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ملخص تنفيذي..
فــي إطــار مواكبــة التطــورات المتســارعة فــي مجــال االتصــال وانتشــار وســائل 
والدبلوماســي  السياســي  المجــال  فــي  العاملــون  اهتــم  االجتماعــي،  التواصــل 

بإســتثمار هــذه المنصــات فــي إنشــاء حســابات شــخصية لهــم 

ونظــًرا لطبيعــة هــذا النــوع مــن األعمــال الــذي تحكمــه الدقــة واالنضبــاط، ال 
االجتماعيــة  المنصــات  علــى  الشــخصية  الصفحــات  محتــوى  إلــى  النظــر  يمكــن 
للقائميــن بهــا بشــكل عشــوائي، فســماتهم المهنيــة التــي فــي الغالــب تنعكــس 
علــى ســلوكياتهم الحياتيــة تتطلــب منهــم عــدم القيــام بنشــر أي محتــوى بشــكل 

ــا جعــل حســاباتهم الشــخصية تحــت بــؤرة االهتمــام.  عبثــي، ممَّ

مــن هــذا المنطلــق قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بدراســة نمــط االتصــال 
ريمــا  الملكــي األميــرة  الســمو  الخــاص بصاحبــة  تويتــر  االجتماعــي فــي حســاب 
بنــت بنــدر آل ســعود، ســفيرة خــادم الحرميــن الشــريفين لــدى الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة، وذلــك مــن خــالل رصــد وتحليــل محتــوى التغريــدات المنشــورة علــى 
حســابها الشــخصي علــى منصــة تويتــر خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 يونيــو وحتــى 

31 أغســطس 2020م.

وانتهت الدراســة إلى مجموعة من النتائج، أهمها أن محتوى حســابها الشــخصي 
علــى منصــة تويتــر اتســم بإطــار مــن المســؤولية الوطنيــة، حيــث خصصتــه إلظهــار 
كل  علــى  الســعودية  العربيــة  المملكــة  ُتحققهــا  التــي  واإلنجــازات  النجاحــات 
األصعــدة، فضــاًل عــن نقــل المواقــف الرســمية للمملكــة بشــأن مختلــف القضايــا 

ــة. ــة والدولي ــة واإلقليمي المحلي

ال الجمهور  كمــا خلصــت الدراســة إلــى أن المجتمــع الدولــي والمواطــن الغربي شــكَّ
المســتهدف الرئيســي الذي ســعت الســفيرة ريما إلى ُمخاطبته في تغريداتها.

ــا القــوى الفاعلــة الرئيســية فــي محتــوى تغريــدات حســاب األميــرة ريمــا بنــت  أمَّ
بنــدر فتمّثلــت فــي الدولــة وقياداتهــا والمواطــن الســعودي.
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ولذلــك  أخــرى،  دولــة  فــي  ا  رســميًّ دولتــه  ُيمثــل  الــذي  هــو  الدبلوماســي  والشــخص 
فهــو يضطلــع بمهــام وظيفيــة حساســة وضخمــة، تجعلــه ضمــن الصفــوة والنخبــة فــي 
ــا حســابات  مجتمعــه. ويمتلــك أغلــب العامليــن فــي المجــال السياســي والدبلوماســي حاليًّ

شــخصية علــى هــذه المنصــات االجتماعيــة.

الســعودي  الدبلوماســي  الســلك  فــي  العامليــن  اســتخدام  علــى  التعــرف  أجــل  ومــن 
لحســاباتهم الشــخصية علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، قــام مركــز القــرار للدراســات 
اإلعالميــة بدراســة نمــط االتصــال االجتماعــي لصاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ريمــا بنــت 
بنــدر آل ســعود والتــي ُتعــد مــن الشــخصيات الرائــدة فــي مجــال العمــل الدبلوماســي 
الســعودي، كونهــا أول امــرأة تتولــى مهمــة ســفيرة لخــادم الحرميــن الشــريفين وفــي 

دولــة عظمــى هــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

تعتبــر الدبلوماســية مــن المهــن المرموقــة فــي المجتمعــات، وتختــص بالتمثيــل السياســي للبــاد 
وتصريــف شــؤونها الخارجيــة مــع الــدول األخــرى ورعايــة مصالــح المواطنيــن الموجوديــن فــي الخــارج 
فالدبلوماســية فــي مفهومهــا البســيط تعنــي فــن ممارســة العاقــات الدوليــة ِوْفــق مجموعــة مــن 
ِمــة للعاقــات بيــن الــدول والمنظمــات الدوليــة، والــدول  القواعــد واألعــراف والقوانيــن الدوليــة الُمنظِّ

وبعضهــا وبعــض، بهــدف خدمــة المصالــح والسياســات العامــة للبــاد.

مقدمة..
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وُيشــير التاريــخ المهنــي لســمو األميــرة ريمــا بنــت بنــدر ودورهــا فــي العمــل المجتمعــي 
والخيــري إلــى امتالكهــا مقومــات اســتثنائية، جعلــت مجلــة فوربــس الشــرق األوســط 

تختارهــا فــي عــام 2014م ضمــن قائمتهــا ألقــوى مئتــي ســيدة عربيــة.

وفــي فبرايــر 2019 صــدرت األوامــر الملكيــة بتعييــن األميــرة ريمــا بنــت بنــدر كســفيرة 
لخــادم الحرميــن الشــريفين لــدى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، لُتصبــح بذلــك أول ســيدة 

تشــغل منصــب ســفير فــي تاريــخ المملكــة.

مجتمع وعينة الدراسة: 
تمثــل مجتمــع الدراســة فــي المحتــوى المنشــور علــى حســابات منصــة تويتــر الخاصــة 
بالعامليــن فــي الســلك الدبلوماســي الســعودي، وقــد اعتمــدت الدراســة علــى حســاب 
صاحبــة الســمو الملكــي األميــرة ريمــا بنــت بنــدر آل ســعود ســفيرة خــادم الحرميــن 
الشــريفين لــدى الواليــات المتحــدة األمريكيــة، وذلــك مــن خــالل رصــد وتحليــل جميــع 
التغريــدات المنشــورة علــى حســابها الشــخصي خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 1 يونيــو 

وحتــى 31 أغســطس 2020م.

نوع الدراسة ومنهجها:
ُتعــد هــذه الدراســة مــن البحــوث الوصفيــة، وقــد اعتمدت على منهج المســح التحليلي 
بشــقيه الكمــي والكيفــي، الــذي ُيعــرف بأنــه »جهــد علمــي منظــم للحصــول علــى 
بيانــات ومعلومــات وأوصــاف عــن الظاهــرة أو مجموعــة الظواهــر موضــوع البحــث«، 
وتأسيًســا علــى ذلــك قامــت الدراســة بمســح وتحليــل جميــع التغريــدات المنشــورة على 

حســاب الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر آل ســعود علــى تويتــر خــالل الفتــرة المحــددة.

من..

1 يونيو 
2020

حتى..

31 أغسطس
2020

3,9933,993
371371.4.4تغريدة

ألف متابع
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نتائج الدراسة: 

أوًل/ من حيث الوصف الظاهري ونمط التغريد:
انضمــت الســفيرة ريمــا إلــى تويتــر فــي أبريــل 2012م، وقامــت خــالل هــذه الفتــرة بنشــر 

)3993( تغريــدة، وتمتلــك )371.4( ألــف متابــع -حتــى وقــت إجــراء الدراســة-. 

وفيما يتعلق بالملف التعريفي الخاص بسمو األميرة ريما:

 خصصــت الصــورة الرئيســية لحســابها باللقــاء التاريخــي الــذي جمــع الملــك المؤســس 
ــز آل ســعود والرئيــس األمريكــي فرانكليــن روزفلــت، وشــهد وضــع حجــر  عبــد العزي
األســاس للعالقــات بيــن البلديــن، وصاحــب الصــورة جملــة )75 عاًمــا مــن الصداقــة 

والشــراكة(.

ــا الصــورة الخاصــة بســمو األميــرة فَصاَحَبهــا َعَلــُم المملكــة العربيــة الســعودية،   أمَّ
وهــو مــا يعكــس مشــاعر الفخــر واالنتمــاء والــوالء. كمــا تــم وضــع الشــعار المعتمــد 
ــا يــدل علــى اعتزازهــا بمرجعيتهــا الثقافيــة العربيــة، فضــاًل  لـ)عــام الخــط العربــي( ممَّ
عــن دورهــا فــي مشــاركة بلدهــا فــي إبــراز أنشــطتها المختلفــة ومنهــا الثقافيــة أمــام 
العالــم، حيــث أعلنــت وزارة الثقافــة الســعودية عــن تســمية 2020م عــام الخــط 
العربــي، احتفــاًء بهــذا الفــن وتقديــم المملكــة كحاضنــة وراعيــة وداعمــة لــه، إضافــة 
ــز ممارســات الخــط العربــي علــى مســتوى المؤسســات واألفــراد. ــز وتحفي إلــى تعزي

حجم ونمط التغريد:
بلــغ إجمالــي التغريــدات التــي نشــرتها الســفيرة ريمــا بنــدر آل ســعود خــالل ثالثــة أشــهر 
-هــي مــدة الدراســة- )230( تغريــدة، بمتوســط )2.5( تغريــدة فــي اليــوم الواحــد تقريًبــا.
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ال تتقيــد الســفيرة ريمــا بدوريــة التغريــد اليومــي، ففــي بعــض األحيــان ال تنشــر علــى 
صفحتهــا أي محتــوى لمــدة تصــل إلــى عــدة أيــام، وفــي أحيــان أخــرى تقــوم بالتغريــد 

ــا، وقــد تنشــر أكثــر مــن تغريــدة فــي اليــوم الواحــد فــي أوقــات أخــرى. يوميًّ

كمــا غلــب علــى محتواهــا نســبة إعــادة التغريــد، التــي وصلــت إلــى 84% مــن إجمالــي 
عينــة الدراســة، مقابــل 16% للتغريــدات األصليــة.

بحجــم ونمــط  المتعلقــة  النتائــج  وتعكــس هــذه 
التغريــد عــدًدا مــن المعطيــات الشــخصية، منهــا 
أن خاصيــة التغريــد ليســت هدًفــا فــي حــد ذاتهــا 
عنــد الســفيرة ريمــا إلثبــات الوجــود أو زيــادة عــدد 
المتابعيــن، وإنمــا تلجــأ إليهــا كلمــا اقتضــت الحاجــة 

فقــط مــن أجــل اإلخبــار والتوضيــح... وغيرهــا.

كمــا أن الهــدف مــن التغريــد هــو إيصــال معلومــٍة أو رســالٍة مــا إلــى جمهــوٍر بعينــه، 
بغــض النظــر عــن كاتبهــا، ففــي بعــض األحيــان تقــوم الســفيرة ريمــا بنــدر آل ســعود 
بكتابــة التغريــدة بنفســها، وغالًبــا مــا ُتعيــد التغريــد نقــاًل عــن المصدر األصلــي للمعلومة 
إلكســابها صفــة الموثوقيــة، وهــذا نتــاج ســمات شــخصية وأيًضــا مقتضيــات وظيفيــة 
انعكســت علــى الدقــة فــي تفاصيــل حياتهــا اليوميــة. ومــن دالئــل ذلــك قائمــة المصادر 
التــي اعتمــدت عليهــا الســفيرة ريمــا فــي إعــادة التغريــد مــن حســاباتها، فعلــى ســبيل 

المثــال، ال الحصــر: أعــادت التغريــد مــن حســابات:

 السفارة السعودية في الواليات المتحدة األمريكية )39( مرة.

 وزارة الخارجية السعودية )29( مرة.

 مركز الملك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية )7( مرات.

 هيئة األمم المتحدة للمرأة )4( مرات.

 الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية لدى األمم المتحدة )4( مرات.

 الوفد الدائم للمملكة لدى »اليونيسكو« )4( مرات.

 البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن )4( مرات.

 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في السعودية )2( مرة.

 اللجنة األوليمبية الدولية واللجنة األوليمبية السعودية مرة لكل منهما.

خاصية التغريد..
تلجأ إليها السفيرة كلما اقتضت الحاجة 

فقط من أجل اإلخبار والتوضيح.
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ثانيًا/ من حيث المحتوى:
يهتــم هــذا الجــزء مــن الدراســة بإظهــار أحــد العناصــر األساســية لإلعــالم والخاصــة 

بالتســاؤل )مــاذا ِقيــل؟(، والــذي ســيتم اإلجابــة عنــه مــن خــالل عــدة زوايــا، هــي:

1. مجاالت التناول:

يتضــح مــن الشــكل الســابق أن حســاب الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر آل ســعود علــى تويتــر اتســم 
بتنــوع واختــالف مضمونــه، وإن غلــب عليــه الطابــع االجتماعــي والــذي جــاء فــي مقدمــة 
ــا المتعلقــة بالمــرأة  ــا بالقضاي ــا نوعيًّ أولوياتهــا، خاصــة أن محتــوى الحســاب أظهــر اهتماًم
وتمكينهــا واإلجــراءات التــي اتخذتهــا المملكــة العربيــة الســعودية وقيادتهــا الرشــيدة فــي 
هــذا االتجــاه، ولذلــك حرصــت الســفيرة ريمــا علــى إظهــار التغيــرات التــي حدثــت للمــرأة 
الســعودية، ســواء علــى مســتوى البيئــة االجتماعيــة أو الوظيفيــة، كمــا اهتمــت بعــرض 

نمــاذج لنســاء ســعوديات أثبتــن كفــاءة وتمكــنَّ وتميــزن، كلٌّ فــي مجــال تخصصــه.
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وجــاء المجــال الرياضــي فــي المرتبــة الثانيــة الهتمامــات حســاب الســفيرة ريمــا التــي 
ســبق لهــا أن تولــت منصــب وكيــل رئيــس الهيئــة العامــة للرياضــة الســعودية للقســم 
النســائي للتطويــر والتخطيــط فــي أغســطس 2016م، كمــا تتولــى عضويــة اللجنــة 
األوليمبيــة الســعودية، إضافــة إلــى عضويتهــا فــي لجنــة المــرأة والرياضــة، ووكيــل 
االتحــاد اآلســيوي لألوليمبيــاد الخــاص، وُمؤخــًرا فــازت بعضويــة اللجنــة األوليمبيــة 
الدوليــة، ولذلــك فــإن حصــول المحتــوى الرياضــي علــى مرتبــة متقدمــة فــي اهتمامــات 

حســاب الســفيرة ريمــا علــى تويتــر هــي نتيجــة منطقيــة وطبيعيــة.

ــة التــي تضمنهــا محتــوى تغريــدات  وإجمــااًل فقــد تمحــورت األطروحــات المركزي
الســفيرة ريمــا خــالل فتــرة الدراســة حــول:

ُيظهــر الشــكل الســابق أن األطروحــات المركزيــة انطلقــت جميًعــا مــن مبــدٍأ عــام وهــو 
اإليمــان الكامــل بالدولــة، وقــد ارتكــز علــى مجموعــة مــن العناصــر، أهمهــا:
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 إمكانات وقدرات المملكة العربية السعودية.

 الدور الريادي على المستويين اإلقليمي والدولي. 

فــي  تنمويــة  نجاحــات  تحقيــق  مــن  الســعودية  الدولــة  نــت  مكَّ رشــيدة   سياســات 
المجــاالت. مختلــف 

 شعب قادر على التميز واإلبداع وتحقيق الخطط الطموح للدولة.

وتأكيــًدا علــى ذلــك، أوضحــت نتيجــة التحليــل أن المحتــوى المنشــور فــي تغريــدات 
حســاب الســفيرة ريمــا َهــَدَف إلــى اســتعراض مــا يلــي:

ا وأصبح واقًعا ملموًسا.  إنجازات تحققت: وتعني ما تم تحقيقه فعليًّ

 قــدرات الدولــة الســعودية: المقصــود بهــا اإلمكانــات الماديــة والمــوارد الطبيعيــة 
والمكانــة اإلقليميــة والدوليــة، فضــاًل عــن الــرؤى االســتراتيجية.

للمواطنــة  المكتســبة  واإلمكانــات  الفطريــة  القــدرات  وتعكــس  الشــعب:  قــدرات   
العلميــة  الناحيــة  مــن  حــدث  الــذي  البشــري  التطــور  مثــل  الســعودي  والمواطــن 

التطــورات. أحــدث  ومواكبــة  والتعليميــة 

أهداف المحتوى المنشور في تغريدات الحساب إلى..

%61.7

%47.4

%21

إنجازات تحققت

قدرات الدولة

11قدرات الشعب
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2. التغطية الجغرافية للمحتوى: 
حرصــت الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر آل ســعود علــى أن يتنــاول المحتــوى المنشــور علــى 
حســابها بتويتــر كل مــا يُخــص الشــأن الســعودي، ســواء كان االرتبــاط مباشــًرا أو غيــر 

مباشــر.

فجــاءت الموضوعــات الداخليــة فــي المرتبــة األولــى بنســبة 83.5%، وتــم التركيــز فيهــا 
ــة  ــرات والتطــورات التــي تشــهدها المملكــة فــي كل المجــاالت االقتصادي علــى التغي

واالجتماعيــة والتعليميــة والرقميــة... وغيرهــا.

ــا المرتبــة الثانيــة فقــد كانــت مــن نصيــب القضايــا التــي تتنــاول الشــأن الخارجــي بنســبة  أمَّ
12.2%، حيــث ســعت الســفيرة ريمــا إلــى عــرض وجهــة النظر الرســمية للمملكــة العربية 
الســعودية فيمــا يخــص القضايــا واألحــداث اإلقليميــة والدوليــة وخاصــة تلــك التــي لهــا 
تأثيــر علــى المملكــة مثــل الســلوك اإليرانــي التخريبــي واألذرع العســكرية لطهــران فــي 
المنطقــة كميليشــيا الحوثــي االنقالبيــة فــي اليمــن، فضــاًل عــن تقديــم رؤيــة المملكــة 

لكيفيــة مواجهتهم.

وفــي المرتبــة الثالثــة جــاءت القضايــا التــي تناولــت الشــأنين الداخلــي والخارجــي مًعــا 
بنســبة 4.3%، واهتمــت بإبــراز دور المملكــة فــي الجهــود الدوليــة لمواجهــة األزمــات 
ذات الطابــع العالمــي، التــي تنعكــس آثارهــا علــى المجتمعــات كافــة كظاهــرة االتجــار 

بالبشــر. 
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3. الجمهور الُمخاَطب:

علــى الرغــم مــن أن محتــوى الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر المنشــور علــى حســابها بتويتــر اهتــم 
فــي المقــام األول بالشــأن الداخلــي، فــإن الطــرف الــذي خاطبتــه واســتهدفته إليصــال 
ــل فــي الجمهــور الخارجــي فــي المقــام األول بنســبة 81.8%، تــاله فــي  رســائلها تمثَّ
المرتبــة الثانيــة الجمهــوران الداخلــي والخارجــي مًعــا بنســبة 11.7%، وفــي المرتبــة الثالثــة 

جــاء الجمهــور الداخلــي بنســبة 6.5% مــن إجمالــي عينــة الدراســة.

وُتظهــر هــذه النســب دور حســاب الســفيرة ريمــا بنــدر آل ســعود علــى منصــة تويتــر فــي 
إظهــار الصــورة الحقيقيــة للمملكــة العربيــة الســعودية أمــام العالــم الخارجــي، وتــزداد 
أهميــة هــذا النــوع مــن المحتــوى فــي ظــل الحمــالت الممنهجــة والمســتمرة مــن جانــب 
بعــض األطــراف، وبخاصــة اإلقليميــة التــي تســتهدف اإلســاءة إلــى المملكــة عبــر الترويــج 

لمزاعــم وأكاذيــب ال أســاس لهــا، ومــن دالئــل ذلــك:

 المنشــن: حيــث ظهــر حــرص الســفيرة ريمــا علــى تكــرار عمــل المنشــن فــي تغريداتهــا 
لشــخصيات ومؤسســات دوليــة مثــل هيئــة األمــم المتحــدة، وهيئــة األمــم المتحــدة 

للمــرأة، اللجنــة األوليمبيــة الدوليــة، اليونيســكو، المنظمــة الدوليــة للهجــرة.

 لغــة التغريــد: غالبيــة التغريــدات المنشــورة علــى حســابها كانــت باللغــة اإلنجليزيــة، التي 
جــاءت بنســبة 91%، مقارنــة بـــ9% فقــط للمحتــوى المنشــور باللغــة العربيــة. وهــو مــا 
ُيظهــر حــرص الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر علــى مخاطبــة المجتمــع الغربــي بلغتهــم لضمــان 

وصــول أفضــل وأيســر لرســالتها المســتهدفة.
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4. القوى الفاعلة:
أظهــر تحليــل محتــوى حســاب الســفيرة ريمــا بنــدر آل ســعود وجــود قــوى فاعلــة رئيســية 

لــت فيمــا يلــي: عكســتها التغريــدات المنشــورة خــالل فتــرة الدراســة، وتمثَّ

 الدولــة: جــاءت الدولــة فــي المرتبــة األولــى كقــوى فاعلــة رئيســية إيجابيــة في محتوى 
تغريــدات الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر بنســبة 68.3%، وتــم اســتخدام مصطلــح الدولــة 
لإلشــارة إلــى المملكــة ككيــان والقيــادة وأيًضــا المؤسســات والهيئــات الســعودية، 
اها  حيــث اهتمــت الســفيرة ريمــا بشــكل خــاص بإظهــار السياســات والتوجهــات التــي تتبنَّ
التنميــة  أجــل تحقيــق  الدولــة مــن  بتنفيذهــا مؤسســات  الرشــيدة وتقــوم  القيــادة 
الشــاملة وإحــداث نقلــة نوعيــة فــي المملكــة فــي مختلــف المجــاالت عبــر خطــط 
ــة الســعودية فــي مصــافِّ الــدول العظمــى. طموحــة تســتهدف الحفــاظ علــى مكان

فــي محتــوى  إيجابيــة  رئيســية  قــوى فاعلــة  الســعودي  المواطــن  ــل  مثَّ المواطــن:    
تغريــدات الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر آل ســعود بنســبة 21.3%، فظهــر مــن خــالل عمليــة 
الرصــد والتحليــل حرصهــا علــى إبــراز قــدرات وتميــز المواطنــة والمواطــن الســعودي فــي 
مختلــف المجــاالت الرياضيــة والثقافيــة والفنيــة والتكنولوجيــة والطبيــة، مــع عــرض 
نمــاذج متعــددة حققــت إنجــازات فعليــة علــى المســتوى الدولــي فــي هــذه المجــاالت.
وكان للمــرأة نصيــب كبيــر مــن هــذا االســتعراض عكــس اهتمــام الســفيرة ريمــا بمكانــة 
المــرأة وقدراتهــا التــي أظهرتهــا بعدمــا ُأتيحــت أمامهــا الفــرص للمشــاركة الكاملــة فــي 

نهضــة وتقــدم مجتمعهــا وتقلدهــا المناصــب القياديــة، فكانــت خيــر ُممثــل لوطنهــا.

 أخــرى: حصلــت فئــة أخــرى علــى المرتبــة الثالثــة كقــوى فاعلــة رئيســية فــي محتــوى 
القــوى  10.4%، وجــاءت هــذه  بنســبة  بنــدر  بنــت  ريمــا  الســفيرة  تغريــدات حســاب 
متنوعــة بتنــوع الموضــوع المتنــاول، ومــن أمثلــة ذلــك إيــران وأذرعهــا العســكرية مثــل 
لــت قــوى فاعلــة ســلبية فــي محتــوى التغريــدات عينــة  ميليشــيا الحوثــي، التــي مثَّ
الشــرعية  دعــم  تحالــف  ــا  أمَّ المنطقــة.  فــي  التخريبيــة  نتيجــة سياســاتهم  الدراســة 
ــز اســتقرار اليمــن  ــى تعزي ــة إل ــة لجهــوده الرامي ــة إيجابي فــي اليمــن فجــاء كقــوى فاعل

الشــرعية.  واســتعادة 

 %21.3
المواطن..  %68.3 %10.4

أخرى..الدولة..
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5. االستماالت المستخدمة:
اعتمــدت الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر علــى االســتماالت العقليــة فــي غالبيــة التغريــدات 
التــي نشــرتها علــى حســابها الخــاص خــالل فتــرة الدراســة، وذلــك بنســبة 88%، تالهــا 
فــي المرتبــة الثانيــة االســتماالت المختلطــة التــي تمــزج مــا بيــن العقليــة والعاطفيــة مًعــا 
بنســبة 7%، واحتلــت االســتماالت العاطفيــة المرتبــة الثالثــة واألخيــرة بنســبة 5% فقــط 

مــن إجمالــي التغريــدات عينــة الدراســة. 

المســتهدف،  الجمهــور  الســفيرة علــى مخاطبــة عقــل  َســُب حــرص  النِّ وتعكــس هــذه 
فاســتخدمت العديــد مــن المعطيــات المنطقيــة مثــل االستشــهادات الواقعية والمصادر 
الرســمية للمعلومــات والبيانــات مــن أجــل التوثيــق، مبتعــدة عــن الخطابــات العاطفيــة 
التــي تســتهدف دغدغــة المشــاعر عبــر كالم مرســل، ال يســتند إلــى ُحجــج وبراهيــن عقليــة.
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ثالًثا: من حيث األدوات الرقمية:
فــي ســبيلها لتحقيــق غايتهــا مــن المحتــوى المنشــور علــى حســابها، قامــت الســفيرة ريمــا 
بنــت بنــدر باســتخدام مختلــف األدوات الرقميــة، ســواء المتعلقــة بعنصــر اإلبــراز أو عنصــر 

االنتشار.

1. الوسائط اإللكترونية كأدوات إبراز:

 

ُيوضــح الشــكل الســابق أن الســفيرة ريمــا اســتخدمت العديــد مــن أدوات اإلبــراز الرقميــة، 
ــة  ــة الثاني جــاءت الصــورة فــي مقدمتهــا بنســبة ظهــور بلغــت 32.2%، تالهــا فــي المرتب
الفيديــو بنســبة 31.7%، ثــم اإلنفوجرافيــك فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 8.7%، وفــي 
المرتبــة  فــي  جــاء  وأخيــًرا   ،%7.8 بلغــت  ظهــور  بنســبة  الرمــوز  جــاءت  الرابعــة  المرتبــة 

الخامســة الفيديــو جرافيــك بنســبة ظهــور %5.6.  

بينمــا لــم تظهــر أيٌّ مــن الوســائط الرقميــة فــي عــدد مــن التغريــدات، بمــا بلغــت نســبته 
.%20

والالفــت أن هــذه الوســائط بجانــب وظيفتهــا الرئيســية كعنصــر جــذب وإبــراز للمحتــوى، 
تــم اســتخدامها أيًضــا كعامــل توثيــق وإثبــات لمــا تحتويــه التغريــدات مــن مضاميــن.
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2. عناصر االنتشار الرقمية:
لجــأت أيًضــا الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر إلــى اســتخدام مختلــف أدوات االنتشــار الرقميــة مــن 

أجــل إيصــال محتواهــا إلــى أكبــر قــدر ممكــن مــن المســتخدمين.

ــح بالشــكل الســابق جــاء الهاشــتاق فــي المقدمــة بنســبة ظهــور بلغــت  وكمــا هــو ُموضَّ
65.6%، تــاله المنشــن بنســبة 37.4%، ثــم الروابــط اإللكترونيــة بنســبة ظهــور %19.5، 
ــا مــن األدوات  أيًّ لــم تتضمــن مجموعــة مــن التغريــدات بلغــت نســبتها %14.8  بينمــا 

الرقميــة.

باللغــة  هاشــتاقات  أنهــا  ريمــا  الســفيرة  اســتخدمتها  التــي  الهاشــتاقات  علــى  وغلــب 
اإلنجليزيــة، وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى أكبــر عدد من المســتخدمين األجانــب المهتمين 

بموضــوع التغريــدة.

ــا بالنســبة للمنشــن، فقــد حرصــت الســفيرة ريمــا بنــت بنــدر علــى عملــه لشــخصيات  أمَّ
ًهــا بشــكل مباشــر إلــى المســؤولين الدولييــن  ومؤسســات دوليــة، فجــاء خطابهــا ُموجَّ

أصحــاب التخصــص فــي موضــوع التغريــدة.

كمــا لجــأت الســفيرة ريمــا إلــى اســتخدام الروابــط اإللكترونيــة لإلحالــة إلــى الموضــوع 
األصلــي الــذي تتناولــه تغريداتهــا مــن أجــل التوثيــق واالســتزادة مــن المعلومــات.
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النتائج العامة: 
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

 اتســم اســتخدام ســمو األميــرة ريمــا لحســابها الخــاص علــى منصــة 

محتــواه  فخصصــت  الوطنيــة،  المســؤولية  مــن  بإطــار  تويتــر 

إلظهــار النجاحــات واإلنجــازات التــي ُتحققهــا المملكــة علــى كل 

األصعــدة، فضــاًل عــن نقــل المواقــف الرســمية للمملكــة بشــأن 

مختلــف القضايــا المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.

 أظهرت السفيرة فخرها واعتزازها بوطنها ووالئها لكل مكوناته.

ل المجتمــع الدولــي والمواطــن الغربــي الجمهور المســتهدف   شــكَّ

الرئيســي الــذي ســعت الســفيرة ريمــا إلــى ُمخاطبتــه فــي تغريداتها.

 غلبــة الطابــع العقلــي المنطقــي علــى محتــوى حســاب الســفيرة 

ريمــا بنــت بنــدر خــالل تناولهــا للقضايــا والموضوعــات المختلفــة.

لــت القــوى الفاعلــة الرئيســية فــي محتــوى تغريــدات حســاب   تمثَّ

األميــرة ريمــا بنــت بنــدر فــي الدولــة وقياداتهــا والمواطــن الســعودي.

 اتسم محتوى الحساب بتنوع وتعدد المجاالت التي تناولها.

 اســتغلت الســفيرة ريمــا مكانتهــا كشــخصية عامــة لهــا مكانــة 

ــة الســعودية. ــة مــن أجــل دعــم الجهــود الرســمية للدول دولي
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ختامًا.. 
يتضــح مــن العــرض الســابق الــدور الــذي يلعبــه حســاب الســفيرة ريمــا 
بنــت بنــدر آل ســعود علــى منصــة تويتــر فــي نقــل الصــورة الحقيقيــة 
للمملكــة العربيــة الســعودية، ومــا تشــهده مــن تطــورات متالحقــة 
الرشــيدة،  القيــادة  َوَضَعْتهــا  طمــوح  تنمويــة  خطــة  علــى  قائمــة 
ويشــارك فــي تنفيذهــا مواطــن يمتلــك كل المقومــات التــي ُتؤهلــه 
ر كل ما تحتاج إليه العملية  لدعــم تلــك الجهــود، فضــاًل عــن دولٍة ُتوفِّ
التنمويــة الشــاملة، ســواء فيمــا يتعلــق بالمــوارد الماليــة والطبيعيــة 
أو تنفيــذ البنــي التحتيــة أو َســنِّ التشــريعات أو فتــح المجــال أمــام 

اإلبــداع فــي كل المجــاالت.

وفــي الوقــت الــذي حرصــت فيــه الســفيرة ريمــا علــى تســليط الضــوء 
ز المواطن السعودي على المستوى الدولي، مستشهدة  على تميُّ
بالعديــد مــن النمــاذج لمواطنــات ومواطنيــن حققــوا نجاحــات عــدة 
فــي المجــال الرياضــي واإلبداعــي والطبــي والتكنولوجــي وغيرهــا، 
الوطنيــة  العالمــة  تعزيــز  فــي  مــن عنصــر مهــم  ذلــك  ُيمثلــه  ومــا 
ريمــا  األميــرة  الســمو  فــإن صاحبــة  الســعودية..  العربيــة  للمملكــة 
بنــدر آل ســعود نفســها تعتبــر أحــد النمــاذج التــي تبعــث علــى الفخــر 
ا  واالعتــزاز كســيدة ســعودية قويــة مثقفــة تتولــى منصًبــا دبلوماســيًّ
ــل للشــعب وصــورة  رفيًعــا ومرموًقــا، فاســتحقت أن تكــون خيــر ُممثِّ

فة للمــرأة الســعودية. مشــرِّ
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