أها  %,.01يتبين من خالل بيانات هذا الجدول أن نسبة 

سبب لعدم تفضيلهن أو تشجيعهن على قيادة المرأة السعودية للسيارة هو تعرضهن 

لسلوكيات التهكا والسخرية في الشوارع والطرقات في أثنا  القيادة، يليها سبب عدم 

، ثا عدم توافق الظاهرة %81.9درة المرأة على قيادة السيارة في الطرقات بنسبة ق

، أما السبب األخير فهو %11.1مع عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ بنسبة 

صعوبة سن قوانين تنظا عملية قيادة المرأة للسيارة. وهذا ما يعكس وجود شريحة من 

لمشاركة المجتمعية للمرأة السعودية في قيادتها السعوديين لديها نظرة سلبية عن ا

 للسيارة. 
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 [01الشكل رقم ]

 أسباب عدم تفضيل المبحوثات أو تشجيعهن على قيادة المرأة السعودية للسيارة

 توقعات المبحوثات حول مستقبل قيادة المرأة السعودية للسيارة:
 [02الجدول رقم ]

 حوثات حول مستقبل قيادة المرأة السعودية للسيارةتوقعات المب

 % ك توقعات المبحوثات وول مستقبل قيادة المرأة السعودية للسيارة

 8.1, 8, اإلستمرار وييادة أعداد قا دات السيارات

 81.1 04 إلغا  قرار قيادة المرأة للسيارة وعودتها إلى أدوارها السابقة في المجتمع

 844 848 اإلجمالي

من المبحوثات ترل أن المرأة  %8.1,تبين بيانات هذا الجدول أن نسبة 

السعودية سوف تستمر في قيادة السيارة، وستزداد األعداد في المستقبل، غير أن هناك 

فئة منهن تتوقع إلغا  هذا القرار وعودة المرأة إلى أدوارها السابقة والمعهودة في 

أن أغلب المبحوثات يتوقعن استمرار . ويعكس ذلك %81.1المجتمع وذلك بنسبة 

 وترسيخ مشاركتهن أكصر في المجتمع السعودي.       

 اختبارات فروض الدراسة:
 [91الجدول رقم ]

 على مجاالت الدراسة واألداة One Sample T-Testنتائج تطبيق اختبار 

 مجاالت الدراسة
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيارل
(T) 

درجة 

 الحرية

 الداللة

 اإلوصا ية

 48.81 7,.44 47.11 109 44.44 كصافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

صور قيادة المرأة للسيارة عبر مواقع 

 التواصل االجتماعي
44.44 109 47.89 48.4, 48.14 

مواقع التواصل االجتماعي  المفضلة )أنماط 

 التفضيل(
44.44 109 48.07 44.19 48.14 

 48.08 44.14 41.49 109 44.44 تاهتمامات المبحوثا

الصورة الذهنية المتكونة لدل المبحوثات 

 )اإلشباعات(
44.44 109 88.98 44.,1 48.,4 

 48.17 ,44.0 49.81 109 44.44 األداة ككل
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لمجاالت الدراسة واألداة  (Tيتضح من خالل بيانات هذا الجدول أن جميع قيا )

( والعالمة المعيارية للتدريج 44.41اللة )ككل ذات داللة إوصا ية عند مستول الد

 (, إذا إن جميع قيا المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة واألداة ككل48الخماسي )

أعلى من العالمة المعيارية؛ مما يؤكد وجود دور فعال لمواقع التواصل االجتماعي 

هة نظر في تشكيل الصورة الذهنية تجاه قيادة المرأة السعودية للسيارة من وج

 المبحوثات السعوديات، أفراد عينة الدراسة.
 [90الجدول رقم ]

على أفراد العينة في مجاالت الدراسة واألداة تبعاً لمتغير  One Way Annovaنتائج تطبيق اختبار 

 السن أو العمر
  سنة فأكصر 08 04-88 84-81 السن أو العمر 

د/  (F) إ/م() )م/ح( )إ/م( )م/ح( )إ/م( )م/ح( مجاالت الدراسة

 اإلوصا ية

كصافة استخدام مواقع التواصل 

 االجتماعي  

8.84 4.,, 8.80 4.,9 8.81 4.,7 4.48 4.99 

صور قيادة المرأة في مواقع 

 التواصل االجتماعي  

8.10 8.41 8.00 8.84 8.11 8.40 4.88 4.9, 

مواقع التواصل االجتماعي  

 المفضلة 

8.87 4.98 8.14 4.11 8.81 4.94 0.07 0.98 

 4.91 4.47 4.79 8.08 4.11 8.08 4.18 8.81 اهتمامات المبحوثات

الصورة الذهنية المتكونة لدل 

 المبحوثات 

8.,4 4.,,  

8.17 

4.74 8.11 4.78 4.11 4.,1 

 4.99 4.40 0.46 3.27 4.07 8.11 ,4.0 ,8.1 األداة ككل

  أفراد عينة يتضح من خالل بيانات هذا الجدول عدم وجود تباين في آرا 

الدراسة وول دور مواقع التواصل  االجتماعي في رسا الصورة الذهنية تجاه قيادة 

المرأة السعودية للسيارة بمجاالتها المختلفة )كصافة االستخدام، وصور قيادة المرأة 

للسيارة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأنماط التفضيل، واهتمامات المبحوثات(، 

( لمجاالت الدراسة واألداة Fتغير السن أو العمر، ويث إن جميع قيا )تبعاً الختالف م

 ككل كانت غير دالة إوصا يًا.
 [99الجدول رقم ]

على إجابات أفراد العينة في مجاالت الدراسة واألداة  One Way Annovaنتائج تطبيق اختبار  

 تبعاً لمتغير المستوى الدراسي
  فأكصرسنة  08 04-88 84-81 السن أو العمر 

 د/ اإلوصا ية (F) )إ/م( )م/ح( )إ/م( )م/ح( )إ/م( )م/ح( مجاالت الدراسة

 4.99 4.48 7,.4 8.81 9,.4 8.80 ,,.4 8.84 كصافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي  

 ,4.9 4.88 8.40 8.11 8.84 8.00 8.41 8.10 صور قيادة المرأة في مواقع التواصل االجتماعي  

 0.98 0.07 4.94 8.81 4.11 8.14 4.98 8.87 صل االجتماعي  المفضلة مواقع التوا

 4.91 4.47 4.79 8.08 4.11 8.08 4.18 8.81 اهتمامات المبحوثات

 1,.4 4.11 4.78 8.11 4.74 17.  ,,.4 4,.8 الصورة الذهنية المتكونة لدل المبحوثات 

 4.99 4.40 0.46 3.27 4.07 8.11 ,4.0 ,8.1 األداة ككل



333 

بيانات هذا الجدول عدم وجود اختالف في آرا  أفراد عينة الدراسة وول  توضح

دور مواقع التواصل  االجتماعي في رسا الصورة الذهنية تجاه قيادة المرأة السعودية 

للسيارة بمجاالتها المختلفة )كصافة االستخدام، وصور قيادة المرأة للسيارة عبر مواقع 

لتفضيل، واهتمامات المبحوثات(، تبعاً الختالف متغير التواصل االجتماعي، وأنماط ا

( لمجاالت الدراسة واألداة ككل كانت غير Fالمستول الدراسي، ويث أن جميع قيا )

 دالة إوصا يًا.

 [92الجدول رقم ]

على إجابات أفراد العينة في مجاالت الدراسة واألداة  One Way Annovaنتائج تطبيق اختبار 

 لة االجتماعيةتبعاً لمتغير الحا

  مطلقة نسا  )متزوجة( فتاة )آنسة( السن أو العمر

 د/ اإلوصا ية (F) )إ/م( )م/ح( )إ/م( )م/ح( )إ/م( )م/ح( مجاالت الدراسة

 4.98 4.88 9,.4 8.81 0.66 8.81 7,.4 8.88 كصافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

 ,4.7 ,4.8 8.41 8.11 8.88 8.17 8.41 8.09 صور قيادة المرأة في مواقع التواصل االجتماعي

 4.97 0.07 4.98 8.11 4.99 8.18 4.94 8.10 مواقع التواصل االجتماعي  المفضلة

 4.19 8,.4 0.81 8.01 4.10 8.09 4.79 8.89 اهتمامات المبحوثات

 4.47 1.88 9,.4 1,.8 0.67 8.89 4.78 9,.8 الصورة الذهنية المتكونة لدل المبحوثات

 4.91 0.08 4.01 8.11 4.01 8.17 ,4.0 8.19 اة ككلاألد

يتبين من خالل بيانات هذا الجدول عدم وجود اختالف في آرا  أفراد عينة 

الدراسة وول دور مواقع التواصل  االجتماعي في رسا الصورة الذهنية تجاه قيادة 

يادة المرأة المرأة السعودية للسيارة بمجاالتها المختلفة )كصافة االستخدام، وصور ق

للسيارة عبر مواقع التواصل االجتماعي، وأنماط التفضيل، واهتمامات المبحوثات(، 

ً الختالف متغير الحالة االجتماعية، ويث إن جميع قيا ) ( لمجاالت الدراسة Fتبعا

 واألداة ككل كانت غير دالة إوصا يًا.

 [92الجدول رقم ]

ات أفراد العينة في مجاالت الدراسة واألداة تبعاً على إجاب One Way Annovaنتائج تطبيق اختبار 

 لمتغير الحالة االقتصادية

  منخفض متوسط عالِ  السن أو العمر

 د/ اإلوصا ية (F) )إ/م( )م/ح( )إ/م( )م/ح( )إ/م( )م/ح( مجاالت الدراسة

 4.91 4.48 7,.4 8.81 7,.4 8.81 7,.4 8.81 كصافة استخدام مواقع التواصل االجتماعي

ر قيادة المرأة في مواقع التواصل صو

 االجتماعي
8.84 8.80 8.,8 4.99 8.11 8.41 1.08 4.41 

 4.44 8.01 4.98 8.10 4.18 8.81 4.90 9,.1 مواقع التواصل االجتماعي  المفضلة

 4.88 8.18 4.11 8.01 4.79 8.07 4.14 8.88 اهتمامات المبحوثات

 4.14 1,.4 1,.4 1,.8 9,.4 8,.8 7,.4 8.17 الصورة الذهنية المتكونة لدل المبحوثات

 4.44 8.14 ,4.0 8.11 4.07 8.81 4.08 8.81 األداة ككل

توضح بيانات هذا الجدول عدم وجود اختالف في آرا  أفراد عينة الدراسة وول 

دور مواقع التواصل  االجتماعي في رسا الصورة الذهنية تجاه قيادة المرأة السعودية 
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ا المختلفة )كصافة االستخدام، وصور قيادة المرأة للسيارة عبر مواقع للسيارة بمجاالته

التواصل االجتماعي، وأنماط التفضيل، واهتمامات المبحوثات(، تبعاً الختالف متغير 

( لمجاالت الدراسة واألداة ككل كانت غير Fالحالة االقتصادية، ويث إن جميع قيا )

 دالة إوصا يًا. 
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أن المتوسطات الحسابية لموافقة أفراد  11الجدول رقا  يتضح من خالل بيانات

عينة الدراسة على العبارات التي تقيس العالقة بين صور قيادة المرأة للسيارة عبر 

مواقع التواصل االجتماعي والصورة الذهنية لدل المبحوثات تجاه القضية تراووت 

ي تنص على: "كانت [ الت48(، ويث كان أعالها في لعبارة رقا: ]8.90-1.94بين )

لدل آرا  مسبقة مغلوطة عن قيادة المرأة للسيارة وغيرتها مواقع التواصل 

[ التي تنص 88االجتماعي" بدرجة تقييا مرتفعة، في وين كان أدناها للعبارة رقا: ]

على: "اختلفت صورة قيادة المرأة للسيارة عبر هذه المواقع عن الصورة الحقيقية لها 

ما يعكس الدور الكبير الذي تؤديه مواقع التواصل االجتماعي  في في المجتمع". وهو 

                          تشكيل الصورة الذهنية لدل المبحوثات تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.                                                  

سابية لموافقة المبحوثات أن المتوسطات الح ,1يتضح من بيانات الجدول رقا 

على العبارات التي تقيس الصورة الذهنية لديهن تجاه قيادة المرأة السعودية للسيارة 

[ التي تنص على: 48(، وكان أعالها للعبارة رقا: ]1.11-8.11تراووت ما بين )

"من وق المرأة السعودية قيادة للسيارة وتولي كافة األدوار المجتمعية" بدرجة تقييا 

فعة، تليها العبارة التي تنص على: "النسا  غير مؤهالت لقيادة السيارة بالطرق مرت

[ التي تنص على: "قد تؤدي 88والشوارع"، في وين كان أدناها في العبارة رقا: ]

قيادة المرأة للسيارة إلى ييادة ووادث الطرق نظًرا لنقص كفا تها وخبرتها". وهو ما 

مبحوثات تجاه قيادة المرأة السعودية للسيارة ما بين يعكس تنوع الصور الذهنية لدل ال

المؤيد والمعارض، وما بين الصورة اإليجابية والسلبية تجاه القضية موضوع 

 الدراسة.  

 [92الجدول رقم ]

قياس آراء المبحوثات حول قيادة المرأة السعودية للسيارة، للتعرف على الصورة الذهنية 

 تبة ترتيباً تنازلياً حسب المتوسط الحسابي لكل عبارةالمتكونة لديهن تجاه القضية مر

 مستول المعنوية

p 

 مرتفع

r 

 متوسط

r 

 منخفض       معدل   كصافة االستخدام         

 r           الصورة الذهنية لدل المبحوثات

 4.881درجة التأثير:                                4.091 4.181 4.41

باط "بيرسون" لقيا  درجة العالقة بين كصافة استخدام بإستخدام معامل ارت

المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي وصورتهن الذهنية تجاه قضية قيادة المرأة 

ً بين كصافة استخدام  السعودية للسيارة، يتبين وجود عالقة ارتباطية دالة إوصا يا

مستول ورية  المبحوثات ودرجة تأثير هذه المواقع على صورتهن الذهنية عند

(؛ مما يدل على وجود عالقة 4.41(، وهذه القيمة أقل من مستول المعنوية )4.441)

ارتباطية ذات داللة إوصا ية بين كصافة استخدام المبحوثات لهذه المواقع ودرجة 

تأثيرها على صورتهن الذهنية تجاه القضية محل الدراسة، كما يادت قوة هذه العالقة 

ستخدام، ويث بلغ معامل ارتباط "بيرسون" في معدالت مع ارتفاع معدالت اال
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( لمعدالت االستخدام المتوسطة، 4.091(، في مقابل )4.181االستخدام المرتفعة )

 ( لمعدالت االستخدام المنخفضة.                                                                                              4.881و)

 [92دول رقم ]الج

العالقة بين درجة إهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي والصورة الذهنية 

 المتكونة لديهن تجاه قيادة المرأة السعودية للسيارات

 مستول المعنوية 

p 

 مرتفع

r   

 متوسط

r 

 منخفض       معدل   كصافة االستخدام         

       r           الصورة الذهنية لدل المبحوثات

 4.118درجة التأثير:                                4.011 4.147 4.41

باستخدام معامل ارتباط "بيرسون" لقيا  درجة العالقة بين درجة اهتمام 

المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي  وصورتهن الذهنية تجاه قضية قيادة 

يتبين وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إوصا ية بين درجة المرأة السعودية للسيارة، 

اهتمام المبحوثات ودرجة تأثير هذه المواقع على صورتهن الذهنية عند مستول ورية 

(؛ مما يدل على وجود عالقة 4.41(، وهذه القيمة أقل من مستول المعنوية )4.441)

واقع ودرجة تأثيرها على ارتباطية ذات داللة اوصا ية بين درجات االهتمام بهذه الم

الصورة الذهنية للمبحوثات، كما يادت قوة هذه العالقة مع ارتفاع درجات االهتمام، 

(، في 4.147ويث بلغ معامل ارتباط "بيرسون" في درجات االهتمام المرتفعة )

                                       ( لدرجات االهتمام المنخفضة.                     4.118( للدرجات المتوسطة، و)4.011مقابل )

 النتائج العامة للدراسة:

  ييادة أعداد مستخدمي مواقع التواصل االجتماعي عند فئة الشباب وصغار

 السن، خاصة الفتيات )اآلنسات(.                                                                    

 ثات في تمصيل العينة التي يجري عليها الباوث ارتفاع المستول التعليمى للمبحو

 دراسته.

  تباين المستول االقتصادي للمبحوثات ما بين المرتفع والمتوسط في تمصيل

العينة، واختالف المناطق التي تسكن فيها أفراد العينة بين األويا  السكنية 

                         المتوسطة والراقية.                                                

  ارتفاع معدالت استخدام المبحوثات لمواقع التواصل االجتماعي، وييادة

رغبتهن في التعبير عن آرا هن والمشاركة، والتواصل مع المستخدمين اآلخرين 

           في كل مكان.                                                                                     

  تباين درجات اهتمام المبحوثات بما تنشره مواقع التواصل االجتماعي وول

قضايا المرأة ما بين المنخفضة والمتوسطة، وييادة نسبة اهتمامهن بما ينشر عن 

قضايا المرأة أكصر من نسبة نوعهن الجنسي، وثقتهن في ما ينشر داخل عبر 

                                                                   المواقع.                              



334 

  تويتر »تصدر موقعTwitter»  مواقع التواصل االجتماعي لدل المبحوثات من

ويث تفضيلهن وييادة إقبالهن على استخدامه في متابعة قضية قيادة المرأة 

، Snap chat»سناب شات «ثا  WhatsApp»واتس آب «للسيارة، يليه 

وهناك صورة إيجابية تكونت لدل المبحوثات ، Facebook»فيسبوك «وأخيراً 

نحو هذا الموقع كموقع إخباري واجتماعي هام في متابعتهن للقضية محل 

 الدراسة.

  جا  )نقل الصورة الحيادية والموضوعية( أكصر أسباب ودوافع تفضيل

ادة المرأة السعودية في متابعتهن لقضية قي «Twitterتويتر »المبحوثات لموقع 

 للسيارة، يليه )عرض وجهات نظر مختلفة تجاه القضية موضوع الدراسة(.

  تويتر »جا  موقعTwitter» أها موقع تواصل اجتماعي من ويث الصورة ك

 المحابية لدل المبحوثات، ومن ويث المهنية والموضوعية المهنية واالتصالية.

 د عليها المبحوثات في متابعتهن جا ت التغريدات كأكصر المصادر التي تعتم

، تليها «Twitterتويتر »لقضية قيادة المرأة السعودية للسيارة عبر موقع 

، ثا االضطالع على الصور أو الحاالت عبر WhatsApp»واتس آب »رسا ل 

 .Facebook»فيسبوك «، وSnap chat»سناب شات «موقعي  

 ن ما يُنشر عن قيادة المرأة انخفاض رغبة المبحوثات في المشاركة والتفاعل بشأ

السعودية للسيارة عبر مواقع التواصل االجتماعي؛ وبالتالى يقل تمصيل متغير 

 التفاعلية والمشاركة من جانب المبحوثات في تمصيله داخل إطار الدراسة.

  تتباين درجة إسهام مواقع التواصل االجتماعي في تكوين تصورات المبحوثات

 ية للسيارة ما بين المتوسطة والكبيرة.نحو قيادة المرأة السعود

  ظهر التنوع بين المبحوثات بخصوص انطباعاتهن وصورتهن الذهنية تجاه

 القضية محل الدراسة ما بين اإليجابى والسلبى، وما بين المؤيد والمعارض.

  جا  عنصر )التركيز على المرأة وأهمية مشاركتها في المجتمع( كأها سبب

الجتماعي في تكوين صورة وقيقية تجاه قضية قيادة لنجاح مواقع التواصل ا

المرأة السعودية للسيارة، يليه )التأكيد على األثر السلبي لقيادة المرأة السعودية 

 للسيارة(.

  جا  عنصر )تحيز المواقع للنسا  دون الرجال( كأها سبب في عدم نجاح مواقع

ادة المرأة السعودية التواصل االجتماعي  في تكوين صورة وقيقية تجاه قضية قي

 للسيارة، ثا يليه )تناول القضية بتهكا وسخرية(. 
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  جا  عنصر )االهتمام بدور المرأة وأهمية مشاركتها في المجتمع( كأها سبب في

تفضيل أو تشجيع البعض لقيادة المرأة السعودية للسيارة، يليه )إعطا  المرأة 

 إوساساً باألمان والصقة بالنفس(.

 كا والسخرية التي قد تواجهها المرأة في الشوارع والطرق جا  عنصر )الته

أثنا  قيادتها للسيارة( كأها سبب لعدم تفضيل أو تشجيع البعض لقيادة المرأة 

 السعودية للسيارة، يليه )عدم قدرة المرأة على قيادة السيارة في الطرقات(.

 تستمر ترل غالبية المبحوثات أن قضية قيادة المرأة للسيارة هي ظاهرة س

 وستزداد أعداد قا دات السيارة في المستقبل.

  يزداد تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الصورة الذهنية للمبحوثات مع

 ييادة معدالت استخدامهن لهذه المواقع.

  يزداد تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الصورة الذهنية للمبحوثات مع

 ع.ييادة اهتمامهن بما تنشره هذه المواق

  عدم وجود تأثير لدور مواقع التواصل االجتماعي في رسا الصورة الذهنية تجاه

 قيادة المرأة للسيارة تبعاً للمتغيرات الديموجرافية.

  ترل المبحوثات أن مواقع التواصل االجتماعي أدت دوًرا فعاالً في تشكيل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صورتهن الذهنية تجاه قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة.         

 توصيات لدراسة:

ى جملة من تخلص هذه الدراسة, ووفقا ألهم النتائج التي تضمنتها, إل

 التوصيات والمقترحات من أهمها ما يلي:

  أن تحرص مواقع التواصل االجتماعي بشكل ضروري وجدي على تحقيق

الموضوعية والمصداقية في تقديا الصور المختلفة المتعلقة بقضايا المرأة على 

 صفحاتها.

  مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني أن تقوم بحمالت مجتمعية تدعو ينبغي على

ى تحسين صورة المرأة في مختلف أدوارها المجتمعية، بما يعزي مكانتها في إل

 المجتمع.

  ،)القيام بحمالت في وسا ل اإلعالم المختلفة )الصحافة، واإلذاعة، والتلفزيون

من أجل توعية قا دي السيارات في المملكة العربية السعودية لتحليها بأساليب 

قيادتها للسيارة، بما يمنحها الصقة والكفا ة التعامل الال ق مع المرأة في أثنا  

 المهنية.
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  أن يتولى النظام الحاكا في المملكة العربية السعودية وضع قوانين تنظا قيادة

 المرأة للسعودية للسيارة بما فيها كافة المواصفات والصالويات.

  ضرورة مراعاة الحمالت اإلعالمية عبر مواقع التواصل االجتماعي لعامل

ت المناسب الذي يتعرض فيه الشباب للمضامين المرتبطة بهذا الموضوع، التوقي

 وتى يتسنى لها متابعتها، خاصة أن أكصر المستخدمين من الشباب وصغار السن.                                                  

  أن تعمل وسا ل اإلعالم المختلفة بإبراي الفوا د التي تعود على المجتمع

 ودي من ورا  قيادة المرأة للسيارة، مع التوعية بسلبياتها والحذر منها.السع

   اهتمام الباوصين في وقل علوم اإلعالم واالتصال بهذه القضية من خالل إجرا

بحوث مختلفة ومعمقة عن قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة وتناول الصور 

عة ومستول اتجاهات التي قدمت بها خاصة عبر التليفزيون والصحف واإلذا

 الجمهور نحو هذا الموضوع وثقافته المجتمعية.
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 الدراسة: هومشقائمة 

                                                           

)ر قاا ةو:ادارراار ر ااواادراسةةفي ةةييت اةةفايا اإلفتةةعيا  ا ةةفت اعلياا ساماا اإلنارنت وتاابابر  اا    (1)
اناا29( اصا9002ر عوبإل ا

 ا.وجما:داعاأامدماصاح،اأا ا)ر قا ةو:دا هة يا تة ايا ية  عب ج اجوريسابيلإلاببيلاإلااا ايو.سناي(2)
 ن25( اصا9002اجموع:ار نيلار عوبي: ا

:افاااار رئاا  ي عار عوبياا:ابترااو:ا مااوم:اايهاا ماادمااصاعاانار ااصقةنار عألاا:اباايةار  عااو ا  ااورا ار مااوماي(3)
 ا)اصاااوداج اعااا:ار قااا ةو: االيااا:ارسةةةف فيسف رةةةا ميش ةةةميس  ةةة ر  اااهر.ه ابتراااو:ار مج مااا ا هااا  ا

 نا00( اصا9009رنعأم؛السمارنذرع:ابر  ليرنيون ا
( ا9002 ا)ار قاا ةو:ادارراار ر ااوار عوبااإل اا  ةةم  يا بمةاةةفيئئسةةفالعيا تةة اعاا  عاعااص إلار ع ااصناا(4)

 ن00صا
ماياااو:اادماااصاادماااوراادماااصنارمااا لصرا عار ماااوم:ار مصاااوي:ا ل ااا ت عار ج م  يااا:اعلاااإلارنت وتااابا(5)

,ا)ر قاا ةو:داج اعااا:ار قاا ةو: االيااا:ارسةةف فيسف رةةةا ميش ةةميس  ةةة ر بر شاا  ع عار م دققاا:اانهااا نا
 (9002رنعأم ا

صاااوي:اعلاااإلاحماااورساعااا  عار  نر اااانا،اااوا:ار ماااوم:ار ع الااا:اامااا ا.عتساااه ار فاااأمابر مسلساااأعار م(6)
)ر قا ةو:دا,ا.يرسف فيسف را ميش ميس   ر ر قنورعار صاراي:ابعأل ه اب .ج ة عار موم:اتدوار عمل

ا(9002ج اع:ار ق ةو: االي:ارنعأم ا
بساام:اعلااإلايديااإلنار مم اماا عار  ر علياا:ا دعااأمار جصقااصابعأل هاا ابساالواي عار  اا   ار مصااو نا(7)

 (9002صوا:داالي:ارآلرر ,السمارنعأم,ا,ا)ج اع:ار منرسف فيسف را ميش ميس   ر 
(مايو:احمم عيلاخ  صناربرف ارم لصرمار جمهواار مصاو ا مورلا ار  ور،الار ج ما عااابرنشا  ع عا8)

,ا)ج اعاااا:ار قاااا ةو:داالياااا:ارنعااااأم,الساااامارنذرعاااا:ارسةةةةف فيسف رةةةةا ميش ةةةةميس  ةةةة ر ر م دققاااا:نا
ا(9002بر  ليرنيون,ا

  ر عليا:ا دعاأمار جصقاصابعأل ها ابسالواي عار  ا   ار مصاو ,ا(ابسم:اعلإلايديإلنار مم ام عار (9)
ا(9002,ا)ج اع:ار منصوا:داالي:ارآلرر ,السمارنعأم,ارسف فيسف را ميش ميس   ر 

رباااورل ار  ور،لار ج م عااافاا. تيلار.ج ةا عار  ا   ار مصاو اتداواام ا:افوز امدمصنا(10)
)ر ق ةو:داج اع:ار ق ةو: االيا:ارنعاأم ا,اميس   ر رسف فيسف را ميش نار  متيةار سي ماا لموم:ا

ا(9002
تجااأساجعرااواع ااصار وةاا  نام ااوا.قااصيمالئاا ي ار مااوم:افاااارنعااأمار جصقااصابعأل هاا اب .ج ةاا عاا(11)

)ر قاا ةو:داج اعااا:ار قاا ةو: االيااا:ا,ارسةةةف فيسف رةةا ميش ةةةميس  ةةة ر ر جمهااوااحزرساةااهقار قئااا ي نا
 (9002رنعأم ا

يقناا قونا92نااولااعار لباا  ار صاادرإلااااةالئاا ي ار مااوم:ار مصااوي:ابعااصا ااوا:اب ساادمااصاانيااصا(12)
ا(9002)موة جداج اع:اموة ج السمارنعأم ا,ارسف فيسف را ميش ميس   ر 

 طمئحةفيدتاة را يملوىادسةار  ن نار  ر علارن.ص  إلا لر  :ار مصاوي:افااابي ا:ارنعاأمار جصقاص ا(13)
ي(ن9006 ا)اصوداج اع:اعيةاشمس اش ميس   ر 

 ارسةف فيسف رةا ميش ةميس  ة ر م ا:احمم عيلادسة الئ ي ار ماوم:افااار ماصبت عارن   وبتيا: اي(14)
 (ن9006)اصوداج اع:اعيةاشمس ا

ادمصاعلانارباار مورلا ارن   وبتيا:افااابأا امب ويا عارة ما مار ماوم:ار مصاوي:اتداواا ا اا ه اا(15)
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)ر قاا ةو:داج اعاا:ار قاا ةو: االياا:ا,ار رسةةف فيدتاةة را يش ةةميس  ةة يقناا قوناا92ر سي مااي:اعقاارا ااوا:ا
 (9006رنعأم ا

ما تص اماايصاع ااصار ر اا اناعألاا:ارماا لصرمار صارد عار نساا  ي:اعلااإلااورلاا ار  ور،االار ج ماا عاااا(16)
)ر ق ةو:داج اع:ار ق ةو: االي:ارنعأم ا,ارسف فيسف را ميش ميس   ر ب بلع عار موم:ار مصوي:ا

9006) 
يةا.عو ار موم:ار مصوي:ا لقنورعار رئ  ي:ابر مورل ارنخ  اي:اعلاإلاةصىاعلااادمصنار عأل:ابا(17)

)ر قا ةو:دا,ارسف فيسف را ميش ةميس  ة ر رنت وتباباس وىار معوف:ار سي مي:اب  قئ ي ار قواي:نا
 (9006ج اع:ار ق ةو: االي:ارنعأم ا

 .ج ةاا عار جماا ةيواتااوايةاعلاااار ساايصنار مع  جاا:ار عأاياا:ا دقااوصار مااور:ار مصااوي:ابعأل هاا ابا(18)
 (9006)ر ق ةو:داج اع:ار ق ةو: االي:ارنعأم ا,ارسف فيدتا را يش ميس   ر تدوة نا

رشةةفيتيةة يا إلاةةف.يرسةة ا.يحاةةفايا رةة ف فيا  رةةمافيرأةةفعيقتةةفافيا  ةةم  يئت قاةة ي ف   ةة  يا(19)
)ر منياا دا,ا.يرسةةف فيسف رةةا ميش ةةميس  ةة ر 0222-0222ا  ئ اةةفيئا   ةاةةفي ةةييا إلاةةم يسةة ي

 (9002ع:ار مني  االي:ارآلرر  اج ا
رسف فيسف را مياافس   يتةييا    .يدئريا يماسجيا اةاإلزا نافي ييسبف أفيقتفافيت عيا  م  ا(20)

ا(9002)ر ق ةو:داج اع:ار ق ةو: االي:ارنعأم ا,اش ميس   ر 
 ةةم  يسبف أةةفيا إلتةةفالافايا بمةاةةفي اتةةفافيا  ةةم  يا رةةب دافيئت قاهةةفي ةة درا يا سأةة  .ي سةة ف ي(21)

)ر قاا ةو:داج اعاا:ار قاا ةو: االياا:ا,ارسةةف فيسف رةةا ميش ةةميس  ةة ر اا رةةب دافي  اقبهةةفياا ا ةةفتي
ا(9002رنعأم ا

(22)Gina Masullo Chen. Why Do Women Bloggers Use Social Media? 
Recreation and Information Motivations Outweigh Engagement 
Motivations. New Media & Society. Vol 17 (1) 2015. Pp 24-40. 

(23)Susan Herring & Sanja Kapidzic. Teens, Gender and Self 
Presentation in Social Media. In: International Encyclopedia of 
Social and Behavioral Sciences. 2nd Ed, (Oxford Elsevier, 2015), 
Pp 3-12.ا 

(24)Loubna Skalli. Young women and social media against sexual 
harassment in North Africa”. The Journal of North African Studies. 
19(2), 2014, Pp 244-258.ا 

 Katerina Tsetsura, Challenges in Framing Women's Rights as Humanا(25)
Rights at the Domestic Level: A Case Study of NGOs in the Post-
Soviet Countries, Public Relations Review, Volume 39, Issue 
4, November 2013, Pages 406-416, 2013, https://08101mglh-1103-
y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/. 

.ي رئاا  ي عافاااااع  جاا:الئاا ي ار صااد:ار ع ااا:ا ااصىار مااوم:ار مصااوي:دسااةاعلاااال ماامنارباارا(26)
 (9000)ر ق ةو:داج اع:ار ق ةو: االي:ارنعأم ا,ارسف فيسف را ميش ميس   ر 

مدمصاقوتساادمصنارباااورلا ار  ور،الار ج ما عاافااا.نميا:اا ا اا:ار  ا   ار رلسابينإلافاااا(27)

https://08101mglh-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0363811113001070#!
https://08101mglh-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/S0363811113001070#!
https://08101mglh-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/03638111
https://08101mglh-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/03638111/39/4
https://08101mglh-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/journal/03638111/39/4
https://08101mglh-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/
https://08101mglh-1103-y-https-www-sciencedirect-com.mplbci.ekb.eg/science/article/pii/
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اعهااصا-,ا)ر قاا ةو:داج اعاا:ار ااصببار عوبياا: رسةةف فيسف ارةةا ميش ةةميس  ةة رير قئاا ي ار مج مةياا:نا
ي(9000لسمار صارم عارنعأاي: ا-ر  دوثابر صارم عار عوبي:

ر     ار ج اعإلافاار ج اع عار  دوينيا:انذرعا عارنت وتابااربرف ارم لصرمع صر ص رصادسةناا(28)
ي052-005,اص,ا9000,ام  م و,ا5,اع,ا0م,اسأةفيرؤىيإساماراأاف,ي)رارم:اايصرتي:(نافاا

ئرقةفي  ياةفيلين ناع صهللاار  مصىنار  ورفقابر  ن فوابيةارنعاأمار  قلياصىابرنعاأمارن   وبتاإلناا(29)
)ج اع:ار ايوات يفار عوبيا:ا لعلاومار انيا:,ااا قواسا سفيإ  ين ئ يا ت ايئا س يا  كامئن ,ي

 92-0( اصاصا9009
(30)Gina Masullo Chen. “Why Do Women Write Personal Blogs? Satisfying 

Needs for Self– Disclosure and Affiliation Tell Part of The story”. 
Journal Computers in Human Behavior. Vol 28, Issue 1, January, 
2012, Pp 171-180.ا 

(31)Carmen Stavrositu & Shyam Sundar. Does Blogging Empower 
Women? Exploring: The Role of Agency and Community. Journal of 
Computer Mediated Communication, Vol 17, 2012, Pp 369-386. ا 

جمعااا:اادماااصاع اااصر ن إلنارع مااا رار  ااا   ار عورلااااإلاعلاااإلابمااا  لارنعاااأمار جصقاااص:افاااااا  بعاااا:اا(32)
ا-يا:,ا)ر قا ةو:داج اعا:ار اصببار عوبرسةف فيسف رةا ميش ةميس  ة ر ر دصرثار ج اي:افاار عاورصنا

 (9000لسمار صارم عارنعأاي: اا-اعهصار  دوثابر صارم عار عوبي:
رع م رار جمهواار عوبااعلإلار  ورا ار دوراي:افاار قناورعار رئا  ي:ار عوبيا:افاااعو نااشيويةا(33)

)ر ق ةو:داج اعا:ا,ا.يرسف فيدتا را يش ميس   ر . تيلااع افهاتدوالئ ي ار موم:دارارم:اايصرتي:
 (9000اعهصار  دوثابر صارم عار عوبي:السمار  دوثابر صارم عارنعأاي:,اار صببار عوبي:,

(34)Al–Saggaf Eslam. Saudi Females on Facebook: An Ethnographic 
Study. Journal of Engineering Technologies & Society, Vol 09, No 
01, 2011, Pp 01-19.ا 

رن   وبتااادارارماا:ا.دليلياا:ا قئاا ي ار مااوم:افاااااااصبت عاازيااةاممااومار لبياارنار مااوم:افاااارنعااأما(35)
 االيااا:ار صارمااا عار عليااا )ر ارندا,ارسةةةف فيسف رةةةا ميش ةةةميس  ةةة ر نار مااوم:ار ارتيااا:ارن   وبتيااا:

9000) 
ر  عاو ا لاصارا ار عوبيا:افااار قناورعار رئا  ي:ابعأل اهاباجراررار جمهاوااتورباع صاهللاار دانبا:ناا(36)

)ر ق ةو:داج اع:ار ق ةو: االيا:ا,ارسف فيسف را ميش ميس   ر نافاار مج م ار يمناا ربراار موم:ا
 (9000رنعأم ا

(37)Leage Rodda & Chalmers Ivana. Degrees of Caution: Arab Girls Unveil 
on Facebook. The Annual Meeting of the NCA 96th Annual 
Convention. Hilton San Francisco. (San Francisco. CA. November 
13, 2010), Pp 01-12. 

رباار صد ف:ار سعوري:افاا.و.يرامب وي عالئ ي ار ماوم:ا اصىا(ابعنورندا9002ر عنينا)اع صعن:ا(02)
ا  ؤر ميا بة ةييا ئ يا سةم يئا بةف  يا ينار جمهواار نس  اار سعور دارارم:ا.دليلي:ابايصرتيا:

  275-351(,اص9002لي:ارنعأم ا,ا)ر ق ةو:داج اع:ار ق ةو: اائر  افايا برم
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مااميواحبااور يمنار موأااوع عابر قئاا ي ار  اااا.ع  جهاا ابااورا ار مااوم:افاااار قنااورعار رئاا  ي:اامماام سا(39)
)ر قا ةو:داج اعا:ار قا ةو: االيا:ا,ا.يرسةف فيسف رةا ميش ةميس  ة ر ر عوبي:دارارما:ااسادي:ااق اتا:

ا(9002رنعأم ا
ر صد ف:ار ةلي:ار رلسبيني:دارارم:ااسادي:افااار ر او:اااةا،أاار صقةامليمنالئ ي ار موم:افااا(40)
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