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مقدمة:

لقــد أحــدث االتصــال التفاعلــي عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي عــدة تغيــرات علــى أركان 
العمليــة االتصاليــة، وترجــع قــوة هــذه التغيــرات إلــى اإلمكانــات الموجــودة فــي اإلعــام التفاعلــي 
والتــي تتيــح للجمهــور أن يتواصــل معهــا والمقــدرة علــى االســتغال األمثــل لمــوارد التواصــل المتوفــرة 

بوســائل اإلعــام. 
بــل إن قــوة اإلعــام التفاعلــي تكمــن فــي طريقــة تعاملــه مــع المعلومــة ونشــرها، ممــا لــه األثــر 
األكبــر علــى عمليــة توجيــه الــرأي علــى الجماهيــر، وقــد ســاهمت الشــبكة العنكبوتيــة )االنترنــت( فــي 
اتســاع ونشــر ذلــك بالعالــم، وتعتبــر وســائل التواصــل االجتماعــي هــي األكثــر انتشــاًرا علــى شــبكات 
االنترنــت، لمــا تمتلكــه مــن خصائــص تشــجع المتصفحيــن لشــبكة اإلنترنــت علــى اإلقبــال عليهــا، 
والتأثيــر علــى القيــم السياســية والدينيــة واالجتماعيــة ونشــر نمــط ســلوكي وثقافــي واجتماعــي وملبســي 

ينتهجــه الفــرد أو المجتمــع.)1(
مــن جانــب آخــر يعتبــر الوعــي السياســي هــو فهــم اإلنســان لمناخــه السياســي العــام فــي الدولــة، 
ومــا يؤثــر فيــه مــن مخّططــات أو أشــخاص سياســيين ســواء كان ذلــك داخــل أو خــارج الوطــن، كمــا 
يتعلــق مفهــوم الوعــي السياســي بالمجتمعــات واألفــراد والمنظمــات علــى حــّد ســواء، وبذلــك فالوعــي 
السياســي يعنــي إنشــاء وتكويــن خلفيــة سياســية واعيــة لــدى الفــرد بالوضــع السياســي الــذي يعيــش مــن 
حولــه، حتــى يكــون لديــه تفكيــر واعــي بهــذا الوضــع , فــكل نظــام اجتماعــي أو سياســي البــد وأن 
يكــون لــه ركيــزة أساســية ُيبنــى عليــه، ووعــي الفــرد بشــكل عــام ووعيــه السياســي بشــكل خــاص ُيمثــل 
لنــا هــذه الركيــزة، وذلــك ألنــه إذا تــم إغفــال هــذا الوعــي عنــد بنــاء الــدول، ســيعني ذلــك أن البنــاء تــم 
علــى أســس وقواعــد ضعيفــة ُيمكــن هدمهــا بســهوله، وعنــد مــرور الدولــة أو المجتمــع بــأي أزمــة مــن 
األزمــات لــن يصمــد مثــل هــذا البنــاء، مهمــا كان حجــم بنائهــا السياســي أو العمرانــي، وهنــاك كثيــر 

مــن النمــاذج والتجــارب التاريخيــة العديــدة علــى ذلــك.)2(
وبذلــك يتضــح لنــا أنــه كّلمــا ارتفــع مســتوى الفهــم عنــد اإلنســان للواقــع السياســي الــذي يعيــش فيــه 
فــي دولتــه مــن جانــب والعالــم المحيــط بــه مــن جانــب آخــر، وأصبــح لديــه إلمــام بالبدائــل السياســية 
الممكنــة والمتاحــة للواقــع السياســي الــذي يعيــش فيــه داخــل مجتمعــه، وزاد إلمامــه بالمعانــي والمفاهيــم 

السياســية الرئيســة الســائدة... ارتفــع الوعــي السياســي لــدى هــذا اإلنســان. )3(
ومــن بيــن المداخــل الحديثــة فــي التدريــس، مدخــل الدرامــا )الميلودراما(الــذي يعنــي ببســاطة طريقة 
عــادة تنظيمهــا وتشــكيلها فــي صــورة مواقــف دراميــة يتــم  تنظيــم المحتــوى التعليمــي للمــادة الدراســية واإ
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فيهــا تجســيد المواقــف واألحــداث مــع التركيــز علــى األهــداف والعناصــر واألفــكار المهمــة الُمــراد 
تعلميهــا وتوصيلهــا للطــاب.)4(

فالميلودرامــا هــي نــوع مــن الدرامــا الخفيفــة, بــل إنهــا ٌتعتبــر أســلوبا مــن أســاليب التدريــس التــي 
ُيمكــن أن ُيســتخدم لمســاعدة الطالــب فــي اكتســاب القيــم والمهــارات والمعــارف والمعلومــات فــي شــتى 
المجــاالت المختلفــة، وذلــك مــن خــال توظيفهــا لعناصــر القصــة مــع بعضهــا البعــض وتقديمهــا 

بطريقــة مشــوقة وجذابــة للطالــب.
مــن جانــب آخــر إن الميلودرامــا لهــا وظيفــة سياســية هامــة بحكــم اعتمادهــا نمــوذج الصــراع 
بيــن الخيــر والشــر، فقــد ُتســاهم فــي خطــاب دعائــي سياســي يحشــد األنصــار فــي معســكر 
ويعبئهــم ضــد خصــوم سياســيين، بحيــث يضفــي الخطــاب صفــة الخيــر علــى أنصــار موقــف 

سياســي مــا، وصفــة الشــر علــى خصــوم ذلــك الموقــف.)5(
وكذلــك الميلودرامــا كمدخــل تدريســي يكــون هدفهــا األساســي هــو التربيــة والتعليــم , فهــي تحمــل 
رســالة تهــدف إلــي إكســاب المتعلــم الكثيــر مــن األفــكار والمفاهيــم والقيــم واالتجاهــات والمهــارات , 
بــل إن الميلودرامــا ُتعــد أداة أساســية مــن أدوات التربيــة الحديثــة التــي ُتســاعد الفــرد والمجتمــع فــي 

اكتســاب المعلومــات وتغييــر الســلوك.)6(
مــن هــذا المنطلــق جــاءت فكــرة البحــث لدراســة مــدى فعاليــة اســتخدام الميلودرامــا عبــر 
وســائل التواصــل االجتماعــي فــي تنميــة الوعــي السياســي لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة, وكذلــك 
مــدى فعاليتهــا فــي إكســابهم العديــد مــن المعلومــات عــن الوعــي السياســي وتنميــة القــدرة علــى 

االســتخدام األمثــل لوســائل التواصــل االجتماعــي. 
مشكلة البحث:-

انطاقــا مــن االنتشــار الواســع لوســائل التواصــل االجتماعــي فــي الفتــرة األخيــرة، وتأثيرهــا ســواء 
اإليجابــي أو الســلبي علــى الفــرد والمجتمــع، جــاءت فكــرة البحــث والتــي تهــدف إلــى أهميــة نشــر 
الوعــي السياســي لــدى طــاب المرحلــة الثانويــة مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي للحفــاظ 
علــى هويتنــا العربيــة واإلســامية، وكذلــك تكويــن اتجاهــات ايجابيــة نحــو االســتخدام المفيــد واألمثــل 

لتلــك الوســائل وذلــك باســتخدام وســائل غيــر مباشــرة مثــل الميلودرامــا.
   وبذلك تتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية:-

1- ما مجاالت الوعي السياسي ؟ 
2-  ما المفاهيم واألسس الازمة للوعي السياسي؟

3-  ما مدى فعالية اســتخدام الميلودراما لنشــر مفاهيم الوعي السياســي لدى الطاب في المرحلة 
الثانوية ؟ 

أهداف البحث:-
    يهدف البحث إلى:-
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1- تحديد أبعاد ومجاالت الوعي السياسي.
2- الوقوف على دور الميلودراما في تنمية الوعي السياسي.

3- دراسة تأثير وسائل التواصل االجتماعي على تكوين اتجاهات الطاب.
أهمية البحث:-

1- اإلسهام في نشر الوعي السياسي باستخدام الميلودراما.
2- تقديم تصور جديد ومفيد الستخدامات وسائل التواصل االجتماعي.

3- إكساب طاب المرحلة الثانوية عدد من مفاهيم الوعي السياسي.
4- الحفاظ على الهوية العربية واإلسامية.

الحفاظ على طابنا من تطرف الفكر السياسي.  -5
فروض البحث:-

1- ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات لطــاب )مجموعــة البحــث( فــي القيــاس 
القبلــي الختبــار المعلومــات للوعــي السياســي قبــل التعــرض لقائمــة الوعــي السياســي المقدمــة 

لهــم باســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعي)واتــس آب-ســناب شــات(.
2- توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات لطــاب )مجموعــة البحــث( فــي القيــاس 
البعــدي الختبــار المعلومــات للوعــي السياســي بعــد التعــرض لقائمــة الوعــي السياســي المقدمــة 

لهــم باســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعي)واتــس آب-ســناب شــات(.
3- توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات لطــاب )مجموعــة البحــث( فــي التطبيقيــن 
)القبلــي والبعــدي( لمقيــاس االتجــاه نحــو الوعــي السياســي لصالــح التطبيــق البعــدي للمقيــاس.

ــون اتجاهــات إيجابيــة نحــو الوعــي السياســي لــدى طــاب مجموعــة البحــث مــن خــال  4- تكّْ
الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي )واتــس آب – ســناب شــات(. 

إجراءات البحث:-
1- منهج البحث:-

اســتخدم البحــث الحالــي المنهــج الوصفــي عنــد إعــداد اإلطــار المعرفــي للوعــي السياســي، وكذلــك 
تــم اســتخدام المنهــج شــبه التجريبــي للكشــف عــن مــدى فعاليــة اســتخدام الميلودرامــا المقدمــة مــن 
خــال وســائل التواصــل االجتماعــي فــي تنميــة الوعــي السياســي لــدى طــاب المرحلــة المتوســطة.      

2- أدوات البحث:-
- إعداد قائمة أبعاد الوعي السياسي.

- االختبار التحصيلي لقياس مدى الوعي السياسي للطاب.
- إعداد مقياس اتجاه للوعي السياسي.
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- اســتبانة تقييــم آراء الطــاب نحــو الوعــي السياســي باســتخدام الميلودرامــا ووســائل التواصــل 
االجتماعــي.

3- عينة البحث:-
 تــم اختيــار عينــة عشــوائية مــن طــاب المرحلــة الثانويــة بمدرســتين مــن المــدارس التابعــة لــإلدارة 
التعليميــة بمدينــة أبهــا وهــي )مدرســة مدينــة ســلطان للبنيــن بأبهــا، مدرســة المناهــل الثانويــة بأبهــا(، 
وتــم اســتخدام أســلوب المســح بالعينــة نظــًرا لصعوبــة المســح الشــامل بواقــع 100 طالــب مــن كل 
مدرســة بمجمــوع )200 طالــب( وتــم تطبيــق االختبــار التحصيلــي ومقيــاس االتجــاه عليهــم، أمــا 
اســتبانة تقييــم آراء الطــاب فتــم تطبيقهــا علــى عينــة بلغــت )177( طالبــًا، حيــث تــم توزيــع 100 
اســتبانة لــكل مدرســة وتــم اســتبعاد 23اســتمارة لعــدم اكتمــال البيانــات، وقــد تــم االختيــار بنــاء علــى 
التكافؤ بين الطاب من حيث)العمر الزمني- نســبة الذكاء- المســتوى االقتصادي واالجتماعي(. 

مصطلحات البحث:-
1- فعالية:-

 هــي درجــة التطابــق بيــن المخرجــات الفعليــة للنظــام والمخرجــات المرغوبــة أو المنشــودة، بمعنــي 
مقارنــة النتائــج باألهــداف. )7(

وهــي أيًضــا قيــاس مــدى التأثيــر الــذي ُتحدثــه المعالجــة التجريبيــة فــي أحــد المتغيــرات التابعــة 
باعتبارهــا متغيــرا مســتقل, وأنهــا مــدى أثــر عامــل أو عوامــل مســتقلة علــى عامــل أو عوامــل تابعــة 

أخــرى.)8(
2- الميلودراما

أو  بالموســيقى«  المصحوبــة  أنهــا »المأســاة  إلــى  يشــير  الغربــي  للمصطلــح  الحرفــي  المعنــى 
»المســرحية الموســيقية« والتــي كانــت بالغــة التأثيــر فــي الجمهــور بســبب المبالغــة فــي وصــف 
المواقــف المثيــرة وأداء الممثليــن وكذلــك بســبب اســتخدام الموســيقى المصاحبــة للعــرض لتعظيــم أثــر 

الحــزن واأللــم.)9(
وهــي أيًضــا ذلــك النــوع مــن الدرامــا المليئــة باألحــداث المثيــرة والتــي تتســم بالمبالغــة، ســواء كانــت 
المبالغــة فــي تعبيــر الممثليــن عــن وعواطفهــم وانفعاالتهــم أو حتــى حركاتهــم التمثيليــة، وذلــك لكــي 

يؤثــروا فــي المشــاهدين بشــكل كبيــر.)10(                              
3- شبكات التواصل االجتماعي:- 

أنفســهم،  عــن  الّتعبيــر  مــن  الّنــاس  ُتمكِّــن  ُمعيَّنــة؛  ُأُســس  علــى  مبنّيــة  إلكترونّيــة  مواقــع  هــي 
شــبكات  بــأنَّ  القــول  وُيمكــن  نفســها،  االهتمامــات  ُيشــاركونهم  آخريــن  أشــخاص  علــى  والتعــرُّف 
الّتواصــل االجتماعــّي هــي عبــارة عــن مجتمعــات افتراضّيــة ُتمكِّــن ُمســتخِدميها مــن مشــاَركة األفــكار 

واالهتمامــات، باإلضافــة إلــى تكويــن صداقــات جديــدة. )11(
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    وتعرف شــبكات التواصل االجتماعي بأنها عبارة عن مواقع على الشــبكة العنكبوتية تجمع 
ذوي االهتمامــات المشــتركة أو التخصصــات الشــبيهة، وتتيــح لهــم التواصــل، واالتصــال فيمــا بينهــم 
بمــا فــي ذلــك مشــاركة الملفــات والصــور ومقاطــع الفيديــو فضــًا عــن إنشــاء المدونــات أو إرســال 

جــراء المحادثــات الفوريــة، وغيــر ذلــك مــن خدمــات. الرســائل واإ
4- الوعي السياسي:- 

الوعي:-   -
 هــو شــحنة مــن الشــحنات الوجدانيــة القويــة التــي تتحكــم فــي مظاهــر ســلوك الفــرد، ويتــم تكوينــه 
لــدى الفــرد مــن خــال إلمامــه بمــا يــدور مــن حولــه فــي مختلــف مراحــل التعلــم، وكلمــا كان وعــي الفــرد 

أكثــر نضوجــًا، كان ســلوكه أكثــر رشــدا ويتــم توجيهــه فــي اتجــاه مرغــوب فيــه.)12(
وكذلــك هــو إدراك األمــور والمســائل بشــكل عــام وتفصيلــي بنــاء علــى خلفيــة أيديولوجيــة معينــة، 
دراك الحقائــق والحــوادث واألشــياء علــى أســاس علمــي , وكــذا فهــم اإلنســان لموقعــه ودوره  وفهــم واإ

فــي الحيــاة. )13(
الوعي السياسي:-   -

السياســية  للثقافــة  نتيجــة  الطــاب  لــدى  المتكونــة  السياســية  بــه االتجاهــات والمبــادئ  يقصــد 
التــي يحصلــون عليهــا داخــل المدرســة مــن خــال دراســتهم للمناهــج الدراســية التــي تجعلهــم فاعليــن 

ومشــاركين فــي قضايــا مجتمعهــم.)14(
5- المرحلة الثانوية:-

التعليم الثانوي هو مرحلة تمتد من الخامسة عشر حتى الثامنة عشر، تأتي بعد مرحلة التعليم 
األساســي وقبــل مرحلــة التعليــم الجامعــي، وهو تعليــم إلزامي فــي بعــض البــاد, وتســمى بمرحلــة 
المراهقــة المتوســطة التــي تتميــز بســمات وخصائــص تتصــل بقــدرات الفــرد العاطفيــة والجســمية 

والذهنيــة   واالجتماعيــة. )15(
الدراسات السابقة:- 

 )1( دراسة: كريمة نور عبد الغني )2000( بعنوان:- 
»فاعلية استخدام النشاط التمثيلي في تدريس التاريخ على التحصيل وتنمية مهارات اتخاذ 

القرار لدى تاميذ الحلقة الثانية من التعليم األساسي«
هدفــت الدراســة إلــى:- التعــرف علــى مــدى فاعليــة النشــاط التمثيلــي فــي تدريــس التاريــخ علــى 
التحصيــل الدراســي لــدى تاميــذ الصــف األول اإلعــدادي، وكذلــك أثــر هــذا النشــاط علــى تنميــة 
مهــارة اتخــاذ القــرار عنــد هــؤالء الطــاب، حيــث اســتخدمت الباحثــة النشــاط التمثيلــي فــي تقديــم وحــدة 

مــن مقــرر التاريــخ للصــف األول اإلعــدادي بعــد أن أعــادت صياغتهــا بطريقــة ســهلة وبســيطة.
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وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى:- فاعليــة اســتخدام النشــاط التمثيلــي فــي تدريــس وحــدة مــن مقــرر 
التاريــخ علــى التحصيــل الدراســي لطــاب المجموعــة التجريبيــة، وكذلــك ارتفــاع مســتوى مهاراتهــم 

فــي اتخــاذ القــرار بعــد تعرضهــم لهــذا النشــاط. )16( 
)2( دراسة: زوماس ريشل Thomas, Reischl )2002( بعنوان:- 

     »دور الجامعة في تمكين الطاب من المستوى السياسي والوعي الناقد«
هدفــت الدراســة إلــى:- التعــرف علــى الــدور الــذي ُيمكــن أن تلعبــه الجامعــة فــي تنميــة الوعــي 
السياســي والتفكيــر الناقــد لــدى الطــاب فــي تلــك المرحلــة، والوســائل التــي تســمح لهــم باالندمــاج 
والمشــاركة الفعالــة داخــل المجتمــع، وقــد اســتخدمت الباحثــة المنهــج التجريبــي علــى عينــة مــن 
الطــاب بلغــت )106( مــن طــاب الجامعــة األمريكيــة، تــم عــرض برنامــج تدريبــي علــى المجموعــة 
التجريبيــة، شــمل عــدة قضايــا مثــل: ) الضغــوط السياســية، القيــادة، كيفيــة حــل النزاعــات، التثقيــف 

السياســي، وســائل المشــاركة فــي المجتمــع المحلــي(.
ــى:- فعاليــة الــدور الــذي ٌيمكــن أن تقــوم بــه الجامعــة فــي تنميــة   وتوصلــت نتائــج الدراســة إل
وعــي الطــاب بالمســتوى السياســي والتفكيــر الناقــد لــدى الشــباب الجامعــي والســماح لهــم بالمشــاركة 
واالندمــاج فــي المجتمــع المحلــي والتأثــر بسياســة الدولــة العامــة، حيــث وجــدت فــروق ذات داللــة 

إحصائيــة بيــن مجموعتــي الدراســة لصالــح المجموعــة  التجريبيــة. )17(
)3( دراسة: فايز الشهري وظافر ال حماد )2006( بعنوان:- 

» دور المدارس الثانوية في نشر الوعي األمني«
هدفــت الدراســة إلــى:- التعــرف علــى الــدور لــذي ُيمكــن أن تؤديــه المــدارس الثانويــة فــي تنمــي 
الوعــي األمنــي لــدى الطــاب مجموعــة البحــث، مــن خــال توضيــح الــدور الــذي يمكــن تقــوم بــه 
إدارة المدرســة والمعلميــن والمســئولين عــن اإلرشــاد الطابــي تنميــة هــذا الوعــي األمنــي، باإلضافــة 
إلــى التعــرف علــى االختــاف فــي وجهــات نظــر الطــاب وفًقــا للمتغيــرات التــي حددتهــا الدراســة.

وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى:- نجــاح المدرســين فــي المــدارس الثانويــة فــي نشــر الوعــي 
األمنــي لــدى الطــاب مجموعــة البحــث بدرجــة مرتفعــة حيــث أتــوا فــي المرتبــة األولــى، ثــم يأتــي 
مديــرو المــدارس الثانويــة فــي لمرتبــة الثانيــة، وجــاء المرشــدين الطابييــن فــي المرتبــة األخيــرة، 
وأكــدت نتائــج الدراســة وجــود فــروق فــي اســتجابات أفــراد الطــاب )عينــة الدراســة( وفًقــا لمتغيــرات 

)العمــر - الجنســية - الســنة الدراســية (.)18(
)4( دراسة: تيسير عبد الحميد )2009( بعنوان:- 

»دور الجامعات الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية في تنمية الوعي السياسي
 ونشرة لدى الشباب الجامعي«

الجامعــات  مــن  عــدد  تلعبــه  أن  ُيمكــن  الــذي  الــدور  علــى  التعــرف  إلــى:-  الدراســة  هدفــت 
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الفلســطينية فــي تنميــة الوعــي السياســي لــدى الشــباب الجامعــي فــي دولــة فلســطين، وهــل يختلــف 
الــدور باختــاف متغيــرات ) الجامعــة الجنــس - محــل اإلقامــة - المســتوى الدراســي(.

 وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى:- أن الجامعــات فــي دولــة فلســطين تــؤدي دوًرا متوســًطا فــي 
تنميــة الوعــي السياســي لــدى الشــباب الجامعــي، وقــد جــاءت فــي المرتبــة األولــى جامعــة بيــت ثــم 
جامعــة الخليــل فــي المرتبــة الثانيــة، ثــم جامعــة القــدس المفتوحــة وجامعــة القــدس، وجــاءت جامعــة 
بوليتكنــك فلســطين فــي المرتبــة األخيــرة، ومــن األدوار التــي أســهمت فــي تنميتهــا تلــك الجامعــات: 
)عقــد نــدوات ومهرجانــات وطنيــة للطــاب – إقامــة المعــارض والمناســبات - تعزيــز هويــة الطالــب 

الفلســطينية وانتمائــه – نشــر الديمقراطيــة بيــن الطــاب مــن خــال انتخابــات اتحــاد الطــاب(.)19(
)5( دراسة: رامي حسين )2012( بعنوان:- 

    »دور اإلعام التفاعلي في تشكيل الثقافة السياسية لدى الشباب الفلسطيني
       دراسة ميدانية على طلبة الجامعة في قطاع غزة«

هدفــت الدراســة إلــى:- التعــرف علــى مــدى فعاليــة اإلعــام التفاعلــي فــي تشــكيل ثقافــة الشــباب 
الفلســطيني في قطاع غزة، وقد تم تطبيق الدراســة على عينة من الطاب في عدد من الجامعات 

الفلســطينية وهي جامعة األزهر والجامعة اإلســامية وجامعة األقصى وجامعة فلســطين.
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى:- إلــى أن وســائل اإلعــام التفاعلــي تــؤدي دورا كبيــرا فــي تشــكيل 
ثقافــة الشــباب الفلســطيني، وقــد جــاء ترتيــب وســائل اإلعــام التفاعلــي وفًقــا لنتائــج تلــك الدراســة 
كالتالــي: جــاء فــي المرتبــة األولــى )الفيــس بــوك( حيــث أنــه ٌيعــد أكثــر وســائل اإلعــام التفاعلــي 
اســتخداما لــدى )عينــة البحــث(، ثــم جــاء فــي المرتبــة الثانيــة )البريــد االلكترونــي(، ثــم جــاء فــي 
المرتبــة الثالثــة )اليوتيــوب(، وجــاء بعــد ذلــك بنســب متفاوتــة )توتيــر – المدونــات(، كمــا أكــدت 
الدراســة أن اإلعــام التفاعلــي يــؤدي دورا ايجابًيــا وهاًمــا فــي تشــكيل ثقافــة الطــاب السياســية، حيــث 

أنهــم يثقــون فــي اإلعــام التفاعلــي كمصــدر للحصــول علــى المعلومــات.)20(
)6( دراسة: مرسي مشرف )2013( بعنوان:- 

» المثاقفة ودورها في تنمية الوعي السياسي لدى الشباب العربي »
هدفــت الدراســة إلــى:- التعــرف علــى مفهــوم المثاقفــة ودورهــا فــي نجــاح الثــورات العربيــة 

الديمقراطيــة. نحــو  الســلمي  والتحــول  الديكتاتوريــة  األنظمــة  علــى  والقضــاء 
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى:- أن مفهــوم المثاقفــة ) التكيــف الثقافــي( مــن بيــن المفاهيــم 
السوســيو- ثقافيــة الحديثــة لتفســير ديناميكيــة الشــعوب ولهــا دورهــا فــي نجــاح الثــورات العربيــة 
والقضــاء علــى األنظمــة الديكتاتوريــة والتحــول الســلمي نحــو الديمقراطيــة، إال أنــه يحمــل فــي طياتــه 
انعكاســات ســلبية تســتهدف باألســاس تغير المنظومة القيمية والفكرية للمجتمعات العربية، وتجعله 

عرضــة لاختــراق الثقافــي.)21( 
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)7( دراسة: أحمد سمير عبد اهلل )2014( بعنوان:- 
        »دور الجامعات المصرية في تنمية الوعي السياسي لطابها«

هدفت الدراســة إلى:- دراســة الدور الذي تلعبه الجامعات المصرية في تنمية الوعي السياســي 
لطابهــا، وذلــك مــن خــال التعــرف علــى دور كل مــن عضــو هيئــة التدريــس والمقــررات الدراســية، 
واألنشــطة الجامعيــة، واالتحــادات الطابيــة والمنــاخ الجامعــي فــي تنميــة الوعــي السياســي للطــاب 
بالجامعــات  للطــاب  السياســي  الوعــي  لتنميــة  المائمــة  المقترحــات والتوصيــات  بعــض  ووضــع 

المصريــة.
 وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن:- الجامعــات المصريــة لهــا دور فعــال فــي تنميــة الوعــي 
السياســي لطابهــا، وذلــك مــن خــال دور كل مــن عضــو هيئــة التدريــس والمقــررات الدراســية، 
واألنشــطة الجامعيــة، واالتحــادات الطابيــة والمنــاخ الجامعــي فــي تنميــة الوعــي السياســي للطــاب 
بالجامعــات  للطــاب  السياســي  الوعــي  لتنميــة  المائمــة  المقترحــات والتوصيــات  بعــض  ووضــع 
المصريــة منهــا تبنــي عضــو هيئــة التدريــس لفلســفة الحــوار وتقبــل االختــاف فــي اآلراء بيــن الطــاب 
وتبنــى طــرق تدريــس قائمــة علــى بعــض اســتراتيجيات التعلــم النشــط، وتنظيــم دورات تدريبيــة لرفــع 

مســتوى الوعــي السياســي لــدى أعضــاء هيئــة التدريــس.)22(
 )8( دراسة: نورة إبراهيم الصوبان )2014( بعنوان:- 

»تأثير شبكات التواصل االجتماعي على الثقافة االجتماعية للشباب السعودي«
)دراسة ميدانية لعينة من الشباب الجامعي(

هدفــت الدراســة إلــى:- التعريــف علــى حجــم اســتخدامات الشــباب لشــبكات التواصــل االجتماعــي 
التواصــل وكذلــك  شــبكات  علــى  الشــباب  دخــول  أســباب  علــى  والتعــرف  بــوك(  والفيــس  )تويتــر 
التعــرف علــى صــور اســتخدام الشــباب لشــبكات التواصــل والتعــرف علــى األثــار االجتماعيــة لوســائل 

التواصــل علــى الشــباب.
وتوصلــت نتائــج الدراســة إلــى:- تعــدد اســتخدامات الشــباب الســعودي لمواقــع ووســائل التواصــل 
االجتماعــي، وارتفــاع تأثيــر تلــك الشــبكات علــى ثقافــة الشــباب الســعودي، وتنــوع التأثيــرات التــي 
أحدثتهــا مــا بيــن االيجابيــة والســلبية، وأظهــرت النتائــج أن أبــرز وســائل التواصــل اســتخداما هــي 

تويتــر والفيــس بــوك لعــرض وجهــات نظرهــم وأراءهــم.)23(
تعليق الباحث على الدراسات السابقة:-

    - بعــد إطــاع الباحــث علــى تلــك الدراســات الســابق عرضهــا، وجــد أنهــا قــد أوضحــت أهميــة 
الوعــي السياســي لــدى الطــاب ودور الجامعــات فــي تنميــة الوعــي السياســي لطابهــا، باإلضافــة 
إلــى أهميــة اســتخدام الدراما)النشــاط التمثيلــي( كطريقــه مــن طــرق التدريــس علــى التحصيــل الدراســي 
للطــاب، وقدرتهــا علــى تنميــة مهــارات اتخــاذ القــرار عنــد طــاب مرحلــة التعليــم األساســي، وكذلــك 
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دور وســائل وشــبكات التواصــل االجتماعــي )تويتــر - الفيــس بــوك( فــي تشــكيل الثقافــة السياســية 
لــدى هــؤالء الطــاب. 

  - وتختلــف الدراســة الحاليــة عــن الدراســات الســابقة فــي دراســة الــدور الــذي يمكــن أن يلعبــه 
اســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي فــي تنميــة وعــي طــاب المرحلــة الثانويــة 
السياســي، وكذلــك إكســاب الطــاب العديــد مــن المفاهيــم والمعلومــات عــن الوعــي السياســي وتنميــة 

االســتخدام األمثــل لشــبكات وســائل التواصــل االجتماعــي.
إجراءات البحث:-

-الخطوات اإلجرائية للبحث:-
شملت خطوات البحث خمس مراحل:-

أواًل:-إعداد قائمة بمجاالت الوعي السياسي:-
   - االطاع على الدراسات السابقة والمراجع لتحديد مجاالت الوعي السياسي.

   - تحديد مجاالت الوعي السياسي.
ثانيا: - تقييم قائمة مجاالت الوعي السياسي من السادة المحكمين:- 

   - بناء أدوات تقييم مجاالت الوعي السياسي. 
ثالثا:الدراسة االستطالعية:-

تطبيــق قائمــة مجــاالت الوعــي السياســي وأدوات التقييــم علــى عينــة مكونــه مــن )02( طالــب   -

لــكل مدرســة ثانويــة مــن المــدارس المحــددة بالبحــث، بمجمــوع )04( طالــب للتأكــد مــن ثبــات 
أدوات البحــث وحســاب زمــن أداء االختبــار ومقيــاس االتجــاه.

رابعا: إجراء الدراسة التطبيقية من خالل:-
تطبيق أدوات البحث قبلًيا على عينة الدراسة.   -

عــرض قائمــة أبعــاد الوعــي السياســي باســتخدام الميلودرامــا )المقدمــة عبــر شــبكات التواصــل   -

االجتماعــي: الواتــس آب، ســناب شــات( 
التطبيق البعدي ألدوات البحث على عينة البحث.  -

خامسا:- النتائج
جمع النتائج ومعالجتها إحصائيًا.  -

تفسير النتائج والتوصيات.  -

- الدراســة التجريبيــة:-
أواًل:إعداد قائمه بمجاالت الوعي السياسي:-

تحديد مجاالت ومتطلبات الوعي السياسي:-   -
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بعــد االطــاع علــى الكتــب والمراجــع والدراســات الســابقة المتعلقــة بالوعــي والتثقيــف السياســي، 
تــم تحديــد مجــاالت ومتطلبــات الوعــي السياســي. 

وضع تصور مقترح لتطبيق قائمة مجاالت الوعي السياسي:-  -

 تــم وضــع تصــور مقتــرح لتطبيــق قائمــة مجــاالت الوعــي السياســي ملحــق )1( مــن حيــث 
ملحــق )2( لــكل مجــال  التوضيحيــة  والعناصــر والوســائل  السياســي  الوعــي  مجــاالت 

تحكيم قائمة متطلبات الوعي الملبس من السادة المحكمين:-  -

 تــم عــرض القائمــة المقترحــة علــى مجموعــة مــن األســاتذة المتخصصيــن، ملحــق )6( للتأكــد 
بــداء آرائهــم فــي مجموعــة مــن العناصــر  مــن مــدى صاحيــة القائمــة مــن الناحيــة العلميــة والفنيــة واإ

اآلتيــة:-
الوضوح. 	-
الصياغة. 	-

استخدام مصطلحات علمية صحيحة. 	-
التسلسل. 	-

مائمة الوسائل التوضيحية. 	-
جدول )1(النسبة المئوية التفاق آراء الخبراء حول محاور الوعي السياسي

النسبة المئويةمحاور الوعي السياسيم
97%مفهوم الوعي السياسي1
100%السياسة في اإلسالم2
100%أهمية الوعي السياسي3
99%المواطنة4
99%قيم الوالء واالنتماء5
98%الديمقراطية6
100%االنتخابات 7
99%التطرف واالرهاب8
99%حقوق اإلنسان9

98%اليوم الوطني10

    يوضــح الجــدول الســابق آراء الســادة المحكميــن حــول تحديــد محــاور الوعــي السياســي، 
فنجــد أن النســبة المئويــة التفــاق آراء المحكميــن تراوحــت مــا بيــن )97% إلــى 100%( وبذلــك تكــون 
االســتمارة صالحــة للتطبيــق وهــو مايســمى بصــدق المحتــوى، حيــث أجمــع األســاتذة المتخصصيــن 
علــى صاحيــة القائمــة للتطبيــق مــع إبــداء بعــض الماحظــات والمقترحــات التــي تــم اضافتهــا، 

ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال الرســم البيانــي التالــي:-
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شكل)1( يوضح النسبة المئوية التفاق آراء الخبراء حول محاور الوعي السياسي
- وقد تم تحديد مفهوم لكل مجال من تلك المجاالت كما يأتي:-

مجاالت الوعي م
عدد المفهومالسياسي

الجلسات

هو فهم اإلنسان لمناخه السياسي العام في الدولة، وما يؤثر فيه من أشخاص سياسيين الوعي السياسي1
أو مخططات، سواء كان ذلك داخل أو خارج الوطن.

)جلسة 
واحدة(

السياسة في 2
اإلسالم

هي عملية متعددة األهداف تسعى إلى الدفاع عن ثقافة وحضارة الشعوب االسالمية، 
ورعاية شؤون ومصالح تلك األمم للحفاظ على وجودها وكيانها وحمايتها ألوطانها 

وحدودها.

)جلسة 
واحدة(

أهمية الوعي 3
السياسي

هو االهتمام بزيادة الوعي السياسي لدى الفرد، فكلما زاد الوعي السياسي زاد ذلك في 
رقي األمم وتقدمها، وذلك يعني اهتمام الدولة بتنمية الوعي السياسي لدى أفرادها من 
خالل عقد الندوات واللقاءات المفتوحة مع شبابها والرد على استفساراتهم، حتى يرتفع 

الوعي لديهم، فانخفاض الوعي السياسي يؤدي إلى تخلف وتدهور األمم. 

)جلسة 
واحدة(

هي عالقة الفرد بدولته كما ينظمها القانون في كل دوله، حيث توضح حريات وحقوق المواطنة4
الفرد وواجباته ومسؤولياته. 

)جلسة 
واحدة(

قيم الوالء 5
واالنتماء

هي قيم تؤدي إلى شعور الفرد بأنه جزء ال يتجزأ من وطنه وعائلته والمؤسسات التي 
يعمل بها، بحيث تجعله يندمج في كيان هذا الوطن أو هذه المؤسسات ومنها )األسرة - 

المدرسة - المسجد – األصدقاء(. ما يجعله يتفاعل معها بشكل ايجابي. 

)جلسة 
واحدة(

هي نظام اجتماعي تؤكد على قيمة وحرية وكرامة الفرد الشخصية واإلنسانية والتي الديمقراطية6
تقوم على مبدأ المشورة والمشاركة في اتخاذ القرارات المختلفة.

)جلسة 
واحدة(

االنتخابات 7
هي عملية رسمية تقوم على اختيار شخص أو أشخاص لتولي منصب أو مناصب 

رسمية، من خالل عملية التصويت، وتتعدد أشكالها المختلفة حسب اللوائح 
واالجراءات التي تحددها الدول أو المؤسسات المختلفة.

)جلسة 
واحدة(

التطرف 8
واإلرهاب

ويعني التعصب والتشدد في الرأي والفكر واالتجاه سواء كان لدين أو جنس أو بلد 
معين، واالرهاب هو عمل يهدف قتل أو ترويع أشخاص أبرياء بهدف تحقيق مكاسب 

مختلفة ال تجيزها الدول ويحرمها القوانين واألعراف. 
)جلستين(

هو اليوم الذي تحتفل به البالد بتوحيدها أو استقاللها، وفي كثير من الدول يتم أخذه اليوم الوطني 9
)جلستين(اجازة رسمية، وهناك بعض الدول التي تحتفل بأكثر من يوم وطني في العام الواحد.

حقوق الوطن 10
علينا

وهي الحقوق والواجبات التي أمر بها اإلسالم تجاه الوطن، ومنها حماية الوطن 
من األعداء سواء داخله أو خارجه، ومن بين هذه الحقوق أيًضا المحافظة على أمن 

واستقرار هذا الوطن.

)جلسة 
واحدة(
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4- طرق التقييم 
االختبار التحصيلي لقياس مدى الوعي السياسي للطاب. 	-

مقياس الوعي السياسي. 	-
استبانة تقييم آراء الطاب نحو الوعي السياسي.  	-

ثانيًا: الدراسة االستطالعية:-  -
أ- أهداف تلك الدراسة:-

التأكد من الصدق والثبات ألدوات البحث. 	-
حساب متوسط زمن االختبار التحصيلي.  -

ب- عينة الدراسة االستطالعية:-
قــام الباحــث بتجريــب االختبــار القبلــي وعــرض قائمــة مجــاالت الوعــي السياســي علــى عينــة 
اســتطاعية مكونــة مــن أربعيــن طالــب مــن طــاب مدرســتي)مدينة ســلطان للبنيــن بأبهــا، والمناهــل 

الثانويــة بأبهــا( وذلــك بطريقــة عشــوائية. 
ج- خطوات إجراء الدراسة االستطالعية:-

تم عمل جروب لعينة الدراسة االستطاعية. 	-
تحديد الميعاد والمكان المناسب.  -

تطبيق االختبار التحصيلي القبلي.  -
عرض قائمة بمجاالت الوعي السياسي.  -

ثالثا: صدق وثبات أدوات البحث:-
أ-خطوات إعداد االختبار:-

تحديــد الهــدف مــن االختبــار وهــو قيــاس مــدى الوعــي السياســي للطــاب بمجــاالت الوعــي  	-
قبليــا وبعديــًا. السياســي 

صياغــة أســئلة االختبــار مــع مراعــاة الشــمولية والوضوح،وبلــغ عــدد االســئلة ثــاث ومجمــوع   -
الدرجــات 001 درجــة ملحــق ) 3 (

إعداد مفتاح التصحيح.   -
ب- صدق وثبات االختبار التحصيلي:-

- صدق المحتوى:-
   للتعــرف علــى مــدى صاحيــة االختبــار التحصيلــي لمحتــوى مجــاالت الوعــي السياســي تــم 
عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن لتحديــد مــدى تغطيــة االختبــار لمجــاالت 

الوعــي السياســي.
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وقــد أجمــع المحكمــون المتخصصــون علــى صاحيــة االختبــار مــع إبــداء بعــض المقترحــات التــي 
تــم تعديلهــا وفًقــا آلرائهــم.

2-الثبات:-
تــم التأكــد مــن ثبــات االختبــار التحصيلــي باســتخدام طريقــة إعــادة االختبــار، حيــث قــام الباحــث 
بإعــادة التطبيــق لاختبــار علــى الطــاب مجموعــة البحــث بعــد تعلمهــم، وذلــك بعــد مــرور أســبوعين 
مــن تاريــخ التطبيــق األول لنفــس االختبــار ونفــس العينــة, وقــد قــام البحــث بحســاب معامــل االرتبــاط 
لدرجــات الطــاب فــي االختباريــن، وجــاءت نســبة معامــل الثبــات )0,92( وهــى نســبة تــدل علــى 

الثبــات لاختبــار التحصيلــي.
ج-خطوات إعداد مقياس االتجاه:-

تــم تحديــد الهــدف األساســي مــن هــذا المقيــاس وهــو قيــاس اتجاهــات الطــاب نحــو الوعــي  	-
وبعديــًا. قبليــا  السياســي 

صياغــة مفــردات المقيــاس مــع مراعــاة الشــمولية والوضــوح وقــد بلــغ عــدد األســئلة ســتة عشــر   -
ســؤال. ملحــق )4(

د- صدق وثبات مقياس االتجاه نحو الوعي السياسي:-
الصدق:- 

 تــم عــرض مقيــاس االتجــاه علــى مجموعــة مــن المحكميــن المتخصصيــن بهــدف التحقــق مــن 
صــدق محتــواه ومــدى مناســبة عبــارات المقيــاس ألهدافــه، مــدى الســامة اللغويــة لبنــود المقيــاس، 
مــدى مناســبة توزيــع العبــارات ) ايجابيــة – ســلبية ( داخــل المقيــاس، وكان لهــم بعــض المقترحــات 
عــادة صياغــة بعــض العبــارات وقــد أخــذ الباحــث بهــا عنــد كتابــة  الخاصــة بترتيــب بعــض البنــود واإ
مقيــاس االتجــاه بصورتــه النهائيــة وكانــت نســبة االتفــاق بيــن المحكميــن 91,6% وهــي نســبة مرتفعــة 

جعلــت مقيــاس التقديــر صالــح للتطبيــق.
الثبات:-

 تــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام معادلــة ألفــا » كــرون بــاخ« وجــاء االرتبــاط بقيمــة 0,886 
وهــى قيمــة دالــة إحصائًيــا تــدل علــى الثبــات المرتفــع لمقيــاس التقديــر.

ه- استبانة تقييم آراء الطالب نحو الوعي السياسي من خالل الميلودراما باستخدام وسائل 
التواصل االجتماعي.

- إعداد االستبانة ومدى صدقها:-
قــام الباحــث باإلعــداد المبدئــي لبنــود تلــك االســتبانة وذلــك بعــد االطــاع علــى الدوريــات والرســائل 
والكتــب العلميــة فــي ذات التخصــص، وللتأكــد مــن مائمــة كافــة بنــود تلــك االســتبانة، قــام الباحــث 
بعرضهــا علــى عــدد مــن األســاتذة المتخصصيــن، وبنــاًء علــى توجيهاتهــم تــم إجــراء عــدد مــن 
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التعديــات ســواء بالحــذف أو اإلضافــة لبعــض البنــود حتــى أصبحــت االســتبانة صالحــة للتطبيــق. 
ملحــق )5( 

رابعًا:إجراءات الدراسة التجريبية:-
التواصــل  أكثــر وســائل  التــي توضــح  الدراســات واإلحصائيــات  الباحــث علــى  اطــاع  بعــد  	-
االجتماعــي اســتخداما بالمملكــة وجــد مــن بينهــا ) الواتــس آب -ســناب شــات( فقــام بتقديــم مــن 

خالهمــا قائمــة الوعــي السياســي المقترحــة للطــاب باســتخدام الميلودرامــا.
ضافتهــم بـــ )ســناب شــات( وذلــك  قــام الباحــث بعمــل مجموعــة للطــاب علــى )الواتــس آب( واإ  -

لســهولة التواصــل معهــم وتحديــد مواعيــد عــرض قائمــة مجــاالت الوعــي السياســي.
تــم عــرض قائمــة مجــاالت الوعــي السياســي باســتخدام الميلودرامــا علــى عينــة البحــث بعــد   -

لهــم. المناســب  الموعــد  تحديــد 
بعــد االنتهــاء مــن القائمــة المقترحــة لمجــاالت الوعــي السياســي واإلجابــة علــى كافــة األســئلة  	-
واستفســارات الطاب،تــم تحديــد موعــد االختبــار وتطبيــق مقيــاس االتجــاه واســتبانه تقييــم آراء 
الطــاب نحــو الوعــي السياســي مــن خــال الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل 

االجتماعــي.
خامسًا: نتائج البحث)تحليلها وتفسيرها(:-

الفرض األول:-
    »ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات لطــاب مجموعــة البحــث فــي القيــاس 
القبلــي الختبــار المعلومــات للوعــي السياســي قبــل التعــرض لقائمــة الوعــي السياســي المقدمــة لهــم 
باســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعي)واتــس آب - ســناب شــات(«، والختبــار 

صحــة هــذا الفــرض قــام الباحــث باســتخدام االختبــارات المحــددة ســلفًا.      
    ويوضــح جدول)2(حــد الكفايــة المحــدد بالبحــث وقيمــة ت فــي حالــة اختبــار الوعــي السياســي 

قبــل إجــراء التجربــة كمــا يلــي:-
جدول)2( حد الكفاية والمتوسط ونسبته المئوية واالنحراف المعياري

 وقيمة )ت( لطالب)عينة البحث( )ن= 40(

حد الدرجةاالختبار
الكفاية

المتوسط 
الحسابي

النسبة المئوية 
للمتوسط

االنحراف 
مستوى الداللةقيمية تالمعياري

االختبار 
351.489.44%1008535ككل

0.323غير 
دال

 اتضــح مــن الجــدول الســابق أنــه بلــغ متوســط درجــات طــاب عينــة الدراســة علــى اختبــار الوعــي 
السياســي )35درجــة( بنســبة تعــادل )35%( مــن الدرجــة الكليــة لاختبــار، ممــا يــدل علــى تدنــي 
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المســتوى العــام للوعــي السياســي، وبلغــت قيمــة ت لمتوســط درجــات الطــاب علــى المقيــاس الكلــي 
)89,44( وحيــث إن قيمــة ت) 0,323( وهــي قيمــة غيــر دالــة، ممــا يوكــد علــى صحــة الفــرض 

األول والــذي ينــص علــى أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط درجــات طــاب مجموعــة 
البحث في قياس االختبار القبلي لمعلومات الوعي السياســي قبل التعرض لقائمة الوعي السياســي 
المقدمة لهم باســتخدام الميلودراما عبر شــبكات التواصل االجتماعي)واتس آب - ســناب شــات(«.

الفرض الثاني:-
» توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات لطــاب مجموعــة البحــث فــي القيــاس 
البعــدي الختبــار المعلومــات للوعــي السياســي بعــد التعــرض لقائمــة الوعــي السياســي المقدمــة لهــم 

باســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعي)واتــس آب - ســناب شــات(«.
 تــم حســاب نســبة المتوســط الحســابي المئويــة ونســبة االنحــراف المعيــاري لدرجــات الطــاب 
)عينــة البحــث(، وحســاب داللــة الفــروق بيــن متوســطات درجــات الطــاب باســتخدام قيمــة )ت( 

لمتوســطين مرتبطيــن ويوضــح جــدول)3( النتائــج كمــا يلــي:-

جدول )3(
قيمة )ت( لداللة الفروق لدرجات طالب)عينة البحث( في االختبار القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي )ن=200(

الدرجةالبيان

االختبار البعدياالختبار القبلي
معامل 
االختالف

قيمة 
ت

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابى

االنحراف 
المعيارى

المتوسط
الحسابى

االنحراف 
0.01 المعيارى

دالة
إحصائياً االختبار 

10034.82.391.43.63.98.3التحصيلي

 من الجدول الســابق يتضح أن نســبة وقيمة )ت( بلغت ) 8,3( وهى نســبة دالة إحصائيا عند 

المســتوى )0,01( لصالــح التطبيــق البعــدي، حيــث بلــغ المتوســط لدرجــات القيــاس القبلــي)34,8( 
فــي حيــن بلــغ المتوســط لدرجــات القيــاس البعــدي )91,4( ويــدل ذلــك علــى ارتفــاع مســتوى تحصيــل 

الطاب.
وبذلــك يتضــح أن قائمــة الوعــي السياســي التــي تــم عرضهــا علــى الطــاب باســتخدام الميلودرامــا 
إكســاب  فــي  فعاليــة  قــد حققــت  التواصــل االجتماعــي )واتــس أب-ســناب شــات(  عبــر شــبكات 
الطاب)عينــة البحــث( المعلومــات الكافيــة، ممــا يؤكــد لنــا تحقــق صحــة الفــرض الثانــي الــذي نــص 
علــى وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات لطــاب مجموعــة البحــث فــي القيــاس 
البعــدي الختبــار المعلومــات للوعــي السياســي بعــد التعــرض لقائمــة الوعــي السياســي المقدمــة لهــم 

باســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل االجتماعي)واتــس آب - ســناب شــات(«.
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وفيما يلي الرسم البياني الذي يوضح تلك الفروق بين االختبارين:-

شكل)2( يوضح الفروق بين االختبارين في االختبار التحصيلي
الفرض الثالث:-

    » توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات لطــاب مجموعــة البحــث فــي التطبيقيــن 
)القبلــي والبعــدي( فــي مقيــاس االتجــاه نحــو الوعــي السياســي لصالــح التطبيــق البعــدى للمقياس«.

    تم حســاب المتوســط ونســبته المئوية واالنحراف المعياري ونســبته لدرجات الطاب ) عينة 
البحث(، وحســاب داللة الفروق بين متوســطات الدرجات للطاب باســتخدام قيمة )ت( لمتوســطين 

مرتبطيــن، ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خــال جــدول)4( التالــي:-
جدول )4(

قيمة)ت( لداللة الفروق لدرجات الطالب )عينة البحث( في االختبار القبلي والبعدي لمقياس االتجاه )ن=200(

الدرجة البيان
الكلية

االختبار البعدياالختبار القبلي
معامل 
االختالف

قيمة 
ت

مستوى 
الداللة

المتوسط
الحسابي

االنحراف 
المعياري

المتوسط
الحسابي

االنحراف 
0.01 دالةالمعياري

إحصائياً مقياس 
9633.92.889.73.93.78.1االتجاه

دالــة إحصائيــا عنــد  بلغــت)8,1( وهــى  قيمــة ونســبة )ت(  الســابق يتضــح أن  الجــدول  مــن 
المســتوى )0,01( لصالــح التطبيــق البعــدي، أمــا القيــاس القبلــي فبلــغ متوســط درجاتــه )33,9( 
والقيــاس البعــدي بلــغ متوســط درجاتــه)89,7( ويــدل ذلــك علــى ارتفــاع اتجــاه الطــاب بشــكل كبيــر.
لنــا مماســبق أن عــرض قائمــة الوعــي السياســي باســتخدام الميلودرامــا عبــر  وبذلــك يتضــح 
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شــبكات التواصــل االجتماعي)واتــس أب –ســناب شــات( قــد حققــت فعاليــة فــي التطبيقيــن لصالــح 
التطبيــق البعــدي فــي هــذا المقيــاس الخــاص باتجــاه الطــاب نحــو الوعــي السياســي، ممــا يؤكــد لنــا 

تحقــق صحــة الفــرض الثالــث.
وفيمــا يلــي الرســم البيانــي الــذي يوضــح الفــروق بيــن االختبــار القبلــي والبعــدي فــي مقيــاس 

االتجــاه:-
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شكل)3( يوضح الفروق بين االختبار القبلي والبعدي في مقياس االتجاه

الفرض الرابع:-
ــون اتجاهــات إيجابيــة نحــو الوعــي السياســي لــدى طــاب مجموعــة البحــث مــن خــال      » تكّْ

الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي )واتــس أب –ســناب شــات(. 
    للتحقــق مــن صحــة هــذا الفــرض تــم تطبيــق اســتبانة لتقييــم آراء واتجاهــات الطــاب نحــو 
الوعــي السياســي مــن خــال الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي )واتــس 
أب –ســناب شــات(، وذلــك بعــد انتهــاء التجربــة وعقــب مشــاهدة الطــاب للميلودرامــا عبــر شــبكات 
التواصــل االجتماعــي )واتــس آب، وســناب شــات(، حيــث شــملت )177( اســتمارة واســتبعاد )23(

أخــرى غيــر صالحــه، والجــدول التالــي يوضــح النســب المئويــة الســتجابات الطــاب نحــو الوعــي 
السياســي مــن خــال الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل )واتــس أب –ســناب شــات( 

وذلــك كمــا يلــي:-
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جدول )5(
النسب المئوية آلراء واستجابات الطالب نحو الوعي السياسي من خالل الميلودراما المقدمة لهم عبر شبكات 

التواصل االجتماعي )واتس أب – سناب شات(

المحور 
األول

فعالية استخدام الميلودراما عبر شبكات التواصل 
االجتماعي )واتس أب – سناب شات( في تنمية الوعي 

السياسي )العبارة من 10:1)
غير موافقإلى حد ماأوافق

النسبةالعددالنسبةالعدد النسبةالعدد العباراتم 

0.6%9.71%8917%159أسلوب قائمة مجاالت الوعي السياسي شيقة.1
1.7%10.23%88.118%156هناك تسلسل واضح في مراحل عرض القائمة المقترحة.2
1.7%9.73%88.717%157أفهم محتوى قائمة مجاالت الوعي السياسي.3
0.6%9.031%90.416%160العرض الدرامي المقدم يساعد على تنمية الوعي السياسي.4

أجد صعوبة في تعلم محتوى قائمة مجاالت الوعي 5
89.1%9.02158%1.716%3السياسي

89.1%10.2158%1.718%3قائمة مجاالت الوعي السياسي غير مترابطة.6
2.3%9.034%88.716%157خطوات قائمة مجاالت الوعي السياسي واضحة.7
87.6%9.7155%2.817%5محتوى قائمة مجاالت الوعي السياسي طويل وممل.8

وجدت صعوبة في اكتساب الوعي السياسي من خالل ما 9
88.7%9.03157%2.316%4قُدم لي عبر الواتس آب وسناب شات.

الميلودراما المقدمة عبر شبكات التواصل تُقدم مواقف 10
1.1%8.52%90.415%160تعليمية شبيهة بالمواقف الحقيقية.

المحور 
الثاني

فعالية استخدام الميلودراما عبر شبكات التواصل 
غير موافقإلى حد ماأوافقاالجتماعي كأداة للتثقيف والتعليم )العبارة من 15:10)

النسبةالعددالنسبةالعدد النسبةالعدد العباراتم

استخدام الميلودراما عبر شبكات التواصل يُعد وسيلة فعالة 11
2.3%9.034%88.716%157في التعليم والتعلم.

استخدام الميلودراما عبر تلك الشبكات كأداة للتثقيف 12
2.3%10.24%87.618%155يساعد على اكتساب المعلومات. 

التعليم عبر استخدام الميلودراما من خالل تلك الشبكات 13
.7%3.93%93.77%166يُساعد على رفع مهارة التعلم الذاتي.

استخدام الميلودراما عبر تلك الشبكات يساعد على 14
3.4%6.26%90.411%160االستغالل االمثل للوقت.

استخدام الميلودراما عبر تلك الشبكات يُعد وسيلة لتنمية 15
1.1%9.032%8916%159وعى المجتمع.

من الجدول السابق يتضح ما يأتي:-
التواصــل  شــبكات  عبــر  الميلودرامــا  اســتخدام  بفعاليــة  المتعلــق  األول  للمحــور  بالنســبة   -
االجتماعــي )واتــس أب – ســناب شــات( فــي تنميــة الوعــي السياســي للطــاب ويشــمل العبــارة مــن 
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)10:1(، فــإن الطــاب اتفقــن بنســبة تصــل إلــى90,4% فــي كل مــن البنــد الرابــع الــذي ينــص علــى 

أن العــرض الدرامــي المقــدم يســاعد علــى تنميــة الوعــي السياســي، وكذلــك بنفــس النســبة فــي البنــد 
العاشــر الــذي ينــص علــى أن الميلودرامــا المقدمــة عبــر شــبكات التواصــل تُقــدم مواقــف تعليميــة 
تــرى أن أســلوب قائمــة  إلــى%89  شــبيهة بالمواقــف الحقيقيــة، وكذلــك نســبة كبيــرة منهــم تصــل 
مجــاالت الوعــي السياســي شــيقة، بينمــا تــرى مجموعــة مــن الطــاب تصــل نســبتها إلــى %88,7 
فــي البنديــن الثالــث والســابع واللــذان ينصــان علــى )تفهــم محتــوى قائمــة مجــاالت الوعــي السياســي( 
و)خطــوات قائمــة مجــاالت الوعــي السياســي واضحــة(، كمــا تــرى نســبة أخــرى مــن الطــاب تصــل 

نســبتها إلــى88,1%أن هنــاك تسلســل واضــح فــي مراحــل عــرض القائمــة المقترحــة.
التواصــل  شــبكات  عبــر  الميلودرامــا  اســتخدام  بفعاليــة  المتعلــق  الثانــي  للمحــور  وبالنســبة   -
االجتماعــي كأداة للتثقيــف والتعليــم ويشــمل)العبارة مــن15:10( فــإن الطــاب اتفقــن بنســبة تصــل 
إلــى 93,7% علــى أن التعليــم باســتخدام الميلودرامــا عبــر تلــك الشــبكات ُيســاعد علــى رفــع المهــارة 
الخاصــة بالتعلــم الذاتــى، بينمــا تــرى نســبة مــن الطــاب تصــل نســبتها إلــى 90,4% أن الميلودرامــا 
عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي )واتــس أب – ســناب شــات( ُتســاعد علــى االســتغال األمثــل 
للوقــت، كمــا تــرى نســبة أخــرى مــن الطــاب تصــل نســبتها إلــي89% أن اســتخدام الميلودرامــا عبــر 
تلــك الشــبكات ُيعــد وســيلة لتنميــة وعــى المجتمــع، و88,7% تــرى أن اســتخدام الميلودرامــا عبــر تلــك 
الشــبكات ٌيعــد وســيلة فعالــة فــي التعليــم والتعلــم، بينمــا نســبة مــن الطــاب تصــل نســبتها إلــي%87,6 
تــرى أن اســتخدام الميلودرامــا عبــر تلــك الشــبكات تعتبــر أداة للتثقيــف ممــا يســاعد علــى اكتســاب 

المعلومــات المختلفــة. 
وفــي ضــوء هــذا التحليــل يتضــح أن اســتجابات الطــاب جــاءت ايجابيــة ســواء للمحــور األول 
المتعلــق بتنميــة الوعــي السياســي باســتخدام الميلودرامــا المقدمــة للطــاب عبــر شــبكات التواصــل 
االجتماعــي )واتــس أب –ســناب شــات( أو للمحــور الثانــي المتعلــق بفعاليــة اســتخدام الميلودرامــا 
عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي كأداة للتثقيــف والتعليــم بشــكل عــام، ممــا يؤكــد صحــة الفــرض 
ــون اتجاهــات إيجابيــة نحــو الوعــي السياســي لــدى طــاب مجموعــة  الرابــع الــذي ينــص علــى« تكّْ
البحــث مــن خــال الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل االجتماعــي )واتــس آب –ســناب 

شــات(.  
الوعــي  نحــو  إيجابيــة  اتجاهــات  ــون  تكّْ متوســطات  يوضــح  الــذي  البيانــي  الرســم  يلــي  وفيمــا 
السياســي لــدى طــاب مجموعــة البحــث مــن خــال الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل 

االجتماعــي )واتــس أب –ســناب شــات(.
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الرسم البياني للمحور األول:- 

شكل)4( يوضح متوسطات آراء واستجابات الطالب نحو فعالية استخدام الميلودراما عبر شبكات التواصل 
االجتماعي )واتس أب – سناب شات( في تنمية الوعي السياسي )العبارة من 10:1(

الرسم البياني للمحور الثاني:- 
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شكل)5( يوضح متوسطات آراء واستجابات الطالب في المحور الثاني
فعالية استخدام الميلودراما عبر شبكات التواصل االجتماعي كأداة للتثقيف والتعليم)العبارة من 15:10( 

ملخص نتائج البحث:-
    وفيمــا يلــي يعــرض الباحــث ملخــص أهــم النتائــج التــي توصــل إليهــا هــذا البحــث والتــي يمكــن 

توضيحهــا كمــا يأتي:- 
1- أكــدت النتائــج فــي الفــرض األول علــى أنــه ال توجــد فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات 
قبــل  السياســي  للوعــي  المعلومــات  القبلــي الختبــار  القيــاس  فــي  البحــث  مجموعــة  لطــاب 
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التعــرض لقائمــة الوعــي السياســي المقدمــة لهــم باســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل 
االجتماعي)واتــس آب - ســناب شــات(.

2- أكــدت النتائــج فــي الفــرض الثانــي علــى وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات 
بعــد  السياســي  للوعــي  المعلومــات  البعــدي الختبــار  القيــاس  فــي  البحــث  لطــاب مجموعــة 
التعــرض لقائمــة الوعــي السياســي المقدمــة لهــم باســتخدام الميلودرامــا عبــر شــبكات التواصــل 

االجتماعي)واتــس آب - ســناب شــات(.
3- أكــدت النتائــج فــي الفــرض الثالــث علــى وجــود فــروق دالــة إحصائًيــا بيــن متوســط الدرجــات 
لطــاب مجموعــة البحــث فــي التطبيقيــن )القبلــي – البعــدي( فــي مقيــاس االتجــاه نحــو الوعــي 

السياســي لصالــح هــذا التطبيــق البعــدي للمقيــاس.
ــون اتجاهــات إيجابيــة نحــو الوعــي السياســي  4- أكــدت النتائــج فــي الفــرض الرابــع علــى أنــه » تكّْ
لــدى طــاب مجموعــة البحــث مــن خــال الميلودرامــا المقدمــة لهــم عبــر شــبكات التواصــل 

االجتماعــي )واتــس أب –ســناب شــات(. 
التوصيات:-

وهنــا ُيقــدم الباحــث مجموعــة مــن التوصيــات فــي ضــوء النتائــج التــي توصــل إليهــا البحــث وذلــك 
كمــا يأتــي:-

1- ضرورة نشر ثقافة الوعي السياسي بين طاب المرحلة الثانوية.
2- إعداد برامج إرشادية لتنمية وعي الشباب تجاه استخدام شبكات التواصل االجتماعي.

3-  زيــادة النــدوات وورش العمــل عــن اســتخدامات الدرامــا بأشــكالها المختلفــة كوســيلة غيــر مباشــرة 
لتعليــم وتوعيــة الطــاب.

4-  أهميــة نشــر الثقافــة اإللكترونيــة بيــن الطــاب واســتخدام اإلعــام التفاعلــي فــي خدمــة العمليــة 
التعليميــة فــي المراحــل المختلفــة.

5- ضــورة اهتمــام وســائل اإلعــام التفاعلــي بالقضايــا التــي تحــوذ علــى اهتمامــات الطــاب وتنمــي 
ثقافتهــم وُتكســبهم المعلومــات فــي المجــاالت المختلفــة.

6- العمــل علــى تعميــق اإليجابيــات الخاصــة بوســائل اإلعــام التفاعلــي والقضــاء علــى الســلبيات 
والمعوقــات الناتجــة عــن اســتخدامه.
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