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ملخص تنفيذي..
ُيعــد برنامــج التحــول الوطنــي أحــد برامــج رؤيــة الســعودية 2030، وقــد ُأطلــق فــي 
عــام 2016 بهــدف تحقيــق التميــز فــي األداء الحكومــي، وتطويــر البنيــة التحتيــة 
الالزمــة لتحســين عوامــل التمكيــن االقتصــادي، ورفــع مســتوى المعيشــة، ويلعــب 
كافــة  تخــدم  المملكــة  فــي  نوعيــة  نقــالت  تحقيــق  فــي  محورًيــا  دوًرا  البرنامــج 
القطاعــات، وهــو مــا يســتلزم وجــود اســتراتيجية إعالميــة ُتبــرز مســتهدفات البرنامــج 
وإنجازاتــه، فضــاًل عــن عوائــده المباشــرة وغيــر المباشــرة علــى الوطــن والمواطنيــن.

مــن هــذا المنطلــق، قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بتحليــل أداء الحســاب 
استكشــاف  أجــل  مــن  تويتــر  موقــع  علــى  الوطنــي  التحــول  لبرنامــج  الرســمي 
المعالجــات اإلعالميــة التــي يتبعهــا الحســاب فــي رســائله االتصاليــة، واســتخدامه 
للســمات الرقميــة للمنصــة فــي ممارســاته االتصاليــة؛ وذلــك باالعتمــاد علــى منهــج 
المســح الشــامل لرصــد جميــع التغريــدات المنشــورة علــى الحســاب، والتــي غطــت 
الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 31 أغســطس 2020م – تاريــخ نشــر أول تغريــدة علــى 
الحســاب - وحتــى بــدء إجــراء الدراســة فــي 22 يونيــو 2021م، حيــث بلغــت العينــة 

)134( تغريــدة.

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج المهمة، أبرزها:

 رّكــز الحســاب علــى إبــراز الجهــود التــي تقــوم بهــا لجنــة برنامــج التحــول الوطنــي، 
واإلنجــازات التــي حققهــا البرنامــج فــي أبعــاده االســتراتيجية التــي تعمــل وفــق 

رؤيــة الســعودية 2030.

واالستشــهادات  واإلحصــاءات  األرقــام  لغــة  علــى  باعتمــاده  الحســاب  اتســم   
المنطقيــة. 

 استشــهد الحســاب بتصريحــات القيــادة الرشــيدة والــوزراء أعضــاء لجنــة التحــول 
الوطنــي والمســؤولين الحكومييــن المعنييــن بقطاعــات البرنامــج المختلفــة. 

 تميزت لغة خطاب تغريدات الحساب بعدد من السمات، أهمها:

- االعتمــاد علــى لغــة خطــاب »واقعيــة«، تنطلــق مــن حقيقــة الوضــع الفعلــي 
المتحققــة  المنجــزات  عــرض  مــع  التحديــات،  رصــد  ثــم  ومــن  األرض،  علــى 

بالفعــل، ومــا هــو مســتهدف مســتقباًل.

- شــيوع خطــاب »اإلصــرار« علــى تحقيــق برنامــج التحــول الوطنــي بمختلــف أبعــاده 
االســتراتيجية، وبشــكل يتخطــى المــدى الزمنــي المحــدد لــه، وبمســتوى نوعــي.

- ظهر بشكل واضح خطاب »تفاؤل« بالمستقبل و»ثقة« على اإلنجاز.
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وقد ساهم البرنامج خالل المرحلة السابقة في تحقيق العديد من اإلنجازات المهمة 
والمؤثرة في تطوير األنظمة الحكومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مثل 
تطوير الخدمات العدلية واالرتقاء بالرعاية الصحية وتحسين المشهد الحضري، وتطوير 
البنية التحتية للمملكة مثل إنشاء محطات لتحلية المياه المالحة وتطوير شبكة الربط 
التكاملية لها، وتسهيل ممارسة األعمال، والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، 
إلى جانب تنظيم سوق العمل، وتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في القوى العاملة، 

فضاًل عن تنمية القطاع غير الربحي، وتطوير القطاع السياحي. 

ومن أبرز إنجازات برنامج التحول الوطني المتحققة حتى اآلن )وقت إجراء الدراسة(:

الصادر عن ( 1  2020 األعمال  29 مرتبة في مؤشر سهولة ممارسة  المملكة  تقدم 
مجموعة البنك الدولي وتحقيق المركز الـ 63 عالمًيا.

حصول المملكة على المركز األول ألكثر الدول تقدًما في التنافسية الرقمية من ( 2
بين دول مجموعة العشرين.

االنخفاض في مؤشر عدد وفيات حوادث الطرق/100 ألف نسمة من 2016 إلى ( 3
2020 بواقع %53.

ُيعــد برنامــج التحــول الوطنــي أحــد برامــج رؤيــة الســعودية 2030، وقــد ُأطلــق فــي عــام 2016 بهــدف تحقيــق 
التميــز فــي األداء الحكومــي وتطويــر البنيــة التحتيــة الالزمــة لتحســين عوامــل التمكيــن االقتصــادي، ورفــع 
مســتوى المعيشــة مــن خــالل أبعــاده االســتراتيجية الثمانيــة )االرتقــاء بالرعايــة الصحيــة، تحســين مســتويات 
المعيشــة والســالمة، ضمــان اســتدامة المــوارد الحيويــة، تعزيــز التنميــة المجتمعيــة وتنميــة القطاع غيــر الربحي، 
تحقيــق التميــز فــي األداء الحكومــي، تمكيــن فئــات المجتمــع مــن دخــول ســوق العمــل ورفــع جاذبيتــه، اإلســهام 

فــي تمكيــن القطــاع الخــاص، وتطويــر القطــاع الســياحي والتــراث الوطنــي(.

مقدمة..
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زيادة معدل المشاركة االقتصادية لإلناث السعوديات والوصول إلى %33.5.( 4

زراعة أكثر من 3.65 مليون شجرة داخل المدن وخارجها من األشجار المحلية.( 5

تحقيق المملكة ألعلى طاقة إنتاجية للمياه المحالة عالمًيا بحجم إنتاج يقدر بـ 5.9 ( 6
مليون م3 يومًيا.

عدد ( 	 وتجاوز  التطوعي،  العمل  منصة  وتدشين  التطوعي  العمل  نظام  إقرار 
المتطوعين 409 آالف متطوع ومتطوعة.

إطالق استثمر في السعودية وإصدار 		1.2 رخصة استثمارية أجنبية.( 	

امتالك المملكة ألحد أكبر مخازن الغذاء في الشرق األوسط.( 9

طموحة  ُخطة  على  قائم  البرنامج  فإن  المتحققة،  اإلنجازات  هذه  من  الرغم  وعلى 
األهداف  من  العديد  تحقيق  يستهدف  حيث   ،2030 السعودية  رؤية  من  يستمدها 

بنهاية عام 2025م، منها:

· 2	6.9	 هكتاًرا مساحة الغطاء النباتي الطبيعي المعاد تأهيله.	

· 600 ألف متطوع في المملكة.	

· 19.2% حصة االقتصاد الرقمي من الناتج المحلي اإلجمالي.	

· 92% مستوى نضج تحول الخدمات الحكومية الرئيسية.	

· 1	% نسبة القرب من الدولة األفضل أداًء في تقرير مؤشرات البنك الدولي.	

· 95.4 مليار ريال سعودي حجم تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة.	

ُتوضح هذه النبذة المختصرة عن برنامج التحول الوطني أهميته ودوره المحوري في 
أو  مواطنين  كانت  سواء  القطاعات  كافة  تخدم  المملكة  في  نوعية  نقالت  تحقيق 

تحقيق أعلى طاقة إنتاجية للمياه

409 آالف متطوع ومتطوعة

33.5% معدل المشاركة االقتصادية لإلناث 1.278 رخصة استثمارية أجنبية

من أبرز إنجازات البرنامج..

امتالك أحد أكبر مخازن الغذاء

زراعة أكثر من 3.65 مليون شجرة

االنخفاض في مؤشر عدد وفيات الحوادث
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أو خاًصا أو مستثمرين أجانب وغير ذلك. وهو ما يستلزم معه وجود  قطاًعا حكومًيا 
استراتيجية إعالمية ُتبرز مستهدفات البرنامج وإنجازاته، فضاًل عن عوائده المباشرة وغير 

المباشرة على الوطن والمواطنين.

للدراسات  القرار  مركز  قام  المنطلق،  هذا  من 
لبرنامج  الرسمي  الحساب  أداء  بتحليل  اإلعالمية 
المنصة   - تويتر  موقع  على   الوطني  التحول 
من   - السعودي  المجتمع  في  األبرز  االجتماعية 
أجل استكشاف المعالجات اإلعالمية التي يتبعها 
واستخدامه  االتصالية،  رسائله  في  الحساب 
للسمات الرقمية للمنصة في ممارساته االتصالية؛ 

المنشورة على  التغريدات  الشامل لرصد جميع  وذلك باالعتماد على منهج المسح 
الحساب، والتي غطت الفترة الزمنية الممتدة من 31 أغسطس 2020م – تاريخ نشر 
2021م، حيث  يونيو   22 الدراسة في  إجراء  بدء  - وحتى  الحساب  تغريدة على  أول 

بلغت العينة )134( تغريدة.

وقد اعتمد حساب برنامج التحول الوطني على المحتوى األصيل )التغريدات األصلية( 
بشكل كبير إلبراز أفكار البرنامج وتحقيق أهدافه المجتمعية، حيث قام بنشر 121 تغريدة 
أصلية مثلت )90%(  من إجمالي التغريدات التي تم نشرها خالل فترة الدراسة، وتنوعت 
كان  بينما  الوطني،  للتحول  االستراتيجية  األبعاد  كافة  لتخدم  ومجاالتها  موضوعاتها 
بإعادة  قام   ،%10 وبنسبة  تغريدة فقط   13 عبر  التغريد ضعيًفا  إعادة  االعتماد على 
وقناة  العدل،  وزارة  التطوعي،  العمل   ،2030 السعودية  )رؤية  حسابات  من  نشرها 

العربية(، إضافة إلى حساب »برنامج التحول الوطني« نفسه.

وركزت محتويات التغريد المعاد نشره من حسابات أخرى على أبعاد تعزيز التنمية المجتمعية 
والقطاع غير الربحي، وتمكين فئات المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، أو 
المحتويات  تغريد  بإعادة  واضح  اهتمام  جانب  إلى  الحكومي،  األداء  في  التميز  تحقيق 

المروجة أو الداعمة ألفكار التحول الوطني ورؤية المملكة 2030 بشكل عام.

وبإخضاع تغريدات الحساب األصلية لعملية التحليل بشقيه الكمي والكيفي، انتهت 
النتائج إلى ما يلي:

تتضح..
أهمية برنامج التحول الوطني ودوره 
المحوري في تحقيق نقالت نوعية ل 

المملكة تخدم كافة القطاعات

121 تغريدة أصلية 13 تغريدةمنهج المسح الشامل

مثلت )90%( من 
إجمالي التغريدات 

التي تم نشرها

 تم إعادة تغريدها
وبنسبة 10% من 
إجمالي التغريدات

من 31 أغسطس 2020م

حتى 22 يونيو 2021م
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أطر المعالجة الموضوعية
ينطلق برنامج التحول الوطني من ثمانية أبعاد استراتيجية هي )االرتقاء بالرعاية الصحية، 
تحسين مستويات المعيشة والسالمة، ضمان استدامة الموارد الحيوية، تعزيز التنمية 
المجتمعية وتنمية القطاع غير الربحي، تحقيق التميز في األداء الحكومي، تمكين فئات 
المجتمع من دخول سوق العمل ورفع جاذبيته، اإلسهام في تمكين القطاع الخاص، 
وتطوير القطاع السياحي والتراث الوطني(، وقد مثلت تلك األبعاد االستراتيجية األطر 
عمومية  أطر  التغريد ضمن  بجانب  البرنامج  للتغريد في حساب  الرئيسية  الموضوعية 
للتحول الوطني ورؤية المملكة العربية السعودية 2030، فضاًل عن اإلطار االجتماعي، 

وقد ظهرت نسب تمثيل تلك األطر في عينة الدراسة على النحو التالي:
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 1. التحول الوطني بشكل عام:
تم تناول برنامج التحول الوطني بشكل عام عبر مجموعة من األطروحات المركزية، منها:

 استعراض جهود وإنجازات برنامج التحول الوطني.

 الرد على التساؤالت واالستفسارات التي تدور حول البرنامج.

 نشــر روابــط متصلــة بالموقــع اإللكترونــي لبرنامــج التحــول الوطنــي لعــرض األرقــام 
واإلحصــاءات الخاصــة بالبرنامــج.

وقد عرض الحساب العديد من االستشهادات التي قدمها السادة وزراء لجنة برنامج 
على  للبرهنة  البرنامج  بتنفيذ  المعنية  الجهات  في  والمسؤولون  الوطني،  التحول 

اإلنجازات المتحققة في البرنامج، ومنها:

 تنفيــذ العديــد مــن اإلجــراءات واإلصالحــات الهادفــة لتحفيــز البيئــة التجاريــة وتمكيــن 
القطــاع الخــاص.

 تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوًما إلى 30 دقيقة فقط.

 إتاحة خدمة توثيق العقود إلكترونًيا.

 استخراج السجل التجاري في 0	1 ثانية.

 تقديم أكثر من 2	% من خدمات وزارة العدل إلكترونًيا.

 ارتفــاع ســرعة اإلنترنــت فــي الســعودية بأكثــر مــن 12 مــرة، وتغطيــة 45% مــن مــدن 
المملكــة بالجيــل الخامــس.

 انخفاض أعداد الوفيات في حوادث الطرق.

 ارتفاع حصة المرأة في سوق العمل إلى أكثر من %31.

2. تحقيق التميز في األداء الحكومي:
الحكومة  تطوير  متمثلة في  مركزية  أطروحة  اإلطار حول  لهذا  الحساب  تناول  تمحور 
اإللكترونية وتعزيز التحول الرقمي، األمر الذي انعكس على المواطنين بشكل مباشر 

من خالل حصول المستفيدين على الخدمات بسرعة ويسر وسهولة.
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ومن استشهادات المسؤولين للبرهنة على هذا الطرح:

 حققت السعودية المركز األول من بين الـ 20 دولة األولى في القفزة الرقمية 2020م.

 حصلت المملكة على المرتبة الخامسة عالمًيا في البنية التحتية .

 صنف المنتدى االقتصادي العالمي السعودية بالمركز التاسع في المهارات الرقمية.

 صنــف االتحــاد الدولــي لالتصــاالت المملكــة فــي المركــز الـــ 10 ضمــن أفضــل 20 دولــة 
فــي التشــريعات الرقمية.

 تم تدريب 25 ألف شاب وشابة على المهارات الرقمية خالل ثالث سنوات.

 صعود المملكة فى مؤشر استقالل القضاء إلى المركز الـ 16 عالمًيا ألول مرة.

 حققت السعودية المركز الـ 13 عالمًيا في األمن السيبراني.

 وفًقــا لتقريــر التنافســية الرقميــة لعــام 2020، قفــزت المملكــة العربيــة الســعودية 20 
مرتبــة فــي مؤشــر الملكيــة الفكريــة.

3. التمكين من دخول سوق العمل:
تمثل الطرح المركزي لهذا اإلطار في جهود التحول الوطني في مجال العمل واإلنجازات 
المتحققة في عملية التأهيل والتوظيف سواء من حيث الكم )أعداد فرص العمل( أو 
النوع )رفع كفاءة العاملين(، فضاًل عن التركيز على ملف تمكين كل من المرأة وذوي 

اإلعاقة لتعزيز وجودهم في سوق العمل.

استشهادات السادة الوزراء والمسؤولين عن لجنة برنامج التحول الوطني:

 زادت نســب التوظيــف بمعــدل 300 ألــف موظــف خــالل الســنوات الثــالث الماضيــة، 
ووصلــت نســبة التوطيــن %52.

م المملكة للعام الثاني على التوالي في تقرير المرأة وأنشطة األعمال.  تقدُّ

 إطالق برامج »وصول«، »قرة«، و »تمهير« لدعم عمل المرأة وتوفير خاصية العمل المرن.

 وفًقــا لتقريــر )المــرأة، األعمــال، القانــون( 2020 الصــادر عــن مجموعــة البنــك الدولــي؛ 
تصــدرت المملكــة دول الخليــج العربــي فــي توفيــر الوظائــف للنســاء.

 زيادة نسب العاملين من ذوي اإلعاقة بنسبة 12% في عام 2020.

 تطبيق معايير الوصول الشامل في المؤسسات لتمكين ذوي اإلعاقة.
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4. اإلسهام في تمكين القطاع الخاص:
قدم السادة الوزراء والمسؤولون في برنامج التحول الوطني العديد من االستشهادات 
الدالة على نجاح المملكة في سياساتها المتعلقة بمشاركة القطاع الخاص في العملية 

التنموية الشاملة، ومن أمثلة ذلك:

 مقارنــة وضــع االســتثمار األجنبــي فــي المملكــة قبــل وبعــد التحــول، حيــث تضاعــف 
حجــم االســتثمار  بمعــدل 3 مــرات مــن 5 مليــارات إلــى 	1 مليــاًرا ســنوًيا.

 إطالق بوابة »فرص« لطرح المشاريع إلكترونًيا للمستثمرين بشفافية عالية.

ــز مبــادئ وممارســات  ــة ورفــع كفــاءة العمــل، مــن خــالل تعزي ــر بيئــة عمــل جاذب  توفي
الســالمة والصحــة المهنيــة.

 االستشــهاد بإحصــاءات البنــك الدولــي عــن المملكــة كأكثــر الــدول إصالًحــا فــي بيئــة 
األعمــال حــول العالــم.

5. ضمان استدامة الموارد الحيوية:
استعرض الحساب هذا اإلطار من خالل طرح مركزي يتمثل في العمل على تعزيز 

األمن الغذائي ودعم الزراعة المستدامة.

ومن االستشهادات التي نقلها الحساب على لسان المسؤولين في برنامج التحول 
الوطني ما يلي:

 أسهمت منظومة برنامج التحول الوطني في توفير الموارد الغذائية وضمان استدامتها.

 تعمــل منظومــة برنامــج التحــول الوطنــي علــى حمايــة البيئــة مــن األخطــار الطبيعيــة 
مثــل مكافحــة التصحــر واســتعادة الغطــاء النباتــي.

 ارتفــاع معــدل االســتزراع الســمكي مــن 20 ألــف طــن عــام 2015، إلــى  5	 ألــف طــن 
فــي عــام 2019.

 استهداف زراعة 10 ماليين من األشجار  الخضراء في المملكة.

 الوصــول الكتفــاء ذاتــي فــي األمــن الغذائــي مــن الدواجــن بنســبة 65%  و50% مــن 
الثــروة الســمكية.

 ارتفاع نسبة المياه المحالة بأكثر من %60.
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6. تعزيز التنمية المجتمعية والقطاع غير الربحي:
تناول حساب برنامج التحول الوطني على تويتر هذا اإلطار من منطلق طرح مركزي 

قائم على أهمية تعزيز التضامن المجتمعي وتشجيع العمل التطوعي.

وقد عرض العديد من االستشهادات التي ساقها المسؤولون عن البرنامج، ومنها:

لتحقيــق  التطوعــي  العمــل  تشــجيع  الوطنــي  التحــول  لبرنامــج  الرئيســية  األهــداف  مــن   
مســتهدفات رؤيــة الســعودية 2030 فــي الوصــول إلــى مليــون متطــوع بحلــول عــام 2030.

 كان المســتهدف مــن المتطوعيــن فــي عــام 2020 هــو 300 ألــف متطــوع، ولكــن 
األعــداد فاقــت المســتهدف، حيــث بلغــت 409 آالف متطــوع.

المتكافئــة  الوطنيــة  البيئــة   2020 عــام  فــي  التطوعــي  العمــل  إنجــازات  تعكــس   
المجتمــع. أفــراد  بترابــط  المعــززة  والمتكاملــة 

 قامــت وزارة المــوارد البشــرية والتنميــة االجتماعيــة بتدشــين اســتراتيجية المســؤولية 
االجتماعيــة للشــركات، لتعزيــز قيــام الشــركات بمســؤوليتها االجتماعيــة.

	. تحسين مستويات المعيشة والسالمة:
استعرض الحساب مجموعة من البراهين الدالة على هذا اإلطار تمحورت حول إسهام 
برنامج التحول الوطني في تحسين المشهد الحضري وحماية البيئة، وتطوير الخدمات 
والتأكيد  المرورية.  السالمة  لتعزيز  الدؤوب  والعمل  السعودية،  المدن  في  مة  المقدَّ
سبيل  في  حثيثة  بخطوات  تقوم  واإلسكان  والقروية  البلدية  الشؤون  وزارة  أن  على 

مة للمواطن والمقيم. االرتقاء بجودة الخدمات المقدَّ

	. االرتقاء بالرعاية الصحية:
اللقاحات  وتوفير  كورونا،  فيروس  لمكافحة  الصحية  الجهود  ليشمل  اإلطار  هذا  حّل 
األمراض  من  للوقاية  الوطني  المركز  إنجازات  واستعراض  والمقيمين،  للمواطنين 
ومكافحتها »وقاية« الذي ُيعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني؛ لتحقيق أهداف 

رؤية المملكة 2030 في القطاع الصحي.

هذا  نجاح  على  ُتبرهن  التي  االستشهادات  من  مجموعة  البرنامج  حساب  عرض  وقد 
القطاع الحيوي في تحسين الرعاية الصحية المقدمة للجمهور، ومنها:
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 وضــع 400 مؤشــر لتقييــم مســتوى األداء الصحــي فــي المملكــة، منهــا نســبة رضــا 
		%، كمــا  إلــى   %66 3 ســنوات مــن  أقــل مــن  ارتفعــت فــي  المنتفعيــن، والتــي 

ارتفعــت نســبة الرضــا عــن المكالمــات المســتقبلة مــن 36% إلــى 		%.

 إطالق تطبيق »موعد« للمستشفيات.

 إطــالق خدمــات مركــز 	93 لتلبيــة االحتياجــات الصحيــة والخدمــات االستشــارية عــن 
ُبعــد، حيــث قــدم خدمــة لـــ 24 مليــون مكالمــة.

 تم تقديم 2 مليون استشارة طبية وجًها لوجه عن طريق تطبيق »صحة«.

 تم إنشاء مراكز رعاية عاجلة للحاالت المرضية لتخفيف الضغط عن المستشفيات.

9. تطوير القطاع السياحي والتراث الوطني:
تمحور تناول حساب برنامج التحول الوطني لهذا اإلطار حول النجاحات التي حققها هذا القطاع 
تصريحات  الحساب  واستعرض  العالم.  مستوى  على  كورونا  جائحة  تفشي  من  الرغم  على 

المسؤولين عن البرنامج والتي تضمنت العديد من البراهين الدالة على هذه النجاحات، مثل:

 تشهد المملكة تطوًرا ملحوًظا في البنية التحتية السياحية.

 كشفت إحصاءات السياحة عن استقبال أكثر من 400 ألف سائح حتى مارس 2020.

 ارتفاع عدد التأشيرات السياحية للقادمين إلى المملكة رغم وجود جائحة كورونا.

10. الرؤية بشكل عام:
تطرقت بعض تغريدات الحساب إلى رؤية السعودية 2030، وذلك باستعراض اإلنجازات 
الطريق  الرؤية رسمت خارطة  أن  الحساب  المجاالت، وأكد  التي حققتها في مختلف 
لوطن طموح ومجتمع حيوي واقتصاد مزدهر، وتعمل على بناء مستقبل واعد للمملكة.

11. اإلطار االجتماعي:
البرنامج عدًدا من تغريداته للمشاركات ذات الطابع االجتماعي والتي  خّصص حساب 
ترتبط بمناسبات دينية أو وطنية، مثل عيدي الفطر واألضحى المباركين، وذلك لتقديم 

التهاني والتبريكات لوالة األمر والشعب السعودي.
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أهداف النشر
الهامة  النشر  أهداف  من  عدد  تحقيق  إلى  تغريداته  خالل  من  الحساب  سعى 
في  أبرزها  تمثلت  وقد   ،2030 المملكة  ورؤية  الوطني  التحول  ألفكار  والخادمة 
الدراسة،  عينة  إجمالي  من   %	6 بنسبة  واإلنجازات«  الجهود  »إبراز  بهدف  التغريد 
الجهات  بها  التي تقوم  باستعراض األعمال  الحساب اهتمامه  فغلب على محتوى 
وما   ،2030 المملكة  رؤية  وفق  الوطني  التحول  برنامج  بتنفيذ  المعنية  والوزارات 
أثمرت عنه من إنجازات تحققت في قطاعات البرنامج المختلفة؛ كما اهتم الحساب 
بنشر فيديوهات وتقارير ُتوضح خدمات وخطط ومشروعات البرنامج سواء المنجزة 
أو التي ما زالت قيد التنفيذ أو المستهدفة مستقباًل، وأسباب القيام بها، ليس هذا 
وحسب، بل وشرح كيفية االستفادة منها، وذلك لضمان حصول المواطن والمقيم 

على االستفادة القصوى.

وحّل التغريد بهدف »اإلرشاد والتوعية« في المرتبة الثانية بنسبة )11.5%(، وفيه سعى 
القائمون على الحساب إلى توعية المواطن والمقيم بأهمية التكيف مع المستجدات 
التي أحدثها برنامج التحول الوطني، فحملت رسائله االتصالية المتعلقة بهذا الهدف 
طابع النصح، مثل مخاطبة الحساب فئة التجار ومطالبتهم بتصحيح وضعهم التجاري 

من خالل البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري. 

العام  الشأن  في  المتابعين  مشاركة  بهدف  المستخدمة  العامة  التغريدات  أما 
إجمالي  من   )%2.5( تتجاوز  لم  بنسبة  األقل ظهوًرا  فكانت  االجتماعية  والمناسبات 

تغريدات الدراسة. 

14

www.alqarar.sa @alqarar_sa



أسلوب التغريد

56%، مما يعكس  بنسبة  المقام األول  الخبري في  الحساب لألسلوب  جاء استخدم 
ومخططات  لمشروعات  المتسارعة  والمستجدات  والتغيرات  الدؤوب  العمل  نمط 

برنامج التحول الوطني، والتي تتطلب إعالم الجمهور بها أواًل بأول ليواكب كل جديد.

وتساوى األسلوبان الدعائي والوصفي في المرتبة الثانية بنسبة 	1% لكل منهما، حيث 
التي ُيقدمها  البرنامج والخدمات الجديدة  اهتم الحساب بشرح وتوضيح مستهدفات 
في إطار التحول الوطني تنفيًذا لرؤية المملكة 2030، كما حرص الحساب على تفسير 
األسباب الداعية لما حدث من تطوير وتحديث في قطاع ما أو ما تم تأسيسه، فضاًل 
عن التيسيرات والمميزات والفوائد التي ستعود على المواطنين نتيجة هذه التغييرات.

وفي المرتبة الثالثة حّل أسلوب الفخر واالعتزاز بنسبة 10%، وفيه حرص القائمون على 
الحساب على إظهار فخرهم واعتزازهم لما ُيحققه برنامج التحول الوطني من إنجازات 
نوعية في مختلف قطاعاته، وما تشهده المملكة من نجاحات تنموية داخلية لمسها 

المواطن السعودي وشهد لها المجتمع الدولي.

كما حمل مضمون الحساب إحساًسا بالفخر واالعتزاز بالقيادة الرشيدة للمملكة ممثلة 
في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي 
ما  بسبب  لهما  بالجميل  واعتراًفا   ،- الله  حفظهما   - سلمان  بن  محمد  األمير  العهد 

تشهده المملكة من حركة تنموية شاملة والتي ُتعد حصاًدا لرؤاهما وتوجيهاتهما. 
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مسارات البرهنة
الحساب  اعتمد  اإلقناعية، فقد  البرهنة  االستشهادات ومسارات  لنوعية  بالنسبة  أما 
 )%66( للبرهنة والتي ظهرت بنسبة  بشكل كبير على األرقام واإلحصاءات كمسارات 
من إجمالي تغريدات الدراسة،تالها االعتماد على كل من الفيديو والصور - على الترتيب 
- كأداة توثيقية لالستشهادات إلى جانب طبيعة استخدامهما ضمن الوسائط الرقمية، 

وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل البياني التالي:

لألدلة  الرسمي  الطابع  الحساب  عليها  اعتمد  التي  البرهنة  مسارات  نوعية  ُتوضح 
والبراهين واإلثباتات التي عرضها كاستشهادات للتدليل على محتواه المنشور، سواء 
كان هذا الطابع نابًعا من نوعية األرقام واإلحصاءات المنشورة، أو المكانة الوظيفية 
للشخصيات التي أدلت بها، إذ كانت في أغلبها صادرة عن السادة الوزراء أعضاء لجنة 
قوة  الحساب  تغريدات  في  المنشور  المحتوى  ُيكسب  مما  الوطني.  التحول  برنامج 

وموثوقية. 

الملك سلمان  الشريفين  الحرمين  إلى االقتباس من مقوالت خادم  الحساب  كما لجأ 
بن عبد العزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد األمير محمد بن سلمان – حفظهما 
الله – والمتعلقة برؤية السعودية 2030 وخاصة برنامج التحول الوطني وما حققه من 

إنجازات وقفزات نوعية فاقت مداها الزمني المحدد. 

المسؤولين  عن  الصادرة  )المحلية(  االستشهادات  بعرض  الحساب  يكتف  ولم 
أيًضا على تقارير المؤسسات والمنظمات الدولية مثل:  السعوديين فقط، بل  اعتمد 
المنتدى االقتصادي العالمي، االتحاد الدولي لالتصاالت، البنك الدولي، والتي أكدت 
على التقدم الذي تشهده المملكة في مختلف المجاالت كالقضاء ومكافحة الفساد 

وتمكين المرأة والتحول الرقمي وغيرها.
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األدوات الرقمية
وفيما يتعلق بشكل المحتوى المقدم في التغريد، فقد تنوعت استخدامات الحساب 
االعتماد  جانب  فإلى  واإلقناعية،  التواصلية  مزاياها  من  لالستفادة  الرقمية  لألدوات 
الكبير على النصوص كأهم األدوات الرقمية المستخدمة في وسائل التواصل االجتماعي 
بشكل خاص، وفي الرسائل اإلعالمية بمختلف وسائلها بشكل عام، فقد ظهر اهتمام 
واضح من الحساب بعنصري »الهاشتاق« و»المنشن« لتحقيق مزايا االنتشار الرقمي 
إغفال  يتم  لم  حين  في  تويتر،  عبر  المستخدمين  من  ممكن  عدد  أكبر  إلى  والوصول 
والتي ظهرت  اإللكترونية«،  الروابط   – الفيديو   – »الصور  الرقمية  الوسائط  استخدام 

جميعها في تغريدات الدراسة على النحو الذي يوضحه الشكل البياني التالي:

وبشكل أكثر تفصياًل، جاء استخدام الحساب لألدوات الرقمية كما يلي:

ــر األدوات الرقميـــة اســـتخداًما فـــي حســـاب . 	 ــتاق: احتـــل المرتبـــة األولـــى كأكثـ الهاشـ
 %96 فـــي  فظهـــر  الوطنـــي،  التحـــول  برنامـــج 

مـــن إجمالـــي التغريـــدات محـــل الدراســـة، ومـــن 
)#رؤيـــة_ المســـتخدمة  الهاشـــتاقات  أبـــرز 

#برنامج_التحـــول_ الســـعودية_2030، 
#ويســـتمر_ #هنا_التحـــول،  الوطنـــي، 
#في_ضيافة_التحـــول،  التحـــول، 

#رحلة_التحـــول ، #التنمية_المســـتدامة(، 
إضافـــة إلـــى العديـــد مـــن الهاشـــتاقات 

التاليـــة: الســـحابة  ُتوضحهـــا  والتـــي 
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حرص . 	 حيث   ،%59 بلغت  بنسبة ظهور  الثانية  المرتبة  )المنشن(: حل في  اإلشارة 
المعنية  والجهات  الوزارات  لحسابات  خاص  بشكل  اإلشارات  عمل  على  الحساب 
ببرنامج التحول الوطني مثل وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية، وزارة العدل، 
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان، وزارة السياحة، وغيرها كما هو موضح 

في السحابة التالية:

الفيديو: تنوعت استخدامات الفيديو في تغريدات الحساب بين عدة أشكال أبرزها . 	
برنامج  حققها  التي  واإلنجازات  النجاحات  بعرض  اهتم  والذي  الدعائي  الفيديو 
بالفيديو  واضح  اهتمام  هناك  كان  كما  المختلفة،  قطاعاته  في  الوطني  التحول 
للبرنامج والذي حمل اسم )ويستمر  الوثائقي األول  الفيلم  أمثلته  التوثيقي ومن 
التحول( وشاركت فيه لجنة التحول الوطني، إضافة إلى استخدام الفيديوجرافيك 

والموشن جرافيك.

الصور: جاء اإلنفوجرافيك كأكثر أشكال الصور استخداًما، وهو ما يتوافق مع النمط . 	
إلبراز  كبير  بشكل  واإلحصائي  المعلوماتي  بالطابع  اهتم  الذي  للحساب  التحريري 
التغيرات التي أحدثها برنامج التحول الوطني في قطاعاته المختلفة، ومجهوداته 
في سبيل تحقيق أهدافه الخاصة باألبعاد االستراتيجية، مثل إنجازات )برامج الوقاية 
وتحسين  البلدية  الخدمات  بجودة  االرتقاء  البيئة،  حماية  المرأة،  تمكين  الصحية، 

المشهد الحضري، والتحول الرقمي في وزارة العدل(.

الروابط اإللكترونية: على الرغم من تنوع األهداف التي سعى الحساب إلى تحقيقها . 	
عبر استخدامه للروابط اإللكترونية، فإنها تمحورت حول: إما االستشهاد، أو التوثيق، 

أو إتاحة المزيد من المعلومات حول موضوع التغريدة.
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التفاعل على الحساب
بلغ متوسط التفاعالت على التغريدة الواحدة في حساب برنامج التحول الوطني 230 تفاعاًل، 
وذلك بمتوسط 122 إعجاًبا للتغريدة الواحدة، ومتوسط 92 إعادة تغريد، ومتوسط 16 تعليًقا.

استخداماتها  الختالف  تبًعا  الحساب  تغريدات  على  المتابعين  تفاعالت  لمتوسطات  وبالنسبة 
ألطر التناول المعبرة عن األبعاد االستراتيجية لبرنامج التحول الوطني، فقد كانت النتيجة األبرز 
ارتفاع  باستثناء  االستراتيجية  األبعاد  ما مع مختلف  إلى حد  التفاعالت  تقارب متوسطات  هي 
التي  التغريدات  تالها  الوطني بشكل عام،  التحول  تناولت موضوعات  التي  للتغريدات  ملحوظ 

تناولت االرتقاء بالرعاية الصحية، وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل البياني التالي:

أما على مستوى متوسطات تفاعالت المتابعين على تغريدات الحساب تبًعا الختالف 
استخداماتها لألدوات الرقمية، فقد كانت النتيجة األبرز هي زيادة متوسط التفاعل مع 
التغريدات التي استخدمت الروابط اإللكترونية، وذلك على النحو الذي يوضحه الشكل 

البياني التالي:
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النتائج العامة للدراسة:
انتهت دراسة حساب برنامج التحول الوطني على تويتر إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

 رّكــز الحســاب بشــكل أساســي علــى إبــراز الجهــود التــي تقــوم بهــا لجنــة برنامــج التحــول 
الوطنــي، واإلنجــازات التــي حققهــا البرنامــج فــي أبعــاده االســتراتيجية التــي تعمــل 

ــة الســعودية 2030. وفــق رؤي

 اتســم الحســاب باعتمــاده علــى االســتماالت العقليــة فــي ســبيله إلقنــاع الجمهــور 
برســائله االتصاليــة، فاســتخدم لغــة األرقــام واإلحصــاءات واالستشــهادات المنطقيــة، 
الملــك  الشــريفين  الحرميــن  خــادم  رأســها  وعلــى  الســعودية  القيــادة  وتصريحــات 
بــن  بــن عبــد العزيــز وصاحــب الســمو الملكــي ولــي العهــد األميــر محمــد  ســلمان 
ســلمان– حفظهمــا اللــه -، فضــاًل عــن الســادة الــوزراء أعضــاء لجنــة التحــول الوطنــي 

والمســؤولين الحكومييــن المعنييــن بقطاعــات البرنامــج المختلفــة.

أو مؤسســات محليــة  الرســمية ســواء كانــت مســؤولين  المصــادر   االعتمــاد علــى 
الموثوقيــة والمصداقيــة. مــن  المضمــون مزيــًدا  ُيكســب  الــذي  األمــر  ودوليــة، 

 وفيمــا يتعلــق بكيفيــة عــرض المحتــوى علــى المســتخدمين، فقــد أولــى حســاب البرنامج 
الصــور وخاصــة اإلنفوجرافيــك، وذلــك لالســتفادة مــن  ثــم  بالفيديــو  اهتماًمــا كبيــًرا 
وظائــف الوســيطين فــي الجــذب واإلبــراز وســهولة العــرض، إذ ُيفضــل اســتخدامهما 
مــع المحتــوى المعلوماتــي الــذي تتســم بــه مضاميــن تغريــدات برنامــج التحــول الوطنــي.

 اســتخدم الحســاب الوســائط اإللكترونيــة أيًضــا كأداة توثيقيــة ُمبرهنــة وُمدللــة علــى 
محتــواه المنشــور، وذلــك لتحقيــق الوظيفــة االتصاليــة اإلقناعيــة.

 تميزت لغة خطاب تغريدات الحساب بعدد من السمات، أهمها:

 االعتماد على لغة خطاب »واقعية«، تنطلق من حقيقة الوضع الفعلي على 	
األرض، مع عرض المنجزات المتحققة بالفعل، وما هو مستهدف مستقباًل.

 أبعاده 	 بمختلف  الوطني  التحول  برنامج  تحقيق  على  »اإلصرار«  خطاب  شيوع 
االستراتيجية، وبشكل يتخطى المدى الزمني المحدد له، وبمستوى تنفيذ نوعي.

 ظهر بشكل واضح خطاب »تفاؤل« بالمستقبل و«ثقة« في القدرة على اإلنجاز.	
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 يعني 	 والذي  الحساب،  تغريدات  في  »المضارع«  الفعل  استخدام  كثرة 
التحول  برنامج  أهداف  لتحقيق  العمل  مواصلة  بها  وُيقصد  »االستمرارية«، 

الوطني؛ تنفيًذا لرؤية السعودية 2030.

في  استخداًما  الكلمات  كأكثر  األولى  المرتبة  »تحقيق«  كلمة  احتلت  كما 
الحساب، والتي ُتدلل على فعل »اإلنجاز«.
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