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ملخص تنفيذي..
الملكــي  الســمو  ربحيــة أسســها صاحــب  الخيريــة مؤسســة غيــر  تعــد مســك 
ــه - عــام 2011م، بهــدف  ــي العهــد - حفظــه الل ــن ســلمان ول ــر محمــد ب األمي
التشــجيع علــى التعلــم وتنميــة المهــارات، حيــث تســعى فــي ضــوء هــذا الهــدف 
إلــى دعــم الشــباب ورعايــة المواهــب والطاقــات اإلبداعيــة وتمكينهــا وخلــق 

البيئــة الصحيــة لنموهــا.

وانطالًقــا مــن حــرص القيــادة الرشــيدة للمملكــة، حفظهــا اللــه، علــى االســتثمار 
لينمــو ويســاهم فــي  لــه  المناســبة  البيئــة  البشــري وتوفيــر  المــال  فــي رأس 
المبــادرات  التقــدم والتطــور؛ تعمــل مســك علــى دعــم  الوطــن مــن  تمكيــن 
والتشــجيع علــى اإلبــداع بمــا يضمــن اســتدامتها ونموهــا للمســاهمة فــي بنــاء 

العقــل البشــري.

ونظــًرا ألهميــة الــدور االتصالــي واإلعالمــي الــذي يدعــم تحقيــق مؤسســة مســك 
استكشــاف  إلــى  اإلعالميــة  للدراســات  القــرار  مركــز  ســعى  ألهدافهــا،  الخيريــة 
األنمــاط االتصاليــة واالســتراتيجيات اإلعالميــة للحســاب الرئيســي للمؤسســة علــى 
منصــة تويتــر، وذلــك مــن خــالل تحليــل جميــع التغريــدات المنشــورة فــي الحســاب 
خــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن 1 أغســطس 2021 وحتــى 30 نوفمبــر 2021م. 

وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

ُيقدمهــا  التــي  االتصاليــة  الرســالة  جــودة  علــى  مســك  حســاب  حــرص   
للمتابعيــن، حيــث أولــى اهتمامــه الرئيســي بنوعيــة المحتــوى )المضمــون 

المحتــوى. كــم  وليــس  والمفيــد(  الهــادف  النوعــي 

 اعتمــد حســاب مســك فــي غالبيــة تغريداتــه علــى محتــواه األصيــل الــذي 
ُتنتجــه المؤسســة نفســها.

 وّظــف الحســاب الوســائط الرقميــة بشــكل جيــد ســواء فــي إيصــال رســائله 
االتصاليــة للجمهــور، أو كوســيلة لتوضيــح المزيــد مــن التفاصيــل حــول رســائله 
االتصاليــة النصيــة، كمــا وّظفهــا أيًضــا كوســيلة لتوثيــق المحتــوى الرقمــي 

وإبــراز مصداقيتــه.
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أساسي،  األعمال كمجال  وريادة  التعليم  أولهما  الشباب في مجالين:  وتدعم مسك 
بتصميم  المؤسسة  تقوم  ذلك  ولتحقيق  مساند،  كمجال  والتقنية  العلوم  وثانيهما 
البرامج وبناء الشراكات مع المنظمات المحلية والعالمية، كما تستثمر في تطوير رأس 
المال الفكري وإطالق طاقات الشباب من خالل مجموعة متنوعة من الحاضنات بما 

يؤدي في النهاية إلى بناء مجتمع متقدم قائم على المعرفة.

الله، على االستثمار في رأس  الرشيدة للمملكة، حفظها  القيادة  وانطالًقا من حرص 
المال البشري وتوفير البيئة المناسبة له لينمو ويساهم في تمكين الوطن من التقدم 
والتطور؛ تعمل مسك على دعم المبادرات والتشجيع على اإلبداع بما يضمن استدامتها 

ونموها للمساهمة في بناء العقل البشري.

تعمل  المعرفة؛   على  قائم  اقتصاد  إلى  للتحول  الحكومية  الجهود  مع  وبالتوازي 
المؤسسة على االرتقاء بالعملية التعليمية والتنموية ونشر التوعية في المجتمع وتعزيز 

البرامج الثقافية والمعرفية.

ونظًرا ألهمية الدور االتصالي واإلعالمي الذي يدعم تحقيق مسك الخيرية ألهدافها، 
االجتماعي، السيما  التواصل  الرقمي على منصات  بتواجدها  المؤسسة  اهتمام  يأتي 
منصة » تويتر« التي ُتمثل إحدى المنابر التي تخاطب المؤسسة من خاللها المجتمع 
المحلي والدولي وتتواصل عبرها مع الجمهور المستهدف من الشباب السعودي الذي 

يرغب باالستفادة من خدمات مسك التطويرية.

تعــد مســك الخيريــة مؤسســة غيــر ربحيــة أسســها صاحــب الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي 
العهــد - حفظــه اللــه - عــام 2011م، بهــدف التشــجيع علــى التعلــم وتنميــة المهــارات، حيــث تســعى فــي ضوء 
ــة  ــة الصحي ــق البيئ ــة وتمكينهــا وخل ــة المواهــب والطاقــات اإلبداعي ــى دعــم الشــباب ورعاي هــذا الهــدف إل

لنموهــا.

مقدمة..
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حسابها  صدارتها  في  يأتي  تويتر  منصة  على  الحسابات  من  عدد  المؤسسة  وتمتلك 
التي  والمبادرات  المسارات  تمثل  التي  الحسابات  من  مجموعة  جانب  إلى  الرئيسي 

تدعمها مسك وهي: مسك الريادة، المهارات، القادة، المجتمع.

الرئيسي  للحساب  اإلعالمية  واالستراتيجيات  االتصالية  األنماط  استكشاف  أجل  ومن 
لمؤسسة مسك على منصة تويتر، قام مركز القرار للدراسات اإلعالمية بتحليل جميع 
التغريدات المنشورة في الحساب خالل الفترة الزمنية الممتدة من 1 أغسطس 2021 

وحتى 30 نوفمبر 2021م، والبالغ عددها 133 تغريدة.

التحليلي  المسح  منهج  على  الوصفية  البحوث  من  ُتعد  التي  الدراسة  اعتمدت  وقد 
والذي ُيعرف بأنه »جهد علمي منظم للحصول على بيانات ومعلومات وأوصاف عن 

الظاهرة أو مجموعة الظواهر موضوع البحث«.

الوصف الظاهري للحساب
 انضمــت مؤسســة مســك إلــى »تويتــر« فــي فبرايــر 2013م، لتصبــح المنصــة الرســمية  
التــي يمنحهــا الموقــع  الزرقــاء  للمؤسســة علــى موقــع تويتــر والموثقــة بالعالمــة 

للحســابات الجماهيريــة. 

 بلــغ عــدد متابعــي الحســاب حتــى وقــت إجــراء الدراســة )427,977 متابًعــا( بمتوســط 
زيــادة ســنوي يبلــغ 47,553 متابًعــا، بينمــا يتابــع حســاب مســك 13 حســاًبا أبرزهــا 
الحســاب الرســمي لخــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز، حفظــه 

اللــه، وعــدًدا مــن الحســابات الحكوميــة وحســابات بعــض المســؤولين. 

 نشــر الحســاب منــذ انضمامــه 6146 تغريــدة، بمتوســط تغريــد شــهري يبلــغ 57 
تغريــدة.

 Misk( واإلنجليزيــة  العربيــة  باللغتيــن  لــه  التعريفــي  المســمى  الحســاب  يتخــذ   
Foundation | مســك(، فــي حيــن تشــير النبــذة التعريفيــة للحســاب إلــى الهــدف 
االســتراتيجي للمؤسســة والذي تســعي من خالله إلى تمكين الشــباب عبر المبادرات 

من

01 أغسطس 
2021م

إلى

30 نوفمبر
2021م

133133
تغريدة

منهج..منهج..
المسح التحليلي
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التأهيليــة والتشــجيع علــى اإلبــداع بمــا يضمــن اســتدامتها ونموهــا للمســاهمة فــي 
ــى  ــة المســتخدمين إل ــاء العقــل البشــري، كمــا يضــع الحســاب رابــط تشــعيبي إلحال بن

الموقــع اإللكترونــي الرســمي للمؤسســة.

 ُتمثــل الصــورة الشــخصية للحســاب الهويــة البصريــة لمؤسســة مســك، والتــي تعكــس 
جانًبــا كبيــًرا مــن نشــاطها الوظيفــي؛ حيــث يأتــي التصميــم علــى شــكل شــجرة تصطبــغ 
فروعهــا بأربعــة ألــوان يشــير كل منهــا إلــى مســار مــن مســارات الدعــم المقدمــة مــن 

جانــب المؤسســة وهــي:

 أمــا صــورة رأس الصفحــة فهــي عبــارة عــن غــالف باللــون األخضــر يتضمــن عــدًدا مــن 
الخطــوط المتتابعــة باللــون األصفــر  للداللــة علــى االســتمرارية فــي العطــاء والنمــاء؛ 
ــا علــى أدوار المؤسســة فــي الدعــم والرعايــة والتمكيــن؛ حيــث  وكالهمــا يدلــل بصرًي
والضيــاء  اإلشــراق  إلــى  األصفــر  يشــير  بينمــا  واالزدهــار،  النمــاء  إلــى  األخضــر  يشــير 

بالمســتقبل. والتفــاؤل 

مسك الريادةمسك المهاراتمسك المجتمعمسك القادة
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تحليل محتوى الحساب
نوع التغريد: 

الزمنية  المدة  خالل  تغريدة   )133( تويتر   على  الخيرية  مسك  مؤسسة  حساب  نشر 
للدراسة والتي تبلغ )أربعة أشهر(، وبمتوسط )1.1( تغريدة يومًيا.

النتائج اعتماد الحساب على المحتوى األصلي بنسبة )72%(، بينما حّل  وقد أظهرت 
في المرتبة الثانية إعادة التغريد بنسبة )23%( وكانت أغلبها إعادة تغريد لمحتوى من 
الحسابات األخرى التابعة للمؤسسة في مساراتها األربعة )الريادة – المهارات – القادة 
- المجتمع(، وجاء االقتباس في المرتبة الثالثة بنسبة )5%( وكان أغلبها أيًضا اقتباس 

لتغريدات من الحسابات األخرى التابعة للمؤسسة. 

التي  االتصالية  الرسالة  جودة  على  يحرص  مسك  حساب  أن  أيًضا  النتائج  وكشفت 
ُيقدمها للمتابعين، فجاء اهتمامه الرئيسي بنوعية المحتوى )المضمون النوعي الهادف 
والمفيد( وليس كم المحتوى، األمر الذي ُيفسر سبب إنخفاض كثافة النشر للحساب. 
ومن العوامل المعززة لهذا الحرص أن حساب مسك يعتمد في غالبية تغريداته على 

محتواه األصيل الذي ُتنتجه المؤسسة نفسها.

موضوعات التغريد:
الدراسة  محل  الحساب  تغريدات  تناولتها  التي  الموضوعات  أن  التحليل  نتائج  أظهرت 

اتسمت بالتنوع، وذلك على النحو التالي:

8

www.alqarar.sa @alqarar_sa



والبرامــج والفعاليــات(  )المســارات والمبــادرات  التغريــد  فــي صــدارة موضوعــات  جــاء   
التــي تقدمهــا مؤسســة مســك الخيريــة وذلــك بنســبة )19%(، حيــث تناولــت التغريــدات 
مســارات مســك التطويريــة األربعــة وهــي )الريــادة – المهــارات – القــادة - المجتمــع(، 
وتمثلــت أهــم المبــادرات فــي: مبــادرة احلــم نيــوم، ومبــادرة مســك جــدة التاريخيــة؛ كمــا 
تناولــت التغريــدات برنامــج قــادة 2030، وبرنامــج اليــوم األول، وبرنامج تمكين المنظمات 
الشــبابية غيــر الربحيــة؛ فــي حيــن تمثلــت أهــم الفعاليــات التــي نفذتهــا مســك فــي: فعاليــة 
صوت الشــباب، حديث مســك 2020، حكايا مســك، أســبوع مســك للفنون، والســعودية 
تبرمــج. وكان مــن الالفــت أن الحســاب لــم يبــرز الفعاليــات الحاليــة فقــط وإنمــا حــاول تذكيــر 

المتابعيــن بالفعاليــات الماضيــة مــن خــالل هاشــتاق #مســك_حول_المملكة.

 وحــّل فــي المركــز الثانــي )مقــوالت القــادة والمبدعيــن( وذلــك بنســبة )17%(، حيــث 
خّصــص حســاب مســك هــذا النمــط مــن التغريــد لعــرض مقــوالت القــادة والمبدعيــن 
والمتميزيــن فــي مختلــف المجــاالت، مســتهدًفا بــه تحفيــز وتشــجيع المتابعيــن خاصــة 

مــن جيــل الشــباب عبــر تقديــم القــدوة والنمــاذج اإلنســانية الناجحــة.

 وفــي المركــز الثالــث جــاء التركيــز على )المناســبات والمشــاريع الوطنية( بنســبة )%16( 
وكانــت أهــم هــذه المناســبات هــي االحتفــال باليــوم الوطنــي الحــادي والتســعين، أمــا 
ــر الربحيــة(،  المشــاريع الوطنيــة فتمثلــت فــي مشــروع )مدينــة محمــد بــن ســلمان غي
ــر  حيــث ســلط الحســاب الضــوء علــى المدينــة التــي تعيــد تعريــف مفهــوم العمــل غي

الربحــي وتتميــز بتمكيــن الشــباب وتشــجيع وتحفيــز االبتــكار.
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)شــباب مســك(  مــن موضــوع  )14%( كل  وبنســبة  الرابعــة  المرتبــة  فــي  تســاوى   
حيــث قدمــت التغريــدات نمــاذج مــن شــباب مســك الناجحيــن ممــن التحقــوا بالبرامــج 
الخيريــة. وكذلــك موضــوع  تقدمهــا مؤسســة مســك  التــي  والتأهيليــة  التطويريــة 
ــادات( وهــو أحــد الموضوعــات الرئيســية التــي تختــص  ــل القي ــن الشــباب وتأهي )تمكي
بهــا مســك الخيريــة وهدفهــا تمكيــن الشــباب الســعودي مــن الحصــول علــى الفــرص 
البــارزة والمهمــة فــي المجتمــع للنهــوض بالوطــن مــن خــالل قــدرات وإمكانــات شــباب 
المملكــة. إلــى جانــب تأهيــل الشــباب الســعودي ليصبــح مــن القــادة اإلدارييــن الناجحيــن.

 كمــا تســاوى فــي المركــز الخامــس وبنســبة )5%( كل مــن موضــوع )األيــام العالميــة( 
حيــث احتفــى الحســاب باأليــام العالميــة ذات العالقــة بنشــاط المؤسســة وأهمهــا 
اليــوم العالمــي للمعلــم واليــوم العالمــي للشــباب، وموضــوع )االجتماعــات الرســمية(.

 وحــّل فــي المركــز الســادس عــدد مــن الموضوعــات بنســبة )2%( لــكل منهــا، وهــي: 
رؤيــة ورســالة مســك، ريــادة األعمــال، تطويــر المهــارات وتنميــة االبتــكار، اســتطالع آراء 

المتابعيــن.

 وأخيــًرا جــاءت مجموعــة مــن الموضوعــات المتفرقــة بنســبة )1%( لــكل منهــا وهــي: 
قامــوس مســك ألهــم المصطلحــات، منتــدى مســك لالعــالم. 

استراتيجيات االتصال:

تنوعت استراتيجيات االتصال الرقمي التي اعتمد عليها حساب مسك الخيرية، فجاء في 
صدارتها استراتيجية »اإلعالم« بنسبة كبيرة بلغت )70%( واعتمد عليها الحساب لنقل 
األخبار الرسمية للمؤسسة وأخبار البرامج والمبادرات والفعاليات المنفذة، في حين حّل 
في المركز الثاني استراتيجية الحوار بنسبة )14%( وذلك لتعزيز العالقات مع الجمهور 
المستهدف  عبر استطالع آرائهم حول برامج مسك لتأهيل قدرات الشباب السعودي، 

استراتيجيات االتصال التي اعتمد عليها الحساب

اإلعالم

%70
اإلقناع

%12
بناء اإلجماع

%4
الحوار

%14
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وجاء في المركز الثالث استراتيجية »اإلقناع« بنسبة )12%(، وقد لجأ الحساب إلى هذه 
التطويرية،  لبرامج مسك  بأهمية االنضمام  المستهدف  الجمهور  االستراتيجية القناع 
)4%( بهدف تشكيل إجماع  الرابع استراتيجية »بناء اإلجماع« بنسبة  المركز  وجاء في 

حول جدوى مسارات مسك األربعة )الريادة – المهارات – القادة - المجتمع(. 

له  الرئيسية  الرقمي  المحتوى  استراتيجية  بنى  الحساب  أن  السابقة  النتائج  وتوضح 
المؤسسة  برامج  حول  اإلخبارية  بالتحديثات  المستهدف  الجمهور  إعالم  أساس  على 
بتطوير  الخاصة  القيم  من  بمجموعة  المتابعين  إعالم  وكذلك  المتنوعة  وأنشطتها 

وتأهيل الكوادر البشرية وإعداد القيادات الوطنية.

نوع المعلومات:

»المعلومات  الخيرية  مسك  حساب  في  المقدمة  المعلومات  أنواع  صدارة  في  جاء 
االستراتيجية« بنسبة )50%(، وقد تمحورت حول رؤية ورسالة مسك واستراتيجيات تمكين 

الشباب السعودي وتأهيل القيادات الشبابية للقيام بأدوارها التنموية في المجتمع.

في حين حّلت »المعلومات الخدمية« بالمركز الثاني بنسبة )34%(، وارتبطت بالبرامج 
التي تقدمها مسك لتأهيل الكوادر  البشرية. أما »المعلومات التفاعلية« فجاءت في 
المركز الثالث بنسبة )14%( وارتبطت بالتفاعل مع الجمهور المستهدف وتقديم نماذج 
»المعلومات  من  كل  واألخير  الرابع  المركز  في  وجاء  السعودي.  الشباب  من  ناجحة 

التنظيمية« و»االنجازات والتكريمات« بنسبة )1%( لكل منهما.

وتكشف هذه النسب وجود تنوع في نوعية المعلومات التي يقدمها حساب مسك 
للمتابعين، ويعد ذلك مصدًرا من مصادر القوة للحساب.
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أهداف االتصال: 

المحتوى  نشر  من  تحقيقها  إلى  الحساب  سعى  التي  االتصالية  األهداف  تعددت 
االعالمي، وجاء في مقدمتها »توصيل المعلومات« بنسبة )65%( وكان الهدف منها 
توصيل المعلومات الخاصة بمسارات مسك المختلفة والبرامج التطويرية والمعلومات 

التي يقدمها الخبراء والقادة في المجاالت المختلفة.

وحل في المركز الثاني »ساحة تفاعل وحوار« بنسبة )15%(، حيث كان الهدف من هذا 
المحتوى تقديم نماذج ناجحة من الشباب للتفاعل مع تجاربهم المتميزة؛ وبفارق ضئيل 
)12%( والذي عنّي بتشكيل  الثالث هدف »تشكيل المعرفة« بنسبة  المركز  جاء في 
معارف الشباب السعودي حول مجاالت اهتمام مسك الخيرية والمتمركزة حول تمكين 

الشباب وتأهيل القيادات الشابة.

وحل في المركز الرابع »تشكيل االتجاه« بنسبة )5%( والذي يستهدف تشكيل اتجاهات 
إيجابية للجمهور نحو مسارات مسك األربعة لتمكين الشباب، ثم في المركز الخامس 
»استطالع الرأي« بنسبة )2%( وأخيًرا تشكيل السلوك بنسبة )1%( وذلك عبر استعراض 

مجموعة من السلوكيات التي يجب على الشباب وخاصة رواد األعمال القيام بها.

أساليب المعالجة التحريرية:
»األسلوب  الحساب  في  المستخدمة  التحريرية  المعالجة  أساليب  مقدمة  في  جاء 
والمشاريع  والمبادرات  البرامج  أخبار  استعراض  تم  وفيه   ،)%50( بنسبة  الخبري« 

والفعاليات المنفذة.
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بنسبة  التعبيري«  الوصفي  »األسلوب  ضئيل  نسبي  وبفارق  الثاني  المركز  في  وحل 
السعودي،  الشباب  قدرات  لتطوير  مسك  جهود  وتوضيح  لشرح  واستخدم   )%48(
والتعبير عن االيمان بأهمية هذه الرسالة، والقناعة بقدرات الشباب الذي يشكل أساس 
الثالث واألخير فجاء »األسلوب االستفهامي« بنسبة  المركز  التمكين. أما في  عملية 
)2%( حيث تم استخدامه لتعزيز التفاعل مع المتابعين، ومن أمثلة ذلك سؤالهم عن 

أهم المبادرات والبرامج التي يهتمون بها. 

أساليب المعالجة اللغوية:
وفيما يتعلق بأساليب المعالجة اللغوية المستخدمة في الحساب، فقد جاء في الصدارة 
»اللغة  الستخدام  ضئيلة  نسبة  مقابل   ،)%95( بنسبة  الفصحى«  اللغة  »استخدام 
األجنبية« بلغت )5%(. وتشير هذه النتيجة إلى حرص حساب مسك على استخدام اللغة 
العربية الفصيحة في تقديم المحتوى الرقمي بشكل أساسي وجوهري لُيميز الشخصية 

التحريرية للحساب.

االستماالت االقناعية:
الرقمي  المحتوى  التي يشتمل عليها  بالرسالة االتصالية  المستهدف  الجمهور  القناع 
اعتماد  عن  التحليلية  الدراسة  نتائج  كشفت  الخيرية،  مسك  حساب  في  المقدم 
الحساب على االستماالت »العقلية« بنسبة كبيرة بلغت )84%( مقابل االعتماد على 

االستماالت »العاطفية« بنسبة )%16(. 

وتشير هذه النتيجة إلى أن الحساب يعتمد في إقناع الجمهور المستهدف باالنضمام 
المسار  تعد  التي  العقلية  الخيرية على االستماالت  لبرامج ومبادرات وأنشطة مسك 
على  يعتمد  الحساب  كان  وإن  التطويرية،  األنشطة  هذه  بأهمية  االقناع  في  األهم 
النماذج  مع  التفاعل  أو  الوطنية  المناسبات  تناول  عند  والعواطف  المشاعر  استثارة 

الناجحة من الشباب السعودي.

وقد أوضحت النتائج أن حساب مؤسسة مسك قام بتوظيف الوسائط الرقمية كمسارات 
للبرهنة واإلثبات على صدق رسائله االتصالية، وذلك بجانب وظائفها التقليدية كأدوات 
من   )%56( بنسبة  الحساب  في  للبرهنة  كمسار  »الصورة«  فظهرت  وتوضيح،  جذب 

إجمالي عينة الدراسة، تالها »الفيديو« بنسبة )%28(. 

كما اعتمد الحساب أيًضا على لغة »األرقام واإلحصاءات« للبرهنة على صدق الرسالة 
ظهور  بنسبة  مسك«  مسؤولي  »تصريحات  ثم   ،)%7( بلغت  ظهور  بنسبة  االتصالية 

.)%1(

%%8484
استماالت 

عـقـلـيـة

%%1616
استماالت 

عـاطـفـيـة
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األدوات الرقمية:
الوسائط الرقمية

عينة  في  ظهوًرا  الرقمية  الوسائط  كأكثر  األولى  المرتبة  في  أنواعها  بمختلف  الصورة  جاءت 
الدراسة وذلك بنسبة 59%، وقد شّكل »االنفوجرافيك« النمط األكثر ظهوًرا للصور بنسبة بلغت 
)40%(، تاله استخدام »الصور الموضوعية« بنسبة )18%( ثم »الصور الشخصية« بنسبة )%1(.

كما اعتمد حساب مسك على مقاطع الفيديو والتي ظهرت بنسبة 28%، وانقسمت ما 
بين »الفيديو الموضوعي« بنسبة )16%(، و»الفيديوجرافيك« بنسبة )%12(.

لموقع  الجمهور  تنقل  والتي  التشعبية  اإللكترونية  الروابط  الحساب  استخدم  حين  في 
مؤسسة مسك الخيرية بنسبة )5%(، ورغم ِقلة هذه النسبة إال أن استخدام الروابط كان 
موظًفا بشكل جيد إلحالة الجمهور إلى موقع المؤسسة للحصول على معلومات إضافية 

أو االشتراك في البرامج والمبادرات المقدمة.

وبشكل عام ، فقد وّظف الحساب الوسائط الرقمية بشكل جيد سواء في إيصال رسائله 
االتصالية للجمهور، أو كوسيلة لتوضيح المزيد من التفاصيل حول رسائله االتصالية النصية، 

كما وّظفها أيًضا كوسيلة لتوثيق المحتوى الرقمي وإبراز مصداقيته.

عناصر االنتشار الرقمي
أداة  على  مسك  حساب  اعتمد  فقد  المستخدمة،  الرقمي  االنتشار  لعناصر  وبالنسبة 
الهاشتاق بنسبة كبيرة بلغت )99%(، وهو ما يؤكد حرص الحساب على تحقيق االنتشار 

للتغريدات المقدمة، وكانت سياسة الحساب في االستعانة بالهاشتاقات كما يلي:

هاشتاق اسم المؤسسة #مسك_الخيرية	 
هاشتاق يعبر عن الموضوع أو الرسالة االتصالية المقدمة مثل #قاموس_مسك	 
هاشتاق األيام العالمية التي تم االحتفاء بها مثل #اليوم_العالمي_للشباب 	 

وفيما يتعلق باستخدام أداة المنشن أو اإلشارة، فظهرت في  )16%( من إجمالي عينة الدراسة، 
حيث اعتمد عليها الحساب لتحقيق الترابط الرقمي بين الحساب وغيره من الحسابات. 

19% 20%  43% انفوجراف

1% صور شخصية5% روابط 12% فيديوجراف

 صــــــــور
موضوعية

 فــيــديــــو
موضوعي
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التفاعل الجماهيري:

إعادة  أما عدد مرات  إعجاًبا،   )5602( الدراسة  عينة  التغريدات   اإلعجابات على  إجمالي  بلغ 
التغريد فبلغت )3394(، وفي المركز الثالث حلت التعليقات بعدد )399( تعليق، وأخيرًا اقتباس 
تغريدات الحساب بعدد )169( اقتباس، وبذلك يبلغ إجمالي التفاعالت على تغريدات الحساب 

خالل الفترة الزمنية للدراسة )9564( تفاعل، وبمتوسط )71.9( تفاعل للتغريدة الواحدة.

اتجاه التفاعل:
المستخدمين على محتوى  تعليقات  على  كامل  بشكل شبه  اإليجابي  االتجاه  سيطر 
حساب مؤسسة مسك وذلك بنسبة )99%(، حيث أشادت التعليقات بمبادرات وبرامج 
بالبرامج  لاللتحاق  وإقبالهم  المتابعين  رغبة  عن  وكشفت  الشباب،  لتطوير  مسك 

واألنشطة المنفذة.

أما االتجاه السلبي فجاء ضعيفًا للغاية بنسبة )1%( ولم يكن موجًها ضد برامج ومبادرات 
المتابعين من جانب  مسك، بل تمثل في الشكوى من عدم وجود رد على تعليقات 

القائمين على الحساب.

%99

اتجاه إيجابي

%1

اتجاه سلبي
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النتائج العامة للدراسة:النتائج العامة للدراسة:

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج ، أهمها:

 حــرص حســاب مســك علــى جــودة الرســالة االتصاليــة التــي ُيقدمهــا 
للمتابعين، حيث أولى اهتمامه الرئيســي بنوعية المحتوى )المضمون 

النوعــي الهــادف والمفيــد( وليــس كــم المحتــوى.

 اعتمــد حســاب مســك فــي غالبيــة تغريداتــه علــى محتــواه األصيــل 
ُتنتجــه المؤسســة نفســها. الــذي 

 وّظــف الحســاب الوســائط الرقميــة بشــكل جيــد ســواء فــي إيصــال 
رســائله االتصاليــة للجمهــور، أو كوســيلة لتوضيــح المزيــد مــن التفاصيــل 
حــول رســائله االتصاليــة النصيــة، كمــا وّظفهــا أيًضــا كوســيلة لتوثيــق 

ــه. ــراز مصداقيت المحتــوى الرقمــي وإب

 حــرص الحســاب علــى مخاطبــة عقــل الجمهــور المســتهدف عبــر الُحجــج 
المنطقيــة إلقناعــه بأهميــة برامــج ومبــادرات  مســك الخيريــة والفوائــد 

المتحققــة منها.

 عكســت تفاعــالت المســتخدمين علــى تغريــدات الحســاب شــغفهم 
واهتمامهــم باالنضمــام لمبــادرات وبرامــج مســك مــن أجــل تطويــر 

وقدراتهــم. مهاراتهــم 
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ختامًا..
الربحية على  ُتعتبر مؤسسة مسك نموذًجا ُيحتذى به للوجود الفاعل للمنظمات غير 
وسائل التواصل االجتماعي خاصة »تويتر« الذي ُيعد من أبرز المنصات التي يعتمد عليها 
المواطن السعودي في االطالع واستقاء المعلومات والتواصل سواء مع األقران أو 

المؤسسات بأنواعها المختلفة.

وقد استطاع حساب مؤسسة مسك تحقيق العديد من الفوائد، أهمها:

التواصل أ.  لوسائل  فئة مستخدمة  أكثر  ُيعتبر  الذي  الشباب  جيل  تستهدف مسك 
االجتماعي، وبالتالي شّكلت المنصات االجتماعية النافذة األمثل لمخاطبتهم.

في ب.  تويتر  منصة  ُتوفرها  التي  الرقمية  االنتشار  عناصر  من  مسك  حساب  استفاد 
إيصال رسائله االتصالية ألكبر شريحة ممكنة من جمهوره المستهدف.

شكل ج.  في  التنوع  إحداث  في  الرقمية  الوسائط  مسك  مؤسسة  حساب  وّظف 
محتواه المقدم من جانب، وتوثيق الفعاليات واألنشطة والمبادرات التي تقوم بها 
التأثيرية لرسائلها االتصالية  زيادة القوة  المؤسسة من جانب آخر، مما ساهم في 

وسّهل من عملية اإلقناع. 

ُتعد الرسائل االتصالية التي ُيقدمها حساب مسك في غاية األهمية كونها موجهة د. 
هذه  وتتضاعف  البالد،  في  للتنمية  األساسي  المحرك  ُيعتبر  الذي  الشباب  لفئة 
األهمية في ظل سياسات المملكة التي تستهدف التوطين واالعتماد على الكوادر 

السعودية في مختلف المجاالت.
وقد انعكس مردود هذه الرسائل إيجاًبا على شباب وشابات الوطن، وذلك على 

النحو التالي:

 زيــادة الثقــة لــدى الشــباب، حيــث وّفــرت مســك كل المقومــات التــي ُتســاعد 
علــى النجــاح والتميــز وفــق أفضــل المعاييــر العالميــة.

 إشــاعة منــاخ مــن التفــاؤل واألمــل، عبــر الرســائل التــي ُتركــز علــى التنميــة البشــرية 
وكيفيــة التغلــب علــى الصعــاب وتخطــي العقبــات.

المملكــة مــن خــالل تشــجيعهم وتحفيزهــم  بيــن شــباب  الحماســة   إذكاء روح 
المجــاالت. فــي مختلــف  الريــادة  وتنميــة مهاراتهــم وتحقيــق  بمواهبهــم  لالرتقــاء 

 إلهــام الجيــل الجديــد مــن المواهــب الســعودية الشــابة وتمكينــه مــن القيــام بدوًرا 
فّعــال فــي بناء المســتقبل.
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