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ملخص تنفيذي..
فــي إطــار ســعي وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 
لتحقيــق رســالتها للتميــز فــي تطويــر وتطبيــق السياســات الشــاملة واالســتراتيجيات 
الــة واالرتقــاء بالخدمــات، بمشــاركة القطــاع الخــاص والجهــات ذات العالقــة،  الفعَّ
الزدهــار واســتدامة البيئــة والميــاه والزراعــة وتحســين جــودة الحيــاة، كان لزاًمــا علــى 
القائميــن علــى الــوزارة بنــاُء خطــة اســتراتيجية اتصاليــة جيــدة وداعمــة تســاعد فــي 
تحقيــق تلــك المهــام مــن خــالل وظائــف اإلعــالم والتوعيــة واإلرشــاد والتوجيــه، وتبــرز 
ــال المبــذول، لتعزيــز تلــك الجهــود والترويــج ألهدافهــا، ومن هــذا المنطلق  الــدور الفعَّ
ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة للتعــرف إلــى خصائــص الــدور اإلعالمــي 
للحســاب الرســمي للــوزارة عبــر »تويتــر« باعتبــاره إحــدى األدوات المهمة في التواصل 
مــع المواطنيــن، مــن خــالل رصــد وتحليــل أنمــاط وأشــكال االتصــال وخصائصــه وأحجام 
أســلوب  وباســتخدام  المضمــون،  تحليــل  أداة  علــى  باالعتمــاد  المتاحــة،  التفاعــل 
المســح الشــامل لــكل التغريــدات والتعليقــات المنشــورة علــى الصفحــة، خــالل شــهر 

يوليــو 2020م، وتوصلــت الدراســة إلــى عــدد مــن النتائــج والتوصيــات أهمهــا:

 معــدالت التغريــد الخاصــة بالحســاب خــالل فتــرة الدراســة ضعيفــة إلــى حــدٍّ مــا، 
إال أنهــا اتســمت بالحــرص علــى اســتمرارية التفاعــل والمشــاركة اليوميــة مــن 
خــالل عمليــات التغريــد، التــي كانــت ِنَســُبها متقاربــة بيــن نشــر تغريــدات أصليــة 
للحســاب أو إعــادة نشــر تغريــدات حســابات أخــرى، مــع َغَلَبــة الطابــع الخبــري علــى 

الشــكل اإلعالمــي للمــواد المنشــورة. 

 رغــم غلبــة التعليقــات ذات االتجــاه اإليجابــي علــى تفاعــالت المســتخدمين 
مــع الحســاب، فإنــه كانــت هنــاك مجموعــة مــن االنتقــادات الموجهــة ضــد 
القائميــن علــى الحســاب بســبب ضعــف تفاعلهــم مــع المتابعيــن عبــر عمليــات 

ــرد. التعليــق وال

والتفاعــل  التغريــد  معــدالت  زيــادة  علــى  الحــرص  بضــرورة  الدراســة  أوصــت   
للــوزارة. المطلوبــة  والمكتســبات  اإليجابــي  األثــر  لتحقيــق  بالحســاب 
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البيئــة والميــاه والزراعــة فــي المملكــة وتطويرهــا نحــو   اإلشــراف علــى شــؤون 
األفضــل.

 تنمية موارد األراضي والقوى العاملة الزراعية.

لهــم،  الماديــة  اإلعانــات  وتقديــم  الحديثــة،  الزراعــة  ألســاليب  المزارعيــن  إرشــاد   
الزراعيــة.  التنميــة  صنــدوق  مــع  بالتنســيق  والقــروض  المعــدات  ومنحهــم 

 المحافظــة علــى الغطــاء النباتــي مــن مــراٍع طبيعيــة أو مرويــة وغابــات وتنميتهــا 
وتشــجيرها، وتهيئــة األراضــي البــور ومنحهــا للمواطنيــن لزراعتهــا.

 حمايــة واســتثمار وتطويــر الثــروات الزراعيــة والحيوانيــة والمائيــة الحيــة »الســمكية«، 
وتنميــة الصناعــات المتعلقــة بهــا.

تســعى وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية إلــى تحقيــق رســالتها للتميــز فــي 
تطويــر وتطبيــق السياســات الشــاملة واالســتراتيجيات الفعالــة واالرتقــاء بالخدمــات بمشــاركة القطــاع 
البيئــة والميــاه والزراعــة، إذ تحمــل علــى عاتقهــا  الخــاص والجهــات ذات العالقــة الزدهــار واســتدامة 
توفيــر  خــالل  مــن  والحيوانــي،  الزراعــي  اإلنتــاج  وتنميــة  وزيادتهــا،  الزراعيــة  الرقعــة  حمايــة  مســؤولية 
مســتلزماتهما وتشــجيع الصناعــات التــي تقــوم عليهمــا، لتشــكل جميعهــا مقومــات أساســية لالقتصــاد 
الوطنــي الســعودي، باإلضافــة إلــى المســؤوليات المتعلقــة بالمحافظــة علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة 
وتنميتهــا المســتدامة، وبمــا يحقــق األمــن الغذائــي والمائــي، وتقديــم خدمــات ومنتجــات مســتدامة ذات 

ــا لرؤيتهــا ورســالتها فــي: ــوزارة وفًق ــل أهــم المهــام الرئيســية لل ــة، وتتمث جــودة عالي

مقدمة..
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 إجــراء األبحــاث التطبيقيــة التــي تســتهدف إدخــال األســاليب المتطــورة فــي الحقــل 
الزراعــي والحيوانــي والســمكي.

ــا، وتحقيــق االكتفــاء الذاتــي مــن   العمــل علــى زيــادة إنتــاج المــواد الغذائيــة محليًّ
المنتجــات الغذائيــة والنباتيــة والحيوانيــة ومشــتقاتها.

 التشــجيع علــى تصديــر الفائــض مــن اإلنتــاج الزراعــي والحيوانــي والســمكي إلــى 
خــارج المملكــة.

 تصميــم وتنفيــذ مشــروعات الــري والصــرف وتشــغيلها وصيانتهــا وتوزيعهــا لتشــجيع 
كفــاءة اســتخدام هــذه المــوارد، باإلضافــة إلــى توفيــر ميــاه الــري الصالحــة للزراعــة 

عــن طريــق اآلبــار والســدود والعقــوم.

ووفًقــا للبيانــات المتاحــة عــن الــوزارة وهيكلهــا، فقــد اهتمــت وزارة البيئــة والميــاه 
والزراعــة بتكويــن ودعــم أجهزتهــا التنفيذيــة، لتحقيــق تلــك األهــداف والمهــام، إذ 
تضــم عــدًدا مــن الــوكاالت تتمثــل فــي: )وكالــة البيئــة - وكالــة الميــاه - وكالــة خدمــات 
الميــاه - وكالــة الزراعــة - وكالــة األراضــي والمســاحة - وكالــة الثــروة الحيوانيــة - 
وكالــة التخطيــط والميزانيــة(، وترتكــز اســتراتيجيات منظومــة الــوزارة بــكل قطاعاتهــا 
والجهــات التابعــة لهــا والمرتبطــة بهــا علــى أســس تشــمل تحقيــق االســتدامة لجميــع 
المــوارد الطبيعيــة والمحافظــة عليهــا وتنميتهــا وترشــيد اســتخدامها، واإلســهام 
فــي تعزيــز األمــن المائــي واألمــن الغذائــي وتنميــة القطاعــات ذات الميــزة النســبية، 
إلــى جانــب ســعي الــوزارة بمشــاركة القطــاع الخــاص إلــى االرتقــاء بجميــع الخدمــات 
علــى  باســتمرار  تعمــل  حيــث  والمقيميــن،  للمواطنيــن  تقدمهــا  التــي  والمنتجــات 
اســتكمال وتحســين متطلبــات بيئــة األعمــال الالزمــة لذلــك بمــا يســهم فــي الوصــول 
إلــى المســتوى المأمــول، وفــق برامــج رؤيــة المملكــة 2030، لــذا اهتمــت الــوزارة 
بتحديــد العديــد مــن البرامــج التنفيذيــة لمواجهــة المشــكالت البيئيــة والزراعيــة، كان 

مــن أهمهــا:

إلــى مواجهــة مشــكلة االعتمــاد الكلــي   برنامــج التحــول للميــاه: الــذي هــدف 
علــى الدولــة لتمويــل القطــاع، وتحســين الكفــاءة الماليــة والتشــغيلية، ومواجهــة 
ي عــدم بلــوغ أفضــل المســتويات العالميــة فــي جــودة الخدمــات، للوصــول  تحــدِّ

إلــى تقليــل المــدة الالزمــة لتقديــم الخدمــة، وتحســين جودتهــا.

 برنامــج التحــول للزراعــة: هــدف إلــى معالجــة مشــكلة انخفــاض كفــاءة اســتغالل 
ــر،  ــات ومواجهــة التصحُّ ــة المســتدامة للمراعــي والغاب ــة، والتنمي األراضــي الزراعي
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الحيوانيــة واآلفــات  باألمــراض  اإلصابــات  ارتفــاع معــدل  بمواجهــة  اهتــم  كمــا 
الزراعيــة، إلــى جانــب التحــول فــي تقديــم الخدمــات الزراعيــة، واســتصدار وتعديــل 

القوانيــن المتعلقــة بذلــك. 

ــف مــع مخاطــر التغيــر   برنامــج التحــول للبيئــة: الــذي ســعى إلــى التخفيــف والتكيُّ
المناخــي، وتفعيــل اإلدارة المتكاملــة للنفايــات الصناعيــة والخطــرة، مــن خــالل 
عــدة برامــج مســاعدة، أهمهــا: البرنامــج الوطنــي للســالمة الكيميائيــة، والبرنامــج 
الوطنــي للتوعيــة البيئيــة والتنميــة المســتدامة، إلــى جانــب الرقابــة علــى اإلدارة 

الســليمة للنفايــات البلديــة الصلبــة، وتشــجيع إعــادة التدويــر. 

 برنامــج التنميــة الريفيــة الزراعيــة المســتدامة: الــذي يســعى إلــى تحقيــق تنميــة 
اقتصاديــة واجتماعيــة متوازنــة مــن خــالل االســتغالل األمثــل والمســتدام للمــوارد 
الطبيعيــة والزراعيــة المتجــددة، وتعزيــز القيمــة المضافــة مــن الحيــازات الصغيــرة 

واألنشــطة الزراعيــة. 

الــوزارة وقدرتهــا علــى تحقيــق كل  الجهــود، وثقــًة بمســاعي  إلــى هــذه  وإضافــًة 
-خــالل  الســعودي  الــوزراء  مجلــس  أقــر  إليهــا،  الموكلــة  الملفــات  مســتهدفات 
اجتماعــه فــي نهايــة شــهر يونيــو الماضــي- االســتراتيجية الوطنيــة للزراعــة والملخــص 
ــا كامــاًل يمكــن مــن خاللــه بنــاء األنظمــة  التنفيــذي )2030(، بمــا يحقــق إطــاًرا مرجعيًّ
والتشــريعات وخطــط التطويــر، فضــاًل عــن إصــدار قــرار بنقــل عــدد مــن االختصاصــات 
مــن وزارة الشــؤون البلديــة والقرويــة إلــى وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة، بحســب 
البرنامــج الزمنــي المحــدد لــكل منهــا، وهــو مــا اعتبــره البعــض بمثابــة التمكيــن من ربط 
المنتجيــن باألســواق، وتســهيل وصــول المنتجــات المحليــة للمســتهلكين، باإلضافــة 
إلــى المســاهمة فــي خلــق فــرص وظيفيــة للمواطنيــن، وتوزيــع عــادل للربــح لــكل 
المعنييــن عبــر مراحــل سلســلة اإلمــداد، مــع حصــول المســتهلكين علــى منتجــات 

ــة. آمنــة وصحي

وبالنظــر إلــى جميــع تلــك األهــداف والمهــام والجهــود، كان لزاًمــا علــى القائميــن 
علــى الــوزارة بنــاُء خطــة اســتراتيجية اتصاليــة جيــدة تســاعد فــي تحقيــق تلــك المهــام 
الــدور الفعــال  مــن خــالل وظائــف اإلعــالم والتوعيــة واإلرشــاد والتوجيــه، وتبــرز 
المبــذول فــي هــذا اإلطــار، مــن خــالل عــدة قنــوات وأدوات اتصاليــة، مــن أهمهــا 
إدارات اإلعــالم والموقــع اإللكترونــي والتواصــل عبــر الحســابات الرســمية الخاصــة 
بالــوزارة... وغيرهــا، التــي تســعى جميعهــا إلــى تقديــم األدوار المنوطــة بهــا وتفعيــل 
يحقــق  بمــا  المســتفيدين  األدوار وتوجيــه  لتوضيــح  الالزمــة  الخدمــات اإلعالميــة 

ة. األهــداف المرجــوَّ
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منهجية الدراسة:
فــي إطــار هــذه األدوار المهمــة والمتعــددة المنوطــة بالقائميــن علــى وزارة البيئــة 
والميــاه والزراعــة الســعودية، ومــا يترتــب عليهــا مــن ضــرورة وجــود اســتراتيجية اتصاليــة 
ج ألهدافهــا، ســعى مركــز القــرار  زهــا وتــروِّ مهمــة داعمــة تخــدم هــذه األدوار وتعزِّ
للدراســات اإلعالميــة إلــى دراســة خصائــص الــدور اإلعالمــي للحســاب الرســمي للــوزارة 
عبــر »تويتــر«، باعتبــاره واحــًدا مــن األدوات المهمــة فــي التواصــل مــع المواطنيــن، مــن 
خــالل رصــد وتحليــل أنمــاط وأشــكال االتصــال وخصائصــه وأحجــام التفاعــل المتاحــة مــن 

خاللــه.

وتنتمــي هــذه الدراســة إلــى مجموعــة الدراســات 
المســح  منهــج  علــى  تعتمــد  التــي  الوصفيــة 
باســتخدام  والكمــي،  الكيفــي  ْيه  بشــقَّ التحليلــي 
أداة تحليــل المضمــون، لتحليــل محتــوى الحســاب 
الرســمي لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعة الســعودية 
علــى تويتــر خــالل فتــرة زمنيــة محــددة، والوقــوف 
علــى أبــرز االهتمامــات الموضوعيــة والخصائــص 

ــل مجتمــع الدراســة فــي مجموعــة  التفاعليــة المســتخدمة فــي الحســاب، وقــد تمثَّ
الحســابات الرســمية للــوزارة عبــر وســائل التواصــل االجتماعــي، التــي يعتبــر »تويتــر« 
التغريــدات  فــي كل  الدراســة  عينــة  تحديــد  وتــم  الســعودي،  المجتمــع  فــي  أبرزهــا 
البيئــة والميــاه والزراعــة«  لــــ »وزارة  والتعليقــات المنشــورة فــي الحســاب الرســمي 
الســعودية علــى »تويتــر« خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 يوليــو 2020م، وحتــى 31 
يوليــو 2020م، باســتخدام أســلوب المســح الشــامل للعينــة الزمنيــة المحــددة فــي 
تلــك الفتــرة، وجــاءت أهــم خصائــص تلــك العينــة -مــع مالحظــة االقتصــار فــي تحديــد 
خصائــص االســتفادة مــن األدوات الرقميــة وأحجــام التفاعــل علــى التغريــدات األصليــة 

فقــط- علــى النحــو التالــي:

الدراسات الوصفية..
تعتمد على منهج المسح التحليلي 
ْيه الكيفي والكمي، باستخدام  بشقَّ

أداة تحليل المضمون.

خالل..

شهر يوليو 
2020

%50.4
بواقع )65( تغريدة 

معاد نشرها
129 تغريدة

منها )64( تغريدة أصلية
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الخصائص العامة لتغريدات الدراسة:
)129( تغريــدة هــي  الدراســة اشــتملت علــى عــدد  الســابق أن عينــة  الجــدول  يوضــح 
إجمالــي عــدد التغريــدات التــي تــم نشــرها علــى الحســاب الرســمي للــوزارة خــالل شــهر 
يوليــو 2020م، وظهــرت تلــك التغريــدات فــي )29( يوًمــا، فــي حيــن لــم يتــم نشــر أي 
محتــوى خــالل يومــي )11( و)17( مــن شــهر يوليــو، وتقاربــت نســبة التغريــدات األصليــة 
مــع نســبة التغريــدات المنشــورة مــن حســابات أخــرى خــالل فتــرة الدراســة، حيــث نشــر 
الحســاب )64( تغريدة أصلية بنســبة )49.6%( من إجمالي حجم العينة، جاء في مقدمة 
كيفيــة  لتوضيــح  اإلبــل  ترقيــم  بمشــروع  المعنيــة  التغريــدات  الموضوعيــة  اهتماماتهــا 
الترقيــم وفوائــده وكيفيــة العمــل كأحــد مــزودي خدمــات ترقيــم اإلبــل، وكذلــك تغريــدات 
خاصــة بالتعريــف بنظــام الميــاه الجديــد، وأخــرى لتغطيــة خدمــات الــوزارة المختلفــة ومــا 
يتعلــق باألعمــال البيئيــة والزراعيــة والحيوانيــة، وورش العمــل والخدمــات التــي قدمتهــا 
الــوزارة للمســتفيدين. فــي حيــن كانــت نســبة التغريــدات المعــاد نشــرها )50.4%( مــن 
إجمالــي حجــم عينــة الدراســة، وبواقــع )65( تغريــدة معــاد نشــرها مــن حســابات أخــرى، 
وهــي النتيجــة التــي تعكــس مــدى حــرص الحســاب علــى تقديــم المعلومــات ونشــرها مــن 
مصادرهــا األصليــة، عبــر إعــادة التغريــد لمنشــورات تلــك الحســابات، التــي كان مــن أهمهــا:

ــوزارة:  ويأتــي فــي   مجموعــة مــن حســابات المؤسســات أو الجهــات المرتبطــة بال
مقدمتهــا حســاب »شــركة الميــاه الوطنيــة« الــذي كان أكثــر الحســابات مرجعيــة 
فــي عمليــة إعــادة التغريــد خــالل فتــرة الدراســة، حيــث أعــاد حســاب »وزارة البيئــة 
والميــاه والزراعــة« نشــر )25( تغريــدة لــه، عكســت نشــاطات الشــركة فــي تلــك 
ــا  الفتــرة، التــي حــازت علــى تغطيــة إخباريــة واســعة، مثــل: دخــول 14 مشــروًعا مائيًّ
ــا الخدمــة هــذا الشــهر بمنطقــة الريــاض، وتنفيــذ وتشــغيل محطــات تنقيــة  وبيئيًّ
ميــاه ومحطــات تعبئــة، وعــدد مــن التغريــدات التوعويــة... وغيرهــا، كمــا تــم إعــادة 
نشــر )6( تغريــدات مــن حســاب »مؤسســة الحبــوب«، و)5( تغريــدات مــن حســاب 
»التواصــل الحكومــي«، باإلضافــة إلــى عــدد مــن الحســابات األخــرى مثــل »عالمــة 
التمــور الســعودية« و«المركــز الوطنــي للنخيــل والتمــور« و«اإلرشــاد الزراعــي«، 

وحســاب »الشــركة الســعودية لشــراكات المياه«...إلــخ.

ــد الرحمــن  ــر »عب ــوزارة: فــي مقدمتهــم حســاب الوزي  حســابات المســؤولين فــي ال
الفضلــي« الــذي تــم إعــادة نشــر )5( تغريــدات لــه، ركــزت علــى شــكر خــادم الحرميــن 
لموافقتــه علــى نظــام الميــاه الجديــد، والدعــاء لــه خــالل األزمــة الصحيــة، والتعريف 
بنظــام البيئــة الجديــد، باإلضافــة إلــى نشــر معلومــات توقيــع اتفاقيــة للتعــاون مــع 
وزارة التعليم،كذلــك أعــاد حســاب »وزارة البيئــة والميــاه والزراعــة« نشــر تغريدتيــن 
َزَتــا علــى اإلخبــار باهتمــام الــوزارة ورصدها  مــن حســاب المتحــدث الرســمي للــوزارة ركَّ
يهــا حــول مقطــع الفيديــو المنشــور، باإلضافــة إلــى نشــر  لحــادث حــرق قطــة وتقصِّ
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تغريــدة مــن حســاب نائــب الوزيــر »منصــور المشــيطي« إلعــالن صــرف الدفعــة 
ــي الماشــية. الشــهرية لصغــار ُمَربِّ

 حســابات قيــادات ومؤسســات المملكــة: علــى رأســهم حســاب خــادم الحرميــن 
الشــريفين »الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز« إلعــادة نشــر مشــاركته فــي تهنئــة 
ــارك، كمــا  ــد األضحــى المب ــن الســعوديين واألمــة اإلســالمية بحلــول عي المواطني
ظهــرت مشــاركتان مــن الحســاب الرســمي لرئاســة المملكــة لمجموعــة العشــرين 
لتغطيــة موضوعــي: االجتمــاع الثانــي لــوكالء الميــاه لمجموعــة العشــرين، وورشــة 
تــم  عمــل مجموعــة العشــرين الدوليــة للحفــاظ علــى الشــعاب المرجانيــة، كمــا 
إعــادة نشــر عــدد مــن التغريــدات لحســابات مؤسســات وزارتــي التعليــم والتجــارة 

الســعوديتين، وجامعــة الملــك فيصــل.

 إعــادة التغريــد مــن حســاب الــوزارة نفســه: حيــث قامــت وزارة البيئة والميــاه والزراعة 
بإعــادة التغريــد مــن حســابها نفســه )3( مــرات، منهــا تغريدتــان َتَناَوَلَتــا مشــروع 
ترقيــم اإلبــل، والثالثــة اهتمــت بأخبــار الملتقــى االفتراضــي المعنــون: »المانجــروف 

ثــراء بيئــي وتنــوع أحيائــي«.

 طبيعــة الموضوعــات وفيمــا يتعلــق بطبيعــة الموضوعــات التــي تناولتهــا التغريــدات، 
فقــد تنوعــت مــا بيــن تغريــدات خبريــة أو إرشــادية أو خدميــة، إال أن طابــع الموضوعات 
الخبريــة كان هــو الغالــب بشــكل واضــح بنســبة )53%( مــن إجمالــي عــدد التغريــدات، 
حيــث اهتمــت بنشــر المــواد اإلعالميــة المتصلــة بالــوزارة، ومــن أهمهــا: أخبــار تســجيل 
كميــات األمطــار اليوميــة، وإعــالن مواعيــد صــرف المســتحقات للمســتفيدين مــن 
صغــار مربــي الماشــية ومزارعــي القمــح، وأخبــار مشــروع ترقيــم اإلبــل، باإلضافــة إلــى 
األخبــار المتعلقــة بأعمــال الــوزارة فــي مســح واكتشــاف ومكافحــة الجــراد... وغيرهــا.

وكانــت التغريــدات ذات الطابــع اإلرشــادي هــي ثانــي المنشــورات اهتماًمــا فــي الصفحــة 
مجتمــع الدراســة، حيــث ظهــرت تلــك التغريــدات بنســبة )29%(، وركــزت علــى أهمية ترقيم 

%49.6
تغريدات أصلية 

%50.4
إعادة تغريد
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اإلبــل، وكيفيــة العمــل كأحــد مــزودي خدمــات ترقيــم اإلبــل، ومالمــح نظــام الميــاه الجديد، 
ــا  باإلضافــة إلــى جهــود الــوزارة لتعريــف المســتهلك بكيفيــة اختيــار األضحيــة الســليمة، أمَّ
التغريــدات التــي اهتمــت بالموضوعــات الخدميــة فقــد ظهــرت فــي عينــة الدراســة بنســبة 
ــوزارة للثــروة الحيوانيــة فــي  )15%(، كان مــن أهمهــا خدمــات: ترقيــم اإلبــل، وخدمــات ال
الريــاض، وتراخيــص الثــروة النباتيــة... وغيرهــا، بينمــا جــاءت )3%( فقــط مــن التغريــدات عينــة 
الدراســة فــي موضوعــات أخــرى مــن أهمهــا تغريــدة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك 
ســلمان للتهنئــة بعيــد األضحــى، وتغريــدة الــوزارة بالدعــاء إلــى اللــه لطلــب الشــفاء للملــك. 

 

واتفقــت التوزيعــات الموضوعيــة للتغريــدات بشــكل عــام مــع توزيعاتهــا تبًعــا الختــالف 
نــوع التغريــدة ذاتهــا، علــى النحــو التالــي: 
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استخدام األدوات الرقمية:
تعتمد وسائل التواصل االجتماعي على فكرة أساسية مفادها المشاركة المجتمعية، 
مــن خــالل نشــر ومشــاركة المعلومــات والحــاالت والمشــاعر واألفــكار واالتجاهــات... 
إلــخ، ويتــم التعبيــر عنهــا جميًعــا بطــرق مختلفــة، أهمهــا النصــوص المكتوبــة إلــى جانــب 
أشــكال المشــاركة الرقميــة التــي وفرتهــا أنظمــة الوســائط المتعــددة، التــي أصبحــت 
أدواتهــا عناصــر أساســية مميــزة لطبيعــة تلــك المنصــات، تســهم بشــكل فعــال فــي 
صياغــة عمليــات توضيــح المعنــى وتأكيــده، وأحياًنــا صياغــة الرســالة اإلعالميــة نفســها، 
وكذلــك تحقيــق عمليــات االنتشــار الرقمــي، وقــد ظهــرت اســتخدامات تلــك األدوات 
الرقميــة فــي الحســاب الرســمي لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة الســعودية خــالل الفتــرة 

الزمنيــة للدراســة علــى النحــو التالــي:

أواًل/ الوسائط الرقمية:
فــي إطــار االســتفادة مــن الخصائــص الرقميــة للمنصــات التواصــل، وحرًصــا علــى التعبيــر 
عــن المعانــي والرســائل وتأكيدهــا وتوضيحهــا، يبــرز االعتمــاد علــى الوســائط الرقميــة 
»الصــوت والصــورة وملفــات الفيديــو والعناصــر الجرافيكيــة...« فــي تلــك المجتمعــات 
بشــكل أساســي ومهــم، وتحليــل اســتخدام تلــك الوســائط يعبــر بشــكل أساســي عــن 
مطلــب مهــم للتعــرف إلــى مــدى االســتفادة مــن اإلمكانــات الرقميــة المتاحــة فــي 
توصيــل وتفســير الرســالة اإلعالميــة وتحقيــق عمليــات التواصــل واإلبــراز واالستشــهاد، 
والزراعــة  والميــاه  البيئــة  لــوزارة  الرســمي  الحســاب  منشــورات  تحليــل  خــالل  ومــن 

الســعودية خــالل شــهر يوليــو، أظهــرت نتائــج التحليــل مــا يلــي:

 إن االعتمــاد األبــرز فــي اســتخدام الوســائط الرقميــة مــع تغريــدات الحســاب تمثــل فــي 
االســتعانة بمــواد اإلنفوجــراف بنســبة )56%( مــن إجمالــي عينــة الدراســة، وذلــك 
لشــرح وتفســير وتحليــل محتويــات الرســائل اإلعالميــة المقدمــة مــن خــالل التغريــدات 
وتســهيل عمليات إيصال المعلومات للمســتفيدين، خاصة في موضوعات: مشــروع 
ــا ومــا يتعلــق بــه مــن فوائــد وآليــة عمــل، والتعريــف بنظــام  ترقيــم اإلبــل إلكترونيًّ
الميــاه الجديــد وفوائــده، وخدمــات الــوزارة المتعلقــة بالثــروة الحيوانيــة والنباتيــة فــي 

المناطــق المختلفــة، والتعريــف بمواعيــد صــرف الدعــم لصغــار مربــي الماشــية.

 لــم يتــم االعتمــاد علــى أي وســيط رقمــي فــي )16%( مــن إجمالــي تغريــدات الدراســة، 
ــرز موضوعاتهــا الرصــد اليومــي  ــت أب ــة فقــط، وكان حيــث اكتفــت بالنصــوص المكتوب

لكميــات األمطــار علــى المملكــة، وتفاصيــل بعــض نــدوات وفعاليــات الــوزارة.
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 َتَســاَوى االعتمــاد علــى كل مــن الصــور والفيديــو بنســبة )11%( لــكل منهمــا، حيــث 
ركــزت التغريــدات المصحوبــة بصــور علــى تطــورات األعــداد فــي اإلبــل المســجلة 
ــا، فــي حيــن اهتمــت التغريــدات التــي صاحبهــا الفيديــو بتغطيــة فعاليــات  إلكترونيًّ

وخدمــات الــوزارة مــن أرض الواقــع.

 تــم اســتخدام وســيط الموشــن جرافيــك بنســبة )6%( فقــط مــع تغريــدات الدراســة، 
وذلــك لعمليــات تســهيل التوعيــة بــأن ترقيــم اإلبــل يتيــح نقــل ملكيتهــا فــي غضــون ثــواٍن 
معــدودة، والتعريــف بخدمــة ميعــاد وكيفيــة اســتخدامها وأهدافهــا، والتعريــف ببرنامــج 

تأهيــل مدققــي اســتهالك وترشــيد الميــاه لتقديــم الخدمــات للمســتفيدين... إلــخ.

ــه فــي   لــم يعتمــد الحســاب علــى اســتخدام عناصــر البــث المباشــر فــي نشــر محتويات
ــرة إجــراء الدراســة. فت

وجــاء اســتخدام تلــك الوســائط فــي التغريــدات تبًعــا الختــالف تصنيفاتهــا الموضوعيــة 
علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:

 
استخدام الوسائط الرقمية تبعًا الختالف طبيعة موضوعات التغريدات
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ثانًيا/ عناصر االنتشار الرقمي:
وفــرت بيئــة الشــبكات االجتماعيــة ومــن أهمهــا »تويتــر« فرًصــا واســعة إلنتــاج محتــوى 
إعالمــي 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 هــذه الشــبكات يعــد أحــد 
ا لقيــاس تلــك القــدرة التأثيريــة،  ــا رئيســيًّ أهــم عناصــر تحقيــق التأثيــر اإلعالمــي، ومكوًن
ــا مــن خــالل دراســة أدوات تحقيقــه،  ــا مــن خــالل دراســة حجــم االنتشــار وكثافتــه، وإمَّ إمَّ
واســتناًدا إلــى تلــك الفكــرة كان مــن المهــم التعــرف إلــى مــدى اســتفادة القائميــن 
بــإدارة الحســاب الرســمي لــوزارة البيئــة والميــاه والزراعــة الســعودية مــن تلــك األدوات 
الرقميــة التــي توفرهــا وســيلة »تويتــر« كعناصــر مهمــة فــي تحقيــق عمليــات االنتشــار 

الرقمــي للمحتــوى، حيــث أظهــرت نتائــج التحليــل اآلتــي:

 جاءت الهاشتاقات »Hashtags« كأهم عناصر االنتشار الرقمي التي تم استخدامها 
فــي محتــوى التغريــدات بنســبة )85.9%(، خاصــة فــي التغريــدات المتعلقــة بخدمــات 
الــوزارة عبــر هاشــتاق #«وزارة_البيئة_والمياه_والزراعــة«، وترقيــم اإلبــل مــن خــالل 
بينهمــا  الجمــع  تــم  واللــذان  و«#ترقيم_اإلبــل«  »#لســالمتنا_رقمها«  هاشــتاقي 
فــي أغلــب تغريداتهمــا، باإلضافــة إلــى االســتعانة بعــدد مــن الهاشــتاقات األخــرى، 
مــن أبرزهــا: #ArtificialIntelligence، #Drones، #وزير_البيئة_والمياه_والزراعــة، 
#اليوم_العالمــي_ #رشــدها_ووفر_قيمتها،  #عين_الرفــق،  #تمرنا_للعالميــة، 

للمانجــروف، #جــازان #الطائــف #مكة_المكرمــة #الباحــة 

 تــم االعتمــاد علــى الروابــط اإللكترونيــة »Links« كثانــي أكثــر عناصــر االنتشــار الرقمــي 
مواقــع:  إلــى  لإلحالــة  وذلــك   ،)%25( بنســبة  الدراســة  تغريــدات  فــي  اســتخداًما 
نشــرة األمطــار اليوميــة كاملــة والتــي تكــررت فــي )6( تغريــدات، وكذلــك حســاب 
ســناب الــوزارة، وروابــط الفعاليــات الخاصــة بالــوزارة، ومســودة الالئحــة التنفيذيــة 
لنظــام الميــاه، وموقــع عالمــة التمــور الســعودية، ورابــط كل مــن خدمــة »ميعــاد«، 

والتســجيل فــي تراخيــص الثــروة النباتيــة، وطلــب الترقيــم لإلبــل.

 لــم يتــم اســتخدام أي أدوات لتحقيــق االنتشــار الرقمــي مــع )7.8%( مــن تغريــدات 
الدراســة، التــي كان أبــرز موضوعاتهــا: مالمــح نظــام الميــاه الجديــد فــي )3( تغريــدات، 
ومبــادرة ســقيا مــزارع البــن بالمحافظــات الجبليــة بمنطقــة جــازان، وكيفيــة اختيــار 

أضحيــة ســليمة.

 كان اســتخدام المنشــن »Mentions« هــو األقــل بيــن تلــك العناصــر بنســبة )%4.7(، 
حيــث تــم عمــل منشــن فــي )3( تغريــدات فقــط، منهــا تغريدتــان تــم عمــل منشــن 
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فيهمــا لحســاب »اإلرشــاد الزراعــي« لإلعــالن عــن ورشــة عمل تقنيات طائــرات الدرونز 
والــذكاء االصطناعــي فــي الزراعــة، باإلضافــة إلــى منشــن أخيــر لحســاب »جمعيــة 

رحمــة للرفــق بالحيــوان« فــي إطــار حملــة عيــن الرفــق.

تصنيفاتهــا  الختــالف  تبًعــا  الدراســة  تغريــدات  مــع  العناصــر  تلــك  اســتخدام  وظهــر 
التالــي: النحــو  علــى  الموضوعيــة 
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حجم تفاعل المستخدمين:
ــره مــن وســائل التواصــل االجتماعــي،  ــر« وغي ــرز فــي »تويت ــل التفاعــل الســمة األب يمث
إذ يســعى المســتخدمون مــن خــالل تلــك الوســائل إلــى عــرض أفكارهــم ووجهــات 
نظرهــم فــي إطــار تفاعلــي مــع بقيــة المســتخدمين، الســتقبال ردود األفعــال علــى 
أو  الترويــج  أو  اإلعجــاب  عــن  التعبيــر  أشــكال  بمختلــف  المنشــورة  المحتويــات  تلــك 
أو  الرفــض  أو  بالتأييــد  النظــر ومــدى االســتجابة للمحتــوى  الــردود لعــرض وجهــات 
النقــاش، وكأســاس علمــي تقــوم عليــه أغلــب الدراســات اإلعالميــة »كلمــا زاد حجــم 
التفاعــل مــع المــادة المنشــورة زاد اعتبــار كونهــا أكثــر وصــواًل وانتشــاًرا وبالتالــي أكثــر 
تأثيًرا«، ســعت كل المؤسســات والجهات الرســمية وغير الرســمية إلى االســتفادة من 
تلــك الميــزات فــي وســائل التواصــل لتحقيــق اســتجابات تأثيريــة إيجابيــة لــدى عمالئهــا 
وجماهيرهــا، وأصبحــت قياســات أحجــام التفاعــل بمثابــة مؤشــرات دالليــة علــى مــدى 
التواصليــة والترويــج ألفكارهــا  اســتراتيجياتها  تنفيــذ  المؤسســة ونجاحهــا فــي  تأثيــر 
وخدماتهــا ومنتجاتهــا، وبنــاء عليــه اهتمــت الدراســة الحاليــة بهــذا البعــد مــن خــالل 
قياســات أدواتــه األساســية، التــي يعبــر عنهــا عناصــر »التعليــق ومــدى التفاعــل معــه 
مــن خــالل الــرد علــى المتفاعليــن، وكذلــك معــدالت اإلعجــاب ومشــاركة المتابعيــن 
للتغريــدات عبــر إعــادة التغريــد لتحقيــق الــرواج للمحتــوى وزيــادة انتشــاره، وصــواًل إلــى 
قيــاس معــدل حجــم التفاعــل العــام عــن طريــق جمــع أشــكال وأحجــام التفاعــل التــي 
تتيحهــا خدمــة »تويتــر« للمســتخدمين وتــم اســتخدامها فــي الحســاب خــالل الفتــرة 

ــة الدراســة«، وذلــك علــى النحــو التالــي: الزمنيــة عين

أواًل/ التعليقات:
فــي  تويتــر  جانــب مســتخدمي  مــن  نســبي  اهتمــام  الدراســة وجــود  نتائــج  أظهــرت 
المجتمــع الســعودي بالمشــاركة الفاعلــة مــع أخبــار ومنشــورات حســاب وزارة البيئــة 
والميــاه والزراعــة الســعودية عبــر تويتــر مــن خــالل التعليقــات، إذ كان حجــم التعليــق 
علــى كل التغريــدات األصليــة التــي بلغــت )64( تغريــدة نشــرها الحســاب فــي شــهر 
يوليــو )1488( تعليًقــا، تراوحــت أعدادهــا بيــن تعليــق واحــد كحــد أدنــى إلــى )262( 
 )23( )261(، وبمعــدل يقــرب مــن  الواحــدة، بمــدى  تعليًقــا كحــد أقصــى للتغريــدة 
تعليًقــا للتغريــدة الواحــدة، وذلــك عنــد متوســط حســابي )23.2500( وانحــراف معياري 
)39.13874(، وقــد ظهــرت تلــك المعــدالت بشــكل أكبــر مــع التغريــدات الخبريــة فــي 
ا مــع كل مــن التغريــدات الخدميــة واإلرشــادية، علــى النحــو  حيــن كانــت ضعيفــة جــدًّ

الــذي يوضحــه الجــدول التالــي:
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Totalخبريةإرشاديةخدميةالتعليقات

1511الحد األدنى للتعليقات

4533262262الحد األعلى للتعليقات

4428261261مدى التعليق

إجمالي التعليقات
1893279721488ك

%%12.70%22.00%65.30%100.00

15.7515.571431.354823.25المتوسط الحسابي

13.30847.3523654.6281739.13874االنحراف المعياري

أو  اإليجابيــة  أفعالهــم  ردود  خــالل  مــن  المتابعيــن  تعليــق  التجاهــات  بالنســبة  ــا  أمَّ
المحايــدة أو الســلبية فقــد أظهــرت الدراســة َغَلَبــَة االتجــاه اإليجابــي بشــكل واضــح 
علــى التعليــق بنســبة )53%(، تــاله االتجــاه الســلبي بنســبة )27%(، ثــم االتجــاه المحايــد 
بنســبة )20%(، وهــي النتيجــة التــي يمكــن اعتبارهــا بمثابــة مؤشــر إيجابــي عــن مســتوى 
رضــا الجمهــور الســعودي، مســتخدمي تويتــر عــن خدمــات وأداء الــوزارة بشــكل عــام، 

وكذلــك مســتوى الخدمــة اإلعالميــة المقدمــة عبــر حســابها فــي تويتــر.

وركــزت التعليقــات اإليجابيــة للمتابعيــن فــي تغريــدات الدراســة علــى دعــم جهــود الــوزارة 
فــي خططهــا ونشــاطاتها وصــواًل إلــى تحقيــق أهدافهــا المختلفــة، مــع ســهولة االســتفادة 
مــن خدماتهــا وســرعة اســتجابة العامليــن بالــوزارة للمشــكالت والتعامــل معهــا، باإلضافــة 
ــا التعليقــات الســلبية  إلــى الثنــاء والتقديــر لــدور الدولــة وقياداتهــا فــي دعــم جهــود الــوزارة، أمَّ
التــي غلــب عليهــا صفــة التكــرار بشــكل واضــح، فكانــت أهــم مرتكزاتهــا تقــوم علــى أســاس: 
أخــرى،  أولويــات  أجنــدة أعمالهــا واعتبارهــا شــكلية لوجــود  الــوزارة فــي  أولويــات  انتقــاد 
وســيطرة الروتيــن علــى التعامــالت الخاصــة بهــا، وانتقــاد بعــض اإلجــراءات مــن حيــث وجــود 
شــروط تعجيزيــة أو ضعــف الدعــم، والشــكوى مــن بعــض القطاعــات التابعــة للــوزارة...، لكــن 
االنتقــاد األبــرز كان لعــدم وجــود ردود علــى المتابعيــن فــي حســاب تويتــر أو عبــر األرقــام 
المعلــن عنهــا الخاصــة بالتواصــل مــع الــوزارة، فــي حيــن ســيطرت علــى التعليقــات المحايــدة 

صفــة االستفســار والمطالــب وتقديــم المقترحــات بشــكل كبيــر.

%53

اتجاه إيجابي

%27

اتجاه سلبي

%20

اتجاه محايد
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وعلــى مســتوى ســياقات التعليــق فقــد أظهــرت النتائــج أن أغلــب تلــك التعليقــات جــاءت 
 ،)%97( بنســبة  تغريدهــا  الــوزارة ومجــاالت  لموضوعــات  العــام  الســياق  مــع  متوافقــة 
وتنوعــت اتجاهاتهــا مــا بيــن اإليجابيــة والمحايــدة والســلبية، فــي حيــن ظهــر )3%( فقــط من 
تلــك التعليقــات لتعبــر عــن ســياقات مغايــرة تماًمــا لمجــاالت موضوعــات الــوزارة وتغريداتها، 
كان أبرزهــا تلــك التــي حاولــت اســتغالل نشــاط المتابعيــن فــي الحســاب للترويــج لمنتجــات 

وخدمــات وطلبــات تســديد ديــون أو متابعــة حســابات.

وركــزت التعليقــات اإليجابيــة للمتابعيــن فــي تغريــدات الدراســة علــى دعــم جهــود الــوزارة 
فــي خططهــا ونشــاطاتها وصــواًل إلــى تحقيــق أهدافهــا المختلفــة، مــع ســهولة االســتفادة 
مــن خدماتهــا وســرعة اســتجابة العامليــن بالــوزارة للمشــكالت والتعامــل معهــا، باإلضافــة 
ا التعليقات الســلبية  إلــى الثنــاء والتقديــر لــدور الدولــة وقياداتهــا فــي دعــم جهــود الوزارة، أمَّ
التــي غلــب عليهــا صفــة التكــرار بشــكل واضــح، فكانــت أهــم مرتكزاتهــا تقــوم علــى أســاس: 
انتقــاد أولويــات الــوزارة فــي أجنــدة أعمالهــا واعتبارهــا شــكلية لوجــود أولويــات أخــرى، 
وســيطرة الروتيــن علــى التعامــالت الخاصــة بهــا، وانتقــاد بعــض اإلجــراءات مــن حيــث وجــود 
شــروط تعجيزيــة أو ضعــف الدعــم، والشــكوى مــن بعــض القطاعــات التابعــة للــوزارة...، لكــن 
ــرز كان لعــدم وجــود ردود علــى المتابعيــن فــي حســاب تويتــر أو عبــر األرقــام  االنتقــاد األب
المعلــن عنهــا الخاصــة بالتواصــل مــع الــوزارة، فــي حيــن ســيطرت علــى التعليقــات المحايــدة 

صفــة االستفســار والمطالــب وتقديــم المقترحــات بشــكل كبيــر.

وعلــى مســتوى ســياقات التعليــق فقــد أظهــرت النتائــج أن أغلــب تلــك التعليقــات جــاءت 
 ،)%97( بنســبة  تغريدهــا  الــوزارة ومجــاالت  لموضوعــات  العــام  الســياق  مــع  متوافقــة 
وتنوعــت اتجاهاتهــا مــا بيــن اإليجابيــة والمحايــدة والســلبية، فــي حيــن ظهــر )3%( فقــط من 
تلــك التعليقــات لتعبــر عــن ســياقات مغايــرة تماًمــا لمجــاالت موضوعــات الــوزارة وتغريداتها، 
كان أبرزهــا تلــك التــي حاولــت اســتغالل نشــاط المتابعيــن فــي الحســاب للترويــج لمنتجــات 

وخدمــات وطلبــات تســديد ديــون أو متابعــة حســابات.

سياق التعليق
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ــا علــى مســتوى تفاعــل القائميــن علــى إدارة الصفحــة مــع المتابعيــن مــن خــالل الــرد  أمَّ
علــى التعليقــات فقــد أظهــرت الدراســة معــدل رد منخفًضــا إلــى حــدٍّ مــا، حيــث بلغــت 
نســبة التعليقــات التــي اهتــم القائمــون علــى الحســاب بالــرد عليهــا )21%( فقــط مــن 
إجمالــي عــدد التعليقــات، كمــا لوحــظ أن أغلــب تلــك الــردود كانــت مــن حســابات أخــرى 
تابعــة لقطاعــات الــوزارة وليســت مــن حســاب الــوزارة -موضــوع الدراســة- ذاتــه، وكانــت 
أغلــب تلــك الــردود عبــارة عــن ِصَيــغ جاهــزة لإلحالــة إلــى مختصيــن أو قطاعــات أو مواقع 

أخــرى أو الوعــد بمتابعــة المشــكلة مــع الجهــات المعنيــة.

ويوضــح الشــكل البيانــي التالــي معــدالت اهتمــام القائميــن علــى حســاب الــوزارة بالــرد 
علــى التعليقــات تبًعــا التجاهــات التعليــق، حيــث أظهــرت البيانــات أن هــذه الــردود كانــت 
بشــكل أكبــر مــع التعليقــات المحايــدة، ويرجــع ذلــك إلــى َكــْون تلــك التعليقــات يغلــب 
عليهــا صيغــة االستفســار للتعــرف إلــى الخدمــات وكيفيــة التغلــب علــى المعوقــات 

التــي واجهــت المســتفيدين مــن خدمــات الــوزارة.

 

الردود
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Totalخبريةإرشاديةخدميةإعادة التغريد

111144الحد األدنى إلعادة التغريد 

89119163163الحد األعلى إلعادة التغريد

78108159159مدى إعادة التغريد

إجمالي إعادات التغريد
48162611622269ك

%%21.20%27.60%51.20%100.00

40.083329.809537.483935.4531المتوسط الحسابي

24.9306623.3015437.1912830.92383االنحراف المعياري

Totalخبريةإرشاديةخدميةاإلعجابات

16.0011.007.007.00الحد األدنى لإلعجاب

155.00113.00164.00164.00الحد األعلى لإلعجاب

139.00102.00157.00157.00مدى اإلعجاب

إجمالي اإلعجابات
659.00685.001374.002718.00ك

%%24.2%25.2%50.6%100.0

54.916732.619044.322642.4688المتوسط الحسابي

39.7228121.5580139.3000334.95801االنحراف المعياري

ثانًيا/ إعادة التغريد:
ظهــر اهتمــام متوســط -أقــرب إلــى الضعيــف- 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 )2269( إعــادة تغريــدة، تراوحــت أعدادهــا بيــن 
)4 : 163( للتغريــدة الواحــدة بمــدى )159(، ومتوســط حســابي )35.4531( لعمليــات إعــادة 
التغريــد عنــد انحــراف معيــاري )30.92383(، وقــد ظهــرت تلــك المعــدالت بشــكل أكبــر مــع 

التغريــدات الخبريــة ثــم اإلرشــادية والخدميــة، علــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التالــي: 

ثالًثا/ اإلعجاب:
بلــغ حجــم اإلعجــاب الكلــي مــن جانــب متابعــي الحســاب الرســمي للــوزارة لتغريــدات الدراســة 
)2718( عمليــة إعجــاب، تراوحــت أعدادهــا بيــن )7 : 164( للتغريــدة الواحــدة بمــدى )157(، 
بمعــدل يقــرب مــن )42( عمليــة إعجــاب للتغريــدة الواحــدة، وذلــك عنــد متوســط حســابي 
)42.4688( وانحــراف معيــاري )34.95801(، وقــد ظهــرت تلــك المعــدالت بشــكل أكبــر مــع 
التغريــدات الخبريــة ثــم الخدميــة، وكانــت بمعــدالت أقــل مــع التغريــدات اإلرشــادية، علــى 

النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التالــي: 
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رابًعا/ حجم التفاعل العام:
أظهرت نتائج الدراســة مســتويات تفاعلية متوســطة، من جانب المتابعين الســعوديين 
للحســاب الرســمي للــوزارة مــن مســتخدمي تويتــر، إذ أوضحــت البيانــات أن مجمــوع 
أحجــام التفاعــل الكليــة مــع كل التغريــدات األصليــة التــي تــم نشــرها فــي الحســاب 
خــالل شــهر يوليــو بلــغ )6475( شــكَل تفاعــٍل، تراوحــت أعدادهــا بيــن )14 : 475( 
تفاعــاًل للتغريــدة الواحــدة، ومــدى بلــغ )461(، وبمعــدل يقــرب مــن )101( تفاعــل 
بمختلــف أشــكاله مــع التغريــدة الواحــدة، وذلــك عنــد متوســط حســابي )101.1719( 
وانحــراف معيــاري )90.61283(، كمــا أظهــرت البيانــات أن أكثــر موضوعــات التغريــد 
تفاعــاًل بشــكل عــام كانــت التغريــدات الخبريــة بحجــم تفاعــل بلــغ )3508( تفاعــالت، 
ــا علــى مســتوى  ــغ )1329(، أمَّ ــة بإجمالــي حجــم تفاعــل بل ــدات الخدمي وأقلهــا التغري
معــدل التفاعــل للتغريــدة الواحــدة فقــد أوضحــت النتائــج أن أبــرز تلــك المعــدالت ظهــر 
مــع التغريــدات الخبريــة التــي جــاءت بمتوســط حســابي )113.1613( وانحــراف معيــاري 
 )78.0000( حســابي  بمتوســط  اإلرشــادية  التغريــدات  مــع  وأقلهــا   ،)115.37362(

وانحــراف معيــاري )44.82522(، علــى النحــو اآلتــي:

Totalخبريةإرشاديةخدميةحجم التفاعل العام

28.0031.0014.0014.00الحد األدنى لحجم التفاعل

289.00244.00475.00475.00الحد األعلى لحجم التفاعل

261.00213.00461.00461.00مدى حجم التفاعل

حجم التفاعل العام
1329.001638.003508.006475.00ك

%%20.5%25.3%54.2%100.0

110.750078.0000113.1613101.1719المتوسط الحسابي

74.4203444.82522115.3736290.61283االنحراف المعياري
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إيماًنــا بأهميــة دور وســائل اإلعــالم فــي تعزيــز عمليــات التواصــل والوصــول إلــى 

الجماهيــر وتحقيــق األهــداف والمكتســبات الفكريــة والترويجيــة، وحتــى الربحيــة، 

التواصــل  انتشــار وســائل  بدايــة  الســعودية منــذ  الرســمية  المؤسســات  فطنــت 

ودورهــا  الوســائل  تلــك  أهميــة  مــدى  إلــى  أشــكالها-  -بمختلــف  االجتماعــي 

المســتقبلي فــي تحقيــق األهــداف واالســتراتيجيات الرســمية فــي كل المجــاالت 

ــرز أشــكال التواصــل االجتماعــي  ــر« هــو أب ــة، ونظــًرا ألن »تويت ــة والمجتمعي الحياتي

في المجتمع الســعودي، فقد حرصت وزارة »البيئة والمياه والزراعة الســعودية« 

علــى االســتفادة مــن هــذا المجتمــع االفتراضــي فــي دعــم اســتراتيجيات وأهــداف 

الــوزارة، والتواصــل مــع المواطنيــن والمســتفيدين الســعوديين مــن جهــود الــوزارة 

عبــر تلــك الوســيلة االجتماعيــة المهمــة منــذ بداياتهــا، فأنشــأت حســابها الخــاص 

ــزة  منــذ ديســمبر 2011م، كمــا حرصــت علــى توثيقــه مــع بدايــة ظهــور هــذه المي

التقنيــة لتكــون تلــك الصفحــة منبــًرا ومنصــة مهمــة لعــرض المعلومــات والخدمــات 

واإلرشــادات المتعلقــة بقطاعــات الــوزارة ومجــاالت االهتمــام الســعودي، وذلــك 

عبــر 9969 مشــاركة تمــت مــن خــالل الحســاب -موضــوع الدراســة- ليصــل عــدد 

متابعيهــا حتــى اليــوم إلــى أكثــر مــن 411700 مســتخدم، ومن خالل دراســة أشــكال 

وخصائــص محتــوى الحســاب، وقيــاس أنمــاط وأحجــام التفاعــل المتاحــة مــن خاللــه، 

تــم التوصــل إلــى عــدد مــن النتائــج العامــة أهمهــا: 

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

إذ كان حجــم التغريــد الكلــي فــي شــهر كامــل هــو )129( تغريــدة موزعــة مــا بيــن 

ــا موزعــة  أصليــة وإعــادة تغريــد، وبمعــدل تغريــد يقتــرب مــن )4( تغريــدات يوميًّ

مــا بيــن »أصليــة« أو »إعــادة تغريــد«.

 رغــم ضعــف حجــم المشــاركات اليومــي للحســاب فإنــه أظهــر حرًصــا علــى تحقيــق 

صفــة االســتمرارية فــي التفاعــل اليومــي، فعلــى مــدار فتــرة الدراســة لــم يتخلــف 

إال يوميــن فقــط عــن نشــر أي تغريــدات للحســاب.

خاتمة
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ميــزة  علــى  باالعتمــاد  الحســاب  علــى  القائميــن  مــن  واضــح  اهتمــام  يوجــد   

إلــى  الــذي وصــل  النشــر،  فــي عمليــات  أخــرى  مــن حســابات  التغريــد  إعــادة 

نســبة )50.4%( مــن إجمالــي حجــم عينــة الدراســة، وهــو مــا يمكــن تفســيره 

بالحــرص علــى زيــادة نشــاطات الحســاب ومســتويات تفاعلــه مــن خــالل تقديــم 

المعلومــات ونشــرها مــن مصادرهــا األصليــة.

 غلــب الطابــع الخبــري علــى الشــكل اإلعالمــي الــذي يقــدم مــن خاللــه المحتــوى 

)التغريــدات(، حيــث ظهــر بنســبة )53%( مــن إجمالــي عــدد التغريــدات لنشــر 

أخبــار الــوزارة ونشــاطاتها وخدماتهــا.

المتاحــة  الرقميــة  األشــكال واألدوات  مــن كل  االســتفادة  الحســاب  يحــاول   

لتحقيــق أهــداف ترجمــة المعانــي وصياغتهــا وتأكيدهــا أو تفســيرها، باإلضافــة 

إلــى االنتشــار الرقمــي المطلــوب، إال أن أبــرز تلــك األدوات تمثــل فــي االعتمــاد 

علــى عناصــر اإلنفوجــراف ثــم الصــور والفيديــو كوســائط رقميــة، والهاشــتاقات 

ثــم الروابــط اإللكترونيــة والمنشــن كعناصــر انتشــار رقمــي لمحتــوى الحســاب. 

 رغــم غلبــة التعليقــات ذات االتجــاه اإليجابــي علــى تفاعــالت المســتخدمين مــع 

الحســاب فــإن هنــاك مجموعــة مــن االنتقــادات الســلبية التــي ظهــرت فــي 

تلــك التعليقــات، بعضهــا اكتســب صفــة موضوعيــة للنقــد مــن حيــث نشــاطات 

الــوزارة ومجهوداتهــا، والبعــض اآلخــر كان بســبب ضعــف تفاعــل القائميــن علــى 

الحســاب مــع متابعيهــم مــن خــالل عمليــات الــرد والتعليــق.

لزيــادة  أفضــل  توظيفــات  إلــى  تحتــاج  للحســاب  العــام  التفاعــل  مســتويات   

معــدالت المشــاركة واالنتشــار والــردود والتفاعــل مــع الجماهيــر لتحقيــق األثــر 

المطلــوب.
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وتوصي الدراسة بما يلي:

صياغــة اســتراتيجية إعالميــة واضحــة تحــدد آليــات وســبل تفعيــل المشــاركة 
بالشــكل  للوســيلة  اإلعالميــة  اإلمكانــات  كل  مــن  واالســتفادة  الفاعلــة 

األمثــل لتحقيــق مســتهدفات الــوزارة مــن خــالل:

 وضــع أجنــدة إعالميــة واضحــة تتوافــق فــي أولوياتهــا مــع اهتمامــات 
المســتقبلية. أهدافهــا وطموحاتهــا  وتخــدم  التنفيذيــة  وأجندتهــا  الــوزارة 

 الحــرص علــى زيــادة معــدالت التغريــد لتنشــيط الحســاب بشــكل مســتمر 
ظهــور  احتمــاالت  زيــادة  وبالتالــي  المتابعيــن،  مــن  أكبــر  عــدد  وجــذب 

الحســاب. محتــوى 

 االســتفادة بشــكل أكبــر مــن كل إمكانيــات الوســيلة لتأكيــد رســالة الــوزارة 
وأهدافهــا مــن خــالل كل أشــكال النصــوص والوســائط الرقميــة وعناصــر 

إبــراز المحتــوى وتحقيــق االنتشــار.

 زيــادة االهتمــام بعمليــات َرْجــع الصــدى والتغذيــة المرتــدة مــن خــالل رفــع 
معــدالت التفاعــل مــع المتابعيــن والــرد علــى تعليقاتهــم بشــكل أكبــر 

ــر اإليجابــي المطلــوب. لتحقيــق األث
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