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 :  ملخصال

االجتماعي   التواصل  مواقع  دور  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 
واستخدم  الفلسطينية،  المرأة  لدى  السياسي  الوعي  تشكيل  في 
عينة  على  الدراسة  أدوات  وطبقت  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحثون 

) امرأة، واستخدم 292عشوائية من النساء الفلسطينيات ، بلغ عددهم ( 
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ة لجمع البيانات، ومن أهم النتائج التي توصلت  الباحثون االستبانة كأدا
إليها الدراسة: أن مواقع التواصل االجتماعي لها دور في تشكيل الوعي  
بدرجة  الفلسطينية  للمرأة  والعالمية  المحلية  بالقضايا  السياسي 

نه ال توجد فروق ذات  أ كما أظهرت  %،    66.38متوسطة بوزن نسبي بلغ  
بين   إحصائية  مواقع  ة  جاباست  متوسطداللة  لدور  الدراسة  عينة 

المرأة   لدى  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل 
المواطنة،   لمتغيرات  تبعًا  والعالمية  المحلية  بالقضايا  الفلسطينية 
في   فروق  وظهرت   ، االقتصادي  والمستوى   ، االجتماعية  والحالة 

الجامع النساء  التعليمي لصالح  يات،  االستجابات في متغير المستوى 
وأوصت الدراسة بضرورة أن تبدي وسائل التواصل االجتماعي اهتماما 
وتوعيتها  الفلسطينية،  للمرأة  السياسية   المشاركة  بقضية  أكبر 
بأساليب تمتلك عوامل الجذب بما يزيد الثقة والمصداقية فيما تقدمه 

 هذه الوسائل من مواد سياسية.
ي؛ الوعي السياسي؛  مواقع التواصل االجتماع الكلمات المفتاحية:

 . المرأة الفلسطينية

 

Abstract: 

 The purpose of the study is to examine the role of social networking 

sites in shaping political awareness of Palestinian women, and the researchers 

used the descriptive analytical method. The study tools were applied to a 

random sample of (292) Palestinian women. So, a questionnaire was used to 

collect data. The study reveals that social media has a role in shaping political 

awareness of domestic and world issues for Palestinian women with an 

average degree of Relative weight of 66.38%. It also displayed that there are 

no statistically significant differences between the averages of study sample 

responses depending on Causes of citizenship, social status, and economic level, 

and differences in responses appeared in the variable( level of education) for 

The woman who attended university, and the study recommended that social 



media should show greater interest in the issue of political participation of 

Palestinian women, and its awareness of methods that possess factors of 

attraction in order to increase confidence and credibility in what these 

methods offer From political articles. The result concluded that political 

parties should show more interest in women Palestinian and its issues. 

Keywords: social media; Political awareness; Palestinian women . 

  



 : مقدمة

كبرى في    ثورة هائلة وتغيرات  الحديثة  االتصال  تكنولوجيا  أحدثت 

بنية ونوعية االتصال، وقد كان من أهم مظاهر هذه التكنولوجيا الحديثة 

شبكة اإلنترنت، فقد أحدثت الشبكات االجتماعية خالل السنوات القليلة 

ثالث  المتالكها  وذلك  االتصالي،  المشهد  في  جذريًا  تغييرًا  الماضية 

صر جعلت منها شبكات قوية ومؤثرة وهي الفورية، واالنتشار، ومدى عنا

 التوافر.  

على    الباحثونويرى    مواقع  هي  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 

اإلنترنت تتيح لإلنسان التواصل مع ماليين البشر سواء كان يعرفهم أو  

مواقع   خالل  فمن  والمجامالت،  واآلراء  المعلومات  لتبادل  يعرفهم،  ال 

في  الت وأسهلها  الطرق  أسرع  إلى  توصلنا  واإلنترنت  االجتماعي  واصل 

التعليم والحصول على المعلومات، في أي مكان وفي أي وقت، وأصبح 

اإلنسان قادر على تكوين الرؤى السياسية واالجتماعية واالقتصادية من 

خالله؛ وذلك بسبب دوره الكبير في تحريك المجتمعات والشعوب وبرز  

من جليًا  وأن    ذلك  خاصة  وبمحتواها،  المواقع  بتلك  الكبير  التأثر  خالل 

كالموبايل،  متعددة  وسائط  خالل  من  متابعتها  يمكن  الوسائل  هذه 

ألوقات  الفلسطينية  األراضي  عن  الكهربائي  التيار  انقطاع  وبسبب 

واالعتماد  فلسطين،  في  استخدامها  تنامي  من  عزز  ذلك  كل  طويلة 

 وخاصة السياسية منها.  في فلسطين عليها لمتابعة األحداث الجارية

السليم  االستخدام  بين  تنوع  التقية  لهذه  األفراد  استخدام  أن  إال 

مختلف  على  أثر  الذي  المرضى  المفرط  االستخدام  وبين  المتوازن 

المجاالت حياة الفرد االجتماعية والمهنية والصحية، مما دفع الباحثين 



للوص الدراسات  او  البحوث  من  العديد  لهذه  إلجراء  أعمق  لفهم  ول 

كبير  أثر  االجتماعي  التواصل  لمواقع  أن  لهم  ليتبين  الجديدة  الظاهرة 

 ).225:  2016على األفراد وخاصة النساء منهم (العمار، 

  : مشكلة الدراسة

التي توصل   اإلنجازات  الحديثة هي من أفضل  االتصال  إن مواقع 

، قد تمكنا االجتماعي واإلنترنتإليها العلم، فمن خالل مواقع التواصل  

التوصل   تسهيل   إلىمن  بإمكانها  التي  والمنصات  الطرق  من  العديد 

 عملية التعلم والحصول على المعلومات والمعارف.

وو الفلسطيني،  المجتمع  لواقع  الباحثين  استطالع  خالل  مع  من 

االجتماعي  انتشار التواصل  للمعلومات   واعتبارها  مواقع  هام  مصدر 

تشكيل الوعي  وإمكانية مثل هذه المواقع في    ر وتبادل المعارف،واالخبا

السياسي واالقتصادي واالجتماعي لدى أفراد المجتمع وخاصة النساء 

في    وإمكانية  الفلسطينيات، اإلعالم  لوسائل  كبديل  عليها  االعتماد 

الجارية االحداث  السياسية  معرفة  القضايا  واكتساب ومتابعة   ،

والمعارف في    الباحثونرى  ي  ،المهارات  تتحدد  الدراسة  مشكلة  أن 

التالي:   الرئيس  تشكيل السؤال  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور  ما 

 يتفرع منه األسئلة التالية: و الوعي السياسي للمرأة الفلسطينية؟

االجتماعي    مدىما   .1 التواصل  مواقع  على  الفلسطينية  المرأة  اعتماد 

 كمصدر للمعلومات السياسية؟ 

ما دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل الوعي السياسي بالقضايا   .2

 المحلية والعالمية؟  



تشكي   .3 في  التواصل  مواقع  لدور  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  هل 

لمتغيرات تعزى  للمرأة  السياسي  الحالة التعليمي(المستوى    الوعي   ،

 المستوى االقتصادي)؟  المواطنة، االجتماعية،

 أهداف الدراسة: 

 الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية:   سعت

التواصل   مدى  عنالكشف   .1 مواقع  على  الفلسطينية  المرأة  اعتماد 

 االجتماعي كمصدر للمعلومات السياسية. 

تشكيل الوعي السياسي   الكشف عن دور مواقع التواصل االجتماعي في .2

 بالقضايا المحلية والعالمية.  

في تشكي  .3 التواصل  مواقع  لدور  احصائيًا  دالة  فروق  وجود  الكشف عن 

الوعي السياسي للمرأة تعزى لمتغيرات (المستوى العلمي، المواطنة،  

 الحالة االجتماعية، المستوى االقتصادي).

  :أهمية الدراسة

كونها   الدراسة  أهمية  التواصل  تبرز  مواقع  تلك  دور  تناقش 

كما  الفلسطينية،  المرأة  لدى  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي 

وأنها تفتح مجال لدراسة أفضل الطرق لالستفادة من مواقع التواصل 

المجتمع  أفراد  إكساب  في  الحديث  االتصال  ووسائل  االجتماعي 

منظم   علمي  بشكل  توثق  كما  الالزمة،  والمعارف  هذه  بالمهارات  دور 

المواقع في تشكيل الوعي السياسي لدى المرأة الفلسطينية، مما قد  

الباحثين إلجراء دراسات أكثر للكشف عن دور هذه المواقع في   يساعد 

ا من  وغيرها  واالقتصادية  االجتماعية  للمرأة  المجاالت  الهامة  لجوانب 

و كما  إظهار الفلسطينية،  من  ستقدمه  ما  خالل  من  أهميتها  تكمن 



في   االجتماعي  التواصل  لوسائل  الحقيقي  الوعي  للدور  تشكيل 

السياسية  أمر  على  القائمين  يفيد  قد  وبذلك  المرأة  لدى  السياسي 

 والجهات النسوية المختصة في استغالل ذلك واستثماره. 

 فروض الدراسة: 

 :  سعت الدراسة لإلجابة عن الفرضيات التالية
بين متوسطات استجابات أفراد عينة ال توجد فروق ذات داللة احصائية   .1

لدور مواقع التواصل في تشكي الوعي السياسي للمرأة تعزى  الدراسة  

(المستوى   االجتماعية، المواطنة ،  التعليميلمتغيرات  الحالة   ،

 المستوى االقتصادي)؟

 هذه الدراسة على الحدود التالية:  اقتصرت :حدود البحث

الوعي  :  يموضوعالحد  ال .1 تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 

 السياسي للمرأة الفلسطينية.

 تطبيق الدراسة بمحافظات فلسطين الجنوبية. تم الحد المكاني: .2

البشري: .3 عينة    تم  الحد  على  الدراسة  النساء تطبيق  من  عشوائية 

 من رواد مواقع التواصل االجتماعي الفلسطينيات

 م. 2020 شهر مايوتطبيق الدراسة في  تم الحد الزماني: .4

 : مصطلحات الدراسة

االجتماعي التواصل  االتصال   :مواقع  تقنيات  كافة  بأنها  تعرف 

واستهالك  ونشر  إنتاج  الممكن  من  جعلت  التي  الرقمية،  والمعلومات 

في   نريدها،  التي  المعلومات  الذي وتبادل  وبالشكل  نريده،  الذي  الوقت 

نريده، من خالل األجهزة االلكترونية الوسائط المتصلة أو غير المتصلة 

 . )7: 2011باإلنترنت، والتفاعل مع المستخدمين األخرين (كاتب، 



التواصل   مواقع  مجموعة  بأنها  إجرائيًا:  الباحثون  ويعرفها 

والمستخدمة اإلنترنت  شبكة  في  الموجودة  عملية   االجتماعي  في 

التواصل، وهي الفيس بوك، وتويتر، واليوتيوب، واإلنستقرام، والواتس 

   أب.

السياسي بأنه   :الوعي  السياسي  الوعي  "يعرف  القيم :  من  مجموعة 

يشارك أن  للفرد  تتيح  التي  السياسية  والمبادئ  مشاركة    واالتجاهات 

ومشكالته مجتمعه  أوضاع  في  ويحدد و  ،فعالة  عليها  ويحكم  يحللها 

أجلم التحرك من  إلى  (اللقاني،    "تطويرها وتغييرها  وقفه منها ويدفعه 

1996: 204 ( . 

عليها   تتحصل  التي  الوعي  درجة  بأنها  إجرائيًا:  الباحثون  ويعرفه 

االجتماعي،   التواصل  لمواقع  زيارتها  نتيجة  من  الفلسطينية  المرأة 

التواصل   االجتماعي والتي سيتم قياسها من خالل استبانة دور مواقع 

 في تشكيل الوعي السياسي لدى المرأة الفلسطينية.

 الدراسات السابقة:

معارف  بعنوان:    )2010(  هالة دراسة   .1 تشكيل  في  االتصال  وسائل  دور 

 .واتجاهات الجمهور المصري نحو القضايا السياسية

تشكيل   في  االتصال  وسائل  دور  على  التعرف  الي  الدراسة  هدفت 

المصري حول قضاياهم وذلك لدى الجمهور المتفاوت معارف الجمهور  

واالق االجتماعي  المستوي  واالهتمامفي  التعليم  ومستوي  ، تصادي 

على   ميدانية  دراسة  إجراء  خالل  المسح من  منهج  الباحثة  واستخدمت 

، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين  ) 400عينة عشوائية قوامها (

تعرض الفرد لوسائل االتصال وبين اكتسابه للمعرفة، كما وتوجد فروق 



الختالف  وفقًا  بقضاياهم  المبحوثين  معرفة  مستويات  في  دالة 

 مستوياتهم االقتصادية لصالح ذوي المستوى األعلى. 

2. ) الدعيمي  تشكيبعنوان:    ) 2018دراسة  في  بوك  الفيس  اتجاهات  دور  ل 

الرأي العام إزاء الحكومة المحلية في محافظة كربالء المقدسة "دراسة 

   .مسحية على طلبة جامعة أهل البيت في كربالء

تشــكيل  في  بــوك  الفــيس  دور  عن  الكشف  إلى  الدراسة  هدفت 

كـــربالء،   المحليــة في  الحكومــة  إزاء  العــام  الــرأي  واستخدمت  اتجاهــات 

ا  المسحي  الدراسة  لشريحة  لمنهج  النظر  وجهات  استطالع  عبر  وذلك 

في   البيت  أهل  جامعة  طلبة  وهي  العراقي  المجتمع  من  مهمة 

النتائج  المحافظة، في    وأظهرت  الموبايل  يستخدم  الذي  الجمهور  أن 

 .% تقريباً 50الوصول للفيس بوك نسبته 

3. ) حسين  العزب  الشيماء  الشبكات بعنوان:    )2014دراسة  مواقع 

القضايا  االجت نحو  العام  الرأي  اتجاهات  بتشكيل  وعالقتها  ماعية 

 . السياسية

دف هذه الدراسة إلى التعرف على آليات تشكيل وتكوين اتجاهات  ته

الرأي العام نحو القضايا السياسية في مصر من خالل التعرض لموقع  

مصر،  في  استخداًما  االجتماعية  الشبكات  أكثر  باعتباره  بوك  الفيس 

والتحليلي،   الوصفي  بشقيه  المسح  منهج  على  الدراسة  واعتمدت 

استقصاء صحيفة  من   باستخدام  متاحة  للعينة  إرسالها  تم  إلكترونية 

) قوامها  بلغ  بوك،  الفيس  مبحوث،  407مستخدمي  النتائج  )  وأظهرت 

العينة؛ حيث بلغت   ارتفاع مستوى كثافة استخدام فيسبوك بين أفراد 

 ) مرتفع  بمستوى  فيسبوك  يستخدمون  من  انقسم 62.9نسبة   ،(%



ف الموقع  دور  حول  الدراسة  عينة  من  فيسبوك  تكوين مستخدمي  ي 

اآلراء، فذكر ما يقرب من نصف أفراد عينة الدراسة أن اآلراء التي طرحت  

 على فيسبوك ساعدتهم في تحديد موقفهم من التعديالت الدستورية. 

 التعقيب على الدراسات السابقة:

تناول   من  منها  أن  السابقة  الدراسات  من  وسائل  يتضح  دور 

  )، 2010دارسة محمود (االتصال في تشكيل معارف الجمهور المصري ك 

كدراسة دور الفــيس بــوك في تشــكيل اتجاهــات الــرأي العــام  ومنها من  

تشكيل وتكوين اتجاهات الرأي العام )، ومنها من تناول  2018الدعيمي (

السياسية القضايا  (  نحو  حسين  أغلب  و  كما)،  2014كدراسة  أكدت 

ل االجتماعي في  الدراسات السابقة أن الجمهور يفضل شبكات التواص

مجال  في  أو  والمعرفة  االطالع  مجال  في  كان  سواء  المجاالت  جميع 

 .التعليم أو األخبار أو التسلية والترفيه

 اإلطار النظري: 

 مميزات وعيوب استخدام مواقع التواصل االجتماعي:
ب التواصل االجتماعي  (  مميزات،تتمتع مواقع  ) عدة  2012ذكر الفار 

 :لمواقع التواصل االجتماعيمميزات 

 وبدون مقابل. ةمجاني اأنه .1

 وجميع محتوياته باللغة العربية. اأن واجهته .2

 .اسهولة استخدامه .3

من  .4 المعلومات  على  للحصول  وسيلة  االجتماعي  التواصل  مواقع  توفر 

 مصادر متعددة وفي مكان واحد.

 المعلومات والمعرفة بحرية تامة. يستطيع األفراد مشاركة  .5



أو  .6 متزامن  بشكل  أكان  سواء  اآلخرين  مع  والتواصل  التفاعل  إمكانية 

 غير.

للمستخدمين  .7 تتيح  والتي  البحث  أداة  االجتماعي  التواصل  مواقع  توفر 

 البحث عن معلومات محددة؛ مثل: المستخدمين والمجموعات 

يهم وتجعلهم يشعرون تقلل من انطوائية األفراد، وتعزز االجتماعية لد .8

 بالمجتمع وبالحياة من حولهم.

االجتماعي .9 التواصل  شبكات  والتسلية   تستخدم  الترفيه  بهدف 

وأحيانًا  اآلخرين،  مع  ولالشتراك  الفراغ،  أوقات  وقضاء  والتنفيس 

 ). 2015للهروب من الضغوط ومشاكل الحياة (بقطر: 

إ .10 على  وتعمل  اإللكتروني،  التعليم  تطوير  في  دورًا  الجانب تلعب  ضافة 

 االجتماعي له.

تساعد في زيادة الوعي وتلعب دورًا هامًا ومؤثرًا أثناء األزمات والكوارث   .11

 ). 2014الطبيعية. (برغوث، 

  سلبيات مواقع التواصل االجتماعي: ثانيًا:

؛  مواقع التواصل االجتماعيهناك العديد من المآخذ التي أخذت على  

أن   علينا  ينبغي  فإنه  االجتماعي؛  التواصل  مواقع  مخاطر  من  ُحذر  حيث 

لمواقع   السليم  االستخدام  طريقة  على  والشابات  الشباب  نربي 

بطريقة  المشاركة  على  حثهم  خالل  من  وذلك  االجتماعي؛  التواصل 

مواقع التواصل االجتماعي  مسؤولة أخالقيا وبأمان، ومن أهم سلبيات  

 هو ما يلي:

بذلك تشويه   .1 أخبر  كما  الشباب  بين  جديدة  لغة  وظهور  العربية  اللغة 

اللغة  دراسته؛ حيث تحولت حروف  الدكتور علي صالح محمود من خالل 



"، وكلمة 3" والعين "2" والهمزة "7العربية إلى رموز وأرقام وباتت الحاء"

 " الخ. 7warحوار تكتب "

كاسب .2 موقع  بذلك  أخبر  كما  اإللكترونية  للجرائم  سكاي التعرض  ر 

من   أكثر  رصد  والذي  الحماية  في  تم   43المتخصص  خبيث  ملف  ألف 

 نشرها عبر الشبكات االجتماعية مثل (الفيس بوك). 

 ترويج اإلشاعات واستخدام شبكات التواصل االجتماعي لنشر التطرف. .3

إتمام عملهم، وكذلك قد تقلل من تفاعلهم  .4 إكمال  الشباب عن  امتناع 

تصيبهم بحالة من االنسحاب من المجتمع   مع اقرانهم وجهًا لوجه وقد 

 والميل للعزلة االجتماعية والشعو باالنطواء.

الشبكات  مواقع  على  األمن  بعنصر  ما  حد  إلى  يهتم  الشباب  إن 

االجتماعية، وعلى الويب بشكل عام، ويخشى من اختراق خصوصيتهم. 

 ). 2015(بقطر: 

وا .5 المعلمين  على  المهم  من  ولذلك  واألمان:  أن  الخصوصية  لطالب 

 يتعرفوا على طريقة خصخصة وتأمين المعلومات؛ وذلك عن طريق:

متنوعة -أ مجموعة  بوك  الفيس  يقدم  حيث  الخصوصية:  إعدادات  تغيير 

من األساليب التي يمكن من خاللها ضبط إعدادات المستخدم لتناسب 

بعض  منع  الخصوصية  إعدادات  طريق  عن  ويمكن  احتياجاته. 

الح رؤية  من  المستخدمين المستخدمين  رؤية  من  والحد  سابات، 

التي   المعلومات  رؤية  على  والسيطرة  لآلخرين،  الشخصية  للمعلومات 

 ". Wallتظهر في الجدار " 

إنشاء قوائم األصدقاء: حيث تتيح هذه القوائم التحكم فيمن يشاهد  -ب

أو يطلع على الصفحة الشخصية أو مشاهدة المشاركات أو األصدقاء.  



تمكن   من حيث  معينة  مجموعة  مع  للمشاركة  القوائم  استخدام 

 األشخاص أو جمهور معين. 

القيام -ج ألجل  جدا  مفيدة  هي  المجموعات  إن  بوك:  الفيس  مجموعات 

ضمن  بها  القيام  في  الناس  معظم  يرغب  التي  النشاطات  بأنواع 

سبيل  على  الواقعية؛  الحياة  في  الموجودة  التقليدية  المجموعات 

اء المجموعة نشر الصور التي ال يمكن أن يراها إال  المثال: يمكن ألعض

 أفراد المجموعة  

التعرض للمشاكل الصحية نتيجة قضاء أوقات كبيرة في التواصل مع  .6

 اآلخرين.  

لمنتجات وهمية  .7 الخداع من قبل مسوقين  التعرض ألنواع مختلفة من 

 أو دون المستوى.

األمن السلبي   –  التعرض لألفكار الضالة التي تتناول موضوعات: العنف .8

 الجنس.  –

التعرض لفتور الحس األخالقي نتيجة كمية المعلومات الهائلة المليئة  .9

 ). 2012بالعنف والدمار، والتي من شأنها ألفة المستخدمين لها. (فير، 

االجتماعي: التواصل  موقع  استخدام  لكيفية    كيفية  التطرق  سيتم 

خ  من  الشخصي  الصعيد  على  بوك  الفيس  موقع  تناول استخدام  الل 

) المقدادي  يذكر  حيث  لمكوناته،  الفيس  2013الطالبة  مكونات  بعض   (

 بوك؛ ومنها:

الشخصي  -1 تنشئ   :Profileالملف  أن  عليك  بالموقع  تشترك  فعندما 

األمور  صورك،  الشخصية،  معلوماتك  على  يحتوي  شخصيا  ملفا 

مع   التواصل  سهولة  أجل  من  مفيدة  معلومات  وكلها  لك،  المفضلة 



اآلخرين، كذلك يوفر معلومات للشركات التي تريد أن تعلن لك سلعتها 

 الجديدة.

صديق  -2 المس  :Add Friendإضافة  يستطيع  أي  وبها  إضافة  تخدم 

صديق، أو أن يبحث عن أي فرد موجود على شبكة الفيس بوك بواسطة 

 بريده اإللكتروني.

مجموعة  -3 مجموعة   :Groupsإنشاء  إنشاء  خاصية  خالل  من  تستطيع 

إلكترونيا يجتمع حول قضية  أن تنشئ مجتمعا  اإلنترنت  إلكترونية على 

رياضية... أو  اجتماعية،  أو  كانت،  إلخ، وتستطيع جعل معينة، سياسية 

االشتراك بهذه المجموعة حصريا للعائلة واألصدقاء، أو عامة يشترك  

 بها من هو مهتم بموضوعها.  

4-" تحميل   ":Photoالصور  من  المستخدمين  تمكن  التي  الخاصية  وهي 

 األلبومات والصور من األجهزة الشخصية إلى الموقع وعرضها.

 ما يلي:  ) إلى المكونات السابقة2012ويضيف فير (

1-" شخصية   ":Messagesالرسائل  رسائل  إرسال  إمكانية  يقدم  حيث 

البريد   كحال  حاله  وذلك  بوك؛  الفيس  مجتمع  أعضاء  باقي  إلى  خاصة 

 اإللكتروني.

2-" اإلخبار  على   ": News Feedخالصات  ألصدقائك  يمكن  مكان  وهو 

أو   ويب،  مواقع  أو  فيديو،  أو  صور،  من  مشاركتك  رؤية  بوك  الفيس 

آخر غيره يرى  أن  الشخصية  صفحتك  يتصفح  شخص  ألي  ويمكن  ا. 

 األخبار والرسائل المكتوبة فيها.

أضحت معظم مواقع اإلنترنت تقدم أماكن خاصة   ":Noteالمالحظات "-3

للزوار (للتدوين)، يمكنك فيها التعبير عما يجول في خاطرك، حيث يمكن 



ال ويقدمها  وغيرها،  وهوياتك  وعائلتك  نفسك  عن  بوك  الكتابة  فيس 

 مجانًا. 

الذي   :Eventاألحداث  -4 ما  إيجاد  على  المناسبات  ميزة  تساعدك  حيث 

يجري في محيطك وكل شيء بدءًا من حفالت، مرورًا بافتتاح المعارض،  

 ووصوًال إلى الحصص الدراسية. 

حيث   :Appsالتطبيقات  -5 بوك،  الفيس  في  تجرى  صغيرة  برامج  وهي 

بدءًا من األلعاب الصغيرة إلى تلك  تجعلك قادرًا على القيام بأي شيء  

الوصول  في  الكاملة  الحرية  المبرمج  بوك  الفيس  يمنح  حيث  المفيدة، 

 لمنصة الفيس بوك. 

 إجراءات الدارسة:

يتكون مجتمع الدراسة من جميع النساء  : مجتمع الدراسة:أوالً 

) حسب تقرير وسائل التواصل 202185الفلسطينيات والبالغ عددهم (

 epochاالجتماعي في فلسطين الصادر عن موقع 

(http://www.ipoke.co/) . 

 : عينة الدراسة: ثانياً 

من   أنثى)  30( االستطالعية الدراسة نةی ع شملتاالستطالعية:   العينة •

 الدراسة، والتحقق أداة  تقنين التواصل االجتماعي، بغرضرواد مواقع  

 األصلية. العينة  للتطبيق على صالحيتها من

األصلية • الدراسة  م:  عينة  اإلناث  من  الدراسة  عينة  ستخدمات  تكونت 
االجتماعي التواصل  (مواقع  عددهم  والبالغ  العدد تح اتم  ،  ) 292،  ساب 

اختيارهم   وتم  العينات،  الختيار  ثومبسون  ريتشارد  معادلة  وفق 
) يوضح توزيع عينة الدراسة حسب 1والجدول رقم (بالطريقة العشوائية 

 متغيرات الدراسة.
 : لتخصص للمستوى التعليميتوزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا  

 .التعليمي ستوى) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للم1يوضح الجدول رقم ( 



 النسبة المئوية التكرارات  المتغير

 

 عامة ثانوية
 فأقل

112 38.4 

 61.6 180 فأعلى  جامعي

 100.0 292 المجموع

 ) ) أن العدد األكبر من اإلناث في  1يتضح من الجدول السابق رقم 
يهتم  الفلسطيني  المجتمع  أن  إلى  يعود  وهذا  للجامعيات  كان  العينة 

 المرأة أكثر من غيره من المجتمعات.بتعليم 
 ) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للحالة االجتماعية 2يوضح الجدول رقم ( 

 التكرارات  
النسبة 
 المئوية

 
 27.7 81 غير متزوجة 

 72.3 211 متزوجة 
 100.0 292 المجموع

 

) ان النسبة األعلى من اإلناث في  2يتضح من الجدول السابق رقم (
 . الدراسة هم من النساء المتزوجاتعينة 

 للمواطنة. ) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا 3يوضح الجدول رقم ( 

 النسبة المئوية التكرارات  المتغير

 

مواطن
 ة

131 44.9 

 55.1 161 الجئة

المجم 
 وع

292 100.0 

 
) ) أن أعداد اإلناث الالجئات أكبر  3يتضح من الجدول السابق رقم 

وذلك ألن أعداد الالجئين في محافظات فلسطين   المواطنات،من أعداد  
 الجنوبية يفوق أعداد المواطنين  

 االقتصادي. ) توزيع أفراد عينة الدراسة وفقًا للمستوى 4يوضح الجدول رقم ( 

 النسبة المئوية التكرارات  المتغير

 
 ثابت دخل يوجد

 لألسرة
229 78.4 



 دخل يوجد ال
 لألسرة

63 21.6 

 100.0 292 المجموع

) أن أعداد اإلناث ممن لهن دخل  4يتضح من الجدول السابق رقم (
هذه النتيجة بأن ارتياد   الباحثونويفسر    دخل، ثابت يفوق من ليس لهن  

مواقع التواصل االجتماعي يحتاج إلى أجهزة حديثة وإلى اشتراك انترنت 
 شهريًا. وهذا قد ال يتوفر لجميع األسر التي ليس لها دخل ثابت  شهري،

الدراسة: أداة  أهداف   الباحثوناستخدم    رابعًا:  لتحقيق  االستبانة 

 الدارسة.

بعد االطالع على األدب التربوي، وفي ضوء الدراسات    وصف االستبانة: 

من  عينة  آراء  واستطالع  الدراسة  بمشكلة  المتعلقة  السابقة 

قام   تكشف  الباحثونالمتخصصين،  استبانة  وتطوير  مواقع    ببناء  دور 

الفلسطينية،   للمرأة  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل 

 هما: وقد تم تقسيم االستبانة إلى محورين

االجتماعي  .1 التواصل  مواقع  على  الفلسطينية  المرأة  اعتماد  حجم 

 كمصدر للمعلومات السياسية.

بالقضايا  .2 السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 

 المحلية والعالمية.

 : صدق االستبانة

 صدق االتساق الداخلي: 
من    الباحثونقام   المكونة  االستطالعية  العينة    ) 30(بتوزيع 

على   التواصل  استبانة  مواقع  رواد  من  قام   االجتماعي،النساء  ثم 
بحساب   الداخلي التجانس مدى بتحديد   الباحثون معامالت  لالستبانة 

والدرجة  االستبانة  فقرت  من  فقرة  كل  درجات  بين  بيرسون  االرتباط 
 )  7 – 5الكلية للمحور الذي تنتمي إليه كما توضح ذلك الجداول التالية ( 

  للتأكد Kolmogorov-Smirnov Testبعمل اختبار    الباحثين وقد قام  
ال تتبع  البيانات  أن  وظهر  الطبيعي  التوزيع  تتبع  البيانات  أن  توزيع من 



)  0.05الطبيعي حيث أن الداللة اإلحصائية للمجاالت ككل كانت أكبر من (
بالباحثين استخدام االختبارات المعلمية لبيانات تتبع التوزيع   حديمما  

 الطبيعي. 
) رقم  فقرات  5والجدول  من  فقرة  كل  بين  االرتباط  معامل  يوضح   (

 المحور األول والدرجة الكلية للمحور.
 امل ارتباط فقرات المحور األول مع الدرجة الكلية للمحور) مع 5جدول رقم (

 م
  المرأة اعتماد حجماألول: المحور 
 االجتماعي  التواصل مواقع على الفلسطينية

 السياسية للمعلومات كمصدر

معامل  
 االرتباط 

القيمة  
 االحتمالية

  
شبكات  السياسية  للمعلومات  مصادري 

 التواصل االجتماعي
.592** .000 

 000. **722. اتابع المعلومات السياسية عبر الفيس بوك   

 000. **658. اتابع المعلومات السياسية عبر إنستجرام  

 000. **706. اتابع المعلومات السياسية عبر يوتيوب  

 05. *371. اتابع المعلومات السياسية عبر تويتر   

  

االجتماعي   التواصل  شبكات  يوميًا  استخدم 

من  لمطالعة   أقل  السياسية  المعلومات 

 ساعة 

.395* .05 

  

االجتماعي   التواصل  شبكات  يوميًا  استخدم 

ساعة  من  السياسية  المعلومات  لمطالعة 

 إلى ثالث ساعات

.843** .000 

  

االجتماعي   التواصل  شبكات  يوميًا  استخدم 

لمطالعة المعلومات السياسية أكثر من ثالث 

 ساعات

.621** .000 

 0.463 = (0.01) داللة مستوى وعند (28) حرية درجة عند الجدولية ر
 0.361 = (0.05) داللة مستوى وعند (28) حرية درجة عند الجدولية ر

) رقم  الجدول  فقرات  5يبين  من  فقرة  كل  بين  ارتباط  معامالت   (
الداللة   مستوى  عند  دالة  وهي  لفقراته،  الكلية  والدرجة  األول  المحور 

(0.05و  0.01( المدى  بين  محصورة  االرتباط  ومعامالت   (0.371  -0.843  ،(
 وبذلك تعتبر فقرات المحور صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه. 



) يوضح معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات  6والجدول رقم (
 المحور الثاني والدرجة الكلية للمجال. 

 الثاني مع الدرجة الكلية للمجال ) معامل ارتباط فقرات المحور 6جدول رقم (

  الوعي تشكيل في  االجتماعي التواصل  مواقع دور الثاني:المحور 
 والعالمية لمحليةا بالقضايا السياسي

  
تلبي مواقع التواصل االجتماعي حاجتي عن األحداث 

 السياسية. 

.563** 
.000 

  
تتيح مواقع التواصل االجتماعي لي فرصة مناقشة 

 السياسية.القضايا 

.486** 
.000 

 000. **758. وسيلة جيدة في تشكيل الرأي العام لدي.   

  
وحاجاتي  رغباتي  االجتماعي  التواصل  مواقع  تشبع 

 السياسية. 

.914** 
.000 

  
األحداث   بشأن  اآلخرين  مع  التحدث  على  تساعدني 

 السياسية المحلية.

.745** 
.000 

  
التواصل االجتماعي على   الوعي تعمل مواقع  زيادة 

 السياسي لدي.

.628** 
.000 

 000. **822. جعلتني أغير رأيي اتجاه بعض األحداث السياسية.  

  
أعتمد على مواقع التواصل االجتماعي لالطالع على  

 األخبار الدولية.

.777** 
.000 

 0.463 = (0.01) داللة مستوى وعند (28) حرية درجة عند الجدولية ر
 0.361 = (0.05) داللة مستوى وعند (28) حرية درجة عند الجدولية ر

 ) ارتباط بين كل فقرة من فقرات المحور 6يبين الجدول رقم  ) معامالت 
 ) الداللة  مستوى  عند  دالة  وهي  لفقراته،  الكلية  والدرجة    ) 0.01الثاني 

 ) )، وبذلك تعتبر 0.914  -   0.486ومعامالت االرتباط محصورة بين المدى 
 فقرات المحور صادقة وتقيس ما وضعت لقياسه.  

مدى  إن  البنائي:الصدق   يقيس  البنائي   من محور كل ارتباط الصدق 
 الصدق من وللتحقق ،  لفقرات االستبانة الكلية  بالدرجة الدراسة محاور

مجاالت مجال كل درجة بين االرتباط معامالت حساب تم البنائي  من 
دالة عند  الكلية والدرجة االستبانة المعامالت  إن هذه  حيث  لالستبانة، 



داللة   أقل من   حيث   0.01مستوى  المحاور  لجميع  االحتمالية  القيمة  أن 
 التالي يوضح ذلك.  والجدول 0.01

) معامالت ارتباط كل مجال من مجاالت االستبانة مع 7جدول رقم (
 الدرجة الكلية

القيمة   االرتباطمعامالت  المحور 
 االحتمالية

المرأة   األول:المحور   اعتماد  حجم 
التواصل  مواقع  على  الفلسطينية 
للمعلومات  كمصدر  االجتماعي 

 السياسية 

.857** 

.000 

التواصل   الثاني:المحور   مواقع  دور 
الوعي   تشكيل  في  االجتماعي 
المحلية  بالقضايا  السياسي 

 والعالمية

.885** 

.000 

) رقم  السابق  الجدول  من  ترتبط 7يتضح  لالستبانة  المحاور  جميع  أن   (

إحصائية عند مستوى   ذا داللة  ارتباطا  الكلية لالستبانة  )،  0.01(بالدرجة 

ب تتمتع  االستبانة  أن  على  يؤكد  االتساق  وهذا  صدق  من  عالية  درجة 

 الداخلي.

االستبانة   هذه   : Reliabilityثبات  تعطي  أن  االستبانة  بثبات  يقصد 

االستبانة نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع االستبانة أكثر من مرة تحت  

وأجرى   والشروط،  الظروف  ثبات   الباحثوننفس  من  التأكد  خطوات 

)  30ستطالعية المكونة من ( االستبانة بحساب معامل الثبات للعينة اال

 فردًا بطريقتين هما التجزئة النصفية ومعامل ألفا كرونباخ. 

تم حساب االرتباط بين :Split-Half Coefficient: النصفيةطريقة التجزئة  

براون   سبيرمان  بمعادلة  التجزئة   إذا  Spearman Brownالجزأين  كانت 

النصفية متساوية التباين، أو استخدام معامل جتمان للتجزئة النصفية 

) رقم  والجدول  التباين.  المتساوية  بعد 8غير  الثبات  معامل  يوضح   (

 .التعديل لالستبانة

 معامل الثبات لمحاور االستبانة )8جدول رقم (

 معامل الثبات عدد الفقرات  المحور  



اعتماد   األول:المحور     حجم 
المرأة الفلسطينية على مواقع  
كمصدر   االجتماعي  التواصل 

 للمعلومات السياسية 

8* 0.737 

مواقع    الثاني:المحور     دور 
التواصل االجتماعي في تشكيل 
بالقضايا   السياسي  الوعي 

 المحلية والعالمية

8* 0.743 

 0.747 15 الثبات الكلي  
 *تم استخدام معامل جتمان ألن تباين النصفين غير متساوي. 

) رقم  السابق  الجدول  من  بدرجة 8يتبين  تتمتع  االستبانة  أن   (

الثبات حيث   (  تراوحت قيمعالية من  الثبات بين  )  0.743) و(0.737معامل 

(  وبلغ لالستبانة  الكلي  الثبات  عالية مما جعل 747معامل  قيمة  .) وهي 

 يطمئنان إلى ثبات االستبانة. الباحثين 

كرونباخ   ألفا  معامل  استخدم :   Cranach's Alpha Coefficientطريقة 

معامل ألفا كرونباخ لقياس معامل ثبات االستبانة، والجدول   الباحثون

  .) يوضح قيم معامالت ثبات االستبانة11رقم (

 كرونباخ).قيم معامالت ثبات االستبانة (الفا : )9جدول رقم (

 معامل الثبات  عدد العبارات   المحور  م
 0.763 8 المحور األول    
 0.860 8 الثاني المحور   

 0.866 16 الثبات الكلي  
) رقم  الجدول  من  أن9يتبين   من عالية بدرجة تتمتع االستبانة ) 

( حيث الثبات ) وبمعامل ثبات كلي  0.860) و(0.763تراوحت قيم ألفا بين 
) تطمئن قيم وهي )  0.866بلغ  عينة  على تطبيقها إلى   الباحثون عالية 

 الدراسة.
 :المعالجات اإلحصائية المستخدمة في الدراسة

باستخدام  الباحثين  قبل  من  اآللي  الحاسب  إلى  البيانات  إدخال  تم 
اإلحصائيبرنامج   باستخدام SPSS(  التحليل  البيانات  تحليل  تم  وقد   (

المناسبة لمعالجة بيانات االستبانات التي وزعت،  األساليب اإلحصائية  
 وذلك لإلجابة على أسئلة الدراسة، وهذه األساليب هي: 



    الصفات) الديموغرافية  للمتغيرات  المئوية  والنسب  التكرارات 
 الشخصية). 

  .المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 
   اختبارT.test    النساء من رواد  إليجاد الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين

 مواقع التواصل االجتماعي لجميع متغيرات الدراسة.
  لقياس حجم األثر. إيتااختبار مربع 

 
 

 :نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها
إليه  تمهيد:   توصل  ما  أهم  على  الفصل  هذا  في    الباحثونيحتوي 

تحليل  خالل  من  الدراسة  أسئلة  عن  اإلجابة  خالل  من  دراستهما، 

وتوصيا  الدراسة  لنتائج  ملخص  إلى  إضافة  ولغرض  ،  تهااالستبانة، 

البيانات وتصنيفها في مجموعات وعمل   الباحثونالتحليل قام   بتحليل 

برنامج الرزم اإلحصائية   الباحثونالتكرارات والنسب المئوية، واستخدم  

الدراسة في    SPSSاالجتماعية  للدراسات   عينة  أفراد  استجابات  لتحليل 

 البيانات الوصفية. 

المعتمد  تحديد تم الدراسة، فقد في  المعتمد المحك لتحديد  :المحك 

 بين المدى حساب خالل الخماسي من مقياس ليكرت  في  الخاليا طول

 المقياس في  أكبر قيمة على تقسيمه ثم )، ومن4=1-5( المقياس  درجات

( الخلية  طول على للحصول هذه  0.80=4/5أي  إضافة  تم  ذلك  وبعد   ،(

 صحيح واحد وهي المقياس بداية( المقياس في قيمة أقل القيمة إلى  

 كما الخاليا طول أصبح الخلية، وهكذا لهذه  األعلى الحد لتحديد وذلك)

 . )42: 2000(ملحم، )  10اآلتي رقم (  الجدول في موضح هو
 المحك المعتمد في الدراسة  ): يوضح10(الجدول رقم 

الوزن النسبي   طول الخلية 
 المقابل له 

درجة  
 الموافقة 

بدرجة قليلة   20%-36%من  1 – 1.80من 
 جدا 

 بدرجة قليلة  36%- 52%أكبر من  1.80 - 2.60من أكبر 
بدرجة  % 52%- 68أكبر من  2.60 – 3.40أكبر من 

 متوسطة 



 بدرجة كبيرة 68%- 84%أكبر من  3.40 – 4.20أكبر من 
بدرجة كبيرة  84 %-100%من أكبر  5- 4.20أكبر من 

 جدا 
لإلجابة   وتفسيرها  األول  السؤال  عن  باإلجابة  المتعلقة  النتائج 
دور  ما   :" على:  ينص  الذي  الدراسة:  أسئلة  من  الرئيس  السؤال  عن 

السياسي   الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  للمرأة  مواقع 
الفلسطينية؟  قام الباحثون بتقسيم هذا السؤال إلى أسئلة فرعية على  
النحو التالي: السؤال الفرعي األول: ما درجة اعتماد المرأة الفلسطينية 

 على مواقع التواصل االجتماعي كمصدر للمعلومات السياسية؟
قام   السؤال  هذا  عن  المتوسط    الباحثونولإلجابة  بحساب 

ون والنسبة المئوية واالنحراف المعياري، وتم ترتيب كل  الحسابي الموز 
بناء على ما ورد  توافر كل فقرة  " ودرجة  فقرة من فقرات المحور األول 

 . ) يبين تقديرات إجابات األفراد11)، والجدول رقم (10في الجدول (
 

) يبين المتوسط الحسابي الموزون والنسبة المئوية واالنحراف  11جدول (
 محور األولالمعياري لل 

المتوس  الفقرة  م
ط  

 الحسابي

االنحراف  
المعيار 

 ي

النسبة 
المئوية 

للمتوسط 
 الحسابي

درجة  
 التوافر 

ترتيب 
الفقرا

في   ت 
 المحور 

مصادري   

للمعلوما 

ت  

السياسية  

شبكات  

التواصل  

 االجتماعي

3.5479 1.20184 70.95890
4 

 1 كبيرة

اتابع    

المعلوما 

ت  

السياسية  

عبر الفيس  

متوسط  67.465753 1.22167 3.3733
 ة

2 



 بوك

اتابع    

المعلوما 

ت  

السياسية  

عبر 

 إنستجرام 

2.2021 1.33558 44.04109
6 

 7 قليلة 

اتابع    

المعلوما 

ت  

السياسية  

 عبر يوتيوب 

 6 قليلة  44.178082 1.27662 2.2089

اتابع    

المعلوما 

ت  

السياسية  

 عبر تويتر 

 8 قليلة  36.30137 1.20710 1.8151

استخدم   

يوميًا  

شبكات  

التواصل  

االجتماعي 

لمطالعة 

المعلوما 

ت  

السياسية  

من  أقل 

 ساعة 

متوسط  53.767123 1.34272 2.6884
 ة

3 

 4 قليلة  48.082192 1.34486 2.4041استخدم   



يوميًا  

شبكات  

التواصل  

االجتماعي 

لمطالعة 

المعلوما 

ت  

السياسية  

ساعة   من 

ثالث   إلى 

 ساعات

استخدم   

يوميًا  

شبكات  

التواصل  

االجتماعي 

لمطالعة 

المعلوما 

ت  

السياسية  

من  أكثر 

ثالث 

 ساعات

 5 قليلة  46.986301 1.40246 2.3493

 
الدرجة  
الكلية 
 للمحور

2.5700 .82859 51.40030
4 

  قليلة 

مصادري  ) التي تنص على "  1أن الفقرة (   ) 11رقم (  يتضح من الجدول
االجتماعيللمعلومات   التواصل  شبكات  على   ".السياسية  حصلت  قد 

) مئوية  بنسبة  األولى  تقدير  70.95المرتبة  وبدرجة  ويعزو   كبيرة.%) 



النساء على   الباحثون المحمول مع  أجهزة  االنترنت على  توافر  إلى  ذلك 
 مدار الساعة. 

 ) الفقرة  أن  يتضح  تنص  5كما  التي  المعلومات "  على:)  اتابع 
توي عبر  بلغت    تر"السياسية  مئوية  قليلة   .36.3بنسبة  تقدير  بدرجة   % 

موقع  ذلك    الباحثونويعزو   على  األخبار  في  البحث  صعوبة  تويتر،  إلى 
صعوبة التعامل معه على عكس برنامج الفيس بوك الذي يشهد   وربما

لعمل المجموعات والمراسالت الفورية ومكالمات   وإمكانهإقباًال كبيرًا  
 الصوت والفيديو.

تشكيل ما    الثاني:الفرعي    السؤال في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 
   والعالمية؟الوعي السياسي بالقضايا المحلية 

قام   السؤال  هذا  عن  الحسابي   الباحثونولإلجابة  المتوسط  بحساب 
الموزون والنسبة المئوية واالنحراف المعياري، وتم ترتيب كل فقرة من 
فقرات المحور الثاني " ودرجة توافر كل فقرة بناء على ما ورد في الجدول 

 ) يبين تقديرات إجابات األفراد 12)، والجدول رقم (10(
مئوية  ) يبين المتوسط الحسابي الموزون والنسبة ال12جدول (

 واالنحراف المعياري للمحور الثاني
المتوس  الفقرة  م

ط  
 الحسابي

االنحراف  
المعيار 

 ي

النسبة 
المئوية 

للمتوسط 
 الحسابي

درجة  
 التوافر 

ترتيب 
الفقرا
ت في  
 المحور 

تلبي   

مواقع  

التواصل  

االجتماعي 

عن   حاجتي 

األحداث  

السياسية 

. 

 1 كبيرة 72.39726 1.11965 3.6199

تتيح   

مواقع  

التواصل  

متوسط  62.123288 1.22082 3.1062
 ة

7 



االجتماعي 

فرصة   لي 

مناقشة  

القضايا 

السياسية 

. 

وسيلة    

في   جيدة 

تشكيل  

الرأي  

 العام لدي. 

متوسط  67.260274 1.20640 3.3630
 ة

4 

تشبع   

مواقع  

التواصل  

االجتماعي 

رغباتي 

وحاجاتي 

السياسية 

. 

متوسط  65.273973 1.18510 3.2637
 ة

5 

تساعدني    

على 

التحدث مع  

اآلخرين  

بشأن  

األحداث  

السياسية  

 المحلية.

متوسط  62.945205 1.31952 3.1473
 ة

6 

تعمل   

مواقع  

 2 كبيرة 70.205479 1.17384 3.5103



التواصل  

االجتماعي 

زيادة  على 

الوعي  

السياسي 

 لدي.

جعلتني   

رأيي   أغير 

اتجاه 

بعض 

األحداث  

السياسية 

. 

متوسط  61.30137 1.16620 3.0651
 ة

8 

على    أعتمد 
مواقع  

التواصل  
االجتماعي 

لالطالع 
األخبار   على 

 الدولية. 

 3 كبيرة 68.287671 1.29347 3.4144

 
الدرجة  
الكلية 
 للمحور

3.3193 .85652 66.38508
4 

متوسط 
 ة

 

الجدول من  (  يتضح  (  )12رقم  الفقرة  على"1أن  تنص  التي  تلبي    ) 
" . قد حصلت    مواقع التواصل االجتماعي حاجتي عن األحداث السياسية.

) مئوية  بنسبة  األولى  المرتبة  تقدير  72.93على  وبدرجة  ويعزو %)  كبيرة 
جميع  ومتابعة  نشر  على  الناس  من  الهائل  اإلقبال  إلى  ذلك  الباحثون 

التواصل االجتماعي والمرأة قد تكون مشتركة ف ي  األحداث على مواقع 
السياسية التي تغطي األحداث  المجموعات  أكدته العديد من  ، وهذا ما 

) الشيماء العزب حسين  التواصل ،  )2014دراسة  حيث أكدت أن لمواقع 



مواقفهم  تحديد  في  وساعدتهم  آرائهم  تكوين  في  دور  االجتماعي 
 . السياسية

جعلتني أغير رأيي اتجاه "  على:) التي تنص  7كما يتضح أن الفقرة (
السياسية. األحداث  بنسبة بعض  األخيرة  المرتبة  على  حصلت  قد   "

بلغت   تقدير    61.3مئوية  بدرجة  ويعزو  %  إلى    الباحثونمتوسطة،  ذلك 
ال تشكيل  في  التواصل  وسائل  دور  المرأة  أهمية  لدى  العام  رأي 

(الفلسطينية محمود  دراسة  أكدته  ما  وهذا  أن  2010،  أكدت  حيث   ،(
 واكتساب المعرفة.األفكار  لمواقع التواصل دور تحديد

) يوضح ترتيب المحاور حسب الوزن النسبي لكل محور 13والجدول رقم (
 من محاور االستبانة 

 ) ترتيب المحاور حسب الوزن النسبي لكل محور من محاور االستبانة 13جدول رقم (

 المحور  م
المتوسط 

 الحسابي
االنحراف  
 المعياري

الوزن  
 النسبي 

درجة  
 التقدير

 الترتيب

 2 قليلة  51.400304 82859. 2.5700 المحور    

  
المحور  

 الثاني  
 1 متوسطة  66.385084 85652. 3.3193

المتوسط 
الكلي  

 لمجاالت  
  متوسطة  58.892694 75346. 2.9446

 ) أن:  13يتضح من الجدول السابق رقم (
مجاالت  الثانيالمحور    -  في  األولى  المرتبة  على  حصل  قد  االستبانة  " 

) _وحسب المقياس المحكي المعتمد نجد أن هذا  66.38%مئوية (  بنسبة
تقدير   درجة  على  حصل  قد  ويعزو  المحور  إلى    الباحثونمتوسطة،  ذلك 

اآلراء   طرح  في  االجتماعي  التواصل  وسائل  تلعبه  الذي  الهام  الدور 
والتفاع ومناقشتها  المختلفةالسياسية  األخبار  مع  أكدته ل  ما  وهذا   ،

) حسين  أكدت  )،  2014دراسة  مواقع  حيث  يستخدمون  األفراد  أغلب  أن 
السياسية   المعلومات  على  للحصول  االجتماعي  بمستوى  التواصل 

 . %)62.9(لغت نسبته مرتفع 
االستبانة    األولالمحور    - مجاالت  في  األخيرة  المرتبة  على  حصل  قد 

) _وحسب المقياس المحكي المعتمد _نجد أن هذا  51.4%بنسبة مئوية (
ذلك إلى أن هناك   الباحثونويعزو    قليلة.المحور حصل على درجة تقدير  

مغلوطة  معلومات  تقدم  التي  والمواقع  السياسية  األخبار  من  الكثير 
  االجتماعي،ء الثقة في بعض وسائل التواصل  وغير دقيقة أفقدت النسا



خبر  أي  نشر  فرد  أي  بإمكان  جعلت  المواقع  على  الرقابة  غياب  أن  كما 
 سياسي دون مصدر موثوق. 

الفرعي   السؤال  عن  باإلجابة  المتعلقة  على:   الثالثالنتائج  ينص  الذي 
) داللة  مستوى  عند  احصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بين  α ≤ 0.05هل   (

الدراسة   عينة  أفراد  تقدير  درجات  التواصل متوسطات  مواقع  لدور 
والعالمية   المحلية  بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي 

) لمتغيرات  تعزى  التعليميوالتي   نوع   االجتماعية،الحالة  ،  المستوى 
االقتصاديالمواطنة،   اختبر المستوى  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة   ،

 صحة فروض الدراسة كما يأتي:  الباحثون
ذات   -1 فروق  توجد  ال  على:"  ينص  الذي  األول  بالفرض  المتعلقة  النتائج 

) داللة  مستوى  عند  احصائية  درجات α ≤ 0.05داللة  متوسطات  بين   (
الدراسة   عينة  أفراد  التوتقدير  مواقع  تشكيل لدور  في  االجتماعي  اصل 

والعالمية   المحلية  بالقضايا  السياسي  لمتغير  الوعي  المستوى  تعزى 
   التعليمي
 Two independentاختبار (ت) لمجموعتين مستقلتين    الباحثوناستخدم  

Sample T-test   ) الجدول  ويبين  األول،  الفرض  صحة  اختبار  أجل  )  14من 
أفراد   استجابات  متوسطات  بين  الفروق  من  للتحقق  (ت)  اختبار  نتائج 

لمتغي تبعًا  التعليمية  رالعينة  عامة    المستوى  جامعي    فأقل،(ثانوية 
على كل محور من محاور االستبانة ثم بالنسبة لالستبانة بشكل   فأعلى)

 عام. 
) رقم  استجابات  14الجدول  متوسطي  بين  للفروق  (ت)  اختبار  نتائج   (

 األفراد تبعًا لمتغير المستوى التعليمي.
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 2) = 0.05) وعند مستوى داللة (290قيمة ت الجدولية عند درجة حرية (
) حرية  درجة  عند  الجدولية  ت  (290قيمة  داللة  مستوى  وعند   (0.01  (

=2.660 
 ) أن:  14يتضح من الجدول رقم (

الدراسة– عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  لدور   توجد 
بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 

والعالمية لمتغير    المحلية  التعليميتعزى  محاور   المستوى  جميع  في 
الكلية الدرجة  وفي  المتوسط   لالستبانة،  االستبانة  لصالح  والفروق 
 األعلى وهم فئة جامعي فأعلى 

استخدم  التابع  المتغير  في  المستقل  المتغير  تأثير  حجم  ولتحديد 

 ) 15(رقمإيتا معامل   الباحثون

η2 =
T2

T2 + df  
 

) حجم تأثير المتغير المستقل (المستوى التعليمي: ثانوية عامة  15جدول رقم (
 فأقل، جامعي فأعلى) في درجة استجابات أفراد عينة الدراسة (حال وجود فروق) 

 حجم التأثير η2قيمة  Tقيمة  الفروقمصدر 

 ضعيف 0.014 2.054- المحور األول 

 ضعيف 0.020 2.469- المحور الثاني  

 ضعيف  0.022 2.538- االستبانة ككل 

) فإن التأثير الذي يتركه المتغير المستقل  15ومن الجدول رقم (  إحصائياً 
المتغير  على  فأعلى)  جامعي  فأقل،  عامة  ثانوية   :) التعليمي  (المستوى 
التابع (متوسطات تقديرات استجابات أفراد عينة الدراسة) في المحور 

ويفسر   ضعيف،  تأثير  هو  عن   الباحثونالثالث  ناتجة  الفروق  بأن  ذلك 
التع المستوى  أخرى غير  التعليمي دور ليمي  عوامل  للمستوى  كان  وإن 

المتعلمون   األشخاص  يميل  حيث  السياسي  الوعي  تشكيل  في  مهم 
 غيرهم.عادة إلى متابعة األمور والمستجدات السياسية أكثر من 



ذات   -2 فروق  توجد  ال  على:"  ينص  الذي  الثاني  بالفرض  المتعلقة  النتائج 
) داللة  مستوى  عند  احصائية  درجات α ≤ 0.05داللة  متوسطات  بين   (

الدراسة   عينة  أفراد  تشكيل تقدير  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لدور 
والعالمية   المحلية  بالقضايا  السياسي  لمتغير  الوعي  الحالة  تعزى 

   االجتماعية
مستقلتين    الباحثوناستخدم   لمجموعتين  (ت)   Twoاختبار 

independent Sample T-test    الثاني، ويبين من أجل اختبار صحة الفرض
) متوسطات  16الجدول  بين  الفروق  من  للتحقق  (ت)  اختبار  نتائج   (

العينة   أفراد  تشكيل استجابات  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لدور 
والعالمية   المحلية  بالقضايا  السياسي  لمتغير  الوعي  الحالة تبعًا 

االستبانة ثم على كل محور من محاور    متزوجة)غير    (متزوجة،  االجتماعية
 بالنسبة لالستبانة بشكل عام. 

 
) نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي استجابات األفراد تبعًا  16الجدول رقم (

 لمتغير الحالة االجتماعية.
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 2) = 0.05) وعند مستوى داللة (290قيمة ت الجدولية عند درجة حرية (

) حرية  درجة  عند  الجدولية  ت  (290قيمة  داللة  مستوى  وعند   (0.01  (
=2.660 

 ) أن:  16يتضح من الجدول رقم (



الدراسة    – عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  لدور ال 
بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 

والعالمية   لمتغير  المحلية  في الحالة  تعزى  محاور    االجتماعية  جميع 
ذلك إلى أن النساء وبغض النظر عن حالتهن  الباحثوناالستبانة، ويعزو 

والمشاركة االجتماعي االجتماعي  التواصل  مواقع  استخدام  إلى  يملن  ة 
 فيها ويرين أن لها أثرًا كبيرًا في تشكيل الوعي السياسي لديهن. 

ذات   -3 فروق  توجد  ال  على:"  ينص  الذي  الثالث  بالفرض  المتعلقة  النتائج 
) داللة  مستوى  عند  احصائية  درجات α ≤ 0.05داللة  متوسطات  بين   (

الدراسة   عينة  أفراد  تشكيل تقدير  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لدور 
والعالمية المحلية  بالقضايا  السياسي  لمتغير    الوعي   المواطنةتعزى 

 الجئة)    (مواطنة،
مستقلتين    الباحثوناستخدم   لمجموعتين  (ت)   Twoاختبار 

independent Sample T-test    الفرض الثالث، ويبين من أجل اختبار صحة
 ) متوسطات  17الجدول  بين  الفروق  من  للتحقق  (ت)  اختبار  نتائج   (

العينة   أفراد  تشكيل استجابات  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لدور 
والعالمية   المحلية  بالقضايا  السياسي  لمتغير  الوعي   المواطنةتبعًا 

 ل عام. على كل محور من محاور االستبانة ثم بالنسبة لالستبانة بشك
) نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي استجابات األفراد تبعًا  17الجدول رقم (

 لمتغير المواطنة. 
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) حرية  درجة  عند  الجدولية  ت  (290قيمة  داللة  مستوى  وعند   (0.01  (
=2.660 

 ) أن:  17يتضح من الجدول رقم (
الدراسة    – عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  لدور ال 

بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
والعالمية   لمتغير  المحلية  في جميع محاور االستبانة، المواطنة  تعزى 

كونهم   الباحثونويعزو   عن  النظر  وبغض  العينة  أفراد  أن  إلى  ذلك 
السياسية  القضايا  بمتابعة  يهتمون  فإنهم  مواطنين  أو  الجئين 

بها ويرين أن لوسائل التواصل دورًا مهمًا في تشكيل هذا  والمشاركة  
 الوعي لديهن.

ذات   -4 فروق  توجد  ال  على:"  ينص  الذي  الرابع  بالفرض  المتعلقة  النتائج 
(داللة   داللة  مستوى  عند  درجات α ≤ 0.05احصائية  متوسطات  بين   (

الدراسة   عينة  أفراد  تشكيل تقدير  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لدور 
والعالمية المحلية  بالقضايا  السياسي  لمتغير    الوعي  المستوى  تعزى 

 االقتصادي
مستقلتين    الباحثوناستخدم   لمجموعتين  (ت)   Twoاختبار 

independent Sample T-test   من أجل اختبار صحة الفرض الثالث، ويبين
) متوسطات  18الجدول  بين  الفروق  من  للتحقق  (ت)  اختبار  نتائج   (

العينة   أفراد  تشكيل استجابات  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  لدور 
والعالمية   المحلية  بالقضايا  السياسي  لمتغير  الوعي  المستوى  تبعًا 

لالستبانة   االقتصادي بالنسبة  ثم  االستبانة  محاور  من  محور  كل  على 
 بشكل عام. 

) نتائج اختبار (ت) للفروق بين متوسطي استجابات األفراد تبعًا  18الجدول رقم (
 لمتغير تخصص المستوى االقتصادي. 
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 2) = 0.05) وعند مستوى داللة (290قيمة ت الجدولية عند درجة حرية (
 2.660) =0.01داللة () وعند مستوى 290قيمة ت الجدولية عند درجة حرية (

 ) أن:  18يتضح من الجدول رقم (
الدراسة  – عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  لدور   ال 

بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
في جميع محاور   المستوى االقتصاديتعزى لمتغير    المحلية والعالمية

ضروريات   الباحثونويعزو    االستبانة، من  أصبح  االنترنت  أن  إلى  ذلك 
النظر  وبغض  فإنه  وبالتالي  الفلسطينية  األسر  من  الكثير  لدى  الحياة 

وجود وسائل   عن  أن  ترى  الفلسطينية  المرأة  فإن  لألسرة  ثابت  دخل 
السياسية باألمور  لديها  وعيًا  جاءت التواصل تشكل  ما  بعكس  وهذا   ،

) محمود  دراسة  المستوى  2010به  لصالح  الفروق  أن  أكدت  حيث   ،(
االقتصادي األعلى ولكن يوعز الباحثون ذلك إلى اختالف طبيعة المجتمع 

  لى المجتمع المصري.حيث طبقت دراسة محمود ع
 : ملخص نتائج الدراسة

إليها   توصلت  التي  النتائج  الباحثون  يلخص  سبق  ما  خالل  ومن 
على   النتائج  وكانت  البيانات  بجمع  الخاصة  األداة  تطبيق  بعد  الدراسة 

   النحو اآلتي:
االجتماعي  إن   .1 التواصل  مواقع  على  الفلسطينية  المرأة  اعتماد  درجة 

   .% 51.4للمعلومات السياسية جاء بدرجة قليلة بوزن نسبي كمصدر 



السياسي إن   .2 الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع  دور 

 66.38بالقضايا المحلية والعالمية جاء بدرجة متوسطة بوزن نسبي بلغ  

%.  

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة لدور   عدم وجود .3
بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 

 المحلية والعالمية تعزى لمتغير المواطنة في جميع محاور االستبانة.
فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة لدور عدم وجود   .4

االج  التواصل  بالقضايا مواقع  السياسي  الوعي  تشكيل  في  تماعي 
الحالة   لمتغير  تعزى  والعالمية  في المحلية  محاور    االجتماعية  جميع 

 االستبانة. 
لدور   وجود .5 الدراسة  عينة  استجابات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق 

بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 
لمتغير   تعزى  والعالمية  جميع محاور المحلية  في  التعليمية  المستوى 

الكلية   الدرجة  وفي  المتوسط   لالستبانة،االستبانة  لصالح  والفروق 
 األعلى وهم فئة جامعي فأعلى 

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة لدور   عدم وجود .6
بالقضايا  السياسي  الوعي  تشكيل  في  االجتماعي  التواصل  مواقع 

ة تعزى لمتغير المستوى االقتصادي في جميع محاور المحلية والعالمي 
 االستبانة. 

 توصيات الدراسة 
   يلي:بما  الباحثونفي ضوء نتائج الدراسة يوصي 

بقضية  -1 أكبر  اهتماما  االجتماعي  التواصل  وسائل  تبدي  أن  ضرورة 

 المشاركة السياسية 

الجذب  عوامل  تمتلك  بأساليب  وتوعيتها  الفلسطينية،  للمرأة 

الثقة   يزيد  وبما  والمعالجة  التناول  في  والصراحة  والموضوعية 

 والمصداقية فيما تقدمه هذه الوسائل من مواد وموضوعات سياسية.

آليات   -2 اإلعالمية غير وضع  المادة  لمواجه طوفان  واستراتيجيات عملية 

التواصل االجتماعي، والتي تستهدف قيم ومفاهيم  الهادفة في مواقع 



السياسي،   اإلشباع  تحقيق  على  والعمل  الفلسطيني.  المجتمع 

 والثقافي، واالجتماعي، والتربوي، للمرأة الفلسطينية 

برامج   -3 تقديم  على  في  سياسية  العمل  التواصل هادفة  وسائل 

الوسيلةاالجتماعي   هذه  في  الفلسطينية  المرأة  ثقة  لتحقيق  إلعادة   ،

الفلسطينية، من خالل دراسات تقيميه قبلية  المرأة  حاجات وإشاعات 

   مجلس الوزراء. تقوم بها وزارة شئون المرأة بالتعاون مع 

في    -4 اإلسهام  في  الحكومية  غير  والمؤسسات  الجامعات،  دور  تفعيل 

والتنفيذ،التخطيط اإلعالمية    ،  للبرامج  الهادفة  السياسية  والتقويم 

 . سياسًيا

أن تبدي األحزاب السياسية اهتماما أكبر للمرأة الفلسطينية   . ضرورة -5

في   ككوادر  بها  واالستعانة  المرأة،  دوائر  تفعيل  خالل  من  وقضاياها، 

األحزاب، وتقديم معلومات للمجتمع عن دورها ومشروعاتها عن طريق 

معالجة  االت في  المرأة  دعم  إلى  باإلضافة  والجماهيري،  المباشر  صال 

 القضايا والتحديات التي تواجهها وال سيما البطالة والتعليم وغيرها.
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