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 املناهضة للعنف التوعوية يةاإلعالمعالية تويتر يف احلمالت ف

 يف السعوديةضد املرأة 
  *بندر عويض الجعيد. د

 **نعمة فهد عجاج .أ 

 المستخلص:

وجد مساحة من االهتمام في ميدان البحث العلمي من  ااجتماعي   االعنف ضد المرأة سلوك  يعد 

رأة التعامل مع العنف ضد الم أساليبمناهج و دعدتتوأجل تفادي اآلثار السلبية لهذه الظاهرة. 

 .على طبيعة وحجم الموارد المطلوب توافرها على نحو يختلف من دولة إلى أخرىبناء  

واستحداث األنظمة  ،العمل التوعويفي أبرز أساليب مواجهة العنف ضد المرأة وتتحدد 

راسات الدإجراء و ،المرأةبرامج تمكين تصميم و ،والتشريعات القانونية ومتابعة تنفيذها

العمل  العربية السعودية باشرت المملكة ،م2016في عام  2030البحثية. وبعد إطالق رؤية 

من  دعديالدرت لحماية المرأة وحقوقها وص، المملكةعلى تطبيق مبادرات تمكين المرأة في 

ا  22 حقوق المرأة فنالت ،القرارات ذات البعد اإلنساني واالجتماعي واالقتصادي من قرار 

 بحقوق اإلنسان داخل المملكة.  اخاص   اقرار   60أصل 

ستخدم تويتر كأداة تقنية ت  موقع قياس فعالية وتأثير بت هذه الدراسة اهتم ،بناء  على ذلك

تعد وة للعنف ضد المرأة في السعودية. ناهضية التوعوية الماإلعالمفي تنفيذ الحمالت 

 .بيانات كمية لتحليل العالقة بين متغيرات البحثجمع ب اهتمت ،وصفيةدراسة الدراسة 

ي مع جامعة الملك عبدالعزيز فة لمجتهاستخدام صحيفة استقصاء إلكترونية موج تمكما 

 مفردة. 211 وبلغ حجم العينة ،جدة

مة بين مبادرات رؤية ءأهمية الموامجموعة من التوصيات تدور حول الدراسة ب خرجت

وضرورة تفعيل  ،وعوية المناهضة للعنف ضد المرأةية التاإلعالمواألنشطة  2030

مواقع  تطويرمع  ،يةاإلعالمحمالت وبرامج التوعية تنفيذ التقنيات الرقمية في  استخدام

 وسيلةم أه اإلنترنتالعتبار  ؛مسار تمكين المرأة في المجتمع السعودي لمواكبة اإلنترنت

دت شدفي الختام والجمهور. فراد أإعالمية لمتابعة القضايا الصحية واالجتماعية بين 

 للحد من ظاهرة العنف العلميةضرورة تفعيل الندوات والمؤتمرات والبرامج  الدراسة على

 ضد المرأة. 

 ية، تويتر، السعوديةاإلعالم: العنف ضد المرأة، الحمالت الكلمات الدالة

  

                                                           
  السعودية. –جامعة الملك عبدالعزيز -كلية االتصال واإلعالم-أستاذ بقسم العالقات العامة *
 ة. السعودي -جامعة الملك عبدالعزيز -باحثة دراسات عليا بقسم العالقات العامة بكلية االتصال واإلعالم  **
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Twitter's effectiveness in awareness-raising media campaigns against 

violence facing women in Saudi Arabia 

By: Dr-Bandar ALjaid & Nimah Ajaj  

Abstract 

Violence against women is a social behaviour that creates research interests 

to avoid the negative consequences of this phenomenon. There are different 

approaches and methods of dealing with violence against women grounded on 

the nature and size of the resources essential in each approach to combat 

violence against women, which differ from one country to another.  One of 

the most prominent methods of confronting violence against women is the 

awareness-raising effort, the development of special legal regulations and 

legislation، follow-up of their implementation, women's empowerment 

programs، and specialized research studies. And after the launch of Saudi 

Vision 2030 in 2016, Saudi Arabia began the effort to start implementing 

initiatives to empower women in Saudi Arabia, for example out of 60 human 

rights decisions inside the Kingdom, women issue obtained 22 decisions with 

a human, social, and economic dimension.  

Therefore, this study focused on measuring the effectiveness of the use of 

Twitter as a technical tool used in the implementation of awareness-raising 

campaigns on violence against women in Saudi Arabia. This study is an 

descriptive study, which requires collecting quantitative data to analyse the 

relationship between the research variables, dictated the study's use of an 

electronic survey directed to the population of King Abdulaziz University in 

Jeddah, which was applied to a sample of two hundred and eleven participants.  

The study recommends the importance of aligning Saudi Vision 2030 

initiatives with awareness-raising media activities against violence against 

women. There is a crucial need to use the high rate of interest and follow-up 

of promotion campaigns to combat violence against women among the 

sample, which is a positive indication. It is necessary to activate digital 

technologies in media awareness campaigns and social promotion programs. 

There is a unique opportunity to develop websites to keep pace with the path 

of empowering women in Saudi society. The reason is that the Internet is the 

most important media medium for following health and social issues among 

the study sample. In conclusion, the study urges the necessity of activating 

seminars, conferences, and scientific programs to limit the phenomenon of 

violence against women in Saudi Arabia.  

 

Keywords: Violence against women, Media Campaigns, Twitter and Saudi 

Arabia  
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 :المقدمة

ر القرن أواخفي ظل ثـورة التقنيات الحديثة والتطورات التي يشهدها عالم االتصال منذ 

من ارتفاع كبير في مستوى استخدام شبكة  ذلك ن، وما صاحبالعشرين حتى اآل

 يةوإعالم يةوسيلة اتصال اإلنترنتتطبيقات  باتتوتزايد عدد مستخدميها،  اإلنترنت

 نحاء العالم.ة قادرة على ربط المستخدمين في كافة أحديث

ما كالمؤثرة في حياة المجتمعات واألمم،  العناصرالرقمي من أهم  اإلعالموسائل  تعتبر

اإلنسان في قيمها وسلوكها وأخالقها؛ ف تكوين فكرها وثقافتها والتأثيرتعد أداة أساسية في 

ي سي واالجتماعات قابلة للتشكيل النفنه الفطري يحمل استعدادات وإمكانبتكوي

 هم،اتيلناس وسلوكمواقف اتغيير قادرة على  اإلعالموألن وسائل  ،بالمؤثرات المحيطة

اا دور   تؤديأصبحت   (.1992 ،ي)رشت في عملية التغير االجتماعي مهم 

من السمات التي تعمل على زيادة فعالية  امزيد  له المتنوعة الرقمي ووسائ اإلعالمأضفى 

. ةالتقليدي اإلعالممن الصعب تحقيقها من خالل وسائل  والتي كان ،يةاإلعالمالحملة 

السرعة في االنتشار و، وتنفيذها إعداد الحملة السمات في سهولةويمكن إيجاز هذه 

على التحرك  همإتاحة القدرة لوالجمهور، أفراد  فيإمكانية التأثير ووالتفاعلية، 

 ،ليم)س وانخفاض التكلفة المادية ،يةاإلعالممحدودية دور حارس البوابة ووالتنظيم، 

2015).   

يعد موقع وتطبيق تويتر من أهم و ،وزاد انتشارهاالوسائل االتصالية الرقمية تنوعت 

 خاصة ،ونشرها يةاإلعالمفي إشهار الحمالت المستخدمة امج التواصل االجتماعي بر

ا لما يتمتع به من خصائص ،جمهور بشكل سريعالتفاعل مع الالتي تتطلب  فاعلية ت نظر 

  .(257، ص2018 )العوفي،

الحمالت  نفيذتقياس فعالية التقنيات الرقمية في تستهدف هذه الدراسة  ،في ضوء ما سبق

 ،باعتبارها وسيلة إعالمية مستحدثةعلى منصة تويتر  بالتركيز ،ية التوعويةاإلعالم

لحمالت ا . وتتم الدراسة بالتطبيق علىية التوعويةاإلعالمستخدم في إجراء الحمالت ت  

ا لعدم تناولها بش ،السعوديةية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في اإلعالم كل نظر 

قد و ن.يفي المملكة العربية السعودية على حد علم الباحثالسابقة بالدراسات العلمية  كاف  

سنوية  تمناهضة العنف ضد المرأة " كونها حمال تاقتصرت الدراسة على "حمال

مع  اسنوي  يتزامن موعدها كما  ،العالم إنهاء العنف ضد المرأة في دولتستهدف عالمية 

حسب اإلعالن  (نوفمبر من كل عام 25)اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة 

   م.1993الصادر عن الجمعية العامة لهيئة األمم المتحدة عام 

 :مشكلة الدراسة

ية التوعوية عبر العالم االفتراضي تحوال  في تصميم وصناعة اإلعالمت عد الحمالت 

مواصفات وتقنيات رقمية وفنية لتصبح هذا العالم فقد أضاف لها  ؛يةاإلعالمالحمالت 

 لجمهورمن حيث قدرتها على الوصول إلى ا ،حمالت إعالمية مختلفة وفريدة من نوعها
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من  ،يةوسمات تفاعل بما يتضمنه من خصائص ،رتويت عدوي   .المستهدف التأثيرإحداث و

 هورمن الجم ية التي تتطلباإلعالمأهم شبكات التواصل االجتماعي في نشر الحمالت 

يتم عبرها مناقشة منصة  إضافة إلى اعتباره ،التفاعل بشكل سريع مع الحملة

ما  مستوىكما تصل إلى  ،ها المحيط االجتماعي أو العالميوقضايا يهتم ب موضوعات

 . Hashtagطلق علية هاشتاق ي  

التحول الوطني التي ركزت  وبرامج2030  ا من رؤية المملكة العربية السعوديةانطالق  

 جانب من باهتمام بالغالسعودية  المرأة حظيتعلى تمكين المرأة كونها نصف المجتمع، 

 22بواقع  ،فقد تمحورت أكثر من ثلث القرارات ؛حكومة المملكة العربية السعودية

ا من أصل  ا 60قرار  بما  ،حول قضايا المرأة وحقوقها ،نسانا بحقوق اإلمتعلق   قرار 

فيه  وتصبح ،وتتطور فيه أوضاعها ،ها وحرياتهاحقوق كفلي جديد ا ايضمن للمرأة عهد  

 . (vision2030، 2016) والتنمية المستدامةشريكة في عملية البناء 

شاء وإن ،والتطور التشريعي في المملكة العربية السعودية ،لمرأةاتمكين  جهودرغم 

القرارات واألنظمة التي تعزز حقوق وعديد من األوامر وصدور  ،الجهات المختصة

 (52م/)لألمر السامي الكريم رقم  تنفيذ االمرأة، ومنها النظام الصادر للحماية من اإليذاء 

ظام ون ،والئحته التنفيذيةالذي يتناول العنف بكافة أشكاله هـ 15/11/1434بتاريخ 

، هـ1439-9-16تاريخ ب( 96ملكي رقم )م/ الالصادر بالمرسوم  مكافحة التحرش

وضح ت ،سرة، وتخصيص مراكز لتلقي بالغات العنف األسرياألون شئ نشاء مجلسوإ

حيث أشارت  ،حاالت العنف ضد المرأة مازالت مستمرةأن  المحلية اتحصاءاإل خرآ

من النساء السعوديات  (%35) أن 2017سري الوطني لعام تقديرات برنامج األمان األ

 كشفت نتائج االستطالع أنكما تعرضن لنوع واحد على األقل من العنف في حياتهن، 

ا"العنف النف ة ضد المرأة في المجتمع السعودي بنسب سي" هو أكثر أنواع العنف انتشار 

عدد حاالت العنف أن نسان كد رئيس هيئة حقوق اإلأ ،وفي ذات السياق .(46%)بلغت 

 حالة. 1059حالة من أصل  59 بلغ لى المحاكم السعوديةت إوصل التي

حمالت  ذتنفيفي تويتر موقع فعالية لتركيز على إلى ا الحاليةتسعى الدراسة  ،لهذا

لبحث افي البحثية حيث تحددت المشكلة  ،لعنف ضد المرأةلمناهضة إعالمية توعوية 

رأة المناهضة للعنف ضد الم يةاإلعالمفعالية الحمالت تحقيق منصة تويتر في  في دور

التعرف على المتغيرات التي تتوسط العالقة بين استخدام منصة  مع، في السعودية

 .التوعوية يةاإلعالم تتويتر وتحقيق أهداف الحمال

 :أهمية الدراسة

تستمد هذه الدراسة أهميتها العلمية والعملية من مجموعة من المنطلقات واالعتبارات التي 

 يلي:تتمثل فيما 

 همية الدراسة على المستوى العلميأوالً: أ

تقديم رؤية علمية واضحة تستهدف  نهاألتتصف الدراسة بالحداثة واألهمية  .1

 وتحديد ا ،التقنيات الرقميةدور بتسد جوانب النقص في الدراسات التي تهتم 

 التوعوية.ية اإلعالمفي إدارة الحمالت  ،منصة تويتر
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ابقة ندرة الدراسات الس بسببية العربية اإلعالمضافة جيدة للمكتبة إ تعد الدراسة .2

 ،التي تناولت الحمالت المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية عبر منصة تويتر

 .وذلك على حد علم الباحثين

 عديد من الدراساتأن تقوم هذه الدراسة بتحفيز الباحثين إلجراء  انالباحث يأمل .3

 .التوعويةية اإلعالمالحمالت  الرقمية وفعاليتها في تقنياتالحول 

 ثانيًا: األهمية التطبيقية

من أوائل الدراسات في المملكة العربية السعودية التي ركزت تعد الدراسة الحالية  .1

التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية عبر  يةاإلعالم على الحمالت

 منصة تويتر.

اتوفر هذه الدراسة  .2  ،الرقمية اإلعالماستخدام تقنيات  كيفية ا حولمعرفي   إطار 

 يدبما يمكن أن يفالتوعوية،  يةاإلعالم في مجال الحمالت ،ا منصة تويتروتحديد  

 ية.  اإلعالموالمختصون القائمون بتنفيذ الحمالت المنظمات 

 :أهداف الدراسة

 الرئيـــسي على النحو التالي:تحدد هــدف الدراســة ي ،مع مشكلة الدراسة توافق ا

ة التوعوية المناهض يةاإلعالم الحمالت تقديمتويتر في موقع التعرف على دور  

 .وتحقيق فاعليتها للعنف ضد المرأة في السعودية

 :هي ،من األهـــداف الفرعـــيةالهدف الرئيسي مجموعة  ينبثق من هذا

 تويتر. تحديد معدالت وأنماط استخدام أفراد الجمهور لمنصة .1

التعرف على أفضل الوسائل اإلعالمية ألفراد الجمهور لمتابعة األخبار  .2

 .والموضوعات الصحية واالجتماعية

تحديد درجة اهتمام أفراد الجمهور بالحمالت التوعوية اإلعالمية المحلية التي  .3

 .ت نشر عبر منصة تويتر

بالحمالت التوعوية اإلعالمية المحلية التي ت نشر  المبحوثين اهتمامأسباب تحديد  .4

 عبر منصة تويتر.

بالحمالت اإلعالمية التوعوية المحلية التي اهتمام المبحوثين أسباب عدم تحديد  .5

 ت نشر عبر منصة تويتر.

رصد اتجاهات الجمهور نحو فعالية الحمالت اإلعالمية التوعوية لمناهضة العنف  .6

 ضد المرأة عبر تويتر.
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وبرامج تمكين المرأة في تعزيز دور  2030يد مدى إسهام رؤية المملكة تحد .7

 الحمالت المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية.

رصد أهم الحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة عبر منصة تويتر التي  .8

 شاهدتها عينة الدراسة.

مية المناهضة توصيف اتجاهات أفراد الجمهور نحو الحمالت التوعوية اإلعال .9

 .للعنف ضد المرأة عبر منصة تويتر

تحديد درجة وأشكال تفاعل أفراد الجمهور مع ما ي قدم من حمالت إعالمية توعوية  .10

 مناهضة للعنف ضد المرأة عبر تويتر.

تحديد األهداف التوعوية للحمالت اإلعالمية المناهضة للعنف ضد المرأة عبر  .11

 منصة تويتر.

تويتر في تنفيذ الحمالت المناهضة للعنف ضد المرأة مدى ثراء منصة توصيف  .12

 في السعودية.

توصيف العالقة بين الخصائص الديموغرافية للمبحوثين وكثافة التعرض  .13

 .للحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على تويتر

توصيف العالقة بين الخصائص الديموغرافية للمبحوثين ودرجة التفاعل مع  .14

الحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على 

 تويتر.

لعنف التوعوية المناهضة ل اإلعالمية توصيف العالقة بين كثافة التعرض للحمالت .15

 الحمالت.  هذهضد المرأة على منصة تويتر ودرجة التفاعل مع 

 للدراسة: اإلطار النظـــري

ظفت في الدراسة،  اإلطار النظرييستعرض  ن كما يتضمالنظريات العلمية التي و 

الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تقترب من موضوع الدراسة، ومدى  عرض

 .االستفادة منها

 ية والنظريةاإلعالمنظرية ثراء الوسيلة اعتمدت الدراسة في بنائها األساسي على 

 :لتفسير سلوك الجمهور (الظرفية) الموقفية

 By Daft and Lengel Media Richnessية اإلعالمالً: نظرية ثراء الوسيلة أو

Theory  

، وتعتبر النظرية أن كل وسيلة إعالمية تم تطوير النظرية من خالل عمل دافت ولينقل

وذلك يعتمد على عوامل مثل حالة عدم  لديها القدرة واإلمكانية على نقل المعلومات

 لى حد بعيد على خصائصإالنظرية أن جودة عملية االتصال تتوقف  وضحت اليقين.



351 

ية ودورها في تيســـير االتصال بين أفراد الجمهور من خالل توظيف اإلعالمالوسيلة 

ة ياإلعالممعاني الرسائل مستويات عالية من الفهم وإدراك بما يحقق لهم  ،اتهاإمكان

 .(Drft & Lengel,1984) المتبادلة فيما بينهم

:يةاإلعالممعايير تقييم الثراء المعرفي واالتصالي للوسيلة                          

  تعديل الرسالة من التركيز الشخصي من خالل تمكين مستخدم الوسيلة

 وتجويدها، وإبراز معانيها وداللتها.

  فورية رجع الصدىImmediacy of Feedback. 

  .إمكانية نقل المحتوى والمعلومات بعدة طرق ووسائل 

  الرموز اللغات وتعددThe symbol Variety  التي تنطوي عليها الرســالة

 ية. اإلعالم

  إمكانية التصحيح اآلنــــــي.The Reprocess ability 

 إمكانية التواصل المتزامن مع عدة مستخدمين  Parallelism الوقت.نفس في 

  ية بما يتالءم مع تفضيالت شخص بعينه أو اإلعالمإمكانية تصميم الرسالة

 مجموعة محدودة من األشخاص.

 لتفسير سلوك الجمهور  (الظرفيةالموقفية ): النظرية ثانيًا

Situational Theory of Publics’ behaviors (Grunig, 1984)                       

 فرادأ ، ولتحديد وتصنيفلتفسير سلوك الجمهور والتنبؤ به ستخدم هذه النظريةت  

 ا.هالجمهور في السياق الذي يتعرفون فيه على المشكلة مع تحديد درجة استجابتهم ل

الجمهور على أفراد إلى أنه "يمكن فهم سلوكيات  Broom and Sha (2012)ر ويشي

الجمال  ويرى ."يتأثرون فيهاللمواقف التي ضل وجه عن طريق قياس كيفية إدراكهم أف

النظرية تركز على دراسة وتفسير أنواع الجماهير الذين يؤثرن في أعمال وعياد أن 

 (. 2014)الجمال و عياد،المنظمة ولهم تأثير 

  :تفسير كيفية إدراك الجمهور للمواقفمكونات 

اف االعترهي  ؛مكونات رئيسية لتفسير كيفية إدراك الجمهور للمواقف ثالثةهناك 

وتتضح تفاصيل ذلك  (.2006بالمشكلة، ومستوى المشاركة، واالعتراف بالقيود )كيم، 

 فيما يلي:

 وال يوجد حل قابل  ،هو "تصور الفرد أن هناك شيئ ا مفقود ا :االعتراف بالمشكلة

 للتطبيق على الفور".
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 ف: مستوى المشاركة ما،  أنه إذا كان األفراد يرون أنهم مرتبطون بموقفب ي عرَّ

 فمن المرجح أن يشاركوا بسلوكيات معينة للتفاعل مع المشكلة.

 العوامل التي تحول دون و المدى الذي "يدرك فيه األفراد ه :االعتراف بالقيود

 ."قدرتهم على التحرك إلى العمل أو تغيير السلوك

م يمن خاللها تقسيمكن التي الجمهور وتصوراتهم أفراد توجهات هذه المكونات تبني 

 باألصل. اليس جمهور  وكامل، و، وواع  نشط،  هي: ،إلى أربعة أنواع مختلفة الجمهور

 مراجعة الدراسات السابقة:

ية المفاهيم النظر استكشاف إلىدبيات العلمية بشكل أساسي تهدف عملية مراجعة األ

صميم هم في تبما يس ،اوالمنهجية المتعلقة بمتغيرات الدراسة وفهم العالقة فيما بينه

على الدراسات  نيالباحثطالع اومن خالل  .منهجيتهاتحديد للدراسة واإلطار النظري 

ن محوري تقسيمها إلىوتم  ،صلة بموضوع الدراسةالدراسات ذات ال جمع تم ،السابقة

 :على النحو التالي

 يةاإلعالمالمحور األول: الدراسات التي تناولت الحمالت 

  :2020))يمان حسين ولجين شكري إدراسة 

دور الحمالت اإللكترونية بمواقع التواصل االجتماعي في  تستهدف الدراسة البحث في

، وذلك من خالل التعرف على في السعودية م2020التوعية ببرنامج التحول الوطني 

 .على معدل التعرض للحمالت اإلعالمية اإللكترونية المتعلقة ببرنامج التحول الوطني

ن الفيسبوك يأتي في مقدمة مواقع التواصل االجتماعي التي يعتمد في نتائجها أأثبتت و

 وبعد ذلك ،نستجرامإلموقع تويتر وموقع ا ثمموقع اليوتيوب،  يتبعه ،عليها أفراد العينة

ا وأكدت النتائج  .سناب شاتال لكترونية في توعية ية اإلاإلعالمدور الحمالت أيض 

وحصول الفيديوهات  ،(69٪)م بنسبة 2020 ببرنامج التحول الوطنيالشباب الجامعي 

كما اشارت النتائج أن  (.99.3٪على النسبة األعلى كأهم شكل يتابعه أفراد العينة )

االكتفاء بإبداء إعجابي فقط حصل على المركز األول كأهم اشكال تفاعل الجمهور عينة 

 الدراسة مع الحمالت اإلعالمية اإللكترونية.

 : (2019) راسة سحر صالح السديريد

لسلوكيات ا فيية الصحية في التأثير اإلعالمدور الحمالت  تستهدف الدراسة البحث في

 عدي ي  ن اإلعالم االجتماعأالدراسة التحليلية نتائج أثبتت و .الوقائية لألسرة السعودية

 تصدرت، كما (50٪بنسبة ) ية الصحيةاإلعالملنشر رسائل الحمالت  الوسائل أهم

 .صاليةاالتنفوجرافيك أدوات نشر الرسائل األدوات الرقمية المتمثلة في الهشتاق واإل

من جمهور  (24)٪كما حصلت المرأة على النصيب األكبر من حيث االهتمام فقد شكلت 

الحمالت اإلعالمية يليها الرجال وكبار السن من الجنسين ثم االطفال، وأظهرت النتائج 
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يم الحمالت اإلعالمية، وعدم استخدام نظرية سلوكية عند تصميم قصور في نواحي تقي

 الحملة.وتنفيذ 

 (:2018)راسة عبير سالم د

ستراتيجيات الفلسفية لتصميم حمالت إعالنية لدعم اإل تستهدف الدراسة التعرف على

مية اإلعالأثبتت نتائج الدراسة أن الحمالت و .المنظومة األخالقية والقيمية بالمجتمع

 ،عيمتمثلة في التغيير االجتما ،ثار اإليجابية بين أفراد المجتمعمن اآل تتميز بعديد

وتوحيد الرأي العام، وغرس قيم وسلوكيات جديدة إيجابية تدعم منظومة القيم واألخالق 

تجاهاته تتأثر بالمعلن وا اإلعالنيةلحمالت لأن االستجابة  النتائج أكدت كما .في المجتمع

 وفلسفته من وراء الحملة.

  2017):)دراسة عزة جالل حسين 

بجامعة أم القرى للحمالت  اإلعالمتعرض طالبات  تستهدف الدراسة البحث في

بعض القنوات الفضائية  المعروضة علىية للجمعيات الخيرية السعودية اإلعالم

اصل مواقع التون أإلى النتائج أهم توصلت و ن.وعالقتها بثقافة العمل التطوعي لديه

من  الطالباتية التي تشاهد اإلعالم ائلالوساالجتماعي للجمعيات الخيرية تعد أولى 

  .في المرتبة الثانية يليها القنوات الفضائية الخاصة ،يةاإلعالمخاللها الحمالت 

 تجاه الجمعياتأما مدى تأثير الحمالت اإلعالمية على مشاركة المبحوثين اإليجابية 

، كما تبين ان %58.3الخيرية جاءت بدرجة متوسطة في المرتبة األولى وذلك بنسبة 

المبحوثين يعتمدون على القنوات الفضائية في الحصول على معلومات حول الجمعيات 

الخيرية بالسعودية بدرجة متوسطة، وجاءت القوالب الفنية التي يفضل المبحوثين 

مية من خاللها القالب الدرامي التمثيلي في المرتبة األولى، مشاهدة الحمالت اإلعال

 وقالب األفالم الوثائقية التمثيلية في المرتبة الثانية، والمرتبة الثالثة المقابالت التمثيلية.

  :Ellis & Stanley (2017)دراسة  

الحمالت  حوللتعرف على اتجاهات االستشاريين والخبراء تستهدف الدراسة ا

 برهنتو .ية التي تستهدف الحد من ظاهرة العنف المتزايد بين الشباب واألطفالاإلعالم

ه ينتائج الدراسة أن المتخصصين والخبراء الدوليين والبريطانيين يرون ضرورة توج

ات قطاع على أن تستهدف ،ية إلى فئات بعينها من الشباب واألطفالاإلعالمالحمالت 

لنتائج وأكدت ا .مثل مرتكبي العنف والجريمة واالعتداءات الشخصية ،معينة من الشباب

أن األسلوب الدرامي يمكن استخدامه في الحمالت ألنه قادر على إثارة االستجابات 

 العاطفية التي تساعد على التعليم.

 Justin Holees  (2016:)دراسة 

تماعية. اإلعالم االج تستهدف الدراسة البحث في تأثير الحمالت التسويقية عبر وسائل

ماعية االجت اإلعالمتمثلت أهم نتائج الدراسة في أن الحمالت التسويقية عبر وسائل و
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فراد أقطاعات كبيرة من إلى حيث لديها القدرة على الوصول  ،مفيدة في التوعيةتعد 

تحقيق مفيد وفعال ل انعكاسب تتمتعكما  ،الجمهور المعرضين للخطر بتكلفة منخفضة

 .أهداف الحمالت

توعوية بشأن القضايا المحور الثاني: الدراسات التي تناولت البرامج والحمالت ال

 االجتماعية

 :2020)دراسة شذى القدوري ووائل عبد الصبور )

تهدف الدراسة البحث في دور الحمالت التوعوية للحد من ظاهرة التنمر في المدارس 

عمان. ومن أبرز ما أظهرته نتائج الدراسة وجود أثر ذو داللة األردنية بالعاصمة 

إحصائية لدور الحمالت التوعوية في الحد من ظاهرة التنمر في المدارس األردنية 

عينة الدراسة، كما كشفت الدراسة الدور الهام للهوية البصرية في الحمالت التوعوية 

عالي في الحملة اإلعالمية وذلك يعزى الى استخدام صور ذات جودة عالية ووضوح 

واللجوء الى مخاطبة العقل واالحاسيس من خالل الصور وتجسيد الظاهرة وتمثيلها 

من خالل الصور والبوسترات المصاحبة للحملة، كما أظهرت الدراسة الدور 

اإليجابي لمضمون )محتوى( الحملة التوعوية في الحد من ظاهرة التنمر في المدراس 

ي الحمالت التوعوية ودراستهم طبيعة الفئة المستهدفة مما يفسر وعي مصمم

واهتمامهم بتصميمات الحملة المنفذة إلبراز مضمون الحملة لكي تؤتي ثمارها 

 والوصول للنتائج المرجوة.

  2019):) دراسة شيرين كامل العراقي

أطر قضية العنف ضد المرأة في المواقع اإللكترونية تستهدف الدراسة البحث في 

، ومؤسسة المركز المصري لحقوق المرأةومثل المجلس القومي للمرأة،  ،النسائية

قومي لن المجلس اأوتمثلت أهم نتائج الدراسة في  .والمقارنة فيما بينها ،المرأة الجديدة

ا ر األكثكما كان  ،مرأةبطرح موضوعات قضايا العنف ضد ال للمرأة كان األكثر اهتمام 

 .اإلنترنتات التفاعلية التي توفرها شبكة استفادة من اإلمكان

كما بينت النتائج أن المواقع اإللكترونية عينة الدراسة اعتمدت على استخدام الصور 

الموضوعية في الترتيب األول كأحد الوسائط المتعددة التي استعانت بها في عرض 

ث من حي قضية ممارسات العنف ضد المرأة، وجاء القالب الخبري في الترتيب األول

شكل النص المستخدم في الموضوعات المتعلقة بقضية العنف ضد المرأة المطروحة 

في المواقع االلكترونية. كما أتاحت المواقع اإللكترونية إمكانية التفاعلية في عرض 

ووجود صفحات Share موضوعات القضية وجاء في الترتيب األول إمكانية المشاركة

 الجتماعي.للمواقع على شبكات التواصل ا

بشأن حمالت التوعية اإللكترونية من (: 2019) دراسة نفيسة ناسلي؛ سلمى مساعدي

التوعية المرورية عبر الفيس بوك -خالل شبكات التواصل االجتماعي في الجزائر 

 أنموذجا.
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وتمثلت أهم نتائج الدراسة أن صفحات الفيسبوك كأحد شبكات التواصل االجتماعي التي 

يمكن االعتماد عليها وتوظيفها في نشر التوعية المرورية وخاصة لفئتي الشباب 

أن حمالت التوعية المرورية هدفت تغيير السلوكيات إلى النتائج  تطرقتواألطفال، كما 

، ةكبيرفي غالب األحيان الى خسائر مادية وبشرية المرورية الخاطئة والتي تقود 

 تصرفاتالأخرى في أطار التربية المرورية وسعت الى تعزيز  باعتبارياتواستبدلها 

تفاعل  أشكالللتأكيد على أهمية إتباعها، أما  عمدا  متصلة بالسالمة المرورية الاإليجابية 

التعليق نسبة كبيرة مقارنة بمستخدمي الفيسبوك عينة الدراسة اقتصرت على األعجاب ب

والمشاركة بين األصدقاء مما يحد من انتشار المضامين الخاصة بنشر التوعية 

 المرورية.

 (:2016)تقوى أحمد إسماعيل محمد ودراسة بدر الدين أحمد إبراهيم، 

مرأة ايا الية في التوعية بقضاإلعالمفاعلية الحمالت تستهدف الدراسة البحث في 

، وذلك من خالل مركز دراسات المرأة واالتحاد العام للمرأة السودانيةبالتطبيق على 

 تحليل أراء الخبراء والمختصين في قضايا المرأة والجمهور الداخلي لهذه الحمالت.

الجمهور عندما تستخدم  فيية تؤثر اإلعالمظهرت أهم نتائج الدراسة أن الحمالت أو

ن االتصال الشخصي المباشر الذي قامت به المنتديات اإلذاعية المسموعة والمرئية، وأ

ية كان ذا فعالية في التوعية بقضيتي التعليم وعمل المرأة، كما أن اإلعالمالحمالت 

ن تسهم بشكل كبير في تصحيح العادات السلبية في المجتمع أية يمكن اإلعالمالحمالت 

 .مستقبال   التي تحد من نيل المرأة حقها في التعليم والعمل

 : Naugle  (2016)دراسة 

التعرف على تأثير عدد الوسائل اإلعالمية المستخدمة في الحمالت الدراسة تستهدف 

حملة الحث على الرضاعة الطبيعية بين  الدراسة واختبرت .على نجاح هذه الحمالت

راتيجيات ستأنه كلما زادت اإل النتائجوأثبتت  ."حملة الحياة والنماء"سمى ت  التي النساء 

لوك على الجمهور في تبني سا كانت الحملة أكثر تأثير   ،يةاإلعالمالمستخدمة في الحملة 

المناطق ارتفع النشر االجتماعي لسلوك الرضاعة في كما  ،الرضاعة الطبيعية

 ية. اإلعالممن الوسائل  االجغرافية التي استخدمت مزيج  

  :2015))دراسة سمية بورقعة 

 ."ضاءدي البيااألي"حمالت ية بالتطبيق على اإلعالمتحليل الحمالت تستهدف الدراسة 

نتائجها تنوع االستماالت اإلقناعية التي اعتمدت عليها الحملة الدراسة في أثبتت و

ارتبطت األساليب اإلقناعية كما ية ما بين االستماالت العاطفية والعقالنية، اإلعالم

مج يادي البيضاء في برناة في حملة األيضاح المستخدمتنوعت أساليب اإلبالشكل، و

كما أشارت النتائج ان توظيف األساليب االقناعية يعتمد بشكل كبير على نوع  المرأة.

 الوسيلة المستخدمة. 
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 :االستفادة من الدراسات السابقة

الباحثان من خالل االطالع على هذه الدراسات في جوانب أضافت أبعاد ا مهمة  استفاد

 حيث ،وموضوعهافي وضع تصور عام للدراسة والتحديد الدقيق لمشكلة الدراسة 

توعية لفاعلية موقع تويتر في تقديم حمالت التطرقت مباشرة إلى دراسة الواقع التطبيقي 

هذه الدراسات على المستوى اإلجرائي في  ، كما أسهمتالمناهضة للعنف ضد المرأة

فضال  عن تحديد أهمية الدراسة وأهدافها والجوانب  ،صياغة تساؤالت الدراسة الحالية

ي تقديم فاعلية موقع تويتر فالتي سوف تتناولها. وبالتالي فإن هذه الدراسة باستهدافها 

 جديد اتضيف تحاول أن  ،السعودية حمالت التوعية المناهضة للعنف ضد المرأة

 للدراسات السابقة.

 يمكن تحديد أوجه االستفادة من الدراسات السابقة فيما يلي:

 ندرة الدراسات التي تناولت حمالت مناهضة العنف ضد المرأة في للباحثين تضح ا

 السعودية.

 ية في وسائل التواصل اإلعالمعلى الحمالت  تركيز الدراسات السابقةتضح ا

في  اخصوص   ،عامة، مع التركيز بدرجة أقل على استخدام تويتر ةاالجتماعي بصف

 .الحمالت ذات البعد االجتماعي

 هدفها صياغتها وتحديد أهميتها ووبعاد المشكلة البحثية أفهم تحديد الفجوة البحثية و

  المفاهيم العامة.والرئيسي 

 غلب حيث استخدمت أ ،ة والتعرف على المناهج المستخدمةتصميم إطار الدراس

يليه  ، Mixed Method (المندمجالمختلط )منهج الدارسة السابقة الدارسات 

 . Quantitative Methods المنهج الكمي

  سيلة نظرية ثراء الوفي  تمثلتو ،لمضمون الدراسة ةالمناسب ةالنظري المداخلتحديد

 .والنظرية الظرفية لتفسير سلوك الجمهور

  ساليب أتحديد الدراسات السابقة و طبقتهاساليب اإلحصائية التي األاالستفادة من

 استخدامها.

 ات الكميةطرق تفسير النتائج النهائية للدراس التعرف على. 

 تساؤالت الدراسة:

 :تحديد تساؤالت الدراسة على النحو التالييمكن  

 التساؤل الرئيسي:

التوعوية المناهضة للعنف ضد ية اإلعالمتويتر في إدارة الحمالت موقع ما دور  

 ؟وتحقيق فعاليتها المرأة في السعودية



357 

  التساؤالت الفرعية:

 ما معدالت وأنماط استخدام أفراد الجمهور لمنصة تويتر؟ .1

ما أفضل الوسائل اإلعالمية ألفراد الجمهور لمتابعة األخبار والموضوعات  .2

 ؟الصحية واالجتماعية

بالحمالت التوعوية اإلعالمية المحلية التي ت نشر ما درجة اهتمام أفراد الجمهور  .3

 عبر منصة تويتر؟

يهتم المبحوثون بالحمالت التوعوية اإلعالمية المحلية التي ت نشر عبر منصة  لماذا .4

 تويتر؟

ال يهتم المبحوثون بالحمالت اإلعالمية التوعوية المحلية التي ت نشر عبر  لماذا .5

 منصة تويتر؟

ور نحو فعالية الحمالت اإلعالمية التوعوية لمناهضة ما اتجاهات أفراد الجمه .6

 العنف ضد المرأة عبر تويتر؟

وبرامج تمكين المرأة في تعزيز دور الحمالت  2030كيف تسهم رؤية المملكة  .7

 المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية؟

هة من وج ما أهم الحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة عبر منصة تويتر .8

 ؟ر مبحوثي الدراسةنظ

ما اتجاهات أفراد الجمهور نحو الحمالت التوعوية اإلعالمية المناهضة للعنف  .9

 ضد المرأة عبر منصة تويتر؟

ما درجة وأشكال تفاعل أفراد الجمهور مع ما ي قدم من حمالت إعالمية توعوية  .10

 مناهضة للعنف ضد المرأة عبر تويتر؟

اإلعالمية المناهضة للعنف ضد المرأة عبر منصة ما األهداف التوعوية للحمالت  .11

 تويتر؟

مدى ثراء منصة تويتر في تنفيذ الحمالت المناهضة للعنف ضد المرأة في ما  .12

 السعودية؟

 فرضيات الدراسة:

 تتحدد فرضيات الدراسة على النحو التالي:

لة إحصائية بين معدل تعرض الجمهور التوجد عالقة ارتباطية ذات دالفرض األول: 

 ف ضد المرأة عبر منصة تويتر وفق اية المناهضة للعناإلعالمالسعودي للحمالت 

ادي المستوى االقتص -المستوى التعليمي  -العمر  –غرافية )النوع وللمتغيرات الديم

 االجتماعي(.

افية الخصائص الديموغرتوجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  الفرض الثاني:

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد اإلعالمودرجة التفاعل مع الحمالت  ،للمبحوثين

 المرأة في السعودية على تويتر.
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إحصائية بين معدل تعرض عينة داللة توجد عالقة ارتباطية ذات الفرض الثالث: 

مستوى و ،بر تويترية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة عاإلعالمالدراسة للحمالت 

 ية التوعوية.اإلعالممع الحمالت تفاعلهم 

 :مصطلحات الدراسة

 يلي: ممامصطلحات الدراسة  تتكون

خططة واألنشطة االتصالية الم   اإلجراءاتهي مجموعة  ية التوعوية:اإلعالمالحمالت 

البرامج والمبادرات العامة والخاصة والخيرية  تتناسب معالتي من الضروري أن 

 بشأن بعض القضايا االجتماعية داخل المجتمع برفع مستوى الوعي المعرفي والمهتمة

اليب سوالثقافية واإلنسانية. وتتميز الحمالت التوعوية بالتجديد المستمر لألطر واأل

ة الثقافية ونظري التي يعد منهج المشاركة المجتمعيةستراتيجيات المستخدمة واإل

ية اإلعالمفي مجال الحمالت لها تجاهات المعاصرة التسويق االجتماعي من أبرز اال

 التوعوية المحلية في السعودية. 

اإلعالن العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة  تم تعريفه في مناهضة العنف ضد المرأة:

نـه أي فعل عنيف تدفع إليه عصبية الجنس ويترتب عليه، بأ م20/12/1993 في الصادر

أذى أو معاناة للمرأة، سواء من الناحية الجسمية أو الجنسية رجح أن يترتب عليه، أو ي  

بما في ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو الحرمان التعسفي من  ،أو النفسية

 الحرية، سواء حدث ذلك في األماكن العامة أو الخاصة.

ال : هو خدمة تمكن األصدقاء والعائلة وزمالء العمل من االتصTwitterتويتر

ا، والبقاء على اتصال من خالل تبادل التغريدات السريعة والمتكررة، والتواصل مع  

قد و ،رسل إلى متابعيهمهم وت  اتينشر األشخاص التغريدات الخاصة بهم على ملفحيث 

 .وصتحتوي على صور ومقاطع فيديو وروابط ونص

 اإلجراءات المنهجية: 

ا همن واإلمكانات المتوفرة للباحثي الكمي طبيعة موضوع الدراسة إن نوع الدراسة:

ز على ترك وصفيةدراسة تعتبر الدراسة لتحديد نوع الدراسة، والمحددان الرئيسيان 

رصد وتوصيف فاعلية موقع تويتر في تنفيذ حمالت التوعية اإلعالمية لمناهضة العنف 

 لموقعافعالية  تحديدل ،متغيراتمن المجموعة  العالقات بينضد المرأة في ضوء دراسة 

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية. اإلعالمالحمالت  بث في

اإلجراءات المنهجية التي ا تبعت في الدراسة  هذه الجزئيةتناولت : منهجية الدراسة

لتوعوية ا يةاإلعالم الحمالت تنفيذالتقنيات الرقمية في فعالية المتعلقة بـ الحقلية

ل من خال استخدمت الدراسة المنهج الكميو. المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية

 يةماإلعال المتعرض للحمالتقياس اتجاهات الجمهور كأداة ل تصميم استمارة استبيان

ن طريق ع تم توزيعهاوقد  ،عبر منصة تويترفي السعودية المناهضة للعنف ضد المرأة 
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 ،covid-19نا وكور فايروس أثناء جائحةفي  وذلك ،العينةأفراد يميل الجامعي على اإل

 .م2020-09-18حتى  م2020-07-22 خالل الفترة منسحب البيانات  وتم

منسوبي جامعة الملك عبد طلبة وتحدد مجتمع الدراسة الكمي في ي :الدراسةمجتمع 

كل من الطالب والطالبات  شملوي ،وفرعها في محافظة رابغ العزيز بمدينة جدة

تمثل  حيث ،ناثالفنيين من الذكور واإلداريين ووأعضاء هيئة تدريس والصحيين واإل

العلمية وضخامتها وتعدد بحكم مكانتها  ،الجامعة شريحة كبيرة من المجتمع السعودي

 الباحثان وقد واجه. ككل للمجتمع السعودي اجيد   وبالتالي تعتبر ممثال   ،برامجها

زمة أفي ظل اإلجراءات االحترازية تطبيق وصعوبات تتعلق بالتباعد االجتماعي 

 لدراسة.  التطبيق الميداني لجائحة فايروس كورونا خالل 

تماثل بعض الخصائص العامة بين أعضاء مجتمع الدراسة بحكم : عينة الدراسة

 الدراسةاستخدمت  ،وتمركزهم في إطار جغرافي محدد وسهولة الوصول التقني لهم

 Simple ة البسيطةأسلوب العينة العشوائي وبالتحديد ،أسلوب العينات العشوائية

Random sampling  إيميالت جامعة على جميع  رابط االستبيانرسال إمن خالل

( مفردة 211وبلغت العينة المسحوبة ) متتاليتين. دون استثناء لمرتينالملك عبدالعزيز 

 ،وفرعها في محافظة رابغ جدة عبد العزيز بمدينة منسوبي جامعة الملكو طلبةمن 

التدريس والصحيين أعضاء هيئة الطالب والطالبات و حيث شملت العينة كل من

  ناث.الفنيين من الذكور واإلداريين وواإل

 Onlineلكترونية اإلاستمارة االستبيان  الدراسةاستخدمت  :أدوات جمع البيانات

Questionnaire  عبر موقعSurvey Monkey  كأداة لجمع بيانات الدراسة الموجهة

 ،رالمناهضة للعنف ضد المرأة عبر تويتالتوعوية  المتعرض للحمالت الجمهورلى إ

 جامعة الملك عبدالعزيز.  ومنسوبي طلبةوبالتحديد عينة من 

على  انحرص الباحث: Validity & Reliabilityاألداة اختبار صــدق وثبات 

ما استهدفت الدراسة قياسه، لاختبار صدق االستمارة للتأكد من مصداقيتها وشمولها 

 مجال المتخصصين فيمن  1على عدد من المحكمين االستمارةمن خالل عرض وذلك 

تـم  ،وفي ضوء توجيهاتهم ومالحظاتهم ،رأيهم فيها أبدو الذينواالتصال،  اإلعالم

 ممتص  لتصبح مالئمة ألغراض الدراسة التي  على االستمارة اجراء بعض التعديالت

  .العملي مناسبة للتطبيقلتكون من أجلها و

 حدود الدراسة:

 تتحدد حدود الدراسة فيما يلي:

                                                           
 مصر.– cicالعالي لإلعالم  الكندي معهدالأمال الغزاوي عميد  دأ.  1

 .السعودية-علي القعاري جامعة األمام محمد بن سعود اإلسالمية دد. محم

 .السعودية-محمد بن سعود اإلسالميةاألمام حمدي عبد القوي جامعة  دد. محمو 
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ع إلى عدة أنوا صنفي ت  الت اإلعالمعديد من وسائل االتصال وتوجد  الحدود التقنية:

سائل والو تقليديةالوسائل التفاعلية والوسائل ال فمنها ؛حسب مستوى التفاعلية

ت الحمالفي معظم هذه الوسائل تم استخدام قد وتفاعلية. التقليدية والجماهيرية ال

او .والدولي للعنف ضد المرأة على المستوى المحلي ية التوعوية المناهضةاإلعالم  نظر 

ارتفاع معدل استخدام وسائل  وبسبب ،نيلدى الباحث المتوفرةلمحدودية اإلمكانات 

ا شعبية موقع تويتر التواصل االجتماعي في السعودية وبروز تم  ،شباببين ال خصوص 

عالقة لاذات ية اإلعالمفي حمالت التوعية تويتر موقع  فعاليةاالكتفاء بدراسة وبحث 

 بموضوع العنف ضد المرأة والتنمية واالستقرار األسري.

 بحيث اقتصر النطاق ،عة الدراسة مالمح اإلطار المكانيطبي رسمت الحدود المكانية:

منسوبي جامعة الملك طلبة ووبالتحديد  على المملكة العربية السعودية، الجغرافي

  . وفرعها في محافظة رابغ بمدينة جدة عبدالعزيز

-09-18م حتى 2020-07-22من  خالل الفترةالدراسة  تطبيقتم  الحدود الزمنية:

 م.2020

اإلجراءات العلمية، باإلضافة راعت الدراسة الصدق والنزاهة في كل أخالقيات البحث: 

 . ومعلوماتهم إلى المحافظة على سرية بيانات المبحوثين

 المعالجة اإلحصائية للبيانات: 

عبر رابط في موقع  نات الدراسة الميدانية إلكتروني ابيا بعد االنتهاء من جمع

SurveyMonkey ثم معالجتها وتحليلها واستخراج البيانات من الموقعسحب ، تم ،

وذلك باستخدام برنامج "الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  ،النتائج اإلحصائية

"SPSS" (Statistical Package for Social Science)  . وقد تنوعت المتغيرات

، ومتغيرات Ordinalترتيبية متغيرات ، وNominalاإلحصائية بين متغيرات اسمية 

قام الباحثان بتنفيذ المعامالت اإلحصائية التي تناسب كل  ،وعلى هذا .Scaleوزنية 

 من خالل استخدام االختبارات والمعالجات اإلحصائية التالية: ،متغير من هذه المتغيرات

 .Percentوالنسب المئوية  ،Frequencyالتكرارات البسيطة  

 .Std. Deviationواالنحراف المعياري  ،Meanالمتوسط الحسابي  

 عينتين المتوسطات بين لمقارنة (Independent Samples T Test)اختبار  

 .(T- Test)ا باختبار "ت" أو والمعروف اختصار   ،مستقلتين

والمعروف  ،(One Way ANOVA)اختبار تحليل التباين في اتجاه واحد  

 وسطات بين أكثر من مجموعتين.، لقياس الفروق بين المتANOVA بـ ااختصار  

لدراسة شدة واتجاه العالقة  ،(Pearson Correlation)معامل ارتباط بيرسون  

االرتباطية بين متغيرين من مستوى المسافة أو النسبة. وقد اعتبرت العالقة ضعيفة 
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، 0.600: 0.300، ومتوسطة إذا كانت بين 0.300إذا كانت قيمة المعامل أقل من 

 .0.600كانت أكثر من وقوية إذا 

 مستوى الداللة المعتمد في هذه الدراسة:

، العتبار الفروق ذات داللة إحصائية من 0.05على مستوى داللة يبلغ  اناعتمد الباحث

فأكثر، أي عند  %95عدمه. وقد تم قبول نتائج االختبارات اإلحصائية عند درجة ثقة 

 فأقل.  0.05مستوى معنوية 

 :الدراسةنتائج 

الخصائص الديموغرافية ألفراد العينة محل الدراسة ونتائج  رض الباحثان فيما يلييستع

 .التي تمت باستخدام أداة االستبيان اإللكتروني الدراسة المسحية

 العينة أوالً: توصيف 

يتناول توصيف العينة مجموعة الخصائص الديموغرافية المتعلقة بالنوع والحالة 

وذلك على  ،الشهري والمستوى االجتماعي االقتصادياالجتماعية والمهنة والدخل 

 النحو التالي:

 النوع: -1

 ( 1جدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب النوع

 % ك النوع

 54.0 114 ذكر

 46.0 97 ىأنث

 100.0 211 اإلجمالي

في المرتبة األولى بنسبة بلغت  كانوا الذكور أن (1رقم )يتضح من نتائج الجدول 

 (46.0٪) في المرتبة الثانية نسبة اإلناثجاءت  في حينمفردة،  114بواقع  (٪54.0)

 مفردة. 211التي بلغت ة الدراسة من إجمالي عين مفردة 97واقع ب

          

 ( 1شكل )

 توزيع عينة الدراسة حسب النوع

ذكر
54%

أنثى
46%
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 الحالة االجتماعية: -2

 ( توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية2جدول )

 % ك االجتماعيةالحالة 

 46.0 97 أعزب

 47.4 100 متزوج

 4.7 10 مطلق

 1.9 4 أرمل

 100.0 211 اإلجمالي

في المرتبة األولى بنسبة جاءت " فئة "المتزوجينأن  (2رقم )يتضح من نتائج الجدول 

ب" في المرتبة الثانية اعزفي حين جاءت فئة "األمفردة،  100بواقع  (47.4٪)بلغت 

المرتبة الثالثة بنسبة  " فيمفردة، ثم فئة "المطلقين 97بواقع  (46.0٪)بنسبة بلغت 

ا جاءت فئة "األرامل"مفرد 10بواقع  (4.7٪)بلغت  في المرتبة الرابعة  ات، وأخير 

  مفردة. 211التي بلغت ات من إجمالي عينة الدراسة مفرد 4بواقع  (1.9٪)بنسبة بلغت 

 العمر: -3

 ( 3جدول )

 حسب العمرتوزيع عينة الدراسة 

 % ك العمر

 47.4 100 اعام   30إلى  20من 

 28.0 59 اعام   40إلى  31من 

 24.6 52 اعام   40أكثر من 

 100.0 211 اإلجمالي

 20من فئة المبحوثين الذين تتراوح أعمارهم "أن  (3رقم )يتضح من نتائج الجدول 

في مفردة،  100بواقع  (47.4٪)في المرتبة األولى بنسبة بلغت جاءت ا" عام   30 ىإل

" في المرتبة الثانية بنسبة اعام   40 ىإل 31من من تتراوح أعمارهم "جاءت فئة  حين

ا 59بواقع  (28.0٪) بلغت ا" عام   40" تزيد أعمارهم عن منفئة جاءت  مفردة، وأخير 

 .مفردة 52بواقع  (24.6٪)المرتبة األخيرة بنسبة بلغت في 

 المؤهل الدراسي: -4

 ( 4جدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب المؤهل الدراسي

 % ك المؤهل

 7.1 15 ثانوي           

 51.7 109 مؤهل جامعي      

 41.2 87 مؤهل فوق الجامعي 

 100.0 211 اإلجمالي
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في تأتي جامعي" المؤهل ون "الفئة من يحملأن  (4رقم )يتضح من نتائج الجدول 

فئة الحاصلين على "مؤهل  ثممفردة،  109بواقع  (51.7٪)المرتبة األولى بنسبة بلغت 

 يلي ذلك، مفردة 87بواقع  (41.2٪)في المرتبة الثانية بنسبة بلغت  "فوق الجامعي

 15بواقع  (%7.1)المرتبة الثالثة بنسبة بلغت  ثانوي" فيال التعليم" الحاصلون على

 مفردة.

 المهنة: -5

 (5جدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب المهنة 

 % ك المهنة

 34.6 73 طالب

 28.4 60 أكاديمي

 29.9 63 إداري

 7.1 15 صحي

 100.0 211 اإلجمالي

بواقع  (34.6٪)" بنسبة بلغت فئة "الطالبتصدر  (5رقم )يتضح من نتائج الجدول 

 (29.9٪)" في المرتبة الثانية بنسبة بلغت ينداريفي حين جاءت فئة "اإلمفردة،  73

 (28.4٪)" في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت فئة "األكاديميينجاءت مفردة، ثم  63بواقع 

ا فئةمفردة،  60بواقع  من  مفردة 15بواقع  (%7.1)بنسبة بلغت  "الصحيين" وأخير 

 مفردة. 211التي بلغت الدراسة  ةإجمالي عين

 الدخل: -6

 (6جدول )

 توزيع عينة الدراسة حسب الدخل 

المتوسط  المئوية النسبة ك الدخل

 الحسابي

 االنحراف المعياري

 1.09404 2.3128 28.4 60 لاير5000 أقل من 

 32.2 68 لاير              10000 –5000

 19.0 40 لاير 10000-15000

 20.4 43 لاير 15000أكثر من 

 100.0 211 اإلجمالي

 5.000" الذين يتراوح دخلهم بينالمبحوثين فئة ن أ (6رقم )يتضح من نتائج الجدول 

، مفردة   68بواقع  (32.2٪)في المرتبة األولى بنسبة بلغت جاءت " لاير 10.000 –

لاير" في المرتبة الثانية بنسبة بلغت  5.000عن " دخلهمقل يفي حين جاءت فئة من 

لاير" في  15.000لهم عن "يزيد دخة، ثم جاءت فئة من مفرد   60بواقع  (٪28.4)

ا جاءت فئة المبحوثين ، مفردة   43بواقع  (20.4٪)ة الثالثة بنسبة بلغت المرتب وأخير 

 40بواقع  (19.0٪)لاير" بنسبة بلغت  10.000 – 15.000" الذين يتراوح دخلهم بين
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ارتفاع مستوى  ما سبقيتبين مو مفردة. 211من إجمالي عينة الدراسة التي بلغت  مفردة  

 .2.3128بمتوسط حسابي بلغ  ،الدخل لعينة الدراسة

 اإلجابة عن تساؤالت الدراسة: نيًاثا

تمكن الباحثان من خالل تطبيق أداة االستبيان اإللكتروني من الخروج بمجموعة كبيرة 

 ويتضح ذلك على النحو التالي: ،من النتائج التي أجابت عن تساؤالت الدراسة

 تويترالمبحوثين لموقع استخدام  تأنماط ومعدالأوالً: 

معدل استخدام جمهور الحمالت اإلعالمية المناهضة للعنف ضد المرأة لمنصة  -1

 تويتر:

 (7جدول )

 لمنصة تويتر المناهضة للعنف ضد المرأةية اإلعالممعدل استخدام جمهور الحمالت 

االنحراف  المتوسط الحسابي النسبة المئوية ك معدل االستخدام

 المعياري

 75246. 2.3649 16.6 35 انادر  

 30.3 64 اأحيان  

 53.1 112 ادائم  

 100.0 211 اإلجمالي

 ما يلي: (7رقم )يتضح من نتائج الجدول 

 المناهضة للعنف ضد المرأةية اإلعالمفيما يتعلق بمعدل استخدام جمهور الحمالت  -

اأنهم يستخدمونها ذكر المبحوثون  ،لمنصة تويتر ر من " بنسبة عالية بلغت أكث"دائم 

 ، ثم(53.1٪)في المرتبة األولى بنسبة بلغت  ذلك حيث جاء ،نصف عينة الدراسة

ا، (%30.3)بنسبة بلغت في المرتبة الثانية " "أحيان ا واذكر " في حين ذكروا " نادر 

 .(16.6٪)في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة بلغت 

 المناهضة للعنفية اإلعالمارتفاع معدل استخدام جمهور الحمالت يتبين مما سبق  -

، وانحراف معياري 2.3649لمنصة تويتر، وذلك بمتوسط حسابي بلغ  ةضد المرأ

 .0.75246بلغ 

 مدة استخدام الجمهور لمنصة تويتر: -2

 ( 8جدول )

 مدة استخدام الجمهور لمنصة تويتر

االنحراف  المتوسط الحسابي النسبة المئوية ك مدة االستخدام

 المعياري

 1.05209 3.1469 11.4 24 أقل من سنة

 14.7 31 سنوات                  3أقل من من سنة إلى 

 21.8 46 سنوات 5لى إسنوات  3من 

 52.1 110 سنوات  5أكثر من 

 100.0 211 اإلجمالي
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 ما يلي: (8رقم )يتضح من نتائج الجدول 

 ضد المرأةالمناهضة للعنف ية اإلعالمفيما يتعلق بمدة استخدام جمهور الحمالت  -

سنوات" في المرتبة األولى بنسبة بلغت  5أكثر من فكان ذلك لـ " ،لمنصة تويتر

بنسبة بلغت في المرتبة الثانية سنوات"  5لى سنوات إ 3من ، ثم "(٪52.1)

سنوات" في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت  3أقل من إلى "من سنة  ثم، (٪21.8)

" بنسبة بلغت سنة أقل منذلك في المرتبة الرابعة واألخيرة " ، يلي(٪14.7)

(٪11.4)  . 

ية المناهضة للعنف اإلعالمارتفاع مدة استخدام جمهور الحمالت  مما سبق يتضح -

، وانحراف معياري 3.1469تويتر، وذلك بمتوسط حسابي بلغ  المرأة لمنصةضد 

 .1.05209بلغ 

 كثافة استخدام منصة تويتر يوميًا: -3

 (9جدول )

 اكثافة استخدام منصة تويتر يوميً  

المتوسط  النسبة المئوية ك كثافة االستخدام

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 91791. 1.7156 51.7 109 ا        أقل من ساعة واحدة يومي  

 33.6 71  اساعات يومي   3أقل من إلى من ساعة 

 6.2 13 ا ساعات يومي   6لى إساعات  3من 

 8.5 18 طوال اليوم

 100.0 211 اإلجمالي

 ما يلي: (9رقم )يتضح من نتائج الجدول 

المناهضة للعنف ضد المرأة لمنصة كثافة استخدام جمهور الحمالت ب فيما يتعلق -

"أقل من ساعة واحدة  أنهم يستخدمون المنصة لـ المبحوثون أوضح ،تويتر يومي ا

من في المرتبة الثانية " ذلك ، يلي(%51.7)" في المرتبة األولى بنسبة بلغت يومي ا

 ذكر المبحوثونثم ، (%33.6)ا" بنسبة بلغت ساعات يومي   3أقل من إلى ساعة 

ذلك في المرتبة الرابعة  ، يلي(8.5٪)ة الثالثة بنسبة بلغت طوال اليوم" في المرتب"

 . (6.2٪)" بنسبة بلغت ساعات يومي ا 6إلى ساعات  3من "

 ية المناهضة للعنفاإلعالمتراجع كثافة استخدام جمهور الحمالت  ما سبقيتضح م -

، 1.7156تويتر طوال اليوم، وذلك بمتوسط حسابي بلغ  المرأة لمنصةضد 

 .0.91791وانحراف معياري بلغ 
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 تخدام تويتر في الحمالت التوعوية: اتجاهات الجمهور نحو اسانيً ثا

لمتابعة األخبار والموضوعات  المفضلة للجمهور عالميةاإلوسيلة ال -1

 :الصحية واالجتماعية

 ( 10جدول )

 الصحية واالجتماعية ضوعاتأفضل وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار والمو

 % ك الوسائل

 10.9 23 التلفزيون

 1.4 3 اإلذاعة

 2.4 5 الصحف

 1.4 3 فيس بوكال

 55.0 116 تويتر

 5.7 12 ابواتس ال

 12.3 26 اإلنترنتمواقع 

 8.1 17 سناب شاتال

 2.8 6 نستقرامإلا

 100.0 211 اإلجمالي

 ما يلي: (10رقم )يتضح من نتائج الجدول 

 الموضوعاتولمتابعة األخبار  بالنسبة للمبحوثين فيما يتعلق بأفضل وسيلة إعالمية -

، يليه في المرتبة (55.0٪)ة األولى بنسبة بلغت تويتر" في المرتبجاء " ،ةالصحية واالجتماعي

التليفزيون" في المرتبة الثالثة ، في حين جاء "(12.3٪)نسبة بلغت " باإلنترنتمواقع الثانية "

، ثم جاء في (8.1٪)سناب شات" بنسبة بلغت يليه في المرتبة الرابعة "ال، (%10.9)بنسبة بلغت 

ت بنسبة بلغفي المرتبة السادسة نستقرام" إل"ا فـ، (5.7٪)" بنسبة المرتبة الخامسة "الواتس اب

 ذكر المبحوثون في حين، (2.4٪)بنسبة بلغت في المرتبة السابعة الصحف" ت "، ثم جاء(٪2.8)

 .  لكل منهما (1.4٪)فيس بوك" بنسبة بلغت كل من "اإلذاعة" و"الفي المرتبة الثامنة واألخيرة 

 

 (2شكل )

 لمتابعة األخبار والموضوعات الصحية واالجتماعيةأفضل وسيلة إعالمية 
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 درجة االهتمام بالحمالت التوعوية اإلعالمية المحلية التي تُنشر عبر منصة تويتر: -2

 (11جدول )

 نشر عبر منصة تويترية المحلية التي تُ اإلعالمدرجة االهتمام بالحمالت التوعوية 

االنحراف  المتوسط الحسابي النسبة المئوية ك درجة االهتمام

 المعياري

 68912. 2.3175 12.8 27 ال اهتم

 42.7 90 اهتم إلى حد ما

 44.5 94 اهتم

 100.0 211 اإلجمالي

 ما يلي: (11رقم )يتضح من نتائج الجدول 

ة ياإلعالمبالحمالت التوعوية الجمهور عينة الدراسة هتمام فيما يتعلق بدرجة ا -

ولى " في المرتبة األذكر المبحوثون "اهتم ،تويترنشر عبر منصة المحلية التي ت  

بنسبة بلغت في المرتبة الثانية لى حد ما" إاهتم " ثم، (44.5٪)بنسبة بلغت 

 . (12.8٪)" في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت "ال اهتم ثم ذكروا، (٪42.7)

لتي اية المحلية اإلعالمارتفاع درجة االهتمام بالحمالت التوعوية  مما سبق يتضح -

الجمهور عينة الدراسة، وذلك بمتوسط حسابي  جانبنشر عبر منصة تويتر من ت  

 . 0.68912، وانحراف معياري بلغ 2.3175بلغ 

أسباب االهتمام بالحمالت التوعوية اإلعالمية المحلية التي تُنشر عبر منصة  -3

 تويتر:

 (12جدول )

 نشر عبر منصة تويترالتي تُ ية المحلية اإلعالمأسباب االهتمام بالحمالت التوعوية 

 % ك أسباب االهتمام

 64.7 119 ألنها تكشف عن بعض القضايا والموضوعات المهمة في المجتمع

 50.0 92 من المعلومات التفاعلية اعديد  فر ألنها منصة مجانية وتو

 10.9 20 ات موثوقةإحصاءألنها تعتمد على حقائق ودراسات علمية و

 25.5 47 المشاركة المجتمعية والتفاعل مع هذه القضاياألنها تحفزني على 

 18.5 34 ألنها تزيد ثقافتي بقضايا المجتمع التي تخص المرأة

 30.4 56 ولة وموثوق بهائراء شخصيات مسآألنها تقدم 

 16.8 31 تمكن من تفسيرهااغامضة لم  األنها تفسر لي أمور  

 17.9 33 لما تقدمه من أساليب توعوية مهمة

 184 ن

 ما يلي: (12رقم )يتضح من نتائج الجدول 

تي ية التوعوية المحلية الاإلعالمبالحمالت  المبحوثين اهتمامفيما يتعلق بأسباب  -

ألنها تكشف عن بعض القضايا ذكر المبحوثون " ،نشر عبر منصة تويترت  

، ثم (64.7٪)والموضوعات المهمة في المجتمع" في المرتبة األولى بنسبة بلغت 

نسبة ب في المرتبة الثانية" ا من المعلومات التفاعليةعديد  "ألنها منصة مجانية وتوفر 
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ولة وموثوق بها" في ئراء شخصيات مسآألنها تقدم ، يلي ذلك "(50.0٪)بلغت 

ألنها تحفزني على المشاركة المجتمعية " ثم، (30.4٪)لمرتبة الثالثة بنسبة بلغت ا

ألنها تزيد " فـ، (25.5٪)بنسبة بلغت  ي المرتبة الرابعةفوالتفاعل مع هذه القضايا" 

لغت سة بنسبة بثقافتي بقضايا المجتمع التي تخص المرأة" في المرتبة الخام

 لما تقدمه من أساليب توعويةذكر المبحوثون في المرتبة السادسة "ثم  ،(٪18.5)

تمكن من اغامضة لم  األنها تفسر لي أمور  ، ثم "(17.9٪)مهمة" بنسبة بلغت 

جاء في المرتبة  في حين، (16.8٪)بنسبة بلغت  في المرتبة السابعة تفسيرها"

غت " بنسبة بلية وإحصاءات موثوقةألنها تعتمد على حقائق ودراسات علماألخيرة "

(٪10.9) . 

أسباب عدم االهتمام بالحمالت اإلعالمية التوعوية المحلية التي تُنشر عبر  -4

 :منصة تويتر

 (13جدول )

 نشر عبر منصة تويترية التوعوية المحلية التي تُ اإلعالمأسباب عدم االهتمام بالحمالت 

 % ك أسباب عدم االهتمام

 29.6 8 أسلوب عرض المنصة االجتماعية لم يعجبني في عرض القضية

 14.8 4 لم اقتنع بمضمون الحملة المنشور عبر منصة تويتر

 59.3 16 مصادر معلومات اخرىمن خالل أفضل البحث عما أريد معرفته عن القضية 

 14.8 4 ليس لدي الوقت والمال الكافي لدعم الحملة

 27 ن

 ما يلي: (13رقم )يتضح من نتائج الجدول 

عبر  نشببببرية التوعوية المحلية التي ت  اإلعالمأسببببباب عدم االهتمام بالحمالت تتعدد  -

في المرتبة فذكروا  ،الجمهور عينة الدراسببببببة أفراد ن وجهة نظرمنصببببببة تويتر م

مصبببادر معلومات  من خاللأفضبببل البحث عما أريد معرفته عن القضبببية "األولى 

سبة بلغت أ سلوب عرض المنصة االجتماعية لم يعجبني ، ثم "(59.3٪)خرى" بن أ

لم يلي ذلك كل من "، (29.6٪)بنسبة بلغت في المرتبة الثانية  في عرض القضية"

ليس لدي الوقت والمال و"اقتنع بمضبببببمون الحملة المنشبببببور عبر منصبببببة تويتر" 

 .لكل منهما (14.8٪)بنسبة بلغت  في المرتبة الثالثةالكافي لدعم الحملة" 
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مناهضة العنف ضد ية التوعوية لاإلعالماتجاهات الجمهور نحو فعالية الحمالت : رابعًا

 عبر تويتر المرأة

 درجة المتابعة للحمالت اإلعالمية التوعوية المحلية التي تُنشر عبر منصة تويتر:  -1

 ( 14جدول )

 نشر عبر منصة تويتر ية التوعوية المحلية التي تُ اإلعالمدرجة المتابعة للحمالت 

االنحراف  المتوسط الحسابي النسبة المئوية ك درجة المتابعة

 المعياري

 69961. 2.0758 20.9 44 تابعأا ما نادر  

 50.7 107 تابع إلى حد ماأ

 28.4 60 تابعأا دائم  

 100.0 211 اإلجمالي

 ما يلي: (14رقم )يتضح من نتائج الجدول 

شر عبر نية التوعوية المحلية التي ت  اإلعالمفيما يتعلق بدرجة المتابعة للحمالت  -

تابع إلى حد ما" في المرتبة األولى بنسبة بلغت ذكر المبحوثون "أ ،منصة تويتر

ا ذكروا، (28.4٪)بنسبة بلغت في المرتبة الثانية تابع" أا دائم  " ثم، (٪50.7)  وأخير 

 . (20.9٪)" في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت تابعأا ما نادر  "

لتي اية التوعوية المحلية اإلعالمارتفاع درجة المتابعة للحمالت  مما سبقيتبين  -

نشر عبر منصة تويتر من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسة، وذلك بمتوسط ت  

 .0.69961، وانحراف معياري بلغ 2.0758حسابي بلغ 

 مدى كفاية المعلومات عن الحمالت اإلعالمية المناهضة للعنف ضد المرأة: -2

 (15جدول )

 المرأةية المناهضة للعنف ضد اإلعالممدى كفاية المعلومات عن الحمالت 

مدى كفاية المعلومات عن الحمالت 

 المناهضة للعنف ضد المرأة

االنحراف  المتوسط الحسابي النسبة المئوية ك

 المعياري

 69404. 1.8199 34.6 73 غير كافية

 48.8 103 كافية إلى حد ما

 16.6 35 كافية

 100.0 211 اإلجمالي

  ما يلي: (15رقم )يتضح من نتائج الجدول 

ية المناهضة للعنف ضد اإلعالممدى كفاية المعلومات عن الحمالت فيما يتعلق ب -

" في المرتبة كانت "كافية إلى حد ما ،راسةالمرأة من وجهة نظر الجمهور عينة الد

بنسبة بلغت في المرتبة الثانية " ثم غير كافية، (48.8٪)األولى بنسبة بلغت 

ا "كافية، (٪34.6)  . (%16.6)" في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت وأخير 
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انخفاض كفاية المعلومات عن الحمالت المناهضة للعنف ضد المرأة  مما سبقيتضح  -

، 1.8199من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسة، وذلك بمتوسط حسابي بلغ 

 .0.69404وانحراف معياري بلغ 

تعزيز دور الحمالت  وبرامج تمكين المرأة في 2030مدى إسهام رؤية المملكة  -3

 :المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية

 ( 16جدول )

وبرامج تمكين المرأة في تعزيز دور الحمالت  2030رؤية المملكة  إسهاممدى 

 المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية

االنحراف  المتوسط الحسابي النسبة المئوية ك اإلسهامدرجة 

 المعياري

 61973. 2.5213 6.6 14 لم تسهم

 34.6 73 حد ما ىسهمت إلأ

 58.8 124 سهمتأ

 100.0 211 اإلجمالي

 ما يلي: (16رقم )يتضح من نتائج الجدول 

وبرامج تمكين المرأة في تعزيز دور  2030رؤية المملكة  إسهاميتعلق بمدى فيما  -

ي " فذكر المبحوثون "أسهمت ،هضة للعنف ضد المرأة في السعوديةالحمالت المنا

في المرتبة الثانية سهمت إلى حد ما" ثم "أ، (58.8٪)المرتبة األولى بنسبة بلغت 

لم تسهم" في المرتبة الثالثة بنسبة بلغت في حين ذكروا "، (34.6٪)بنسبة بلغت 

(٪6.6) . 

وبرامج تمكين المرأة في تعزيز  2030رؤية المملكة  إسهامارتفاع  مما سبقيتبين  -

دور الحمالت المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية من وجهة نظر الجمهور 

، وانحراف معياري بلغ 2.5213عينة الدراسة، وذلك بمتوسط حسابي بلغ 

0.61973. 

درجة التعرض لحمالت توعوية إعالمية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة"  -4

 :بر منصة تويترع

 ( 17جدول )

" عبر لحمالت توعوية إعالمية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأةدرجة التعرض 

 منصة تويتر

االنحراف  المتوسط الحسابي النسبة المئوية ك درجة التعرض

 المعياري

 73199. 1.8389 36.0 76 انادر  

 44.1 93 اأحيان  

 19.9 42 ادائم  

 100.0 211 اإلجمالي
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 ما يلي: (17رقم )يتضح من نتائج الجدول 

لحمالت توعوية إعالمية بعنوان "مناهضة العنف ضد  فيما يتعلق بدرجة التعرض -

غت " في المرتبة األولى بنسبة بلذكر المبحوثون "أحيان ا ،المرأة" عبر منصة تويتر

ا ثم، (44.1)٪ ا(36.0)٪في المرتبة الثانية بنسبة بلغت " "نادر  ذكروا  ، وأخير 

ا  . (19.9)٪" في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة ضئيلة بلغت "دائم 

ية لحمالت توعوالجمهور عينة الدراسة تعرض ارتفاع درجة  مما سبق ضحيت -

، وذلك بمتوسط " عبر منصة تويترإعالمية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة

 . 0.73199، وانحراف معياري بلغ 1.8389حسابي بلغ 

 

 ( 3شكل )

درجة التعرض لحمالت توعوية إعالمية بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة" عبر 

 منصة تويتر

 

أهم الحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة عبر منصة تويتر التي شاهدتها  -5

 عينة الدراسة:

 ( 18جدول )

ا شاهدتهأهم الحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة عبر منصة تويتر التي 

 عينة الدراسة

 % ك الحمالت

 52.1 110 حمالت جمعية حماية األسرة الخيرية

 19.0 40 حمالت برنامج األمان األسري الوطني

 35.5 75 1919حمالت مركز بالغات العنف األسري 

 11.8 25 ون األسرةئحمالت مجلس ش

 21.3 45 حمالت جمعية النهضة

 211 ن

 

نادرا ً
36%

أحيانا ً
44%

دائما ً
20%
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 ما يلي: (18رقم )يتضح من نتائج الجدول 

فيما يتعلق بأهم الحمالت التوعوية المناهضببة للعنف ضببد المرأة عبر منصببة  -

حمالت جمعية حماية األسببرة الخيرية" في كانت " ،دتها عينة الدراسببةتويتر التي شبباه

حمالت مركز بالغات ا في المرتبة الثانية "يليه ،(52.1٪)المرتبة األولى بنسبة بلغت 

حمالت جمعية النهضبببببة" في ثم " ،(35.5٪)" بنسببببببة بلغت 1919ف األسبببببري العن

حمالت برنامج األمان األسري الوطني" في فـ " ،(21.3٪)لمرتبة الثالثة بنسبة بلغت ا

حمالت مجلس ا في المرتبة الخامسببببببة "يليه ،(19.0٪)مرتبة الرابعة بنسبببببببة بلغت ال

 .(11.8٪)" بنسبة بلغت ئون األسرةش

نحو الحمالت التوعوية اإلعالمية المناهضة للعنف ضد المرأة عبر االتجاه  -6

 :منصة تويتر

 (19جدول )

 عبر منصة تويتر ية المناهضة للعنف ضد المرأةاإلعالماالتجاه نحو الحمالت التوعوية 

 % ك االتجاه نحو الحمالت

 49.8 105 خرين الموضوعات الخاصة بالحملةناقشت مع اآل

 4.7 10 وكتبت ذلك الحملةاختلفت مع موضوع 

 2.8 6 حظرت حساب الحملة

 23.7 50 ركزت في موضوع الحملة وتفاصيلها

 26.1 55 شاركت في نشر رسائل الحملة عبر وسائل التواصل االجتماعي

 19.0 40 بتعد عنهاأصحبت أو لم أعد اهتم بمحتوى الحملة بعد أول اطالع

 7.1 15 يتناول موضوع الحملةطلعت على صحيفة أو مجلة أو كتاب ا

 211 ن

 ما يلي: (19رقم )يتضح من نتائج الجدول 

ية المناهضبببة للعنف ضبببد اإلعالمفيما يتعلق باالتجاه نحو الحمالت التوعوية  -

ذكر المبحوثون "ناقشت مع اآلخرين الموضوعات الخاصة  ،المرأة  عبر منصة تويتر

شبببباركت في نشببببر رسببببائل " ثم ،(49.8٪)المرتبة األولى بنسبببببة بلغت " في بالحملة

 ،(26.1٪)في المرتبة الثانية بنسببببة بلغت الحملة عبر وسبببائل التواصبببل االجتماعي" 

 لمرتبة الثالثة بنسببببببة بلغتركزت في موضبببببوع الحملة وتفاصبببببيلها" في ايلي ذلك "

صببحبت أبعد أول اطالع لم أعد اهتم بمحتوى الحملة و" ذكر المبحوثونثم  ،(٪23.7)

ذلك في المرتبة الخامسبببة  يتبع ،(19.0٪)مرتبة الرابعة بنسببببة بلغت عنها" في البتعد أ

 ،(7.1٪)موضوع الحملة" بنسبة بلغت  طلعت على صحيفة أو مجلة أو كتاب يتناول"ا

في المرتبة السببببببادسببببببة بنسبببببببة بلغت اختلفت مع موضببببببوع الحملة وكتبت ذلك" ثم "

ا " ،(٪4.7)  . (2.8٪)بنسبة بلغت في المرتبة السابعة حظرت حساب الحملة" وأخير 
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درجة التفاعل مع ما يُقدم من حمالت إعالمية توعوية مناهضة للعنف ضد  -7

 المرأة عبر تويتر:

 ( 20جدول )

عوية مناهضة للعنف ضد المرأة قدم من حمالت إعالمية تودرجة التفاعل مع ما يُ 

 عبر تويتر

االنحراف  الحسابيالمتوسط  النسبة المئوية ك درجة التفاعل

 المعياري

 76350. 2.1896 21.3 45 انادر  

 38.4 81 اأحيان  

 40.3 85 ادائم  

 100.0 211 اإلجمالي

 ( ما يلي:20يتضح من نتائج الجدول رقم )

قدم من حمالت إعالمية توعوية مناهضة فيما يتعلق بدرجة التفاعل مع ما ي   -

ة األولى " في المرتبادائم  "أنهم يتفاعلون ذكر المبحوثون  ،للعنف ضد المرأة عبر تويتر

ا ، (38.4٪)بنسبة بلغت في المرتبة الثانية ا" أحيان  " ثم، (40.3٪)بنسبة بلغت  وأخير 

اأنهم ذكروا   . (21.3٪)" في المرتبة الثالثة واألخيرة بنسبة بلغت ما يتفاعلون "نادر 

قدم من حمالت إعالمية توعوية ي   ما ارتفاع درجة التفاعل مع مما سبقيتبين  -

عبر تويتر من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسة، وذلك عنف ضد المرأة مناهضة لل

 . 0.76350، وانحراف معياري بلغ 2.1896بمتوسط حسابي بلغ 

 

 (4شكل )

درجة التفاعل مع يُقدم من حمالت توعوية إعالمية مناهضة للعنف ضد المرأة عبر 

 تويتر

 

 

 

نادرا
21%

أحيانا ً
39%

دائما ً
40%
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التفاعل تجاه المعلومات خالل حمالت مناهضكككة العنف ضكككد المرأة عبر أشككككال  -8

 منصة تويتر:

 ( 21جدول )

 ضد المرأة عبر منصة تويتر أشكال التفاعل تجاه المعلومات خالل حمالت مناهضة العنف

 % ك أشكال التفاعل

 33.2 70 التعليق على الحملةشاركت باإلدالء بصوتي ورأيي و

 11.8 25 ومشاهدتها للحملة لتعرضلن أعرفهم قمت بتشجيع م

 4.7 10 ا ونشرها عبر المنصات االجتماعيةا ومعنوي  شاركت في دعم الحملة مادي  

معلومات التي اكتسبتها من صدقائي وزمالء العمل بالأفي توعية عائلتي و أسهمت

 الحملة

65 30.8 

 24.2 51 نفسي ولم أخبر بها أحد العلومات احتفظت بالم

 211 ن

 ما يلي: (21رقم ) يتضح من نتائج الجدول

شكال تفاعل  - ل له من معلومات خال نوالجمهور تجاه ما يتعرضأفراد فيما يتعلق بأ

شبباركت ذكر المبحوثون " ،العنف ضببد المرأة عبر منصببة تويتر حمالت مناهضببة

 المرتبة األولى بنسبببببببة بلغت" في بصببببببوتي ورأيي والتعليق على الحملةباإلدالء 

صببببدقائي وزمالء العمل بالمعلومات أفي توعية عائلتي وثم "أسببببهمت  ،(٪33.2)

 يلي ذلك ،(30.8٪)في المرتبة الثانية بنسبببببببة بلغت التي اكتسبببببببتها من الحملة" 

ت في المرتبة الثالثة بنسببببببة بلغ" انفسبببببي ولم أخبر بها أحد  لاحتفظت بالمعلومات "

بة في المرت" ومشبباهدتها للحملةلتعرض لقمت بتشببجيع من أعرفهم "ثم  ،(٪24.2)

شبباركت في دعم الحملة في حين ذكر المبحوثون " ،(11.8٪)الرابعة بنسبببة بلغت 

 في المرتبة الخامسببة واألخيرة ا ونشببرها عبر المنصببات االجتماعية"ا ومعنوي  مادي  

 . (4.7٪)بنسبة بلغت 

ر منصة األهداف التوعوية للحمالت اإلعالمية المناهضة للعنف ضد المرأة عب -9

 تويتر:

 ( 22جدول )

 عبر منصة تويتر ية المناهضة للعنف ضد المرأةاإلعالماألهداف التوعوية للحمالت 

 % ك أهداف الحمالت

 59.2 125 حقوقها وواجباتها والتشريعات القانونية التي تكفل حمايتهالمعرفة المرأة 

 49.8 105 المرأةمعي بأبعاد قضية العنف ضد في رفع مستوى الوعي المجت اإلسهام

 23.7 50 هاد في التخلص من العنف الموجه إليتحرير المرأة من قيود المجتمع والعادات والتقالي

 33.2 70 والجهات التي تتولى رعاية المرأةنشر الوعي بمراكز بالغات العنف والجمعيات 

 23.7 50 في معالجة حاالت العنف ضد المرأةآلية العمل التي يتم استخدامها  توضيح

 28.9 61 المرأةنشر الوعي حول الخدمات الحكومية واإلجراءات القانونية الموجهة لحماية 

 211 ن
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 ( ما يلي:22يتضح من نتائج الجدول رقم )

ية المناهضببببببة للعنف ضببببببد اإلعالمفيما يتعلق باألهداف التوعوية للحمالت  -

الخاص الهدف  جاءعبر منصبببة تويتر من وجهة نظر الجمهور عينة الدراسبببة،  المرأة

في  "عات القانونية التي تكفل حمايتهاحقوقها وواجباتها والتشبببريلمعرفة المرأة بـببببببببب "

سبة بلغت  في رفع مستوى الوعي المجتمعي  اإلسهام" ثم ،(59.2٪)المرتبة األولى بن

يلي ذلك  ،(49.8٪)في المرتبة الثانية بنسببببة بلغت بأبعاد قضبببية العنف ضبببد المرأة" 

 "والجهات التي تتولى رعاية المرأةنشبببببر الوعي بمراكز بالغات العنف والجمعيات "

نشبببببر الوعي حول الخدمات الحكومية " ثم ،(33.2٪)في المرتبة الثالثة بنسببببببة بلغت 

ة بنسبببببببببة بلغببت في المرتبببة الرابعبب" القببانونيببة الموجهببة لحمببايببة المرأةواإلجراءات 

 د في التخلص"تحرير المرأة من قيود المجتمع والعادات والتقالي كل منفـببببب ،(٪28.9)

آلية العمل التي يتم اسبببتخدامها في معالجة حاالت  توضبببيحو" "هايلإ همن العنف الموج

 .لكل منهما (23.7٪)بنسبة بلغت  العنف ضد المرأة" في المرتبة الخامسة

حمالت مناهضة العنف ضد المرأة توجيه  عندقياس مدى ثراء منصة تويتر  :خامًسا

 في السعودية

اتجاه الجمهور نحو مدى ما يتمتع به تويتر من قدرات وأدوات تحدد مدى  -1

 :ثرائه خاصةً فيما يتعلق بحمالت مناهضة العنف ضد المرأة

 ( 23جدول )

دوات تحدد مدى ثرائه أاتجاه الجمهور نحو مدى ما يتمتع به تويتر من قدرات و

 فيما يتعلق بحمالت مناهضة العنف ضد المرأة خاصةً 

المتوسط  اإلجمالي درجة الموافقة العبارات

 الحسابي

االنحراف 

 معارض محايد موافق المعياري

 % ك % ك % ك % ك

يعتمد موقع تويتر 

تحديث محتواه على 

الخاص بشكل 

 مستمر

140 66.4 71 33.6 0 0 211 100.0 .6635 .47363 

استخدام الوسائط 

مكانية إالمتعددة و

التفاعلية في عرض 

 الحملة

145 68.7 66 31.3 0 0 211 100.0 .6872 .46473 

يساعد موقع تويتر 

على توضيح هوية 

 لهالمستخدم ويحقق 

 هرأيالخصوصية في 

 حول الحملة

86 40.8 105 49.8 20 9.5 211 100.0 .3128 .63754 

الروابط تتعدد 

التشعبية التي 

يستخدمها من مواقع 

 أخرى

106 50.2 100 47.4 5 2.4 211 100.0 .4787 .54622 
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يوفر للرسائل 

الخاصة والتعليقات 

 اي  زمن ابالحملة توقيت  

من خالل التاريخ 

 ووقت نشرها

126 59.7 85 40.3 0 0 211 100.0 .5972 .49164 

وجه الموقع لكافة ي  

المستخدمين في 

المملكة وخارجها 

لمناقشة موضوع 

 الحملة

141 66.8 70 33.2 0 0 211 100.0 .6682 .47196 

يستخدم الموقع 

اللغات المتنوعة 

كالعربية واالنجليزية 

فيما يتعلق بالحملة 

للوصول 

لمستخدمين ذوي ل

 الثقافات المختلفة

146 69.2 65 30.8 0 0 211 100.0 .6919 .46279 

تسمح خدمة الروابط 

المختصرة بموقع 

في تغريدة تويتر 

URL  بمشاركة

عناوين مع الحفاظ ال

ى الحد األقصى عل

 لعدد أحرف الرسالة

136 64.5 75 35.5 0 0 211 100.0 .6445 .47979 

يقدم الموقع 

المضامين الخاصة 

بالحملة بأشكال 

النصوص متنوعة ك

والفيديو والروابط 

 وغيرها

156 73.9 55 26.1 0 0 211 100.0 .7393 .44004 

 ( ما يلي:23يتضح من نتائج الجدول رقم )

دد دوات تحأيتعلق باتجاه الجمهور نحو مدى ما يتمتع به تويتر من قدرات وفيما  -

 ،فيما يتعلق بحمالت مناهضة العنف ضد المرأة في السعودية خاصة   ،مدى ثرائه

المضامين الخاصة بالحملة بأشكال متنوعة يقدم الموقع ذكر المبحوثون في المقدمة "

، حيث بلغت 0.7393"  بمتوسط حسابي بلغ النصوص والفيديو والروابط وغيرهاك

"يستخدم الموقع اللغات ثم ذكروا  ،(26.1٪)الحياد ، ونسبة (73.9٪) الموافقةنسبة 

المتنوعة كالعربية واالنجليزية فيما يتعلق بالحملة للوصول للمستخدمين ذوي 

الموافقة ، حيث بلغت نسبة 0.6919ثقافات المختلفة" بمتوسط حسابي بلغ ال

"استخدام عبارة في المرتبة الثالثة  جاءتثم  ،(30.8٪)الحياد ، ونسبة (٪69.2)

مكانية التفاعلية في عرض الحملة" بمتوسط حسابي بلغ إالوسائط المتعددة و

 تجاءو، (31.3٪)اد الحي، ونسبة (68.7٪)الموافقة ، حيث بلغت نسبة 0.6872

وجه الموقع لكافة المستخدمين في المملكة وخارجها "ي   عبارة في المرتبة الرابعة

الموافقة ، حيث بلغت نسبة 0.6682لمناقشة موضوع الحملة" بمتوسط حسابي بلغ 

ه ى تحديث محتوا"يعتمد موقع تويتر عل يلي ذلك ،(33.2٪)الحياد ، ونسبة (٪66.8)
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، حيث 0.6635بمتوسط حسابي بلغ  في المرتبة الخامسة "الخاص بشكل مستمر

ذكر في المرتبة السادسة و، (33.6٪)الحياد ، ونسبة (66.4٪)الموافقة بلغت نسبة 

 URLفي تغريدة تويتر "تسمح خدمة الروابط المختصرة بموقع المبحوثون 

" بمتوسط ى الحد األقصى لعدد أحرف الرسالةعناوين مع الحفاظ علالبمشاركة 

، (35.5٪)الحياد ، ونسبة (64.5٪)الموافقة ، حيث بلغت نسبة 0.6445حسابي بلغ 

حملة يوفر للرسائل والتعليقات الخاصة بال"عبارة في المرتبة السابعة  تجاءفي حين 

، حيث 0.5972" بمتوسط حسابي بلغ توقيت ا زمني ا من خالل التاريخ ووقت نشرها

 في المرتبة الثامنة ت، ثم جاء(40.3٪)الحياد ، ونسبة (59.7٪)الموافقة بلغت نسبة 

"تتعدد الروابط التشعبية التي يستخدمها من مواقع أخرى" بمتوسط حسابي  عبارة

نسبة و، (47.4٪)الحياد ، ونسبة (50.2٪)الموافقة ، حيث بلغت نسبة 0.4787بلغ 

على  رفي المرتبة التاسعة واألخيرة "يساعد موقع تويت يلي ذلك ،(2.4٪)ة معارضال

حول الحملة" بمتوسط  رأيهتوضيح هوية المستخدم ويحقق له الخصوصية في 

، (49.8٪)د ايالح، ونسبة (40.8٪) ةموافقال، حيث بلغت نسبة 0.3128حسابي بلغ 

 . (9.5٪) ةمعارضالنسبة 

 نتائج اختبارات الفروض:

 فروضاستطاع الباحثان من خالل النتائج التي توصال إليها أن يتحققا من صحة 

 وذلك على النحو التالي: ،الدراسة

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص الديموغرافية 

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة اإلعالمللمبحوثين وكثافة التعرض للحمالت 

 تويتر. موقع على 

 هي: ،الفرعيةيمكن التحقق من صحة هذا الفرض من خالل مجموعة من الفروض 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير النوع وكثافة التعرض للحمالت  -1

 اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر:

 (24جدول رقم )

داللة الفروق بين متغير النوع وكثافة التعرض للحمالت التوعوية المناهضة للعنف 

 ضد المرأة على منصة تويتر
 

 العدد النوع

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات  Tقيمة

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 132. 209 1.514 69760. 2.0088 114 ذكر كثافة التعرض

 69732. 2.1546 97 ىأنث

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير 24تشير بيانات الجدول رقم )

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضداإلعالمأنثى( وكثافة التعرض للحمالت  -)ذكرالنوع 

، 0.132، عند مستوى معنوية= 1.514المرأة على منصة تويتر، حيث بلغت قيمة ت= 
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اختالفات واضحة بين الذكور واإلناث فيما يتعلق  ال توجدأي أنه  ؛غير دالةقيمة وهي 

توعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة ية الاإلعالمبكثافة تعرضهم للحمالت 

 تويتر.

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين  

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة اإلعالممتغير النوع وكثافة التعرض للحمالت 

 على منصة تويتر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير الحالة االجتماعية للمبحوث وكثافة  -2

التعرض للحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة 

 تويتر: 

 (25جدول رقم )

ية اإلعالمداللة الفروق بين متغير الحالة االجتماعية وكثافة التعرض للحمالت 

 ف ضد المرأة على منصة تويترالمناهضة للعنالتوعوية 

 

 العدد الحالة االجتماعية 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

كثافة 

 التعرض

 3 68442. 2.1031 97 أعزب

207 

1.796 .149 

 72446. 2.0200 100 متزوج

 52705. 2.5000 10 مطلق

 50000. 1.7500 4 أرمل

 69961. 2.0758 211 المجموع

متغير ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 25تشير بيانات الجدول رقم )

وكثافة التعرض للحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد الحالة االجتماعية للمبحوث 

، 0.149، عند مستوى معنوية= 1.796حيث بلغت قيمة ف=  ،المرأة على منصة تويتر

اختالفات واضحة بين الحاالت االجتماعية المختلفة  توجد الأي أنه  ؛غير دالةقيمة وهي 

لعنف ية التوعوية المناهضة لاإلعالمفيما يتعلق بكثافة تعرضهم للحمالت للمبحوثين 

 ضد المرأة على تويتر. 

فرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين بذلك يثبت عدم صحة الفرض ال

ية التوعوية اإلعالممتغير الحالة االجتماعية للمبحوث وكثافة التعرض للحمالت 

 المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير العمر وكثافة التعرض للحمالت  -3

 للعنف ضد المرأة على منصة تويتر:اإلعالمية التوعوية المناهضة 

 (26جدول رقم )

ية التوعوية المناهضة اإلعالمداللة الفروق بين متغير العمر وكثافة التعرض للحمالت 

 للعنف ضد المرأة على منصة تويتر

 العدد العمر 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 2 70668. 2.1600 100 اعام   30إلى  20من  كثافة التعرض

208 

1.986 .140 

 71594. 1.9322 59 اعام   40إلى  31من 

 65218. 2.0769 52 اعام   40أكثر من 

 69961. 2.0758 211 المجموع

متغير ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 26تشير بيانات الجدول رقم )

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على اإلعالموكثافة التعرض للحمالت العمر 

قيمة ، وهي 0.140، عند مستوى معنوية= 1.986حيث بلغت قيمة ف=  ،منصة تويتر

حوثين للمباختالفات واضحة بين الفئات العمرية المختلفة  ال توجدأي أنه  ؛غير دالة

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة اإلعالملحمالت فيما يتعلق بكثافة تعرضهم ل

 على منصة تويتر. 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة اإلعالممتغير العمر وكثافة التعرض للحمالت 

 .على منصة تويتر

إحصائية بين متغير التعليم وكثافة التعرض للحمالت توجد فروق ذات داللة  -4

 التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر:

 (27جدول رقم )

داللة الفروق بين متغير التعليم وكثافة التعرض للحمالت التوعوية المناهضة للعنف 

 ضد المرأة على منصة تويتر

 العدد التعليمي ىالمستو 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 2 35187. 2.1333 15 ثانوي كثافة التعرض

208 

.157 .855 

 68774. 2.0917 109 مؤهل جامعي

 76109. 2.0460 87 مؤهل فوق جامعي

 69961. 2.0758 211 المجموع

متغير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين  (27رقم )تشير بيانات الجدول 

وكثافة التعرض للحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة التعليم 

غير  قيمة ، وهي0.855معنوية=  ى، عند مستو0.157حيث بلغت قيمة ف=  ،تويتر
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مبحوثين للة اختالفات واضحة بين المستويات التعليمية المختلف ال توجدأي أنه  ؛دالة

فيما يتعلق بكثافة تعرضهم للحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة 

 تويتر. 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

متغير التعليم وكثافة التعرض للحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على 

 منصة تويتر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المهنة وكثافة التعرض للحمالت  -5

 اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر:

 (28جدول رقم )

ية التوعوية المناهضة اإلعالمداللة الفروق بين متغير المهنة وكثافة التعرض للحمالت 

 للعنف ضد المرأة على منصة تويتر

 العدد المهنة 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 3 68051. 2.1507 73 طالب كثافة التعرض

207 

1.550 .203 

 73242. 2.1500 60 أكاديمي

 67922. 1.9206 63 إداري

 70373. 2.0667 15 صحي

 69961. 2.0758 211 المجموع

متغير ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 28تشير بيانات الجدول رقم )

وكثافة التعرض للحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة المهنة 

غير قيمة ، وهي 0.203معنوية=  ى، عند مستو1.550حيث بلغت قيمة ف=  ،تويتر

اختالفات واضحة بين أصحاب المهن المختلفة فيما يتعلق بكثافة  ال توجدأي أنه  ؛دالة

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر. اإلعالمتعرضهم للحمالت 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

وية المناهضة للعنف ضد ية التوعاإلعالممتغير المهنة وكثافة التعرض للحمالت 

 المرأة على منصة تويتر.
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توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المستوى االقتصادي االجتماعي  -6

للمبحوثين وكثافة التعرض للحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على 

 منصة تويتر:

 (29جدول رقم )

داللة الفروق بين متغير المستوى االقتصادي االجتماعي وكثافة التعرض للحمالت 

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتراإلعالم

االقتصادي  ىالمستو 

 االجتماعي

 العدد

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 2 62924. 2.0862 58 منخفض التعرض كثافة

208 

2.523 .083 

 69271. 2.1758 91 متوسط

 75310. 1.9194 62 مرتفع

 69961. 2.0758 211 المجموع

متغير ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 29تشير بيانات الجدول رقم )

ية اإلعالمالمستوى االقتصادي االجتماعي للمبحوث وكثافة التعرض للحمالت 

، 2.523حيث بلغت قيمة ف=  ،التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر

اختالفات واضحة ال توجد أي أنه  ؛غير دالةقيمة ، وهي 0.083عند مستوى معنوية= 

 التعرضثافة فيما يتعلق بك للمبحوثين تلفةاالجتماعية المخ بين المستويات االقتصادية

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر. اإلعالمللحمالت 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ة وكثافة التعرض للحمالت التوعوي ينمتغير المستوى االقتصادي االجتماعي للمبحوث

 لمناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر.ا

يثبت عدم صحة الفرض األول الرئيسي القائل بوجود فروق ذات  ،على ما سبق بناءً  

داللة إحصائية بين الخصائص الديموغرافية للمبحوثين وكثافة التعرض للحمالت 

 التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر.

الفرض الثاني: توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الخصائص الديموغرافية 

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد اإلعالمللمبحوثين ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 المرأة في السعودية على تويتر. 

 هي: ،يمكن التحقق من صحة هذا الفرض من خالل مجموعة من الفروض الفرعية

فروق ذات داللة إحصائية بين متغير النوع ودرجة التفاعل مع الحمالت  توجد -1

 التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة:
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 (30جدول رقم )

ية التوعوية اإلعالمداللة الفروق بين متغير النوع ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 المناهضة للعنف ضد المرأة
 

 العدد النوع

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات  Tقيمة

 الحرية

df 

مستوى 

 المعنوية

Sig 

 429. 209 793. 70441. 2.2281 114 ذكر درجة التفاعل

 82903. 2.1443 97 ىأنث

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متغير 30تشير بيانات الجدول رقم )

ية التوعوية المناهضة للعنف اإلعالمأنثى( ودرجة التفاعل مع الحمالت  -النوع )ذكر

قيمة ، وهي 0.429معنوية=  ى، عند مستو0.793ضد المرأة، حيث بلغت قيمة ت= 

اختالفات واضحة بين الذكور واإلناث فيما يتعلق بدرجة  ال توجدأي أنه  ؛غير دالة

 ىية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية علاإلعالمتفاعلهم مع الحمالت 

 تويتر. 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 متغير النوع ودرجة التفاعل مع الحمالت التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير الحالة االجتماعية للمبحوثين  -2

التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في ودرجة التفاعل مع الحمالت اإلعالمية 

 السعودية على تويتر:

 (31جدول رقم )

ية اإلعالمداللة الفروق بين متغير الحالة االجتماعية ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على تويتر

 العدد الحالة االجتماعية 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 3 74483. 2.1340 97 أعزب درجة التفاعل

207 

.322 .809 

 79290. 2.2400 100 متزوج

 63246. 2.2000 10 مطلق

 95743. 2.2500 4 أرمل

 76350. 2.1896 211 المجموع

( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 31)تشير بيانات الجدول السابق رقم 

ية التوعوية اإلعالمودرجة التفاعل مع الحمالت متغير الحالة االجتماعية للمبحوث 

، عند مستوى معنوية= 0.322حيث بلغت قيمة ف=  ،المناهضة للعنف ضد المرأة

اختالفات واضحة بين الحاالت االجتماعية  ال توجدأي أنه  ؛غير دالة قيمة ، وهي0.809

ية ية التوعواإلعالمفيما يتعلق بدرجة تفاعلهم مع الحمالت للمبحوثين المختلفة 

 المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على تويتر. 



383 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ة ية التوعوياإلعالمودرجة التفاعل مع الحمالت  ينللمبحوث متغير الحالة االجتماعية

 المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على تويتر.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير العمر ودرجة التفاعل مع   -3

 الحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على تويتر:

 (32جدول رقم )

ية التوعوية اإلعالمداللة الفروق بين متغير العمر ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على منصة تويتر

 العدد العمر 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 2 72551. 2.1700 100 اعام   30إلى  20من  درجة التفاعل

208 

1.268 .283 

 82410. 2.1017 59 اعام   40إلى  31من 

 75980. 2.3269 52 اعام   40أكثر من 

 76350. 2.1896 211 المجموع

متغير ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 32تشير بيانات الجدول رقم )

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في اإلعالمودرجة التفاعل مع الحمالت العمر 

، عند مستوى معنوية= 1.268حيث بلغت قيمة ف=  ،السعودية على منصة تويتر

اختالفات واضحة بين الفئات العمرية  ال توجدأي أنه  ؛غير دالةقيمة ، وهي 0.283

ية ية التوعواإلعالمفيما يتعلق بدرجة تفاعلهم مع الحمالت للمبحوثين المختلفة 

 المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على تويتر. 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد اإلعالممتغير العمر ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 المرأة في السعودية على تويتر.

إحصائية بين متغير التعليم ودرجة التفاعل مع توجد فروق ذات داللة  -4

 الحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة:

 (33جدول رقم )

ية التوعوية المناهضة للعنف اإلعالمداللة الفروق بين متغير التعليم ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 ضد المرأة في السعودية على تويتر

 العدد التعليمي ىالمستو 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 2 72375. 2.3333 15 ثانوي درجة التفاعل

208 

.289 .749 

 78369. 2.1835 109 مؤهل جامعي

 75030. 2.1724 87 مؤهل فوق جامعي

 76350. 2.1896 211 المجموع
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متغير ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 33الجدول رقم )تشير بيانات 

 ،ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأةاإلعالمودرجة التفاعل مع الحمالت التعليم 

أي  ؛غير دالةقيمة ، وهي 0.749، عند مستوى معنوية= 0.289حيث بلغت قيمة ف= 

فيما يتعلق  للمبحوثينليمية المختلفة اختالفات واضحة بين المستويات التع ال توجدأنه 

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في اإلعالمبدرجة تفاعلهم مع الحمالت 

 السعودية على تويتر. 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

التوعوية المناهضة للعنف ضد ية اإلعالممتغير التعليم ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 المرأة.

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المهنة ودرجة التفاعل مع الحمالت  -5

 اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة:

 (34جدول رقم )

ية التوعوية اإلعالمداللة الفروق بين متغير العمل ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 المرأة في السعودية على تويترالمناهضة للعنف ضد 

 العدد المهنة 

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 3 70657. 2.0274 73 طالب درجة التفاعل

207 

1.744 .159 

 81563. 2.2500 60 أكاديمي

 75423. 2.3016 63 إداري

 79881. 2.2667 15 صحي

 76350. 2.1896 211 المجموع

متغير ( إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 34تشير بيانات الجدول رقم )

 ،ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأةاإلعالمودرجة التفاعل مع الحمالت المهنة 

أي  ؛دالةغير قيمة ، وهي 0.159، عند مستوى معنوية= 1.744حيث بلغت قيمة ف= 

اختالفات واضحة بين أصحاب المهن المختلفة فيما يتعلق بدرجة تفاعلهم  ال توجدأنه 

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة. اإلعالممع الحمالت 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد الماإلعمتغير المهنة ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 المرأة.
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فروق ذات داللة إحصائية بين متغير المستوى االقتصادي االجتماعي توجد  -6

للمبحوثين ودرجة التفاعل مع الحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضة للعنف 

 ضد المرأة:

 (35جدول رقم )

داللة الفروق بين متغير المستوى االقتصادي االجتماعي ودرجة التفاعل مع 

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة بالسعودية على تويتراإلعالمالحمالت 

االقتصادي  ىالمستو 

 االجتماعي

 العدد

N 

المتوسط 

 الحسابي

Mean 

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

df 

مستوى  Fقيمة 

 المعنوية

Sig 

 2 78245. 2.1379 58 منخفض درجة التفاعل

208 

.203 .816 

 77175. 2.2198 91 متوسط

 74303. 2.1935 62 مرتفع

 76350. 2.1896 211 المجموع

متغير ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 35توضح بيانات الجدول رقم )

ية اإلعالمودرجة التفاعل مع الحمالت المستوى االقتصادي االجتماعي للمبحوث 

، عند مستوى 0.203حيث بلغت قيمة ف=  ،التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة

اختالفات واضحة بين  ال توجدأي أنه  ؛غير دالةقيمة ، وهي 0.816معنوية= 

اعلهم مع فيما يتعلق بدرجة تفللمبحوثين المختلفة  ةاالقتصادية االجتماعي المستويات

 ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة. اإلعالمالحمالت 

بذلك يثبت عدم صحة الفرض الفرعي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

ودرجة التفاعل مع الحمالت  ينمتغير المستوى االقتصادي االجتماعي للمبحوث

 ضد المرأة.ية التوعوية المناهضة للعنف اإلعالم

ة القائل بوجود فروق ذات دالل يا صحة الفرض الرئيسيثبت جزئيً  ،على ما سبق بناءً 

إحصائية بين الخصائص الديموغرافية للمبحوثين ودرجة التفاعل مع الحمالت 

 ية المناهضة للعنف ضد المرأة.اإلعالمالتوعوية 

الفرض الثالث: توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين كثافة التعرض للحمالت 

التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على منصة تويتر ودرجة التفاعل مع اإلعالمية 

 الحمالت.  هذه

 (36جدول رقم )

هضة للعنف ضد المرأة ية التوعوية المناإلعالمالعالقة بين كثافة التعرض للحمالت 

 الحمالت هذهبالسعودية على منصة تويتر ودرجة التفاعل مع 

  كثافة التعرض

 معامل االرتباط 296.

 الداللة ىمستو

 العدد

 درجة التفاعل

.000 

211 
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إلى وجود عالقة ارتباطية طردية بين كثافة التعرض  (36رقم )تشير بيانات الجدول 

التوعية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية على منصة تويتر  اإلعالميةللحمالت 

، 0.269الحمالت، حيث بلغت قيمة معامل ارتباط بيرسون= هذهودرجة التفاعل مع 

زادت  ،أي أنه كلما زادت كثافة التعرض ؛0.000 دالة عند مستوى معنوية=قيمة وهي 

 والعكس صحيح.  ،درجة التفاعل

القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  يرئيسبذلك يثبت صحة الفرض ال

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على اإلعالمبين كثافة التعرض للحمالت 

 الحمالت. هذهمنصة تويتر ودرجة التفاعل مع 

  :النتائج العامة للدراسة

 تقديم الحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضة في تناولت هذه الدراسة فعالية موقع تويتر

مفردة من طلبة  211بالتطبيق على عينة تتكون من  ،السعودية للعنف ضد المرأة في

صل تو ،وباستخدام أداة االستبيانوأساتذة ومنسوبي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة. 

لى ة ويؤدي إبما يجيب عن تساؤالت الدراس ،الباحثان إلى مجموعة كبيرة من النتائج

 .التحقق من صحة فروضها

 أوالً: نتائج تساؤالت الدراسة

استطاع الباحثان التوصل إلى مجموعة من النتائج التي أجابت عن تساؤالت الدراسة على 

 النحو التالي:

ية المناهضة للعنف ضد المرأة اإلعالمارتفاع معدل استخدام جمهور الحمالت  .1

سبة عالية لتويتر بن "الدائم"لمنصة تويتر، حيث أوضح نصف المبحوثين استخدامهم 

 "ان اأحي"في المرتبة الثانية من يستخدمون منصة تويتر  ثم جاء، (53.1٪)بلغت 

 "ل نادربشك"كان ثلث المبحوثين يستخدمون تويتر  في حين، (30.3٪)بنسبة بلغت 

يتبين ارتفاع معدل  ،. وبناء  على ذلك(16.6٪)رة بنسبة بلغت في المرتبة األخي

ية المناهضة للعنف ضد المرأة لمنصة تويتر، اإلعالماستخدام جمهور الحمالت 

اختلفت هذه  .0.75246، وانحراف معياري بلغ 2.3649وذلك بمتوسط حسابي بلغ 

( التي أشارت أن الفيسبوك يأتي 2020النتيجة مع دراسة الباحثتان )ايمان ولجين

تفاع ارفي مقدمة مواقع التواصل االجتماعي التي يعتمد عليها أفراد العينة حسب 

االستخدام واألهمية يتبعه موقع اليوتيوب، ثم موقع تويتر وموقع انستجرام  معدل

تفسير ذلك بإختالف أنماط ومعدل استخدام مواقع  وبعد ذلك سناب شات. وممكن

التواصل االجتماعي من بلد معين إلى بلد أخرى وذلك إلعتبارات ثقافية وتقنية 

 خر. ألواقتصادية تختلف من بلد 

استخدامهم لمنصة تويتر أن مدة  (%52.1)نسبة ب في المرتبة األولى ذكر المبحوثون .2

لى سنوات إ 3من "يستخدمون تويتر  من في المرتبة الثانية "، يليهمسنوات 5"تفوق 

في  "سنوات 3أقل من "من سنة إلى  يلي ذلك، (21.8٪)" بنسبة بلغت سنوات 5
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في المرتبة الرابعة واألخيرة  ثم "أقل من سنة"، (٪14.7)لمرتبة الثالثة بنسبة بلغت ا

يتضح ارتفاع مدة استخدام جمهور الحمالت  ومن هنا. (11.4٪)بنسبة بلغت 

ية المناهضة للعنف ضد المرأة لمنصة تويتر، وذلك بمتوسط حسابي بلغ اإلعالم

 و .1.05209، وانحراف معياري بلغ 3.1469

عنف ية المناهضبببة للاإلعالمتنوعت مسبببتويات كثافة اسبببتخدام جمهور الحمالت  .3

أفراد من  (51.7٪) نسببببببة أوضبببببحتحيث  ،ضبببببد المرأة لمنصبببببة تويتر يومي ا

من  ثم يأتي، ا""أقل من سببباعة واحدة يومي   لـبببببببب تويتر أنهم يسبببتخدمونالجمهور 

في المرتبة الثانية  سبببباعات يومي ا" 3أقل من "من سبببباعة إلى يسببببتخدمون تويتر 

ة في المرتب "طوال اليوم"كانت كثافة االستخدام  في حين، (33.6٪)بنسبة بلغت 

 نوفي المرتبة الرابعة واألخيرة من يستخدم ، يلي ذلك(8.5٪)الثالثة بنسبة بلغت 

 . (6.2٪)بنسبة بلغت  ساعات يومي ا" 6ساعات إلى  3"من تويتر 

جمهور الحمالت اإلعالمية  مسبببببتويات كثافة اسبببببتخداممدة وتعدد يمكن تفسبببببير  .4

يتوافق مع مستويات استخدام وسائل التواصل  ، بأنةللعنف ضد المرأة ةالمناهض

اسببببببتخدام مواقع وتطبيقات االنترنت سببببببواء  داخل معدل وارتفاع االجتماعي 

، ومن المتوقع ارتفاع معدالت االسببببببتخدام بسبببببببب المملكة العربية السببببببعودية

   المشاريع السعودية القائمة لتطوير قطاع االتصاالت وتقنية المعلومات السعودي. 

 الوسببببائلضببببل ومواقع التواصببببل االجتماعي قائمة أف اإلنترنتكل من تصببببدر  .5

من جانب جمهور الصببحية واالجتماعية  ضببوعاتخبار والموإعالمية لمتابعة األ

، (85.3٪)وصببلت إلى بنسبببة الحمالت اإلعالمية المناهضببة للعنف ضببد المرأة 

 بنسبببببببببة اإلنترنببتيليببه مواقع  ،(55٪)بلغببت  وحظي موقع تويتر على نسبببببببببة

( التي أشببارت 2019اتفقت هذه النتيجة مع دراسببة )سببحر السببديري،  .(٪12.3)

( من بين وسببببببائل المتابعة التي يتابعها المبحوثين 80أن تويتر جاء وبنسبببببببة )٪

 لتلقي الرسائل الصحية، مما يجعله القناة األهم لمتابعة األخبار الصحية.

المحلية المناهضببببببة للعنف  ية التوعويةاإلعالمارتفاع درجة االهتمام بالحمالت  .6

الجمهور عينة الدراسة، وذلك  جانبنشر عبر منصة تويتر من ضد المرأة التي ت  

بلغت  في حين ،0.68912، وانحراف معياري بلغ 2.3175بمتوسط حسابي بلغ 

بالحمالت اإلعالمية التوعوية المناهضبببة للعنف اليهتمون نسببببة المبحوثين الذين 

 عينة الدراسة.إجمالي من فقط  (12.8٪)ضد المرأة 

 توعوية المناهضببة للعنفية الاإلعالمالمبحوثين بالحمالت اهتمام تنوعت أسببباب  .7

نها تكشببف عن بعض القضببايا والموضببوعات أل" جاء في مقدمتهاف ؛ضببد المرأة

غت  بة بل بة األولى بنسبببببب في يلي ذلك ، (64.7٪)المهمة في المجتمع" في المرت

بة ا من المعلومات التفاعلية" بنسبعديد  المرتبة الثانية "ألنها منصبة مجانية وتوفر 

ولة وموثوق بها" في المرتبة ئراء شخصيات مس، ثم "ألنها تقدم آ(50.0٪)بلغت 
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ألنها تحفزني على ذلك في المرتبة الرابعة " ، يلي(30.4٪)الثالثة بنسبببببببة بلغت 

نجد أن  .(25.5٪)بنسببببة بلغت تمعية والتفاعل مع هذه القضبببايا" المشببباركة المج

أسببببباب اهتمام المبحوثين تتوزع مابين أسببببباب ذات عالقة بالمحتوى االتصببببال 

 مع مابالوسببببيلة االتصببببالية، وتختلف هذه األسببببباب وأسببببباب أخرى ذات عالقة 

( حول أسببببببباب اهتمام وثقة 2017نتيجة دراسببببببة )عزة حسببببببين،إلية أشببببببارت 

التي تنشببببببر على والمبحوثين في دور الحمالت التوعويببة للجمعيببات الخيريببة 

السمعة الطيبة للجمعية في المرتبة األولى ووضوح تأتي حيث ، القنوات الفضائية

أهداف ورسبببببالة الجمعية المعلن عنها في المرتبة الثانية ويليها في المرتبة الثالثة 

وقد يعزى االختالف بين الدراستين  ية الملموس في المجتمع.وضوح نشاط الجمع

إلى اختالف الموضوع حيث أن موضوع التبرعات ذا أبعاد إنسانية ودينية ولكن 

 ظاهرة العنف ضد المرأة قضية ذات أبعاد ثقافية وتشريعية وسلوكية.  

باب عدم ا تتحدد .8 ية اإلعالمبالحمالت الجمهور عينة الدراسبببببببة هتمام أهم أسبببببب

القضببية  البحث عن تفضببيلفي "نشببر عبر منصببة تويتر التوعوية المحلية التي ت  

، (59.3٪)خرى" في المرتبة األولى بنسببببة بلغت أمصبببادر معلومات  من خالل

واختلفت هذه . االتصببببالتنوع مصببببادر المعلومات وتعدد قنوات مما يشببببير إلى 

بشأن أسباب عدم وجود دور للحمالت  2020)النتيجة مع دراسة )ايمان و لجين ،

من وجهة نظر  2020التوعوية االلكترونية الخاصبببببببة ببرنامج التحول الوطني 

عينة الدراسببببببة حيث جاء في المرتبة األولى ألنها تقليدية وغير جذابة في تقديم 

يليببه في المرتبببة الثببانيببة ألنهببا التقببدم إجببابببات كببافيببة حول كببافببة  المعلومببات،

سارات، وأ ستف خيرا الن المشتركون يخشون التعرض للضرر عند التحدث في ا

 هذه الموضوعات.  

شبببببر نية التوعوية المحلية التي ت  اإلعالمللحمالت  المبحوثين متابعةارتفاع درجة  .9

من مفردات الدراسة، وذلك بمتوسط  (79٪)عبر منصة تويتر بنسبة وصلت إلى 

  .0.69961، وانحراف معياري بلغ 2.0758حسابي بلغ 

ية من المعلومات عن الحمالت  يرى .10 ية أفراد العينة أن هناك كفا ية اإلعالمغالب

من  (34.6٪)يؤكد في حين  ،التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية

  الحمالت التوعوية.هذه المعلومات عن  عدم كفايةأفراد العينة 

هامفيما يتعلق بمدى  .11 وبرامج تمكين المرأة في تعزيز  2030رؤية المملكة  إسبببببب

ية المناهضببببة للعنف ضببببد المرأة في السببببعودية من وجهة اإلعالمدور الحمالت 

أن الرؤية أسهمت  (58،8٪) أكد المبحوثون بنسبة ،نظر الجمهور عينة الدراسة

في المرتبة الثانية بنسببببببة بلغت  وأوضبببببحواية، اإلعالمتعزيز دور الحمالت في 

الرؤية أن  (6.6٪) في حين رأوا بنسبببةسببهمت إلى حد ما، أأن الرؤية  (٪34.6)

  . بشيء في هذا السياق لم تسهم
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مناهضببببة العنف ضببببد " ض لحمالت توعوية إعالمية بعنوانارتفاع درجة التعر .12

لهذه تعرضببببهم  المبحوثينمن  (20٪) أوضببببح، حيث المرأة" عبر منصببببة تويتر

لهذا النوع  يتعرضبببون منهم أنهم (44٪)ذكرت نسببببة و ،الحمالت "بشبببكل دائم"

ا" منهم (36٪) في حين أوضببببببحت نسبببببببة، "أحيان ا" من الحمالت ما  أنهم "نادر 

 ية. اإلعالميتعرضون لهذا النوع من الحمالت 

أهم حملة مناهضة للعنف ضد  "الت جمعية حماية األسرة الخيريةحم" تعتبر .13

ثم من عينة الدراسة،  (52.1٪) نسبةب المرأة بالسعودية من وجه نظر الجمهور

في المرتبة الثانية " 1919حمالت مركز بالغات العنف األسري الوطني "جاءت 

في المرتبة الثالثة  "حمالت جمعية النهضة" جاءت في حين، (35.5٪)بنسبة 

في المرتبة  "حمالت برنامج األمان األسري الوطني"ثم  ،(21.3٪)بنسبة بلغت 

في المرتبة  "ون األسرةئحمالت مجلس شفـ " (19.0٪)الرابعة بنسبة بلغت 

وتناسقا  مع نتيجة دراسة )شيرين  . (11.0٪)بنسبة بلغت الخامسة 

( التي أجريت في جمهورية مصر العربية على المواقع 2019العراقي،

رأة فقد ضد الم االلكترونية النسائية للتعرف على دورها في تناول قضايا العنف

أشارت النتائج أن موقع المجلس القومي للمرأة كان األكثر اهتماما  وطرحا  لقضايا 

 العنف ضد المرأة واألكثر استفادة من اإلمكانيات التقنية التي توفراها االنترنت.

لمرأة للعنف ضد ا ية التوعوية المناهضةاإلعالمما يتعلق باالتجاه نحو الحمالت يف .14

ول حخرين مع اآل المبحوثين أنهم يتناقشوننصف أوضح  ،يترعبر منصة تو

 (26.1٪) وذكروا بنسبة ،(49.8٪)نسبة بلغت بالموضوعات الخاصة بالحملة 

ن في حي ،لة عبر وسائل التواصل االجتماعيفي نشر رسائل الحم أنهم شاركوا

 . موضوع الحملة وتفاصيلهأنهم تناقشوا حول  (23.7٪)أوضحوا بنسبة 

بعد أول  أنهمالجمهور عينة الدراسة أفراد من  (19٪)وجد  ،ما سبقنقيض على  .15

وى الحملة وأصبحوا يهتمون بمحت وااطالع على الحمالت التوعوية لم يعد

مزيد من على  أنهم حاولوا الحصول (7.1٪)ذكروا بنسبة ثم  ،يبتعدون عنها

عالقة بموضوع  لهو كتاب أو مجلة أالمعلومات من خالل االطالع على صحيفة 

 الحملة.

قاموا بحظر حساب أو حسابات تابعة أنهم  مبحوثي الدراسةمن  (2.8٪)يرى  .16

 .  جد ا امعدل منخفض  هذا ال دمرأة، ويعلحمالت إعالمية مناهضة للعنف ضد ال

توعوية مناهضة للعنف ضد قدم من حمالت إعالمية ارتفاع درجة التفاعل مع ما ي   .17

ا ما يتفاعلون مع الحمالت اإلعالمية في حين المرأة،  كان المبحوثون نادر 

 .  ( فقط21.3٪)التوعوية بنسبة 

ت حيث ثب ،ستقاة من الحمالت التوعويةأنماط التفاعل مع المعلومات الم   اختالف .18

 ية التوعوية بالتعليقاإلعالممع الحمالت  نتفاعلوي المبحوثينمن  (%33.3)أن 
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في توعية  باإلسهام (30.8٪)المبحوثون بنسبة  يقوموبشكل متوازي  ،أو المشاركة

في معلومات من الحمالت،  حصولهم علىمحيطهم االجتماعي بعد األفراد داخل 

ا و ،(24.2٪) بنسبة يقوموا بنشرها بالمعلومات وال حتفظ المبحوثونيحين  أخير 

 على الحملة والتعرض لهااالطالع على محيطهم بتشجيع األفراد في  يقومون

( فقد جاء 2019،اتفقت هذه النتيجة مع دراسة )شيرين العراقي. (11.8٪)بنسبة 

كأبرز أنماط وصور التفاعلية في  Share في الترتيب األول إمكانية المشاركة

المواقع االلكترونية عينة الدراسة، واختلفت مع دراسة الباحثتان )ايمان 

إعجاب فقط حصل على المركز ( التي اشارت أن االكتفاء بإبداء 2020،ولجين

األول كأهم اشكال تفاعل الجمهور عينة الدراسة مع الحمالت اإلعالمية 

 اإللكترونية.

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة اإلعالمأنماط دعم الحمالت  تتحدد أهم .19

 ،الدعم المادي والمعنوي للحمالت ومشاركتها عبر مواقع التواصل االجتماعي في

 غتبل ضئيلة نسبة ذا النمط في إجابات الجمهور عينة الدراسة سوىه نلولم ي

(٪4.7).  

ة منها زياد ؛ية التوعويةاإلعالموضع للحمالت تعدد األهداف التوعوية التي ت  ت .20

 واإلسهام في ،ورفع مستوى الوعي الجماهيري ،المعرفة بحقوق المرأة وواجباتها

والخدمات الحكومية المناهضة للعنف ضد المرأة  اتنشر معلومات عن اآللي

قد وتحرير المرأة من القيود الثقافية واالجتماعية. و ،والمنظمات المحلية المختصة

التي طبقت على حمالت  2019) ،نتيجة مع دراسة )سلمى ونفيسةالهذه توافقت 

 ى، والتي ركزت فيها الحمالت علالتوعية المرورية من خالل صفحات الفيسبوك

تغيير السلوكيات المرورية الخاطئة والتي تقود في غالب األحيان الى خسائر مادية 

وبشرية جمة، واستبدلها بسلوكيات أخرى في أطار التربية المرورية وسعت الى 

تعزيز سلوكيات اإليجابية متصلة بالسالمة المرورية قصدا  للتأكيد على أهمية 

 إتباعها.

حدد دوات تأنحو مدى ما يتمتع به تويتر من قدرات وفيما يتعلق باتجاه الجمهور  .21

 نأوضح المبحوثوية التوعوية، اإلعالمخاصة فيما يتعلق بالحمالت  ،مدى ثرائه

في المقدمة أن موقع تويتر يقدم المضامين الخاصة بالحمالت التوعوية بأشكال 

ة دإتاحة استخدام عبتميز كما ي ،وغيرهامتنوعة كالنصوص والفيديو والروابط 

كافة أمام موقع المع توفر إمكانية استخدام  ،لغات في نصوص التغريدات

ية التوعوية اإلعالمالمستخدمين في المملكة وخارجها لمناقشة موضوع الحمالت 

 وهذة النتيجة تطابقت مع الفرض الرئيسيالمناهضة للعنف ضد المرأة بالسعودية.  

 ثراء الوسيلة اإلعالمية. لنظرية 
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 نتائج الفروضثانيًا: 

ئج التي أدت إلى التحقق من فروض تمكن الباحثان من الخروج بمجموعة من النتا

 وذلك على النحو التالي: ،الدراسة

ثبوت عدم صحة الفرض األول الرئيسي القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  .1

 ميةاإلعال بين الخصائص الديموغرافية للمبحوثين وكثافة التعرض للحمالت

 منصة تويتر. عبرالمناهضة للعنف ضد المرأة  عويةالتو

القائل بوجود فروق ذات داللة إحصائية  يصحة الفرض الرئيسل الثبوت الجزئي .2

بين الخصائص الديموغرافية للمبحوثين ودرجة التفاعل مع الحمالت التوعوية 

 ية المناهضة للعنف ضد المرأة.اإلعالم

القائل بوجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بين  يصحة الفرض الرئيس ثبوت .3

ية التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة على اإلعالمكثافة التعرض للحمالت 

 الحمالت. هذهمنصة تويتر ودرجة التفاعل مع 

 : هاتوصياتخاتمة الدراسة و

 : هي ،مجموعة من التوصياتالدراسة  تقدم

ر يعتب حيث ،التوعوية المناهضة للعنف ضد المرأةية اإلعالماالهتمام بالحمالت  .1

لوجود بيئة مناسبة بالمملكة للبدء في التغيير واحتواء ظاهرة  اإيجابي   امؤشر  ذلك 

 العنف ضد المرأة. 

ية المناهضة اإلعالمواألنشطة التوعوية  2030مة بين مبادرات رؤية ءأهمية الموا .2

أن مبادرات رؤية  المبحوثينمن الغالبية العظمى  حيث ترى ،للعنف ضد المرأة

ية ية التوعواإلعالمالسعودية أسهمت بشكل كبير في تعزيز دور الحمالت  2030

 المناهضة للعنف ضد المرأة.  

هناك حاجة ملحة لتفعيل دور تويتر كمنصة إلكترونية لرفع مستوى الوعي بقضايا  .3

ا ،العنف ضد المرأة في السعودية ث حي ،وسط المجتمع الطالبي الجامعي خصوص 

ا داخلأثبتت نتائج الدراسة أن موقع تويتر يجد قبوال    .المجتمع الجامعي كبير 

بما  ،ام موقع تويتر بين أوساط الجمهوربينت الدراسة ارتفاع معدل وكثافة استخد .4

 تلبث الحمال فرصة أمام المنظمات المعنية بالحد من ظاهرة العنف ضد المرأةيتيح 

 .  العنفهذا التوعوية لمناهضة 

تمكين المرأة في المجتمع برامج وإجراءات  ةواكبمل اإلنترنتتطوير مواقع  .5

أفضل وسيلة إعالمية لمتابعة األخبار الصحية  اإلنترنتحيث يعتبر  ،السعودي

 الجمهور. أفراد واالجتماعية بين 
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مشاركة الشركات والمؤسسات الخاصة في رعاية البرامج والفعاليات  أهمية .6

 . دورها االجتماعيالتوعوية المناهضة للعنف ضد المرأة كجزء من 

 الجامعات:بتوصيات خاصة 

إقامة المحاضرات والندوات والمؤتمرات العلمية الخاصة بمناهضة العنف ضد  .1

 المرأة في المملكة. 

من محلية جتماعية الين المؤسسات التعليمية والمنظمات االتفعيل التعاون التكاملي ب .2

 أجل تطوير البرامج التعليمية والتدريبية المناهضة للعنف ضد المرأة في السعودية. 

المؤسسات  توعوية على طالب وطالبات ومنسوبيتركيز البرامج والحمالت ال .3

 لديهم.الجامعية من أجل رفع مستوى الوعي 

عنف ضد المرأة في المناهج المراجعة المناهج الدراسية وإدخال مفاهيم مناهضة  .4

 االجتماعي والثقافي.اإلنساني ودرس في الحقل والمواد التي ت  
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 مصادر ومراجع الدراسة

 أوالً: المصادر العربية

دور الحمالت التوعوية في الحد من ظاهرة التنمر  2020).القدوري، شذى؛ عبد الصبور، وائل.) .1

عمان، رسالة ماجستير ،جامعة الشرق  –في المدارس األساسية األردنية محافظة العاصمة 

 .128-1األوسط،

ية في التأثير على السلوكيات الوقائية اإلعالمم(. دور الحمالت 2019السديري، سحر صالح. ) .2

 داب، جامعة الملك سعود.سالة ماجستير. كلية اآللألسرة السعودية: دراسة تحليلية. ر

ية األسس النظرية واإلجراءات اإلعالمم(. حمالت التوعية 2018العوفي، عبد اللطيف. ) .3

 . دار جامعة الملك سعود للنشر. الرياض.2التطبيقية. ط

. الدار المصرية اللبنانية. 1والمجتمع. ط اإلعالم(. 2004الحديدي، منى، وإمام، سلوى. ) .4

 القاهرة.

(. إدارة العالقات العامة المدخل اإلستراتيجي. القاهرة. 2014الجمال، راسم و عياد، خيرت. ) .5

 الدار المصرية اللبنانية. 

 ية. القاهرة، المكتب المصري للمطبوعات.اإلعالمم(. الحمالت 2012الضبع، رفعت. ) .6

ية دراسة في األساليب اإلقناعية. مجلة الحكمة اإلعالم(. الحمالت م2015بورقعة، سمية. ) .7

 .102-180(:29ية واالتصالية. )اإلعالمللدراسات 

لكترونية بمواقع التواصل ية اإلاإلعالمم(. دور الحمالت 2020وشكري، لجين. ) ،حسين، إيمان .8

قات العامة الشرق مجلة بحوث العال م.2020االجتماعي في التوعية ببرنامج التحول الوطني 

 .44-11(:28األوسط، )

بجامعة أم القرى للحمالت  اإلعالمم(. تعرض طالبات 2017حسين، عزة جالل عبدهللا. ) .9

ية للجمعيات الخيرية السعودية على بعض القنوات الفضائية وعالقتها بثقافة العمل اإلعالم

عالن، لعامة واإلالتطوعي لديهم: دراسة ميدانية. مجلة العلمية لبحوث العالقات ا

(11:)201_159. 

 . القاهرة. دار الفكر العربي.اإلعالمم(. األسس العلمية لنظريات 1978، ج. )يرشت .10

ستراتيجيات الفلسفية لتصميم حمالت إعالنية لدعم المنظومة األخالقية م(. اإل2018سالم، عبير. ) .11

 .422_399 (:11والقيمية بالمجتمع. مجلة العمارة والفنون اإلنسانية. )

الجديد. الرياض، دار جامعة الملك  اإلعالمية عبر اإلعالمم(. الحمالت 2015سليم، حنان أحمد. ) .12

 سعود للطباعة والنشر.

ية. مجلة الفن اإلذاعي، اإلعالم(. تخطيط وتنفيذ الحمالت 2005عسران، صابر سليمان. ) .13

 .36. ص179ع

دراسة  (لكترونية النسائيةالمواقع اإلم(. أطر قضية العنف ضد المرأة في 2019كامل، شرين. ) .14

 .116-92 (:47(. حوليات آداب عين شمس. )ةمقارن

ية في التوعية بقضايا التعليم والعمل. جامعة اإلعالمم(. فاعلية الحمالت 2016محمد، تقوى. ) .15

 أم درمان اإلسالمية، السودان.
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خالل شبكات التواصل  حمالت التوعية اإللكترونية من (.2019ناسلي نفسية؛ مساعدي سلمى.) .16

التوعية المرورية عبر الفيس بوك أنموذجا.المجلة الجزائرية لألبحاث -االجتماعي في الجزائر

 .202-185(:4والدراسات،)
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