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ملخص تنفيذي..
إلــى وزارة  الوطنــي«  الســعودية للســياحة والتــراث  العامــة  بــرز قــرار تحويــل »الهيئــة 
للســياحة كأحــد أهــم الجهــود التنفيذيــة والتشــريعية التــي اتخذتهــا المملكــة لتحقيــق 
َوْفــَق  المهــم،  القطــاع  هــذا  فــي  والتســويقية  واالقتصاديــة  التطويريــة  أهدافهــا 
اســتراتيجية وطنيــة تهــدف لتوفيــر منظومــة متكاملــة مــن الخدمــات والعــروض للســياح، 
إضافــة إلــى توفيــر بيئــة اســتثمارية جاذبــة للمســتثمرين الحالييــن والجــدد، وبالتالي تتحول 
الســياحة فــي الســعودية إلــى مصــدر رئيســي للدخــل وللتوظيــف، بمــا ينســجم مــع رؤيــة 
ل علــى زيــادة مســاهمة قطــاع الســياحة فــي  2030، فالمملكــة العربيــة الســعودية ُتعــوِّ
الناتــج الوطنــي، ودعــم االقتصــاد الوطنــي، بعائــدات تصــل إلــى 10%، وتوقــع اســتقبال 
ا باإلضافــة إلــى توفيــر مــا يصــل إلــى 1.6 مليــون وظيفــة بحلــول  100 مليــون زيــارة ســنويًّ
عــام 2030، لتكــون المملكــة وفــق تلــك الرؤيــة ضمــن أكثــر 5 دول اســتقبااًل للســياح، 
ــى الــوزارة اســتراتيجية اتصاليــة تهــدف إلــى  وفــي إطــار تحقيــق تلــك المســتهدفات تتبنَّ
عــدة  خــالل  مــن  والخدمــات  والممارســات  باألنشــطة  والتعريــف  والتوجيــه  اإلعــالم 
قنــوات اتصاليــة، وانطالًقــا مــن هــذا اإلطــار ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى 
رصــد وتحليــل أشــكال وخصائــص تحقيــق هــذا الــدور اإلعالمــي وقيــاس أنمــاط وأحجــام 
التفاعــل المتاحــة مــن خــالل الحســاب الرســمي للــوزارة عبــر منصــة »تويتــر« بصفتــه أحــد 
أبــرز أشــكال التواصــل االجتماعــي واألعلــى اســتخداًما فــي المجتمــع الســعودي، وذلــك 
باالعتمــاد علــى أداة تحليــل المضمــون، وباســتخدام أســلوب المســح الشــامل لــكل 
التغريــدات والتعليقــات المنشــورة علــى الصفحــة، فــي عينــة زمنيــة لمــدة شــهر، تبــدأ 
ــو 2020م، وتوصلــت الدراســة  ــوم 31 يولي ــو 2020م، وتنتهــي فــي ي ــوم 1 يولي فــي ي

إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات أهمهــا:

غلــب الطابــع الخدمــي علــى الشــكل اإلعالمــي الــذي يقــدم مــن خاللــه المحتــوى 
)التغريــدات(، مــع مالحظــة انحســار هــذا الــدور فــي الترويــج واإلعــالن عــن البرامــج 
والــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا الــوزارة وقطاعاتهــا المختلفــة، وهــو األمــر الــذي 
يســتلزم إعــادة مراجعــة لــأدوار والموضوعــات المنشــورة فــي الحســاب، لتمثيــل كل 
األنشــطة والخدمــات والقطاعــات التــي تمثــل أعمــال الــوزارة، وتحقيــق حالــة الــرواج 

ــر.  ــادة فاعليــة الحســاب وتحقيــق التأثي اإلعالمــي المطلــوب لزي
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واســتحوذت الســياحة علــى اهتمــام بــارز فــي محــاور الرؤيــة مــن خــالل التأكيــد علــى أهميــة 
إحيــاء التــراث الوطنــي واإلســالمي والعربــي والقديــم، والمحافظــة عليــه والتعريــف بــه 
ــا، وإعــادة تأهيــل مواقــع التــراث ســعًيا إلــى تســجيلها ضمــن قائمــة المواقــع  ــا وعالميًّ محليًّ
التراثيــة المعتــرف بهــا عالميــا، ومــن ثــم تمكيــن الجميــع من الوصول إليها بوصفها شــاهًدا 
ــا علــى إرث الســعودية العريــق، ودورهــا الفاعــل، وموقعهــا البــارز علــى خريطــة الحضــارة  حيًّ
ــه إلــى الســائح  اإلنســانية، باإلضافــة إلــى تمكيــن نمــوِّ العــرض الســياحي والترفيهــي الموجَّ
وترفيهيــة  ســياحية  كوجهــة  وتســويقها  بالمملكــة  الوعــي  لتعزيــز  والدولــي،  المحلــي 
ــا، وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك لــم يــأُل المســؤولون عــن هــذا القطــاع جهــًدا  ــا وعالميًّ إقليميًّ
لتنفيــذ علميــات تطويــر بنيــة تحتيــة متقدمــة بتوجيهــات رشــيدة مــن قيــادات المملكــة، 
وإعــداد األنظمــة والتشــريعات الالزمــة، وبنــاء القــدرات المؤسســية، التــي أســهمت فــي 
خلــق فــرص وظيفيــة متنوعــة وزيــادة مســاهمة القطــاع الســياحي فــي االقتصــاد العــام 

للمملكــة.

ــا لقطــاع الســياحة الــذي يعــد أحــد أبــرز القطاعــات  ُتوِلــي قيــادة المملكــة العربيــة الســعودية اهتماًمــا خاصًّ
ذات النمــو الســريع فــي الوقــت الحالــي، ويمثــل أحــد المحــاور المهمــة لرؤيــة الســعودية 2030، والتــي تعبر 
ــٍه طمــوٍح للتعجيــل بإصالحــات واســعة النطــاق علــى كل المســتويات االجتماعيــة واالقتصاديــة،  عــن توجُّ
وأهمهــا تنويــع مصــادر اقتصــادات المملكــة وتطويــر الخدمــات العامــة، وانفتــاح الســوق الســعودي أمــام 

المســتثمرين الدولييــن وخلــق بيئــة جاذبــة ومالئمــة لألعمــال التجاريــة واالســتثمارية.

مقدمة..
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ِقَيِمــيٍّ  ُبْعــٍد  مــن  الســياحي  للقطــاع  الســعودية  العربيــة  المملكــة  رؤيــة  وتنطلــق 
ــي  ومجتمعــي وحضــاري فــي المقــام األول، يتبعهــا ُبعــد اقتصــادي محلــي ودور دول
فاعــل ومتفاعــل مــع القيــم والمجتمعــات األخــرى، لــذا حرصــت وزارة الســياحة، بصفتهــا 
امتــداًدا للهيئــة العامــة للســياحة والتــراث الوطنــي، على اســتكمال تحقيق مســتهدفات 
االســتراتيجية الوطنيــة الســعودية، مــن خــالل تنفيــذ عمليــات تطويــر شــاملة لمنظومــة 
البنيــة  وتطويــر  وتحديــث  الكبــرى،  المشــاريع  مــن  عــدًدا  تشــمل  الســياحي،  القطــاع 
التحتيــة، وتأهيــل المواقــع الســياحية والتراثيــة، واالرتقــاء بقطاع اإليواء ووكاالت الســفر 
والخدمــات الســياحية، وتطويــر األنشــطة والفعاليــات فــي المواقــع الســياحية، فضــاًل 
عــن تنميــة المــوارد البشــرية الســياحية مــن خــالل قطــاع االســتثمار الســياحي وغيــره مــن 

القطاعــات والبرامــج الرئيســية التــي تقــوم عليهــا 
لإلخبــار  إعالميــة  اســتراتيجية  وســاندتها  الــوزارة، 
الداخليــة  جماهيرهــا  مــع  والتواصــل  والتوعيــة 
والحســابات  المواقــع  أبرزهــا  كان  والخارجيــة، 
مــع  للتواصــل  المخصصــة  الرســمية  االجتماعيــة 
اإلعالميــة  الخدمــات  وتقديــم  الجمهــور،  هــذا 

ة. المرجــوَّ الالزمــة لتحقيــق األهــداف 

وفــي إطــار هــذا الــدور المهــم للقطــاع الســياحي فــي تحقيق المســتهدفات االســتراتيجية 
واالجتماعيــة  والثقافيــة  واالقتصاديــة  الوطنيــة  والمســؤولية  الســعودية،  الوطنيــة 
للــوزارة، وبصفتهــا وزارة خدميــة فــي المقــام األول، يعتمــد حاصــل منتوجهــا األساســي 
علــى جــذب واســتيعاب وخدمــة المتعامليــن معهــا مــن األفــراد والجهــات والمؤسســات 
المحليــة واإلقليميــة والعالميــة، ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى الوقــوف 
علــى الــدور اإلعالمــي إلحــدى أهــم أدوات الــوزارة للتواصــل مــع جماهيرهــا الداخليــة أو 
الخارجيــة، لرصــد أشــكال وخصائــص تحقيــق هــذا الــدور وقيــاس أنمــاط وأحجــام التفاعــل 
المتاحــة مــن خاللــه، وبصفتــه أحــد أبــرز أشــكال التواصــل االجتماعــي واألعلــى اســتخداًما 
ــا مع مســتهدفات وزارة الســياحة  بين »الســعوديين«، كونهم الفئة األكثر اتصااًل وتماسًّ
الســعودية علــى كل المســتويات، تــم االعتمــاد علــى »تويتــر« كمجتمــع ممثــل للدراســة، 
مــن خــالل تحليــل محتــوى الحســاب الرســمي لــوزارة الســياحة الســعودية علــى تويتــر، 
بالتطبيــق علــى عينــة زمنيــة لمــدة شــهر كامــل، باســتخدام أســلوب المســح الشــامل لــكل 
التغريــدات والتعليقــات المنشــورة علــى الصفحــة فــي تلــك الفتــرة، تبــدأ فــي يــوم 1 يوليــو 
2020م، وتنتهــي فــي يــوم 31 يوليــو 2020م، وجــاءت أهــم خصائــص عينــة الدراســة 

علــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التالــي:

تم االعتماد..
على »تويتر« كمجتمع ممثل للدراسة 

باستخدام أسلوب المسح الشامل لكل 
التغريدات والتعليقات المنشورة
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الخصائص العامة لتغريدات الدراسة
كمــا يوضــح الجــدول الســابق فــإن عينــة الدراســة اشــتملت علــى عــدد )48( تغريــدة هــي 
إجمالــي عــدد التغريــدات التــي تــم نشــرها علــى الحســاب الرســمي لــوزارة الســياحة خــالل 
شــهر يوليــو 2020م، وظهــرت تلــك التغريــدات فــي )25( يوًمــا، فــي حيــن لــم يتــم نشــر أي 
محتــوى خــالل أيــام )1 - 5 - 8 - 11 - 17 - 23( مــن شــهر يوليــو، وكانــت )31( تغريــدة 
مــن إجمالــي حجــم العينــة عبــارة عــن تغريــدات أصليــة بنســبة )65%(، فــي حيــن كانت )17( 

منهــا إعــادة تغريــد لمنشــورات حســابات أخــرى بنســبة 35% مــن إجمالــي عينــة الدراســة.

وتنوعــت تلــك التغريــدات حســب طبيعــة موضوعاتهــا مــن حيــث كونهــا تغريــدات خدميــة 
أو إرشــادية أو خبريــة، إال أن طابــع الموضوعــات الخدمــي كان هــو الغالــب بشــكل واضــح 
بنســبة )42%( مــن إجمالــي عــدد التغريــدات، وهــي النتيجــة التــي تفرضهــا الصفــة العامــة 
لعمــل الــوزارة مــن حيــث كونهــا وزارة خدميــة تقــوم علــى خدمــة المهتميــن بممارســة 
األعمــال )التجاريــة وتقديــم الخدمــات اإليوائيــة واالســتثمار...( فــي هــذا القطــاع، وكذلــك 
علــى مســتوى األفــراد الممارســين والمهتميــن بنشــاطات الســياحة الداخليــة أو الخارجيــة 
أو الوافدة...إلــخ، إال أنــه ُلوِحــَظ اقتصــار االهتمــام فــي هــذا اإلطــار الخدمــي علــى فكــرة 
الترويــج واإلعــالن عــن البرامــج والــدورات التدريبيــة التــي تنظمهــا الــوزارة وقطاعاتهــا 
ا بنشر وتقديم الخدمات السياحية للسائحين  المختلفة، مع مستوى اهتمام ضعيف جدًّ
متمثلــة فــي اإلعــالن عــن رحــالت أو برنامــج ترفيهــي أو خدمــة التوعيــة الســياحية بأهــم 
المعالــم وأشــكال التــراث، وهــو مــا يمكــن إرجاعــه إلــى الظــروف االســتثنائية التــي تمــر بهــا 

دول العالــم كافــة، بســبب وبــاء كورونــا.

وكانــت التغريــدات ذات الطابــع الخبــري هــي ثانــي المنشــورات اهتماًمــا فــي الصفحــة 
مجتمــع الدراســة، حيــث ظهــرت تلــك التغريــدات بنســبة )25%(، واهتمــت بـــنشر المــواد 
اإلعالميــة المتصلــة بالــوزارة، والتــي كان أهمهــا تغطيــة أحــداث االجتمــاع 46 للجنــة 
منظمــة الســياحة العالميــة للشــرق األوســط والتــي اســتضافتها المملكــة فــي مدينــة 
فــي  القيــادات  ونشــاطات  والقــرارات  الفعاليــات  أهــم  تغطيــة  إلــى  باإلضافــة  الباحــة، 
ــا التغريــدات التــي اهتمــت بالصفــة اإلرشــادية لموضوعاتهــا فقــد ظهــرت فــي  القطــاع، أمَّ
عينــة الدراســة بنســبة )16%(، اهتمــت أغلبهــا بأفــكار توعويــة خاصــة بالتباعــد االجتماعــي 

%65
تغريدات أصلية 

%35
إعادة تغريد
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وااللتــزام باإلجــراءات االحترازيــة للحــد مــن مخاطــر الوبــاء العالمــي )كورونا(،كمــا ظهــر عــدد 
مــن التغريــدات التــي لــم تتســم بــأي تصنيــف موضوعــي مــن التصنيفــات الســابقة، وذلــك 
بنســبة )17%(، فاهتمــت بالشــأن العــام الســعودي ومتابعــة أخبــار المملكــة وقياداتهــا، 

ونشــر اإليجابيــات المجتمعيــة التحفيزيــة، ومــن أهمهــا قصــص النجــاح المجتمعــي.

وبالطبــع فــإن التغريــدات األصليــة لعينــة الدراســة كانــت هــي العامــل الرئيســي فــي ترتيــب 
االهتمامــات الموضوعيــة لمحتــوى الحســاب مجتمــع الدراســة علــى النحــو الســابق، إذ كانــت 
 )%51.6( بنســبة  للحســاب  التغريــدات األصليــة  تلــك  بيــن  األبــرز  الخدميــة هــي  التغريــدات 
تالهــا الخبريــة بنســبة )19.4%(، كمــا كانــت التغريــدات اإلرشــادية هــي األضعــف اســتخداًما 
بنســبة )12.9%( مــن إجمالــي عــدد التغريــدات األصليــة المنشــورة فــي الحســاب خــالل الفتــرة 
المحــددة لعينــة الدراســة الزمنيــة، فــي حيــن أظهــرت التغريــدات التــي تــم إعــادة نشــرها مــن 
حســابات أخــرى اختالًفــا واضًحــا فــي مســتويات االهتمــام بالتصنيفــات الموضوعيــة للتغريــد، 
فكانــت أبــرز موضوعاتهــا هــي التغريــدات ذات الطابــع الخبــري بنســبة )35.3%(، وتســاوت 
نســبة االهتمــام فيهــا بــكل مــن التغريــدات الخدميــة واإلرشــادية بنســبة )23.5%( لكل منهما.

تصنيف موضوعات التغريد 
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استخدام األدوات الرقمية في حساب الوزارة
تعتمــد وســائل التواصــل االجتماعــي علــى فكــرة أساســية مفادهــا المشــاركة المجتمعيــة، مــن خــالل نشــر 
ومشــاركة المعلومــات والحــاالت والمشــاعر واألفــكار واالتجاهات...إلــخ، ويتــم التعبيــر عنهــا جميًعــا بطــرق 
رتهــا أنظمــة الوســائط  مختلفــة أهمهــا النصــوص المكتوبــة إلــى جانــب أشــكال المشــاركة الرقميــة التــي وفَّ
المتعــددة، والتــي أصبحــت أدواتهــا عناصــر أساســية مميــزة لطبيعــة تلــك المنصــات االجتماعيــة، تســهم 
ــال فــي صياغــة عمليــات توضيــح المعنــى وتأكيــده، وأحياًنــا صياغــة الرســالة اإلعالميــة نفســها،  بشــكل فعَّ
وكذلــك تحقيــق عمليــات اإلبــراز واالنتشــار الرقمــي، وقــد ظهــرت اســتخدامات تلــك األدوات الرقميــة فــي 

الحســاب الرســمي لــوزارة الســياحة الســعودية خــالل الفتــرة الزمنيــة للدراســة علــى النحــو التالــي:

أواًل- الوسائط الرقمية:
فــي إطــار االســتفادة مــن الخصائــص الرقميــة للمنصــات االجتماعيــة، وحرًصــا علــى التعبيــر عــن المعانــي 
وملفــات  والصــورة  »الصــوت  الرقميــة  الوســائط  علــى  االعتمــاد  يبــرز  وتوضيحهــا،  وتأكيدهــا  والرســائل 
الفيديــو والعناصــر الجرافيكيــة...« فــي تلــك المجتمعــات بشــكل أساســي ومهــم، وتحليــل اســتخدام تلــك 
ــر بشــكل أساســي عــن مطلــب مهــم للتعــرف علــى مــدى االســتفادة مــن اإلمكانــات الرقميــة  الوســائط يعبِّ
المتاحــة فــي توصيــل الرســالة اإلعالميــة وتحقيــق عمليــات التواصــل واإلبــراز واالستشــهاد وتفســير الرســالة 
اإلعالميــة، ومــن خــالل تحليــل منشــورات الحســاب الرســمي لــوزارة الســياحة الســعودية خــالل شــهر يوليــو 
2020، أظهــرت نتائــج التحليــل أن االعتمــاد األبــرز فــي اســتخدام الوســائط الرقميــة مــع تغريــدات الحســاب 
تمثــل فــي االســتعانة بمــواد اإلنفوجرافيــك لشــرح وتفســير وتحليــل محتويــات الرســائل اإلعالميــة المقدمــة 
مــن خــالل التغريــدات، وذلــك بنســبة )40%( مــن إجمالــي عينــة الدراســة، تــاله االعتمــاد على الصور كوســيط 
رقمي بنســبة )35%(، ثم الفيديو بنســبة )17%(، وكانت )8%( من تغريدات الحســاب خالل فترة الدراســة 
عبــارة عــن نصــوص مكتوبــة لــم يصاحبهــا أي وســيط رقمــي، فــي حيــن أظهــرت النتائــج أن الحســاب لــم 
يعتمــد علــى اســتخدام عناصــر الموشــن جرافيــك وفيديوهــات البــث المباشــر«live Streaming« فــي نشــر 

محتوياتــه، فلــم يظهــر أي منهمــا مــع التغريــدات عينــة الدراســة.
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ووفًقــا لَكــْون الحســاب موضــوع الدراســة لــم يعتمــد إال علــى وســائط الصــورة والفيديــو 
واإلنفوجــراف كعناصــر مصاحبــة للتغريــدات، جــاء اســتخدام تلــك الوســائط فــي التغريــدات 

تبًعــا الختــالف نوعهــا علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:

للتغريــدات، علــى  الموضوعيــة  التصنيفــات  تبًعــا الختــالف  بينمــا جــاء اســتخدامها 
النحــو التالــي:

استخدام الوسائط الرقمية تبعًا الختالف نوع تلك التغريدات

استخدام الوسائط الرقمية تبعًا الختالف طبيعة موضوعات التغريدات
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ثانًيا- عناصر االنتشار الرقمي:
ــرت بيئــة الشــبكات االجتماعيــة ومــن أهمهــا »تويتــر« فرًصــا واســعة إلنتــاج محتــوى إعالمــي  وفَّ
بتكلفــة بســيطة وقــدرة وصــول وتوزيــع وانتشــار للرســالة اإلعالميــة بشــكل واســع، مــع قدرتهــا 
علــى اختــراق الحــدود المكانيــة والثقافيــة، والتفــوق علــى عوائــق الحــدود الزمنيــة، اســتناًدا إلــى 
عــدد مــن العوامــل التقنيــة والفنيــة المميــزة لخصائــص الوســيلة ذاتهــا وإمكاناتهــا، وهــذا االنتشــار 
الــذي تحققــه الشــبكات االجتماعيــة يعــد أحــد أهــم عناصــر تحقيــق التأثيــر اإلعالمــي، ومكوًنــا 
ــا مــن خــالل دراســة حجــم االنتشــار وكثافتــه، أو حتــى  ا لقيــاس تلــك القــدرة التأثيريــة، إمَّ رئيســيًّ
مــن خــالل دراســة أدوات تحقيقــه، واســتناًدا إلــى تلــك الفكــرة كان مــن المهــم التعــرف علــى 
مــدى اســتفادة القائميــن بــإدارة الحســاب الرســمي لــوزارة الســياحة الســعودية مــن تلــك األدوات 
الرقميــة التــي توفرهــا وســيلة »تويتــر« كعناصــر مهمــة فــي تحقيــق عمليــات االنتشــار الرقمــي 
للمحتــوى، حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل أن أهــم العناصــر اســتخداًما فــي محتــوى التغريــدات وفًقــا 
لهــذا اإلطــار كانــت الروابــط اإللكترونيــة »Links«، والتــي تــم االســتعانة بهــا فــي )31.3%( مــن 

ــم الهاشــتاقات بنســبة )25%(، والمنشــن بنســبة )%6.3(. ــدات، ث إجمالــي عــدد التغري
وظهــر اســتخدام تلــك العناصــر مــع تغريــدات الدراســة تبًعــا الختــالف نوعهــا مــن حيــث كونهــا 

تغريــدات أصليــة أو إعــادة تغريــد مــن حســابات أخــرى علــى النحــو التالــي:

وجاء استخدامها تبًعا الختالف التصنيفات الموضوعية للتغريدات، على النحو التالي:

12

www.alqarar.sa @alqarar_sa



حجم تفاعل المستخدمين مع حساب الوزارة
التفاعــل  يمثــل  إعالميــة  وســائل  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  مــن  وغيــره  »تويتــر« 
الســمة األبــرز لهــا، ويســعى المســتخدمون مــن خــالل تلــك الوســائل إلــى عــرض أفكارهــم 
ووجهــات نظرهــم فــي إطــار تفاعلــي مــع غيرهــم مــن المســتخدمين، الســتقبال ردود 
األفعــال علــى تلــك المحتويــات المنشــورة بمختلــف أشــكال التعبيــر عــن اإلعجــاب أو 
الترويــج أو الــردود لعــرض وجهــات النظــر ومــدى االســتجابة للمحتــوى بالتأييــد أو الرفــض 
ــة كلمــا زاد حجــم  ــه أغلــب الدراســات اإلعالمي أو النقــاش، وكأســاس علمــي تقــوم علي
التفاعــل مــع المــادة المنشــورة زاد اعتبــار كونهــا أكثــر وصــواًل وانتشــاًرا وبالتالــي أكثــر 
ــر الرســمية إلــى االســتفادة  ــًرا، لــذا ســعت كل المؤسســات والجهــات الرســمية وغي تأثي
مــن تلــك الميــزات فــي الوســائل االجتماعيــة لتحقيــق اســتجابات تأثيريــة إيجابيــة لــدى 
بمثابــة مؤشــرات دالليــة  التفاعــل  أحجــام  عمالئهــا وجماهيرهــا، وأصبحــت قياســات 
علــى مــدى تأثيــر المؤسســة ونجاحهــا فــي تنفيــذ اســتراتيجياتها التواصليــة والترويــج 
ألفكارهــا وخدماتهــا ومنتجاتهــا، وبنــاًء عليــه اهتمــت الدراســة الحاليــة بهــذا البعــد مــن 
خــالل قياســات أدواتــه األساســية والتــي يعبــر عنهــا عناصــر »التعليــق ومــدى التفاعــل 
معــه مــن خــالل الــرد علــى المتفاعليــن، وكذلــك معــدالت اإلعجــاب ومشــاركة المتابعيــن 
ــادة انتشــاره، وصــواًل إلــى  ــرواج للمحتــوى وزي ــر إعــادة التغريــد لتحقيــق ال للتغريــدات عب
أشــكال وأحجــام  خــالل مجمــوع  مــن  للحســاب  العــام  التفاعــل  قيــاس معــدل حجــم 
التفاعــل التــي تتيحهــا خدمــة تويتــر للمســتخدمين، وتــم اســتخدامها فــي الحســاب خــالل 

ــرة الزمنيــة عينــة الدراســة«، وذلــك علــى النحــو التالــي: الفت

أواًل- التعليقات:
أظهــرت نتائــج الدراســة وجــود اهتمــام مقبــول إلــى حــدٍّ مــا مــن جانــب مســتخدمي 
تويتــر فــي المجتمــع الســعودي بالمشــاركة الفاعلــة مــع أخبــار ومنشــورات حســاب وزارة 
الســياحة عبــر تويتــر مــن خــالل التعليقــات، إذ كان حجــم التعليــق علــى كل التغريــدات 
األصليــة التــي بلغــت )31( تغريــدة نشــرها الحســاب فــي شــهر يوليــو )553( تعليًقــا، 
تراوحــت أعدادهــا بيــن تعليــق واحــد كحــد أدنــى إلــى )86( تعليًقــا كحــدٍّ أقصــى للتغريــدة 
الواحــدة، بمــدى )85(، ومعــدل يقــرب مــن )18( تعليًقــا للتغريــدة الواحــدة، وذلــك عنــد 
تلــك  ظهــرت  وقــد   ،)19.22168( معيــاري  وانحــراف   )17.8387( حســابي  متوســط 
ــر مــع التغريــدات الخدميــة فــي حيــن كانــت التغريــدات مــن فئــة  المعــدالت بشــكل أكب
أخــرى )التــي تعبــر عــن التغريــدات غيــر الخدميــة واإلرشــادية والخبريــة( هــي األقــل تعليًقــا، 

كمــا يوضحــه الجــدول التالــي: 
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اإلجماليأخرىخبريةإرشاديةخدميةالتعليقات

39111الحد األدنى للتعليقات

8624811886الحد األعلى للتعليقات

8315801785مدى التعليق

إجمالي التعليقات
3276810751553ك

%%59.10%12.30%19.30%9.20%100

20.43751717.833310.217.8387المتوسط الحسابي

19.238747.1647331.038156.3007919.22168االنحراف المعياري

أو  اإليجابيــة  أفعالهــم  ردود  خــالل  مــن  المتابعيــن  تعليــق  التجاهــات  بالنســبة  ــا  أمَّ
المحايــدة أو الســلبية فقــد أظهــرت الدراســة غلبــة االتجــاه المحايــد بشــكل واضــح علــى 
ــم تتعــدَّ نســبة  التعليــق بنســبة )50%(، تــاله االتجــاه اإليجابــي بنســبة )40%(، بينمــا ل
االتجــاه الســلبي )10%(، وهــي النتيجــة التــي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة مؤشــر إيجابــي عــن 
مســتوى رضــا الجمهــور الســعودي، مســتخدمي تويتــر، عــن خدمــات وأداءات الــوزارة 
بشــكل عــام، وكذلــك مســتوى الخدمــة اإلعالميــة المقدمــة عبــر حســابها فــي تويتــر، 
وعلــى مســتوى ســياقات التعليــق جــاءت أغلــب تلــك التعليقــات فــي إطــار الســياق 
العــام لموضوعــات الــوزارة ومجــاالت تغريدهــا بنســبة )90%( تنوعــت اتجاهاتهــا مــا بيــن 
اإليجابيــة والمحايــدة والســلبية، فــي حيــن ظهــر )10%( مــن تلــك التعليقــات لتعبــر عــن 
ســياقات مغايــرة تماًمــا لمجــاالت موضوعــات الــوزارة وتغريداتهــا، كانــت جميعهــا ذات 

اتجــاه محايــد للمحتــوى المنشــور.

%40

اتجاه إيجابي

%10

اتجاه سلبي

%50

اتجاه محايد

14

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ــا علــى مســتوى تفاعــل القائميــن علــى إدارة الصفحــة مــع المتابعيــن مــن خــالل الــرد علــى  أمَّ
التعليقــات أظهــرت الدراســة معــدَل ردٍّ منخفًضــا إلــى حــدٍّ مــا، حيــث بلغــت نســبة التعليقــات 
التــي اهتــم القائمــون علــى الحســاب بالــرد عليهــا )22.8%( فقط من إجمالي عدد التعليقات.

ويوضــح الشــكل البيانــي التالــي معــدالت اهتمــام القائميــن علــى حســاب الــوزارة بالــرد علــى 
تغريــدات الدراســة تبًعــا التجاهــات التعليــق المصاحــب لتلــك التغريــدات، حيــث أظهــرت 
البيانــات أن هــذه الــردود كانــت بشــكل أكبــر مــع التعليقــات محايــدة االتجــاه، وهــي النتيجــة 
التــي يفســرها َكــْوُن تلــك التعليقــات يغلــب عليهــا صفــة االستفســار للتعــرف علــى الخدمات 

وكيفيــة التغلــب علــى المعوقــات التــي واجهــت المســتفيدين مــن خدمــات الــوزارة.

 

ثانًيا- إعادة التغريد:
ظهــر اهتمــام جيــد مــن جانــب متابعــي الحســاب الرســمي للــوزارة بعمليــات التفاعــل مــن 
خــالل إعــادة نشــر تغريــدات الحســاب، إذ بلــغ حجــم إعــادة التغريــد مــن جانــب المتابعيــن 
إلجمالــي تغريــدات الدراســة )2015( إعــادة تغريــدة، تراوحــت أعدادهــا بيــن )10 : 385( 
لــكل  تغريــد  إعــادة  )65( عمليــة  )375(، ومعــدل متوســط  بمــدى  الواحــدة  للتغريــدة 
تغريــدة عنــد انحــراف معيــاري )73.04884(، وقــد ظهــرت تلــك المعــدالت بشــكل أكبــر 
مــع التغريــدات الخدميــة فــي حيــن كانــت التغريــدات اإلرشــادية هــي صاحبــة مســتويات 

إعــادة التغريــد األقــل، علــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التالــي: 

اإلجماليأخرىخبريةإرشاديةخدميةإعادة التغريد

10.0034.0017.0018.0010.00الحد األدنى إلعادة التغريد 

243.0052.00385.00135.00385.00الحد األعلى إلعادة التغريد

233.0018.00368.00117.00375.00معدل إعادة التغريد

إجمالي إعادات التغريد
952.00176.00534.00353.002015.00ك

%%47.2%8.7%26.5%17.5%100.0

59.500044.000089.000070.600065.0000المتوسط الحسابي

51.466497.48331145.3396046.6508373.04884االنحراف المعياري
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ثالًثا- اإلعجاب:
بلــغ حجــم اإلعجــاب الكلــي مــن جانــب متابعــي الحســاب الرســمي للــوزارة لتغريــدات 
الدراســة )3497( عمليــة إعجــاب، تراوحــت أعدادهــا بيــن )13 : 538( للتغريــدة الواحدة 
بمــدى )525(، ومعــدل يقــرب مــن )113( عمليــة إعجــاب للتغريــدة الواحــدة، وذلــك 
عنــد متوســط حســابي )112.8065( وانحــراف معيــاري )116.09032(، وقــد ظهــرت 
تلــك المعــدالت بشــكل أكبــر مــع التغريــدات الخدميــة فــي حيــن كانــت التغريــدات 
يوضحــه  الــذي  النحــو  علــى  األقــل،  اإلعجــاب  مســتويات  صاحبــة  هــي  اإلرشــادية 

الجــدول التالــي: 

رابًعا- حجم التفاعل العام:
أظهــرت نتائــج الدراســة مســتويات تفاعليــة عاليــة إلــى حــدٍّ مــا، مــن جانــب المتابعيــن 
البيانــات  أوضحــت  إذ  تويتــر،  مــن مســتخدمي  للــوزارة  الرســمي  للحســاب  الســعوديين 
أن مجمــوع أحجــام التفاعــل الكليــة مــع كل التغريــدات األصليــة التــي تــم نشــرها فــي 
الحســاب خــالل شــهر يوليــو بلــغ )6065( شــكَل تفاعــٍل، تراوحــت أعدادهــا بيــن )26 : 
931( تفاعــاًل للتغريــدة الواحــدة، ومــدى بلــغ )905(، وبمعــدل يقــرب مــن )195( تفاعــاًل 
بمختلــف أشــكاله مــع التغريــدة الواحــدة، وذلــك عنــد متوســط حســابي )195.6452( 
وانحــراف معيــاري )203.51504(، كمــا أظهــرت البيانــات أن أكثــر موضوعــات التغريــد 

اإلجماليأخرىخبريةإرشاديةخدميةاإلعجابات

13.0036.0022.0023.0013.00الحد األدنى لإلعجاب

538.0058.00465.00206.00538.00الحد األعلى لإلعجاب

525.0022.00443.00183.00525.00معدل اإلعجاب

إجمالي اإلعجابات
2028.00199.00682.00588.003497.00ك

%%58.0%5.7%19.5%16.8%100.0

126.750049.7500113.6667117.6000112.8065المتوسط الحسابي

118.850899.94569173.1908475.86040116.09032االنحراف المعياري
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تفاعــاًل بشــكل عــام كانــت التغريــدات الخدميــة بحجــم تفاعــل بلــغ )3307( تفاعــالت، 
ــا علــى مســتوى  أمَّ  ،)443( بلــغ  التغريــدات اإلرشــادية بإجمالــي حجــم تفاعــل  وأقلهــا 
ــرز تلــك المعــدالت ظهــر  معــدل التفاعــل للتغريــدة الواحــدة فقــد أوضحــت النتائــج أن أب
ــاري  ــة التــي جــاءت بمتوســط حســابي )220.5000( وانحــراف معي مــع التغريــدات الخبري

)349.38560(، علــى النحــو اآلتــي:

اإلجماليأخرىخبريةإرشاديةخدميةحجم التفاعل العام

26.0079.0043.0042.0026.00الحد األدنى لحجم التفاعل

867.00126.00931.00359.00931.00الحد األعلى لحجم التفاعل

841.0047.00888.00317.00905.00معدل حجم التفاعل

حجم التفاعل العام
3307.00443.001323.00992.006065.00ك

%%54.5%7.3%21.8%16.4%100.0

206.6875110.7500220.5000198.4000195.6452المتوسط الحسابي

188.1455921.80787349.38560127.73723203.51504االنحراف المعياري
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خاتمة

 معــدالت التغريــد الخاصــة بالحســاب خــالل فتــرة الدراســة ضعيفــة إلــى حــدٍّ مــا، إذ كان 

حجــم التغريــد الكلــي فــي شــهر كامــل هــو )48( تغريــدة موزعــة مــا بيــن أصليــة وإعــادة 

ــا. ــا، أو تغريــدة أصليــة واحــدة يوميًّ تغريــد، وبمعــدل تغريــد )1.5( تغريــدة بشــكل عــام يوميًّ

المحتــوى  يقــدم مــن خاللــه  الــذي  الشــكل اإلعالمــي  الخدمــي علــى  الطابــع   غلــب 

البرامــج  الترويــج واإلعــالن عــن  الــدور فــي  )التغريــدات(، مــع مالحظــة انحســار هــذا 

المختلفــة. وقطاعاتهــا  الــوزارة  تنظمهــا  التــي  التدريبيــة  والــدورات 

 معــدالت التفاعــل العــام علــى منشــورات الحســاب »التغريــد« جيــدة إال أنهــا تحتــاج 

إلــى توظيفــات أفضــل لزيــادة معــدالت الــردود والتفاعــل مــع الجماهيــر وتحقيــق األثــر 

المطلــوب.

لــذا ومــن خــالل تســليط الضــوء علــى تلــك األهميــة، ومحاولــة التعــرف علــى حــدود الــدور 

اإلعالمــي لحســاب وزارة الســياحة عبــر المنصــة االجتماعيــة »تويتــر« مــن حيــث أشــكال 

وخصائــص تحقيــق هــذا الــدور وقيــاس أنمــاط وأحجــام التفاعــل المتاحــة مــن خاللــه، تــم 

التوصــل إلــى عــدد مــن النتائــج العامــة أهمهــا:

في إطار َسْعي المؤسسات والجهات الرسمية وغير الرسمية إلى تعزيز عمليات التواصل 
والوصول إلى جماهيرها لتحقيق مكتسباتها الفكرية والربحية والترويجية...إلخ، أصبحت 

وسائل التواصل االجتماعي، ومن أهمها »تويتر«، إحدى أهم األدوات التي تعتمد عليها 
تلك المؤسسات لتحقيق أهدافها، والتي بالفعل كان لها دور فاعل في هذا اإلطار، 
ا للوقوف على مدى  وأصبح قياس مدى القدرة على إدارة تلك الوسائل مجااًل مهمًّ

نجاح المؤسسات في تنفيذ استراتيجياتها التواصلية، لذا فإن وزارة السياحة السعودية 
وباعتبارها امتداًدا أصياًل للهيئة العامة السعودية للسياحة والتراث الوطني كانت من 

ضمن المؤسسات التي سعت إلى االستفادة من تلك الوسيلة بشكل واضح منذ 
وقت طويل، فلجأت إلى التواصل مع جماهيرها والمستفيدين من خدماتها عبر تويتر 

منذ ديسمبر 2011، ليصل حجم مشاركاتها منذ نشأة الحساب حتى اليوم إلى أكثر من 
27700 تغريدة، ويتجاوز عدد متابعيها 533500 متابع، وهي األرقام التي لها دالالت 

جيدة عن حجم نشاط الحساب وأهميته لتحقيق استراتيجيات وأهداف الوزارة.
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وتوصي الدراسة بما يلي:

ــر  ــد بالحســاب لتنشــيطه بشــكل أكب ــادة معــدالت التغري  الحــرص علــى زي
ظهــور  احتمــاالت  زيــادة  وبالتالــي  المتابعيــن،  مــن  أكبــر  عــدد  وجــذب 
محتــوى الحســاب »حســاب وزارة الســياحة الســعودية« فــي صــدارة أخبــار 

ومنشــورات حســابات المســتخدمين والمتابعيــن.

 إعــادة مراجعــة لــألدوار والموضوعــات المنشــورة فــي الحســاب، لتمثيــل 
الــوزارة،  أعمــال  تمثــل  التــي  والقطاعــات  والخدمــات  األنشــطة  كل 
الحســاب  فاعليــة  لزيــادة  المطلــوب  اإلعالمــي  الــرواج  حالــة  وتحقيــق 

التأثيــر.  وتحقيــق 

 الحســاب في حاجة إلى االســتفادة بشــكل أكبر من كل األدوات الرقمية 
التــي توفرهــا الوســيلة لصياغــة عمليــات توضيح المعنى وتأكيــده، وأحياًنا 

صياغة الرســالة اإلعالمية نفســها، وتحقيق عمليات االنتشــار الرقمي.

 االهتمــام بشــكل أكبــر بعمليــات َرْجــع الصــدى والتغذيــة المرتدة من خالل 
الحــرص علــى التفاعــل مــع المتابعيــن والــرد علــى تعليقاتهــم بشــكل أكبــر 

لتحقيــق األثــر اإليجابــي المطلــوب.
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