


مركز سعودي )مستقّل(..

مضامين وسائل اإلعالم التفاعلي ..  ميداننا

بياناتها ووسائط محتواها ..  حقول دراساتنا 

الرصد والتحليل والقياس ..  أدواتنا 

رفد المجال اإلعالمي بالبحوث 
والدراسات المنهجية التأصيلية، 

وتقويم أداء وسائل اإلعالم 
التفاعلي، ورصد وتحليل 

مضامينها.

قياس اتجاهات 
الرأي العام 

وتأثيراتها

تقويم الخطاب 
اإلعالمي، 
واالرتقاء به

رصد تحّوالت 
ثورة االتصاالت 

والمعلومات

تقديم 
التوصيات 
المنهجية

استشراف 
المستقبل.. 
وفق قواعد 
البحث العلمي

من نحن:

الرسالة:

أهدافنا:

2

www.alqarar.sa @alqarar_sa



04

05

07

08

08

11

17

18

المحتويات
ملخص تنفيذي 

مقدمة

منهجية الدراسة

نتائج الدراسة

من حيث الشكل

من حيث المضمون

النتائج العامة

الخاتمة

3

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ملخص تنفيذي..
انطالًقــا مــن حــرص واهتمــام الدولــة بكيــان األســرة الســعودية وأفرادهــا، واإليمــان بــأن 
األســرة ُتمثــل النــواة األولــى واألساســية للمجتمــع، وُيعــّول عليهــا كثيــًرا فــي بنــاء مجتمــع 
ســليم وفاعــل، تــم إنشــاء مجلــس شــؤون األســرة بموجــب قــرار »تنظيــم مجلــس شــؤون 
األســرة« الصــادر مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1437/10/20هـــ، لُتصبــح بذلــك مؤسســة 
وطنيــة تســعى إلــى الرقــي باألســرة الســعودية، والعمــل علــى تعزيــز مكانتها فــي المملكة 
وحمايتهــا مــن كل المهــددات والمخاطــر المحتملــة التــي قــد تعيــق مســيرتها فــي البنــاء 

والتنميــة.

وُتعــد ُســبل التواصــل بيــن المجلــس واألســرة مــن المحــددات األساســية التــي ُتســاهم فــي 
تحقيــق الغايــة التــي ُأنشــئ مــن أجلهــا، لذلــك اعتمــد مجلــس شــؤون األســرة علــى العديــد 

مــن الوســائل للوصــول إلــى أفــراد المجتمــع الســعودي.

وتأسيًســا على ذلك، قام مركز القرار للدراســات اإلعالمية برصد وتحليل محتوى حســاب 
المجلــس خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 ينايــر وحتــى 31 مــارس 2021م، بهــدف التعــرف 
علــى شــكل ومضمــون الرســائل الموجهــة لألســرة الســعودية، والفئــات المســتهدفة، 
)اإلبــراز  أدوات  عــن  فضــاًل  الحســاب،  محتــوى  تضمنهــا  التــي  اإلقناعيــة  واألســاليب 

ــة. واالنتشــار( الرقمــي التــي اعتمــد عليهــا فــي نقــل رســائله االتصالي

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

 اعتمــد الحســاب فــي رســائله االتصاليــة علــى األســلوب المختصــر »التليغرافــي«، 
مســتخدًما لغــة ســهلة وبســيطة، ممــا ُيزيــد مــن فــرص إدراك الجمهــور المختلــف 
ــذي ُيعــد  ــر المطلــوب ال ــّم تحقيقهــا األث ــا لمضمــون الرســالة، ومــن َث ــا وتعليميًّ ثقافيًّ

عامــاًل حاســًما فــي تغييــر الســلوك.

 قيــام حســاب المجلــس بتشــريح المجتمــع الســعودي إلــى فئــات تفصيليــة نوعيــة، 
انعكــس علــى رســائله االتصاليــة الموجهــة لــكل شــريحة، فجــاءت متنوعــة وأكثــر تركيــًزا 

ــادة فاعليتهــا.  ــا وتخصيًصــا، األمــر الــذي مــن شــأنه المســاهمة فــي زي وتوجيًه

خطــاب  علــى  معتمــًدا  المواجهــة،  سياســة  األســرة  شــؤون  مجلــس  حســاب  اتبــع   
المصارحــة، ممــا أظهــر قناعتــه بــأن تحديــد المشــكلة بدقــة ُيســهل عمليــة محاصرتهــا 
والتغلــب عليهــا وحلهــا، ولذلــك عمــد إلــى تســليط الضــوء علــى المشــاكل والتحديــات 
بــكل شــفافية، مــع عــرض ســبل الوقايــة كإجــراء اســتباقي، أو تقديــم الحلــول إذا كانــت 

المشــكلة وقعــت بالفعــل.
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هــذه النســب العمريــة ترفــع مــن قيمــة األســرة ودورهــا فــي المجتمــع الســعودي، كــون 
فئتــي الشــباب واألطفــال همــا األكثــر احتياًجــا للتوجيــه والتقويــم.

وانطالًقــا مــن حــرص واهتمــام الدولــة بكيــان األســرة الســعودية وأفرادهــا، واإليمــان 
بــأن األســرة ُتمثــل النــواة األولــى واألساســية للمجتمــع، وُيعــّول عليهــا كثيــًرا فــي بنــاء 
مجتمــع ســليم وفاعــل، تــم إنشــاء مجلــس شــؤون األســرة بموجــب قــرار »تنظيــم مجلــس 
شــؤون األســرة« الصــادر مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1437/10/20هـــ، لُتصبــح بذلــك 
مؤسســة وطنيــة تســعى إلــى الرقــي باألســرة الســعودية، والعمــل علــى تعزيــز مكانتهــا 
فــي المملكــة وحمايتهــا مــن كل المهــددات والمخاطــر المحتملــة التــي يمكــن أن تعيــق 

مســيرتها فــي البنــاء والتنميــة.

تتميــز المملكــة العربيــة الســعودية بأنهــا دولــة فتّيــة شــابة، فحســب تقريــر الهيئــة العامــة لإلحصــاء الصــادر 
فــي أغســطس 2020م ُتمثــل نســبة الشــباب الســعودي للفئــة العمريــة )15-34 ســنة( 36.7 % مــن 

إجمالــي الســكان الســعوديين، كمــا تبلــغ نســبة األطفــال مــن )0-14( ســنة %30.3.

مقدمة..

% 36.7 
الفئة العمرية من 

15-34 سنة

 1437/10/20هـ
قرار »تنظيم مجلس 

شؤون األسرة«

%30.3 
الفئة العمرية من من 
0-14 سنة

 مؤسسة وطنية
تسعى إلى الرقي 
 المركز ُمخولباألسرة السعودية

باالهتمام بكل ما يخص 
األسرة
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ــد مــن  ومــن أجــل تحقيــق هــذا الهــدف المركــزي، يقــوم مجلــس شــؤون األســرة بالعدي
ــه، ومنهــا: المهــام المنوطــة إلي

 إنشاء قاعدة بيانات تخدم قضايا األسرة السعودية.

 اقتراح البرامج التوعوية.

المنظمــات  فــي  المملكــة  عليهــا  التــي صادقــت  واالتفاقيــات  التوصيــات  متابعــة   
الدوليــة.

الخاصــة  الحكوميــة  القطاعــات  جهــود  توحيــد   
فئاتهــا. بكافــة  األســرة  بقضايــا 

 التعــاون مــع الشــركاء والجهــات التنفيذيــة مــن 
الــوزارات والهيئــات المعنيــة باألســرة، واإلشــراف 
علــى تطبيقهــا لألنظمــة المتعلقــة بهــذا الشــأن. 

 إجراء الدراسات التي تخدم تنمية األسرة السعودية وتعزز دورها.

 العمــل علــى تطويــر وتحســين مســتوى الخدمــات التــي ُتســهم فــي اســتقرار األســرة 
جعلــت  التــي   2030 الطموحــة  المملكــة  رؤيــة  مــع  لتتــواءم  ــا  واقتصاديًّ ــا  اجتماعيًّ

اإلنســان محــور التنميــة.

 ُيعتبــر المجلــس هــو الجهــة الرســمية الســعودية التــي تمثــل المــرأة واألســرة والطفــل 
وكبــار الســن فــي المنظمــات والهيئــات الدوليــة.

يتضــح ممــا ســبق أن مجلــس شــؤون األســرة ُمخــول باالهتمــام بــكل مــا يخــص األســرة، 
والســعي لتعزيــز تماســكها والحفــاظ علــى هويتهــا وقيمهــا، وتحســين مســتواها ككيــان 
أو علــى مســتوى أفرادهــا باختــالف فئاتهــم؛ كاألطفــال وكبــار الســن وذوي اإلعاقــة 

ــاء... وغيرهــم. ــاء واآلب والمراهقيــن والمرضــى والطــالب واألبن

المجلس..
ُمخول باالهتمام بكل ما يخص األسرة، 
والسعي لتعزيز تماسكها والحفاظ على 

هويتها وقيمها.
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منهجية الدراسة:
إن ُســبل التواصــل بيــن المجلــس واألســرة مــن المحــددات األساســية التــي ُتســاهم فــي 
تحقيق الغاية التي ُأنشــئ من أجلها، ولذلك اعتمد مجلس شــؤون األســرة على العديد 
مــن الوســائل للوصــول إلــى أفــراد المجتمــع الســعودي؛ مثــل عقــد النــدوات والمحاضــرات 
والبرامــج والملتقيــات والمنتديــات والجلســات الحواريــة والحمــالت الوطنيــة والفعاليــات 

والمبــادرات، ســواء كان منفــرًدا أو بالشــراكة مــع الجهــات المعنيــة فــي المملكــة.

المنصــات  تظــل  للتواصــل،  المجلــس  أدوات  فــي  والتعــدد  التنــوع  هــذا  مــن  وبالرغــم 
االجتماعيــة إحــدى أهــم النوافــذ فــي الوصــول إلــى أكبــر شــريحة مــن المجتمع الســعودي، 
وقــد تعاظمــت أهميتهــا فــي ظــل تفشــي جائحــة كورونــا التــي حّجمــت مــن االتصــال 

المباشــر.

مــن هــذا المنطلــق، تأتــي أهميــة الدراســة التــي أجراهــا مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة، 
لحســاب المجلــس علــى منصــة تويتــر بصفتهــا مــن أهــم الوســائل االتصاليــة مــع المجتمــع 
الســعودي، وذلــك بهــدف التعــرف علــى شــكل ومضمــون الرســائل الموجهــة لألســرة 
محتــوى  تضمنهــا  التــي  اإلقناعيــة  واألســاليب  المســتهدفة،  والفئــات  الســعودية، 
الحســاب، فضــاًل عــن أدوات )اإلبــراز واالنتشــار( الرقمــي التــي اعتمــد عليهــا فــي نقــل 

رســائله االتصاليــة.

وُتعــد هــذه الدراســة مــن البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمــدت علــى منهــج المســح التحليلــي 
بشــقيه الكمــي والكيفــي، والــذي ُيعــرف بأنــه »جهــد علمــي منظــم للحصــول علــى بيانــات 
ومعلومــات وأوصــاف عــن الظاهــرة أو مجموعــة الظواهــر موضــوع البحــث«، وتأسيًســا 
علــى ذلــك قامــت الدراســة بمســح وتحليــل جميــع التغريــدات المنشــورة علــى حســاب 
مجلــس شــؤون األســرة خــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 1 يوليــو 2020م إلــى 31 

مــارس 2021م.

منهج..
المسح التحليلي بشقيه 
الكمي والكيفي

مسح وتحليل..
جميع التغريدات المنشورة 

على حساب المجلس
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نتائج الدراسة
أواًل: من حيث الشكل

1. طبيعة التغريدات
انتهــت عمليــة  الرصــد إلــى وجــود )649( تغريــدة قــام مجلــس شــؤون األســرة بنشــرها علــى 
حســابه بتويتــر خــالل فتــرة الدراســة، جــاءت غالبيتهــا العظمــى »أصليــة« بنســبة 92%، بينمــا 
حصلــت »إعــادة التغريــدة« علــى 8%، حيــث قــام المجلــس بإعــادة تغريــد بعــض منشــورات 
حســابات أخــرى مثــل برنامــج األمــان األســري، منتــدى األســرة الســعودية، منشــآت، اللجنــة 
الوطنية لمكافحة المخدرات، وأكاديمية الحوار، جمعية رعاية الطفولة، التواصل الحكومي، 

وحســاب معالــي وزيــر المــوارد البشــرية والتنميــة اإلجتماعيــة أحمــد ســليمان الراجحــي

وُتوضــح هــذه النســب أن مجلــس شــؤون األســرة يعتمــد فــي رســائله االتصاليــة بشــكل 
أساســي علــى مضامينــه الخاصــة التــي ُينتجهــا وُيعدهــا، إال أن ذلــك ال يمنــع من اســتعانته 
برســائل بعــض الجهــات األخــرى التــي تتالقــى أهدافهــا مــع أهــداف المجلــس، ســواء 

كانــت هــذه الجهــات ُمنبثقــة عــن مجلــس شــؤون األســرة أم ال.

2. أدوات اإلبراز الرقمية
وتتعلــق بالوســائط الرقميــة التــي اســتخدمها حســاب مجلــس شــؤون األســرة فــي نقــل 
رســائله للجمهــور المســتهدف عبــر منصــة تويتــر، وقــد أظهــرت نتيجــة التحليــل أن الحســاب 
اســتخدم الوســائط فــي 96% مــن المحتــوى المنشــور خــالل فتــرة الدراســة، تنوعــت مــا 
بيــن اإلنفوجرافيــك والصــور والفيديــو والفيديوجرافيــك، بينمــا جــاء 4% مــن المحتــوى 
ــا فقــط، ممــا ُيؤكــد اهتمــام وحــرص حســاب مجلــس شــؤون األســرة علــى االســتفادة  نصيًّ
مــن الخصائــص واإلمكانــات الرقميــة التــي ُتوفرهــا منصــة تويتــر مــن أجــل إبــراز رســالته 

االتصاليــة للجمهــور المتلقــي.
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وتمّثلت الوسائط المستخدمة فيما يلي:

 اإلنفوجرافيــك الــذي احتــل المرتبــة األولــى بنســبة 70%، وُيعــد االعتمــاد علــى هــذا 
ا بالنســبة للمحتــوى الُمقــدم فــي الحســاب، كونــه يتميــز  الوســيط مناســًبا ومفيــًدا جــدًّ
بالدمــج بيــن الصــورة والمعلومــة بشــكل جــذاب، فضــاًل عــن إيصــال الرســالة بشــكل 

مختصــر وواضــح وســلس.
وأوضحــت نتائــج التحليــل أن اإلنفوجرافيــك المســتخدم فــي كثيــر مــن التغريــدات اتســم 
بالمــزج بيــن األشــكال التعبيريــة والرســوم مــن جهــة، وصــور شــخصيات حقيقيــة أو أحــداث 
واقعيــة مــن جهــة أخــرى، األمــر الــذي مــن شــأنه خلــق شــعور باأللفــة لــدى المتلقــي تجــاه 
ــة للمضمــون الُمقــدم. ــة والقــدرة اإلقناعي ــة، وبالتالــي رفــع درجــة الموثوقي الرســالة االتصالي

 احتلــت الصــور المرتبــة الثانيــة كوســيط ُمســتخدم بنســبة 17%، وقــد لجــأ الحســاب 
إلــى اســتخدام الصــور كنــوع مــن التوثيــق والتأكيــد علــى المعلومــات الــواردة فــي 
بعــض تغريداتــه، مثــل نشــر آيــات مــن القــرآن الكريــم أو األحاديــث النبويــة الشــريفة التــي 
تُحــث علــى قيمــة معينــة أو تدعــو إلــى القيــام بســلوك مــا، كمــا لجــأ الحســاب إلــى 

عــرض بعــض الصــور التــي ُتوضــح أنشــطة وفعاليــات المجلــس.

 جــاء الفيديــو أيًضــا كوســيط توثيقــي فــي األســاس، واحتــل المرتبــة الثالثــة بنســبة %7، 
حيــث حــرص الحســاب علــى عــرض بعــض المقاطــع ألنشــطة مجلــس شــؤون األســرة 

ومبادراتــه وندواتــه وغيرهــا مــن فعاليــات.

 أمــا الفيديوجرافيــك فتــم اســتخدامه بنســبة %2، وقــد لجــأ إليــه الحســاب بشــكل خــاص 
فــي عــرض المحتــوى الُمخصــص لألطفــال، نظــًرا لجاذبيتــه لهــذه الفئــة العمريــة، إذ 
ُيســاعد فــي إيصــال المعلومــة لهــم بشــكل ســهل ومالئــم. ويعكــس ذلــك وعــى وحرص 
القائميــن علــى حســاب مجلــس شــؤون األســرة علــى مخاطبــة كل فئــة مــن الجمهــور 

المســتهدف باألســلوب األنســب لهــم، بمــا ُيحقــق االســتفادة القصــوى.
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3. أدوات االنتشار الرقمية
يتســم الجمهــور المســتهدف لمجلــس شــؤون األســرة بالتنــوع واالنتشــار ليشــمل كل 
المجتمــع الســعودي مــن المواطنيــن والمقيميــن، ولذلــك ُتعتبــر أدوات االنتشــار الرقميــة 
)الهاشــتاق، الرابــط، والمنشــن( التــي ُتتيحهــا منصــة تويتــر غايــة فــي األهميــة بالنســبة 
لحســاب المجلــس، فإمكانيــة الوصــول إلــى الفئــات المســتهدفة ال تقــل فــي أهميتهــا 

عــن مضمــون الرســالة ذاتــه.

ــر مــن أجــل  وقــد كشــفت نتائــج التحليــل أن الحســاب اســتغل هــذه األدوات بشــكل كبي
تحقيــق هدفــه وإيصــال رســائله االتصاليــة إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن الجمهــور، فظهــر 
الهاشــتاق فــي 98% مــن تغريــدات مجلــس شــؤون األســرة، كمــا ظهــر الرابــط فــي %22 
ــا مــن أدوات  منهــا، وظهــر المنشــن فــي 13%، بينمــا نــدرت التغريــدات التــي لــم تتضمــن أيًّ

االنتشــار الرقميــة وكانــت بنســبة 1% فقــط.

خــالل  تغريداتــه  فــي  المجلــس  حســاب  اســتخدمها  التــي  الهاشــتاقات  نمــاذج  ومــن 
#مجلــس_ #اللجنة_االستشــارية_للطفولة،  #اليوم-العالمي_للطفــل،  الدراســة  فتــرة 
#الرياض_عاصمة_المرأة_العربيــة_2020،  #المرأة_وطن_وطمــوح،  شؤون_األســرة، 
#منتــدى_ #كورونــا،  #أنا_طفل_وهذا_حقــي،  #المرأة_الســعودية،  #تمكين_المــرأة، 
#الحملة_الوطنية_لتعزيز_صحة_المراهــق،  #التعليم_عن_بعــد،  األسرة_الســعودية، 

#األمم_المتحــدة. #اليوم_العالمي_للســرطان، 

الذيــن  واألشــخاص  الجهــات  لبعــض  الحســاب  فخصصهــا  الـ»منشــن«  خاصيــة  أمــا 
الريــاض )بنــك  مثــل  المجلــس،  عمــل  بطبيعــة  مباشــرة  غيــر  أو  مباشــرة  عالقــة   لهــم 
RiyadBank@(، )مركــز دعــم المنشــآت- الريــاضSSC_RUH@(، )وزارة المــوارد البشــرية 
ــة HRSD_SA@(، )وزارة التعليــم – عــام moe_gov_sa@(، )وزارة  والتنميــة االجتماعي
الصحــة الســعودية SaudiMOH@(، )هيئــة الصحــة العامــة SaudiCDC@(، و)جمعيــة 

 .)@ChildCareKSA رعايــة الطفولــة

كمــا حــرص حســاب مجلــس شــؤون األســرة علــى وضــع الروابــط اإللكترونيــة فــي العديــد 
مــن تغريداتــه، وذلــك مــن أجــل إحالــة المســتخدمين إلــى المصــدر األصلــي لموضــوع 
التغريــدة لالســتفادة مــن المزيــد مــن التفاصيــل، وإضفــاء المصداقيــة علــى المحتــوى 

المنشــور وتوثيقــه.  

 %22 %1
بدونرابط %98%13
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4. أسلوب التناول
تميــز حســاب مجلــس شــؤون األســرة علــى منصــة تويتــر باتســاقه شــبه التــام مــع طبيعــة 
الوســيلة - المنصــة - ومــع طبيعــة جمهــور وســائل التواصــل االجتماعــي أو الجمهــور 
الرقمــي بشــكل عــام الــذي ُيفضــل المعلومــة الســريعة البســيطة والمختصــرة، حيــث 
أظهــرت النتائــج أن 99.5% مــن التغريــدات المنشــورة عينــة الدراســة جــاءت مختصــرة، 

مقابــل 0.5% فقــط ُمطّولــة.

وتتوافــق هــذه النتيجــة مــع مــا ُذكــر ســابًقا باعتمــاد الحســاب علــى اإلنفوجرافيــك فــي 
المقــام األول كوســيط رقمــي لنقــل الرســائل االتصاليــة للمســتخدمين، حيــث يتســم هــذا 

الوســيط باســتخدام المعلومــات القصيــرة »التليغرافيــة«. 

التعليق على السمات الشكلية للحساب

يتضــح مــن العــرض الســابق الخــاص بالســمات الشــكلية لحســاب مجلــس شــؤون 
األســرة علــى تويتــر، أنــه اســتطاع االســتفادة بشــكل كبيــر مــن األدوات الرقميــة التــي 
ُتتيحهــا منصــات التواصــل االجتماعــي، ســواء المتعلقــة بإبــراز رســائله االتصاليــة، أو 
تلــك المســاعدة علــى انتشــارها لتصــل إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المواطنيــن 

والمقيميــن.

بســيطة  ســهلة  لغــة  اســتخدام  علــى  األســرة  شــؤون  مجلــس  حســاب  حــرص  كمــا 
ومباشــرة تتجــاوز الفــروق التعليميــة والثقافيــة واالجتماعيــة، وذلــك مــن أجــل ضمــان 
أعلــى نســبة مــن اإلدراك واالســتيعاب، وبالتالــي الحفــاظ علــى فــرص أكبــر لتحقيــق 

المطلــوب. التأثيــر 

ثانًيا: من حيث المضمون
1. مجال التناول

تنــص المــادة العاشــرة مــن النظــام األساســي للحكــم فــي المملكــة علــى ما يلــي: »تحرص 
الدولــة علــى توثيــق أواصــر األســرة، والحفــاظ علــى قيمهــا العربيــة واإلســالمية، ورعايــة 

جميــع أفرادهــا، وتوفيــر الظــروف المناســبة لتنميــة ملكاتهــم وقدراتهــم«.

%99.5%0.5
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مــن هــذا المنطلــق، كان االهتمــام األكبــر لمجلــس شــؤون األســرة هــو العمــل علــى 
ــع  ــة لجمي ــة مواتي ــر بيئ ــز الروابــط األســرية، بمــا يضمــن تماســكها واســتقرارها وتوفي تعزي
أفرادهــا، ولذلــك جــاءت العالقــات االجتماعيــة فــي مقدمــة أولويــات التنــاول فــي حســاب 

المجلــس بنســبة ظهــور بلغــت %68.

بنســبة  الثانيــة  المرتبــة  الصحــي  المجــال  واحتــل 
ظهــور 27%، حيــث إن تفشــي جائحــة كورونــا علــى 
مســتوى العالــم فــرض نفســه كأمــر واقــع يقتضــي 
االحترازيــة  باإلجــراءات  والنصــح  التوعيــة  ضــرورة 
الواجــب اتخاذهــا للوقايــة مــن اإلصابــة بالفيــروس، 

وكذلــك مــا يتوجــب فعلــه فــي حالــة اإلصابــة.

وباإلضافــة إلــى الــدور التوعــوي لمجلــس شــؤون األســرة حــول هــذا الظــرف الطــارئ، 
ــا، وتعريفهــم ببعــض األمــراض  حــرص حســاب المجلــس أيًضــا علــى تثقيــف المرضــى طبيًّ
كالســكري والطــرق المثلــى للعــالج منــه، فضــاًل عــن تقديــم النصائــح المتعلقــة باألنظمــة 

الغذائيــة الصحيــة لألطفــال.

وجــاء المجــال التعليمــي فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة ظهــور 9%، فقــد تنــاول محتــوى 
تغريــدات حســاب المجلــس الطــرق المثلــى التــي تضمــن نجــاح العمليــة التعليميــة لألبنــاء، 

فــي ظــل اتبــاع الدولــة نظــام التعليــم عــن ُبعــد بســبب جائحــة كورونــا.

أمــا المرتبــة الرابعــة فقــد حصــل عليهــا المجــال الدينــي بنســبة ظهــور 7%، حيــث شــّكل 
الدين اإلســالمي مرجعية عامة لحســاب مجلس شــؤون األســرة عند تناوله للســلوكيات 
اإليجابيــة التــي يســعى إلــى تعزيزهــا أو القيــم المســتهدف ترســيخها لــدى المواطنيــن، 

مستشــهًدا بآيــات مــن القــرآن الكريــم واألحاديــث النبويــة الشــريفة. 

ويتضــح ممــا ســبق أن مجلــس شــؤون األســرة يســعى مــن خــالل حســابه علــى تويتــر 
إلــى الحفــاظ علــى قــوام األســرة الســعودية بحيــث تكــون قويــة ومتماســكة ســواء عبــر 
ــا  تعزيــز الروابــط األســرية واالجتماعيــة، أو العمــل علــى تهيئــة أفرادهــا بشــكل ســليم صحيًّ

ا.  ــا وســلوكيًّ ــا وأخالقيًّ وتعليميًّ

االهتمام األكبر..
لحساب المجلس كان العمل على تعزيز 

الروابط األسرية، بما يضمن تماسكها 
واستقرارها.

العالقات 
االجتماعية

تناول المجال 
الديني

تناول المجال 
الصحي

تناول المجال 
التعليمي

%68

%7

%27

%9
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2. الهدف من التغريد
 

تنــوع الهــدف األساســي للمضاميــن المقدمــة فــي حســاب مجلــس شــؤون األســرة مــا 
بيــن اإلخبــار والتوعيــة، حيــث حصــل المحتــوى اإلخبــاري علــى المرتبــة األولى بنســبة %62، 
وحرصــت هــذه الفئــة علــى إعــالم المواطنيــن بــكل مــا ُيســتجد بشــأن األســرة وأفرادهــا، 
مثل القرارات التي تتخذها الدولة، واإلعالن عن الدورات التدريبية والندوات والجلسات 

الحواريــة والمبــادرات، وجميــع الفعاليــات التــي ُينظمهــا المجلــس وأهــم مخرجاتهــا.

بينمــا جــاء المحتــوى التوعــوي فــى المرتبــة الثانيــة بنســبة 38%، وقــد اختــص هــذا الهــدف 
بالتشــجيع علــى الســلوكيات اإليجابيــة أو تعزيــز القيــم النبيلــة التــي تتماشــى مــع تعاليــم ديننــا 
اإلســالمي الحنيــف والعــادات والتقاليــد الســعودية األصيلــة التــي ُتعلــي مــن شــأن اإلنســان 

فــي المقــام األول، وتحــث علــى الحفــاظ علــى صلــة األرحــام والروابــط األســرية القويــة.

3. االستماالت اإلقناعية
 أظهــرت نتائــج التحليــل أن غالبيــة التغريــدات المنشــورة علــى حســاب مجلــس شــؤون 
األســرة خــالل فتــرة الدراســة اعتمــدت علــى االســتماالت العقليــة بنســبة 99%، مقابــل 

1% فقــط لالســتماالت العاطفيــة.

وُتؤشــر هــذه النســب علــى أن الحســاب فّضــل ُمخاطبــة عقــل وفكر جمهوره المســتهدف 
عبــر األســانيد والُحجــج المنطقيــة إلقناعــه برســائله االتصاليــة، وقــد اتســمت اســتماالت  

الحســاب العقليــة للبرهنــة علــى أطروحاتــه بالتعــدد والتنــوع، وذلــك علــى النحــو التالــي:

%62%38

توعية وإرشادإعالم وإخبار

%53

%31

%16
%7
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4. الجمهور المستهدف
يدخــل المجتمــع الســعودي بــكل فئاتــه ضمــن نطــاق الجمهــور المســتهدف مــن جانــب 
مجلــس شــؤون األســرة، فــكل فــرد ينتمــي إلــى أســرة وبيئــة محيطــة، وتجمعــه بمــن حولــه 
روابــط اجتماعيــة وأســرية ومعامــالت إنســانية، وبالرغــم مــن أن بعــض تغريــدات حســاب 
المجلــس جــاءت عامــة لتشــمل كل أفــراد المجتمــع، فــإن غالبيتهــا كان ُموجًهــا إلــى فئــة 

نوعيــة مســتهدفة بذاتهــا، وذلــك علــى النحــو التالــي:

 

وتعكــس تصنيفــات الجمهــور التــي وردت فــي حســاب مجلــس شــؤون األســرة حرصــه علــى 
اســتهداف جميــع الشــرائح التفصيليــة فــي المجتمــع الســعودي، مــن أجــل تقديــم النصائــح 
ــا  ــا واجتماعيًّ واإلرشــادات والمعلومــات التــي ُتســاعد فــي تحســين الحيــاة األســرية صحيًّ
ــا. فعلــى ســبيل المثــال تعــرض الحســاب فــي تغريداتــه لألبناء بشــكل  ــا ودينيًّ ــا وقيميًّ وأخالقيًّ

عــام، إال أنــه فــي تغريــدات أخــرى تناولهــم كأطفــال وطــالب ومراهقيــن وشــباب.

ُيعانــون أمراًضــا عضويــة كالســكري،   الذيــن  المرضــى  بيــن  الحســاب  آخــر، مّيــز  وفــي مثــال 
والســرطان، وبيــن المصابيــن بأمــراض نفســية، واتبــع مــع كل منهــم أســلوب تعامــل مختلــف.

ولــم يغفــل مجلــس شــؤون األســرة فــي مضامينــه المقدمــة بعــض الفئــات النوعيــة 
فــي المجتمــع الســعودي مثــل كبــار الســن وذوي اإلعاقــة والمدمنيــن أيًضــا، فضــاًل عــن 

ــواه بهــدف تعريفهــا بحقوقهــا.  ــة التــي َخّصــص لهــا جــزًءا مــن محت ــة المنزلي العمال

ويتضــح ممــا ســبق أن قيــام المجلــس بتشــريح المجتمــع الســعودي إلى فئــات تفصيلية على 
هــذا النحــو، انعكــس علــى رســائله االتصاليــة الموجهــة لــكل شــريحة، فجــاءت متنوعــة وأكثــر 

تركيــًزا وتوجيًهــا وتخصًصــا، األمــر الــذي ُيزيــد مــن فاعليتهــا فــي تحقيــق التأثيــر المطلــوب. 
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وُيمكــن اســتعراض بعــض األمثلــة للرســائل االتصاليــة التــي تضمنهــا حســاب المجلــس 
فيمــا يلــي:

أواًل- بالنسبة لألطفال:

ســعى حســاب مجلــس شــؤون األســرة إلــى زرع الثقــة فــي الطفــل الســعودي فــي 
مرحلــة مبكــرة مــن عمــره، وتنشــئته علــى أن يكــون عضــًوا فاعــاًل فــي مجتمعــه، 
فعلــى ســبيل المثــال أطلــق المجلــس »اللجنــة االستشــارية للطفولــة« المكونــة مــن 
األطفــال واليافعيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 11 و17 ســنة مــن البنــات والبنيــن، 

وذلــك لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف، منهــا:

 تمثيــل الطفــل الســعودي وتوصيــل صوتــه والتعبيــر عــن آمالــه وطموحاتــه فــي 
المســتقبل.

 إبداء رأيهم حول قضايا الطفولة، ومناقشة احتياجاتهم. 

 التعبيــر عــن رأيهــم أمــام العالــم الخارجــي، مــن خــالل المشــاركة فــي برلمــان الطفــل 
العربي.

اإلرشــادات  بعــض  علــى  الضــوء  تســليط  إلــى  المجلــس  ســعى  آخــر،  ســياق  فــي 
التوعويــة المتعلقــة بحمايــة األطفــال مثــل األنظمــة الغذائيــة الصحيــة لهــم، وضــرورة 
مراقبــة المنتــج اإلعالمــي الــذي يتعرضــون لــه ســواء فــي وســائل اإلعــالم التقليديــة 
مثــل التلفزيــون، أو عبــر الوســائط الرقميــة، وإبــراز أهميــة التعامــل مــع الطفــل خــالل 

ســنوات عمــره األولــى.

ثانيًا- المرأة:

غلــب علــى محتــوى حســاب مجلــس شــؤون األســرة لغــة  فخــر واعتــزاز بالمــرأة 
المناصــب  وتولــت  المجــاالت،  كافــة  فــي  وتميــًزا  كفــاءة  أثبتــت  التــي  الســعودية 

مرموقــة. دوليــة  مناصــب  توليهــا  بجانــب  المملكــة،  فــي  القياديــة 

فتنــاول المجلــس المــرأة الســعودية باهتمــام بالــغ، حيــث رّكــز على أدوارها المتشــعبة 
والمتنوعــة كســيدة وأم وزوجــة، وكحجــر أســاس فــي بنــاء األســرة والحفــاظ علــى 
اســتقرارها، وكامــرأة عاملــة شــريكة فــي عمليــة التنميــة فــي المجتمــع، مســتعرًضا 

اإلجــراءات الُمتخــذة مــن جانــب الدولــة لتعزيــز تمكيــن المــرأة.
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ثالثًا- األسرة:

اســتهدف المجلــس دور األســرة عبــر التأكيــد علــى دورهــا المحــوري فــي عملية التنشــئة 
البيئــة  أنهــا  ُمعتبــًرا  مراهقيــن،  أو  أو شــباًبا  أطفــااًل  كانــوا  لألبنــاء ســواء  االجتماعيــة 
الطبيعيــة لنمــو األطفــال، والمســؤولة األولــى عــن غــرس القيــم والســلوك القويــم 
ــة المهمــة التــي ُترســم فيهــا مالمــح الشــخصية األساســية. ــة العمري فــي هــذه المرحل

كمــا ســعى مجلــس شــؤون األســرة إلــى إبــراز مــا يتوجــب علــى األســرة القيــام بــه فــي 
بعــض الحــاالت االســتثنائية التــي يتعــرض لهــا األبنــاء، مثــل اإلدمــان واإلصابــة بمــرض 

نفســي، أو مــن رزقهــم اللــه ســبحانه وتعالــى بطفــل مــن ذوي اإلعاقــة.

وتمثلت أهم الرسائل الموجهة لألسرة في التأكيد على دورهم المتمثل في:

 غرس القيم والمبادئ الدينية واإلنسانية في النشء.

 توعية األبناء بخطورة اإلدمان والحديث معهم عن األسباب وطرق الوقاية.

 تقديم الدعم لألبناء من المرضى النفسيين والمدمنين لتقبل العالج.

 استخدام أسلوب االحتواء للمراهقين في هذه المرحلة العمرية الحرجة.

 التنشئة االجتماعية السليمة لألطفال من خالل لغة الحوار السليمة.

 تشجيع األبناء على ممارسة األنشطة المفيدة مثل الرياضة والقراءة.

 التأكيد على أن أساس العالقة األسرية الناجحة قائم على الود والرحمة والتسامح.

 مساعدة األبناء في إنجاح العملية التعليمية، في ظل اتباع نظام التعليم عن ُبعد.

 اتبــاع التعليمــات األساســية فــي عمليــة التعليــم عــن ُبعــد بدايــة من االســتيقاظ المبكر 
وااللتــزام والحضــور فــي المواعيــد المحــددة لتلقي الدروس واســتيعابها جيًدا.

 فوائد تناول الغذاء الذي يساعد على النشاط واستكمال اليوم الدراسي آلخره. 

والتطلعــات  اآلمــال  ومحــرك  المجتمــع،  وقــود  كونهــم  بالشــباب  االهتمــام   
المســتقبل. آفــاق  ويرســمون  الحاضــر،  مالمــح  يشــّكلون  مــن  فهــم  المســتقبلية، 

رابعًا- المجتمع:  

رّكزت الرســائل االتصالية على دور الوعي المجتمعي، ســواء في تعزيز الســلوكيات البناءة 
مثــل األعمــال التطوعيــة لخدمــة ومســاعدة الغيــر، والتضامــن والتكافــل االجتماعــي، أو 

التصــدي لبعــض المظاهــر الســلبية، مثــل العنــف األســري والعنــف ضــد المــرأة.
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النتائج العامة:
انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة، تمّثلت فيما يلي:

 اســتفاد حســاب مجلــس شــؤون األســرة علــى تويتــر مــن األدوات الرقميــة، ســواء 
الخاصــة بأشــكال اإلبــراز أو عناصــر االنتشــار.

 اعتمــد الحســاب فــي رســائله االتصاليــة علــى األســلوب المختصــر »التليغرافــي«، 
مســتخدًما لغــة ســهلة وبســيطة، ممــا ُيزيــد مــن فــرص إدراك الجمهــور المختلــف 
ــا لمضمون الرســالة، ومن َثــّم تحقيقها األثر المطلوب  ــا وثقافيًّ ــا وتعليميًّ ــا وعلميًّ ثقافيًّ

الــذي ُيعــد عامــاًل حاســًما فــي تغييــر الســلوك.

 قيــام حســاب المجلــس بتشــريح المجتمــع الســعودي إلــى فئــات تفصيليــة نوعيــة، 
انعكــس علــى رســائله االتصاليــة الموجهــة لــكل شــريحة، فجــاءت متنوعــة وأكثــر تركيــًزا 

وتوجيًهــا وتخصيًصــا، األمــر الــذي مــن شــأنه المســاهمة فــي زيــادة فاعليتهــا. 

علــى خطــاب  المواجهــة، معتمــًدا  األســرة سياســة  اتبــع حســاب مجلــس شــؤون   
المصارحــة، ممــا أظهــر قناعتــه بــأن تحديــد المشــكلة بدقــة ُيســّهل عمليــة محاصرتهــا 
والتغلــب عليهــا وحلهــا، ولذلــك عمــد إلــى تســليط الضــوء علــى المشــاكل والتحديــات 
بــكل شــفافية، مــع عــرض ســبل الوقايــة كإجــراء اســتباقي، أو تقديــم الحلــول إذا كانــت 

المشــكلة وقعــت بالفعــل.

 كثيــًرا مــا اســتخدم الحســاب لغــة ودودة تقريبيــة باالعتمــاد علــى ضميــر الجمــع )أعزاءنــا 
الصغــار – تهمنــا معرفتكــم بــأن خــط مســاندة الطفــل 116111 فــي خدمتكــم إن 
احتجتــم ألي مســاعدة أو حمايــة – أغلبنــا يحــرص ويراقــب أطفالــه...(، وُيعــد هــذا 
األســلوب فّعــااًل كونــه ُيشــعر المتلقــي بتوحــد القائميــن علــى الحســاب معــه، وأنهــم 

متشــاركون فــي المشــكلة، ممــا ُيســّهل مــن عمليــة إقناعــه بإجــراءات الحــل. 
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ختاًما..

خــالل  تويتــر  علــى  األســرة  شــؤون  مجلــس  حســاب  تحليــل  أظهــر  فقــد 
الفتــرة الممتــدة مــن 1 يوليــو 2020م إلــى 31 مــارس 2021م، أن محتــوى 
الحســاب ســواء علــى مســتوى الشــكل أو المضمــون ســعى إلــى الوصــول 
إلــى أكبــر شــريحة ممكنــة مــن المجتمــع الســعودي، مســتخدًما أدوات اإلبــراز 
وعناصــر االنتشــار الرقميــة التــي ُتتيحهــا المنصــة، وموجًهــا رســائله االتصاليــة 
إلــى الفئــات المســتهدفة بدقــة وشــمول، مــن أجــل تحقيــق غايتــه النهائيــة 
المتمثلــة فــي الرقــي باألســرة الســعودية، والعمــل علــى تعزيــز مكانتهــا فــي 
المملكــة وحمايتهــا – ككيــان وكأفــراد وكفئــات نوعيــة - مــن كل المهــددات 
ــة. ــاء والتنمي ــة التــي يمكــن أن تعيــق مســيرتها فــي البن والمخاطــر المحتمل
ركيزتيــن  علــى  قائمــة  اســتراتيجية  المجلــس  انتهــج  ذلــك  ســبيل  وفــي 

أساســيتين، همــا:

 تشجيع السلوكيات اإليجابية.

 تعزيــز القيــم المبنيــة علــى تعاليــم ديننــا اإلســالمي الحنيــف، وعــادات 
المجتمــع. وتقاليــد 

ــا األهميــة البالغــة لــدور مجلــس شــؤون  مــن العــرض الســابق يتضــح جليًّ
الســعودية  األســرة  قــوام  علــى  بالحفــاظ  المتعلــق  ســواء  األســرة، 
ــز الســلوكيات القويمــة  ــة والنفســية، أو الخــاص بتعزي وســالمتها الصحي
والتأكيــد علــى النســق القيمــي الُمشــكل للهويــة الســعودية اإلســالمية 
العربيــة، خاصــة فــي ظــل انتشــار األدوات التكنولوجيــة ووســائل التواصــل 
االجتماعــي، ومــا نتــج عنهــا مــن التعــرض المســتمر لقيــم وعــادات غريبــة 

تتعــارض مــع مجتمعنــا.
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