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ملخص تنفيذي..

يحظــى تطبيــق إنســتغرام بشــعبية متزايــدة مــن جانــب المســتخدمين، مــا دفــع 
وســائل اإلعــالم إلــى إنشــاء حســابات خاصــة بهــا علــى التطبيــق واســتغالله فــي 

تقديــم محتواهــا اإلعالمــي. 

ونظــرًا لطبيعــة إنســتغرام كمنصــة اجتماعيــة ُمخصصــة فــي األســاس لمشــاركة 
الصــور، كان مــن الضــروري أن تقــوم وســائل اإلعــالم بتطويــر محتواهــا المقــدم 
عبــر هــذه المنصــة لكــي يتناســب مــع ســماتها الخاصــة، وفــي الوقــت ذاتــه 

تقديــم الخدمــة اإلعالميــة.

مــن هــذا المنطلــق، هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى ســمات المحتــوى 
اإلعالمــي علــى منصــة إنســتغرام، وأثرهــا علــى تفاعــل المســتخدمين، وذلــك 
ــة مــن الصحــف الســعودية تمثلــت فــي حســابي )صحيفــة  بالتطبيــق علــى عين
ســبق اإللكترونيــة – صحيفــة عــكاظ( علــى إنســتغرام باعتبارهمــا األكثــر متابعــة 

مــن جانــب المســتخدمين.

وتــم تحليــل جميــع المنشــورات الخاصــة بالحســابين خالل فترة الدراســة الممتدة 
من 15 يوليو وحتى 15 أغســطس 2020م.

وتوصلت الدراسة إلى مجوعة من النتائج، أهمها أن صحيفة سبق اإللكترونية 
كانــت أكثــر اهتمامــًا بحســابها علــى منصــة إنســتغرام مقارنــة بحســاب صحيفــة 

عــكاظ، وأن منشــورات ســبق جــاءت أكثــر اتســاقًا مــع طبيعــة الوســيلة.

كمــا أظهــرت نتيجــة التحليــل أن كثافــة عــرض المنشــورات علــى المنصــة لــم ُتؤثــر 
علــى متوســطات أحجــام تفاعــالت المســتخدمين علــى المنشــور الواحــد.
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ونظرًا لتهافت المســتخدمون على وســائل التواصل االجتماعي، ســارعت المؤسســات 
اإلعالميــة ومنهــا الصحــف إلــى إنشــاء صفحــات خاصة »حســابات« علــى تلك المنصات 

مــن أجــل اســتهداف فئــات جديدة مــن الجمهور. 

بدورهــا ركــزت وســائل التواصــل االجتماعــي علــى التكيــف مــع المضمــون اإلعالمــي 
مــن خــالل إتاحــة خصائــص ومميــزات إضافيــة لمنصاتهــا، لتكــون أكثــر قابليــة وإفــادة 

فــي عــرض المحتــوى اإلعالمــي.

وُيعــد تطبيــق إنســتغرام أحــد المنصــات االجتماعيــة التــي تــم اســتخدامها فــي المجــال 
اإلعالمــي بشــكل واســع، وذلــك لالســتفادة مــن تخصصــه فــي نقــل الصــور والفيديــو، 
وهمــا مــن األدوات الجاذبــة لالنتبــاه، كمــا أنهمــا ُيســاهمان فــي نقــل المحتوى بطريقة 
ســهلة ومختصــرة، كــون العناصــر الُمصــورة )صــورة / فيديــو( يمكنهــا اختصــار المحتــوى 

النصــي بشــكل كبيــر.  

وُتعــد المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الرائــدة واألكثــر اســتخدامًا لوســائل 
التواصــل االجتماعــي ســواء علــى المســتوى الخليجــي أو العربــي أو اإلقليمــي وحتــى 
الدولــي، ولذلــك كان مــن الطبيعــي أن ُتســارع وســائل اإلعــالم الســعودية إلــى إنشــاء 

صفحاتهــا الخاصــة علــى تلــك الوســائل االجتماعيــة.

فأصبحــت غالبيــة وســائل اإلعــالم الســعودية تمتلــك حســابات علــى منصــة إنســتغرام، 
ممــا جعلهــا مصــدر مهــم للمعلومــات لفئــة مــن المجتمــع الســعودي ســواء بهــدف 

إخبــاري أو ترفيهــي أو ترويجــي ... إلــخ.

مــن هــذا المنطلــق، قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بإجــراء دراســة تحليليــة علــى 
عينــة مــن حســابات الصحــف الســعودية علــى إنســتغرام بهــدف رصــد ســمات المحتــوى 

اإلعالمــي لهــا علــى هــذه المنصــة، وأثــره علــى تفاعــل المســتخدمين معــه.

تشــهد صناعــة اإلعــام قفــزات ســريعة ومتعــددة تزامنــت مــع التطــورات الرقميــة التــي أحدثــت تأثيــرات هائلــة 
فــي كل مناحــي الحيــاة، حيــث تأثــرت وســائل اإلعــام بهــذه التطــورات بدايــة مــن اســتخدام »Web 1.0« فــي 
الصحافــة اإللكترونيــة، والــذي تطــور حتــى وصــل إلــى »Web 2.0«، ومــا اســتتبعه مــن ظهــور وســائل التواصــل 

االجتماعــي التــي جذبــت أعــداد ضخمــة مــن المســتخدمين مــن كافــة دول العالــم، أغلبهــم مــن فئــة الشــباب.

مقدمة..
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مجتمع وعينة الدراسة:
أجــرى مركــز القــرار دراســة اســتطالعية علــى حســابات الصحــف الســعودية علــى منصــة 

إنســتغرام، بهــدف التعــرف علــى األكثــر متابعــة مــن جانــب المســتخدمين.

وبنــاءًا علــى هــذه الدراســة االســتطالعية، تــم اختيــار  العينــة لتكــون ُممثلــة فــي حســاب 
»صحيفــة عــكاظ« وحســاب »صحيفــة ســبق اإللكترونيــة«، خــالل الفتــرة الممتــدة مــن 15 
يوليــو وحتــى 15 أغســطس 2020م، وذلــك بمســح جميــع المنشــورات عليهمــا خــالل 

الفتــرة المحــددة.

وجــاء اختيــار العينــة بنــاءًا علــى األكثــر متابعــة مــن جانــب المســتخدمين، كمــا جــاءت ُممثلــة 
لحســاب صحيفــة وحســاب صحيفــة إلكترونيــة.

نوع الدراسة:
المســح  منهــج  علــى  واعتمــدت  الوصفيــة،  البحــوث  مجموعــة  إلــى  الدراســة  تنتمــي 
التحليلــي بشــقيه الكمــي والكيفــي، وذلــك مــن أجــل تحليــل محتــوى جميــع المنشــورات 

فــي الحســابين خــالل فتــرة الدراســة.

من..

15 يوليو 
2020م

حتى..

15 أغسطس 
2020م
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أواًل / سمات المحتوى:

1. نشاط الحساب وقت إجراء الدراسة:
يســتقطب حســاب صحيفــة ســبق اإللكترونيــة علــى إنســتغرام 2.2 مليــون متابــع، وبلــغ 

عــدد منشــوراتها 24908 منشــور.

بينمــا يمتلــك حســاب صحيفــة عــكاظ علــى إنســتغرام 246 ألــف متابــع، وعــدد منشــوراتها 
بلــغ 8996 منشــور.

ويوجد فارق كبير لصالح حساب سبق سواء في عدد المتابعين أو عدد المنشورات. 

وخــالل فتــرة الدراســة أظهــرت النتائــج أن عــدد المنشــورات التــي تمــت مشــاركتها علــى 
أمــا   )33( منشــور تقريبــًا،  )1044( بمتوســط يومــي  حســاب ســبق اإللكترونيــة بلغــت 
صحيفــة عــكاظ فبلــغ إجمالــي منشــورات حســابها علــى إنســتغرام )295( بمتوســط يومــي 

ــًا. )9( منشــورات تقريب

وتعكــس النســبة الســابقة اهتمــام القائميــن علــى صحيفــة ســبق اإللكترونيــة بصفحتهــم 
علــى منصــة إنســتغرام بشــكل كبيــر مقارنــة بالقائميــن علــى صفحــة عــكاظ.

2. مجاالت التناول:
علــى المســتوى العــام، أظهــرت نتيجــة التحليــل أن المنشــورات التــي تناولــت المجــال 
الصحــي جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم التنــاول فــي عينــة الدراســة لمجمــوع 
كال الحســابين بنســبة 29%، تالها في المرتبة الثانية المجال االجتماعي بنســبة %25.5، 

وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء المحتــوى االقتصــادي بنســبة %12.

أما فيما يتعلق باهتمامات كل حساب على حدة:

1044 منشور 
295 منشور
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  سبق:
احتــل المجــال الصحــي المرتبــة األولــى مــن حيــث حجــم التنــاول فــي محتوى منشــورات 
صحيفــة ســبق اإللكترونيــة علــى إنســتغرام خــالل فتــرة الدراســة بنســبة 29.3%، تــاله 
فــي المرتبــة الثانيــة المجــال االجتماعــي بنســبة 23.1%، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء 
المجــال االقتصــادي بنســبة 14.5% مــن إجمالــي منشــورات الحســاب عينــة الدراســة.

  عكاظ: 
وفــي حســاب صحيفــة عــكاظ علــى إنســتغرام، فقــد حصــل المجــال االجتماعــي علــى 
المرتبــة األولــى بنســبة 34.2%، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء المجــال الصحــي بنســبة 
27.8%، وتســاوى فــي المرتبــة الثالثــة المجاليــن الدينــي و الفنــي بنســبة %6.8 

لــكل منهمــا.

وتوضــح النســب الســابقة أن حســابي ســبق وعــكاظ علــى إنســتغرام قــد اتفقــا فــي أولوية 
اهتمامهما بالمجاالت المتعلقة بشــكل مباشــر باألمور الحياتية والمعيشــية للمواطنين، 
حيــث احتــل المجاليــن الصحــي واالجتماعــي أعلــى نســبة تغطيــة فــي صفحتهمــا علــى 

إنســتغرام، تالهمــا المجــاالت األخــرى بفــارق نســبي كبيــر.
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3. المجال الجغرافي:
تغطيــة  لمجمــوع  األولــى  المرتبــة  فــي  الداخليــة  الســعودية  القضايــا  تغطيــة  جــاءت 
منشــورات الحســابين بنســبة 66.7%، وفي المرتبة الثانية جاءت تغطية القضايا الخارجية 
بنســبة 27%، أمــا المنشــورات التــي تناولــت تغطيــة القضايــا المختلطــة )الداخليــة ولهــا 
امتــداد خارجــي، أو الخارجيــة ولهــا مــردود علــى الداخلــي الســعودي( فقــد حصلــت علــى 

المرتبــة الثالثــة بنســبة %6.3.

وأوضحــت نتيجــة الدراســة وجــود اختــالف بيــن حســابي ســبق وعــكاظ علــى إنســتغرام 
ــات مجــال التغطيــة كمــا يلــي: فــي أولوي

  سبق: 
ــا الداخليــة المرتبــة األولــى  فيمــا يتعلــق بحســاب ســبق، فقــد احتلــت تغطيــة القضاي
بنســبة 74.5% مــن إجمالــي منشــورات الحســاب خــالل فتــرة الدراســة، بينمــا احتلــت 
القضايــا الخارجيــة المرتبــة الثانيــة بنســبة 20.1%، وجــاءت تغطيــة القضايــا المختلطــة 

فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة %5.4.

  عكاظ: 
أمــا بالنســبة لحســاب عــكاظ، فقــد احتلــت القضايــا الخارجيــة المرتبــة األولــى فــي 
ــة  ــا الداخلي ــرة الدراســة بنســبة 51.2%، وجــاءت القضاي منشــورات الحســاب خــالل فت
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 39%، فيمــا حصلــت القضايــا المختلطــة علــى المرتبــة 

الثالثــة فــي حجــم تغطيــة منشــورات عــكاظ علــى إنســتغرام بنســبة %9.8.
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وُتعــد نتيجــة حســاب ســبق طبيعيــة فــي اهتمامهــا بالشــأن الداخلــي فــي المقــام األول، 
تركيــز  إلــى  الداخلــي  علــى  الخارجــي  الشــأن  تقــدم  إرجــاع  فيمكــن  عــكاظ  حســاب  أمــا 
منشــوراته خــالل فتــرة الدراســة علــى تنــاول بعــض القضايــا العربيــة واإلقليميــة والدوليــة 
مثــل تفجيــرات بيــروت، وتطــورات وبــاء كورونــا عالميــًا والجهــود المبذولــة إليجــاد لقــاح 

ــه ... وغيرهــا. ل

4. أسلوب العرض:
طغــى أســلوب )نــص مــع صــورة( علــى محتــوى منشــورات حســابي ســبق وعــكاظ علــى 
إنســتغرام، فبلــغ إجمالــي نســبة اســتخدامه فــي الحســابين معــًا )62.7%(، تــاله فــي 
المرتبــة الثانيــة وبفــارق كبيــر اســتخدام أســلوب )نــص مــع انفوجرافيــك( بنســبة %17.3، 
وتســاوى فــي المرتبــة الثالثــة اســتخدام كاًل مــن أســلوب )نــص مــع مجموعــة صــور(، )نــص 

مــع فيديــو( بنســبة 6.3% لــكل منهمــا.

ومــن المالحــظ اســتحواذ الصــور بأشــكالها المختلفــة علــى محتــوى منشــورات الحســابان 
علــى إنســتغرام، مــع قلــة االعتمــاد علــى المــواد الفيديويــة. ويتناســب هــذا األســلوب 
مــع طبيعــة الوســيلة نفســها »إنســتغرام« المخصصــة بشــكل أساســي لمشــاركة الصــور. 

  سبق:
المرتبــة األولــى فــي منشــورات حســاب ســبق عينــة  )نــص مــع صــورة(  احتــل أســلوب 
الدراســة بنســبة 59.2%، وفــي المرتبــة الثانيــة جــاء أســلوب )نــص مــع إنفوجرافيــك( بنســبة 
ــو( بنســبة %7.3. ــر مــن فيدي ــة فجــاء أســلوب )نــص مــع أكث ــة الثالث 21.1%، أمــا فــي المرتب
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والحظــت الدراســة أن حســاب صحيفــة ســبق علــى إنســتغرام كان يعتمــد فــي بعــض 
األحيــان علــى عــرض أكثــر مــن فيديــو فــي المنشــور الواحــد، ولكــن هــذه الفيديوهــات 
فــي أصلهــا فيديــو واحــد طويــل ويتــم »تقطيعــه« إلــى مجموعــة مــن الفيديوهــات 

وصلــت فــي بعضهــا إلــى عشــرة فيديوهــات ال تتعــدى مــدة الواحــد منهــا دقيقــة.

وقــد تكــون هــذه المالحظــة مــن المآخــذ علــى صحيفة ســبق، كــون الفيديو الطويل 
ُيصيب المســتخدم بالملل ســواء تم نشــره كاماًل أو تقطيعه إلى أجزاء متتابعة.

  عكاظ: 
وبالنســبة لحســاب عــكاظ، فقــد احتــل أســلوب )نــص مــع صــورة( المرتبــة األولــى 
فــي منشــورات الحســاب علــى إنســتغرام بنســبة 74.9%، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة 
ــة الثالثــة جــاء أســلوب )نــص  ــو( بنســبة 12.9%، وفــي المرتب أســلوب )نــص مــع فيدي
مــع مجموعــة صــور( بنســبة 6.1% مــن إجمالــي منشــورات عــكاظ محــل الدراســة.

ويعيــب حســاب عــكاظ قلــة اعتمــاده علــى االنفوجــراف فــي منشــوراته رغــم أهميــة 
هــذا الشــكل مــن الوســائط فــي نقــل المعلومــة بســهولة ووضــوح، ويتناســب مــع 

طبيعــة الوســيلة »إنســتغرام« الُمخصصــة لمشــاركة الصــور فــي المقــام األول.

5. نوع النص المصاحب:

ُيظهــر الشــكل الســابق أن االعتمــاد علــى »العنــوان« فــي منشــورات الحســابات عينــة 
الدراســة جــاء فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث االســتخدام للنــص المصاحــب للوســائط 
بنســبة 52.5%، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة »نبــذة مختصــرة« بنســبة 31.7%، وفــي المرتبــة 

ــر كامــل« بنســبة %15.8. الثالثــة جــاء »خب
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  سبق:
وبالنســبة لحســاب صحيفة ســبق اإللكترونية على إنســتغرام، فقد اعتمدت في المقام األول 
علــى »العنــوان« فــي منشــوراتها خــالل فتــرة الدراســة بنســبة 61.7%، ثــم »نبــذة مختصــرة« 

بنســبة 37.7%، وأخيــرًا جــاء االعتمــاد علــى »خبــر كامــل« فــي أضيــق الحــدود بنســبة %0.6. 

وُتعــد هــذه النســب متوافقــة مــع طبيعــة الوســيلة القائمــة بشــكل أساســي على مشــاركة 
الوســائط غيــر النصيــة، وفــي الحــاالت القليلــة التــي قــام فيهــا حســاب ســبق بوضــع خبــر 

كامــل ُمصاحــب للوســيط، كان هــذا الخبــر يتســم بأنــه بســيط وصغيــر الحجــم.

  عكاظ: 
أمــا بالنســبة لحســاب صحيفــة عــكاظ، فقــد اعتمــدت علــى عــرض الـــ »خبــر كامــل« 
بالمرتبــة  اســتخدامه  جــاء  إنســتغرام، حيــث  بشــكل أساســي فــي منشــوراتها علــى 
األولــى بنســبة 69.5%، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة اســتخدام »العنــوان« بنســبة %20، 

وأخيــرًا فــي المرتبــة الثالثــة جــاء »نبــذة مختصــرة« بنســبة %10.5.

وتوضــح النســب الســابقة أن حســاب صحيفــة عــكاظ علــى إنســتغرام قــد اعتمــد فــي 
غالبيــة منشــوراته خــالل فتــرة الدراســة علــى وضــع الخبــر كامــاًل برفقــة الوســائط 
المســتخدمة، وهــو مــا يمكــن اعتبــاره مــن المآخــذ علــى الحســاب، كــون هــذا األســلوب 
ال يتناســب مــع طبيعــة إنســتغرام أو طبيعــة مســتخدميه التــي تهتــم باســتعراض 

ــول المنشــور.  الوســائط مــع نــص بســيط شــارح أو ُموِضــح لمدل

6. األدوات الرقمية:

ُيظهر هذا الشكل أن الهاشتاق كأحد األدوات الرقمية كان األكثر استخدامًا في حسابي 
ســبق وعــكاظ علــى إنســتغرام بنســبة 91.3%، وبفــارق شاســع جــاءت المنشــورات التــي 
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لــم تســتخدم أيــًا مــن األدوات الرقميــة بنســبة 8.7%، ثــم المنشــورات التــي اســتخدمت 
الروابــط اإللكترونيــة بنســبة 5.3%، وأخيــرًا جــاء اســتخدام المنشــن فــي الحســابين بنســبة 

1.8% فقــط ليحتــل بذلــك المرتبــة الرابعــة واألخيــرة.

وتوضــح النســب الســابقة أن حســابي ســبق وعــكاظ نجحــا فــي اســتخدام الهاشــتاق الــذي 
ُيعــد مــن أهــم أدوات االنتشــار للمحتــوى، وقــد تقاربــت نســبة اســتخدامه فــي الحســابين، 

ففــي عــكاظ بلغــت 92.5%، وفــي ســبق بلغــت %90.9.

وبينمــا اكتفــى حســاب ســبق بالهاشــتاق كأداة رقميــة، جــاء حســاب عــكاظ أكثــر تنوعــًا فــي 
اســتخدامها وإن كان بنســب بســيطة، فاســتخدم الروابــط اإللكترونيــة بنســبة %24.1، 

كمــا اســتخدم المنشــن بنســبة %8.1.

7. الفالتر المستخدمة:

جاءت غالبية منشــورات حســابي ســبق وعكاظ على إنســتغرام خالل فترة الدراســة بدون 
مؤثــرات بصريــة »فالتــر« وذلــك بنســبة 86.4% مــن إجمالــي عينــة الدراســة للحســابين، 

بينمــا اســتخدمت مــا نســبته 13.6% مــن منشــوراتهما فقــط هــذه الفالتــر.

وتعكــس هــذه النتيجــة أن حســابي ســبق وعــكاظ لــم تســتفيدا بشــكل كبيــر مــن المميــزات التــي 
توفرهــا منصــة إنســتغرام فــي المجــال اإلعالمــي، ســواء فــي جانــب اإلبــراز أو التركيــز أو غيرهــا.

فبالنســبة لحســاب ســبق، جــاءت المنشــورات التــي لــم تســتخدم »فلتــر« فــي المرتبــة األولى 
بنســبة 82.6%، بينما احتلت المنشــورات التي اســتخدمته المرتبة الثانية بنســبة %17.4.

أمــا حســاب عــكاظ، فلــم يعتمــد فــي جميــع منشــوراته خالل فترة الدراســة علــى المؤثرات 
البصرية »الفالتر«.

13

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ثانيًا / أثر سمات المحتوى على التفاعلية:
أظهــرت نتيجــة التحليــل أن تفاعــالت المســتخدمين علــى منشــورات حســاب صحيفــة 
ســبق اإللكترونيــة علــى إنســتغرام كان أكبــر مــن حســاب صحيفــة عــكاظ، حيــث بلــغ الحــد 
األدنــى للتفاعــل مــع المنشــور الواحــد علــى حســاب ســبق 159 والحــد األقصــى 15304 

بمــدى بلــغ 15145.

أمــا بالنســبة لحســاب صحيفــة عــكاظ فقــد بلــغ الحــد األدنــى للتفاعــل مــع المنشــور 
.954 بمــدى   992 األقصــى  والحــد   38 الواحــد 

وبذلــك فقــد بلــغ متوســط التفاعــل مــع المنشــور الواحــد فــي حســاب ســبق 992.3 
بانحــراف معيــاري 727.6، أمــا متوســط التفاعــل مــع المنشــور الواحــد فــي حســاب عــكاظ 

فبلــغ 220.2 بانحــراف معيــاري 131.2.

وأظهرت الدراســة مجموعة من المؤشــرات الخاصة بتفاعل المســتخدمين مع المحتوى 
اإلعالمــي علــى منصــة إنســتغرام بالتطبيــق علــى حســابي ســبق وعــكاظ عينــة الدراســة، 

والتــي جــاءت كمــا يلــي:

حجم التفاعل حسب مجال المنشورات:
احتلــت المنشــورات السياســية المرتبــة األولــى مــن حيــث إجمالــي متوســط تفاعــالت 
المســتخدمين علــى المنشــور الواحــد والتــي بلغــت 1104.4 بانحــراف معيــاري 664.6.

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت المنشــورات ذات الطابــع العســكري بمتوســط تفاعــالت علــى 
المنشــور الواحــد بلــغ 1024.8 بانحــراف معيــاري 431.5.

واحتلــت المنشــورات الدينيــة المرتبــة الثالثــة مــن حيــث المحتــوى األكثــر تفاعــاًل مــن جانــب 
المســتخدمين، حيــث بلــغ متوســط تفاعالتهــم علــى المنشــور الواحــد 968.7 بانحــراف 

معيــاري 729.4.

وبالرغم من أن المنشورات األكثر مشاركة من جانب الحسابان كانت مخصصة للمجاالت 
الصحيــة ثــم االجتماعيــة ثــم االقتصاديــة علــى التوالــي، إال أن المنشــورات السياســية كانــت 
األكثــر تفاعــاًل ســواء بالتعليــق أو اإلعجــاب مــن ِقبــل المســتخدمين، تالهــا المنشــورات 
العســكرية ثــم الدينيــة، ممــا يعنــي أن كثافــة العــرض فــي محتــوى حســابي ســبق وعــكاظ 

عينــة الدراســة لــم ُتؤثــر علــى أحجــام تفاعــالت المســتخدمين.
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حجم التفاعل حسب المجال الجغرافي:
احتلــت منشــورات حســابي ســبق وعــكاظ التــي تناولتــا القضايــا الداخليــة علــى المرتبــة 
األولــى مــن حيــث حجــم تفاعــل المســتخدمين، وذلــك بمتوســط تفاعــالت علــى المنشــور 

الواحــد بلــغ 848.9 وانحــراف معيــاري 761.2.

 وجــاءت منشــورات الحســابين عينــة الدراســة علــى منصــة إنســتغرام والتــي تناولتــا القضايا 
الخارجيــة فــي المرتبــة الثانيــة فــي حجــم تفاعــل المســتخدمين، حيــث بلغ متوســط التفاعل 

علــى المنشــور الواحــد 772.5 مــع انحــراف معياري 640.

حجم التفاعل حسب الوسائط المستخدمة:
ــر مــع المنشــورات  أظهــرت نتيجــة التحليــل أن أحجــام تفاعــالت المســتخدمين كانــت أكب
ــى بمتوســط  ــة األول ــل المرتب ــو« لتحت ــر مــن فيدي التــي جــاءت فــي شــكل »نــص مــع أكث

تفاعــالت علــى المنشــور الواحــد بلــغ 1491.5 وبانحــراف معيــاري 815.9.

وفــي المرتبــة الثانيــة جــاءت المنشــورات التــي اتخــذت شــكل »نــص مــع صــورة« بمتوســط 
تفاعــالت علــى المنشــور الواحــد بلــغ 831.7 بانحــراف معيــاري 592.5.

فيمــا حصلــت المنشــورات التــي جــاءت فــي شــكل »نــص مــع فيديــو« علــى المرتبــة الثالثــة 
مــن حيــث أحجــام تفاعــالت المســتخدمين علــى المنشــور الواحــد بمتوســط بلــغ 824.9 

وانحــراف معيــاري 1762.

وبالرغــم مــن أن منصــة إنســتغرام مخصصــة بشــكل أساســي لمشــاركة الصــور، إال أن 
المــواد الفيديويــة تظــل تمتلــك الميــزة النســبية األكبــر فــي تحقيــق األثــر ولفــت االنتبــاه، 
شــريطة أال تكــون طويلــة بشــكل ممــل يتنافــى مــع طبيعــة جمهــور وســائل التواصــل 

االجتماعــي.

حجم التفاعل حسب نوع النص المصاحب:
حصلــت المنشــورات التــي احتــوت علــى نــص عبــارة عــن »نبــذة مختصــرة« علــى المرتبــة 
األولــى مــن حيــث أحجــام التفاعــل، والتــي بلــغ متوســطها علــى المنشــور الواحــد 989.8 
وانحــراف معيــاري 582.7، تالهــا فــي المرتبــة الثانيــة المنشــورات التــي تضمنــت نــص 
وانحــراف   890.4 بلــغ  الواحــد  المنشــور  علــى  تفاعــل  بمتوســط  عــن »عنــوان«  عبــارة 

.808.7 معيــاري 
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بينمــا جــاءت المنشــورات التــي احتــوت علــى »خبــر كامــل« علــى المرتبــة الثالثــة واألخيــرة 
وبفــارق كبيــر عــن النوعيــن الســابقين مــن المنشــورات، حيــث بلــغ متوســط تفاعــالت 
 257.3 المنشــورات  مــن  النوعيــة  هــذه  فــي  الواحــد  المنشــور  علــى  المســتخدمين 

.204.7 معيــاري  وبانحــراف 

وُتشــير هــذه النســب أن »النبــذة المختصــرة« المصاحبــة للمنشــورات علــى إنســتغرام 
كانــت األكثــر مالءمــة مــن حيــث النــص المصاحــب للوســيط كونهــا اتخــذت وضــع وســط 
مــا بيــن »العنــوان« الــذي قــد ال يكــون شــارحًا بالشــكل الكافــي لمحتــوى المنشــور فــي 
بعــض األحيــان وبيــن الخبــر الكامــل الــذي ال يتناســب مــع طبيعــة إنســتغرام ومســتخدميه.

حجم التفاعل حسب استخدام المؤثرات البصرية 
»الفالتر«:

ــرات  ُتظهــر نتيجــة التحليــل أن منشــورات حســابي ســبق وعــكاظ التــي اســتخدمت المؤث
البصريــة »الفالتــر« جــاءت فــي المرتبــة األولــى مــن حيــث تفاعــل المســتخدمين، حصلــت 
علــى متوســط تفاعــل علــى المنشــور الواحــد بلــغ 1128.1 بانحــراف معيــاري 522، بينمــا 
المنشــورات التي لم تســتخدم المؤثرات البصرية فقد بلغ متوســط تفاعل المســتخدمين 

16علــى المنشــور الواحــد بهــا 774.1 بانحــراف معيــاري 735.5.
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النتائج العامة للدراسة:
أظهــر التحليــل مجموعــة مــن النتائــج المتعلقــة بحســابّي ســبق وعــكاظ علــى منصــة 

إنســتغرام خــالل فتــرة الدراســة، أهمهــا:

 صحيفــة ســبق اإللكترونيــة أكثــر اهتمامــًا بحســابها علــى منصــة إنســتغرام مقارنــة 
بصحيفــة عــكاظ، وهــو مــا أظهرتــه أعــداد المتابعين ونســبة النشــر على كل حســاب، 

فضــاًل عــن منشــورات حســاب ســبق التــي كانــت أكثــر مالئمــة لطبيعــة الوســيلة.

 شــّكلت المجــاالت التــي تتعلــق بالحيــاة المعيشــية للمواطــن الســعودي مثــل 
الصحيــة واالجتماعيــة أولويــة فــي النشــر علــى حســابي ســبق وعــكاظ.

 وجــود اختــالف بيــن حســابي ســبق وعــكاظ فــي تغطيــة القضايــا والموضوعــات 
وفقــًا للتقســيم الجغرافــي، ففــي الوقــت الــذي ركــز فيــه حســاب ســبق علــى 

القضايــا الداخليــة، كان تركيــز حســاب عــكاظ علــى القضايــا الخارجيــة.

الوســيلة  طبيعــة  مــع  كبيــر  حــد  إلــى  متوافقــًا  المحتــوى  عــرض  أســلوب  جــاء   
األول. المقــام  فــي  الصــور  مشــاركة  فــي  والمتخصصــة  »إنســتغرام«، 

 مــن المآخــذ علــى حســاب صحيفــة ســبق اإللكترونيــة علــى منصــة إنســتغرام نشــرها 
أحيانــًا فيديــو طويــل بعــد تقطيعــه إلــى أجــزاء وصلــت فــي بعضهــا إلــى ثمانيــة 

وعشــرة أجــزاء، األمــر الــذي يتعــارض مــع طبيعــة المنصــة ومســتخدميها.

 مــن المآخــذ علــى حســاب صحيفــة عــكاظ علــى إنســتغرام قلــة اعتمادهــا علــى 
منشــوراتها. فــي  اإلنفروجرافيــك 

 قــام حســاب عــكاظ علــى إنســتغرام باالعتمــاد فــي غالبيــة منشــوراته علــى وضــع 
نــص الخبــر كامــُا برفقــة الوســيط الرقمــي المســتخدم، األمــر الــذي يتعــارض مــع 
طبيعــة المنصــة التــي ُتركــز علــى الوســائط وتِحــد من نســبة النصــوص المكتوبة قدر 
اإلمــكان، وهــو مــا نجــح فيــه حســاب ســبق الــذي ركــز علــى الوســائط مــع االكتفــاء 
بوضــع عنــوان نصــي فقــط فــي المقــام األول أو نبــذة مختصــر فــي المرتبــة الثانيــة، 

بينمــا نــدر اســتخدام ســبق للخبــر كامــاًل.

 شــّكل الهاشــتاق األداة الرقميــة األكثــر اســتخدامًا فــي حســابي ســبق وعــكاظ 
علــى إنســتغرام.
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 اســتخدم حســاب صحيفــة ســبق المؤثــرات البصريــة »فالتــر« فــي منشــوراته 
بنســبة ضئيلــة بلغــت 17.4% فقــط، أمــا حســاب صحيفــة عــكاظ فلــم تســتخدمه 
نهائيــًا خــالل فتــرة الدراســة، وبذلــك فــإن المنشــورات عينــة الدراســة لــم تســتفيد 
مــن هــذه الميــزة بالشــكل المطلــوب، بالرغــم مــن إمكانيــة توظيفهــا إعالميــًا 

بشــكل مفيــد.

 نســبة تفاعــل المســتخدمين علــى منشــورات حســاب ســبق كان أكبــر مــن حســاب 
صحيفــة عــكاظ، حيــث بلــغ متوســط التفاعــل مــع المنشــور الواحــد فــي حســاب 
ســبق 992.3 بانحــراف معيــاري 727.6، أمــا متوســط التفاعــل مــع المنشــور الواحــد 

فــي حســاب عــكاظ فبلــغ 220.2 بانحــراف معيــاري 131.2.

 بالرغــم مــن أن المنشــورات األكثــر مشــاركة مــن جانــب الحســابان كانــت مخصصــة 
للمجــاالت الصحيــة ثــم االجتماعيــة ثــم االقتصاديــة علــى التوالــي، إال أن المنشــورات 
السياســية كانــت األكثــر تفاعــًا ســواء بالتعليــق أو اإلعجــاب مــن ِقبل المســتخدمين، 
تالهــا المنشــورات العســكرية ثــم الدينيــة، ممــا يعنــي أن كثافــة العــرض فــي محتــوى 
حســابي ســبق وعــكاظ عينــة الدراســة لــم ُتؤثــر علــى أحجــام تفاعــالت المســتخدمين.

 حظيــت منشــورات الحســابين المتعلقــة بالقضايــا الداخليــة بالنســبة األعلــى فــي 
المســتخدمين. تفاعــل 

 رغــم أن منصــة إنســتغرام مخصصــة بشــكل أساســي لمشــاركة الصــور، إال أن المــواد 
الفيديويــة تظــل تمتلــك الميــزة النســبية األكبــر فــي تحقيــق األثــر ولفــت االنتبــاه، 
مــع  أعلــى  بنســبة  جــاءت  التــي  المســتخدمين  تفاعــل  أحجــام  عكســته  مــا  وهــو 

المنشــورات التــي اتخــذت شــكل »نــص مــع أكثــر مــن فيديــو«. 

 كانــت المنشــورات التــي احتــوت علــى نــص عبــارة عــن »نبــذة مختصــرة« األكثــر تفاعــًا 
مــن جانــب المســتخدمين، وُيؤشــر ذلــك علــى أن »النبــذة المختصــرة« المصاحبــة 
المصاحــب  النــص  حيــث  مــن  مالءمــة  األكثــر  كانــت  إنســتغرام  علــى  للمنشــورات 
للوســيط كونهــا اتخــذت وضــع وســط مــا بيــن »العنــوان« الــذي قــد ال يكــون شــارحًا 
بالشــكل الكافــي لمحتــوى المنشــور فــي بعــض األحيــان وبيــن الخبــر الكامــل الــذي ال 

يتناســب مــع طبيعــة إنســتغرام ومســتخدميه.

البصريــة  المؤثــرات  اســتخدمت  التــي  وعــكاظ  ســبق  حســابي  منشــورات  حصلــت   
هــذه  تســتخدم  لــم  التــي  المنشــورات  مــن  أعلــى  تفاعــل  أحجــام  علــى  »الفالتــر« 

االنتبــاه. ولفــت  اإلبــراز  عمليــة  فــي  أهميتهــا  يعكــس  ممــا  المؤثــرات، 
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التوصيات:

1. توصيات عامة:
 االهتمــام باســتخدام الروابــط اإللكترونيــة كأحــد األدوات الرقميــة مــن 
أجــل اإلحالــة إلــى النــص األصلــي كامــاًل لمــن أراد ذلــك، فضــاًل عــن الربــط 

بيــن حســابات الصحيفــة علــى المنصــات المختلفــة.

ــر«، كونهــا ُتقــدم  ــة »الفالت ــرات البصري  االهتمــام باالعتمــاد علــى المؤث
ــراز أو التجاهــل... إلــخ. ميــزة إعالميــة، خاصــة فيمــا يتعلــق باإلب

2. توصيات خاصة بحساب صحيفة سبق:
 ضــرورة تفــادي اســتخدام الفيديوهــات الطويلــة، ســواء تــم نشــرها كاملة 

أو تقطيعهــا إلــى أجــزاء، حتــى ال ُيصــاب المســتخدم بالملــل والضجــر.

3. توصيات خاصة بحساب صحيفة عكاظ:
 زيــادة اهتمــام القائميــن علــى صحيفــة عــكاظ بحســابها علــى منصــة 
إنســتغرام، وخاصــة فيمــا يتعلــق بمالءمــة محتواهــا ليتناســب مــع طبيعة 

المنصــة، مثــل تقليــل المحتــوى النصــي.

 زيــادة االهتمــام باإلنفوجرافيــك، كونــه ُيعــد أحــد أشــكال الصــور الجاذبــة 
لالنتبــاه، فضــاًل عــن قدرتــه فــي إيصــال المعلومــة بســهولة.  
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