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وأدرك هــؤالء المشــاهير الُمســَتْثَنون مــن الصــورة النمطيــة الســلبية، أن هــذه المنصــات 
اإلعالميــة َتحتــاج إلــى محتــوى إعالمــي متمّيــز ومختلــف، ُيســهم فــي َحــّل المشــاكل 
المجتمعيــة، وإن حققــت بعــَض العوائــد الماليــة، فإنهــا كأّي منصــة إعالميــة َتســتهدف 
تحقيــق الّربــح مقابــل المعاونــة فــي أداء الرســالة اإلعالميــة، وتفعيــل اســتخدام هــذه 

المنصــات لتــؤّدي الوظائــف اإلعالميــة المختلفــة.

وفــي هــذه الدراســة يســّلط مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة الضــوء علــى أداء أحــد 
المشــاهير، ممــن يقّدمــون محتــوى إعالميــًا هادفــًا ومفيــدًا للمواطــن وللمجتمــع، وُتعنى 
هــذه الدراســة بتحليــل محتــوى حســاب اإلعالمــي فيصــل العبدالكريــم علــى شــبكة تويتــر 

خــالل شــهر أبريــل 2020م.

رغــم الصــورة الســلبية التــي تحيــط بكثيــر مــن مشــاهير التواصــل االجتماعــي فــي الســعودية، نظــرًا لتقديــم 
الكثيــر منهــم محتــوًى َيميــل إلــى الطابــع الشــخصي االســتعراضي، وال يتفاعــل مــع قضايــا المجتمــع، وال 
ُيســهم فــي َحّلهــا، وَيســتخدم المنصــة االجتماعيــة التــي َيظهــر مــن خاللهــا وســيلًة رئيســية للّربــح المــادي، 
دون خلفيــة علميــة وثقافيــة تؤّهلــه للظهــور علــى منصــات التواصــل االجتماعــي، إال أن هنــاك اســتثناءات 
َتحُكمهــا  إعالميــة  نافــذًة  باعتبارهــا  االجتماعيــة  المنصــات  اســتخدموا  لمشــاهير  الظاهــرة،  هــذه  مــن 

اشــتراطات ومســؤوليات، كمــا أن لهــا مزايــا ومنافــع.

مقدمة..
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أواًل: التخّصص والمرجعيات االجتماعية
إذا كان الهــدف األساســي للمشــاهير مــن الحضــور علــى منصــات التواصــل االجتماعــي 
هــو الشــهرة وجلــب المــال، َسَيّتســم المحتــوى الــذي ُيقّدمونــه بغيــاب األطــر العامــة التــي 
تمّيــزه، فيصعــب حينهــا تحديــد محتــوى مميــز يقّدمــه المشــهور مــن خــالل قالــب إعالمــي 
معيــن، لــذا فإنــه يجــد مــن الســهولة تقديــم المحتــوى الشــخصي والمحتــوى التافــه، 
الــذي يســتطيع أيُّ شــخص تقديَمــه بســهولة، والــذي َيتخّللــه فــي الغالــب المحتــوى 

شــخصية  فــي  تتوّفــر  عندمــا  ولكــن  اإلعالنــي، 
المشــهور الثقافــة العامــة واألمانــة المهنيــة، يتمّيــز 
ــع محــّدد، وهــو مــا َيظهــر مــن خــالل  ــواه بطاب محت
علــى منصــات  العبدالكريــم  تحليــل حضــور فيصــل 
التواصــل االجتماعــي، ســواًء علــى تويتــر أو ســناب 
شــات، حيــث اختــار تخّصصــًا محــّددًا ُيجيــده، وهــو 

تخّصــص حمايــة المســتهلك.

وَيكشــف التحليــل أن هــذا التخّصــص لــم يــأِت مــن فــراغ، وإنمــا يرتكــن إلــى مرجعيــات 
اجتماعيــة واضحــة، حيــث إن فيصــل العبدالكريــم صحفــي باألســاس، مــارس مهنــة اإلعــالم 
بالفعــل فــي وســائل إعالميــة مهنيــة، ولهــذا كانــت طبيعــة المحتــوى الــذي ُيقّدمــه متأثرًة 
بمهنتــه األساســية، خاصــة وأن تخّصــص حمايــة المســتهلك هــو تخّصــص اهتمــت بــه 

وســائُل اإلعــالم منــذ فتــرات ليســت بالبعيــدة.

فمــع تطــّور اإلعــالم وتطــّور ثقافــة المســتهلك فــي المجتمعــات العربيــة واإلســالمية، 
ظهــر هــذا التخصــص فــي مختلــف وســائل اإلعــالم، وخاصــة مــع ظهــور جمعيــات حمايــة 
المســتهلك فــي كثيــر مــن البلــدان العربيــة، وهــو مــا دفــع وســائل اإلعــالم لالهتمــام 
بــه مــن مراجعــات للســلع االســتهالكية،  الجمعيــات، ومــا تقــوم  أخبــار هــذه  بتغطيــة 
والدفــاع عــن حقــوق المســتهلكين مــن المواطنيــن، فــي مواجهــة بعــض عمليــات الغــّش 
التجــاري، وتقديــم منتجــات مــن بعــض الشــركات التجاريــة تضــّر بصحــة المســتهلك، ومــن 
ــل واحــدًا مــن أوائــل َمــن طرقــوا هــذا  ثــم اختــار فيصــل العبدالكريــم هــذا التخّصــص ليمّث

المجــال فــي منصــات التواصــل االجتماعــي.

ــاُر هــذا التخّصــص، بالنظــر إلــى كــون المحتــوى العــام  وُيحَســب لفيصــل العبدالكريــم اختي
أكثــَر قربــًا للجمهــور، وأكثــر قــدرًة علــى َجْلــب متابعيــن بأعــداٍد مليونيــة، رغــم كونــه تخّصصــًا 
قــد ال يســتهوي الكثيــر مــن المتابعيــن أيضــًا وال يأبهــون لــه، لكنــه محاولــة جــادة لتقديــم 
محتــوى يخــدم المســتهلك ويدافــع عــن حقوقــه، علــى حســاب أعــداد المتابعــة الضخمــة، 
ولهــذا فــإن أعــداد متابعيــه َيقــّل عــن كثيــر مــن المشــاهير، حيــث ُيتابــع حســابه علــى تويتــر 
)547,846( ُمســتخِدمًا، ورغــم أنــه عــدد غيــر قليــل، إال أنــه َيقــّل عــن أعــداد متابعــي بعــض 

المشــاهير الذيــن ُيتابعهــم المالييــن.

الثقافة العامة..
واألمانة المهنية، تمّيزان

محتوى المشهور بطابع محّدد.
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ورغــم أنــه مــن الناحيــة النظريــة، كلمــا زاد عــدد متابعــي المشــهور كان ذلــك عامــاًل 
ــرًا فــي مجتمعــه، إال أن هــذه القاعــدة ليســت عامــة  ــًا ُيؤّهلــه ألن يكــون مؤث ُمهّم
فقــط،  المتابعيــن  عــدد  علــى  َيعتمــد  ال  فالتأثيــر  الحــاالت،  كّل  فــي  أو صحيحــة 
وإنمــا يرجــع كذلــك إلــى عوامــل طبيعــة المحتــوى المقــّدم، وشــخصية المشــهور، 
ومســتوى المصداقيــة التــي يتمتــع بهــا لــدى متابعيــه، وثقتهــم فيمــا يقّدمــه، ممــا 
َيمنحــه القــدرَة علــى تشــكيل معارفهــم واتجاهاتهــم وســلوكياتهم فــي مجــاالت 

تخّصصــه.

ــز، فهــو  وفــي حالــة فيصــل العبدالكريــم، َيتمّتــع المشــهور بتخّصــص إعالمــي متمّي
حائــز علــى جائــزة التمّيــز الصحفــي وجائــزة اإلعــالم الجديــد لألكثــر تأثيــرًا، وهــو مــا 

ــرًا فــي مجــال تخّصصــه. ُيؤّهلــه ألن يكــون مؤث

ثانيًا: طبيعة التغريد وكثافته
تغريــدة،   )162( الدراســة  فتــرة  خــالل  العبدالكريــم  فيصــل  تغريــدات  عــدد  بلــغ 
بمتوســط تغريــد يومــي يبلــغ )5( تغريــدات، وهــو ُمعــّدل منخفــض للتغريــد، وُيمِكــن 
تفســير ذلــك بطبيعــة التخّصــص الــذي ال تتوفــر لــه مــواّد كثيــرة بشــكل يومــي، 
حيــث إن محتــوى حمايــة المســتهلك َيحتــاج إلــى رصــد إعالمــي دقيــق ومعلومــات 

متخّصصــة.

خدمــة  إلــى  وَمْيَلــه  العبدالكريــم  فيصــل  حســاب  محتــوى  طبيعــة  ُيؤكــد  ومــا 
ــة واحــدة علــى حســابه خــالل  ــدًة إعالني ــم ُيَســّجل تغري ــل ل المســتهلكين، أن التحلي
فتــرة التحليــل، فكانــت تغريداُتــه غيــَر إعالنيــة بنســبة 100%، وهــو مــا يشــير إلــى 
تركيــزه بشــكل أكبــر علــى قضايــا حمايــة المســتهلك فــي المقــام األول، إلــى جانــب 

بعــض االهتمامــات العامــة.

بلـغ عــدد المتـابعين
547,846 متابعًاخالل فــترة الدراسة

162 تغريدة
خالل فــترة الدراسة 

5 تغريدات
متوسط التغريد اليومي

%100
تغريدات غير إعالنية
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ثالثًا: شبكة القضايا واالهتمامات
َع شــبكة القضايــا واالهتمامــات الخاصــة بصاحــب الحســاب  أظهــرت نتائــُج التحليــل َتنــوُّ
خــالل فتــرة الدراســة، وجــاءت فــي صــدارة هــذه الموضوعــات، المعلومــات الخاصة بمجال 
حمايــة المســتهلك بنســبة 36%، تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة األخبــار المتنّوعــة الخاصــة 
بحمايــة المســتهلك، وبعــض الموضوعــات االجتماعيــة األخــرى بنســبة 20%، ثــم فــي 
المرتبــة الثالثــة إبــراز جهــود األجهــزة الحكوميــة فــي مجــال مكافحــة الغّش التجــاري، ورصد 
كافــة المخالفــات وغــّش الســلع والمنتجــات المختلفــة بنســبة 19%، وتلتهــا اإلرشــادات 
التوعويــة للمســتهلكين والمواطنيــن فــي مجــاالت حمايــة المســتهلك بنســبة 13%، ثــم 

مجموعــة مــن الموضوعــات والقضايــا الوطنيــة بنســبة %12.

وُتظِهــر هــذه القضايــا واالهتمامــات التركيــَز الواضــح لصاحــب الحســاب علــى قضايــا 
حمايــة المســتهلك، إلــى جانــب بعــض القضايــا ذات االهتمــام الوطنــي دعمــًا للمملكــة، 
وقــد اســتمّد قضايــا حمايــة المســتهلك مــن خــالل المــواّد الخبريــة المنشــورة فــي 
وســائل اإلعــالم والمصــادر الرســمية، إلــى جانــب المصــادر الخاصــة بصاحــب الحســاب، 
كمــا ُتبــِرز النتائــُج اهتمامــه بالتوعيــة وتشــكيل وعــٍي مجتمعــّي حــول قضايــا حمايــة 
بــه،  القيــام  التواصــل االجتماعــي  المهــّم لمنصــات  بــارز مــن  المســتهلك، وهــو دور 
انطالقــًا مــن كونهــا وســائل إعالميــة قائمــة بذاتهــا، وَيتعّيــن أن ُتســتغّل بالوظائــف 

اإلخباريــة والتثقيفيــة والتوعويــة.
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وبمراجعــة تصنيــف القضايــا المقّدمــة علــى حســاب فيصــل العبدالكريــم، كشــف التحليــُل 
ــا والموضوعــات المقّدمــة بنســبة %41،  َر الموضوعــات االجتماعيــة قائمــَة القضاي َتصــدُّ
ثــم قضايــا المســتهلكين فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 27%، ثــم الموضوعــات والقضايــا 
وأخيــرًا   ،%8 بنســبة  اإلنســانية  والقضايــا  الموضوعــات  وتلتهــا   ،%19 بنســبة  الصحّيــة 

الموضوعــات االقتصاديــة بنســبة %4.

ع قضايــا حمايــة المســتهلكين علــى أكثــر مــن مجــال، بالنظــر إلــى وجــود  وُيالحــظ َتــوزُّ
فــي  مختلفــة  وطبيعيــة  غذائيــة  ومنتجــات  ِســلع 
الســوق، ولهــذا تتــوّزع خدمــة المســتهلكين علــى 
أكثــر مــن مجــال، لكــن هــذا لــم َيمنــع مــن أن تكــون 
اجتماعيــة  أبعــاد  العبدالكريــم  الهتمامــات فيصــل 
تشــمل  اهتماماتــه  إن  حيــث  وإنســانية،  وصحيــة 
والمجتمــع  المملكــة  قضايــا  عــن  الدفــاع  كذلــك 

والمواطنيــن.

وُيبــرز التحليــُل االرتبــاَط القــوّي لمحتــوى فيصــل العبدالكريــم بقضايــا المجتمــع، حيــث 
ارتبطــت النســبة الكبــرى مــن هــذا المحتــوى بقضايــا المجتمــع إلــى حــدٍّ كبيــر بنســبة %73، 
وجــاء المحتــوى المرتبــط بقضايــا المجتمــع إلــى حــدٍّ مــا بنســبة 25%، وأخيــرًا المحتــوى غيــر 

المرتبــط بقضايــا المجتمــع بنســبة ضئيلــٍة بلغــت %2.

وُيظِهــر تحليــُل المحتــوى تقديــَم أشــكاٍل عديــدة مــن قضايــا حمايــة المســتهلكين، مــن 
خــالل مــواّد تشــمل:

 مصاحبــة الجهــات المســئولة فــي مداهمــاٍت َتقــوم بهــا ِلَمقــاّر غــّش الّســلع المختلفــة، 
أو المخالفــات التجاريــة الضــاّرة بصحــة وســالمة ومصالــح المســتهلكين.

 نشــر أخبــار المخالفــات التــي تقــوم بهــا الشــركات الصغيــرة أو الكبيــرة فــي ممارســاتها 
التجاريــة بحــّق المســتهلكين.

%73%25%2

 ترتبط بقضايا المجتمع
إلى حد كبير

 ترتبط بقضايا المجتمع
إلى حد ما

 غير مرتبطة
بقضايا المجتمع

لم يمنع..
تخّصص الحساب في حماية المستهلك، 

من أن تكون لصاحبه اهتمامات 
اجتماعية وصحية وإنسانية.
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 نشــر أخبــار الخدمــات الجديــدة التــي َتصــّب فــي مصلحة المســتهلكين، بخفض األســعار 
والتحــّول التقنــي فــي تقديــم الخدمات والســلع ومحاربة التســّتر.

الجرائــم  الصحيــة، وكذلــك  التجــاري ومخالفــة االشــتراطات  التســّتر  أخبــار   مشــاركة 
والُمســِكرة. المخــّدرة  المــواّد  جرائــم  والمقيميــن، وخاصــة  المواطنيــن  بحــّق  الكبيــرة 

رابعًا: أسلوب التغريد ودالالته
كشــفت نتائــُج هــذا التحليــل اســتخداَم أســلوبين فــي طــرح قضايــا حمايــة المســتهلك، 
وغيرهــا مــن القضايــا والموضوعــات المقّدمــة، وهمــا األســلوب المباشــر فــي الطــرح، 
واألســلوب غيــر المباشــر، وفقــًا لســياق القضيــة أو الموضــوع المقــّدم، وإْن َأظهــر 
التحليــُل َغلبــَة األســلوب المباشــر فــي الطــرح بنســبة 55%، مقابــل 45% لألســلوب 

غيــر المباشــر.

وتــدل هــذه النتيجــة علــى أن القضيــة والموضــوع المقــّدم وطبيعتــه، هــو الــذي يفــرض 
ــّم االعتمــاد علــى أســلوب الطــرح  ــان يت أســلوب الطــرح المســتخدم، ففــي بعــض األحي
ــة واضحــة،  ــة المســتهلك، عندمــا تكــون القضي ــا وموضوعــات حماي المباشــر فــي قضاي
واإلجــراءاُت ُمّتَخــذة مــن قبــل األجهــزة الحكوميــة الَمعِنّيــة، بحــق المخالفيــن وبشــأن 
ــان قــد َيتعــّذر الطــرح  الســلع والمنتجــات المغشوشــة وغيرهــا، ولكــن فــي بعــض األحي
المباشــر لوجــود مشــاكَل قانونيــٍة قــد َتترّتــب علــى الطرح المباشــر لبعــض القضايا الخاصة 

ببعــض الشــركات أو المنتجيــن، وتقديمهــم لمنتجــات قــد تضــّر بصحــة المســتهلكين.

ــا حمايــة المســتهلك، والتــي ُتعــّد  ــا المقّدمــة، والخاصــة بقضاي وَنظــرًا لطبيعــة القضاي
قضايــا جــادة ولهــا أبعــاد تجاريــة وصحيــة وقانونيــة واجتماعيــة، فقــد اعتمــد فيصــل 
العبدالكريــم علــى اللغــة العربيــة الفصحــى فــي معظــم تغريداتــه، بنســبة بلغــت %80، 

مقابــل 20% فقــط الســتخدام اللهجــة العاميــة.

%80
اللغة العربية 

الفصحى

%20
اللهجة العامية
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خامسًا: األدوات الرقمية المستخدمة
َتعّددت األدوات الرقمية التي استعان بها فيصل العبدالكريم في موضوعاته وقضاياه 
المقّدمــة، فمــن حيــث شــكل التغريــدات والوســائط اإللكترونيــة المصاِحبــة لهــا، اعتمــد 
فيصــل العبدالكريــم علــى ثالثــة وســائط إلكترونيــة ِبِنَســٍب متقاربــة فيمــا بينهــا، وجــاء فــي 
المرتبــة األولــى لهــذه الوســائط: اإلنفوجرافيــك بنســبة 35%، ثــم الصــور الفوتوغرافيــة 

فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة، وأخيــرًا الفيديــو فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %32.

الثالثــة لتقديــم  الرئيســية  بيــن األشــكال  الحســاب  َجْمــع  إلــى  النتيجــة  وتشــير هــذه 
التغريــدات، وهــي اإلنفوجرافيــك والصــور الفوتوغرافيــة والفيديــو، كمــا ُتشــير إلــى 
االبتعــاد عــن التغريــدات النّصيــة التــي ال َتتمّتــع بنفــس الدرجــة مــن الجاذبيــة ولفــت 

المتابعيــن. انتبــاه 

كمــا اســتعان فيصــل العبدالكريــم بعــدٍد مــن األدوات الرقميــة األخــرى فــي تقديــم 
ــة المســتهلك، وجــاء فــي صــدارة هــذه األدوات الهاشــتاق بنســبة %90  ــا حماي قضاي
مــن التغريــدات المقّدمــة خــالل فتــرة التحليــل، حيــث اســتخدم الهاشــتاق كوســيلة 
أساســية لتأطيــر الموضوعــات المقّدمــة وإبرازهــا وتصنيفهــا، فــي حيــن قــام بمشــاركة 
روابــط إلكترونيــة مــن مصــادَر إعالميــٍة خارجيــة بنســبٍة ضئيلــة بلغــت 10%، ولــم َيعَتِمــد 

علــى المنشــن أو اإلشــارة خــالل فتــرة التحليــل.

سادسًا: التفاعل الجماهيري
َحِظــَي المحتــوى الــذي قّدمــه فيصــل العبدالكريــم خــالل فتــرة التحليــل، علــى تفاعــل 
كبيــر مــن جانــب المتابعيــن للحســاب، حيــث بلــغ التفاعــل )634,485(، وهــي قيمــة 
عدديــة كبيــرة للتفاعــل مــع المحتــوى خــالل شــهر واحــد فقــط، وبمقارنــِة هــذا الرقــم 
ــرة التحليــل )162(  ــّم التفاعــل معهــا خــالل فت - كذلــك - مــع عــدد التغريــدات التــي ت

تغريــدة، وعــدد متابعــي الحســاب )547,846( متابعــًا.

 %33
صور..  %32 %35

إنفوجرافيك..فيديو..
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وُيالحــظ أن االرتبــاط بحســاب فيصــل العبدالكريــم َيِصــل إلــى نســبة 70%، وهــي 
عــدد  بيــن  التــوازن  إلــى  المحتــوى، وُتشــير  مــع  الكبيــر  التفاعــل  تــدّل علــى  نســبة 
إلــى عــدد المتابعيــن،  التغريــدات المقّدمــة، والتفاعــل الجماهيــري معهــا بالنظــر 
حيــث إن عــدد المتابعيــن وحــده ليــس دليــاًل كافيــًا علــى تأثيــر الحســاب، وإنمــا يكــون 
المعيــار الرئيســي بتفاعــل المتابعيــن مــع المحتــوى، فقــد َيملــك الحســاُب أعــدادًا 
كبيــرة مــن المتابعيــن، لكــن التفاعــل مــع محتــواه خامــل، فــال ُيعتــّد حينهــا بكثــرة 

المتابعيــن لُيعتبــر الحســاُب مؤثــرًا.

ــوّزع التفاعــُل الجماهيــري مــع المحتــوى إلــى ثالثــة أشــكال، جــاء فــي صدارتهــا  وقــد َت
اإلعجــاب بالمحتــوى بعــدد )310,591( إعجابــًا، تــاله إعــادة تغريــد التغريــدات المقّدمــة 

بعــدد )279,241( إعــادة تغريــد، وأخيــرًا التعليــق بعــدد )44.653( تعليقــًا أو ردًا.

وُيعَتبــر هــذا التتابــع فــي مســار التفاعــل الجماهيــري مــع المحتــوى منطقيــًا، حيــث إن 
الســلوك الجماهيــري األســهل فــي التفاعــل مــع المحتــوى هــو اإلعجــاب، ثــم إعــادة 
التغريــد لتوســيع نطــاق انتشــارها، وأخيــرًا التعليــق بتقديــم وجهــة نظــر ُمعّينــة حيــال 

المحتــوى المقــّدم.

44,653

279,241 310,591
اإلعجاب

التعليق

إعادة التغريد
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خاتمة..
التواصــل  منّصــات  قــدرَة  العبدالكريــم  فيصــل  حســاب  تحليــل  كشــف 

االجتماعــي، إذا تــّم توظيُفهــا مــن جانــب المتخّصصيــن والخبــراء فــي مجــال 

الصحافــة واإلعــالم بمختلــف أشــكاله، علــى تقديــم محتــوى إعالمــي متمّيــز 

بقوالــب رقميــة مســتحدثة، تتناســب مــع طبيعة منصــات التواصل االجتماعي 

وبيئتهــا الرقميــة الجديــدة، فضــاًل عــن اســتغالل هــذه المنصــات الرقميــة 

لتقديــم تخّصــص جديــد َيجــِذب المتابعيــن مــن جهــة، ويــؤّدي وظيفــًة نوعيــة 

فــي خدمــة المجتمــع والمواطنيــن مــن جهــة أخــرى.

كمــا أثبــت تحليــل حســاب فيصــل العبدالكريــم، أن التأثيــر عبــر منصــات التواصــل 

االجتماعــي ال ُيحَســب بعــدد المتابعيــن فقــط، وإنمــا باالرتبــاط اإلجمالــي مــع 

الحســاب، مــن خــالل التــوازي بيــن عــدد المتفاعليــن مــع المحتــوى، وعــدد 

المتابعيــن للحســاب فــي ضــوء عــدد التغريــدات المقّدمــة، وكذلــك مــن خــالل 

طبيعــة المحتــوى المقــدم، ومــدى إســهامه فــي خدمــة قضايــا المجتمــع 

والمواطــن، عبــر تقديــم مختلــف الوظائــف اإلعالميــة اإلخباريــة والتثقيفيــة 

معــارف  لتشــكيل  المنصــات  هــذه  ُيؤّهــل  وبمــا  والتوجيهيــة،  والتوعويــة 

واتجاهــات وســلوكيات ووعــي الجمهــور المســتهدف.

ومــن خــالل هــذا المعيــار لتأثيــر حســابات التواصــل االجتماعــي، ومــن خــالل مــا 

كشــفته نتائــج هــذا التحليــل، ُيعــّد حســاب فيصــل العبدالكريــم مــن الحســابات 

المؤثــرة والمهمــة لــدى المجتمــع الســعودي، الســيما فــي مجــال تخّصصــه، 

وهــو حمايــة المســتهلكين.
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