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ملخص تنفيذي..
تأسســــت هيئــــة رعايــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة بموجــــب الموافقــــة الكريمــــة 
ــخ 27/ 5 /1439هـــ، لتشــكل المظلــة  ــم 266 وتاريـ ــوزراء رقـ ــس الـ ــرار مجلــ ــى قــ علــ
الرســمية لــكل الجهــود المختلفــة التــي تصــب فــي صالــح األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة، 
وتخــدم البرامــج واألنشــطة التــي تهــدف لتحســين أوضاعهــم مــن جميــع الجوانــب 
االجتماعيــة والمهنيــة والقانونيــة، وأوكل إلــى الهيئــة العديــد مــن المهــام واألدوار 
المهمــة والمتعــددة اســتوجبت ضــرورة وجــود اســتراتيجية اتصاليــة مهمــة داعمــة 
تخــدم هــذه األدوار وتعززهــا وتــروج ألهدافهــا عبــر العديــد مــن القنــوات والوســائل 
االتصاليــة المختلفــة، مــن أهمهــا الحســاب الرســمي للهيئــة علــى موقــع التدوينــات 
القصيــرة »تويتــر« باعتبــاره مــن مــن األدوات المهمــة فــي التواصــل مــع مجتمــع 
نشــاط الهيئــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم أو حتــى المجتمــع العــام، 
لــذا ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى دراســة خصائــص الــدور اإلعالمــي 
لهــذا الحســاب مــن خــالل رصــد وتحليــل أنمــاط وأشــكال االتصــال المســتخدمة فيــه 
ــه، وخلصــت الدراســة إلــى  ــد والتفاعــل المتاحــة مــن خالل وخصائــص وأحجــام التغري

مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا:

 اهتــم الحســاب بمخاطبــة جميــع فئــات ذوي اإلعاقــة، بكافــة األســاليب وأشــكال 
ــن لغــة اإلشــارة لبعــض النصــوص مــن  عــرض المحتــوى، مســتحدثة أســلوب تضمي
خــالل الفيديــو لضمــان وصــول الرســالة اإلعالميــة إلــى أصحــاب تلــك اللغــة مــن 

الصــم والبكــم ومخاطبتهــم بلغتهــم.

 ســعى الحســاب إلــى نشــر ثقافــة التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وواجبــات 
األســرة والمجتمــع تجاههــم، كمــا اهتــم بنشــر الوعــي بالممارســات الخاطئــة التــي 
تــؤذي مشــاعرهم ليتــم تالفيهــا عنــد التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــع 
الحــرص علــى ارتبــاط وظائــف ونشــاط الحســاب باألهــداف والقيــم المؤسســية مــن 

خــالل أربعــة محــاور تمثلــت فــي التمكيــن، والمشــاركة، والمبــادرة، والشــمولية.

فــي حســاب  المنشــورة  التغريــدات  المســتخدمين علــى  تفاعــالت  تحليــل   أظهــر 
هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــض المؤشــرات الالفتــة، مــن أهمهــا ارتفــاع 
التفاعــل مــع الموضوعــات المتعلقــة بتمكيــن ومشــاركة ذوي اإلعاقــة، خاصــة مــع 

التغريــدات التــي كانــت مصحوبــة بلغــة إشــارة عبــر وســيط الفيديــو.
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وقــد أولــت المملكــة العربيــة الســعودية اهتماًمــا كبيــًرا بحقــوق ذوي االحتياجــات 
الخاصــة، وفــق مرجعيــة إســالمية حضــت علــى االهتمــام باإلنســان؛ وجعلــت أســمى 
غايتهــا صــون وحمايــة حقوقــه المشــروعة، خصوًصا حقــوق ذوي االحتياجات الخاصة، 
فقــد نّصــت المــادة 26 مــن النظــام األساســي للحكــم علــى »أن تحمــي الدولــة 
حقوق اإلنســان وفق الشــريعة اإلســالمية«، والتي تعّزز مفاهيم العدل والمســاواة 
ومنــع التمييــز علــى أي أســاس ومنهــا اإلعاقــة، كمــا نّصــت المــادة 27 علــى »أن 
تكفــل الدولــة حــق المواطــن وأســرته فــي حالــة الطــوارئ والمــرض والشــيخوخة، 
وتدعــم نظــام الضمــان االجتماعــي وتشــجع المؤسســات واألفــراد علــى اإلســهام 
فــي األعمــال الخيريــة”. وباعتبــار أن األشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة مشــمولون 
بحكــم هــذه المــادة، فقــد أخــذت الدولــة علــى عاتقهــا حمايــة حقوقهــم وتعزيزهــا، 

وســعت إلــى تحقيــق الرفــاه والعيــش الكريــم لهــم وألســرهم. 

كمــا أن المملكــة صادقــت علــى اتفاقيــة األمــم المتحــدة الخاصــة بحقــوق األشــخاص 
ذوي االحتياجــات الخاصــة بتاريــخ 2008/6/4 م، والتــي نصــت المــادة 27 منهــا علــى 
نظــام العمــل والعمالــة لــذوي اإلعاقــة، باعتبارهــا حقوًقــا إنســانية تكفلهــا المملكــة، 
وفــق مرجعيــة الشــريعة اإلســالمية، ثــم جــاءت رؤيــة 2030 الطموحــة والتــي عــززت 

تعــد تنميــة المجتمــع مــن القضايــا المهمــة والمصيريــة فــي كل زمــان ومكان، لذا تســعى كافــة المجتمعات 
جاهــدة لالهتمــام بأفرادهــا علــى مختلــف فئاتهــم وتصنيفاتهــم، ومــن بيــن هــذه الفئــات ذوو االحتياجــات 
الخاصــة الذيــن يعتبــرون ثــروة حقيقيــة فــي حــال تلقيهــم العنايــة والرعايــة وتمكينهــم بشــكل فاعــل فــي 

المجتمــع، وإزالــة كافــة المعوقــات التــي تحــول دون تفجــر طاقاتهــم وتنميتهــم النمــو الســليم.

مقدمة..
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وتمكينهــم  كاملــة  حقوقهــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  منــح  فــي  المملكــة  دور 
ليكونــوا جــزًءا فعــااًل وســط مجتمــع حيــوي تكاملــي يؤمــن بــأن لــكل فــرد فيــه دوًرا 
جوهرًيــا يهــدف مــن خاللــه لخدمــة وطنــه ودعــم تنميته والنهــوض باقتصاده، وكانت 
ــة التــي  ــادرات الفاعل ــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة« إحــدى المب ــة العامــة لرعاي »الهيئ
انبثقــت مــن تلــك الرؤيــة الكريمــة لتشــكل المظلــة الرســمية لــكل الجهــود المختلفــة 
التــي تصــب فــي صالــح تلــك الفئــة، وتخــدم البرامــج واألنشــطة التــي تهــدف لتحســين 

أوضاعهــم مــن جميــع الجوانــب االجتماعيــة والمهنيــة والقانونيــة.

وقد تأسســــت هيئــــة رعايــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة بموجــــب الموافقــــة الكريمــــة 
علــــى قــــرار مجلــــس الـــوزراء رقـــم 266 وتاريـــخ 27/ 5 /1439هــــ، حيــث تســــعى إلــــى 
تمكيــــن ودمــــج األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة فــــي الحيــــاة العامــــة والتعليــــم والعمــــل 
والصحــــة وجميــــع مجــــاالت الحيــــاة، كمــا تســعى الهيئــة إلــى ضمــان وجــود سياســات 
وخطــط وبرامــج وأدوات تضمــن حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وإعــداد التقاريــر 
المعلومــات  بهــدف حصــر  اإلعاقــة  فــي مجــال  والدراســات  بالبحــوث  واالهتمــام 

والمعرفــة المتعلقــة باألشــخاص ذوي اإلعاقــة 
فــي  يســهم  ممــا  المملكــة  مســتوى  علــى 
وتحديــد  المقدمــة  الخدمــات  مســتوى  رفــع 
يناســب  معاييــر جــودة تضمــن مســتوى خدمــة 
تحديــد  إلــى  باإلضافــة  المطلوبــة،  االحتياجــات 
أدوار جميــع األجهــزة المعنيــة وتنســيق الجهــود 

فيمــا بينهــا بهــدف تجنــب ازدواجيــة األدوار وضمــان وضوحهــا للمســتفيدين، وتذليــــل 
كافــة العقبــات لممارســة حياتهــم بشــكل طبيعــي ويتســاوى مع بقيــة المواطنيــن، 
بمــا يتماشــى مــع حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقـة فـي خطـة التنمية المسـتدامة، 

ــة 2030. ــق رؤيــ ــة لتحقيــ ــداف المملكــ ــي، وأهــ ــول الوطنــ وبرنامــج التحــ

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

المســتفيدين بمــا يحقــق األهــداف المرجــوة.

تســعى الهيئة..
إلــى تمكيــن ودمــج األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة فــي جميــع مجــاالت الحيــاة 

وإيجاد سياسات تضمن حقوقهم
6

www.alqarar.sa @alqarar_sa



منهجية الدراسة:
األشــــخاص ذوي  رعايــــة  بهــا هيئــة  المنــوط  المهمــة والمتعــددة  األدوار  إطــار هــذه  فــي 
اإلعاقــــة، ومــا يترتــب عليهــا مــن ضــرورة وجــود اســتراتيجية اتصاليــة داعمــة تخــدم هــذه األدوار 
وتعززهــا وتــروج ألهدافهــا، ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلى دراســة خصائص الدور 
اإلعالمــي للحســاب الرســمي للهيئــة عبــر »تويتــر« باعتبــاره واحــًدا مــن األدوات المهمــة فــي 
التواصــل مــع مجتمــع نشــاط الهيئــة مــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة وأســرهم أو حتــى المجتمــع 
العــام، وذلــك مــن خــالل رصــد وتحليــل أنمــاط وأشــكال االتصــال المســتخدمة فــي الحســاب 
المســح  علــى منهــج  اعتمــاًدا  مــن خاللــه،  المتاحــة  والتفاعــل  التغريــد  وخصائــص وأحجــام 
التحليلــي، باســتخدام أســلوب المســح الشــامل لعينــة زمنيــة تبــدأ مــع بدايــة العــام الميــالدي 
الحالــي )1 ينايــر 2021م( وحتــى بدايــة كتابــة نتائــج هــذه الدراســة )15 نوفمبــر 2021م(، 
لتحليــل محتــوى الحســاب الرســمي لهيئــة رعايــــة األشــــخاص ذوي اإلعاقــــة والوقــوف علــى 

ــرز االهتمامــات الموضوعيــة والخصائــص التفاعليــة المســتخدمة فــي الحســاب. أب

السمات العامة لنشاط الحساب:
أنشــئ الحســاب الرســمي لهيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي 13 فبرايــر 2019م 
بهويــة مؤسســية واضحــة، حيــث يحمــل الحســاب اســم الهيئــة، ومســمى تعريفًيــا بحــروف 
االســم المختصــر باللغــة اإلنجليزيــة »APD_ksa«، كمــا جــاءت كل مــن الصــورة األساســية 
للحســاب وكذلــك صــورة الغــالف متضمنــة الشــعار الرســمي »اللوجــو« الخــاص بالهيئــة، 
واشــتمل وصــف الحســاب علــى نبــذة مختصــرة عــن هويــة المؤسســة ليؤكــد كونهــا 
هيئــة ومبــادرة رســمية فــي إطــار برنامــج التحــول الوطنــي تســعى لرعايــة وتمكيــن ذوي 
اإلعاقــة وتعزيــز أدوارهــم فــي المجتمــع الســعودي، كمــا تضمنــت بيانــات الحســاب الرابــط 
اإللكترونــي للموقــع الرســمي للهيئــة، ومنــذ إنشــائه نشــر الحســاب )1106( تغريــدات 
ــا، وتنوعــت أشــكال التغريــد فــي  ــام، بمعــدل تغريــد )1.1( تغريــدة يومًي خــالل )1008( أي
الحســاب خــالل فتــرة نشــاطه الكليــة بيــن التغريــد األصلــي والــذي كان طاغًيــا علــى أداء 

من

1 يـنــايـــر 
2021

إلى

15 نوفمبر
2021

41,501,636
إجمالي االنطباعات التفاعلية
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الحســاب بنســبة )65%( بواقــع )715( تغريــدة أصليــة، باإلضافــة إلــى )260( كانــت رًدا 
علــى تغريــدات أخــرى بنســبة )23%(، كمــا لــم يغفــل الحســاب االســتفادة مــن ميــزة إعــادة 
التغريــد للمشــاركات االجتماعيــة لحســابات مؤسســات أو جهــات أو أشــخاص ذات صلــة 
وخادمــة لنشــاط المؤسســة، وذلــك مــن خــالل )131( إعــادة تغريــدة بنســبة )12%( مــن 
إجمالــي النشــاط الكلــي للحســاب عبــر موقــع التدوينــات القصيــرة »تويتــر«، ونتيجــة لتلــك 
المؤشــرات العامــة لــأداء والتــي تظهــر نشــاًطا واضًحــا فقد حظي الحســاب بقــدرة تأثيرية 

كبيــرة تعكســها أحجــام المتابعــة والتفاعليــة الكليــة، والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي:

خصائص التغريد في الحساب خالل 2021م
بالنظــر إلــى نشــاط الحســاب خــالل العــام الجــاري )2021م(، والــذي يمثــل العينــة الزمنيــة 
للدراســة، نجــد اختالًفــا نســبًيا إلــى حــد مــا فــي أنمــاط التغريــد فــي الحســاب، والــذي شــهد 
تفاوًتــا فــي أحجــام التغريــد الشــهرية منــذ بدايــة العــام حتــى إجــراء الدراســة، حيــث كان 
ــًدا بإجمالــي )33( تغريــدة لــكل منهمــا، فــي حيــن  شــهرا أبريــل ويوليــو همــا األعلــى تغري
كانــت شــهور ينايــر وفبرايــر ومايــو ويونيــو - علــى الترتيــب - هــي األقــل تغريــًدا علــى النحــو 

الــذي توضحــه األشــكال البيانيــة التاليــة:

49,055

41,501,636

52,198

64,598

حجم التغريد الشهري في الحساب خالل عام 2021

 عــــــــدد عــــــــدد      الــــــمـــتـــابـــعـــيـــنالــــــمـــتـــابـــعـــيـــن

 االنطباعـــات االنطباعـــات      التفاعليـــةالتفاعليـــة    

إجماليإجمالي      إعاداتإعادات      التغريدالتغريد    

إجـــمـــاليإجـــمـــالي      اإلعـــجـــابـــاتاإلعـــجـــابـــات  
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ويظهــر االختــالف النســبي لنشــاط الحســاب خــالل فتــرة الدراســة عنــه فــي النشــاط العــام 
للحســاب منــذ إنشــائه، فــي شــكل ونوعيــة التغريــد، حيــث ظهــر ارتفــاع نســبي فــي أحجــام 
تغريــدات الــردود وإعــادة التغريــد للحســاب خــالل هــذا العــام، حيــث نشــر الحســاب )228( 
تغريــدة، توزعــت بيــن )117( تغريــدة أصليــة بنســبة )51%(، بينمــا كانــت تغريــدات الــردود 
)74( تغريــدة بنســبة بلغــت )33%(، وظهــور )37( مشــاركة كانــت عبــارة عــن إعــادة تغريــد 

مــن حســابات أخــرى )Retweet( بنســبة )%16(.

وعــن اهتمامــات الحســاب بنشــاط إعــادة التغريــد، فقــد أظهــرت نتائــج الدراســة بــروز 
االهتمــام بإعــادة التغريــد مــن حســابات تويتــر الخاصــة بالهيئــات والجهــات الحكوميــة 
فــي المقــام األول، ثــم تلــك التابعــة لهيئــات أو جهــات معنيــة بتمكيــن ذوي اإلعاقــة، 
ــد مــن الحســابات الشــخصية )المملوكــة  إلــى جانــب اهتمــام ضعيــف جــًدا بإعــادة التغري

ألفــراد(، أو حتــى إعــادة التغريــد لتغريــدات حســاب الهيئــة ذاتهــا.
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أمــا بالنســبة ألبــرز الموضوعــات التــي تــم تناولهــا فــي تغريــدات الحســاب خــال فتــرة 
الدراســة، فقــد تمحــورت حــول تنــاول النشــاطات التنفيذيــة لهيئــة رعايــة األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة وأدوارهــا العامــة، والموضوعــات المعنيــة بتعزيــز الخدمــات المقدمــة 
وكذلــك  المجتمــع،  فــي  فاعليــن  أعضــاء  وجعلهــم  وتمكينهــم  اإلعاقــة  لــذوي 
الموضوعــات التــي ركــزت علــى النجاحــات أو اإلنجــازات الخاصــة بمتحــدي اإلعاقــة 
ومشــاركاتهم المجتمعيــة، إلــى جانــب عــدد مــن الموضوعــات المجتمعيــة العامــة 
وذوي  المجتمــع  ومشــاركة  والمواطنــة  الــوالء  قيــم  تعزيــز  إلــى  هدفــت  والتــي 
اإلعاقــة علــى حــد ســواء فــي مناســباتهم واحتفالياتهــم العامــة، وقــد ظهــرت تلــك 
الموضوعــات فــي نشــاط الحســاب تبًعــا الختــاف نــوع التغريــد بشــكل أكثــر تفصيــًا 

علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكان البيانيــان التاليــان:

 

موضوعات التغريدات األصلية للحساب
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وألن وســـائل التواصـــل االجتماعـــي تعتمـــد علـــى فكـــرة أساســـية مفادهـــا المشـــاركة 
المجتمعيـــة، مـــن خـــال نشـــر ومشـــاركة المعلومـــات والحـــاالت والمشـــاعر واألفـــكار 
واالتجاهـــات.. إلـــخ، ويتـــم التعبير عنها جميًعـــا بطرق مختلفة أهمهـــا النصوص المكتوبة 
إلـــى جانب أشـــكال المشـــاركة الرقميـــة التي وفرتها أنظمة الوســـائط المتعـــددة، والتي 
أصبحـــت أدواتهـــا عناصـــر أساســـية مميـــزة لطبيعـــة تلـــك المنصـــات االجتماعية، ُتســـهم 
بشـــكل فعـــال فـــي صياغة عمليـــات توضيـــح المعنـــى وتأكيـــده، وأحياًنا صياغة الرســـالة 
اإلعامية نفســـها، وكذلك تحقيق عمليات االنتشـــار الرقمي، فقد تنوعت استخدامات 
حســـاب هيئـــة رعايـــة األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة لـــأدوات الرقميـــة التـــي يتيحهـــا موقع 
»تويتـــر« لاســـتفادة من مزاياها التفاعليـــة في اإلقناع وإيصال المعانـــي وإثارة االنتباه، 
إال أن النتيجـــة األبـــرز تمثلـــت فـــي اعتمـــاد الحســـاب بشـــكل واضـــح والفـــت علـــى أداة 
االنتشـــار الرقمـــي »الهاشـــتاق« كأكثـــر األدوات اســـتخداًما لتحقيق التفاعليـــة وإمكانية 

موضوعات إعادة التغريد

11

www.alqarar.sa @alqarar_sa



الوصـــول ألكبر عدد من 
وذوي  الــمـــتــابعـــيــــــن 
العالقـــة بنشـــاط الهيئة 
ســـواء من المستفيدين 
مـــــن خـــدمـــاتـــهــــــا مــــــن 
اإلعـــاقــــــات  أصــــــحــــــاب 
المختلفة أو أســـرهم أو 
الساعين للمشاركة في 
نشـــاطـــات المـــؤســســـة 
وخـــدمـــــة  المجتمعــــــية 
الفئـــة االجتماعية  تلـــك 

المهمـــة فـــي المجتمـــع الســـعودي، وذلـــك مـــن خـــالل العديـــد مـــن الهاشـــتاقات التي 
غلـــب عليها طابع االنتماء الموضوعي لنشـــاطات المؤسســـة أو المبـــادرات االجتماعية 
ذات االرتبـــاط بفئـــة ذوي اإلعاقـــة بمختلـــف أشـــكالها، وذلك على النحـــو الذي توضحه 

ســـحابة الهاشـــتاقات الخاصة بالحســـاب.

وبخالف الهاشــتاق، فقد ظهر اســتخدام الحســاب لباقي األدوات الرقمية في تغريداته 
األصليــة علــى النحــو الموضــح بالشــكل البياني التالي: 

ونظــًرا للطبيعــة الخاصــة لنشــاط الهيئــة وجمهورهــا، فقــد ظهــر نمــط مختلــف مــن 
أشــكال المحتــوى الــذي تضمنتــه التغريــدات، حــاول الحســاب واالســتفادة منــه للوصــول 
إلــى جمهــوره مــن ذوي اإلعاقــات اللفظيــة أو الســمعية، تمثــل فــي اســتخدام لغــة 
اإلشــارة عبر فيديو مصاحب لبعض التغريدات، بعضها كان الفيديو المتضمن مصحوًبا 
بترجمــة لتلــك اللغــة، والبعــض اآلخــر لــم يكــن كذلــك، ورغــم أن اســتخدام تلــك الميــزة 

استخدام األدوات الرقمية في تغريدات الحساب األصلية
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لــم يتعــد إجمــااًل نســبة )9%( مــن محتــوى التغريــد األصلــي للحســاب، فإنــه ال يمكــن 
ــا لشــريحة مهمــة فــي المجتمــع لــم تكــن بإمــكان  ــا وخادًم إغفــال كونــه شــكاًل مطلوًب
الكثيــر منهــا التواصــل عبــر الوســائل االجتماعيــة، كمــا أنــه لوحــظ وجــود اهتمــام وتفاعــل 
كبيــر مــع ذلــك النمــط مــن جانــب المتابعيــن للحســاب، وهــو مــا يســتدعي االهتمــام بــه 
وتكثيف اســتخدامه في الحســاب بشــكل أكبر، وقد جاء اســتخدام الحســاب خالل فترة 
الدراســة لتلــك األشــكال الخاصــة بصياغــة المحتــوى لجمهــور المؤسســة ومتابعيهــا، 
خاصــة الفئــات المســتخدمة لتلــك اللغــة والمعتمــدة عليهــا كوســيلة أساســية للتواصــل 

مــن اآلخريــن، علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي: 

المعالجة الموضوعية لتغريدات الحساب:
تســعى هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بشــكل رئيــس إلــى تحقيــق حيــاة كريمــة 
لأشــخاص ذوي اإلعاقــة وتمكينهــم مــن المشــاركة الشــاملة والفعــال فــي المجتمــع، 
اســتنادا إلــى مجموعــة مــن الركائــز تتمثــل فــي تحقيــق التميــز المؤسســي، وتطويــر 
البنيــة التشــريعية، وتنظيــم الجهــود وبنــاء منظومــة مؤسســية متكاملــة إلزالــة جميــع 
الحواجــز التــي قــد تعــوق عمليــة التمكيــن الشــامل لهــؤالء األشــخاص دون تمييــز، ذلــك 
عبــر مجموعــة مــن القيــم المؤسســية الهامــة التــي تســعى إلــى تحقيقهــا وتأصيلهــا 
داخــل المؤسســة ومجتمعهــا الخارجــي، وألن التواصــل مــع الجمهــور عبــر كافــة المنافــذ 
فقــد  وقيمهــا،  المؤسســة  أهــداف  تحقيــق  أدوات  إحــدى  هــي  المتاحــة  االتصاليــة 
كانــت الرســائل االتصاليــة المنشــورة عبــر تغريــدات الحســاب الرســمي للهيئــة علــى تويتــر 

عاكســة لتلــك القيــم بشــكل واضــح علــى النحــو التالــي:

13

www.alqarar.sa @alqarar_sa



القيم المؤسسية التي تعكسها تغريدات الحساب

 

مجموعــة  قيــم  مــن  عليــه  اشــتملت  بمــا  للتغريــد  االتصاليــة  الرســائل  تلــك  واســتهدفت 
األشــخاص ذوي العالقــة بنشــاط المؤسســة فــي المقــام األول، ســواء كانــت تلــك الرســائل 
موجهــة لألشــخاص ذوي االحتياجــات الخاصــة بشــكل عــام دون تمييــز حســب نــوع اإلعاقــة أو 
حتــى كانــت موجهــة ألصحــاب إعاقــات معينــة حســب التصنيــف المعتمــد فــي الهيئــة، بينمــا 
لــم يقتصــر نشــر التغريــدات فــي الحســاب علــى تلــك الفئــات فقــط، حيــث راعــت المجتمــع 
العــام فــي رســائله والــذي ال تعمــل المؤسســة بمعــزل عنــه أو حتــى الشــركاء والجهــات ذات 
العالقــة المتصلــة بنشــاط المؤسســة، وقــد جــاءت نســب التغريــد فــي الحســاب تبًعــا الختــالف 

الجمهــور المســتهدف مــن الرســالة االتصاليــة فــي التغريــدة علــى النحــو التالــي:

14

www.alqarar.sa @alqarar_sa



الزمنيــة  الفتــرة  خــالل  الحســاب  فــي  نشــرها  تــم  التــي  التغريــدات  تحليــل  خــالل  ومــن 
للدراســة، ظهــر اعتمــاد واضــح علــى ثالثــة موضوعــات رئيســية، شــكلت اإلطــار العــام 
للتغريــد فــي الحســاب، جــاء فــي مقدمتهــا الموضوعــات الخاصــة بمشــاركة وتمكيــن ذوي 
اإلعاقــة بنســبة )51%(، ثــم الموضوعــات المتعلقــة بنشــاط المؤسســة بنســبة )%33(، 
والموضوعــات المجتمعيــة العامــة والتــي ظهــرت بنســبة )16%( مــن إجمالــي التغريــد 

األصلــي للحســاب.

موضوعات مشاركة وتمكين ذوي اإلعاقة:
تركزت تلك النوعية من الموضوعات التي ظهرت في تغريدات الحســاب حول المشــاركات 
التــي أوضحــت أبــرز اآلليــات التــي يتــم اعتمادهــا فــي المجتمــع الســعودي لضمــان حصــول 
ذوي اإلعاقــة علــى حقوقهــم، وســبل تمكينهــم وجعلهــم أعضــاء فاعليــن فــي المجتمــع، 
واإلجــراءات الوقائيــة الالزمــة لتفــادي مخاطــر وأضــرار اإلعاقــة أو صعوباتهــا، باإلضافــة إلــى 
اســتعراض ونشــر الفــرص المتاحــة لعمليــات المشــاركة والتمكيــن فــي مختلــف مجــاالت 
الحيــاة داخــل المملكــة، وكذلــك نشــر أهــم اإلنجــازات والنجاحــات التــي حققهــا ذوو اإلعاقــة 
فــي مجــاالت مشــاركاتهم وخاصــة علــى الصعيــد الرياضــي، وقــد ظهــرت تلــك الموضوعــات 
مــن خــالل أطــر التوعيــة والتثقيــف بنســبة )38.3%( كأبــرز أطــر المعالجــة المســتخدمة مــع 
تلك الموضوعات، ثم الترويج بنســبة )28.3%(، واإلرشــاد والتوجيه بنســبة )20%( والدعم 
بنســبة )10%(، أمــا أســلوب التغريــد فقــد غلــب عليــه الطابــع التعبيــري بشــكل واضــح والذي 
ظهــر مــع )80%( مــن تلــك التغريــدات، فــي حيــن تنــوع االعتمــاد علــى األســاليب الخبريــة 

واالســتفهامية والطلبيــة بنســب متقاربــة مــع باقــي التغريــدات.

الموضوعات المتعلقة بنشاط المؤسسة:
ظهــرت تلــك الموضوعــات فــي التغريــدات عبــر أشــكال متابعــة النشــاطات واإلجــراءات 
التنفيذيــة والمبــادرات التــي ســاهمت فيهــا المؤسســة مع الجهــات والهيئات ذات العالقة 
وذلــك لترســيخ قيــم التمكيــن والمشــاركة والمبــادرة والتعليــم للفئــات المســتهدفة داخــل 
المجتمــع الســعودي، باإلضافــة إلــى تلــك الموضوعــات التــي عنيــت بقيــاس مؤشــرات 
النجاحــات  وإبــراز  المســتويات  كافــة  علــى  اإلعاقــة  لــذوي  الموجهــة  الخدمــات  جــودة 
والخدمــات التــي تــم بالفعــل تحقيقهــا فــي هــذا الشــأن، واعتمــدت التغريــدات التــي شــملت 

 %33
موضوعات متعلقة 

بنشاط المؤسسة
 %51 %16
موضوعات مشاركة 
وتمكين ذوي اإلعاقة

موضوعات 
مجتمعية عامة
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تلــك الموضوعــات علــى اإلطــار الخبــري بشــكل واضــح، حيــث ظهــر مــع نســبة )76.3%( مــن 
تلــك التغريــدات، باإلضافــة إلــى إطــار اإلرشــاد والتوجيــه بنســبة )18.4%(، فــي حيــن كانــت 
النســبة األقــل مــن تلــك التغريــدات معتمــدة علــى إطــار الترويــج للمؤسســة ونشــاطاتها، 
ــا وبشــكل  ونظــًرا لغلبــة االعتمــاد علــى اإلطــار الخبــري فقــد كان األســلوب الخبــري طاغًي

واضــح بنســبة )84.2%( ثــم األســلوب التعبيــري بنســبة )%15.8(.

الموضوعات المجتمعية العامة:
وهــي تلــك الموضوعــات التــي هدفــت إلــى تحقيــق المشــاركة والتوعيــة العامــة، وتعزيــز 
قيــم الــوالء والحــس الوطنــي العــام، باإلضافــة إلــى مشــاركة المجتمــع مناســباته العامــة 
ســواء علــى المســتوى الدينــي أو الوطنــي أو حتــى الفعاليــات العالميــة، وبطبيعــة الحــال 
فقــد كان اإلطــار الغالــب علــى تلــك النوعيــة مــن التغريــدات هــو إطــار المشــاركة العامــة 
والــذي ظهــر مــع )57.9%( منهــا، تــاله إطــار اإلرشــاد والتوجيــه )21.1%( ثــم التوعيــة 
والتثقيــف )15.8%( والدعــم بنســبة )5.3%(، فــي حيــن كان أســلوب التغريــد المســيطر 

والمســتخدم مــع تغريــدات تلــك الموضوعــات هــو األســلوب التعبيــري.

مؤشرات التفاعلية تبًعا للمعالجات المستخدمة 
يمثل التفاعل الســمة األبرز في »تويتر« وغيره من وســائل التواصل االجتماعي، إذ يســعى 
المســتخدمون مــن خــالل تلــك الوســائل إلــى عــرض أفكارهــم ووجهــات نظرهــم فــي إطــار 
تفاعلــي مــع بقيــة المســتخدمين، الســتقبال ردود األفعــال علــى تلــك المحتويــات المنشــورة 
بمختلــف أشــكال التعبيــر عــن اإلعجــاب أو الترويــج أو الــردود لعــرض وجهــات النظــر ومــدى 
ــه أغلــب  االســتجابة للمحتــوى بالتأييــد أو الرفــض أو النقــاش، وكأســاس علمــي تقــوم علي
الدراســات اإلعالميــة »كلمــا زاد حجــم التفاعــل مــع المــادة المنشــورة زاد اعتبــار كونهــا أكثــر 
وصــواًل وانتشــاًرا وبالتالــي أكثــر تأثيــًرا«، ســعت كافــة المؤسســات والجهــات الرســمية وغيــر 
الرســمية إلــى االســتفادة مــن تلــك الميــزات فــي الوســائل االجتماعيــة لتحقيــق اســتجابات 
بمثابــة  التفاعــل  أحجــام  قياســات  وأصبحــت  لــدى عمالئهــا وجماهيرهــا،  إيجابيــة  تأثيريــة 
مؤشــرات دالليــة علــى مــدى تأثيــر المؤسســة ونجاحهــا فــي تنفيــذ اســتراتيجياتها التواصليــة 
والترويــج ألفكارهــا وخدماتهــا ومنتجاتهــا، وبنــاء عليــه اهتمــت الدراســة الحاليــة بهــذا البعــد 
مــن خــالل قياســات أدواتــه األساســية والتــي يعبــر عنهــا عناصــر »التعليــق ومــدى التفاعــل 
ــرد علــى المتفاعليــن، وكذلــك معــدالت اإلعجــاب ومشــاركة المتابعيــن  معــه مــن خــالل ال
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 
»تويتر« للمســتخدمين وتم اســتخدامها في الحســاب خالل الفترة الزمنية عينة الدراســة«، 

والتــي جــاءت علــى النحــو التالــي:
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التفاعل حسب المدى الزمني للنشر

التفاعل حسب أشكال النصوص المستخدمة

التفاعل حسب اختالف موضوعات التغريد
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التفاعل حسب اختالف قيم التغريد

18التفاعل حسب اختالف أطر التغريد
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خاتمة
عكســت نتائــج دراســة حســاب هيئــة رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة تميــًزا مؤسســًيا 
أظهــر اعتمــاد الحســاب – بشــكل كبيــر - علــى التخطيــط العلمــي للنشــاط االتصالــي، 
لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية طويلــة المــدى، وهــو توجــه وطنــي شــامل تنطلــق منــه 
المؤسســات الحكوميــة الســعودية بموجــب بنــود التميــز الحكومــي التــي تفــرض التقييــم 
المســتمر للنتائــج وقيــاس األثــر، وتقويــم األخطــاء لتحقيــق األهــداف العامــة التــي تســهم 
فــي ارتقــاء الوطــن ورفاهيــة المواطــن، وخلصــت الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج 

المهمــة التــي ظهــرت مــن خــالل تحليــل محتــوى الحســاب، وتمثلــت فــي:

· واألشــكال، 	 األســاليب  بكافــة  اإلعاقــة،  ذوي  فئــات  كافــة  بمخاطبــة  الحســاب  اهتــم 
مســتحدثة أســلوب تضميــن لغــة اإلشــارة لبعــض النصــوص مــن خــالل الفيديــو لضمــان 
وصــول الرســالة اإلعالميــة إلــى أصحــاب تلــك اللغــة مــن الصــم والبكــم ومخاطبتهــم بلغتهــم.

· ســعى الحســاب إلــى نشــر ثقافــة التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة وواجبــات 	
األســرة والمجتمــع تجاههــم، كمــا اهتــم الحســاب بنشــر الممارســات الخاطئــة التــي 
تــؤذي مشــاعرهم ليتــم تالفيهــا عنــد التعامــل مــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــع 
الحــرص علــى ارتبــاط وظائــف ونشــاط الحســاب باألهــداف والقيــم المؤسســية مــن 

خــالل أربعــة محــاور تمثلــت فــي التمكيــن، والمشــاركة، والمبــادرة، والشــمولية.

· شــهد منحنــى النشــر ارتفاًعــا مطــرًدا خــالل المناســبات باحتفــاالت ذوي اإلعاقــة 	
واإلنجــازات التــي يحققونهــا فــي شــتى المجــاالت.

· شــكلت الموضوعــات المتعلقــة بتمكيــن ذوي اإلعاقــة وضمــان مشــاركتهم الفاعلــة 	
رعايــة  التغريــد فــي حســاب هيئــة  النســبة األكبــر مــن موضوعــات  المجتمــع  فــي 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة، كمــا كان األســلوب التحفيــزي هــو األكثــر ظهــوًرا فــي 

الموضوعــات الخاصــة بفئــة ذوي اإلعاقــة.

· أظهــر تحليــل تفاعــالت المســتخدمين علــى التغريــدات المنشــورة فــي حســاب هيئــة 	
رعايــة األشــخاص ذوي اإلعاقــة بعــض المؤشــرات الالفتــة، مــن أهمهــا مــا يلــي:

تضامــن الجمهــور وتفاعلهــم مــع الموضوعــات المتعلقــة بتمكيــن ومشــاركة 	 
ذوي اإلعاقــة بمعــدالت أكبــر مــن باقــي موضوعــات التغريــد.

زيــادة معــدالت التفاعــل بشــكل واضــح مــع التغريــدات المتضمنــة بفيديوهــات 	 
مصحوبــة بلغــة إشــارة وترجمــة.

االرتفــاع المطــرد فــي معــدالت التفاعــل مــع التغريــدات التــي اعتمــدت علــى إطــار 	 
تقديــم الدعــم المعنــوي والمــادي لــذوي اإلعاقــة مقارنــة بباقــي أطــر التغريــد.

الفيديــو 	  بوســيط  المصحوبــة  التغريــدات  مــع  أكبــر  بشــكل  الجمهــور  تفاعــل 
األخــرى. الرقميــة  الوســائط  بباقــي  مقارنــة  جرافيــك 
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