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ملخص تنفيذي..
المتالحقــة تغييــرات هائلــة فــي مجــال صناعــة اإلعــالم،  الرقميــة  التطــورات  أحدثــت 
ومنهــا ظهــور وانتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي التــي اســتقطبت أعــداًدا ضخمــة 
مــن المســتخدمين حــول العالــم، األمــر الــذي حّفــز المؤسســات اإلعالميــة إلــى إنشــاء 
صفحــات »حســابات« خاصــة بهــا علــى تلــك المنصــات التــي ُتتيــح الوصــول إلــى جمهــور 

واســع ومختلــف بشــكل ســريع ومباشــر.

وفرضــت تأثيــرات التطــور التكنولوجــي إيقاًعــا جديــًدا علــى األدوار التقليديــة ألطــراف 
العمليــة االتصاليــة خاصــة الجمهــور، حيــث تحــّول مــن مجــرد متلــق للرســالة االتصاليــة إلــى 
متفاعــل معهــا، ثــم إلــى طــرف فاعــل وأصيــل فــي صناعــة وإنتــاج المحتــوى اإلعالمــي؛ 
وأصبحــت الشــبكات االجتماعيــة فضــاًء ُينتــج فيــه المســتخدمون المضاميــن والرســائل 

حــول مختلــف الموضوعــات، بشــكل ُنظــر إليــه علــى أنــه نمــوذج تواصلــي جديــد. 

وعلــى الرغــم مــن الطابــع الشــخصي لغالبيــة هــذه الحســابات، فــإن ِقلــة نــادرة اســتطاعت 
النجاح في اســتقطاب اآلالف بل والماليين من المتابعين لصفحاتها وتتحول إلى حســاب 
مؤسســي يعمــل باحترافيــة ومهنيــة، ومــن األمثلــة الرائــدة علــى ذلــك حســاب »هاشــتاق 
الســعودية« علــى موقــع التدوينــات القصيــرة »تويتــر«، والــذي يمتلــك اآلن أكثــر مــن 10 

مالييــن ونصــف المليــون متابــع، ممــا يعكــس قوتــه التأثيريــة فــي المجتمــع الســعودي.

ونظــًرا ألهميــة الحســاب، قــام مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة بتحليــل المضمــون 
االتصاليــة  رســائله  علــى طبيعــة  التعــرف  بهــدف  الســعودية  فــي هاشــتاق  المقــدم 
ومعالجاتــه اإلعالميــة لهــا، ومــدى تأثيرهــا علــى تفاعــل المتابعيــن، وذلــك عبــر تحليــل 
ــو  ــدة مــن  7 يوني ــة الممت عينــة قوامهــا )600( تغريــدة تــم رصدهــا خــالل الفتــرة الزمني

2021م. 21 يونيــو  وحتــى 

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج العامة، أهمها:

 أظهــر محتــوى الحســاب حرصــه علــى ممارســة دور مجتمعــي مــن خــالل اهتمامــه 
بتقديــم معلومــات تثقيفيــة وتوعويــة للمتابعيــن، بجانــب خدماتــه اإلخباريــة المتعلقــة 

بتغطيــة األحــداث اآلنيــة. 

 حرص الحساب على استقاء معلوماته من المصادر الرسمية في المقام األول.

 اتســم الحســاب باألمانــة والتحلــي بأخالقيــات النشــر، وذلــك مــن خــالل حرصــه علــى ذكــر 
المصــادر التــي اعتمــد عليهــا فــي اســتقاء المعلومــات الــواردة فــي محتــوى تغريداته.

المضمــون  تقديــم  أســاليب  تنويــع  علــى  الســعودية  هاشــتاق  حســاب  حــرص   
للمســتخدمين؛ وأظهــر تميــًزا فــي توظيــف الوســائط الرقميــة بشــكل جعلهــا تتخطــى 
االســتخدام النمطــي كعنصــر جــذب لتصبــح عناصــر توثيقيــة ُمكملــة أو مبرهنــة علــى 

محتــواه المنشــور.
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ولــم تتوقــف تأثيــرات التطــور التكنولوجــي عنــد حــد حالــة االندمــاج التــي حدثــت بيــن 
وســائل اإلعــالم التقليديــة ومواقــع التواصــل االجتماعــي، بــل فرضــت أيًضــا إيقاًعــا جديــًدا 
علــى األدوار التقليديــة ألطــراف العمليــة االتصاليــة خاصــة الجمهــور، حيــث تحــّول مــن 
مجــرد ُمتلــق للرســالة االتصاليــة إلــى متفاعــل معهــا، ثــم إلــى طــرف فاعــل وأصيــل فــي 
صناعــة وإنتــاج المحتــوى اإلعالمــي؛ وبذلــك أســهمت تكنولوجيــا اإلعــالم واالتصــال 
فــي تغييــر البنيــة االتصاليــة ممــا أدى إلــى خلــق تعدديــة إعالميــة أنهــت مركزيــة الرســالة 

اإلعالميــة، فلــم تعــد عمليــة االتصــال تســير فــي اتجــاه واحــد فقــط. 

أمــام  الفرصــة  أيًضــا  االجتماعــي  التواصــل  وســائل  فرضتــه  الــذي  الواقــع  هــذا  وأتــاح 
المســتخدمين إلــى إنشــاء صفحــات خاصــة بهــم لتكــون بمثابــة مســاحة ونافــذة ُيعبــرون 
فيهــا عــن آرائهــم وأفكارهــم، ويتبادلــون عبرهــا النقاشــات حــول مختلــف الموضوعــات 
التي تحظى باهتمامهم، فأصبحت الشــبكات االجتماعية فضاًء ُينتج فيه المســتخدمون 
المضاميــن والرســائل حــول مختلــف الموضوعــات، بشــكل ُنظــر إليــه علــى أنــه نمــوذج 

ــد.  تواصلــي جدي

أحدثــت التطــورات الرقميــة المتالحقــة تغييــرات هائلــة فــي مجــال صناعــة اإلعالم الذي شــهد قفزات ســريعة 
 ”Web 2.0“ فــي الصحافــة اإللكترونيــة قبــل أن يتطــور ليصــل إلــى ”Web 1.0“ ومتنوعــة بدايــة مــن اســتخدام
ومــا اســتتبعه مــن ظهــور وســائل التواصــل االجتماعــي التــي جذبــت أعــداًدا ضخمــة مــن المســتخدمين حــول 
العالــم، األمــر الــذي حّفــز المؤسســات اإلعالميــة إلــى إنشــاء صفحــات »حســابات« خاصــة بهــا علــى تلــك 

المنصــات التــي ُتتيــح الوصــول إلــى جمهــور واســع ومختلــف بشــكل ســريع ومباشــر. 

مقدمة..
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وعلــى الرغــم مــن الطابــع الشــخصي الــذي اتســمت بــه الغالبيــة العظمــى مــن هــذه 
الصفحــات، فــإن ِقلــة نــادرة اســتطاعت النجــاح فــي اســتقطاب اآلالف بــل والمالييــن 
المحتــوى  ومضمــون  بشــكل  تتعلــق  مختلفــة  ألســباب  لصفحاتهــا  المتابعيــن  مــن 
المقــدم والــذي اختلــف مــا بيــن الجــاد والســاخر، الهــادف وغيــر الهــادف، القيمــي وغيــر 

األخالقــي... إلــخ.

وفــي هــذا الصــدد تبــرز تجربــة رائــدة ليــس علــى مســتوى المملكــة العربيــة الســعودية 
فحســب، بــل والوطــن العربــي بأكملــه، وهــي حســاب »هاشــتاق الســعودية« المّوثــق 
علــى تويتــر، الــذي انضــم إلــى المنصــة فــي نوفمبــر 2011م ويمتلــك اآلن أكثــر مــن 10 
مالييــن ونصــف المليــون متابــع، إذ تحــّول فــي وقــت قصيــر مــن مجــرد حســاب شــخصي 
ــن، بشــكل  ــر والمعلومــة المفيــدة والهادفــة للمتابعي إلــى منصــة مؤسســية ُتقــدم الخب

ــن المســتخدمين الســعوديين. ــزة بي ــة متمي ــه يحتــل مكان جعل

منهجية الدراسة
مــن هــذا المنطلــق الــذي يعكــس أهميــة حســاب هاشــتاق الســعودية، قــام مركــز 
بهــدف  الحســاب  فــي  المقــدم  المضمــون  بتحليــل  اإلعالميــة  للدراســات  القــرار 
التعــرف علــى طبيعــة رســائله االتصاليــة ومعالجاتــه اإلعالميــة لهــا، ومــدى تأثيرهــا 

علــى تفاعــل المتابعيــن.

وُتعــد هــذه الدراســة مــن البحــوث الوصفيــة التــي تعتمــد علــى منهــج المســح التحليلــي لجمــع 
البيانــات والمعلومــات واألوصــاف حــول موضــوع الدراســة؛ ونظــًرا لصعوبــة رصــد جميــع 
التغريــدات المنشــورة فــي الحســاب، فقــد اعتمــدت الدراســة علــى عينــة قوامهــا )600( 
تغريــدة تــم رصدهــا خــالل الفتــرة الزمنيــة الممتــدة مــن  7 يونيــو وحتــى 21 يونيــو 2021م. 

ــج ٕالــى مــا يلــي: وبإخضــاع هــذه العينــة للتحليــل بشــقيه الكمــي والكيفــي، انتهــت النتأي

تطور حساب »هاشتاق السعودية«
بــدأ هاشــتاق الســعودية الــذي أسســه الســيد/ فــارس الرحيمــي كحســاب قائــم علــى 
توفيــر خدمــة تعريــف المتابعيــن بالهاشــتاقات النشــطة فــي المملكــة، ففــي 9 ينايــر 
2012 نشــر الحســاب تغريــدة تعريفيــة بنشــاطه جــاء فــي مضمونهــا أنــه »أول حســاب 
مخصــص لنشــر وســوم الهاشــتاق الجديــدة والمتداولــة بيــن المغرديــن فــي الســعودية 

مــع إحصائيــات ألكثــر الروابــط والصــور ومقاطــع الفيديــو انتشــارًا«.
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وظــل هاشــتاق الســعودية مســتمًرا فــي تقديــم خدماتــه اإلعالميــة للســعوديين، حيــث 
وصــل إجمالــي عــدد تغريداتــه 121.4 ألــف تغريــدة حتــى وقــت ٕاجــراء الدراســة، وخــالل 
مســيرته شــهد العديــد مــن التحديثــات، لعــل أبرزهــا توســيع دائــرة اهتماماتــه بالتركيــز 
علــى الطابــع الخبــري والمعلوماتــي، فأصبحــت النبــذة التعريفيــة الخاصــة بــه هــي »خبــر 

موثــوق.. ومعلومــة قّيمــة«.

نوع التغريد
اعتمــد الحســاب بشــكل أساســي علــى فعــل »التغريــد« والــذي حــّل فــي المرتبــة األولــى 

بنســبة 86%، بينمــا لجــأ إلــى فعــل »إعــادة التغريــد« فــي 14% مــن إجمالــي العينــة.

ــه  ــد، فقــد أظهــرت النتائــج أن هــذا اإلجــراء كان فــي أغلب وفيمــا يتعلــق بإعــادة التغري
يتــم لتغريــدات ســابقة للحســاب نفســه )هاشــتاق الســعودية(، فحــدث ذلــك مــع %11 
مــن عينــة الدراســة، بينمــا لجــأ الحســاب إلــى إعــادة التغريــد مــن حســابات أخــرى بنســبة 

3% فقــط.

منع نشر هاشتاقات ضد الدين أو ُتهدد اللحمة الوطنية

الُبعد عن الهاشتاقات التي تستهدف اإلهانة والتجريح

عدم المساهمة في نشر األخبار الكاذبة والشائعات

نفي بعض الشائعات وتصحيح األخبار الكاذبة المتداولة

منذ البداية، اتبع الحساب سياسة نشر خاصة به تتمثل في:
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وأوضحــت مؤشــرات تفاعــل المتابعيــن مــع المحتــوى، أن تغريــدات الحســاب تحظــى 
بتفاعــل كبيــر مــن جانــب المســتخدمين، حيــث بلــغ إجمالــي التفاعــالت )اإلعجــاب وإعــادة 
التغريــد والتعليــق( علــى عينــة الدراســة )199.417( ألــف تفاعــل بمتوســط )332( تفاعــاًل 

علــى التغريــدة الواحــدة.

وأظهــرت النتائــج ارتفــاع متوســطات أحجــام التفاعــل بأشــكاله الثالثــة )اإلعجــاب وإعــادة 
التغريــد والتعليــق( مــع التغريــدات المعــاد نشــرها مــن الحســاب نفســه بمقــدار الضعــف 
تقريًبــا عــن التغريــدات األصليــة، بينمــا كانــت التغريــدات المعــاد نشــرها مــن حســابات أخــرى 
هــي األقــل مــن حيــث متوســطات التفاعــالت المصاحبــة لهــا، وذلــك علــى النحــو الــذي 

يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:
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نطاق التغطية

ســيطرت الموضوعــات المتعلقــة بالنطــاق المحلــي )الداخلــي( علــى غالبيــة تغريــدات 
الحســاب وبفــارق كبيــر عــن النطاقــات األخــرى، حيــث بلغــت نســبة التغطيــة للموضوعــات 
الخاصــة بالشــأن الســعودي )74%( مــن إجمالــي عينــة الدراســة، مــا يعكــس اهتمــام 

هاشــتاق الســعودية بالدرجــة األولــى بالجمهــور الســعودي.

وجــاءت التغريــدات التــي تتنــاول موضوعــات عامــة غيــر مرتبطــة بمــكان أو حــدود جغرافيــة 
فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة )21%(، وتدخــل هــذه الفئــة من التغريــدات أيًضا ضمن اهتمامات 
الســعوديين، ولكــن الفــارق بينهــا وبيــن الفئــة الســابقة أن موضوعــات النطــاق الداخلــي 
ــا وموضوعــات موجهــة حصــًرا للمواطــن الســعودي، فــي حيــن أن التغريــدات  تتنــاول قضاي
العامــة فتخــص الســعودي وغيــر الســعودي علــى حــّد ســواء، ومــن أمثلتهــا )كيفيــة تأثــر 
الحيــاة األســرية بســبب نشــر اليوميــات علــى اإلنترنــت، طــرق تعقيــم الســيارة ضــد فيــروس 
كورونــا، إرشــادات للوقايــة مــن الفطــر األســود، وغيرهــا(، أمــا اهتمام الحســاب بالموضوعات 

ذات النطــاق الجغرافــي الخارجــي فجــاء ضعيًفــا، ولــم يتجــاوز )5%( مــن إجمالــي العينــة.

وبالنســبة لمتوســطات تفاعــالت المتابعيــن مــع التغريــدات حســب النطاقــات الجغرافيــة 
لموضوعاتهــا، فقــد كانــت التغريــدات ذات النطــاق العــام هــي األعلــى تفاعــاًل بشــكل عام، 
تالهــا التغريــدات ذات النطــاق الجغرافــي الداخلــي، ثــم الخارجــي، وذلــك حســب مــا توضحه 

المتوســطات الحســابية ألحجــام التفاعــل تبًعــا الختــالف النطاقــات الجغرافيــة للتغريــد:
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ــة  ــر المرتبطــة بحــدود جغرافي ــدات ذات النطــاق العــام غي ويمكــن تفســير حصــول التغري
علــى أعلــى نســبة تفاعــل مــن جانــب المســتخدمين، بــأن الموضوعــات التــي تناولتهــا 
تغريــدات هــذه الفئــة كانــت فــي أغلبهــا موضوعــات عامــة تتســم بالطابــع التوعــوي 
أو اإلرشــادي والتثقيفــي عبــر تقديــم معلومــات تغطــي االهتمامــات اإلنســانية، مثــل 

معلومــات طبيــة وتنميــة بشــرية وصحــة عامــة وتغذيــة... ومــا إلــى ذلــك.

مجاالت التناول
تعــددت وتنوعــت المجــاالت التــي تناولتهــا تغريــدات هاشــتاق الســعودية، كونــه حســاًبا 

ــا غيــر متخصــص فــي مجــال بعينــه. عامًّ

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد أظهــرت نتائــج التحليــل أن أبــرز المجــاالت الموضوعيــة التــي 
تــم تناولهــا فــي تغريــدات الحســاب المجــال االجتماعــي بنســبة )35%(، ثــم الصحي بنســبة 
)30%(، فيمــا ظهــرت باقــي المجــاالت بنســب أقــل، وذلــك علــى النحــو الــذي يوضحــه 

الشــكل البيانــي التالــي: 

ــر، خاصــة فيمــا يتعلــق بالمراتــب األولــى،  ــا إلــى حــد كبي وُيعــد ترتيــب مجــاالت التنــاول منطقًي
ــا منــذ  فجــاء الجانــب االجتماعــي فــي قمــة أولويــات هاشــتاق الســعودية كــون الحســاب مهتمًّ
تأسيســه بتنــاول القضايــا والموضوعــات التــي تشــغل المجتمــع الســعودي، فضــاًل عــن اهتمامه 
بالجانــب المعلوماتــي والتوعــوي فــي كل مــا يتعلــق بالحيــاة اليوميــة والمشــكالت االجتماعيــة.

أمــا فيمــا يخــص المجــال الصحــي الــذي احتــل المرتبــة الثانيــة فــي أولويــات الحســاب، 
فيرجــع ذلــك إلــى أن تفشــي فيــروس كورونــا فــرض نفســه علــى الســاحة اإلعالميــة ليــس 
علــى مســتوى المملكــة فحســب، بــل علــى مســتوى العالــم أجمــع، إضافــة إلــى أن النتائــج 
ــح للســعوديين حــول الصحــة  أظهــرت اهتمــام الحســاب أيًضــا بتقديــم معلومــات ونصائ

العامــة وكيفيــة الحفــاظ عليهــا والوقايــة مــن األمــراض المختلفــة.
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وبالنســبة لمؤشــرات التفاعــل مــع التغريــدات تبًعــا الختــالف مجاالتهــا الموضوعيــة، فقــد 
أظهــرت النتائــج تبايًنــا واضًحــا لتلــك المؤشــرات مــع أجنــدة النشــر للحســاب، إذ كانــت 
متوســطات أحجــام التفاعــل علــى اختــالف أشــكالها )اإلعجــاب وإعــادة التغريــد والتعليــق( 
أعلــى بشــكل واضــح مــع تغريــدات المجــال الدينــي، تــاله بقيــم متوســطات متقاربــة كل 
مــن تغريــدات المجــال االجتماعــي واالقتصــادي ثــم الصحــي والثقافــي، وذلــك علــى 

النحــو الموضــح فــي الشــكل البيانــي التالــي:

هدف التغريد
أظهــرت النتائــج أن أغلــب التغريــدات المنشــورة فــي حســاب هاشــتاق الســعودية كانــت 
تهــدف إلــى اإلعــالم بنســبة )78%( والــذي اتســم بالطابــع الخبــري إلــى حــد كبيــر ســواء 
بشــكل مباشــر عبــر أســلوب خبــري صريــح أو عــن طريــق إعــادة معالجــة المضاميــن الخبريــة 
واإلعالميــة بشــكل عــام وتقديمهــا بصيــغ أخــرى، ومنهــا علــى ســبيل المثــال اقتبــاس 
محتويــات إعالميــة تلفزيونيــة مــع صياغــة التصريحــات الــواردة فيهــا علــى شــكل خبــر 

وإرفاقهــا بالفيديــو .

المجــاالت  مختلــف  فــي  العامــة  المعلومــات  بنشــر  أيًضــا  الفئــة  هــذه  اتســمت  كمــا 
كالصحيــة واالجتماعيــة والتقنيــة وغيرهــا. والفــرق بيــن الطابعيــن الخبــري والمعلوماتــي 
يتمثــل فــي أن األول خّصصــه الحســاب - مــن منطلــق وظيفتــه اإلعالميــة - إلحاطــة 
المســتخدمين باألحــداث المســتجدة، أمــا الثانــي فهــدف إلــى تثقيــف المســتخدمين عبــر 

عــرض معلومــات ومعــارف عامــة ال ترتبــط بتوقيــت محــدد.

وجــاء فــي المرتبــة الثانيــة التغريــدات التــي هدفــت إلــى التوعيــة بنســبة 17%، حيــث 
عكســت النتائــج حــرص الحســاب علــى نشــر معلومــات توعويــة فــي كافــة المجــاالت 
تتضمــن النصــح واإلرشــاد بشــأن موضــوع أو قضيــة مــا، أو التحذيــر والتنبيــه مــن خــالل 
تســليط الضــوء علــى بعــض المظاهــر والســلوكيات الســلبية فــي المجتمــع مثــل ظاهــرة 
انتشــار الــكالب الضالــة، وإهمــال قائــدي المركبــات وتدخينهــم داخــل محطــات الوقــود.
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وفــي المرتبــة الثالثــة حّلــت التغريــدات التــي هدفــت إلــى الترويــج وذلــك بنســبة ضعيفــة 
ــج للخدمــات المتعلقــة بالجــوال مثــل النغمــات وباقــات  بلغــت 4%، وركــزت علــى التروي
اإلنترنــت؛ كمــا رّوج هاشــتاق الســعودية لبعــض الخدمــات الحكوميــة مثــل الوحــدات 

الســكنية المتوفــرة ضمــن مشــاريع برنامــج ســكني.

فيمــا جــاءت تغريــدات المشــاركة العامــة فــي المرتبــة الرابعــة بنســبة 1%، وفيهــا اختلفــت 
أهــداف الحســاب مــا بيــن تشــجيع المســتخدمين علــى المشــاركة فــي األعمــال الخيريــة، أو 
التعريــف بنمــاذج يحتــذى بهــا مثــل الشــيخ »محيــي الديــن حفيــظ اللــه« المعــروف إعالمًيــا 
بـــ »جــار الحــرم« الــذي ضجــت مواقــع التواصــل االجتماعــي الســعودية بســبب خبــر وفاتــه، 
كمــا لجــأ هاشــتاق الســعودية أيًضــا إلــى اســتخدام أداة اســتطالع الــرأي حــول موضــوع مــا 
كالتعــرف علــى تفضيــالت الســعوديين ألنــواع المظــالت أمــام منازلهــم، هــل األشــجار أم 
المظــالت الصناعيــة؟ وهــذا األســلوب مــن شــأنه تحفيــز التفاعــل والمشــاركة اإللكترونيــة، 

فضــاًل عــن أهميتــه فــي معرفــة اتجاهــات الجمهــور حــول قضيــة أو موضــوع مــا. 

هاشــتاق  حســاب  تغريــدات  علــى  اإلعــالم  بهــدف  النشــر  غلبــة  مــن  الرغــم  وعلــى 
الســعودية، فــإن متوســطات مؤشــرات التفاعــل العــام للمتابعيــن مــع تغريــدات الحســاب 
أظهــرت اهتماًمــا أكبــر بالتفاعــل مــع التغريــدات ذات الهــدف التوعــوي، تالهــا التغريــدات 
الهادفــة لإلعــالم، ثــم المشــاركة العامــة ؤاخيــًرا الترويــج، وذلــك علــى النحــو الــذي تظهــره 
المتوســطات الحســابية ألحجــام التفاعــل بأشــكالها المختلفــة مــع تغريــدات الحســاب 

ــا الختــالف أهدافهــا، وهــو مــا يوضحــه الشــكل البيانــي التالــي:  تبًع
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الســعوديين الســتخدامهم  أولويــات دوافــع  النتيجــة مؤشــًرا علــى  ُتمثــل هــذه  وقــد 
حســاب هاشــتاق الســعودية، إذ يمكــن تفســيرها علــى أن اإلشــباعات المتحققــة لديهــم 
- فــي المقــام األول - ليســت االطــالع علــى األخبــار بمعناهــا التقليــدي والتــي يمكــن 
الحصــول عليهــا مــن مصــادر أخــرى متعــددة، ولكــن الحصــول علــى قيمــة توعويــة أو 

إرشــادية يتميــز بهــا الحســاب عــن الكثيــر مــن الحســابات األخــرى.

المصادر التي اعتمد عليها الحساب

أظهــرت نتائــج الدراســة تعــدد وتنــوع المصــادر التــي اعتمــد عليهــا الحســاب فــي اســتقاء 
األخبــار والمعلومــات، وذلــك علــى النحــو التالــي:

 مصادر رسمية: تم االعتماد عليها في 51.5% من إجمالي عينة الدراسة، وقد تضمنت:

 مؤسســات رســمية محليــة بنســبة 44.2% مثــل الــوزارات الســعودية، الهيئــات 	 
الحكوميــة، التطبيقــات اإللكترونيــة الحكوميــة، وســفارات المملكــة فــي الخــارج.

 مســؤولون رســميون بنســبة 4.5% ســواء كانــوا وزراء أو مســؤولين تنفيذييــن 	 
فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة أو أعضــاء فــي مجلــس الشــورى الســعودي، 
ومــا إلــى ذلــك، هــذا فضــاًل عــن النقــل واالستشــهاد بمقــوالت القيــادة الرشــيدة 
وعلــى رأســها خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وصاحــب 

الســمو الملكــي األميــر محمــد بــن ســلمان ولــي العهــد- حفظهمــا اللــه - .

لدعــم 	  العربــي  التحالــف  ومنهــا   ،%2.8 بنســبة  ودوليــة  إقليميــة   مؤسســات 
االتحــادات  العامــة،  والمواصــالت  للنقــل  العالمــي  االتحــاد  باليمــن،  الشــرعية 
اإلقليميــة والدوليــة لأللعــاب الرياضيــة المختلفــة، مركــز الفلــك الدولــي، ومجلــس 

الخليجــي. الصحــة 
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 مؤسســات إعالميــة: اســتخدمها الحســاب فــي 23.5% مــن إجمالــي العينــة، وتضمنــت 
قنــوات كاإلخباريــة الســعودية وصحًفــا مثــل عــكاظ، المدينــة، الريــاض، الوطــن، مكــة، 
اليوم، والشــرق األوســط. كما اعتمدت على مواقع إخبارية ســعودية وغير ســعودية 
ومنهــا روســيا اليــوم، وCNBC، إضافــة إلــى وكاالت األنبــاء وعلــى رأســها وكالــة األنبــاء 

الســعودية )واس(.

 الحســاب ذاتــه: جــاء 10% مــن عينــة الدراســة عبــارة عــن محتــوى خــاص بالحســاب، 
إلــى اســتخدام الوســائط اإللكترونيــة كاإلنفوجرافيــك  إذ لجــأ هاشــتاق الســعودية 
والفيديوجرافيــك فــي صناعــة بعــض المــواد اإلعالميــة الخاصــة بــه، وذلــك بهــدف 
عــرض  أو  متفــرد،  بشــكل  األخبــار  تقديــم  أو  التوعيــة،  أو  األحــداث،  وتفســير  شــرح 

معلومــات عامــة؛ ومــن أمثلــة هــذا االســتخدام: 

 فيديوجرافيــك يتنــاول »إفشــال المملكــة لمخططــات ميليشــيا الحوثــي اإلرهابي 	 
فــي اســتهداف أراضيها«.

 فيديوجرافيــك حــول تطــور اســتخدام »ربطــات العنــق« مــن منصــات اإلعــدام 	 
ــاء. إلــى عــروض األزي

والتأمينــات 	  التقاعــد  مؤسســتي  دمــج  فوائــد  أبــرز  يســتعرض  فيديوجرافيــك   
اإلجتماعيــة.

 فيديوجرافيك يتناول قصص نساء برزت أسماؤهن في الحضارة اإلسالمية.	 

 إنفوجرافيك يوضح الفرق بين القضايا األسرية والجنائية.	 

 إنفوجرافيك يتحدث عن حصوات الكلى.. األسباب وطرق الوقاية.	 

 إنفوجرافيك يستعرض أسباب ضعف إضاءة مصابيح السيارة.	 

الخبــراء  علــى  االعتمــاد  علــى  الســعودية  هاشــتاق  حــرص  إذ  ومتخصصــون:  خبــراء   
والمتخصصيــن كمصــدر للمعلومــات فــي حــال تناولــه لموضوعــات نوعيــة متخصصــة 
كالطــب والتقنيــة والهندســة وعلــم النفــس وغيرهــا، وذلــك لضمــان إيصــال معلومــة 

صحيحــة وموثوقــة للمتابعيــن.

المســتخدمين علــى منصــات  تفاعــالت  بعــض  التواصــل االجتماعــي: مّثلــت  مواقــع   
وســائل التواصــل االجتماعــي مصــادر معلومــات لحســاب هاشــتاق الســعودية، حيــث 
مــا  واقعــة  أو  لحادثــة  توثيــق  كأداة  لهــا  كاســتخدامه  متعــددة،  بأشــكال  وظفهــا 
باعتبارهــا »صحافــة مواطــن«، ومــن أمثلــة ذلــك نشــره تغريــدة ألحــد المســتخدمين 
العليــط« فــي مدينــة  تتضمــن فيديــو ُيظهــر شــجاعة وبطولــة المواطــن »محمــد 
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الدمــام الــذي أقــدم علــى ســحب ســيارة مشــتعلة وإبعادهــا عــن مبنــى ســكني، وفــي 
مثــال آخــر قــام هاشــتاق الســعودية باســتخدام تفاعــالت المغرديــن كمؤشــر علــى 
اتجــاه المســتخدمين حــول موضــوع مــا، كاالستشــهاد بتغريــدات المتفاعليــن علــى 
اســتطالع الــرأي الــذي قــام بــه الحســاب حــول تفضيــالت المواطنيــن ألنــواع المظالت 

أمــام منازلهــم.

 مصــدر مجهــول: جــاءت تغريــدات حســاب هاشــتاق الســعودية مجهولــة المصــدر بنســبة 
ضعيفــة جــًدا بلغــت 2% فقــط مــن إجمالــي عينــة الدراســة، وفيهــا لــم يتــم ذكــر مصــدر 

المعلومــة أو الخبــر المنشــور فــي الحســاب.

باألمانــة  اتســم  الســعودية  هاشــتاق  حســاب  أن  النتائــج  أوضحــت  فقــد  وإجمــااًل، 
والمصداقيــة فــي النشــر إلــى حــد كبيــر، حيــث حــرص علــى عــرض المصــدر األصلــي للخبــر 
أو المعلومــة فــي 88% مــن إجمالــي العينــة، بينمــا جــاءت 2% منهــا فقــط مجهولــة 
المصــدر، أمــا فيمــا يخــص النســبة المتبقيــة )10%( فقــد كانــت عبــارة عــن إنتــاج محتــوى 
خــاص بالحســاب مثــل عمــل فيديــو مجمــع حــول موضــوع أو قضيــة مــا يتضمــن مــواد مــن 

مصــادر مختلفــة ولكنهــا معلومــة.

أسلوب التناول

جــاء األســلوب الخبــري فــي صــدارة أنمــاط المعالجــة التــي اتبعهــا الحســاب فــي نشــر 
الــذي  الدراســة، األمــر  75.2% مــن إجمالــي عينــة  محتــواه علــى منصــة تويتــر بواقــع 
يتوافــق مــع طبيعــة الحســاب الهادفــة إلــى اإلعــالم فــي المقــام األول، كمــا يتناســب مع 
طبيعــة الوســيلة )تويتــر( كمنصــة اجتماعيــة تعتمــد فــي األســاس علــى العــرض المختصــر 

للموضوعــات، وتجتــذب جمهــوًرا ُيفضــل هــذا النمــط مــن أســاليب العــرض. 

15

www.alqarar.sa @alqarar_sa



وفــي المرتبــة الثانيــة حــّل األســلوب الوصفــي  بنســبة 13.8%، وقــد اســتخدمه الحســاب فــي 
عــرض بعــض القضايــا والموضوعــات بشــكل أكثــر تفصيــاًل مــن خــالل ربــط الحاضــر بالماضــي 
والتنبــؤ بالمســتقبل كرؤيــة استشــرافية؛ كمــا ظهــر اهتمــام الحســاب بالمعالجــة التاريخيــة لبعــض 
الوقائــع واألحــداث بهــدف تأصيلهــا، مثــل تناولــه لدولــة األغالبــة، وتاريــخ ظهــور فيــروس كورونــا. 

أمــا األســلوب االســتفهامي فجــاء فــي المرتبــة الثالثــة بنســبة 6.2%، وُيعــد هــذا األســلوب أكثــر 
جذًبــا وتشــويًقا للمســتخدمين كونــه ُيحفــز لديهــم دافــع الفضــول، وقــد اعتمــد عليــه الحســاب 
فــي عــرض بعــض مضامينــه بشــكل مختلــف عبــر وضــع تســاؤل حــول موضــوع التغريــدة، ومــن ثم 
اإلجابــة عليهــا باســتخدام وتوظيــف الوســائط الرقميــة خاصــة اإلنفوجرافيــك والفيديوجرافيــك. 

وجــاء فــي المرتبــة الرابعــة األســلوب الدعائــي بنســبة 4%، وخّصصــه الحســاب للترويــج 
لخدمــات شــركة STC لالتصــاالت، فضــاًل عــن بعــض المشــروعات الحكوميــة.

واحتــّل المرتبــة الخامســة واألخيــرة األســلوب الســاخر بنســبة 0.8%، إذ لجــأ الحســاب إلــى 
انتقــاد بعــض المظاهــر والســلوكيات الســلبية فــي المجتمــع باســتخدام فــن الكاريكاتيــر 
الــذي اقتبســه مــن الصحــف الســعودية، ومــن أمثلــة هــذه الســلبيات إدمــان القــروض، 
وإهمــال تعليــم اللغــة العربيــة، والتنــازل عــن القيــم فــي ســبيل اللهــث لتحقيــق الشــهرة.

األدوات الرقمية
ظهــر النــص فــي جميــع التغريــدات التــي نشــرها الحســاب خالل فترة الدراســة، وذلك يتوافق مع 
طبيعــة هاشــتاق الســعودية القائــم فــي األســاس علــى عــرض المحتــوى الخبــري والمعلوماتــي؛ 
تــاله الوســائط الرقميــة )الصــور - الفيديــو( بنســبة ظهــور بلغــت 92%، والتــي تــم اســتخدامها 
كعناصــر جــذب وإبــراز أو كأدوات تعبيريــة أو مكملــة للمعنــى أو مؤكــدة لــه، ثــم جــاء االعتمــاد 
علــى الهاشــتاق كأداة رقميــة تســاعد علــى انتشــار المحتــوى، وذلــك بنســبة ظهــور بلغــت %47، 

بينمــا ظهــرت أداتــا اإلشــارة )المنشــن( والروابــط بنســبة ضعيفــة وذلــك علــى النحــو التالــي:
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ومــع االعتمــاد الكبيــر علــى الوســائط كأدوات رقميــة اســتخدمها الحســاب ووظفهــا 
للمســاعدة فــي تحقيــق أهدافــه االتصاليــة، فــإن تحليــل أشــكال ونوعيــة تلــك الوســائط 
أظهر تفوًقا واضًحا الســتخدام الصور التعبيرية كأبرز الوســائط الرقمية المســتخدمة في 
الحســاب، إذ تــم اســتخدامها مــع )30%( مــن إجمالــي تغريــدات العينــة، تالهــا اســتخدام 
اإلنفوجرافيــك بنســبة )27%(، بينمــا تــم اســتخدام الفيديــو الموضوعــي مــع )%22(، 
فيمــا جــاءت اســتخدامات األشــكال األخــرى مــن الوســائط بنســب أقــل علــى النحــو التالــي:

ورغــم االعتمــاد بشــكل أكبــر فــي عمليــات التغريــد علــى اســتخدام الصــور )علــى اختــالف 
أشــكالها( كأداة رقميــة مصاحبــة، فــإن متوســطات تفاعــل المســتخدمين مــع محتويــات 
الحســاب أشــارت إلــى ارتفــاع متوســطات التفاعــل العــام بشــكل أكبــر مــع التغريــدات 
التــي اســتخدمت الفيديــو الموضوعــي، تالهــا تلــك التــي اســتخدمت الصــور التعبيريــة؛ 
بينمــا كانــت التغريــدات التــي تعتمــد علــى الموشــن جرافيــك األقــل تفاعــاًل، وذلــك علــى 
النحــو الــذي توضحــه متوســطات أحجــام التفاعــل المختلفــة علــى تغريــدات الدراســة تبًعــا 

الختــالف الوســائط الرقميــة المســتخدمة فيهــا:
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التوظيف الموضوعي للوسائط الرقمية:
حيــث  اإللكترونيــة،  بالوســائط  الســعودية  اهتمــام حســاب هاشــتاق  النتائــج  أظهــرت 
اســتخدمها فــي 92% مــن التغريــدات عينــة الدراســة، مقابــل 8% فقــط مــن العينــة 

خلــت منهــا. 

وقــد قــام الحســاب بتوظيــف الوســائط الرقميــة لتحقيــق ثالثــة أهــداف رئيســية مّثلــت 
االســتخدام الغالــب لهــا فــي التغريــدات محــل الدراســة، وهــي:

 عنصــر جــذب: علــى الرغــم مــن أن جميــع الوســائط تمتلــك خاصيــة جــذب االنتبــاه، فــإن 
االســتخدام الغالــب للحســاب لهــذه الوظيفــة خّصصــه للصــور دون غيرها من وســائط، 
ومــن أمثلــة ذلــك تضميــن بعــض التغريــدات صــوًرا شــخصية للشــخصيات البــارزة فــي 

المجتمــع الســعودي، إضافــة إلــى اســتخدام صــور جماليــة مــن الطبيعــة.

 دعــم النــص: ويعنــي أن الوســيط كان مكمــاًل لمضمــون التغريــدة النصــي، وذلــك 
بتضمينــه المزيــد مــن المعلومــات حــول موضــوع التغريــدة، أو موثًقــا لمــا جــاء فــي 
الموشــن  اإلنفوجرافيــك،  الفيديــو،  باســتخدام  التوظيــف  هــذا  غلــب  وقــد  نصهــا؛ 
التوظيــف  هــذا  أمثلــة  ومــن  الترتيــب.  علــى  والصــورة  جرافيــك،  الفيديــو  جرافيــك، 
تغريــدات المتابعــة الدوريــة التــي تنشــرها وزارة الصحــة الســعودية لتحديثــات وضــع 
فيــروس كورونــا فــي المملكــة، إذ كان نــص التغريــدة متضمًنــا لبعــض المعلومــات 
العامــة، فيمــا تأتــي التفاصيــل فــي الوســيط )اإلنفوجرافيــك غالًبــا( وتشــمل أعــداد 

اإلصابــات الجديــدة والمتعافيــة والوفيــات ومــا إلــى ذلــك. 

 المعنــى الرئيســي: وُيقصــد بــه أن الوســيط جــاء متضمًنــا الرســالة االتصاليــة للتغريــدة، 
وأن النــص المصاحــب لهــا كان مقتصــًرا علــى التمهيــد لمضمــون الوســيط أو كان 
عنواًنــا لــه أو اســتفهاًما )ســؤااًل( تتــم اإلجابــة عنــه فــي محتــوى الوســيط؛ وغلــب هــذا 
التوظيــف مــع الفيديــو جرافيــك، الموشــن جرافيــك، اإلنفوجرافيــك، الفيديــو، والصورة 
علــى الترتيــب؛ ومــن أمثلــة ذلــك نــص تغريــدة )كيفيــة الوقايــة مــن انســداد الشــرايين( 
ــال  ــو لطبيــب متخصــص فــي هــذا المجــال، وفــي مث ــة عــن طريــق فيدي وتأتــي اإلجاب
آخــر )مــا هــي األجهــزة التــي ســوف يدعمهــا نظــام اآليفــون الجديــد iOS15( مــع عــرض 
اإلجابــة فــي إنفوجرافيــك بنــاًء علــى معلومــات مســتقاة مــن متخصــص تقنــي تمــت 

اإلشــارة إليــه فــي نــص التغريــدة.

وُيوضــح الشــكل البيانــي التالــي توظيــف حســاب هاشــتاق الســعودية للوســائط الرقميــة 
بشــكل أكثــر تفصيــاًل:
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النتائج العامة للدراسة:
انتهــت دراســة حســاب »هاشــتاق الســعودية« علــى تويتــر إلــى مجموعــة مــن النتائــج 

العامــة، وهــي:

 أظهــر محتــوى الحســاب حرصــه علــى ممارســة دور مجتمعــي مــن خــالل اهتمامــه 
بتقديــم معلومــات تثقيفيــة وتوعويــة للمتابعيــن، بجانــب خدماتــه اإلخباريــة. 

 حرص الحساب على استقاء معلوماته من المصادر الرسمية في المقام األول.

 اتســم الحســاب باألمانــة والتحلــي بأخالقيــات النشــر، وذلــك مــن خــالل حرصــه علــى ذكــر 
المصــادر التــي اعتمــد عليهــا فــي اســتقاء المعلومــات الــواردة فــي محتــوى تغريداتــه.

 اتبع الحساب سياسة تحريرية متزنة ومحافظة، مع النأي عن أسلوب اإلثارة.

 أظهــرت النتائــج اهتمــام حســاب هاشــتاق الســعودية بالوســائط اإللكترونيــة، حيــث 
اســتخدمها فــي 92% مــن التغريــدات عينــة الدراســة. 

 حــرص الحســاب علــى تنويــع أســاليب تقديــم المضمــون للمســتخدمين؛ وأظهــر تميــًزا 
فــي توظيــف الوســائط الرقميــة بشــكل جعلهــا تتخطــى االســتخدام النمطــي كعنصــر 

جــذب لتصبــح بمثابــة عناصــر توثيقيــة مبرهنــة علــى محتــواه المنشــور أو ُمكملــة لــه.

 أوضحــت مؤشــرات التفاعــل أن تغريــدات الحســاب حظيــت بتفاعــل كبيــر مــن جانــب 
الهــدف  ذات  التغريــدات  مــع  بالتفاعــل  أكبــر  اهتمــام  ظهــور  مــع  المســتخدمين، 
التوعــوي، األمــر الــذي قــد ُيعطــي مؤشــًرا علــى أن أولويــات المســتخدمين مــن متابعة 
الحســاب ليســت االطــالع علــى األخبــار بمعناهــا التقليــدي فــي المقــام األول، ولكــن 
الحصــول علــى قيمــة توعويــة أو إرشــادية يتميــز بهــا عــن الكثيــر مــن الحســابات األخــرى.
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