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تهــدف الدراســة إلــى رصــد مــدى اعتمــاد الفتــاة الســعودية علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي يف تنميــة معارفهــا 
ــة الســعودية )2030( ومتكــن املــرأة الســعودية، تعــد الدراســة  ــة اململكــة العربي ــادة األعمــال يف ضــوء رؤي نحــو ري
ــر  ــة عشــوائية غي ــى عين ــى وســائل اإلعــام، وقــد جــرت عل ــة االعتمــاد عل ــة يف ضــوء نظري ــة دراســة ميداني احلالي
منتظمــة بواقــع 400 مفــردة مــن طالبــات جامعــة الطائــف باململكــة العربيــة الســعودية، موزعــة علــى كليــات عمليــة 
ونظريــة، وعلــى كل الســنوات الدراســية، تعــد الدراســة وصفيــة متــت يف إطــار منهــج املســح بالعينــة باســتخدام 

ــة املباشــرة. ــة امليداني ــة( مت تطبيقهــا بطريقــة املقابل اســتمارة اســتبيان )مــن إعــداد الباحث

جاءت أهم النتائج: 

ــي  ــا باملوضوعــات الت ــة معارفه ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي يف تنمي ــي تعتمــد عل ــاة الســعودية الت نســبة الفت
تخــص ريــادة األعمــال )دائًمــا( بلغــت %68.33، ونســبة الفتــاة الســعودية التــي ترى أن شــبكات التواصــل االجتماعي 
دورهــا )إيجابــي( فيمــا يخــص ريــادة األعمــال بلغــت %94.08، الــدور اإليجابــي لشــبكات التواصــل االجتماعــي علــى 
رؤيــة املبحوثــات جتــاه ريــادة األعمــال جــاء يف الترتيــب األول )ســاعدتني يف اكتســاب خبــرات مــن جتــارب اآلخريــن 
الذيــن ســبقوني يف هــذا املجــال(، بنســبة بلغــت %89.64، توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن درجــة اعتمــاد 
ــادة األعمــال وبــن مســتوى التأثيــرات  ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي يف تنميــة معارفهــا بري ــاة الســعودية عل الفت

املعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية الناجتــة عــن هــذا االعتمــاد.

الكلمات املفتاحية: ريادة األعمال- شبكات التواصل االجتماعي.

The study aims to monitor the extent of the Saudi girl’s dependence on social media 
networks in developing her knowledge towards entrepreneurship in light of the vision 
of the Kingdom of Saudi Arabia (2030) and the empowerment of Saudi women. The 
current study is a field study in light of the theory of reliance on the media, and it was 
conducted on a random sample Regularly of 400 female students from Taif University 
in the Kingdom of Saudi Arabia distributed among practical and theoretical colleges 
and over all academic years, the study is descriptive that was carried out within the 
sample survey approach using a questionnaire form (prepared by the researcher) that 
was applied by the direct field interview method.

The most important results were: the percentage of Saudi girls who think that 
social media networks have a (positive) role in terms of entrepreneurship reached 
94.08%,There are statistically significant differences between the degree of Saudi 
girl’s dependence on social media networks in developing her knowledge of 
entrepreneurship and the level of cognitive, emotional and behavioral influences 
resulting from this dependence.

Keywords: Entrepreneurship- Social networks

ملخص الدراسة
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 يف التوظيف ونقص البطالة بتأثير متزايًدا ااهتمام العالم  عبر احلكومات تبدي
 الفقر يف ويتفاقم احلضرية  املناطقالنزوح إلى   يتزايد املقابل، ويف واالقتصاد، املجتمع 
 بني  البطالة زيادة  حر، وتعد إلى اقتصاد تتحول التي تلك  أو النامية الدول من العديد

للشباب   تقرير  يف جيدٍ  بشكلٍ  التحدي هذا ومت توضيح حالية، عاملية لةمشك هي الشباب
والتعليم غير املناسب  قلة فرص العمل   الشباب القلق حول  يثير حيث ،2019لعام   العاملي

التي  األشياء  أكثر  قبل احلكومات، وهي  الكايف من  واالستثمار غير  العمل  بيئة  وصعوبة 
  )1(الم.تثير قلق الشباب يف شتى أنحاء الع

إلى   تهدف  جديدة  مرحلة حتول  احلالي  الوقت  يف  السعودية  العربية  اململكة  وتعيش 
اجتماعي تنمية  وحتقيق  البشرية،  املوارد  يف  تنمية  متقدم  مستوى  لها  تضمن  شاملة،  ة 

رفاهية  من جهة، وحتقيق  واالجتماعية  التربوية،  والتعليمية  االقتصادية،  املجاالت  جميع 
من وسعادته  السعودية    املواطن  العربية  اململكة  رؤية  يف  متثلت  أخرى،  ، )2(  2030جهة 

السعودية   العربية  اململكة  رؤية  لتؤ  2030وجاءت  االجتماعي  اجلانب  رفع  يف  على  كد 
   )3(نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل. 

 النمو  عجلة ودفع الوظائف، من  املزيد خلق بهدف وترويجها الريادة  تشجيع ويعد
 هذا حتقيق أجل ومن سواء، حد على والنامية املتقدمة أولويات الدول من االقتصادي،

 املدارس، يف الشباب بني ودعمهاالريادة   تشجيع برامج الدول من العديد تتبنى الهدف
  .الرسمي شبه التعليم خالل من وحتى واجلامعات، التقنية، والكليات

تضافر يحتاج الريادة ثقافة احتضان فإن  ثم ومن    يتعاون  بحيث اجلهود، جميع إلى 
إجناح  من واخلاص العام القطاعان األعمال  للتوجه  األفراد وتشجيع الريادة أجل   إلى 
بناء تسهم  التي الركائز أهم  من وكفاءته  التعليمي النظام ويعد الريادية،  الريادة يف 

 هيلست يف مهًما دورًا يؤدي السائد واالجتماعي االقتصادي، النظام أن كما وتطويرها،
وتهيئة أعمال  الرياديني  استقطاب على واملساعدة املناسب،  االستثماري املناخ الريادة، 

 على  كاالنفتاح العامة، البيئة االقتصادية إلى ذلك، فإن باإلضافة املجتمع، يف وظهورهم
احلديثة، وسائل وتبني الفعالة، املال  رأس أسواق ووجود العاملية، األسواق  التكنولوجيا 
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 القوانني وتوفر املناسبة، التحتية البنية ووجود والتطوير  البحث يف ثمارواالست
   )4( االجتاه. يف هذا التطور عملية تدعم والتشريعات

 األوساط لدى بارزة  أهمية األخيرة السنوات يف األعمال ريادة مفهوم ومن هنا اكتسب
األعمال  احليوي للدور نظًرا  واألهلية، الرسمية،  وكذلك املستدامة، مية التن يف لريادة 

فئة   وبخاصة االقتصادي، احلراك يف السكانية الفئات مختلف إشراك يف لدورها
  )5(املجتمعات.  غالبية يف الفئة لهذه املتنامي الريادي الدور وإبراز الشباب،

من     مصدرًا  تشكل  أصبحت  حيث  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  وبارتفاع 
ألخبار واملعلومات التي من شأنها التأثير يف تشكيل الرأي  مصادر حصول الشباب على ا

اإلعالم   لوسائل  ومنافسة  لديهم،  اآلثار  العام  من  له  استخدمها  فإن  ذلك.  يف  التقليدية 
الس على  املباشرة  وغير  بعد املباشرة  ما  اإلنسان يف عصر  ملك  فقد  وإيجابًا،  سلًبا  لوك 

عا أدخله  ما  والفعاليات  القدرات  من  بالعالم احلداثة  عنه  يعبر  ما  أو  اخليال،  لم 
من   فاعلة  تكن  لم  عقلة  يف  كامنة  جديدة  قوى  وأطلق  وحد  االفتراضي،  ما  وهذا  قبل، 

  )6(خطوط التواصل اإلنساني وزاد من فاعليتها وقوة تأثيرها. 
السعودية   الفتاة  عالقة  معرفة  املهم  من  كان  هنا  شبكات   ومن  على  اعتمادها  ومدى 

اجلميع بشكٍل عاٍم ودورها ي باعتبارها من أقوى الوسائل املؤثرة على  التواصل االجتماع
يف ظل التغيرات التي تشهدها اململكة    بشكٍل خاٍص يف تنمية معارفها نحو ريادة األعمال

  الفترة الراهنة.  العربية السعودية يف
ات  سوف تقوم الباحثة بتناول الدراسات السابقة املرتبطة مبتغيرالدراسات السابقة: 

  الدراسة ترتيًبا تنازلًيا من 
  :األحدث إلى األقدم طبًقا للترتيب الزمني كالتالي 

(  دراسة -1 اهللا  عطا  سامي  غولة،  التعرف  )10(  )2019أبو  إلى  الدراسة  هذه  هدفت   .
العربي،  على معاجلة شبك الوطن  التنمية املستدامة يف  التواصل االجتماعي لقضية  ات 

املصغر   التدوين  شبكة  من  من متخذة  الدراسة  هذه  وتعد  ذلك،  على  منوذًجا  "تويتر" 
اإلعالمي،   املسح  منهج  واستخدمت  الوصفية،  حتليل  البحوث  أسلوب  خالله  ومن 
يدات على شبكة تويتر، أما املضمون مت جمع البيانات، وكان مجتمع الدراسة هو التغر

العربي، ومت بناء العينة فهي التغريدات التي تناولت قضايا التنمية املستدامة يف الوطن  
التي توصلت   النتائج  أدبيات نظرية املسؤولية االجتماعية، ومن أهم  لها:  الدراسة على 

الت  15.7% أهداف  لتحقيق  كانت عقد شراكات  لها  التغريد  التي مت  القضايا  نمية  من 
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السعودية   كانت  املستدامة  بالتنمية  يتعلق  فيما  تغريًدا  العربية  الدول  أكثر  املستدامة، 
  %. 6.8%، ثم مصر بنسبة 13.6%، يليها اإلمارات بنسبة 37.7ة بنسب

هدفت إلى التعرف على مدى تعرض   .)11(  )2019دراسة يحي، جيهان سيد أحمد ( -2
يف   الثقة  وعالقته مبستوى  الرقمي  اإلعالم  وسائل  عبر  االقتصادية  للقضايا  اجلمهور 

الدراسات   إلى  الدراسة  هذه  وتنتمي  لديهم،  االقتصادي  وتعتمد األداء  الوصفية، 
) مفردة من أربع  400الدراسة على منهج املسح، وُطبقت الدراسة على عينة قوامها (

أهم  محا وكانت  للدراسة،  كأداة  االستقصاء  استمارة  على  االعتماد  ومت  مصرية  فظات 
الرقمي   اإلعالم  تقدمها وسائل  التي  االقتصادية  أبرز اخلدمات  يلى: جاءت  ما  النتائج 

جلمهور ما يلي: ظهر مبقدمة تلك اخلدمات "تنشر أخبار" يليها، "تقدم من وجهة نظر ا
 " ملفات ومعلومات اقتصادية متخصصة

إلى حتديد سلوكيات    )Chen ,Shao ,Qiao ,Xie  )12 &,(2019)دراسة -3 .هدفت 
أثناء األزمات االقتصادية، ومدى  متابعة اجلمهور الصيني لإلعالم االجتماعي الرقمي 

ثقت  على  ذلك  الوصفي  تأثير  املنهج  الدراسة  واستخدمت  االقتصادي،  األداء  يف  هم 
مبحوًثا من    1080والنوعي جلمع وحتليل البيانات، وشارك يف الدراسة عينة تكونت من

ا خالل  فئة  من  البيانات  جتميع  ومت  االجتماعي،  اإلعالم  مبوقع  املشتركني  لشباب 
ال إلى  التحليالت  خالل  من  التوصل  ومت  استبانة،  أن استخدام  اتضح  التالية:  نتائج 

اتسم   اليوان  صرف  سعر  انخفاض  أزمة  أثناء  االجتماعي  لإلعالم  املبحوثني  متابعة 
وتك املتابعة  مدة  املتاببارتفاع  حاالت  أظهرت  رار  كما  األزمة،  موضوع  على  والتركيز  عة 

اإلعالم  متابعة  سلوك  بني  متوسطة  موجبة  عالقة  وجود  والقياسات  التحليالت 
ل األزمات ومستويات الثقة يف جناح األداء االقتصادي يف جتاوز  الرقمي خاالجتماعي ال

 األزمة.
إلى  )  M. (2018 ,&Aftab ,S. ,S.; Khan ,Khan  )13(  دراسة -4 حتليل .هدفت 

اإلعالم انتشار  للقضايا  عوامل  اجلمهور  معاجلة  على  تأثيراته  إلى  باإلضافة  الرقمي، 
وصفي، وشارك يف الدراسة عينة تكونت من االقتصادية، واستخدمت الدراسة املنهج ال 

التوصل إلى النتائج   من املستجيبني، واستخدمت االستبانة يف جمع البيانات، ومت  103
تأثير تأكد  حيث    التالية:  االقتصادية،  للقضايا  اجلمهور  معاجلة  على  الرقمي  اإلعالم 

و الرقمي  اإلعالم  استخدام  بأن  إحصائية  داللة  ذات  موجبة  عالقة  مفاهيم ظهرت 
اجلمهور جتاه القضايا، ارتباط تأثير اإلعالم الرقمي بتنوع مجاالت االقتصاد احلديث،  
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فاهيم اجلمهور نحو القضايا يف الرقمي على محيث أظهرت االستجابات تأثير اإلعالم  
 مجاالت االقتصاد احلديث واالنتقالي واملتقد.

األخضر،( -5 سامي  الدبوسي،  الدرا  .)14(  )2017دراسة  تسلهدفت  إلى  الضوء  سة  يط 
جامعة   لدى طالب  األعمال  ريادة  ثقافة  بدراسة  اهتم  فقد  األعمال،  ريادة  ثقافة  على 

أداة الوصفي، وطبقت  املنهج  واستخدم  من    تبوك،  مكونة   1228االستبيان على عينة 
من طالب السنة النهائية بعدد من كليات جامعة تبوك، حيث أبرزت النتائج أّن: طالب  

يبحثون عن األمان الوظيفي يف القطاع العام بدًال من املبادرات الشخصية جامعة تبوك  
محيط الطالب  ة متينة بني  والتشغيل الذاتي، وتبني أيًضا من خالل النتائج وجود عالق

توجه   وجود  الدراسة  نتائج  خالل  من  لوحظ  كما  إجنازه.  املزمع  املشروع  وفكرة 
 للمشروعات الفردية وتخوف من الشراكة. 

. تهدف الدراسة إلى التعرف على   )15(  )2017خاليف، عبدامللك بن طاهر (ة املدراس  -6
احل اجلامعات  يف  األعمال  لريادة  التعليم  منظومة  لتطور  احلكومة  ومبا  جهود  كومية، 

يؤدى إلى بناء طلبة مزودين مبهارات وقدرات ريادية عالية متكنهم من تأسيس شركات 
، مما يلقي على اجلامعات 2030تفعيًال لرؤية    ناجحة تسهم يف دعم االقتصاد الوطني 

 مسؤولية كبيرة. 
. هدفت التعرف   )16()2017دراسة شاللي، الطاهر حسام الدين، عبدالقادر، بودي ( -7

األعمال  عل ملنظمات  التسويقية  الريادة  حتقيق  يف  اإلنترنت  عبر  الترويج  دور  ى 
ئر " أوريدو"، ومت تطبيق استبيان االقتصادية مع اإلشارة ملتعامل الهاتف النقال يف اجلزا

مفردة من زائري املواقع اإللكترونية    88) على  Google formمن خالل جوجل فورم ( 
ع التواصل االجتماعي، وجاءت النتائج تؤكد أنه يوجد  ملؤسسة أوريدو وصفحاتها ومواق

 أثر ذو داللة إحصائية بني املوقع اإللكتروني والريادة التسويقية.
معاي -8 (دراسة  أميرة  التواصل   .) 17(  )2017ش،  شبكات  دور  على  التعرف  هدفت 

االجتماعي يف زيادة كفاءة االتصال التسويقي اعتماًدا على نتائج دراسة استقصائية من  
تنشط يف قطاعات عدة  االقتصادية يف اجلزائر  املؤسسات  لعينة من  االستبيان  خالل 

صفح متابعي  عدد  حيث  من  الريادة  معيار  حسب  التواصاختيرت  شبكات  عبر  ل اتها 
شبكات  استخدام  بني  إيجابية  ارتباط  عالقة  وجود  النتائج  وأظهرت  االجتماعي، 

 التواصل االجتماعي وزيادة كفاءة االتصال التسويقي لهذه املؤسسات.
9- ) احلميد  عبد  إميان  حسنني،  توفر    .  )18()2016دراسة  مدى  على  التعرف  هدفت 

وطالبات طالب  لدى  الريادية  عين  السمات  سعود  امللك  وطالب  جامعة  طالبات  من  ة 
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بلغت   سعود  امللك  النتائج    318جامعة  وجاءت  استبيان،  استمارة  تطبيق  ومت  مفردة، 
تؤكد أن هناك اختالًفا بني الطالب والطالبات حول درجة توفر السمات الريادية، حيث 

حت على  القدرة  مقدمتها  يف  تأتي  السمات،  لهذه  رئيسة  مجموعات  أربع  مل  يوجد 
يف اإلجناز واالستقاللية، ثم القدرة على اقتناص الفرص، وفى النهاية  املخاطرة والرغبة  
 املبادأة واالبتكار.

هدفت    .)19()2016احلمالي، راشد محمد، العربي، هشام يوسف مصطفي (  دراسة -10
ليات تفعيلها بجامعة حائل من وجهة نظر هيئه  آالتعرف على واقع ثقافه ريادة األعمال و

الدراسةالت واعتمدت  عينة    دريس،  على  طقت  استبانة  بناء  ومت  الوصفي،  املنهج  على 
عددها   بلغ  متثل    234عشوائية  وهي  وتوصلت  30مفردة،  الدراسة،  مجتمع  من   %

الدراسة إلى ضرورة وضع سياسات وأهداف محددة وخطط تنفيذية فيما يخص ريادة  
 األعمال يف اجلامعة.

زك  دراسة -11 عبده  نسرين  الاحلديدي،  زين  نيرمني  سعد،  (ي،  محمد   )2016عابدين 
الدراسة  )20( هذه  استهدفت  السعودية يف   .  املرأة  واجهت  التي  املعوقات  على  التعرف 

واستخدمت  وصفية،  الدراسة  وجاءت  بالسعودية،  حائل  مبدينة  األعمال  ريادة  مجال 
تمات بريادة  فتاة وامرأة مبدينة حائل من امله  125استمارة االستبيان التي طبقت على  

السعودي مين املجتمع  يفرضها  التي  وجاءت اخلصوصية  من ممارسة  األعمال،  املرأة  ع 
التجارة بشكٍل علني يف املركز األول من العوائق التي تقف حجر عثرة لريادتها لألعمال، 
توصية   استدعى  مما  الثاني.  املركز  يف  املجتمع  يف  العامة  والتقاليد  العادات  يليها 

بأه كمنتجة  الدراسة  للمرأة  األعمال  ريادة  فكرة  لقبول  املحلية  املجتمعات  تهيئة  مية 
 ومشتركة يف مجال ريادة األعمال.

هدفت الدراسة إلى التعرف    .)21()2016دراسة عبدالفتاح، محمد زين العابدين (  -12
األعمال،   ريادة  بثقافة  سعود  امللك  التحضيرية/جامعة  السنة  طلبة  وعي  مستوى  على 

نح استخدمت واجتاهاتهم  الطلبة،  نظر  وجهة  من  األعمال  ريادة  معوقات  وأبرز  وها، 
مفردة، طبقت عليهم استبانة،    510املنهج الوصفي، وتكونت عينة الدراسة من    الدراسة

معارف  األول  البعد  على  الطلبة  استجابة  جاءت  يلي:  كما  الدراسة  نتائج  جاءت  وقد 
جابات الطلبة على: اجتاهات الطلبة  الطالب بريادة األعمال بدرجة مرتفعة، وجاءت است

 توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات  نحو ريادة األعمال بدرجة متوسطة، وال 
الطلبة تعزى ملتغير اجلنس، وال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني استجابات الطلبة 

 تعزى ملتغير املسار الدراسي إنساني أو علمي.
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. هدفت إلى التعرف على أثر  )  22()2016جت وآخرين(دراسة النسور، حال بالل به -13
ل التواصل االجتماعي على نية الشراء يف األردن، وهي دراسة التسويق باستخدام وسائ

األشخاص  إلى  الوصول  أجل  من  قصدية  عينة  على  االستبيان  استخدام  ومت  وصفية، 
إلى   الدراسة  وتوصلت  تسويقية،  ألغراض  التواصل  شبكة  يستخدمون  من  الذين  عدد 

ي على نية الشراء، النتائج وهي وجود أثر للتسويق باستخدام وسائل التواصل االجتماع
على   االجتماعي  التواصل  وسائل  يف  املستخدم  ملحتوى  إحصائية  داللة  ذي  أثر  ووجود 
الشراء، وأوصت الدراسة بأهمية تبني الشركات وسائل التواصل االجتماعي يف أعمالها 

مجال   يف  خاٍص  على  وبشكٍل  محتواها  فاعلية  حتسني  يف  جهودها  وتركيز  التسويق، 
 جتماعي.مواقع التواصل اال

. هدفت إلى )23()2015العتيبي، منصور بنايف، موسى، محمد فتحي علي (  دراسة -14
حتديد مستوى الوعي بثقافة ريادة األعمال لدى طالب جامعة جنران من خالل حتديد 

ري بثقافة  جنران  جامعة  طالب  معرفة  اجتاهاتهم  درجة  على  والتعرف  األعمال،  ادة 
ريادة   معوقات  على  والتعرف  نظر  نحوها،  وجهة  من  السعودي  املجتمع  يف  األعمال 

االستبيان،  الدراسة  وأداة  التحليلي،  الوصفي  املنهج  الدراسة  واستخدمت  الطالب، 
طالًبا وطالبةً، وتوصلت    336وطبقت على عينة من طالب جامعة جنران، بلغ عددها  

األعماالد بريادة  الطالب  معارف  درجة  جاءت  أهمها:  النتائج  من  عدد  إلى  ل  راسة 
من  األعمال  ريادة  ومعوقات  متوسطة،  بدرجة  األعمال  ريادة  نحو  واجتاهاتهم  مرتفعة، 

 وجهة نظر طالب جامعة جنران مرتفعة.
(  دراسة: -15 محمد حسن  إلى )24() 2015إدريس، عبد اجلليل  الدراسة  . هدفت هذه 

السعودية من خالل  ة يف اململكة العربية  ة األعمال وأثرها يف معاجلة البطالمعرفة رياد
استعراض ريادة األعمال يف إيجاد احللول واملعاجلات ملشكلة البطالة بني شباب اململكة،  
وعينة   وصفية  الدراسة  وكانت  ذلك،  يف  األعمال  ريادة  مشاريع  إسهام  مدى  وتقييم 

من عشوائية  طبقية  عينة  املشاريع    20الدراسة  يف  العاملني  الشباب  من  ريادًيا  شابًا 
مبحافظة املجمعة بالسعودية، واستخدم أدوات املقابلة واملالحظة واالستبيان،   الريادية

وقد حقق هذا البحث صحة الفرضية أن هناك عالقة عكسية قوية بني تطبيق مشاريع  
 ريادة األعمال واحلد من البطالة بني الشباب اململكة. 

ات العربية  هدفت إلى توصيف واقع اجلامع  .)25(  )2015مين عادل (عيد، أ دراسة   -16
على   املؤثرة  العوامل  على  والتعرف  األعمال،  ريادة  نحو  الطالب  باجتاهات  يتعلق  فيما 
العينة   وصلت  حيث  وكويتية،  وسعودية  مصرية  جامعات  من  لكل  االجتاهات  تلك 
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وجاءت125664 االستقصاء،  هي  الدراسة  أداة  وكانت  أنخفاض    ،  إلى  تشير  النتائج 
بصفٍة عامة لدى طالب اجلامعات العربية، ومت التوصل مستوى املعرفة بريادة األعمال  

إلى وجود اختالف بني اجتاهات طالب بعض اجلامعات العربية نحو ريادة األعمال وفق 
بني  واتفاق  الدولي،  األكادميي  االعتماد  مرحلة  وفق  اختالف  وجود  وعدم  امللكية،    نوع 

العربية وفق نوع امللكية ووفق مر حلة االعتماد األكادميي على  آراء الطالب باجلامعات 
 العوامل املؤثرة على اجتاهاتهم نحو ريادة األعمال.

17- ) إحسان  عثمان  عيدان،  استخدام  )26(   )2015دراسة  أثر  على  التعرف  هدفت   .
بيق استمارة استبيان  شبكات التواصل االجتماعي يف أداء إدارة عالقات الزبائن، ومت تط

جامعات خاصة باألردن، وتعد دراسة وصفية  ) مفردة من طالب وطالبات ثالثة  400(
إدارة   أداء  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  الستخدام  الكبير  األثر  وتبني  حتليلية، 
والتكنولوجيا  بالزبائن  للتوجه  إحصائية  داللة  ذي  تأثير  ووجود  الزبائن،  عالقات 

 ارة عالقات الزبائن يف حتقيق رضا الزبائن.املستخدمة يف إد
اخلصائص  )Zhang & Zhang  )27, (2013)دراسة -18 التعرف  إلى  هدفت   .

الوصفي،   املنهج  لرواد األعمال لدى طالب اجلامعات يف الصني، واستخدمت  النفسية 
قوامها   عينة  على  استبانة  النفسية    829وطبقت  اخلصائص  وشملت  وطالبة،  طالًبا 

املشاريع ودوافع : قدرة املشاريع ومعتقدات املشاريع والوعي بتنظيم  خمسة جوانب هي
كبيرة   األعمال، وهناك فروق  بريادة  الطالب  زيادة وعي  إلى  وتوصلت  املشاريع،  تنظيم 
على االعتقاد باملبادرة والوعي والتحفيز من مختلف اجلنسني من الطالب، إال أن وعي 

اح يف مجال األعمال التجارية، ومن الضروري الطالب باملشاريع غير كاٍف لتحقيق النج
 ملستقبل املهني للطالب، مع بذل اجلهد لتحسني العوامل األربعة األخيرة. تطوير ا

أثر  )28(  Clark & Melancon,2013)(   دراسة -19 قياس  إلى  الدراسة  هدفت   .
ث  شبكات التواصل االجتماعي يف بناء العالقات مع الزبائن وإمكانية املحافظة عليها حي

ر العالقة واختبار نفوذها على  استخدمت شبكات التواصل االجتماعي كجزء من استثما
املتحدة  الواليات  يف  معروفة  مجلة  طريق  عن  استطالع  إجراء  ومت  والوالء،  الرضا 

من  Regional Magazineاألمريكية   الدراسة  عينة  تكونت  حيث  من   144،  زبوًنا 
توصل  وقد  مختلفة،  أمريكية  لشركات  التواصل زبائن  شبكات  أن  إلى  الدراسة  ت 

تويات عالية من استثمار العالقة وحتقق تصورات أكبر يف جودة  االجتماعي حتقق مس
 العالقة، وترفع مستويات رضا الزبائن والوالء، وكذلك الشعور اإليجابي

 وبالتالي تداول الكالم اإليجابي عن املنظمة.
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الدراس)Dabic et al )29,(2012)دراسة   -20 هدفت  ع.  الكشف  إلى  الفروق  ة  ن 
والطالب الطالب  التعليم    مات يف اجتاهاتهاجلنسية بني  واحتياجات  األعمال  ريادة  نحو 

طالًبا  3420للريادة، واستخدمت املنهج الوصفي، وطبقت استبانة على عينة مكونة من  
الطالب   بني  فروق  وجود  إلى  وتوصلت  دول،  عشر  من  أكثر  جامعات  من  وطالبة 

هن يف  لح الطالب يف التعليم الريادي، فالطالبات أقل استعداًدا لبدء حياتوالطالبات لصا
الشركات اخلاصة، ووجود فروق ذات الداللة بني اجلنسني يف اجلدوى على الرغم من  
ريادة  إزاء  بالقلق  ويشعرن  بالنفس،  ثقة  وأقل  أسرهن،  قبل  من  بالدعم  اإلناث  شعور 

 األعمال.
. هدفت  )T.(2012),S,NOLOVA&MA,W. ,N.,Almobaireek   )30دراسة   -21

امللك   سعود نحو ريادة األعمال من خالل استطالع  إلى قياس اجتاهات طالب جامعة 
كلية بجامعة امللك سعود بالرياض   24طالًبا وطالبةً ينتمون إلى    920رأي عينة قوامها  

كان م نتائج  إلى عده  الدراسة  الريادية، وقد توصلت  وتوجهاتهم  نواياهم  ن وذلك حول 
عاتهم اخلاصة كما % من املبحوثني أفادوا بأنهم قد بدأوا مشرو12أبرزها أن أكثر من  

مشروع  7.7أفاد   لبدء  املناسب  والتدريب  التأهيل  بامتالك  بشعورهم  الطالب  من   %
 جديد.

هدفت إلى فحص مجموعة من القضايا منها    .)et al ,Zain  )31,(2010)دراسة   -22
البيئية والعوامل  الشخصية  األعمال    السمات  لريادة  والرغبة  الدافعية  على  تؤثر  التي 

عمال مبختلف تخصصاتها يف جامعة حكومية يف ماليزيا، وتكونت  لدى طالب كلية األ
من   الدراسة  أهمها    288عينة  النتائج  من  إلى عدد  الدراسة  وخلصت  وطالبة،  طالًبا 

أعمال، وأن أغلب    % من املبحوثني لهم النية يف العمل الريادي، وأن يصبحوا رجال 67.1
أفراد من  بتوجيه عدد  تتأثر  بهذا اخلصوص  بنسبة    قراراتهم  ومن 18.9عائالتهم   ،%

بنسبة   بنسبة  18األكادمييني  األعمال  ورجال  يف %16،  الدراسية  املواد  تسهم  كما   ،%
 %.50.9إثارة الدافعية بنسبة 

أحمد( -23 عبده  محمد  هادي،  الدراسة.  )32() 2010دراسة  التعرف    هدفت  على  إلى 
وبرامج التنمية يف املجتمعات لذي يؤديه اإلعالم بوسائله املتعددة إلجناح خطط  الدور ا

ويعد بحث نظري استخدم املنهج الوصفي وخرج مبجموعة  ،  املحلية بالتطبيق على اليمن 
اإليجابية  باملشاركة  مرهون  التنمية  خطط  جناح  أن  كالتالي:  والتوصيات  النتائج  من 

خال من  املنتجة  إعداد للقوي  يتطلب  مما  والتثقيف،  والتربية  والتوعية  اإلعالم  ل 



               765 

بلوغ  سي على  القدرة  الوسائل  وترسم  األولويات  حتدد  وطنية  علمية  إعالمية  اسات 
  .األهداف املرجوة

هدفت إلى معرفة أثر    .)33( )2009دراسة عبد الوهاب، ابن بريكة، ابن تركي، زينب ( -24
دفع عج  واالتصال يف  اإلعالم  بني  تكنولوجيا  مقارنات  لعمل  البحث  وتطرق  التنمية،  لة 

الع الدول  دفع رمختلف  يف  وإسهاماتها  واإلعالم  االتصال  تكنولوجيا  يخص  فيما  بية 
النتائج إلى أن لها دورًا يف مجال التجارة   عجلة التنمية وخاصة االقتصادية. وأسفرت 

التكنولوجيات اإللكترونية، شاع مصطلح االقتصاد احلديث معبًرا عن مدى توغل هذه  
 واجلزئي. احلديثة يف النشاط االقتصادي يف مستوييه الكلي

هدفت الدراسة إلى فحص استعداد الريادة  .)34()2008دراسة الكساسبة، محمد ( -25
 213لدى طالب إدارة األعمال يف جامعة البترا يف األردن. اختيرت عينة عشوائية من

االستبيان استمارة  عليهم  وطبقت  وطالبة،  نسبة  طالًبا  أن  النتائج  وبينت  من  48.4،   %
% من الطلبة مشكوك  49.3ويلية جتاه الريادة، يف حني نسبة  املبحوثني يف الرحلة التح

يف توجهه نحو الريادة إذ أن مستوى الريادة لديهم منخفض، كما أنه ال يوجد اختالفات 
 بني الطلبة تعزى للنوع أو العمر أو السنة الدراسية.

. دراسة نظرية مقارنة بني    )35( )2008لدين( الم، جودي، محي ادراسة شبيرة، بوع -26
الرئيس  التساؤل  على  لإلجابة  محاولة  يف  واملغرب  واألردن  ومصر  وتونس  اجلزائر 
للدراسة وهو: هل اجلزائر حققت معدالت مقبولة يف التنمية االقتصادية املعتمدة على  

اإلجابة على هذا واالتصال؟ وجاءت  اإلعالم  املقارنة من    تكنولوجيا  التساؤل من حيث 
ال دخول  أسبقية  منها  عدة  الفضائية جوانب  والقنوات  انتشارها  ومعدل  النقالة  هواتف 

املقارنات  بعض  يف  تراجع  منها  اتضح  متعددة  مقارنات  خالل  من  وذلك  واإلنترنت، 
الدولة  اتساع  إلى  يرجع  ذلك  يف  السبب  وكان  اجلوال؛  الهاتف  انتشار  مثل  للجزائر 

يق   وتكلفة النهاية  يف  ولكن  الهواتف،  من  النوع  لهذا  تقوية  شبكات  أهمية مد  البحث  ر 
 وسائل اإلعالم واالتصال احلديثة يف عمل تنمية اقتصادية واجتماعية يف أي دولة.  

  التعقيب على الدراسات السابقة:
التركيز على طلبة  جج - مع  الشباب  بفئة  مهتمة  واألجنبية  العربية  الدراسات  أغلب  اءت 

وباألخص  اجلا أيًضا  اجلامعي  الشاب  بفئة  تهتم  احلالية  والدراسة  باألخص،  معات 
  الفتيات.  

سعت بعض الدراسات لتناول أثر ودور وسائل اإلعالم وخاصة اجلديد منها يف التنمية  -
وجوانب عموًما  الزبائن  االقتصادية  رضا  على  واحلصول  منها  كالتسويقية  املختلفة  ها 
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الدراسة  أما  إلخ،  األعمال   والوالء..  بريادة  التوعية  يف  دورها  على  ركزت  احلالية 
 والعمل احلر لدى الفتيات. 

تندرج الدراسات ضمن فئة الدراسات الوصفية التي تستند على منهج املسح، يف حني   -
ا، واستخدمت قلة من الدراسات املنهج االستطالعي،  لم ميثل املنهج التجريبي إطالقً 

و االستبيان،  يف  األدوات  املضمون وتركزت  كتحليل  أخرى  بأدوات  استعانت  القلة 
 لدراسات السابقة يف النوع واملنهج واألداة. واملقابلة، وتتفق الدراسة احلالية مع ا

السمات  - على  التعرف  يف  واألجنبية  العربية  الدراسات  معظم  والنفسية   تركزت  العامة 
ريادة   يف  اجلامعات  طالب  آراء  عن  والبحث  األعمال،  رائد  لدى  األعمال منها 

ال رأي  على  التركيز  يف  احلالية  الدراسة  ومتيزت  ومعوقاتها،  لها  فتاة  واالستعداد 
السعودية باألخص، وكيف تنمي معارفها من خالل شبكات التوصل االجتماعي يف هذا 

الدراس وأيًضا  اإلعالم املجال؟،  وسائل  تناولت  إما  واألجنبية  العربية  السابقة  ات 
بالتنمي وعالقتها  مبتغيرات  اجلديدة  وربطها  األعمال  ريادة  تناولت  أو  واالقتصاد،  ة 

الربط بني ر ولم يسبق  التواصل االجتماعي، مما يجعل أخرى  يادة األعمال وشبكات 
  هذه الدراسة من الدراسات اجلديدة. 

الد - نتائج  تؤكد  هو كما  كما  مختلفة  ثقافية  سياقات  يف  أجريت  التي  السابقة  راسات 
والسعودي مصر،  يف  وماليزيا احلال  املغرب،  اليمن،  اجلزائر،  واألردن،  الصني،  ة، 
األمريكي املتحدة  شبكات  والواليات  وأهمية  األعمال  ريادة  أهمية  على  وغيرها  ة 

ؤكد على أهمية الدراسة التواصل االجتماعي يف حياة مستخدميها وتأثرهم بها، مما ي
تواصل االجتماعي يف احلالية يف معرفة مدى اعتماد الفتاة السعودية على شبكات ال

 تنمية معارفها نحو ريادة األعمال.  
    ولقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف التالي:

من    نتائجتعد   - وذلك  احلالية،  الدراسة  إلجراء  يدفع  حافًزا  السابقة  خالل  الدراسات 
 الوقوف على أحدث النتائج التي توصل لها الباحثون السابقون.

 تساؤالتينة، وحتديد نوع ومنهج الدراسة، وصياغة  حثية، واختيار العصياغة املشكلة الب -
 الدراسة وفروضها. 

 تعريف مفاهيم الدراسة، وبناء أداة الدراسة، ومقارنة النتائج.   -
 مشكلة الدراسة:

ة معارف ومهارات ريادة األعمال لدى الفتاة السعودية،  انطالًقا من أهمية تنمي
ته املتغيرات االجتماعية واالقتصادية على املجتمع  بوصفها متثل بعًدا جديًدا فرض
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االج التواصل  وشبكات  عاٍم،  الدول بشكٍل  سعي  إطار  ويف  خاٍص.  بشكٍل  تماعي 
لضما وتطويرها  املستدامة  التنمية  مقومات  المتالك  الشعوب  ن  وطموحات 

أهمية  تأتي  املعاصرة،  العاملية  والتغيرات  املنافسة  وفعاليتها ويف ضوء  استمرارها 
التواصل   شبكات  ودور  بها،  املرتبطة  واملهارات  وممارساتها  األعمال  ريادة 

ن قادرة  االجتماعي  التي متثل قيمة فكرية وعلمية  العناصر  تلك  بها،  االهتمام  حو 
 لريادية يف املستقبل القريب. على إنشاء وإدارة وتأسيس املشروعات ا

جتماعي تأثيًرا قوًيا  وما أثبتته البحوث والدراسات يف أن لشبكات التواصل اال
املهم أن تتفاعل مع املجتمع يف تزويده باملعارف   يف شتي مجاالت احلياة، فكان من

  الالزمة لتصبح ريادة األعمال ثقافة فردية ومجتمعية فاعلة، وخصوًصا للمرأة. 
واالجتماعي   السياسي  االهتمام  ظل  العربية  ويف  اململكة  يف  باملرأة  احلديث 

ع والعمل  عالق السعودية  رصد  الالزم  من  فكان  املجاالت،  شتي  يف  متكينها  ة  لى 
الفتاة السعودية متمثلة يف طالبات اجلامعة ومدى اعتمادها على شبكات التواصل  
االجتماعي ودورها يف تنمية معارفهم نحو ريادة األعمال: ومن هنا تبلورت مشكلة  

التالي:  الدرا التساؤل  يف  السعوديةسة  الفتاة  اعتماد  على شبكات   ما مدى 
يف تنمية معارفها نحو ريادة األعمال يف ضوء رؤية  التواصل االجتماعي  

  ) وإجراءات متكني املرأة السعودية؟2030اململكة (
  أهمية الدراسة:

ملعاصرة يف  تنطلق أهمية الدراسة احلالية من كونها دراسة تتعرض ألحد أهم القضايا ا  -
األ ريادة  مفهوم  وهو  اجلديد،  اإلعالم  األخيرة  مجال  السنوات  يف  نال  الذي  عمال 

ط لدوره يف التنمية املستدامة واحلراك االقتصادي والذي ميثل اهتمام جميع األوسا
وتوجههن   معارفهن،  تنمية  نحو  الطالبات  آراء  رصد  يستهدف  مجال  جديًدا يف  بعًدا 

خالل تأسيس مشروعاتهن اخلاصة كبديل للعمل بأجر لدى  نحو خيار العمل احلر من  
  غير.ال

املستهدفة:   - الفئة  ما أهمية  مع  يتناسب  النسائية  األعمال  بريادة  االهتمام  أن  شك  ال 
مجال   دخلن  الالئي  النساء  أعداد  يف  ملحوظة  زيادة  من  العاملية  اإلحصاءات  تقرره 

وأسهمت   األخيرة،  العقود  األعمال خالل  العاملي ريادة  االقتصاد  مشروعاتهن يف منو 
أو  فقد  كل  وتطور مجتمعاتهن،  امرأة بني  أن هناك  نساء متتلك مشروًعا   10ضحت 

، واليوم وعلى مستوى اململكة العربية السعودية وبعد أن نالت املرأة السعودية  )7(  خاًصا
احل التنمية  يف  الرجل  ملشاركة  مكنتها  التي  والفرص  االمتيازات،  من  ديثة الكثير 
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ملة وقيادية، ولها دور بارز يف باململكة العربية السعودية، فأصبحت املرأة السعودية عا 
دية، وقد برز الكثير منهن الالئي مت تكرميهن يف املحافل التنمية االجتماعية واالقتصا
والدولية واإلقليمية  العمل، )8( املحلية  سوق  يف  السعودية  املرأة  مشاركة  نسبة  وبرفع   ،

تنمية مواهب    ا أولوية لتنمية مواهبها وتفعيل دورها يف االقتصاد؛ إذ وضعتوبإعطائه
رؤية أولويات  ضمن  طاقاتها  واستثمار  املرأة  2030املرأة  لتمكني  الرؤية  وتهدف   ،

واالقتصاد   املجتمع  تنمية  يف  لإلسهام  املناسبة  الفرص  على  احلصول  من  السعودية 
بكات التواصل االجتماعي يف تنمية  فكان من الضروري معرفة مدى اعتمادها على ش

  . معارفها نحو ريادة األعمال

الوسيلة: - وحداثة  استقطاب   أهمية  يف  األسرع  كانت  االجتماعي  التواصل  مواقع  أن 
األعضاء   فعلًيا   واملستخدمنيماليني  املواقع  تلك  ظهرت  حيث  قليلة،  سنوات  خالل 

ن)، األمر الذي يعكس قدرة  خالل السنوات املبكرة من القرن احلالي (احلادي والعشري
، كما االتصالية املتنوعة ملختلف فئات املستخدمني  تلك املواقع على تلبية االحتياجات

أظهرت دارسة أن شبكات التواصل االجتماعي متلك قدرة كبيرة على القيام بدور مهم 
العربي العالم  ريادة األعمال يف  املهم معرفة طبيعة هذا  )9(يف دعم  الدعم  ، فكان من 

 وخاصة لدى املرأة السعودية.
 النقص الذي قد يشوب املكتبة العربية لسد جديدة ةكإضاف الدراسة هذه أهمية تأتي -

اخلاصة يف والدراسات  تنمية   البحوث  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  دور  بدراسة 
 معارف الفتاة السعودية فيما يخص مجال ريادة األعمال بشكٍل كامٍل ومستفيٍض. 

 لدراسة:هدف ا
االجتماعي يف تنمية معارفها  معرفة مدى اعتماد الفتاة السعودية على شبكات التواصل    

ر ضوء  يف  األعمال  ريادة  (نحو  السعودية  العربية  اململكة  املرأة  2030ؤية  ومتكني   (
 السعودية. 

  :من خالل التعرف علي 
  االجتماعي. اهتمام وعادات وأمناط ومعدل تعرض الفتاة السعودية لشبكات التواصل -
  .اة السعوديةفتال قبل من استخدًما األكثر االجتماعي شبكات التواصل -
التواصل - شبكات  على  السعودية  الفتاة  اعتماد  وأسباب  إكسابها  االجتماعي مدى  يف 

 معرفة بريادة األعمال.
التواصلتأثير    - لشبكات  السعودية  الفتاة  بريادة  تعرض  معرفتها  تنمية  يف  االجتماعي 

 األعمال.
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 ا بريادة األعمال.فتهمعر تنمية االجتماعي رأي الفتاة السعودية يف دور شبكات التواصل -
 من خالل الدراسة احلالية يتم اإلجابة على التساؤالت التالية: تساؤالت الدراسة:  

ما أنواع شبكات التواصل االجتماعي، معدل وأمناط عادات تعرض الفتاة السعودية   .1
 جتماعي؟لشبكات التواصل اال

  االجتماعي؟  ما أسباب تعرض الفتاة السعودية لشبكات التواصل .2
 اهتمام الفتاة السعودية بتنمية معارفها فيما يخص ريادة األعمال؟عدل ما م .3
يف تنمية معارفها   االجتماعي ما معدل اعتماد الفتاة السعودية على شبكات التواصل .4

 بريادة األعمال؟
يف تنمية   االجتماعي ور الذي تقوم به شبكات التواصلما رأي الفتاة السعودية يف الد .5

 ال؟معارفها بريادة األعم
الناجتة من اعتماد الفتاة السعودية   ما التأثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية .6

 لشبكات التواصل االجتماعي يف تنمية معارفها بريادة األعمال؟
ومنهجها:   الدراسة  واستخدمتنوع  وصفية،  الدراسة  اإلعالمي؛   تعد  املسح  منهج 

ألغراضها من حيث الرصد الدقيق لكل باعتباره األكثر مالئمة لطبيعة الدراسة، ومحقًقا  
 وحتليلها للتوصل إلى فهم عميق للدراسة.أبعادها واستقراء البيانات واألدبيات 

 ريادة األعمال.  الدراسة مفهوم  هذه تناولت احلد املوضوعي: -الدراسة: حدود
    الفتاة السعودية املنتسبة للجامعة.البشري:  احلد -
  ة السعودية.اململكة العربيجامعة الطائف ب :املكاني احلد -
  . 2018 التطبيق يف شهور يوليو وأغسطس للعام الزماني: احلد -

  عينة الدراسة: 
مفردة،    400عينة عشوائية من طالبات جامعة الطائف باململكة العربية السعودية بواقع  

  بطريقة املقابلة اجلماعية املباشرة، مقسمني كالتالي:  
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 لكليةوفًقا، العام الدراسي، نوع ا) توزيع عينة الدراسة 1جدول(
  النسبة   التكرار  املجموعات  املتغير

  نوع الكلية 

  - احلاسبات وتقنية املعلومات  -(العلومعملية 
  العلوم الصحية) –التصاميم والفنون التطبيقية 

لكل   50مبعدل 
  50.00  200كلية=

إدارة    -الشريعة واألنظمة    -التربية  -نظرية (اآلداب 
 األعمال) 

كل  ل 50 مبعدل
  50.00  200كلية=

 العام الدراسي

  25.00  100  العام الدراسي األول بالكلية

  25.00  100 العام الدراسي الثاني بالكلية

  25.00  100 العام الدراسي الثالث بالكلية

  25.00  100 العام الدراسي الرابع فيما أكثر بالكلية

  100  400  املجموع 

  ) (أداة الدراسة: 
اسـتعانت الباحثــة بـأداة االســتبيان بهـدف التوصـل إلــى الوصـف الكمــي  يان:اســتمارة اســتب

، واشــتمل علــى والكيفــي للظــاهرة والتوصــل لألهــداف املوضــوعة للبحــث "إعــداد الباحثــة"
  البيانات األولية ومقياس للمستوى االقتصادي واالجتماعي.

  إجراءات الصدق والثبات لألداة: 
السادة   :الصدق على  االستمارة  االتف  عرضت  نسبة  وجاءت  (املحكمني  عليها  %)،  85اق 

  واستفادت الباحثة من 
إجراء الصدق يف إلغاء بعض األسئلة، وإعادة صياغة البعض اآلخر مبا يتالءم وأهداف   

  الدراسة ويف ضوء
  توجيهات السادة املحكمني.  

  حيث مت   Test-Resetمت حساب معامل الثبات وذلك باستخدام إعادة االخبار    :الثبات
) فرًدا من غير أفراد العينة، ثم قامت 30االستبيان على عينة عشوائية قوامها (تطبيق  

نفس   على  األول  التطبيق  من  يوًما  عشر  خمسة  بعد  التطبيق  بإعادة  ذلك  بعد  الباحثة 
ب  االستبيان  ثبات  حساب  ومت  درجات  العينة،  بني  بيرسون  ارتباط  معامل  استخدام 

وقد   والثاني،  األول  بني  التطبيقني  ما  الثبات  معامل  قيم  عند 0.92،  0.82تراوحت 
عند    0.85بلغت قيمة معامل الثبات للدرجة الكلية لالستبيان  كما    0.01مستوى معنوية  
  . 0.01مستوى معنوية 

راج نتائج الدراسة قامت الباحثة الستخاملعاجلة اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:  
ٍ) اإلحصائي  البرنامج   Spss ( Statistical package for socialباستخدام 
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science   البيانات وطبيعة  تتالءم  التي  اإلحصائية  األساليب  بعض  استخدمت  حيث 
  املطلوبة مثل: 

  التكرارات البسيطة والنسب املئوية. -1
  واالنحرافات املعيارية.املتوسطات احلسابية  -2
  معامل ارتباط بيرسون حلساب ثبات األدوات. -3
 One Way Analysis of Variance ANOVA ذي البعد الواحد حتليل التباين -4

لدراسة الفـروق اإلحصـائية بـني املتوسـطات احلسـابية للمجموعـات يف أحـد متغيـرات 
  الدراسة .

ــة  -5 ــارات البعديـ ــوي بطر Post Hoc Testsاالختبـ ــرق معنـ ــل فـ ــة أقـ  Leastيقـ
Significance Difference  ـــ ــروف بـ ــ L.S.Dواملعـ ــدر التبـ ــة مصـ ــني ملعرفـ اين بـ

  التي يؤكد حتليل التباين على وجود فرق بينها    املجموعات
للمجموعات املستقلة لدراسة الفـروق بـني املتوسـطني احلسـابيني   T.Testاختبار "ت"    -6

   يرات الدراسة .ملجموعتني من املبحوثني على أحد متغ
 مفاهيم الدراسة:

األعمال    - الت:  Entrepreneurshipريادة  الدراسة  اإلجرائي تبنت  عريف 
  ) 36()2016راسة (احلديدي، نسرين عبده زكي. سعد، نيرمني زين العابدين محمد،لد

فعالية    بأنه: ويقدم  جديد  صغير  عمل  مشروع  إنشاء  على  ينصب  الذي  النشاط 
شيء  لتقدمي  متميزة  وأهلية  بكفاءة  املوارد  إدارة  تعني  أنها  كما  مضافة،  اقتصادية 

اقتصادي نشاط  ابتكار  أو  االحتياجات    جديد  ويلبي  الفرص،  يوفر  جديد  وإداري 
  ر. والرغبات من خالل اإلبداع وإنشاء املنشآت والعمل احل 

االجتماعي  - التواصل  أنها:    : Social networks  شبكات  لها  اإلجرائي  التعريف 
النص   اندماج  على  وتعتمد  اإلنترنت،  شبكة  على  تعتمد  رقمي  بشكٍل  اتصال  أدوات 

صوت، وُمتِكّن املُستخِدمني من إنتاج املُحتويات بأنفسهم، فضًال والصورة والفيديو وال
ف الذكية كآلية يف عملية اإلنتاج والعرض وتؤثر على عن استخدام الكمبيوتر أو الهوات

مع  واملشاركة  وَمصدرها،  املعلومات،  مع  اه  االِجتّ ثنائّي  تفاُعل  وحتدث  املستخدمني، 
ب والواتس أب وإنستجرام واملدونات ولينكد اآلخرين مثل (الفيس بوك وتويتر ويوتيو

  ان وسناب شات). 
  
  



 

 
772 772 

    فروض الدراسة:
ذات   .1 فروق  شبكات توجد  على  السعودية  الفتاة  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة 

  وبني تنمية معارفها بريادة األعمال.  التواصل االجتماعي
علومات التي  توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة اهتمام الفتاة السعودية بامل .2

 اعي شبكات التواصل االجتم  تنمي معارفها بريادة األعمال وبني درجة اعتمادها على 
  يف احلصول عليها.

شبكات  .3 على  السعودية  الفتاة  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
االجتماعي االقتصادي   التواصل  املستوى  وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف 

  عي.واالجتما
شبكات  .4 على  السعودية  الفتاة  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

اال (األول  جتماعيالتواصل  الدراسي  العام  وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  - يف 
  الرابع) اجلامعي.-الثالث  -الثاني

شبكات  .5 على  السعودية  الفتاة  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
االجتماعيالتو اجلامعية   اصل  الدراسة  نوع  وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف 

  ة) . نظري   -(عملية
شبكات  .6 على  السعودية  الفتاة  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

يف تنمية معارفها بريادة األعمال وبني مستوى التأثيرات املعرفية    التواصل االجتماعي
  كية الناجتة عن هذا االعتماد. والوجدانية والسلو

  : اإلطار النظري
 :نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم

Media system dependency theory      
ودراسة      تهتم برصد  التي  النظريات  إحدى  اإلعالم  االعتماد على وسائل  نظرية  وتعد 

واملجتمع الفرد  من  كل  على  اإلعالم  لوسائل  املختلفة  انتشار  قو  ، )61(التأثيرات  أدى  د 
  - على نطاٍق واسٍع خالل القرن احلالي (احلادي والعشرين) -وسائل االتصال اجلماهيري  

ؤديه يف احلياة االجتماعية بوجٍه عاٍم واحلياة االجتماعية للشباب إلى زيادة الدور الذي ت
   )62(  بوجٍه خاٍص.

(وسائل بني  االعتماد  عالقة  الرئيسة  العالقة  أن  النظرية  اسم  والنظام   يبني  اإلعالم 
بني نظم وسائل اإلعالم جميعها أو مع وقد تكون هذه العالقات    , واجلمهور)  -االجتماعي

  ) 63(غيرها.  -التلفزيون –الراديو –صحفأحد أجزائها مثل ال
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استخدامنا لوسائل االتصال ليس مبعزل من تأثيرات  أن  وتعتمد فكرة هذه النظرية على    
شه نحن ووسائل االتصال والطريقة التي نستخدم بها وسائل النظام االجتماعي الذي نعي

ع ويشمل هذا أيًضا ما  ا مع تلك الوسائل نتأثر مبا نتعلمه من املجتماالتصال ونتفاعل به
   )64(.تعلمناه من وسائل االتصال

وتستهدف نظرية االعتماد على وسائل اإلعالم الكشف عن األسباب التي جتعل لوسائل   
  -ًناأحيا –اإلعالم 

ويف أحيان أخرى تكون لها تأثيرات غير مباشرة وضعيفة نوًعا ما   ,تأثيرات قوية مباشرة 
ومدى )65( املستقِبل  يتبعه  الذي  السلوك  تفسير  إلى  اإلعالم  مجال  يف  العلماء  اّجته   ،

عالقته باملرسل، فظهرت نظريات إعالمية تفسر تلك العالقة، ومن تلك النظريات نشأت  
االعتماد أو على    نظرية  "املتلقي  بأن  مضمونها  كان  رئيسة  فكرة  عبر  اإلعالم  وسائل 

املستقبل يعتمد على وسائل اإلعالم املتوفرة له لتكوين آرائه وأفكاره"، من خاللها اعتماده 
على   للحصول  املتلقي  حاجة  مبدى  الفكرة  هذه  وارتبطت  للمعلومات،  كمصادر  عليها 

ن مع  بشكٍل طردي  ترتبط  حيث  تاملعلومات،  وتؤكد سبة  اإلعالم،  لوسائل  وحاجته  عرضه 
نظرية االعتماد فكرة أن اإلعالم ُيعد من أكثر املؤثرات يف األفكار واآلراء لدى املواطنني  
واألفراد، وارتفعت العالقة مع مرور الزمن وتقدم التكنولوجيا، خاصةً بعد ظهور اإلعالم 

  ) 66(اجلديد، الذي يعتمد على اإلنترنت. 
  عتماد على وسائل اإلعالم على دعامتني أساسيتني هما:ت االوتقوم عالقا

الشخصية  األهداف أهدافهم  املختلفة  واملنظمات  واجلماعات  األفراد  يحقق  لكى   :
أو   ,واالجتماعية جماعات  أو  أشخاص  عليها  يسيطر  موارد  على  يعتمدوا  أن  عليهم  فإن 

 والعكس صحيح.  ,منظمات أخرى
وتعد وسائل   ,ة التى حتقق أهدافهمات إلى املصادر املختلف : يسعى األفراد واملنظماملصادر

أهدافهم بلوغ  أجل  من  األفراد  إليه  يسعى  اجتماعًيا،  نظاًما  وسائل   ,اإلعالم  وتتحكم 
املعلومات  وتنسيق  املعلومات،  جمع  هي:  املعلومات  مصادر  من  أنواع  ثالثة  فى  اإلعالم 

وتوز   وتنقيحها؛ لكى تخرج بصورة ثم نشرها  إلى جمهور غير محدمناسبة،  ،  ) 67(.  ديعها 
ويرصد " ميلفني ديلفير" و " ساندرا بول روكيتش " مجموعة اآلثار التي تنتج عن اعتماد  

أساسية هي:  األفراد فئات  ثالث  من خالل  اإلعالم  وسائل  املعرفية،  على  واآلثار    اآلثار 
  الوجدانية، واآلثار السلوكية.

  وتشتمل اآلثار املعرفية لوسائل اإلعالم على: Cognitive Effects املعرفية: : اآلثارأوالً 
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الغموض:    -1 والغموض  كشف  اإلعالم،  لوسائل  املعرفية  باآلثار  الغموض  مشكلة  ترتبط 
عبارة عن مشكلة ناجتة إما عن نقص املعلومات، أو معلومات بها صراع وتناقض، أو ميكن  

الناس   إلى معلومات كافية لفهم حدثأن يحدث ألن  ، ويف حاالت عديدة تكون يفتقرون 
  م هي املصدر الوحيد للمعلومات.وسائل اإلعال

من اآلثار املعرفية لألفراد الذين يعتمدون على وسائل اإلعالم، أنهم    تكوين االجتاه:  -2
ة يف  يستخدمون معلومات تلك الوسائل يف تكوين االجتاهات نحو القضايا اجلدلية املثار

  املجتمع.  
تؤدي وسائل اإلعالم دورها يف ترتيب أولويات اجلمهور الذي يعتمد    ترتيب األولويات:  -3

من  العديد  بني  من  امللحة  واملشكالت  البارزة،  القضايا  معرفة  يف  الوسائل  تلك  على 
  املوضوعات املطروحة يف املجتمع. والقضايا 

املعتقدات:   -4 ت  اتساع  يف  اإلعالم  وسائل  أفراد  تسهم  يدركها  التي  املعتقدات  وسيع 
ويتم تنظيم هذه املعتقدات يف   ,كن وأشياء عديدةجلمهور، ألنهم يتعلمون عن أناس وأماا

  فئات تنتمي إلي: األسرة أو الدين، أو السياسة.
ويرغبون يف   القيم هي مجموعة املعتقدات التي يشترك فيها أفراد جماعة ما، القيم:  -5

علي واحلفاظ  األمانةترويجها  مثل:  وسائل   –املساواة  –احلرية  –ها  وتقوم  التسامح، 
  ) 68(كبير يف توضيح أهمية هذه القيم.   اإلعالم بدور

   Affective Effectsثانًيا: اآلثار الوجدانية 
وتتمثل يف مشاعر احلب والكراهية وغيرها من املشاعر التي تتم بأشكال مختلفة ويف    

متعددة خ  ,سياقات  من  معينة  معلومات  تقدم  عندما  التأثير  هذا  الرسائل ويظهر  الل 
وبالتالي يف االجتاه الذي تستهدفه هذه   ,اإلعالمية تؤثر على مشاعر األفراد واستجاباتهم

  ة لهذه التأثيرات:وفيما يلي أمثل ,الرسائل
هناك فرض يرى أن التعرض املكثف ملوضوعات العنف يف الرسائل   الفتور العاطفي:  -1

نقص الرغبة يف مساعدة اآلخرين نتيجة  ويؤكد ذلك    ,اإلعالمية يؤدي إلى الفتور العاطفي
  كثافة التعرض ألعمال العنف. 

والقلق:    -2 للرسائل اجلديدة  اخلوف  املكثف  التعرض  أن  التلفزيونية  نالحظ  الدراما  أو 
  )69( التي تتميز بالعنف رمبا يؤدي إلى اخلوف من احلياة يف هذه املدن أو السفر إليها. 

من  -3 واالغتراب:  املعنوي  ابني  الدعم  الروح    رفع  اإلعالم  لوسائل  الوجدانية  لتأثيرات 
باالغتراب   الشعور  تزايد  أو  املواطنني  لدى  "    ,املعنوية  كالب  يؤكد  أن    Klappكما   "

املجتمعات التي تقوم وسائل اإلعالم فيها بأدوار اتصال رئيسة، ترفع الروح املعنوية لدى  
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واالن والتوحيد  اجلمعي  الشعور  زيادة  نتيجة  وسائل األفراد  كانت  إذا  وخاصة  دماج، 
الفرد   اغتراب  أن  ويالحظ  الفرد.  إليها  ينتمي  التي  االجتماعية  الفئات  تعكس  اإلعالم 

العرقية  يزداد حني ال   يجد معلومات وسائل اإلعالم معبرة عن نفسه وثقافته وانتماءاته 
  والدينية والسياسية.      

   Behavioral effectsثالثا: اآلثار السلوكية:
  :ر اآلثار السلوكية العتماد الفرد على وسائل اإلعالم يف سلوكني أساسني همانحصت  

نشيط: ليس من املشترط أن يكون ذلك إيجابيا، فقد يكون النشاط عنيًفا مثًال، وُميكن  
تفسير جانب التنشيط بأنه ردة فعل املتلقي جتاه حدث محدد من خالل اإليجاب، مثل 

  املشاركة يف االنتخابات.  
عدم مول: يعني اخلمول جتاه حدث محدد رد الفعل السلبي جتاه احلدث ذاته، مثل  خلا

املشاركة يف العملية االنتخابية، وينتج غالًبا عن عرض متكرر بشكٍل مبالغ به للرسالة 
 ) 70(اإلعالمية، ما قد يحفز الشعور بامللل لدى املتلقي.

 وبالتطبيق على الدراسة احلالية جند اآلتي:
 -1:  لألسباب التالية  احلالية  لدراسةلالعتماد على وسائل اإلعالم مالئمة  ظرية ا تعد ن  

تساعد على اختبار مدى اعتماد الفتاة السعودية على شبكات التواصل االجتماعي وبني  
  كما أن فروض الدراسة احلالية مشتقة من النظرية.   ,تنمية معارفها بريادة األعمال 

النظري   -2   هذه  تطبيق  وملاذايساعد  متى  على  التعرف  على  تعتمد أي  وإلى    ة  مدى 
السعودية على شبكا األعمال؟  الفتاة  بريادة  معارفها  تنمية  وبني  االجتماعي  التواصل  ت 

  وما التأثيرات الناجتة عن هذا االعتماد سواء تأثيرات معرفية أو وجدانية أو سلوكية؟ 
 اإلطار املعريف:

للريادة:   اللغوي  ريا  املفهوم  مكلمة  مصدر  رائد، دة  فاعله  واسم  (ورد)  الفعل  من  شتق 
قوم يرسله  الذي  هو  يرسل  والرائد  يحددها  فلما  الكأل،  مواطن  وحتديد  الستكشاف  ه 
  )37( إليهم فيحلقون أو يقتدون به. 

 بداية ينبغي التذكير بأن مصطلح ريادة األعمال    أما مفهوم ريادة األعمال اصطالًحا:  
Entrepreneuriat  مصطلح ك  هو  ريادة  فرنسي،  كلمة  أن  إلى  اإلشارة  ينبغي  ما 

األعمال   رائد  وكلمة  مؤسسة    Entrepreneur األعمال،  هي    Enterpriseوكلمة 
وهو فعل يدل على احلركة ويتضمن    Entreprendreكلمات فرنسية مشتقة من الفعل  

  ) 38(معناه روح املبادرة واالندفاع وحتمل املخاطرة. 
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ددات عدة، يتعلق البعض منها بالثقافة، والبعض اآلخر  تبًعا ملحالريادة    ويختلف مفهوم  
القوى   وبالتالي  املجتمع،  أفراد  متيز  صفات  من  بها  يرتبط  وما  االقتصاد،  أو  باملجتمع 
العاملة يف االقتصاد، فال يزال تعريف الريادة سؤاًال مطروًحا يف القراءات املختلفة، ولم  

يحوي شامل  تعريف  هناك  طياته  يكن  أنواع   يف  التعريف    كل  أن  كما  ومميزاتها.  الريادة 
 ملا الفرد  يعتمد على البعدين االجتماعي واالقتصادي يف الغالب، ويعرفها أنها "استثمار

 وإدارتها ومواصلة خاصة، عمل مشاريع بدء من  متكنه وقدرات، مهارات من  لديه يتوفر
  ) 39(تطويرها" .

بريادة   البعض  مشروعويقصد  "إنشاء  محدو  األعمال  بإمكانيات  تعتمد جديد  دة 
يلبي  جديد  منتج  أو  جديدة  تقنية  تكون  فقد  واإلبداع،  االبتكار  على  أساسي  بشكٍل 
عمل  فرص  توفر  وأيًضا  السوق،  يف  مكانها  تخلق  ثم  ومن  قبل،  من  تلَب  لم  رغبات 

لرائد  الثراء  كبير يحقق  بربح  معه  يعملون  ومن  األعمال  لرائد  األعمال وميثل   جديدة 
  ) 40(ي" . مضافة لالقتصاد الوطنقيمة 

 واملنافع املخاطر وافتراض الضرورية املوارد وتنظيم جتاري بدء عمل عملية" وتعرف بأنها
  ) 41(به.  املرتبطة

بأنها   آخرون   واملال واجلهد الوقت وتخصيص  قيمة، ذي جديد شيء إنشاء "وعرفها 
  ) 42(.  "الناجتة  ئةكافامل واستقبال املصاحبة، املخاطر وحتمل  الالزم للمشروع،

 تعبر  فهي  ثم  ومن إلى أفعال، األفكار على ترجمة الفرد قدرة وعرفها البعض "بأنها 
التخطيط القدرة عن فضًال  واملخاطرة، اإلبداع واالبتكار عن  نحو  املباشر والعمل على 

  )43(حتقيق. 

 اتاملستجد بآخر مرتبط حديث مفهوم  هو الريادة،  مفهوم أن البعض يتصور وقد
املتتبع التكنولوجية، املوضوع، ولكن   لبدايات جذوره تعود الريادة مصطلح أن يرى لهذا 

ومير  أوروبا دول  يف الصناعية الثورة   يف تبدأ مراحل بثالث  الريادي  التفكير  الغربية، 
 األكبر يشكل اجلزء التعليم  أن اومب الريادية،  الشخصية لتكوين فاجلامعة فاملدرسة البيت

 التميزي،  لإلبداع كحاضن جتسيده على  العمل من  فالبد اإلنسان حلياة الزمنية الفترة من
 والتمييز اإلبداع تنمية  باجتاه تدفع وتشاركية تكاملية عملية هي حضانة املبدعني فإن لذا

  ) 44(واملوهبة. 
عاٍم   بشكٍل  التعليم  مؤسسات  خريجي  من  الشباب  بني  البطالة  ظاهرة  تنامي  ومع 

بوجهٍ  العام   واجلامعات  والقطاع  احلكومية  املؤسسات  قدرات  انحسار  ظل  ويف  خاٍص، 
م املزيد  استيعاب  على  خريجي  واخلاص  من  الشباب  من  العاملة  والقوة  العاملني  ن 
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قامت   فلقد  املختلفة،  التعليمية  أنظمتها  املؤسسات  يف  النظر  بإعادة  الدول  من  العديد 
يست جديًدا  بعًدا  يوفر  مبا  والتدريبية  واملتدربني  التعليمية  الطلبة  اهتمام  إثارة  هدف 

حل العمل  خيار  نحو  وتوجيههم  اجتاهاتهم،  وتنمية  خالل  الشباب  من  اخلاص  سابهم 
ديد يحمل يف  تأسيس مشروعاتهم اخلاصة كبديل للعمل بأجر لدى الغير، وهذا البعد اجل

به  التي مير  التعليمية  املراحل  كل  وتتوافر يف  تشمل  وخطط  أساليب  توظيف  ا  مضمونه 
، وتعد ريادة  )45(  الشباب، ومن ثم توفير بيئة اقتصادية مواتية لتطبيق مشروعاتهم الريادية

األعمال القوة األساسية خلف ازدهار االقتصاد يف الكثير من الدول، حتى إن البعض يعد  
يادة قارب النجاة ألي اقتصاد يف العالم، فهي متثل إحدى أهم أدوات حتقيق وفرة يف  الر

  ) 46(وزيادة الثروة، واإلبداع، ومنو اقتصاد الدولة ذاتها. الوظائف، 
 بالشخص املرتبطة والسلوكية الشخصية،  السمات من مجموعة  :الريادية السمات 

التحكم كالقدرة الرائد، وإدارة حتديد يف الذاتي على   العالية والثقة نفسه، مصيره، 
الع ومرونة املخاطر وحتمل بالنفس،  عند  وتتجاوز  املتخصصني  التفكير،  سمة    40لماء 

كن ميكن اختصارهم يف الست نقاط التالية: التحكم الذاتي (الداخلي): مبعني أنه قادر  ول
مستوى   فيه،  املؤثرة  اخلارجية  العوامل  على  والسيطرة  الضبط  الطاقة:  على  من  مرتفع 

وتعني  اإلجناز:  إلى  تعب، احلاجة  أو  ملل  دون  لساعات طويلة  العمل  على  القدرة    وتعني 
النجاح   ظروف  تهيئة  على  والقدرة  والتفوق  والبراعة  لإلجناز  احلاجة  إلشباع  الدافعية 

لتحقيق   املخاطرة  والتحدي  حتمل  ويعني  الغموض:  حتمل  الرضا،  من  عالية  درجات 
ال   ميزة املحسوبة،  هي  واملعقدة  الغامضة  الظروف  ألن  التأكد:  وعدم  بالفوضى  يتأثر 

ا بقيمة  الوعي  الريادية،  لها األعمال  الوقت ألن  من  الراهنة  اللحظة  يستثمر  فهو  لوقت: 
يريد إجناز األعمال اآلن   تقوده  معنى وقيمة عنده، فهو  التي  بالنفس:  الثقة  وليس غًدا، 

  ) 47( .مل مع التفاصيل الفنية ومواصلة حركة العملإلى كسب املزيد من العمالء والتعا
ع قرارًا عقالنًيا، وإمنا يعتمد على  ومن صفات رائد األعمال: أن رائد األعمال ال يصن  

  )48(هية الصحيحة وهذا ما مييز جودة أداء الريادي عن غيره. احلدس والبدي
الذات    لتحقيق  الدافع:  يف:  تتمثل  األعمال  ريادة  جناح  عوامل  أن  إلى  البعض  ويشير 

كيفية واكتساب املهارات وتطوير اخلبرات، وليس جني األرباح فقط، االستراتيجية: وتعني  
الواقعية:   الرؤية  املنافسة،  مخاطر  على  للتغلب  ستقدمها  التي  اخلدمة  أو  املنتج  متييز 

  ) 49(يم لتكاليف التشغيل وعائدات املبيعات والتدفقات النقدية.وتعني التقدير السل
تسهم ريادة األعمال يف زيادة التشغيل والطلب من األيدي العاملة وإيجاد أسواق جديدة   

واملن  والنمو  للسلع  واالبتكار  اإلبداع  ملمارسة  مجاًال خصًبا  األعمال  ريادة  تعد  كما  تجات، 
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، كما أن ريادة األعمال متثل القوه التي  )50(الشخصي  رضا والدخل  االقتصادي وحتقيق ال
  ) 51(تقف خلف اإلبداع واالبتكار وإيجاد الثروة بصوره تراكميه. 

املع املجتمعات  تواجه  التي  التحديات  أهم  وتدني  ومن  والفقر  البطالة  مشكلة  اصرة، 
ا بالدمستويات  السياسات  صانعي  اهتمام  زيادة  إلى  الوضع  هذا  أدى  وقد  ور ملعيشة، 

املتوقع لرواد األعمال باعتبارهم ميثلون أحد احللول املطروحة خلفض معدالت البطالة، 
أ ناحية  ومن  االقتصادية،  والتنمية  االزدهار  مساهمني يف حتقيق  فقد  وباعتبارهم  خرى 

مع   املواءمة  على  لقدرتها  نظًرا  الصغيرة  املشروعات  بدور  خاص  اهتمام  هناك  أصبح 
امل االقتصادية  بشكٍل البيئات  الفني  التغير  مسايرة  لها  يتيح  هيكلها  ألن  وكذلك  تقلبة، 

بدعم  وقامت  احلقيقة  هذه  الدول  من  العديد  وأكدت  واالستمرار،  بالبقاء  لها  يسمح 
  )52(ريادة األعمال. املشروعات الصغيرة و 

التنمية      ودوره يف عمليه  الريادي  النشاط  أهمية  السعودية  العربية  اململكة  أدركت  وقد 
وطنية واستدامتها، لذلك سارعت إلى ممارسة العديد من اجلهود من خالل السياسات ال

ريادة   مجال  تطوير  شأنها  من  التي  التعليمية  واملؤسسات  والبرامج  اخلمسية  واخلطط 
عمال واألخذ بيد األفراد ذوي السمات والقدرات الريادية وتهيئة البيئة املناسبة إلنشاء األ

دادها بأساليب البقاء والدميومة، كما تبذل حكومة اململكة جهوًدا  املشروعات اجلديدة وإم
توفير فرص   أجل  األعمال؛ من  لريادة  التعليم  فيه  العالي مبا  بالتعليم  للنهوض  متواصلة 

م للحد  واالبتكار  عمل  اإلبداع  مبستوى  واالرتقاء  الفقر  معدل  من  والتخفيف  البطالة  ن 
عرفة، وتدليًال على ذلك اخلطة اخلمسية التاسعة وإرساء دعائم االقتصاد القائم على امل

ركزت على ضرورة إنشاء مؤسسة متخصصة تتولى رعاية    2014إلى    2010منذ عام  
ومع الصغيرة  واملنشأة  األعمال  ريادة  بدور  قطاع  والقيام  تواجهها،  التي  التحديات  اجلة 

والت الفني  الدعم  على  واحلصول  املالئم  التمويل  انسياب  يسهل  وييسر تنسيقي  سويقي، 
التقنية   واحلاضنات  األعمال  حاضنات  إنشاء  تسريع  جانب  إلى  احلكومية  اإلجراءات 

  )53(والتجهيزات األساسية. 
اك عالقة عكسية بني تطبيق مشاريع ريادة  وهذا ما أكدت عليه نتائج الدراسات أن هن  
  )54(عمال باململكة العربية السعودية واحلد من البطالة بني الشباب. األ
واستمر هذا الدعم وزاد يف خطة التنمية العاشرة للمملكة العربية السعودية باإلضافة    

  إلى تشجيع وجود منشآت  
و اعتمادهصغيرة  مع  مرتفع،  معريف  محتوى  ذات  الوطنية،  متوسطة  العمالة  على  ا 

    )55(اع نسبة مشاركة املرأة السعودية يف قوة العمل بنهاية اخلطة. باإلضافة إلى ارتف
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األهداف     بني  الثالث  الترتيب  يف  اجلنسني  بني  املساواة  وحتقيق  املرأة  متكني  وجاء 
  الثمانية لألهداف اإلمنائية

للمرأة لأللفي  االقتصادي  التمكني  أهداف  أهم  ومن  النساء    ة  قدرة وصول  تعزيز  هو 
الفرص االقتصادية؛ للحد من اختالف آثار الفقر وفَق اختالف نوع اجلنس،  إلى املوارد و

وغير  الرسمية  االقتصادات  يف  للنساء  أماًنا  أكثر  وجعلها  الرزق  سبل  خيارات  تعزيز 
املشتغالت   على  التركيز  مع  إلى الرسمية  وصولهن  يتعذر  من  وخاصة  احلرة   باألعمال 

العمل اخلدمات املالية، فإن تعزيز منو الريادة   للمرأة هو استراتيجية فعالة خللق فرص 
الريادة   وحتقيق  االجتماعي  التماسك  وتعزيز  املرأة  ومتكني  االقتصادية  التنمية  وحفز 

تغلة وزيادة النمو االقتصادي  للمرأة العربية اهتمام من أجل الوصول إلى املوارد غير املس
.)56(   

كاومل    النمو  ا  دعم  على  تساعد  التي  العوامل  أهم  من  للمرأة  االقتصادي  التمكني  ن 
ألهمية  العربية  احلكومات  من  وإدراًكا  املستدامة،  التنمية  أهداف  وحتقيق  االقتصادي 

حلكومات العربية  متكني املرأة على عدد من املستويات وال سيما االقتصادية منها، تبنت ا 
يف سوق العمل وحفز    دفة إلى حتقيق املساواة بني الرجل واملرأةالعديد من املبادرات الها

مستويات املشاركة االقتصادية للمرأة، وسعت إلى االهتمام بتوفير فرص عمل لإلناث ال 
، كما  سيما تلك اللواتي تقطن يف املناطق النائية، واللواتي تندرجن يف فئات السكان الهشة

واللو القوانني  تعديل  اعمل بعضها على  املزيد من  األعمال مبا يساعد  وبيئات  إلناث  ائح 
يف   املرأة  عند  األعمال  بريادية  اخلاص  البعد  دمـج  العمل،  سوق  يف  االنخراط  على 
سياسات تشجيع املشروعات الصغيرة واملتوسطة، واالهتمام بزيادة مستويات نفاذها إلى 

    )57(التمويل.
تبني حو    فاملؤشرات  السعودية  للمرأة  األعمال  بالنسبة  لرائدات  السعودي  املجتمع  اجة 

من حاجة املرأة ألن تكون رائدة أعمال، مبعنى أن الظروف االقتصادية واالجتماعية   أكثر
على   االعتماد  ثقافة  ونشر  النسائية  األعمال  ريادة  حتفيز  تستوجب  السعودية  للمرأة 

ية مستقلة يتوفر  التعامل مع املرأة السعودية كشخصية اعتبارالنفس، وهنا تظهر ضرورة  
للمرأ  احلوافز  من  عدد  تتوفر  لها  ال  قد  والتي  األعمال  ريادة  لعالم  للدخول  السعودية  ة 

مالية  وقدرة  عمرية  وفئة  تعليم،  وفرص  ميزانية،  من  والعاملي  العربي  الوطن  يف  للنساء 
   )58(وبيئة اقتصادية مستقرة. 

ل االجتماعي، تسهم اليوم بشكٍل نولوجيا احلديثة املتمثلة يف شبكات التواصوباتت التك  
فز االبتكار، وبناء شراكات وفرص العمل، وخلق سوق عمل افتراضية جديدة،  كبيٍر يف ح
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وأسهمت يف ترسيخ مفاهيم ريادة األعمال ودعم مبادرات االقتصاد االجتماعي، وأتاحت  
ال  يف  املجتمع  قطاعات  جميع  شبكات  مشاركة  واتضحت  عناصرها،  مبختلف  تنمية 

ن املواقع اإللكترونية التي تزخر بها الشبكة صل االجتماعي اإللكترونية األكثر بروًزا مالتوا
التواصل االجتماعي  العنكبوتية، ويف هذا الصدد يؤكد خبراء اإلعالم اجلديد أن مواقع 

ستخدمني خالل سنوات قليلة،  اإللكترونية كانت األسرع يف استقطاب ماليني األعضاء وامل
ا تلك  ظهرت  الحيث  من  املبكرة  السنوات  خالل  فعلًيا  (احلادي ملواقع  احلالي  قرن 

والعشرين)، األمر الذي يعكس قدرة تلك املواقع على تلبية االحتياجات االتصالية املتنوعة  
    )59(ملختلف فئات املستخدمني وخاصة الشباب. 

للشبا   املتنامي  االستخدام  الومع  أوضحت  كما  االجتماعي،  التواصل  لشبكات  تقارير  ب 
أن   من94.71اإلحصائية،  الشباب  من  شبكات   24-15عمر    %  يستخدمون  سنة 

، أصبح واقع يفرض نفسه ومما سبق ) 60(التواصل االجتماعي باململكة العربية السعودية  
السعودية على  مدى اعتماد الفتاة  استعراضه جاءت حتمية الدراسة احلالية ملعرفة  

تنمية   يف  االجتماعي  التواصل  ضوء شبكات  يف  األعمال  ريادة  نحو  معارفها 
  .) وإجراءات متكني املرأة السعودية2030(رؤية اململكة  

  نتائج الدراسة: 
  أوًال: النتائج العامة للدراسة: 

  ) مدى تعرض الفتاة السعودية لشبكات التواصل االجتماعي. 2جدول(
  النسبة 

  التعرضمدى 
 % ك

 78.5 314 دائًما 

 21.5 86 أحياًنا 

 0 0 ال

 % 100 400 جمالــياإل

يتعرضن   من  نسبة  أن  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  التواصل تشير  لشبكات 
بلغت    االجتماعي الدراسة  عينة  مفردات  إجمالي  من  "دائًما"  منتظمة  %، 78.5بصفة 

وبلغت نسبة من يتعرضن بصفة غير منتظمة (أحياًنا) من إجمالي مفردات عينة الدراسة 
، واتفقت  لشبكات التواصل االجتماعيتأتي بأي نسبة من ال يتعرضن    %، بينما لم 21.5

نايف بن ثنيان بن محمد(هذه النتيجة مع دراسة   ، حيث جاءت )71(  )2014،  آل سعود، 
لها بنسبة   (الشهري، حنان شعشوع محمد،    %، ودراسة85تعرض طالب وطلبة اجلامعة 
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بابكر   يوسف  أميرة  ال )72(  )2019بدرى،  الالئي  السعوديات  الفتيات  تأتي  لم  حيث   ،  
العصر   لطبيعة  ذلك  يرجع  وقد  تذكر،  نسبة  بأي  االجتماعي  التواصل  لشبكات  يتعرضن 

االجتماعي سمة له وال ميكن االستغناء عنها، وأيًضا    التواصلالذي أصبحت فيه شبكات  
واملعرفية   منها،  االجتماعية  احلياة  مجاالت  شتي  يف  متعددة  حلاجات  إلشباعها 

على الهواتف املحمولة أكسبها سهولة يف التعرض يف أي    والترفيهية.. إلخ، كما أن إتاحتها
 مكان وزمان. 

  تواصل االجتماعي. ) أسباب التعرض لشبكات ال3جدول (..

  النسبة   
  الترتيب  %  ك  األسباب  

للثقافة العامة يف كافة املجاالت 

الدينية والسياسية واالقتصادية 

  واالجتماعية 

359 89.75 1 

 4 60.25  241 دراسية للحصول على املعلومات ال

 6 45.5 182  للتسوق 

 3  72.25  289 التواصل مع اآلخرين

 5 50.75  203 التسلية  
تغنيني عن التعرض لوسائل  

 2 79.75  319  اإلعالم األخرى 

  400  جملة من سئلوا 

التواصل    لشبكات  املبحوثات  تعرض  أسباب  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
ال يف  جاء  حيث  األول  االجتماعي،  العامة..)،ترتيب  بلغت    (للثقافة  بنسبة  جاءت  حيث 

التعرض لوسائل اإلعالم األخرى%، وجاء يف الترتيب الثاني (89.75 )، حيث جاءت تغنيني عن 
بلغت   (79.75بنسبة  الثالث  الترتيب  وجاء يف  اآلخرين%،  مع  بنسبة  التواصل  جاءت   ،(

(79.75بلغت   الرابع  الترتيب  يف  وجاء  على%،  الدراسية  للحصول  حيث  معلومات   ،(
ث جاءت بنسبة  )، حيللتسلية%، وجاء يف الترتيب اخلامس (60.25جاءت بنسبة بلغت  

السادس (50.75بلغت   الترتيب  بلغت  للتسوق %، وجاء يف  %،  45.5)، حيث جاءت بنسبة 
) كدراسة  الدراسات  من  العديد  مع  الدراسة  هذه  بن واتفقت  ثنيان  بن  نايف  سعود،  آل 

احلصول على االخبار واملعلومات املختلفة    ، حيث جاء سبب التعرض)73()  2014،  محمد
  يف املرتبة األولي.
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  شبكات التواصل االجتماعي أسبوعًيا.) عدد أيام استخدام 4جدول(

  النسبة        
  عدد األيام  

 ترتيب % ك

  4 3.25 13 اقل من ثالثة أيـام    

  3 4.25 17  من ثالث إلى أربع أيام  

  2 25.25 101  من خمس إلى ست أيام  

  1 67.25 269  يومًيا

 100 400  اإلجمالــي 

َمْن تستخدمن      التفصيلية للجدول السابق أن: نسبة  النتائج  التواصل تشير  شبكات 
% وجاءت يف املرتبة األولي، وبلغت نسبة َمْن تستخدمنها  67.25(يومًيا) بلغت    االجتماعي

نسبة َمْن تستخدمنها    % يف املرتبة الثانية، وبلغت25.25(من خمس إلى ست أيام) بلغت  
% يف املرتبة الثالثة، وبلغت نسبة َمْن تستخدمنها(أقل  4.25(من ثالث إلى أربع أيام) من  

واألخيرة، مما يعكس كثافة االستخدام وأهمية % يف املرتبة الرابعة  3.25من ثالثة أياًم)  
  هذه الوسائل يف حياة الفتاة السعودية املعاصرة. 

  ام شبكات التواصل االجتماعي يومًيا. ) عدد ساعات استخد 5جدول(
النسبة         

  عدد الساعات 
 ترتيب % ك

  2 20.75 83 أقل من ساعة

  4 4.5 18  من ساعة إلى أقل من ساعتني

  1 64.25 257  من ساعتني إلى أقل من ثالثة ساعات

  3 10.5 42  من ثالثة ساعات فأكثر 

 100 400  اإلجمالــي 

ة للجدول السابق أن بلغت نسبة َمْن تستخدمنها (من ساعتني  تشير النتائج التفصيلي   
ساعات)   ثالثة  من  أقل  تستخدمن 64.25إلى  َمْن  ونسبة  األولي،  املرتبة  يف  وجاءت   %
االجتماعي التواصل  َمْن تستخدمن   شبكات  إجمالي مفردات  يومًيا من  (أقل من ساعة) 
االجتماعي التواصل  املرتبة20.75بلغت    شبكات  وجات يف  (من    %  نسبة  وبلغت  الثانية 

شبكات % جاءت يف املرتبة الثالثة، وبلغت نسبة َمْن تستخدمن  10.5ثالثة ساعات فأكثر)  
  وجاءت يف املرتبة الرابعة. %4.5(من ساعة إلى أقل من ساعتني)  التواصل االجتماعي
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  ) سنوات خبرة استخدام شبكات التواصل االجتماعي.  6جدول (
  النسبة        

  اخلبرة سنوات 
 ترتيب % ك

 5 0.25 1 أقل من عام 
 4 2.00 8 من عام إلى أقل من عامني 

 3 2.75 11 من عامني إلى أقل من ثالثة 
 2 23.25 93 أعوام 5أعوام إلى أقل من 3من 

  1  71.75  287 أعوام فأكثر  5
 100 400  اإلجمالــي 

تستخ    َمْن  نسبة  أن  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  التواصل دمن  تشير  شبكات 
بينما بلغت نسبة   األولي،   املرتبة   يف  وجاءت  ٪71.75أعوام فأكثر)    5منذ (  االجتماعي

من   أقل  إلى  أعوام  (ثالثة  منذ  تستخدمنها  الثانية،  23.25أعوام)    5َمْن  الرتبة  يف   %
أعوام)   ثالثة  من  أقل  إلى  (عامني  من  تستخدمنها  َمْن  نسبة    املرتبة   يف  ٪2.75وبلغت 

  املرتبة   يف  ٪2.00)  عامني  من  أقل   إلى   عام(  من   تستخدمنها  َمنْ   نسبة  وبلغت   ثة،الثال
% وجاءت يف املرتبة  0.25ة، وبلغت نسبة َمْن تستخدمنها من (أقل من عام) بلغت  الرابع

اخلامسة واألخيرة، مما يدل على اخلبرة الكبيرة يف االستخدام، وهذا ما أوضحته دراسة  
محمد ( بن  ثنيان  بن  نايف  سعود،  حيث  )74()  2014،  آل  العالية ،  اخلبرة  متوسط  جاء 

   مرتفع جًدا.
  االجتماعي التي تستخدمها الفتاة السعودية.) أهم شبكات التواصل 7جدول(

  النسبة   
  الترتيب  %  ك  أهم شبكات التواصل االجتماعي   

 Facebook   257  64.25 5الفيس وك 

 Twitter 394 98.5 1تويتر  

 you tube       341 85.25 3يوتيوب    

  WhatsApp  354  88.5  2اتس آب الو

  Instagram   284  71.00  4إنستجرام 

  Blogger  105 26.25  7املدونات 

 LinkedIn    82  20.5 8لينكد إن  

 Snapchat  188  47.00 6سناب شات 
  400 جملة من سئلوا 
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تشير بيانات اجلدول السابق إلى أهم شبكات التواصل االجتماعي التي تستخدمها   
% 98.5بلغت  )، حيث جاءت بنسبة  تويترلسعودية، حيث جاء يف الترتيب األول (الفتاة ا

(الواتس آب)، حيث جاءت  الثاني  الترتيب  الدراسة، وجاء يف  إجمالي مفردات عينة  من 
بلغت   (88.5بنسبة  الثالث  الترتيب  يف  وجاء  بلغت  يوتيوب%،  بنسبة  جاءت  حيث   ،(

الثاني85،25 املرتبة  من  قريبة  نسبة  وهي  الترتيب  %،  وجاء يف  آب،  بالواتس  اخلاصة  ة 
) حيإنستجرامالرابع  بلغت  )،  بنسبة  جاءت  (71.0ث  اخلامس  الترتيب  ويف  الفيس %، 

بلغت  بوك بنسبة  جاءت  حيث   ،(64.25 ) السادس  الترتيب  ويف  شات%،  حيث  سناب   ،(
بلغت   بنسبة  السابع (47.00جاءت  الترتيب  بلغت  املدونات%، ويف  بنسبة  )، حيث جاءت 

%، واتفقت  20.25)، حيث جاءت بنسبة بلغت  لينكد إن%، ويف الترتيب الثامن (26.25
بن م(مع نتائج كٍل من دراستي   ثنيان  بن  نايف  (الشهري، ، و)75()2014،  حمدآل سعود، 

بابكر   يوسف  أميرة  بدرى،  محمد،  شعشوع  يف  )76()2019حنان  (تويتر)  جاءت  حيث   ،
اإلعالم   تقريًبا يف  الدراسات  أكدته جميع  ما  وهذا  األول،  لكل  املرتبة  أن  اجلديد، فكما 

دولة تفضيالت فيما يخص شبكات التواصل االجتماعي دون غيرها فإن اململكة العربية  
لسعودية اختصت بتفضيل شبكة تويتر دون غيرها، وهذا ما توصلت له الباحثة يف بحث  ا

من هذا  املتحققة  واإلشباعات  الذكية  للهواتف  السعودي  الشباب  استخدام  سابق يخص 
  . االستخدام

  ) 8جدول(
  مدى اهتمام الفتاة السعودية باملوضوعات التي تنمي قدراتها االقتصادية وريادة األعمال لديها

  النسبة        
  مدى االهتمام 

  
 % ك

 74.0 296 أهتم بدرجة كبيرة

 21.5 86 أهتم إلى حد ما

 4.5 18 ال أهتم مطلًقا

 % 100 400 اإلجمالــي 

باملوضوعات  "  تهتم بدرجة كبيرةدول السابق أن نسبة من "للج  التفصيليةتشير النتائج  
لديها األعمال  بريادة  معارفها  تنمي  بلغت    التي  الدراسة  عينة  مفردات  إجمالي  من 

%، 21.5" من إجمالي مفردات عينة الدراسة  إلى حد ما%، وبلغت نسبة من تهتم "  74.0
" من  تأتي  مطلًقابينما  تهتم  بنسبة  ال  على4.5"  يدل  مما  السعودية    %،  الفتاة  اهتمام 

) دراسة  مع  النتيجة  هذه  اتفقت  املوضوعات،  من  النوع  بهذا  منصور  العتيبالشديد  ي، 
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علي،   فتحي  محمد  موسى،  البعد    ،)77()2015بنايف،  على  الطالب  استجابة  جاءت  و 
 اخلاص مبعارفهم بريادة األعمال مرتفعة. 

تنمية املعارف الفتاة السعودية بريادة ) االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي يف 9جدول(
  األعمال 

  النسبة        
  مدى االعتماد  

 % ك

 68.33 261 دائًما

 24.61 94 أحياًنا

 7.06 27 ال 

 % 100 382 اإلجمالــي

على   تعتمد  التي  السعودية  الفتاة  نسبة  أن  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
تنمية يف  االجتماعي  التواصل  األعمال    شبكات  ريادة  تخص  التي  باملوضوعات  معارفها 

من  دائًما" الدراسة"  متوسطة 68.33بلغت    عينة  بدرجة  تعتمدن  من  نسبة  وبلغت   ،%
تعتمدن    "ال "%، بينما بلغت نسبة من  24.61  " من إجمالي مفردات عينة الدراسةأحياًنا"

دامها الطبيعي %، وقد يرجع ذلك لكثافة استخ7.06  من إجمالي مفردات عينة الدراسة
 من ضمنها.للحصول على كل أنواع املعلومات ومعلومات موضوع الدراسة 

  
  ) رأي الفتاة السعودية يف دور شبكات التواصل االجتماعي فيما يخص ريادة األعمال 10جدول(

  النسبة        
  الرأي يف الدور 

 % ك

 97.8 347 نعم
 2.2 8 محايد 

 0 0 ال
 % 100 355 اإلجمالــي 

النتائج التفصيلية للجدول السابق أن نسبة الفتاة السعودية التي ترى أن شبكات  ر  تشي
األعمال    االجتماعيالتواصل   ريادة  تخص  التي  باملوضوعات  معارفها  تنمية  يف  دور  لها 

 " من إجمالي مفردات عينة الدراسةمحايد"  %، وبلغت نسبة صاحبات الرأي  97.8بلغت  
دور لم تأتي بأي نتيجة، مما يعكس أهميتها من وجهة  ي  %، بينما من ال يجدن لها أ2.2

شبكات   يف  يرى  الشباب  أن  الدراسات  من  العديد  أثبتته  وملا  السعودية،  الفتاة  نظر 
التأثير   أن ميتد  املقبول  كبير يف شتي مناحي احلياه فكان من  دور  التواصل االجتماعي 

 ليشمل ريادة األعمال.  
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  االجتماعي فيما يخص ريادة األعمال التواصل ) فاعلية شبكات 11جدول(
  النسبة        

  مدى الفاعلية  
 % ك

 95.21 338 كبيرة
 4.22 15 متوسطة
 0.56 2 ضعيفة

 % 100 355 اإلجمالــي 

يرين   الالئي  نسبة  أن  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  التواصل تشير  شبكات 
%، وبلغت نسبة  95.21ال بلغت  ريادة األعم" فيما يخص  كبيرة"   بدرجةفاعلة    االجتماعي

%، بينما من 4.22  " من إجمالي مفردات عينة الدراسةمتوسطة"من رأتها فاعلة بدرجة  
 %.0.56" جاءت بنسبة ضعيفةجتدها فاعلة بدرجة "

  ) رأي املبحوثات يف نوع الدور لشبكات التواصل االجتماعي فيما يخص ريادة األعمال 12جدول(
  النسبة        

  نوع الدور  
 % ك

 94.08 334 إيجابي 
 1.12 4 محايد 
 5.0 17 سلبي

 % 100 355 اإلجمالــي 

أن  ترى  التي  السعودية  الفتاة  نسبة  أن  السابق  للجدول  التفصيلية  النتائج  تشير 
، %94.08" فيما يخص ريادة األعمال بلغت  إيجابيدورها "  لشبكات التواصل االجتماعي
%، بينما من  1.12  إجمالي مفردات عينة الدراسة" من  محايد" وبلغت نسبة من رأت الدور  

 %.5.0" بنسبة سلبيرأت الدور " 
  ) الدور اإليجابي لشبكات التواصل االجتماعي على رؤية املبحوثات جتاه ريادة األعمال 13جدول (

  النسبة   
  الدور اإليجابي  

  الترتيب  %  ك

يف  سبقوني  الذين  اآلخرين  جتارب  من  خبرات  اكتساب  يف    ساعدتني 
  هذا املجال 

302 89.64 1 

عرض   خالل  من  بي  خاص  ملشروع  خاصة  فكرة  تبني  على  شجعتني 
 مناذج ناجحة

291  86.09 2 

احلر   العمل  مجال  يف  العقبات  تخطي  كيفية  عن  معلومات  اكتسبت 
  وريادة األعمال 

198 58.57 4 

 3  65.38  221 خلقت دافًعا داخلًيا للتجربة يف مجال ريادة األعمال
 5 0  0 أخرى

  338  جملة من سئلوا 
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على   االجتماعيتشير بيانات اجلدول السابق إلى الدور اإليجابي لشبكات التواصل    
األول   الترتيب  األعمال، حيث جاء يف  ريادة  املبحوثات جتاه  اكتساب (رؤية  ساعدتني يف 

%،   وجاء يف الترتيب الثاني (شجعتني على  89.64حيث جاءت بنسبة بلغت    ..)،خبرات
%، وجاء يف الترتيب الثالث (خلقت دافًعا 86.09ني فكرة..)، حيث جاءت بنسبة بلغت  تب

لل بلغت  داخلًيا  بنسبة  جاءت  األعمال..)،  ريادة  مجال  يف  يف 65.38تجربة  وجاء    ،%
تخطي العقبات..)، حيث جاءت بنسبة بلغت    كيفيةالترتيب الرابع (اكتسبت معلومات عن  

  )، حيث لم تأتي بأي نسبة.أخرىمس (%، وجاء يف الترتيب اخلا58.75

  على رؤية املبحوثات جتاه ريادة األعمال  االجتماعي) الدور السلبي لشبكات التواصل 14جدول (
  النسبة   

  الدور السلبي  
  الترتيب  %  ك

 2 82.35 14  شعرت بتخوف من فكرة إقامة مشروع وأنه أمر صعب 

بت يف تكوين  عرضت مناذج سلبية ملشاريع ريادة األعمال فتسب

 اجتاهات سلبية عنها 
6  35.29 4 

والعقبات التي تقف عقبة يف طريق ريادة تعرض املعوقات  

  األعمال 
16 94.12 1 

تؤدي إلى الشعور بعجزي وعدم ثقتي يف نفسي إلقامة مشروع  

 خاص بي
10  58.82  3 

 5 0  0 أخرى

  17  جملة من سئلوا 

الس   الدور  إلى  السابق  بيانات اجلدول  االجتماعيلبي  تشير  التواصل  على   لشبكات 
  ..)،تعرض املعوقات والعقبات(جتاه ريادة األعمال جاء يف الترتيب األول    رؤية املبحوثات

بلغت   بنسبة  (94.12حيث جاءت  الثاني  الترتيب  بتخوف من فكرة  %، وجاء يف  شعرت 
بلغت  إقامة مشروع  بنسبة  جاءت  حيث   ،(..82.35) الثالث  الترتيب  وجاء يف  ؤدي  ت%، 

عرضت  ، وجاء يف الترتيب الرابع (%58.82..)، جاءت بنسبة بلغت  إلى الشعور بعجزي
األعمال..  ريادة  ملشاريع  سلبية  بلغت  مناذج  بنسبة  جاءت  حيث  ويف 35.29)،   ،%

  )، حيث لم تأتي بأي نسبة. أخرىالترتيب واألخير (
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جة تعرضها لشبكات  مجاالت ريادة األعمال املفضلة لدى الفتاة السعودية نتي)  15جدول (
 التواصل االجتماعي 

 النسبة   

  مجاالت ريادة األعمال  
  %  ك

  الترتيب

 2  27.04 96  االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات 

  5  8.73  31  املشروعات السياحية والضيافة

  1  30.70 109  اإلعالن/ التسويق / التصميم 

التعليم (مكتبات/ مكاتب خدمات طالبية/ 

  روضات أطفال)
75 21.13  

3 

  4  7.89  28  ضرائب/ إدارة) اخلدمات االستشارية(قانونية/  

  6  4.50 16  التجارة واملقاوالت العامة والعقارات.

  7  0  0  أخرى

  355  جملة من سئلوا 

إلى مجاالت ريادة األعمال املفضلة لدى الفتاة السعودية تشير بيانات اجلدول السابق  
تعرضها   االجتماعنتيجة  التواصل  األول  يلشبكات  الترتيب  يف  جاء  حيث  اإلعالن/ (، 

التصميم  / بلغت    )،التسويق  (30.70بنسبة  الثاني  الترتيب  يف  وجاء  االتصاالت  %، 
املعلومات بلغت  وتكنولوجيا  بنسبة  جاءت  حيث  الثالث  27.04%)،  الترتيب  يف  وجاء   ،

أطفال"( روضات  طالبية/  خدمات  مكاتب  "مكتبات/  بلغت  )التعليم  بنسبة  جاءت   ،
21.13) الرابع  الترتيب  يف  وجاء  إدارة  االستشاريةاخلدمات  %،  )، "قانونية/ ضرائب/ 

بلغت   بنسبة  جاءت  (7.89حيث  اخلامس  الترتيب  يف  وجاء  السياحية  املشرو%،  عات 
بلغت  )والضيافة بنسبة  جاءت  حيث   ،8.73) السادس  الترتيب  يف  وجاء  التجارة  %، 

والعقارات العامة  بنسواملقاوالت  جاءت  حيث  بلغت)،  الترتيب  4.50بة  يف  وجاء   ،%
اإلقبال عليه  أخرىالسابع ( كان  أن كل مجال  بأي نسبة، ومت مالحظة  تأتي  لم  )، حيث 

ا نفس  يف  الدارسات  من  الطالبية  أكبر  واخلدمات  املكتبات  فضلن  من  فمثًال  ملجال، 
الدراسة   أهمية  يعكس  مما  وهكذا  التربية،  كلية  دراسات  من  كانت  األطفال  وروضات 

  امعية على نوع املشروع املستقبلي التي تفضله الفتيات.اجل
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  . الالتأثير شبكات التواصل االجتماعي فيما يخص ريادة ألعم) العبارات التي تقيس 16جدول(

  درجة املوافقة     

  العبارة        

  استجابة   املتوسط  غير موافق   إلى حد ما  موافق

ب
رتي

الت
  %  ك   %  ك   %  ك   

ية
رف

مع
  

دة األعمال نشر ثقافة ريا

وزيادة املعارف حولها 

ومصادر التمويل والتسويق 

  وغيرها.

345  97.18  10  2.81  0  0.00  1.43  

  

  

  موافق

  

  

1  

توضيح دور ريادة األعمال يف 

حتسني مستوى املعيشة  

وحتسني املكانة االجتماعية  

  لرائد األعمال. 

337  94.92  42  11.83  0  0.00  1.40  

  

  

  موافق

  

  

2  

األعمال يف  توضيح دور ريادة

احلد من البطالة وتنوع 

  االقتصاد الوطني 

301  84.78  35  9.85  19  5.35  1.25  

  

  موافق

  

5  

ية
دان

وج
  

تشجيع مبادرات االقتصاد  

 االجتماعي 
264 74.36  51  14.36  40  11.26  1.10  

  

  موافق

  

7  

حفز االبتكار واإلجناز وحتمل  

  املسؤولية 
328  92.39  17  4.78  10  2.81  1.36  

  

  موافق

  

3  

تشكيل االجتاهات حول ريادة  

األعمال ودورها يف حتقيق 

الرضا الوظيفي نتيجة قيام  

  يفضله. الفرد بالعمل الذي 

  4  موافق  1.31  5.35  19  5.63  20  89.01  316

ية
وك

سل
  

تطبيق هذه املعلومات يف 

حياتي اليومية وحتديد مجال 

للقيام فيه مبشروع بعد 

 التخرج.        

328 92.39  11  3.09  16  4.50  1.37  

  

  موافق

  

3  

إتاحة سوق عمل افتراضية  

  جديدة واحلد من البطالة 
297 83.66  58  16.33  0  0.00  1.23  

  

  موافق

  

6  

أنصح غيري من األصدقاء  

يف ضوء معلوماتي 

  االقتصادية. 

251  65.07  54  15.21  53  14.92  1.05  

  

  موافق

  

8  

  355  جملة من سئلوا

إلى    السابق  اجلدول  بيانات  املبحوثاتتشير  تقيس   استجابات  التي  العبارات  حول 
فيما يخص ريادة ألعمال، حيث جاء يف   التأثير الذي تقوم به شبكات التواصل االجتماعي

األعمال   ريادة  ثقافة  (نشر  األول  موافق   وزيادة الترتيب  استجابة  مبعدل  املعارف..) 
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حسابي   حتسني1.43مبتوسط  يف  األعمال  ريادة  دور  (توضيح  وجاءت  مستوى    ، 
، وجاءت كل  1.40يف الترتيب الثاني مبعدل استجابة موافق مبتوسط حسابي  املعيشة..)  

من (حفز االبتكار واإلجناز..) و (تطبيق هذه املعلومات يف حياتي اليومية ..) يف الترتيب  
، وجاءت (تشكيل االجتاهات حول  1.36الثالث مبعدل استجابة موافق مبتوسط حسابي  

و األعمال  الرريادة  استجابة  دورها يف حتقيق  الرابع مبعدل  الترتيب  الوظيفي..) يف  ضا 
حسابي مبتوسط  من 1.31موافق  احلد  يف  األعمال  ريادة  دور  (توضيح  وجاءت   ،

، وجاءت 1.25البطالة..) يف الترتيب اخلامس مبعدل استجابة موافق مبتوسط حسابي  
مب السادس  الترتيب  يف  جديدة..)  افتراضية  عمل  سوق  موافق(إتاحة  استجابة   عدل 

حسابي الترتيب  1.23مبتوسط  يف  االجتماعي..)  االقتصاد  مبادرات  (تشجيع  وجاءت   ،
حسابي   مبتوسط  موافق  استجابة  مبعدل  من 1.10السابع  غيري  (أنصح  وجاءت   ،

  .1.05األصدقاء..) يف الترتيب السابع واستجابة موافق مبتوسط حسابي  
سائل اإلعالم ومؤسسات املجتمع تضافر اجلهود بني ومقترحات الفتاة السعودية ل  )17جدول (

 لدعم ريادة األعمال. 

 النسبة   
  مقترحات  

  الترتيب  %  ك

اجلامعة  رأسها  وعلى  التعليمية  املؤسسات  عرض 
الناجحة   والتي  للنماذج  األعمال  ريادة  مجال  يف 

  اشتهرت على شبكات التواصل االجتماعي املختلفة 
118 33.29  

 
2  

ريادة األعمال يف لناجحة يف مجال عرض النماذج ا
اجلامعة من الطالبات من خالل شبكات التواصل 

  االجتماعي املختلفة.
150  42.25  

  
1  

تعاون املؤسسات األهلية مع اجلامعة مع شبكات 
التواصل االجتماعي يف دعم رائدات األعمال من 

  الفتيات.  
87 21.97  

  
3  

  4  0  0  أخرى

  355  جملة من سئلوا 

بيا إلى  تشير  السابق  اجلدول  بني  نات  اجلهود  لتضافر  السعودية  الفتاة  مقترحات 
(عرض   األول  الترتيب  يف  جاء  األعمال،  ريادة  لدعم  املجتمع  ومؤسسات  اإلعالم  وسائل 

%، 42.25بنسبة بلغت  جاءتحيث    )،النماذج الناجحة يف شبكات التواصل االجتماعي ..
 يف اجلامعة..)،   يف مجال ريادة األعمالحة  (عرض النماذج الناجوجاء يف الترتيب الثاني  
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تعاون املؤسسات األهلية مع  (%، وجاء يف الترتيب الثالث  33.29حيث جاءت بنسبة بلغت  
االجتماعي.. التواصل  شبكات  مع  بلغت  )اجلامعة  بنسبة  جاءت  لم  21.97،  %، يف حني 

  تأتي أخرى بأي نسبة تذكر. 
  الدراسة:  ثانيا: اختبار صحة فروض

ا  السعودية    ألول:الفرض  الفتاة  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 
  وبني تنمية معارفها بريادة األعمال.  على شبكات التواصل االجتماعي

تنمية معارفها  ) حتليل التباين أحادي االجتاه بني متوسطات درجات املبحوثات على  18جدول (
  على شبكات التواصل االجتماعي الف درجة االعتماد  تبًعا الخت بريادة األعمال 

  مجموعات    مصدر التباين 
  املربعات

  درجة 
  احلرية 

متوسط  
مجموع  
  املربعات

  الداللة  قيمة ف 

 38.483 3 115.451  بني املجموعات 

 0.062 96  5.987  داخل املجموعات دالة***  616.967

  99 121.430  املجمــوع 

ذا فروق  وجود  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  مجموعات  تشير  بني  إحصائية  داللة  ت 
املختلفة   االعتماد  مستويات  ميثلن  الالئي  االجتماعياملبحوثات  التواصل  شبكات   على 

وهذه القيمة دالة عند    616.967حيث بلغت قيمة ف  لتنمية معارفهن بريادة األعمال،  
  = داللة  يثبت  0.001مستوى  ما  وهو  تختلف  ،  أنه  يري  والذى  الفرض  هذا  صحة 

األعمالاملبحوثات  مستويات   بريادة  معارفهن  شبكات   تنمية  االعتماد  درجة  باختالف 
 التواصل االجتماعي.

ملعرفة الفروق بني املجموعات على تنمية معارف الفتاة  L.S.D) نتائج حتليل 19جدول (
   السعودية

  املتوسط   منخفض  متوسط   مرتفع  املجموعات 
 2.035    -  مرتفع

*** 2.0356  متوسط   -   2.214 

*** 2.0761  نخفضم  2.332 ***  - 2.333 

يتضح من خالل اجلدول السابق أن هناك اختالًفا بني متوسطات درجة االعتماد على 
بفرق بني املتوسطني احلسابيني منخفضات االعتماد عليها    شبكات التواصل االجتماعي

كما    ,0.001لصالح متوسطات درجة االعتماد وهى قيمة دالة عند مستوى    2.332بلغ  
بفرق بني  ومرتفعات االعتماد  نخفضات درجة االعتماد  تبني أيًضا أن هناك اختالًفا بني م

لصالح مرتفعات درجة االعتماد وهى قيمة دالة عند   2.0761املتوسطني احلسابيني بلغ  
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االعتماد، و0.001مستوى   أن هناك اختالًفا بني متوسطات درجة  مرتفعات  ، كما تبني 
رتفعات درجة االعتماد  لصالح م  2.0356سطني احلسابيني بلغ  بفرق بني املتواالعتماد  

  ، بذلك تثبت صحة الفرض األول.0.001وهى قيمة دالة عند مستوى 
السعودية    الثاني:  الفرض الفتاة  اهتمام  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد 

ات التواصل باملعلومات التي تنمي معارفها بريادة األعمال وبني درجة اعتمادها على شبك
  احلصول عليها.يف  االجتماعي

) حتليل التباين أحادي االجتاه بني متوسطات درجات املبحوثات على مقياس درجة 20جدول (
االعتماد على شبكات التواصل االجتماعي تبًعا الختالف درجة اهتمام الفتاة السعودية 

  مبوضوعات ريادة األعمال. 

  مجموعات    مصدر التباين 
  املربعات

  ة درج
  احلرية 

متوسط  
مجموع  
  املربعات

  الداللة  قيمة ف 

 47.231 2 93.463  بني املجموعات

 0.278 96 26.976  داخل املجموعات  دالة***  169.817

  99 121.430 املجمــوع

مجموعات   بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير 
اال مستويات  ميثلن  الالئي  األعمال،  املبحوثات  ريادة  موضوعات  مبتابعة  املختلفة  هتمام 

يف موضوعات ريادة    شبكات التواصل االجتماعيوذلك على مقياس درجة االعتماد على  
ف   قيمة  بلغت  حيث  =    169.817األعمال،  داللة  مستوى  عند  دالة  القيمة  وهذه 

بحوثات  ، وهو ما يثبت صحة هذا الفرض والذى يرى أنه تختلف درجة اعتماد امل0.001
 . مبوضوعات ريادة األعمالباختالف درجة االهتمام  شبكات التواصل االجتماعيعلى 

  ملعرفة الفروق بني املجموعات على مقياس كثافة االعتماد  L.S.D) نتائج حتليل 21جدول (
  املتوسط   منخفض  متوسط   مرتفع  املجموعات 

 2.213    -  مرتفع

 1.965   - 0.2377  متوسط 

*** 2.1244  منخفض  1.8767 ***  - 0.0879 

يتضح من خالل اجلدول السابق أن هناك اختالًفا بني املبحوثات متوسطات مستوى  
بفرق  مستوى االهتمام    االهتمام مبتابعة موضوعات ريادة األعمال واملبحوثات منخفضات 

بلغ   احلسابيني  املتوسطني  االهتمام   1.8767بني  مستوى  متوسطات  املبحوثات  لصالح 
دال قيمة  مستوى  وهى  عند  هناك  ك  ,0.001ة  أن  أيًضا  تبني  املبحوثات    اختالًفاما  بني 

مرتفعات  واملبحوثات  األعمال  ريادة  موضوعات  مبتابعة  االهتمام  مستوى    منخفضات 
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االهتمام   بلغ  مستوى  احلسابيني  املتوسطني  بني  املبحوثات    2.1244بفرق  لصالح 
مستوى   عند  دالة  قيمة  وهى  االهتمام  مستوى  أنه 0.001مرتفعات  تبني  بينما  ليس   ، 

مستوى االهتمام   هناك اختالًفا بني املبحوثات متوسطات االهتمام واملبحوثات مرتفعات
املتوسطني احلسابيني   الفرق بني  بلغ  دال إحصائًيا عند   0.2377حيث  فرق غير  وهو 

  . مما يؤكد صحة الفرض. 0.05مستوى 
الثالث:   بني  الفرض  إحصائية  داللة  ذات  فروق  اعتماد  توجد  السعودية  درجة  الفتاة 

املستوى   وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف  االجتماعي  التواصل  شبكات  على 
  االقتصادي واالجتماعي. 

) حتليل التباين أحادي االجتاه بني متوسطات درجات املبحوثات على مقياس درجة 22جدول (
صادي ملستوى االقتاالعتماد على شبكات التواصل االجتماعي تبًعا الختالف ا

  االجتماعي 

  مصدر التباين 
  مجموعات  

  املربعات

  درجة
  احلرية

متوسط مجموع  
  الداللة  قيمة ف   املربعات

 40.314 2 80.529  بني املجموعات 

 0.421 96 40.821  داخل املجموعات دالة***  94.821

  99 121.430 املجمــوع 

ذات فروق  وجود  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  مجموعات    تشير  بني  إحصائية  داللة 
مقياس  على  وذلك  املختلفة،  االجتماعية  االقتصادية  املستويات  ميثلن  الالئي  املبحوثات 

بريادة األعمال،  كمصدر لتنمية املعارف    لشبكات التواصل االجتماعيدرجة االعتماد على  
ا ، وهو م0.001وهذه القيمة دالة عند مستوى داللة =    94.821حيث بلغت قيمة ف  

متوسطات  بني  إحصائية  دالة  فروق  توجد  أنه  يري  والذى  الفرض  هذا  صحة  يثبت 
مقياس   على  االجتماعي  االعتمادالدرجات  التواصل  بريادة    شبكات  املعارف  تنمية  يف 
ستوى االقتصادي االجتماعي، وملعرفة مصدر التباين للفروق بني  األعمال تبًعا الختالف امل

 بطريقة أقل فرق معنوي.   L.S.Dأجرى االختبار البعدي املتوسطات احلسابية ملجموعات 
  ملعرفة الفروق بني املجموعات على مقياس درجة االعتماد   L.S.D) نتائج حتليل 23جدول (

  املتوسط   منخفض  متوسط   مرتفع  املجموعات 

 2.222    -  مرتفع

*** 1.1244  متوسط   -   1.097 

*** 2.1516  منخفض  1.0361 *** - 0.0606 
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من االقتصادي خ   يتضح  املستوى  ذوات  بني  اختالًفا  هناك  أن  السابق  اجلدول  الل 
االجتماعي املنخفض وذوات املستوى االقتصادي االجتماعي املرتفع بفرق بني املتوسطني 

لصالح ذوات املستوى االقتصادي االجتماعي املرتفع،    2.1516احلسابيني بلغت قيمته  
مستوى   عند  إحصائًيا  دال  فرق  ك0.001وهو  ذوات ،  بني  اختالًفا  هناك  أن  تبني  ما 

االجتماعي   االقتصادي  املرتفع  املستوى  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  وذوات  املتوسط 
لصالح ذوات املستوى االقتصادي    1.1244بفرق بني املتوسطني احلسابيني بلغت قيمته  

مستوى   عند  إحصائًيا  دال  فرق  وهو  املرتفع،  أن  0.001االجتماعي  ظهر  كما  هناك  ، 
وذو املنخفض  االجتماعي  االقتصادي  املستوى  ذوات  بني  املتوسط  اختالًفا  املستوى  ات 

قيمته   بلغت  املتوسطني احلسابيني  املتوسط،    1.0361بفرق بني  املستوى  ذوات  لصالح 
مما يثبت صحة الفرض بأنه كلما زاد املستوى االقتصادي االجتماعي زاد االعتماد على  

  ي يف تنمية املعارف بريادة األعمال.شبكات التواصل االجتماع 
درجة اعتماد الفتاة السعودية على    بنيذات داللة إحصائية  توجد فروق  الفرض الرابع:  

التواصل الدراسي  شبكات  العام  وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف  االجتماعي 
   الرابع) اجلامعي-الثالث -الثاني -(األول

االجتاه بني متوسطات الدرجات على مقياس درجة االعتماد  ) حتليل التباين أحادي24جدول (
  كات التواصل االجتماعي تبًعا الختالف السنة الدراسيةعلى شب

  مجموعات    مصدر التباين 
  املربعات

  درجة
  احلرية

متوسط مجموع  
  الداللة  قيمة ف   املربعات

 0.767 2 1.733  بني املجموعات 

 1.233 96 119.704  داخل املجموعات غير دالة  0.701

  99 121.430 املجمــوع 

تشير بيانات اجلدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مجموعات 
ميثلن   الالئي  االعتماد    الصفوفاملبحوثات  درجة  مقياس  على  وذلك  املختلفة،  الدراسية 

التواصل االجتماعيعلى   بل  شبكات  بريادة األعمال، حيث  املعرف  تنمية  غت قيمة ف يف 
دالة ع  0.701 غير  القيمة  =  وهذه  داللة  يثبت عدم صحة  0.05ند مستوى  ما  وهو   ،

هذا الفرض والذى يري أنه توجد فروق دالة إحصائية بني متوسطات درجات املبحوثات  
يف تنمية املعارف بريادة األعمال    شبكات التواصل االجتماعيعلى مقياس االعتماد على  

 دراسي.تبًعا الختالف الصف ال
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اخلامس:   ذات  الفرض  فروق  السعودية  توجد  الفتاة  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة 

االجتماعي التواصل  شبكات  الدراسة   على  نوع  وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف 

  نظرية). -اجلامعية (عملية
ت التواصل ) اختبار (ت) لداللة الفروق بني املبحوثات يف درجة االعتماد على شبكا25جدول (

  العملية)  -بريادة األعمال وفًقا لنوع الكلية(النظرية  االجتماعي يف تنمية املعرف

االنحراف   املتوسط   العدد   املجموعات 
درجة   قيمة ت  املعياري 

  الداللة  احلرية 

 1.087  1.140  178  كليات نظرية
  غير دالة   97 0.182

 1.137  1.180  177  كليات عملية

ت" يف اجلدول السابق إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تشير نتائج اختبار "
بني متوسطات درجات الكليات النظرية ومتوسطات درجات الكليات العملية على مقياس 

األعمال درجة   بريادة  املعارف  لتنمية  االجتماعي  التواصل  شبكات  على  حيث  االعتماد   ،
"ت"   قيمة  قيمة    0.182بلغت  عوهى  إحصائًيا  دالة  الداللة،  غير  مستويات  جميع  ند 

توجد عالقة بني درجة اعتماد الفتاة  وبالتالي فقد يثبت عدم صحة هذا الفرض. حيث ال  
شبكات   على  نوع    االجتماعي  التواصلالسعودية  وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف 

(عملية اجلامعية  هذه  - الدراسة  واتفقت  (نظرية)،  مع  بنايفالنتيجة  منصور  ،  العتيبي، 
علي، فتحي  محمد  داللة    )، 78( )  2015موسى،  ذات  فروق  توجد  ال  أنه  أوضحت  التي 

األعمال،   ريادة  نحو  والطالبات  الطالب  اجتاهات  يف  والعلمي،  األدبي  بني  إحصائية 
 ) 89( )2016عبدالفتاح، محمد زين العابدين، (ودراسة 

السادس:   الفتوجد فروق ذات دالفرض  تاة السعودية  اللة إحصائية بني درجة اعتماد 
يف تنمية معارفها بريادة األعمال وبني مستوى التأثيرات    االجتماعي  التواصلعلى شبكات  

  . املعرفية والوجدانية والسلوكية الناجتة عنه 
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) حتليل التباين أحادي االجتاه بني متوسطات درجات املبحوثات على مقياس 26جدول رقم (
  التأثيرات تبًعا الختالف درجة االعتماد 

  مجموعات  مصدر التباين   التأثيرات
  املربعات 

  درجة 
  احلرية  

متوسط  
  الداللة   قيمة ف  مجموع املربعات 

  معرفية 

 94.560 2  188.120  بني املجموعات

 0.184 97  17.870  داخل املجموعات  دالة***  512.249

  99  205.990 املجمــوع

 وجدانية 

 417.354 86.188 2  171.376  بني املجموعات

  

  

  

  دالة*** 
 0.206 97  19.884  داخل املجموعات 

 املجمــوع
198.360  99 74.236 

 سلوكية 

 0.302 2  148.427  بني املجموعات

  97  29.287  داخل املجموعات  دالة***  244.764

  99  176.760 املجمــوع

مجموعات  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  السابق  اجلدول  بيانات    تشير 
على   املختلفة  االعتماد  مستويات  ميثلن  الالئي  االجتماعي املبحوثات  التواصل   لشبكات 

على   االعتماد  تأثيرات  مقياس  على  وذلك  األعمال،  بريادة  معارفهم  لشبكات  لتنمية 
االجتماعي ف    التواصل  قيمة  بلغت  حيث  عند   512.294املعرفية،  دالة  القيمة  وهذه 

بت صحة هذا الفرض والذى ينص على أنه تختلف  ، وهو ما يث0.001مستوى داللة =  
املبحوث املعرفية لدى  التأثيرات  تبًعا الختالف درجة االعتماد  مستويات  على لشبكات ات 

االجتماعي داللة    ،التواصل  ذات  فروق  وجود  إلى  السابق  اجلدول  بيانات  تشير  كما 
شبكات ختلفة على  إحصائية بني مجموعات املبحوثات الالئي ميثلن مستويات االعتماد امل 

س تأثيرات االعتماد  لتنمية معارفهم بريادة األعمال، وذلك على مقيا  التواصل االجتماعي
االجتماعيعلى   التواصل  ف    شبكات  قيمة  بلغت  حيث  وهذه    417.354الوجدانية، 

، وهو ما يثبت صحة هذا الفرض والذى ينص  0.001القيمة دالة عند مستوى داللة =  
مست تختلف  أنه  درجة  على  الختالف  تبًعا  املبحوثات  لدى  الوجدانية  التأثيرات  ويات 

 .  لتنمية معارفهم بريادة األعمالتواصل االجتماعي على شبكات الاالعتماد 
كما تشير بيانات اجلدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بني مجموعات 

على   املختلفة  االعتماد  مستويات  ميثلن  الالئي  االجتماعيشباملبحوثات  التواصل   كات 
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اال تأثيرات  مقياس  على  وذلك  األعمال،  بريادة  معارفهم  على  لتنمية  شبكات عتماد 
بلغت قيمة ف    التواصل االجتماعي دالة عند   244.764السلوكية، حيث  القيمة  وهذه 

  = داللة  تختلف  0.001مستوى  أنه  يري  والذى  الفرض  هذا  صحة  يثبت  ما  وهو   ،
التأثيرات الس على شبكات لوكية لدى املبحوثات تبًعا الختالف درجة االعتماد  مستويات 

  التواصل االجتماعي . 
  ملعرفة الفروق بني املجموعات على مقياس التأثيرات L.S.Dنتائج حتليل  )27جدول (

  املتوسط   منخفض   متوسط   مرتفع   املجموعات  التأثيرات

  معرفية 

 2.750    -  مرتفع 

 2.760  - 0.0109  متوسط 

*** 2.750  منخفض   2.760 ***  -  0.000 

  وجدانية 

 2.375    -  مرتفع 

 2.674  - 0.2989  متوسط 

*** 2.374  منخفض   2.674 ***  -  0.000 

  سلوكية 

 2.375    -  مرتفع 

 2.456  - 0.0815  متوسط 

*** 2.375  منخفض   2.455 ***  - 0.000 

ك اختالًفا بني  فيما يتعلق بالتأثيرات املعرفية يتضح من خالل اجلدول السابق أن هنا
على   االعتماد  درجة  متوسطات  االجتماعياملبحوثات  التواصل  منخفضات  و  شبكات 

عليها   بلغ  االعتماد  احلسابيني  املتوسطني  بني  درجة    2.760بفرق  متوسطات  لصالح 
و تبني أيًضا أن هناك اختالًفا بني    ,0.001توى  االعتماد عليها وهى قيمة دالة عند مس

االعتماد   عليها  وممنخفضات  االعتماد  بلغ  رتفعات  احلسابيني  املتوسطني  بني  بفرق 
مستوى    لصالح  2.750 عند  دالة  قيمة  وهى  االعتماد  درجة  بينما  0.001مرتفعات   ،

و االعتماد  درجة  متوسطات  اختالًفا بني  االعتماد عليهليس هناك  بلغ  مرتفعات  ا، حيث 
املتوسطني احلسابيني  ال بني  دال  0.0109فرق  غير  قيمة  ة إحصائًيا عند مستوى  وهى 

0.05.  
وفيما يتعلق بالتأثيرات الوجدانية يتضح من خالل اجلدول السابق أن هناك اختالًفا   

بفرق بني املتوسطني احلسابيني بلغ  منخفضات االعتماد  بني متوسطات درجة االعتماد و
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مستوى  لصا  2.674 عند  دالة  قيمة  وهى  االعتماد  درجة  متوسطات  كما    , 0.001لح 
بفرق بني  مرتفعات االعتماد  اختالًفا بني منخفضات درجة االعتماد    هناكأيًضا أن    تبني

لصالح مرتفعات درجة االعتماد وهى قيمة دالة عند   2.374املتوسطني احلسابيني بلغ  
اخت0.001مستوى   هناك  ليس  أنه  تبني  بينما  االعتماد  ،  درجة  متوسطات  بني  الًفا 

وهى قيمة غير    0.2989بني املتوسطني احلسابيني  فرقومرتفعات االعتماد، حيث بلغ ال
  .0.05دالة إحصائًيا عند مستوى 

السابق أن هناك اختالًفا  السلوكية يتضح من خالل اجلدول  بالتأثيرات  يتعلق  وفيما 
و االعتماد  درجة  متوسطات  االعتما بني  عليها  منخفضات  املتوسطني د  بني  بفرق 

بلغ   درج  2.455احلسابيني  متوسطات  مستوى  لصالح  عند  دالة  قيمة  وهى  االعتماد  ة 
و  ,0.001 االعتماد  درجة  منخفضات  بني  اختالًفا  هناك  أن  أيًضا  تبني  مرتفعات  كما 

عليها   بلغ  االعتماد  احلسابيني  املتوسطني  بني  درجة    2.375بفرق  مرتفعات  لصالح 
و دالة عند مستوى  االعتماد  قيمة  اختالًفا ب0.001هى  هناك  ليس  أنه  تبني  بينما  ني  ، 

فرق بني املتوسطني مرتفعات االعتماد عليها، حيث بلغ المتوسطات درجة االعتماد على و
  .0.05وهى قيمة غير دالة إحصائًيا عند مستوى  0.0815احلسابيني 

  تكون نتائج الفروض كالتالي:  وبذلك
صحة   -1 الفتاة  ثبت  اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بأنه:  الفرض 

  وبني تنمية معارفها بريادة األعمال .  لى شبكات التواصل االجتماعيالسعودية ع
الفتاة   -2 اهتمام  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بأنه:  الفرض  صحة  ثبت 

األع بريادة  معارفها  تنمي  التي  باملعلومات  على السعودية  اعتمادها  درجة  وبني  مال 
  يف احلصول عليها.  شبكات التواصل االجتماعي

حة الفرض بأنه: توجد عالقة بني درجة اعتماد الفتاة السعودية على شبكات ثبت ص -3
االقتصادي  املستوى  وبني  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف  االجتماعي  التواصل 

 واالجتماعي.
روق ذات داللة إحصائية بني درجة اعتماد الفتاة  لم يثبت صحة الفرض بأنه: توجد ف -4

ا التواصل  شبكات  على  وبني    الجتماعيالسعودية  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف 
 الرابع) اجلامعي.-الثالث -الثاني -العام الدراسي (األول

لم يثبت صحة الفرض بأنه: توجد فروق ذات داللة إحصائية بني درجة اعتماد الفتاة   -5
يف تنمية معارفها بريادة األعمال وبني نوع    على شبكات التواصل االجتماعيالسعودية  

  نظرية) . - اسة اجلامعية (عمليةالدر
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الفتاة   -6 اعتماد  درجة  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  بأنه:  الفرض  صحة  ثبت 
االجتماعي التواصل  شبكات  على  وبني    السعودية  األعمال  بريادة  معارفها  تنمية  يف 

  أثيرات املعرفية والوجدانية والسلوكية الناجتة عن هذا االعتماد.مستوى الت
  التوصيات:

ضافر اجلهود للمؤسسات احلكومية واخلاصة ووسائل اإلعالم يف نشر ثقافة ريادة  ت -1
  األعمال.

استشعار شبكات التواصل االجتماعي والقائمني عليها ملا قد يكون لها من دور مؤثر  -2
 لتنمية الوعي بريادة األعمال.وحسن توظيفها 

ديد ومتكني الفتاة  إجراء املزيد من الدراسات التي تدرس العالقة بني اإلعالم اجل -3
 العربية يف سوق العمل احلر. 

اختبار أثر شبكات التواصل االجتماعي يف زيادة الوعي لدى الشباب بريادة األعمال   -4
 بشكٍل جتريبي.

يلة إعالمية يف زيادة الوعي بريادة األعمال  دراسات مقارنة بني تأثير أكثر من وس -5
 لدى الشباب.

عمال لدى الشباب حسب ما يتعرضون له من  دراسة الفجوة املعرفية بريادة األ -6
 إعالم تقليدي أو إعالم جديد.
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