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ملخص تنفيذي..

وفًقــا لرؤيــة مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة ألهميــة اإلعــالم الجديــد 
ودوره فــي التأثيــر علــى المجتمــع الســعودي مــن خــالل إتاحتــه لفضــاءات 
التشــارك والنقــاش بيــن المســتخدمين وبخاصــة عبــر الشــبكات االجتماعيــة، 
سعى المركز إلى رصد وتحليل أنماط االتصال االجتماعي وأحجام التفاعل 
مــع محتــوى عينــة مــن التغريــدات، باالعتمــاد علــى أداة تحليــل المضمــون، 
وباستخدام أسلوب المسح بالعينة للتغريدات المنشورة على هاشتاقات 
 ،)#SaudiArabia، #saudi ،السعودية، #المملكة_العربية_السعودية#(

خــالل أيــام )6/1-7/9-8/17-9/25 لعــام2020م(.

وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات، أهمها:

جانــب  مــن  الســعودية  العربيــة  المملكــة  نحــو  المؤيــد  االتجــاه   غلبــة 

ديــن لسياســات وتوجهــات المملكــة  ديــن، ممــا يوضــح دعــم المغرِّ المغرِّ
بشــكل عــام نحــو األحــداث والقضايــا الداخليــة والخارجيــة المختلفــة.

للمؤسســات  التابعــة  الحســابات  علــى  الشــخصية  الحســابات  ق  تفــوُّ  

فيمــا يتعلــق بنشــر األخبــار أو عــرض اآلراء ووجهــات النظــر المختلفــة 
فــي مختلــف المجــاالت )سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة(، وغيرهــا مــن 

القضايــا الخاصــة بالمملكــة.

ديــن إلــى االهتمــام باألحــداث والقضايــا السياســية، ثــم القضايــا   ميــل المغرِّ

االجتماعيــة مــع غلبــة الخطــاب الهــادئ علــى معظــم التغريــدات المنشــورة.

 أوصــت الدراســة بضــرورة الفحــص والتدقيــق للحســابات المجهولــة التــي 
ال تفصــح عــن اســم أو هويــة صاحبهــا، ومعرفــة طبيعــة المضاميــن التــي 

جهــا، وحجــم التفاعــل علــى تلــك المضاميــن. تروِّ
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وُيظهــر العديــد مــن التقاريــر البحثيــة الدوليــة االســتخدام الكثيــف لـ«تويتــر« فــي المملكــة، 
إذ تحتــل الســعودية المرتبــة الرابعــة علــى مســتوى العالــم مــن حيــث عــدد المســتخدمين 
ــر  ــا لتقري ــغ عددهــم 14.35 مليــون مســتخدم، وفًق النشــطين علــى تلــك المنصــة والبال

مؤسســة »we are social« ألبحــاث اإلنترنــت الصــادر فــي ينايــر 2020.

ويعكــس الحجــم الكبيــر لمســتخدمي تلــك المنصــة فــي المملكــة، مؤشــرات مــن أبرزهــا 
التقــدم فــي البنيــة التحتيــة التكنولوجيــة وامتــالك المواطنيــن لألجهــزة واألدوات التــي 

تجعلهــم مواكبيــن للعصــر الرقمــي الحالــي.

وعلــى هــذا األســاس، ُتعــد منصــة »تويتــر« بمثابــة قاعــدة بيانــات ثريــة ُيمكــن مــن خاللهــا 
الحصــول علــى كــمٍّ ضخــم مــن المعلومــات والمؤشــرات واالتجاهــات الخاصــة بأفــراد 
المجتمــع الســعودي، فمــن خــالل تحليــل أنشــطة المســتخدمين عبــر المنصــة، يمكــن 
رســم خارطــة لمجــاالت اهتماماتهــم والقضايــا التــي تحظــى بتفاعــل أكثــر كثافــة مــن 

غيرهــا ورؤاهــم حولهــا.

تفاعــل  أنمــاط  بدراســة  للدراســات اإلعالميــة  القــرار  قــام مركــز  المنطلــق،  ومــن هــذا 
مجــال  فــي  العلميــة  المحــاوالت  كإحــدى  »تويتــر«،  علــى  الســعوديين  المســتخدمين 
الدراســات اإلعالميــة لتحديــد واقــع اســتخدامهم للشــبكات االجتماعيــة، متخــذة منصــة 

أنموذًجــا. »تويتــر« 

يحظــى موقــع التدوينــات القصيــرة »تويتــر« بشــعبية كبــرى فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بوصفــه منصــة 
إلكترونيــة ُتســاعد علــى تحقيــق التواصــل االجتماعــي بيــن األفــراد، وتبــادل اآلراء والتفاعــل مــع مختلــف القضايــا 

المطروحــة علــى الســاحة. 

مقدمة..

5

www.alqarar.sa @alqarar_sa



مجتمع وعينة الدراسة:
القائمــة علــى أســاس  القــرار للدراســات اإلعالميــة ورســالته  انطالًقــا مــن رؤيــة مركــز 
دراســة خصائــص وســائل اإلعــالم التفاعلــي وتقويــم أداءاتهــا وتفاعــل المســتخدمين 
عليهــا، فقــد ُعنــَي المركــز برصــد وتحليــل المضاميــن الســعودية علــى منصــة »تويتــر«، 
معتمــدة علــى منهــج المســح )بالعينــة( نظــًرا لصعوبــة المســح الشــامل لجميــع تفاعــالت 
المســتخدمين الســعوديين علــى »تويتــر«، واســتخدمت -األســبوع الصناعي-مــن خــالل 
رصــد وتحليــل جميــع التغريــدات المنشــورة علــى الوســوم )الهاشــتاقات( #الســعودية، 
موزعــة  أيــام  أربعــة  خــالل   ،#Saudi، #SaudiArabia #المملكة_العربية_الســعودية، 

كالتالــي )1 يونيــو9- يوليــو17- أغســطس25- ســبتمبر 2020م(.

نوع الدراسة ومنهجها:
تنتمــي هــذه الدراســة إلــى مجموعــة البحــوث 
المســح  منهــج  علــى  واعتمــدت  الوصفيــة، 
لتحليــل  والكيفــي،  الكمــي  بشــقيه  الشــامل 
علــى  المنشــورة  التغريــدات  جميــع  مضمــون 
الفتــرة  خــالل  الدراســة  عينــة  الهاشــتاقات 

المحــددة. الزمنيــة 

عني المركز..
برصد وتحليل المضامين السعودية 
على منصة »تويتر«، معتمدة على 

منهج المسح )بالعينة(.
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نتائج الدراسة

حجم التغريد:

بلــغ إجمالــي عــدد التغريــدات المنشــورة علــى الهاشــتاقات عينــة الدراســة )#الســعودية، 
#المملكة_العربيــة _الســعودية، SaudiArabia، #saudi( 779# تغريــدة خــالل الفتــرة 
الزمنيــة عينــة الدراســة، وأوضحــت نتائــج الدراســة حصــول هاشــتاق )#الســعودية( علــى 
المركــز األول مــن حيــث حجــم التغريــد بنســبة بلغــت 31%، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة 
وأخيــًرا   ،%25 بنســبة   )#saudi( ثــم   ،%28,6 بنســبة   )#SaudiArabia( هاشــتاق 

.%14,5 بنســبة  )#المملكة_العربية_الســعودية( 

ــة قــد تفوقــت  وبالتالــي فــإن الهاشــتاقات التــي حملــت اســم المملكــة باللغــة اإلنجليزي
ــد عليهــا مــن جانــب المســتخدمين  ــة مــن حيــث حجــم التغري علــى نظيرتهــا باللغــة العربي

بنســبة 53.7% لإلنجليزيــة مقابــل 46.3% للعربيــة.
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معدل التغريد:

أظهرت النتائج عدم وجود تباين ضخم بين معدالت التغريد اليومي على جميع الهاشتاقات، 
وجــاء يــوم )17 أغســطس( فــي الترتيــب األول بعــدد 227 تغريــدة وبنســبة بلغــت %29,1، 
ويرجــع ذلــك إلىقيــام العديــد مــن المســتخدمين بالتغريــد حــول اليــوم الوطنــي الســعودي 
مــع اقتــراب موعــده، فضــاًل عــن بــروز العديــد مــن القضايــا واألحــداث الخاصــة بالمملكــة علــى 
المســتويين الداخلــي والخارجــي، ممــا يعنــي أن المســتخدمين الســعوديين يتخــذون مــن هــذه 
التــي تحمــل اســم المملكــة بأشــكال مختلفــة نافــذة حواريــة لعــرض وجهــات  الهاشــتاقات 

ــا والموضوعــات وبخاصــة المتعلقــة بالســعودية. نظرهــم حــول مختلــف القضاي

مصدر التغريد:
أظهــرت النتائــج أن التغريــدات تصــدر مــن الحســابات الشــخصية )الذكــور واإلنــاث( بنســبة 
55%، تلتهــا فــي المرتبــة الثانيــة التغريــدات الصــادرة مــن حســابات مؤسســية بنســبة 
28%، ممــا يوضــح اهتمــام المواطــن الســعودي باألحــداث الجاريــة وتفاعلــه معهــا ســواء 
بنشــر األخبــار الخاصــة بالمملكــة أو بإبــداء رأيــه الخــاص تجــاه القضايــا الســعودية المختلفــة، 
وعلــى جانــب آخــر جــاءت التغريــدات الصــادرة مــن الذكــور بنســبة 44,3%، مقابــل %10,8 

8

www.alqarar.sa @alqarar_sa



مــن اإلنــاث مــن إجمالــي تغريــدات الحســابات الشــخصية، ممــا يوضــح ضعــف التفاعــل 
مقارنــًة  بالمملكــة  الخاصــة  والموضوعــات  القضايــا  فــي  اإلنــاث  جانــب  مــن  بالتغريــد 

بالذكــور، علــى النحــو الــذي يوضحــه الشــكل التالــي:

لغة التغريد:
جــاءت التغريــدات المنشــورة باللغــة اإلنجليزيــة فــي الترتيــب األول بنســبة 55,7%، تلتهــا فــي 
المرتبــة الثانيــة التغريــدات باللغــة العربيــة بنســبة 43,6%، وأخيًرا تغريدات اســتخدمت العربية 
ــدرة التفاعــل  ــة لســببين: أولهمــا ن ــد باللغــة اإلنجليزي ــا، ويرجــع تفــوق التغري ــة مًع واإلنجليزي
بالتغريــد باللغــة العربيــة علــى الهاشــتاقات األجنبيــة، حيــث حــدث ذلــك مــرة واحــدة فقــط، 
ا الســبب  بينمــا تــم التغريــد باللغــة اإلنجليزيــة علــى الهاشــتاقات العربية بعدد )19( تغريدة، أمَّ
اآلخــر فيتعلــق بطبيعــة الهاشــتاقات نفســها عينــة الدراســة، حيــث تفــوق عــدد التغريــدات 
المنشــورة علــى الهاشــتاقات اإلنجليزيــة#Saudi و#SaudiArabia بـــ418 تغريــدة، مقارنــًة 

بـــ361 تغريــدة خاصــة بالهاشــتاقات العربيــة #السعوديةو#المملكة_العربية_الســعودية.
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د الســعودي بإيصــال صوتــه إلــى المجتمــع  وُتؤشــر هــذه النســب علــى اهتمــام المغــرِّ
الخارجــي ومخاطبــة الجمهــور الخارجــي بلغتــه لتأكيــد دعمــه وتأييــده للمملكــة، خصوًصــا 
عندمــا تســعى قــوى الشــر إلــى تشــويه صــورة المملكــة أمــام الــرأي العــام العالمــي، كمــا 
ــا افتراضيــة علــى منصــة »تويتــر« إلظهــار الدعــم  لــو كان المواطــن الســعودي يقــود حرًب

وكشــف الحقائــق وتفنيــد االدعــاءات المغرضــة التــي تســتهدف وطنــه.

د: جنسية المغرِّ
أظهــرت النتائــج أن مــا يقــرب مــن نصــف عينــة الدراســة من التغريدات ُنشــرت من حســابات 
-شــخصيات أو مؤسســات- أظهــرت أنهــا غيــر ســعودية بنســبة بلغــت 45,8%، بينمــا 
حلــت فــي المرتبــة الثانيــة التغريــدات التــي نشــرتها حســابات أظهــرت أنهــا ســعودية بنســبة 
33,8%.وأخيــًرا بلغــت نســبة التغريــدات التــي نشــرتها حســابات لــم ُتقــدم أي مؤشــر علــى 
جنســيتها20,4%، ممــا يوضــح بشــكل جلــيٍّ االهتمــام الكبيــر مــن جانــب غيــر الســعوديين 
بالقضايــا واألحــداث والموضوعــات التــي تخــص المملكــة ســواء علــى المســتوى الداخلــي 

أو الخارجــي.

فــي المقابــل، كان مــن الالفــت نســبة الحســابات غيــر الُمعّرفــة التــي تناولــت الشــأن 
الســعودي فــي »تويتــر«، مــا يؤكــد ضــرورة االنتبــاه وتســليط الضــوء علــى نمــط التغريــد 

الخــاص بهــم واتجاهــات محتواهــم نحــو المملكــة.
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فقــد أوضحــت نتائــج التحليــل أن 29.6% مــن التغريــدات التــي نشــرتها حســابات غيــر 
للمملكــة. معارضــة  جــاءت  جنســيتها  معــروف 

التغطية الجغرافية لمحتوى التغريدات:
جــاءت التغريــدات التــي تناولــت الشــأن الداخلــي للمملكــة فــي الترتيــب األول بنســبة بلغــت 
42%، ثــم الشــأن الخارجــي بنســبة بلغــت 38% وأخيــًرا تناولــت مــا نســبته 20% مــن مجمــوع 
التغريــدات عينــة الدراســة أحداًثــا وموضوعــات وقضايــا ال عالقــة لهــا بالمملكــة كتنــاول 
ــا، وهــو  أحــداث سياســية واجتماعيــة وغيرهــا فــي دول أخــرى، وتضــع النتائــج مؤشــًرا مهمًّ
الهاشــتاقات  الداخليــة والخارجيــة فــي  بيــن القضايــا  التغريــدات  التــوازن فــي اهتمامــات 

اإلنجليزيــة، علــى عكــس التفــاوت الواضــح فــي تغريــدات الهاشــتاقات العربيــة.

 )#SaudArabia( حيــث جــاءت التغريــدات المرتبطــة بالشــأن الداخلــي المتعلقــة بالوســم
بنســبة 39,5% مقابــل 38,6% متعلقــة بالشــأن الخارجــي، كمــا جــاءت أيًضــا التغريــدات 
مقارنــًة   ،%42,1 بنســبة   )#saudi( بالوســم  المتعلقــة  الداخلــي  بالشــأن  المرتبطــة 
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بالتغريــدات المرتبطــة بالشــأن الخارجــي بنســبة 42,6%، بينمــا جــاءت التغريــدات المرتبطــة 
بالشــأن الداخلي المتعلقة بالوســم )#الســعودية( بنســبة 35,9%، مقابل 42,3% للشــأن 
الخارجــي، وجــاءت التغريــدات المرتبطــة بالشــأن الداخلــي المتعلقــة بالوســم )#المملكــة_

العربية_الســعودية( بنســبة 59,3%، مقابــل 19,5% مرتبطــة بالشــأن الخارجــي.

اتجاه التغريد:
أوضحــت النتائــج أن االتجــاه المؤيــد للمملكــة كان الغالب،حيــث بلغــت نســبته اإلجماليــة 
بالنتائــج  الربــط  بلغــت21,2%، ومــع  إجماليــة  بنســبة  المعــارض  االتجــاه  تــاله   ،%58,3
تؤيــد  ســعوديين  غيــر  أو  ســعوديين  كانــوا  ســواء  ديــن  المغرِّ غالبيــة  أن  نجــد  الســابقة 

مواقــف المملكــة فــي سياســاتها الداخليــة والخارجيــة.

وكان مــن الالفــت أن المحتــوى المعــارض يتــم نشــره علــى الهاشــتاقات األربعــة محــل 
بأنــه ممنهــج، كمــا اعتمــد المعارضــون علــى بعــض المصــادر  ُيوحــي  الدراســة بشــكل 
 ،)independent(و ،)Fox News( التــي ركــزوا عليهــا فــي اســتقاء معلوماتهــم مثــل

.)The Guardian(و  ،)Jerusalem post(و
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قالب التغريد:

ــا تجــاه أحــداث أو  انتهــت النتائــج إلــى أن التغريــدات عينــة الدراســة التــي كانــت تحمــل رأًي
قضايــا )سياســية، اقتصاديــة، اجتماعيــة، رياضيــة، إلــخ( جــاءت فــي المرتبــة األولــى بنســبة 
42,7%، بينمــا اهتمــت 35,3% مــن التغريــدات بنشــر أخبــار المملكــة، فيمــا حــل اإلعــالن 
ديــن مثــل الترويــج لألماكــن  فــي المرتبــة األخيــرة، وكانــت فــي الغالــب إعالنــات مــن المغرِّ
ــة. وهــو  ــة والفني ــة، أو بعــض اللقــاءات واألمســيات الثقافي الســياحة الســعودية الداخلي
مــا ُيدلــل علــى ميــل المســتخدمين إلــى تحليــل األحــداث وعــرض وجهــة نظرهــم الخاصــة 

حولهــا وليــس االكتفــاء بنقــل الخبــر المجــرد.

13

www.alqarar.sa @alqarar_sa



خطاب التغريد:

مــع  ديــن  المغرِّ تفاعــل  علــى  الغالــب  هــو  كان  الهــادئ  الخطــاب  أن  النتائــج  أظهــرت 
نظرهــم  وجهــة  يعــرض  تغريداتهــم  محتــوى  كان  ســواء  الدراســة،  عينــة  الهاشــتاقات 
ورأيهــم حــول قضيــة مــا أو ينقــل مــادة خبريــة حــول حــدث بعينــه، بينمــا حــل التطــاول فــي 
ديــن باألســاليب المنطقيــة في اســتعراضهم  المرتبــة األخيــرة، ممــا يدلــل علــى التــزام المغرِّ

لألحــداث، مــع اعتمــاد نســبة قليلــة منهــم علــى األســاليب العاطفيــة أو االنفعاليــة.

مجال التغريد:

أظهــرت النتائــج أن مــا يقــرب مــن ثلثــي العينــة مــن التغريــدات التــي شــملتها الدراســة 
تناولــت موضوعــات وأحداًثــا سياســية بنســبة 59,7%، تلتهــا الموضوعــات االجتماعيــة 

بنســبة 13,2%، ثــم االقتصاديــة بنســبة %6,3.
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ووفًقــا للشــكل الســابق، فقــد جــاء المجاليــن السياســي واالجتماعــي فــي المرتبتيــن 
العربيــة واإلنجليزيــة. الترتيــب فــي الهاشــتاقات  األولــى والثانيــة علــى 

وإن كان المجــال السياســي قــد جــاء فــي المرتبــة األولــى بفــارق كبيــر عــن المجــال االجتماعــي 
الــذي حصــل علــى المرتبــة الثانيــة، ممــا ُيظهــر األهميــة التــي ُيوليها مســتخدمو »تويتر« لألوضاع 
السياســية ســواء الداخليــة أو الخارجيــة، خصوًصــا فــي ظــل حالــة االســتقطاب اإلقليمــي الحالــي.

اختلفــت  فقــد  الثالثــة،  المرتبــة  علــى  حصــل  الــذي  التنــاول  بمجــال  يتعلــق  فيمــا  أمــا 
الهاشــتاقات العربيــة واإلنجليزيــة، فبالنســبة إلــى العربيــة فقــد تســاوى فيهــا كل مــن 
المجاليــن الثقافــي والترفيهــي، أم بالنســبة لإلنجليزيــة فحصــل عليهــا المجــال االقتصادي.

استخدام الوسائط الرقمية:
اســتخدام الصــور فــي تفاعــل المســتخدمين علــى الهاشــتاقات عينــة الدراســة جــاء فــي 
بنســبة  اإللكترونيــة  الروابــط  الثانيــة  المرتبــة  فــي  تلتــه   ،%51 بنســبة  األولــى  المرتبــة 

29.7%، وفــي المرتبــة الثالثــة جــاء اســتخدام الفيديــو بنســبة %17.2.

وبالمقارنــة بيــن الهاشــتاقات العربيــة واإلنجليزيــة، نجــد أن الصــور احتلــت المرتبــة األولــى فــي 
االســتخدام بكليهمــا. وبينمــا جــاء اســتخدام الفيديــو فــي المرتبــة الثانيــة فــي الهاشــتاقات 

العربيــة، احتلــت الروابــط اإللكترونيــة هــذه المرتبــة فــي الهاشــتاقات اإلنجليزيــة.

 %17.2  %51
الفيديو 29.7% الصور

الروابط اإللكترونية
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التفاعل
أوًل/ اإلعجاب:

ديــن بالتفاعــل باإلعجــاب جــاء فــي  أظهــرت نتائــج المتوســطات الحســابية أن اهتمــام المغرِّ
المرتبــة األولــى مــع التغريــدات الخاصــة بهاشــتاق )#الســعودية(، فبلــغ متوســط تفاعلهــم 
معيــاري  بانحــراف   )195.1250( الوســم  هــذا  تغريــدات  مــن  الواحــدة  التغريــدة  مــع 
 )152.1128( حســابي  بمتوســط   )#Saudi( الوســم  تغريــدات  تلتهــا   ،)577.97952(
وانحــراف معيــاري )1297.38613(، ثــم تغريــدات الوســم )SaudiArabia#( بمتوســط 
حسابي )97.1883( وانحراف معياري )707.63276(، في حين كان الوسم )#المملكة_
العربية_الســعودية( هــو األقــل تفاعــاًل فــي التغريــدات عينــة الدراســة بمتوســط حســابي 

)83.7257( تفاعــل مــع التغريــدة الواحــدة.

ديــن إلــى التفاعــل باإلعجــاب علــى التغريــدات العربية بنســبة  وتشــير النتائــج إلــى ميــل المغرِّ
53%، مقارنــًة بالتفاعــل باإلعجــاب علــى التغريدات اإلنجليزية بنســبة %47. 

ثانًيا/ إعادة التغريد:
ديــن بالتفاعــل بإعــادة التغريــد  أظهــرت نتائــج المتوســطات الحســابية أن اهتمــام المغرِّ
جــاء فــي المقــام األول مــع التغريــدات الخاصــة بوســم )#الســعودية( حيــث بلــغ متوســط 
بانحــراف   )92.0444( الوســم  هــذا  تغريــدات  مــن  الواحــدة  التغريــدة  مــع  تفاعلهــم 
معيــاري )280.30952(، ثــم تغريــدات الوســم )Saudi#( بمتوســط حســابي )60.3179( 
)#المملكة_العربية_الســعودية(  الوســم  )484.33263(، فتغريــدات  بانحــراف معيــاري 
بمتوســط حســابي )53.5575( بانحــراف معيــاري )331.72250(، فــي حيــن كان الوســم 
الدراســة  التغريــدات عينــة  التغريــد فــي  بإعــادة  )SaudiArabia#( هــو األقــل تفاعــاًل 

بمتوســط حســابي )31.2466( تفاعــل مــع التغريــدة الواحــدة.
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ديــن علــى التغريــدات العربيــة فــي الصــدارة بنســبة  وجــاء التفاعــل بإعــادة التغريــد مــن المغرِّ
60,6%، مقابــل 39,4% إلعــادة تغريــد التغريــدات اإلنجليزية.

ثالًثا/ التعليقات:
مــع  بالتعليــق  بالتفاعــل  ديــن  المغرِّ اهتمــام  الحســابية  المتوســطات  نتائــج  أظهــرت 
التغريــدات الخاصــة بـ)#المملكة_العربية_الســعودية( كأكثــر التغريــدات تفاعــاًل بالتعليــق، 
فبلــغ متوســط تفاعلهــم مــع التغريــدة الواحــدة مــن تغريــدات هــذا الوســم )34.4779( 
بمتوســط  )#الســعودية(  الوســم  تغريــدات  ثــم   ،)310.09881( معيــاري  بانحــراف 
 )#saudi( الوســم  فتغريــدات   ،)85.12904( معيــاري  بانحــراف   )25.8508( حســابي 
بمتوســط حســابي )12.4154( بانحــراف معيــاري )129.06347(، فــي حيــن كان الوســم 
)SaudiArabia#( هــو األقــل تفاعــاًل بالتعليــق فــي التغريــدات عينــة الدراســة بمتوســط 

حســابي )9.9955( تفاعــل مــع التغريــدة الواحــدة.

ديــن علــى التغريــدات العربيــة بنســبة 68,9%، مقابــل  ــرة تعليــق المغرِّ ــرزت النتائــج كث وأب
31,1% مــن التعليقــات علــى التغريــدات اإلنجليزيــة.
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حجم التفاعل على الهاشتاقات:
تبيــن النتائــج التفــاوت الضخــم بيــن حجــم التفاعــل علــى مضاميــن الهاشــتاقات، حيــث كان 
حجــم التفاعــل مــع )#الســعودية( األعلــى، إذ بلــغ )77629( تفاعــاًل مختلًفــا وبفــارق كبيــر 
عــن )Saudi#( الــذي حــّل فــي الترتيــب الثانــي بإجمالــي حجــم تفاعــل بلــغ )43845(، فــي 
حيــن كان أقــل الهاشــتاقات تفاعــاًل )#المملكة_العربية_الســعودية(، حيــث بلــغ إجمالــي 

حجــم التفاعــل عليــه )19409(، وذلــك علــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التالــي:

التفاعل

وبالنظــر إلــى المتوســطات الحســابية ألحجــام تفاعــل المســتخدمين مع مضامين الهاشــتاقات 
حســابي  بمتوســط  تفاعــاًل  األكثــر  )#الســعودية(  النتائــج  أظهــرت  فقــد  الدراســة  عينــة 
 )#saudi( تــاله ،)313.0202( تفاعــل للتغريــدة الواحــدة، وبانحــراف معيــاري )914.18064(
بمتوســط حســابي )224.8462( وانحراف معياري )1908.81031(، ثم )#المملكة_العربية_

وأخيــًرا   ،)1193.66881( معيــاري  وانحــراف   )171.7611( حســابي  بمتوســط  الســعودية( 
.)972.66418( )138.4305( وانحــراف معيــاري  )#SaudiArabia( بمتوســط حســابي 

Total#المملكة_العربية_السعوديةsaudi##السعوديةsaudiarbia#التفاعل

الحد األدنى 
لحجم 
التفاعل

40100

الحد األعلى 
لحجم 
التفاعل

1440011474261001270026100

معدل حجم 
1439611474260991270026100التفاعل

إجمالي 
حجم 
التفاعل

30870776294384519409171753ك

%%18.00%45.20%25.50%11.30%100.00

المتوسط 
138.4305313.0202224.8462171.7611220.4788الحسابي

االنحراف 
972.66418914.180641908.810311193.668811286.06474المعياري
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حجم التفاعل واتجاه التغريد:
ُتظهــر النتائــج اإلقبــال الكبيــر مــن المســتخدمين علــى التفاعــل مــع التغريــدات المؤيــدة 
للمملكــة، إذ بلــغ إجمالــي حجــم التفاعــل )93707( تفاعــاًل مختلًفــا، مقابــل )42178( 
تفاعــاًل لالتجــاه المعــارض الــذي حــل فــي المرتبــة الثانيــة، كمــا يوضحــه الجــدول التالــي:

تفاعــل  ألحجــام  بالنســبة  مختلفــة  قــراءات  الحســابية  المتوســطات  نتائــج  وأظهــرت 
بمتوســط  المعــارض  االتجــاه  هــو  األبــرز  حيــث كان  التغريــد،  اتجــاه  مــع  المســتخدمين 
 ،)1097.71364( وانحــراف معيــاري  الواحــدة  للتغريــدة  تفاعــل   )255.6242( حســابي 
بينمــا حــل االتجــاه المؤيــد فــي المرتبــة األخيــرة بمتوســط حســابي )206.4031( تفاعــاًل 

.)954.94023( معيــاري  وانحــراف  الواحــدة،  للتغريــدة 

Totalغير واضحمعارضمؤيدالتفاعل
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14400127002610026100التفاعل
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14400127002609926100التفاعل

إجمالي حجم 
التفاعل
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206.4031255.6242224.175220.4788المتوسط الحسابي

954.940231097.713642061.591461286.06474االنحراف المعياري
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حجم التفاعل ونوعية المضمون:
التغريــدات عينــة  بيــن  التغريــدات السياســية هــي األكثــر مــن  كنتيجــة منطقيــة لكــون 
تفاعــل  حجــم  بإجمالــي  أيًضــا  األعلــى  هــو  كان  عليهــا  التفاعــل  حجــم  فــإن  الدراســة، 
)116147(، وبفــارق كبيــر عــن المضاميــن االجتماعيــة التــي جــاءت فــي الترتيــب الثانــي 
بإجمالــي حجــم تفاعــل )27120(، ثــم المضاميــن الثقافيــة بإجمالــي حجــم تفاعــل )9439(، 
ممــا يبرهــن علــى ميــل الجمهــور المســتخدم مــن الســعوديين وغيرهــم إلــى االهتمــام 
ــر مــن اهتمامهــم بالموضوعــات  ــة للمملكــة أكث ــة والخارجي باألحــداث السياســية الداخلي

الثقافيــة والفنيــة وغيرهــا، وذلــك علــى النحــو الــذي يوضحــه الجــدول التالــي:
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وبالنظــر إلــى المتوســطات الحســابية ألحجــام تفاعــل المســتخدمين مــع التغريــدات عينــة 
الدراســة وفًقــا لنــوع المضمــون، أظهــرت النتائــج قــراءة مختلفــة، حيــث جــاءت التغريــدات 
للتغريــدة  تفاعــل   )263.3010( حســابي  بمتوســط  األول  الترتيــب  فــي  االجتماعيــة 
الواحــدة وانحــراف معيــاري )1201.91776(، ثــم التغريــدات السياســية بمتوســط حســابي 

)249.7785( وانحــراف معيــاري )1534.23001(.

مصدر التغريد ونوعية المضمون:
مــن الواضــح أن التغريــدات الصــادرة مــن الذكــور كانــت أكثــر تركيــًزا علــى الموضوعــات 
السياســية بنســبة )69%(، مقابــل تركيــز اإلنــاث بنســبة )52,4%(، مــع اإلشــارة إلــى 
والفنيــة  االقتصاديــة  بالموضوعــات  االهتمــام  حيــث  مــن  الترتيــب  اإلنــاث  تصــدر 
ــا الحســابات غيــر المعروفــة فتناولــت الموضوعــات السياســية بنســبة  والترفيهيــة، أمَّ
)64,1%(، مما يبين اهتمام هذه الحسابات باألحداث السياسية الجارية داخل وخارج 
ــة المحتــوى المنشــور  ــة هــذه الحســابات ونوعي المملكــة، ممــا يســتلزم معرفــة هوي
منهــا واألفــكار والقيــم التــي يروجونهــا، وجــاءت الحســابات التابعــة لمؤسســات فــي 
المرتبــة األخيــرة مــن حيــث التركيــز علــى الموضوعــات السياســية بنســبة )45%(، إال 
ــة بنســبة  ــز علــى الموضوعــات االجتماعي أنهــا احتلــت الترتيــب األول مــن حيــث التركي

.)%25,1(

د واتجاه التغريد: جنسية المغرِّ
ديــن الســعوديين لتوجهــات المملكــة بنســبة )92,4%(، مقابل  أظهــرت النتائــج تأييــد المغرِّ
نســبة )3,8%( مــن الســعوديين المعارضيــن للمملكــة، وجــاءت نســبة المؤيديــن مــن غيــر 
نســبة  كانــت  بينمــا  للمملكــة،  المعارضيــن  مــن   )%30,3( مقابــل   )%42( الســعوديين 
المؤيديــن مــن الحســابات غيــر المعروفــة )38,4%( مقابــل )%29,6( مــن المعارضيــن، 
ممــا يؤكــد أن االتجــاه المؤيــد نحــو المملكــة هــو الســمة الســائدة للحســابات الســعودية 

وغيــر الســعودية وحتــى الحســابات غيــر المعروفــة.

21

www.alqarar.sa @alqarar_sa



النتائج العامة:
خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، أهمها:

زيــادة حجــم التغريــد علــى الهاشــتاقات )اإلنجليزيــة( مقارنــًة بالتغريــد علــى   
ا يوضح رغبة المســتخدمين الســعوديين في إيصال  الهاشــتاقات )العربية(، ممَّ
وجهــة نظرهــم إلــى المجتمــع الغربــي إلظهــار الصــورة الحقيقيــة للمملكــة 

العربيــة الســعودية، فضــاًل عــن مواجهــة الخطابــات المضــادة للمملكــة.

 وجــود تفــوق واضــح للحســابات الشــخصية مــن خــالل التفاعــل بالتغريــد 
بشــأن األحــداث الســعودية أكثــر مــن الحســابات التابعــة لمؤسســات.

دين للمملكة وسياساتها.  تؤكد النتائج غالبية االتجاه المؤيد من المغرِّ

 جــاءت الموضوعــات السياســية فــي صــدارة الموضوعــات التــي تناولتهــا 
التغريــدات، تلتهــا الموضوعــات االجتماعيــة.

 احتلــت التغريــدات التــي اعتمــدت علــى قالــب عــرض اآلراء ووجهــات النظــر 
تجــاه األحــداث المختلفــة الخاصــة بالمملكــة الصــدارة وبما يقرب من نصف 
عينــة الدراســة، ثــم جــاء نشــر األخبــار، ســواء كانــت سياســية أو اجتماعيــة أو 
اقتصاديــة وغيرهــا فــي الترتيــب الثانــي، بينمــا جــاءت اإلعالنــات فــي المرتبة 
األخيــرة والتــي كانــت فــي الغالــب إعالنــات عــن الســياحة الداخليــة فــي 

المملكــة، وإعالنــات عــن المؤتمــرات واألمســيات الثقافيــة والفنيــة.

اســتخداًما  الرقميــة  الوســائط  أشــكال  كأبــرز  الصــور  علــى  االعتمــاد  تــم   
 )Hyperlinks(فظهــرت مــع أكثــر مــن نصــف عينــة الدراســة، بينمــا احتــل الـــ
الترتيــب الثانــي، وغالًبــا كان الهــدف منــه هــو توثيــق الخبــر ونشــر المزيــد 
مــن التفاصيــل عنــه، فــي حيــن كان الفيديــو أقــل أشــكال الوســائط الرقميــة 

اســتخداًما.
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توصيات الدراسة.. 
بناًء على ما سبق توصي الدراسة بما يلي:

 المزيــد مــن الفحــص والدراســة للحســابات المجهولــة 
ومعرفــة المضاميــن والقيــم التــي تقــوم ببثهــا بشــأن 

المملكــة.

 أن يكــون هنــاك تفاعــل نشــط مــن جانــب الحســابات 
الرســمية التابعــة لمؤسســات الدولــة، لنشــر أخبارهــا 
المختلفــة، والــرد علــى األكاذيــب المنشــورة بشــأنها.

 تدشــين مرصد إعالمي خاص بكل موقع من مواقع 
ُينَشــر  مــا  لرصــد ومتابعــة كل  االجتماعــي  التواصــل 
عــن المملكــة، وتقديــم الــدور اإلعالمــي المناســب 

المنــوط بــه.

 رصــد وتحليــل محتــوى الهاشــتاقات الُموجهــة التــي 
تســتهدف المملكــة، ومعرفــة حجــم ونمــط واتجــاه 

التفاعــل عليهــا.
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