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 : ا)القضايا السعودية عىل شبكات التواصل االجتامعي.. (تويرت نموذجً 
 دراسة حتليلية

 
 القادر املكينزي عادل بن عبد

 جامعة امللك سعود, كلية اآلداب, األستاذ املساعد بقسم اإلعالم
 

 هـ)7/8/1435هـ,  وقبل للنرش يف26/5/1435( قدم للنرش يف 
 
 حتليل مضمون). –اإلعالم اجلديد  –شبكات  –سعودية ال –(تويرت فتاحية: املكلامت ال
تسعى هذه الدراسة للتعرف عىل طبيعة النقاشات التي تدور يف تويرت عن الشأن السعودي  ملخص البحث: 

 من خالل حتليل شكل ومضمون عينة من التغريدات.
ما يرد يف تويرت عن الشأن  ا لصعوبة املسح الشامل جلميعمنهج املسح (بالعينة) نظرً وتعتمد الدراسة عىل 

تغريدة خالل  5257السعودي, واعتربت (التغريدة) وحدة التحليل. وشملت عينة من التغريدات بلغت 
, وكانت (KSA#)السعودية) و #م  ضمن الوسم (اهلاشتاج) (2013الفرتة من بداية يناير إىل هناية مارس 

هولة حتمل صفات وأسامء ال تفصح عن هوية % من التغريدات صادرة عن حسابات ألسامء جم30.26نسبة 
 صاحبها. 

ا (سياسية / 61وأوضحت النتائج أن أكثر من  % من القضايا التي تناولتها التغريدات كانت أخبارً
% من التغريدات تعبريا عن رأي إزاء 13.4اقتصادية / أخبار طقس/ فعاليات ...), بينام تضمنت 

  وية أو ـــــكم من خالل نصوص آيات قرآنية أو أحاديث نب% منها تضمنت تقديم ح11قضية معينة, و
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وتوضح نتائج الدراسة أنّ أكثر من  حكم أو أشعار, تليها التغريدات التي تضمنت حتيات لآلخرين. 

% من التغريدات التي شملتها الدراسة, قد تناولت قضايا (اجتامعية ورياضية وفكرية وسياسية) 50
% تليها املوضوعات الرياضية فالثقافية الفكرية 16.4يف املقدمة بنسبة  وجاءت املوضوعات االجتامعية

ثم املوضوعات السياسية. وأوصت الدراسة بأمهية دراسة اهتاممات قطاعات حمددة من املجتمع 
دراسة طبيعة السعودي (كالنخبة أو اإلعالميني أو علامء الدين) يف شبكات التواصل االجتامعي, و

والقيم التي تبثها املصادر املجهولة يف شبكات التواصل االجتامعي عن الشأن  املضمون واالجتاهات
, والعمل عىل رصد كيفية تناول قضايا حمددة يف فرتات زمنية حمددة من خالل شبكات السعودي

التواصل االجتامعي, ملعرفة اجتاهات الرأي العام السعودي وأساليب التواصل احلديثة عرب وسائط 
  د.اإلعالم اجلدي

 
 مقدمة

أصبحت شبكات التواصل االجتامعي ظاهرة إعالمية 
جتاهل النقاشات التي تدور فيها  يصعب جتاهلها, أو

عن خمتلف القضايا االجتامعية والسياسية والثقافية, 
خاصة مع ارتفاع أعداد مستخدمي هذه الشبكات يف 

 السنوات األخرية.
وتتعدد جوانب االهتامم البحثي بام يدور يف 

ات التواصل االجتامعي, يف املجاالت السياسية شبك
ا من أمهية الدور  والتسويقية واألمنية والثقافية, انطالقً
الذي أصبحت تلعبه تلك الشبكات يف توجيه النقاش 
 العام يف وسائل اإلعالم التقليدية أو عىل مستو

 النخب واألفراد.
 

أعىل معدالت  ومتثل اململكة العربية السعودية
أشارت إحصائيات  إذ ;ام لشبكة (تويرت)االستخد

ا يف اململكة من أرسع املناطق نموً  تويرت الرسمية أن
استخدام تويرت بالرشق األوسط وبمعدل جتاوز 

م (لوس أنجلوس 2012% يف شهر يونيو 3000
م). كام أن الفضاء 2012يوليوlatimes.com 12تايمز,

 .املفتوح جعل كل القضايا مطروحة بدون أي رقيب
ذلك تسعى هذه الدراسة ملحاولة التعرف عىل طبيعة ل

من القضايا املطروحة عرب تويرت عن الشأن السعودي, 
حتليل شكل ومضمون عينة من تغريدات تويرت,  خالل

, اجتاهاهتا وأشكاهلاها ودرامصهبدف التعرف عىل 
وأهم املضامني التي اشتملت عليها, سواء صدرت من 

 هولة. أفراد أم مؤسسات أم جهات جم
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 :املبحث األول: مشكلة البحث ومنهجه

يتناول هذا املبحث املوضوع وأمهيته, ومشكلة 
الدراسة, والتساؤالت والفروض, ونوع الدراسة 
ومنهجها, وعينة الدراسة, وأداة مجع البيانات, 

 وإجراءات الصدق والثبات.
 :املوضوع وأمهيته

ة نرتنت يف اململكة العربيإلارتفعت نسبة استخدام ا
% هناية 52م إىل حواىل2001% عام 5السعودية من 

م, وقدر عدد مستخدمي 2012الربع الثالث لعام 
مليون مستخدم.  15.2 بحوايلاإلنرتنت يف اململكة 

 .م)2012(هيئة االتصاالت وتقنية املعلومات, 
الرشكة الفرنسية  نرشهتاوكشفت دراسة 

(semiocast.com)  م أن عدد مستخدمي2012يف يونيو 
 مليون مستخدم, وأنّ  2.9تويرت يف السعودية جتاوز 

ا كأكثر مدينة الرياض قد احتلت املركز العارش عامليً 
 املدن التي يتم نرش التحديثات من سكاهنا عرب تويرت.

وقدمت دراسات أخر مؤرشات إحصائية تؤكد 
ي أصبحت حتتلها (تويرت) يف السعودية, تاملكانة القوية ال

بني سكان السعودية  "تويرت"تخدام نسبة اس وصلتفقد 
 تشري اإلحصاءات % من إمجايل السكان, وإمجاالً 12إىل 

. "تويرت"ا يف إىل وجود مائتي مليون مستخدم نشط شهريً 
 17ا, منها مليون تغريدة يوميً  175كام يشهد املوقع 

ا حسابً  320مليون تغريدة عربية, ويشهد املوقع أكثر من 
% 75 ضافة إىل أنّ إئة ألف تغريدة, ا يف الدقيقة, وماجديدً 

% من 88, و"تويرت"من قادة العامل يستخدمون 
مستخدمي املوقع يتابعون عالمة جتارية واحدة عىل 

  م).2013األقل.(احلطامي, 
وانطالقا من املعطيات السابقة تسعى هذه الدراسة 

لتعرف عىل طبيعة النقاشات التي تدور يف تويرت إىل ا
من خالل حتليل شكل ومضمون عن الشأن السعودي 
 عينة من التغريدات.

إىل األمهية العلمية والبحثية يف تناول هذا  إضافة
التي  املوضوع, فإن له أمهية عملية تتعلق باملؤرشات

يمكن أن يستفيد منها القائمون باالتصال يف وسائل 
اإلعالم التقليدية ملعرفة أساليب االتصال السائدة 

 وسائل اإلعالم اجلديد. وطبيعة االهتاممات يف
 :مشكلة الدراسة

إن تدفق الرسائل االتصالية بشكل غري مسبوق عرب 
شبكات التواصل االجتامعي قد فرض حتديات بحثية 
جديدة أمام الباحثني املهتمني بمعرفة اهتاممات الرأي 
العام, وما اجلديد الذي حتمله أساليب اإلعالم اجلديد 

ت عىل املستويات املحلية يف التعبري عن تلك االهتامما
 واخلارجية.
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لت وألن شبكة التدوين األصغر (تويرت) قد سجّ 
 كام –  معدالت مرتفعة جدا يف اململكة العربية السعودية

 الدراسة هذه فإن −  ذكرها السالف املؤرشات أوضحت
التعرف عىل طبيعة املوضوعات والقضايا  تستهدف

ويرت, والتعرف املرتبطة بالشأن السعودي يف تغريدات ت
  . عىل مصدر تلك التغريدات واجتاهاهتا وأشكاهلا

واملقصود بالقضية يف هذه الدراسة: هي جمموعة 
ا يشغل ا حمددً األحداث املرتابطة التي تشكل موضوعً 

اهتامم الرأي العام بنسب متفاوتة, مثل قضايا : 
 الوافدين خماطر – األسعار ارتفاع –(الشهادات الومهية 

 وقد...) السائبة العاملة – املنزلية العاملة – األثيوبيني
يف املالحق أهم األوسام  12أوضح اجلدول رقم 

(اهلاشتاجات) التي ارتبطت بتلك القضايا, واألحداث 
  .املهمة والبارزة يف بعض تلك القضايا

 :التساؤالت والفروض
السعودية #ما مصادر التغريدات يف الوسم  − 1

ء جمهولة..) خالل (أفراد / مؤسسات/ أسام ksa#و
 فرتة الدراسة?

السعودية و #ما جنسيات املغردين يف الوسم  − 2
#ksa  (سعوديون / غري سعوديني/ غري معروف)

 خالل فرتة الدراسة?

 

ما لغة التغريدة (عربية / إنجليزية/ عربية  − 3
 ?وانجليزية..)

ما األشكال التي اختذهتا التغريدات عينة  − 4
تضمنت  /الدراسة (نص فقط / تضمنت رابطا 

 ?صورة/ تضمنت فيديو...)

ته ـــما طبيعة املضمون الذي تضمن − 5
 –ة الدراسة (اجتامعي/ ريايض/ ثقايف نالتغريدات عي

 /اقتصادي/  ديني/  يايســــس /أمني /فكري
أخر(..? 

إزاء  ما اجتاه التغريدات عينة الدراسة − 6
 ?حمايد) /مؤيد / معارض( املضمون الذي تطرحه

واجلهات التي صدرت ما أكثر الشخصيات  − 7
السعودية, #عنها تغريدات ضمن هاشتاج 

#KSA?خالل فرتة الدراسة 

ما القضايا التفصيلية التي تناولتها التغريدات  − 8
 ? −الدراسة عينة –

 :فروض الدراسة
الفرض األول: توجد فروق ذات داللة يف 
أولويات االهتامم بالقضايا املختلفة يف التغريدات 

ت عنه (أفراد / حسب املصدر الذي صدر
 .مؤسسات/ غري حمدد)
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الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة يف اجتاه 
التغريدات (سلبي/ إجيايب/ حمايد) حسب املصدر 

 .الذي صدرت عنه (أفراد / مؤسسات/ غري حمدد)
 : نوع الدراسة ومنهجها

تعدّ هذه الدراسة من البحوث الوصفية التي 
ص جمموعة تستهدف تصوير وحتليل وتقويم خصائ

معينة أو موقف معني يغلب عليه صفة 
 ).131ص م,1995التحديد.(حسني, 

ف بأنه  وتعتمد الدراسة عىل منهج املسح, الذي يعرّ
جهد علمي منظم للحصول عىل بيانات ومعلومات "

وأوصاف عن الظاهرة أو جمموعة الظاهرات موضوع 
وتستخدم هذه  ).147ص, م1995البحث. (حسني, 

املسح (بالعينة) نظراً لصعوبة املسح الدراسة منهج 
 الشامل جلميع ما يرد يف تويرت عن الشأن السعودي.

 :عينة الدراسة
 عىلاعتمدت الدراسة يف اختيار عينة التحليل, 

وشملت العينة ksa#السعودية, و #الوسم (اهلاشتاج) 
والتي (Top Tweets)م ضمن فئة يالتغريدات التي تق

 The most)ر ارتباطا بالوسم تشري إىل التغريدات األكث

relevant tweets)مارس 31ينايرإىل 1 من ,خالل الفرتة
م.وشملت الدراسة وفقا للضوابط السابقة 2013

 .) تغريدة5257(

 : أداة مجع البيانات
اعتمدت الدراسة عىل أداة حتليل املضمون, وهي 
أداة بحثية أثبتت قدرهتا عىل حتليل حمتو مواقع 

 .)229م, ص2001, اإلنرتنت, (فهمي
واعتربت (التغريدة) وحدة التحليل يف هذه 
الدراسة, علام أن التغريدة الواحدة مكونة من 

 حرفا) يف حدها األقىص.140(
 :فئات التحليل

 تاريخ التغريدة. 

 (أفراد, مؤسسات, غري حمدد) مصدر التغريدة. 

  جنسية املغرد: (سعودي, غري سعودي, غري
 .معروف)

 ربية, إنجليزية, عربية/ لغة التغريدة: (ع
 .انجليزية)

 (نص فقط, رابط, صورة,فيديو) :شكل التغريدة. 

 ,حتية,  حكمة,  قالب التغريدة: (خرب, رأي
 .أخر)  إعالن,  

  موضوع التغريدة: (اجتامعي, ريايض, ثقايف– 
 .ني, سيايس, ديني, اقتصادي, أخر)أم فكري,

 ) :حمايد ,معارض, مؤيداجتاه التغريدة(. 
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 :ت الصدق والثباتإجراءا

اتفق اخلرباء أن املقياس أو (األداة) تتسم بالصدق 
متى كان صاحلاً لتحقيق اهلدف Validityأو الصالحية 

م, 2000احلميد,  الذي أعد من أجله. (عبد
 ) وأن يقيس بالفعل ما ينبغي أن يقاس.429ص

ويف ضوء تساؤالت البحث وفروضه تم تصميم 
دق ــم التأكد من صاستامرة حتليل املضمون, ثم ت

 لوب الصدق الظاهريـــــتخدام أســـاألداة باس
Face Validity  وهو: الذي يعربّ عن اتفاق املحكمني

عىل أن املقياس أو (األداة) صاحلة فعالً لتحقيق اهلدف 
م, 2000احلميد,  الذي أعدت من أجله. (عبد

 .)430ص
تم  )(وبعد عرض االستامرة عىل حمكمني اثنني

استامرة التحليل يف شكلها النهائي بعد إجراء إعداد 
 التعديالت التي رأوا أهنا رضورية.

, فإن أنسب Reliabilityاملقياسوللتأكد من ثبات 
االختبارات هي التي تتم بطريقة إعادة االختبار, أو تعدد 
القائمني باالختبار عىل نفس مادة التحليل بنفس تعليامت 

                                                 
 ) كلية املشارك, اإلعالم أستاذ –)  مها: د. حسن منصور 

 أستاذ−الشهري يارس.د و سعود, امللك جامعة اآلداب,
مد بن حم اإلمام جامعة اإلعالم, كلية املساعد, اإلعالم

 سعود اإلسالمية.

  .)424م, ص2000, احلميد الرتميز وقواعده. (عبد
% تقريبا من عينة التغريدات, 10وقد تم حتليل 

) تغريدة وبلغت 520بواقع ( باالستعانة بباحث آخر
  % وفقاً ملعادلة (هولستي)93نسبة الثبات 

Holsti.املعروفة يف اختبار الثبات 
 

 :املبحث الثاين: الدراسات السابقة
تناولت الدراسات شبكات التواصل االجتامعي ومن 
بينها (تويرت) من زوايا خمتلفة, مثل دوافع االستخدام 
واإلشباعات املتحققة منه, وآثار االعتامد عليها معرفيا 
ووجدانيا وسلوكيا, ويركز هذا العرض عىل الدراسات 
اخلاصة بتحليل مضمون (تويرت) للكشف عن أساليب 
االتصال واجتاهات الطرح واالهتاممات املختلفة 

  ريداهتم يف تويرت.للمستخدمني عرب تغ
) عىل Java, et al., 2007فقد اعتمدت دراسة (

مراقبة حتديثات تويرت خالل شهرين, من خالل 
ملراقبة الشبكات االجتامعية theTwitter APIتطبيق

تغريدة صادرة 1348543للمستخدمني. ومن خالل 
مستخدم, خلصت الدراسة إىل أن تويرت  76177عن 

لمعلومات, كام أنه يستخدم بشكل أسايس كمصدر ل
يستخدم كوسيلة للتعبري عن األنشطة أكثر من 

 استخدامه للرد عىل تغريدات اآلخرين.
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) أن Huberman and others , 2008وأوضحت دراسة (

إىل العلامء والناشطني السياسيني واملعلنني ينظرون 
للتفاعالت  ةالشبكات االجتامعية عىل االنرتنت كمقدم

 ,استخدامها لدراسة انتشار األفكارن االجتامعية التي يمك
االجتامعية والتسويق, وقام الباحثون يف  والديناميكيات

من أعضاء  ةهذه الدراسة بجمع وحتليل بيانات جمموع
 ةشبكة تويرت. وتوصلوا إىل أن موقع تويرت عبارة عن شبك

% من التغريدات هي 25.4اجتامعية موجهة. فام نسبته 
مما يدل عىل أن هذه امليزة  ةتغريدات مبارشة وموجه

ن أتستخدم عىل نطاق واسع بني مستخدمي تويرت. و
ال املستخدمني الذي حيظون بعدد كبري من املتابعني 

  من التغريدات.  اً بالرضورة عددا كبري يمتلكون
عن تويرت يف الرشق (Malin,2009)واعتمدت دراسة 

األوسط وشامل أفريقيا عىل استبيان حول عادات 
أوضحت النتائج أن الزيادة الشهرية يف وام,االستخد

% من 70%, وأن 17معدالت استخدام تويرت بلغت 
التويرت  املستخدمني يقومون بالتواصل عن طريق موقع

% من مستخدمي تويرت استخدموا 85يوميا, وأكثر من 
اخلدمة للبحث عن أخبار أو للبقاء عىل اطالع عىل آخر 

دمة بشكل فعال % اخل55املستجدات, بينام استخدم 
% من 90للبحث عن آراء ومعلومات جديدة.وقام 

املستخدمني بفتح موقع أو مدونة لكي يقرؤوا قصة أو 

% من األشخاص الذين 38مقالة عرب التويرت, و قام 
شملهم االستبيان بتوليف حمطاهتم عىل برنامج 

 تلفزيوين كانوا قد سمعوا به عن طريق تويرت. 
 )Kwak and others, 2010واستهدفت دراسة (
هل تويرت شبكة " , هو:اإلجابة عىل سؤال رئيس

جل حتديد أاجتامعية أم وسيلة إخبارية, ومن 
الشخصيات النافذة يف تويرت تم تصنيفهم حسب أعداد 
متتبعيهم وشعبية صفحاهتم. وحللت الدراسة 
التغريدات األكثر تداوالً عىل تويرت وقدمت تقريراً عن 

ستخدمني واملشاركة فيام بينهم. السلوك املؤقت للم
%) هي عناوين 85وأوضحت أن غالبيتها (أكثر من 

 يف األخبار أو أخبار مستمرة بطبيعتها. ةرئيسي
م) 2011وقدم تقرير (كلية ديب لإلدارة احلكومية ,

مارس  30يناير إىل  1دراسة حتليلية خالل الفرتة من 
مستخدم  190706, بأخذ عينات مكونة من 2011
تغريدة, وأجريت الدراسة  10552772, و تويرت

 Twitter APIباستخدام واجهة برجمة تطبيقات تويرت
والتي تم إعدادها خصيصاً هلذا البحث, تضمنت هذه 

الذين ينتجون » النشطني«العينات مستخدمي تويرت 
أخذت العينات خالل ,وتغريدة واحدة عىل األقل

فرتة  مجيع ساعات اليوم عىل مدار فرتتني, مدة كل
العينات مستخدمي  تضمنت هذه, وأسبوع واحد



  عادل بن عبدالقادر املكينزي: القضايا السعودية عىل شبكات التواصل االجتامعي...  318
الذين ينتجون تغريدة واحدة عىل » النشطني «تويرت 

األقل خالل فرتة العينة التي امتدت ملدة أسبوعني. 
تم استثناء املستخدمني اخلاملني. (كلية ديب  وبالتايل,

 )25م, ص2011لإلدارة احلكومية ,
أكدت نتائج وتم استثناء املستخدمني اخلاملني. و

الدراسة أن دول جملس التعاون اخلليجي باإلضافة إىل 
مرص حتتل الصدارة من حيث عدد مستخدمي تويرت 

 وعدد التغريدات التي يبثها املستخدمون.
وأشارت الدراسة إىل أن معظم املعلومات 
املوجودة عىل تويرت تنتجها أقلية, يف حني تستخدم 

باعتباره مصدراً الغالبية تويرت الستهالك األخبار 
 لألخبار أكثر منه أداة للتدوين املصغر.

 م)2011واستهدفت دراسة (شيامء زغيب, 
التعرف عىل كيفية تغطية االنتخابات الترشيعية املرصية 

م من خالل تويرت, للوقوف عىل اجتاه 2010لعام 
التغطية نحو العملية االنتخابية ونحو احلكومة, 

ونوعية النقاشات التي والتعرف عىل أهداف التغطية, 
دارت من خالل تويرت, واقترصت عينة التحليل عىل 
 التغريدات التي استخدمت الوسم (اهلاشتاج)

#egyelections  األكثر استخداما أثناء االنتخابات, وبلغ
تغريدة خالل  8167عدد التغريدات التي تم حتليلها 

 .م2010 ديسمرب 7 –نوفمرب  26الفرتة 

% من 46.3دراسة إىل أن وأشارت نتائج ال
 ,التغريدات تضمنت روابط خارجية ملواقع أخر
وكان اهلدف من معظمها إعطاء مزيد من التفاصيل 

% من التغريدات ذات اجتاه 53.5عن اخلرب,وكانت 
% منها ذات اجتاه 38.9سلبي نحو االنتخابات, و

% من 53.6سلبي نحو احلكومة. واستهدفت 
% استهدفت 26.3مقابل التغريدات تقديم معلومات, 
% منها بني تقديم 14.9تشكيل اجتاهات, ومجعت 

% من التغريدات 2املعلومة وتشكيل االجتاه, وطالبت 
 بالقيام بعمل ما. 

) بتحليل Greer& Ferguson, 2011وقامت دراسة (
 حسابا ملحطات التلفزيون املحلية  488حمتو

األمريكية يف تويرت, وأوضحت نتائج الدراسة أن 
القصص اإلخبارية كانت من أكثر العنارص تكررا عىل 
هذه املواقع وامليزة األعىل التي تقدمها عرب حساباهتا يف 

 تويرت.
وبالرغم من تقديمها لألخبار إال أهنا نادراً ما 
كانت تروج لنرشات األخبار ومل تستخدم تويرت 
لتوجيه املشاهدين لربامج املحطات عىل اهلواء. ومن 

إليها الدراسة, وجود عالقة  تي توصلالنتائج الت
بني عدد املشاهدين للمحطة التلفزيونية من  واضحة

جهة ومتابعيها عىل حساهبا يف تويرت , ومل يكن هناك 
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عالقة ذات داللة إحصائية بني عدد املتابعني للمحطة 

 ومتوسط التغريدات اليومية.
وأوضحت الدراسة اجتاه معظم تلك املحطات 

هبدف توفري األخبار بدالً من الرتويج  الستخدام تويرت
 لرباجمها.

) التعرف Al-Khalifa, 2012واستهدفت دراسة (
عىل طبيعة املناقشات التي تتم بني السعوديني يف تويرت 
حول املوضوعات السياسية, واستخدمت الدراسة 

 social networkمقاييس حتليل الشبكات االجتامعية 

analysis (SNA)ات الصادرة خالل لتحليل التغريد
 NodeXL  ممن خالل برنامج 2012شهر يونيو 

(املستخدم يف دراسات علم املعلومات والشبكات) 
وأوضحت النتائج وجود اختالفات واضحة يف 
أساليب التواصل ويف مستو كثافة النقاش واالرتباط 
بني املوضوعات السياسية املختلفة, من خالل حتليل 

 ثة أوسام هي:التغريدات الواردة ضمن ثال
 العزيز عبد_بن_نايف_األمري_وفاة#
 العزيز عبد_بن_سلامن_األمري#
 اعتقال#

وقد استفادت الدراسة احلالية من تلك الدراسات 
السابقة يف تطوير فئات التحليل ويف صياغة التساؤالت 

  والفروض وبناء اإلطار املنهجي والنظري للدراسة.
ا لرصد وختتلف هذه الدراسة من حيث استهدافه

كل ما يتعلق بالشأن السعودي يف تويرت خالل فرتة 
زمنية حمددة, بينام ركزت دراسات سابقة عىل رصد 

 قضايا أو أحداث حمددة.

 :املبحث الثالث: نتائج الدراسة ومناقشتها

يتضمن هذا املبحث عرضا خلصائص التغريدات 
عينة التحليل ثم اإلجابة عىل تساؤالت البحث 

 واختبار فروضه.
) يوضح توزيع التغريدات 1نجد أن اجلدول رقم (

عينة الدراسة خالل األشهر الثالثة التي شملتها 
م ضمن 2013الدراسة, من بداية يناير إىل هناية مارس 

 .(KSA#)السعودية) و #الوسم (
%, 38.37وجاءت التغريدات يف شهر فرباير بنسبة

تليها تغريدات يناير ثم مارس, وإمجاالً فقد كان 
ويمكن فهم ذلك توزيع متقاربا يف األشهر الثالثة.ال

عىل اعتبار أن الفرتة التي شملها التحليل مل يكن فيها 
مناسبات أو أعياد أو عطالت قد تؤدي إىل تفاوت 
معدالت التغريدات زيادة أو نقصا, إذ وافقت فرتة 
 التحليل ما بني (منتصف صفر إىل منتصف مجاد

 .هـ)1434األوىل 
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 توزيع التغريدات حسب تارخيها .)1م (جدول رق

 % ك 

175933.46 يناير

 201738.37 فرباير

4818.17 مارس

5257100.00 املجموع

 
) توزيع التغريدات حسب 2ويبني اجلدول رقم (

% تقريبا من التغريدات كانت 38.79مصدرها, وأن 
صادرة من حسابات تتبع وسائل إعالم ومؤسسات 

وأن التغريدات الصادرة عن حسابات أخر يف تويرت, 

ألسامء جمهولة حتمل صفات وأسامء ال تفصح عن 
% من العينة, وهي نتيجة 30.26هوية صاحبها متثل 

ذات داللة مهمة توضح املد املفتوح الذي أتاحته 
وسائط اإلعالم اجلديد ومنها (تويرت) لكل 
الشخصيات واملؤسسات املشهورة واملجهولة يف 

 ل االتصايل باجلمهور عىل قدم املساواة.ممارسة العم
ومن حيث اجلنس, يالحظ أن مشاركة املرأة بشكل 
رصيح مازالت يف حدها األدنى, إذ بلغت أقل من 

 % من إمجايل التغريدات عينة الدراسة.5.4

 
 .توزيع التغريدات حسب مصدرها. )2جدول رقم (

 % ك 

فراد
أ

 

 25.51 1341 ذكر

 5.44 286 أنثى

 38.79 2039 تمؤسسا

 30.26 1591 غري حمدد

 100.00 5257 املجموع

 
أما من حيث جنسية املغردين, فيوضح اجلدول رقم 

من التغريدات صدرت من حسابات  %68.69) أن 3(
شخصيات ومؤسسات ذكرت أهنا سعودية, وبلغت 

نسبة التغريدات الصادرة عن حسابات مل يتمكن الباحث 
وجهات سعودية أم ال, من حتديد هل تتبع شخصيات 

  من عينة التغريدات.%20.77نسبة 
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وتضع النتيجة السابقة مؤرشا مهام من حيث ارتفاع 
نسبة املصادر املجهولة التي تتناول الشأن السعودي يف 
تويرت, وهو ما يستدعي جهودا بحثية إضافية لتسليط 
الضوء عىل طبيعة املضمون واالجتاهات والقيم التي 

 در.تبثها تلك املصا
 

توزيع التغريدات حسب جنسية من  .)3جدول رقم ( 
 .أصدرها

 % ك 
 361168.69 سعودي

 55410.54 غري سعودي

109220.77 غري معروف

 5257100.00 املجموع

 
) يف مالحق الدراسة 11ويعرض جدول رقم ( 

أكثر الشخصيات واجلهات التي صدرت عنها 
ة وهو أن التغريدات, وفقا ملعيار حددته الدراس

% أو أكثر من 1الشخصية أو اجلهة التي صدر عنها 
التغريدات يكون ضمن قائمة الشخصيات أو اجلهات 
األكثر تغريدا يف فرتة الدراسة ضمن هاشتاج 

شخصية 14, وشملت القائمة KSA#السعودية,#
% 50ومؤسسة ووسيلة إعالمية أصدرت ما يقارب 

 من التغريدات التي شملتها الدراسة.

) أن ثالثة 4حيث اللغة, يبني اجلدول رقم (ومن 
أرباع التغريدات التي شملتها الدراسة كانت باللغة 
العربية, والبقية كانت باللغة اإلنجليزية أو باللغتني 
العربية واإلنجليزية, والحظ الباحث أثناء التحليل أن 
معظم التغريدات التي وردت باللغة االنجليزية كانت 

 .KSA#ضمن الوسم 
 

 .توزيع التغريدات حسب اللغة. )4جدول رقم ( 

 % ك 
 74.68 3926 عربية

 22.96 1207 إنجليزية

 2.36 124 عريب وإنجليزي

 100.00 5257 املجموع

 
) توزيع التغريدات 5وكام يبني اجلدول رقم (

حسب الشكل, إذ جاءت يف املقدمة التغريدات التي 
الت أو تنقل املتصفح إىل مقاlinksتضمنت روابط 

% 34.9أخبار أو أي مضامني يف مواقع أخر بنسبة 
تليها التغريدات التي تضمنت نصا فقط, فالتغريدات 

 التي تضمنت صورا.
 
 
 



  عادل بن عبدالقادر املكينزي: القضايا السعودية عىل شبكات التواصل االجتامعي...  322
 .توزيع التغريدات حسب الشكل. )5جدول رقم (

 % ك 
 151028.72 نص فقط

 183634.92 تضمنت رابط

 149928.51 تضمنت صورة

 4127.84 تضمنت فيديو

 5257100.00 جموعامل

 
% من 61) أن أكثر من 6ويبني اجلدول رقم ( 

 التغريدات التي شملتها الدراسة كانت أخباراً 
 .(سياسية / اقتصادية / أخبار طقس/ فعاليات...)

 

توزيع التغريدات حسب مضمون (املعلومة . )6جدول رقم (
 .والرأي)

 % ك 

 %322761.4 أخبار
 %70413.4 رأي

 %57310.9 حكمة
 %2795.3 حتية

 %631.2 إعالن
4117.8 أخر% 

 %5257100 املجموع
 

% من التغريدات تعبريا عن 13.4بينام تضمنت 
% منها 10.9رأي إزاء موضوع أو قضية معينة, و

تضمنت تقديم حكم من خالل نصوص آيات قرآنية 
أو أحاديث نبوية أو حكم أو أشعار, تليها التغريدات 

 يات لآلخرين.التي تضمنت حت
% من 50) أن أكثر من 7يتضح من اجلدول رقم (و

التغريدات التي شملتها الدراسة قد تناولت قضايا 
(اجتامعية ورياضية وفكرية وسياسية) وجاءت 

% تليها 16.4االجتامعية يف املقدمة بنسبة القضايا 
 قضاياالرياضية فالثقافية الفكرية ثم القضايا ال

 السياسية.
 

 .قضاياتوزيع التغريدات حسب ال. )7(جدول رقم 

 % ك 

 16.4 860 ةاجتامعي

 14.4 756 ةرياضي

 13.0 686 ةفكري – ةثقافي

 7.6 400 ةأمني

 9.7 510 ةسياسي

 3.9 207 ةديني

 4.2 220 ةاقتصادي

30.8 1618 أخر 

 100.00 5257 املجموع

 

لقضايا ا) يف املالحق 12ويرصد اجلدول رقم (
تي تناولتها التغريدات عينة الدراسة, وهي التفصيلية ال
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القضايا األكثر بروزا, والتي حددت هلا الدراسة 

) فأكثر من إمجايل %1معيارا, بأن حتصل عىل (
األكثر بروزا,  قضاياالتغريدات لتكون ضمن قائمة ال

قضية, تصدرهتا (املباريات الرياضية)  20وشملت 
فرتة % من التغريدات خالل 8.2التي تناولتها 

% 5.7الدراسة, تليها قضية (الشهادات الومهية) بنسبة 
% تقريبا, ثم 4.2تقريبا, ثم (اعتصام بريدة) بنسبة 

(اهتامات لوافدين أثيوبيني بتهديد األمن يف اجلنوب) 
%, تليها تغريدات عن أحوال الطقس, 3.7بنسبة 

 %.3.5وموجات الغبار بنسبة 
قضايا أن الإىل  التفصيلية قضاياوتشري نتائج ال

تتعلق  قضايااالجتامعية كانت يف الصدراة, وهي 
حافز لدعم  مجالسائبة والبطالة وبرنا بالعاملة املنزلية و

صحية وتعليمية, مثل قضايا الباحثني عن العمل و
حادثة نقل دم ملوث بمرض اإليدز ملريضة يف 

 مستشفى جازان العام, واختبار قياس املعلامت
األكثر  قضايامن ضمن الجلانب الريايض ا وكان

م) الذي حظي 2013بروزا يف التغريدات (رايل حائل 
 %.3.2بنسبة 

الثقايف والفكري حظيت فعاليات  جلانبويف ا
هـ) بنسبة 1434(معرض الرياض الدويل للكتاب 

%, وكذلك (خطاب سلامن العودة) الذي شهد 3.2

  %.2.9جدال من خالل مؤيدين ومعارضني له بنسبة 
 

 .توزيع التغريدات حسب االجتاه. )8(جدول رقم 
 % ك 

 59.3 3118 معارضة 

 26.9 1415 مؤيدة

 13.8 724 ةحمايد

 100.00 5257 املجموع
 

) فقد كان 8وحسب نتائج اجلدول السابق رقم (
% من إمجايل 59.3هو الغالب يف  ملعارضاالجتاه ا

% فقط 26.9التغريدات التي شملتها الدراسة مقابل 
 ؤيد يف جممل املضامني التي تناولتها.مللالجتاه ا

وتؤكد هذه النتيجة نزعة (اإلعالم البديل) يف 
 تويرت, الذي أصبح متاحا لكل االجتاهات والرؤ
الناقدة يف خمتلف القضايا لدرجة أن الصوت الغالب 
يف تناول خمتلف القضايا السعودية هو الصوت 

 املعارض والساخط كام أشارت نتائج الدراسة.
 :تبار فروض الدراسةاخ

الفرض األول: توجد فروق ذات داللة يف أولويات 
االهتامم بالقضايا املختلفة يف التغريدات حسب املصدر 

 .الذي صدرت عنه (أفراد / مؤسسات/ غري حمدد)
) ملعرفة وجود 2استخدمت الدراسة اختبار (كا
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فروق جوهرية وذات داللة إحصائية بني متغريين 

وصفية, ومها يف هذه الدراسة متغري بيانات كل منهام 
 (نوع القضية) ومتغري (مصدر التغريدة).

 

 Contingencyبينام يقيس (معامل التوافق) 

Coefficient قوة تلك العالقة, واعتربت العالقة ضعيفة
, ومتوسطة ما بني 0.30إذا كانت قيمة املعامل أقل من 

 .0.70, وقوية إذا زات عن 0.70إىل  0.30
 

 .) العالقة بني متغري (نوع القضية) ومتغري (مصدر التغريدة)9قم (جدول ر
 
 

 اجتامعية
 

 رياضية
 

 ثقافية/
 فكرية

 أمنية
 

 سياسية
 

 دينية
 

 أخر اقتصادية
 

 املجموع

ـراد
أف

 

 ذكور
 

 1341 363 39 71 21028220071101 ك
% 15.721.3 14.9 5.4 7.5 5.3 2.9 27.1 100 

 286 94 12 572739162615 ك إناث
% 19.99.4 13.65.89.0 5.2 4.3 32.8 100 

 2039 610 102 75 367271247165202 ك مؤسسات
% 18.0 13.3 12.1 8.1 9.9 3.7 5.0 29.9 100 

 1591 551 67 46 226172200148181 ك غري حمدد
% 14.210.8 12.6 9.3 11.4 2.9 4.2 34.6 100 

 5257 1618 220 207 510 400 686 860756 ك املجموع
% %16.4 %14.4%13.07.6% %9.7 3.9% 4.2% %30.8 100 % 

 
=  2) فقد بلغت قيمة كا9حسب نتائج اجلدول رقم (

, عند مستو داللة 21, ودرجة احلرية = 145.657
أي أن الفروق كانت جوهرية وذات داللة إحصائية 000=.

ايا املختلفة يف التغريدات يف أولويات االهتامم بالقض
حسب املصدر الذي صدرت عنه (أفراد / مؤسسات/ 

غري حمدد), وأن هناك عالقة بني متغري (نوع القضية) 
ومتغري (مصدر التغريدة), وأن الرتكيز عىل القضايا 

  املختلفة خيتلف باختالف املصدر الذي أطلق التغريدة. 
) أن CC. .=164وتوضح قيمة معامل التوافق (

إال أهنا  −وإن كانت ذات داللة −العالقة بني املتغريين 



  325                         هـ)1436م/2015جامعة امللك سعود, الرياض (,  2, ع27جملة اآلداب, م
 ضعيفة.

أن التغريدات  إىل وتشري بيانات اجلدول السابق
كانت أكثر تركيزا عىل  الصادرة عن الذكور
) مقابل تركيز اإلناث %21.3املوضوعات الرياضية (

), وأن %19.9عىل املوضوعات االجتامعية (

انت أكثر بروزا يف املوضوعات السياسية والفكرية ك
 التغريدات الصادرة عن حسابات ألسامء غري معروفة.

الفرض الثاين: توجد فروق ذات داللة يف اجتاه 
) حسب املصدر ةحمايد /مؤيدة /معارضةالتغريدات (

الذي صدرت عنه (أفراد / مؤسسات/ غري حمدد).
 

 در التغريدة)) العالقة بني متغري (اجتاه التغريدة) ومتغري (مص10جدول رقم (
 املجموع حمايدة مؤيدة معارضة 

  أفراد
 ذكور

 1341 184 795362 ك

% 59.3 27.0 13.7 100 

 286 1767634 ك إناث
% 61.5 26.7 11.8 100 

 2039 371 922746 ك مؤسسات
% 45.2 36.6 18.4 100 

 1591 135 1225231 ك غري حمدد
% 77.0 14.5 8.5 100 

 5257 724 31181415 ك املجموع
% 59.3 % 26.9 % 13.8 % 100 % 

 
إذ  ) قبول الفرض الثاين,10يؤكد اجلدول رقم (

 6, عند درجة احلرية = 376.101=  2بلغت قيمة كا
أي أن الفروق كانت 000ومستو الداللة =.

جوهرية وذات داللة إحصائية بني مصادر 

 حمدد) التغريدات املختلفة (أفراد/ مؤسسات/ غري
طرح القضايا عارضة واملؤيدة فيف االجتاهات امل

املختلفة, وأن هناك عالقة بني متغري (اجتاه التغريدة) 
  ومتغري (مصدر التغريدة).
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) أن CC. .=258وتوضح قيمة معامل التوافق (

إال أهنا  −إن كانت ذات داللةو −العالقة بني املتغريين 
 ضعيفة.

الفروق كانت وتبني نتائج اجلدول السابق أن 
واضحة يف اجتاه الطرح بني املؤسسات وغري 
املؤسسات, إذ كانت التغريدات الصادرة عن 

) مقارنة بغريها, ولعل %36.6( تأييداً املؤسسات أكثر 
مرد ذلك إىل تركيز التغريدات الصادرة عن حسابات 
تابعة لوسائل اإلعالم عىل األخبار العاجلة واملتابعات 

ض اآلراء النقدية, وباملقابل كان اليومية أكثر من عر
أكثر بروزا لد حسابات األسامء  ملعارضاالجتاه ا

 عارضالومهية وغري املعروفة إذ ارتفعت نسبة االجتاه امل
 .%77للتغريدات فيها إىل 

 
 مناقشة نتائج الدراسة

شملت الدراسة التحليلية عينة من التغريدات 
يناير إىل تغريدة خالل الفرتة من بداية  5257بلغت 

مضمن الوسم (اهلاشتاج) 2013هناية مارس 
% من 30, وكانت نسبة (KSA#)السعودية) و #(

التغريدات صادرة عن حسابات ألسامء جمهولة حتمل 
صفات وأسامء ال تفصح عن هوية صاحبها, وهي 
نتيجة ذات داللة مهمة توضح ملمحا جديدا من 

ل املالمح االتصالية التي أفرزهتا شبكات التواص
االجتامعي, من خالل متكني أي شخص أو جهة من 

 ممارسة العمل االتصايل باجلمهور. 
ومن حيث النوع, يالحظ أن مشاركة املرأة بشكل 

% 6رصيح مازالت يف حدها األدنى, إذ بلغت أقل من 
من إمجايل التغريدات عينة الدراسة, وال تتناسب هذه 
النسبة مع عدد املستخدمات من النساء لشبكة 
اإلنرتنت, ولشبكات التواصل االجتامعي يف 
السعودية, ويمكن تفسري النتيجة بوجود أعداد كبرية 
من املشاركات ربام تفضل فتح حساباهتا يف تويرت 

 بأسامء غري حقيقية, تفاديا ألي حماذير اجتامعية. 
وأوضحت النتائج أن ما يقارب نصف التغريدات 

ؤسسة شخصية وم 14عينة الدراسة قد صدرت عن 
ووسيلة إعالمية, وتتفق هذه النتيجة مع ما أشارت 

معظم املعلومات املوجودة "إليه دراسات سابقة من أن 
عىل تويرت تنتجها أقلية, يف حني تستخدم الغالبية تويرت 
الستهالك األخبار باعتباره مصدراً لألخبار أكثر منه 

(كلية ديب لإلدارة احلكومية, "أداة للتدوين املصغر.
) ويتضح من مراجعة أسامء اجلهات 15م, ص2011

 والشخصيات التي صدرت عن معظم التغريدات
) أهنا يف معظمها ليست من بني 11(جدول رقم 

الشخصيات واجلهات التي حتظى بمعدالت متابعة 
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عالية يف تويرت, وتؤكد هذه النتيجة ما توصلت إليه 

املستخدمني الذي حيظون "دراسات سابقة من أن 
يمتلكون بالرضورة عددا ال  من املتابعني بعدد كبري

 .(Huberman, 2008)"كبري من التغريدات

إىل links وجاءت التغريدات التي تضمنت روابط 
مقاالت أو أخبار أو أي مضامني يف مواقع أخر يف 

% تقريبا تليها التغريدات التي 35املقدمة بنسبة 
 تضمنت نصا فقط, فالتغريدات التي تضمنت صورا.

قرتب هذه النسبة من نتائج دراسة (شيامء وت
) التي تناولت التغريدات 19م, ص2011زغيب, 

م 2010املتعلقة باالنتخابات الربملانية املرصية 
% منها تضمنت روابط خارجية 46.3أن إىل وأشارت 

ملواقع أخر, وكان اهلدف من معظمها إعطاء مزيد 
 من التفاصيل عن اخلرب.
يدات بحسب القالب املقدم أما نتائج حتليل التغر

% منها كانت أخبارا 61فقد أوضحت أن أكثر من 
(سياسية / اقتصادية / أخبار طقس/ فعاليات...), 

% من التغريدات تعبريا عن رأي 13.4بينام تضمنت 
% منها تضمنت 11إزاء موضوع أو قضية معينة, و

تقديم حكم من خالل نصوص آيات قرآنية أو 
أو أشعار, تليها التغريدات أحاديث نبوية أو حكم 

 التي تضمنت حتيات لآلخرين.

وتتفق النتائج السابقة مع الدراسات السابقة التي 
أكدت الوظيفة اإلخبارية لشبكة (تويرت) مثل 

التي أكدت (Kwak and others, 2010,pp291-600)دراسة
أن غالبية التغريدات األكثر تداوالً عىل تويرت هي 

خبار أو أخبار مستمرة بطبيعتها. عناوين رئيسية يف األ
) التي 21م, ص2011ودراسة (شيامء زغيب, 

% من التغريدات التي قامت 53.6أوضحت أن 
بتحليلها كانت هتدف إىل تقديم معلومات, مقابل 

% 14.9% استهدفت تشكيل اجتاهات, ومجعت 26.3
% 2منها بني تقديم املعلومة وتشكيل االجتاه, وطالبت 

 لقيام بعمل ما.من التغريدات با
وحتى احلسابات التابعة للمحطات التلفزيونية 
ووسائل اإلعالم التقليدية فإن معظمها يتجه يف 

الستخدام تويرت هبدف توفري األخبار بدالً من  الغالب
 (Greer& Ferguson, 2011)الرتويج لرباجمها. 

وتنسجم الطبيعة اإلخبارية الغالبة لشبكة تويرت مع 
تويرت, حيث أشارت إحد  اجتاهات مستخدمي

% من مستخدمي تويرت 85الدراسات إىل أن أكثر من 
استخدموا اخلدمة للبحث عن أخبار أو للبقاء عىل 

 .(Malin,2009)اطالع عىل آخر املستجدات. 
% من 50وتوضح نتائج الدراسة أن أكثر من 

التغريدات التي شملتها الدراسة قد تناولت 
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رياضية وفكرية موضوعات وقضايا (اجتامعية و

وسياسية) وجاءت املوضوعات االجتامعية يف املقدمة 
% تليها املوضوعات الرياضية فالثقافية 16.4بنسبة 

 الفكرية ثم املوضوعات السياسية.
) أن 12وتوضح قائمة القضايا التفصيلية (جدول 

مواكبة احلدث كان هو العامل احلاسم يف حتديد أكثر 
قد فرضت أحداث تلك القضايا بروزا عرب تويرت, ف

م) نفسها, ابتداء من 2013الفرتة (يناير / مارس 
أخبار (املباريات الرياضية) وقضية (الشهادات 
الومهية) ثم (اعتصام بريدة) و (اهتامات لوافدين 
أثيوبيني بتهديد األمن يف اجلنوب) وانتهاء بأحوال 
الطقس, وموجات الغبار التي تعرضت هلا بعض 

 ل تلك الفرتة.مناطق اململكة خال
املوضوعات االجتامعية يف الصدارة من ت وكان

خالل تناول موضوعات تتعلق بالعاملة املنزلية 
ج حافز لدعم الباحثني عن موالسائبة والبطالة وبرنا

العمل وموضوعات صحية وتعليمية, مثل حادثة نقل 
دم ملوث بمرض اإليدز ملريضة يف مستشفى جازان 

 علامت.العام, واختبار قياس امل
أما اجتاه التغريدات عينة الدراسة فقد أوضحت 

% تقريبا 59هو الغالب يف  املعارضالنتائج أن االجتاه 
منها, وتتفق هذه النتيجة مع عدد من الدراسات 

 )21م, ص2011السابقة مثل دراسة (شيامء زغيب, 
كام تتفق أيضا مع النتائج السابقة التي أشارت إىل أن 

األكثر بروزا يف معظم التغريدات, األخبار هي الشكل 
خاصة أن قيمة الرصاع والسلبية تعدّ من القيم 

 اإلخبارية التي متنح اخلرب أمهية خاصة.
وأشارت االختبارات اإلحصائية إىل قبول الفرض 
األول الذي يؤكد وجود فروق جوهرية وذات داللة 
إحصائية يف أولويات االهتامم بالقضايا املختلفة يف 

ات حسب املصدر الذي صدرت عنه (أفراد / التغريد
مؤسسات/ غري حمدد), وأن هناك عالقة بني متغري 
(نوع القضية) ومتغري (مصدر التغريدة), وأن الرتكيز 
عىل القضايا املختلفة خيتلف باختالف املصدر الذي 

ن التغريدات الصادرة عن إأطلق التغريدة. إذ 
الرياضية الذكوركانت أكثر تركيزا عىل املوضوعات 

مقابل تركيز اإلناث عىل املوضوعات االجتامعية, بينام 
كانت املوضوعات السياسية والفكرية أكثر بروزا يف 

 التغريدات الصادرة عن حسابات ألسامء جمهولة.

 
وأثبتت االختبارات اإلحصائية أيضا قبول الفرض 
الثاين الذي يشري إىل أن الفروق كانت جوهرية وذات 

بني مصادر التغريدات املختلفة (أفراد/  داللة إحصائية
 املؤيدة واملعارضةمؤسسات/ غري حمدد)يف االجتاهات 
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لطرح القضايا املختلفة, وأن هناك عالقة بني متغري 

 (اجتاه التغريدة) ومتغري (مصدر التغريدة).
فقد كانت التغريدات الصادرة عن املؤسسات أكثر 

ا لد حسابات أكثر بروز املعارضوكان االجتاه  تأييدا
 األسامء الومهية وغري املعروفة.

وبناء عىل النتائج السابقة تقدم الدراسة جمموعة من 
 التوصيات البحثية وهي:

دراسة أسباب بروز قضايا وموضوعات  − 1
معينة يف شبكات التواصل االجتامعي يف فرتات زمنية 
حمددة, ودراسة آليات صعود تلك القضايا إىل قمة 

 وتراجع قضايا أخر.االهتامم العام, 

دراسة اهتاممات قطاعات حمددة من املجتمع  − 2
السعودي (كالنخبة أو اإلعالميني أو علامء الدين) يف 

 شبكات التواصل االجتامعي.

رصد كيفية تناول قضايا حمددة يف فرتات   − 3
زمنية حمددة من خالل شبكات التواصل االجتامعي, 

يب ملعرفة اجتاهات الرأي العام السعودي وأسال
 التواصل احلديثة عرب وسائط اإلعالم اجلديد

طبيعة املضمون واالجتاهات والقيم دراسة   − 4
املجهولة يف شبكات التواصل  التي تبثها املصادر

االجتامعي عن الشأن السعودي (وخاصة يف تويرت) 
 ارتفاع نسبةاستنادا إىل ما أوضحته هذه الدراسة من 

ت التي شملتها يف التغريدا هولةجاملصادر امل مشاركة
 الدراسة.

دراسة اجتاهات اجلمهور السعودي إزاء ما  − 5
يتم تداوله عرب وسائل التواصل االجتامعي من قضايا 

 وموضوعات.
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  مالحق الدراسة
 :خالل فرتة الدراسة KSA#السعودية,#التي صدرت عنها تغريدات ضمن هاشتاج أكثر الشخصيات واجلهات  .)11جدول رقم (
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 % ك الصفة (التعريف بحسب اجلهة ذاهتا) اجلهة / الشخصية م
1

 هاشتاق السعودية
 Verified account 

 HashKSA@ 

قات أول وأكرب حساب متخصص بنرش وإشهار اهلاشتا
 اجلديدة واملتداولة بني املغردين السعوديني

 418 7.95 
 

2

  أخبار السعودية
 SaudiNews5o@ 

آخر األخبار السعودية بني يديك, متابعة أهم األخبار, أخبار 
 عاجلة وحرصية, جديد الصور والفيديو

383 7.29 

3

االتصاالت 
 Verified account  السعودية

 STC_KSA@ 

الرشكة الوطنية الرائدة يف تقديم خدمات االتصاالت 
 املتكاملة يف اململكة العربية السعودية

252 4.79 

4

|  Akhbar اخبار
unt Verified acco  اآلن

 akhbar@ 

مفهوم جديد يف عامل اإلعالم التلفزيوين يف  ”اآلن“تلفزيون 
 الرشق األوسط 

, هتتم يف املقام االول بقضايا املرأة العربية وتبث "اآلن"قناة  
 براجمها من مدينة ديب لإلعالم,

235 4.47 

5

  د. سلامن العودة
Verified account 

 salman_alodah@ 

نائب رئيس منظمة النرصة العاملية, مساعد األمني العام يف 
 االحتاد العاملي لعلامء املسلمني, عضو جملس اإلفتاء األورويب

219  4.17 

6

  أخبار السعودية
 SaudiNews50@ 

بار السعودية بني يديك, متابعة أهم األخبار, آخر األخ .اآلن.
 أخبار عاجلة وحرصية, جديد الصور والفيديو

212  4.03 

7

  خالد املطريف
 Verified account @Almatrafi

 3.75 197 املدير اإلقليمي لقناة العربية يف السعودية

 % ك الصفة (التعريف بحسب اجلهة ذاهتا) اجلهة / الشخصية م
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 :الدراسة عينة –القضايا التفصيلية التي تناولتها التغريدات  .)12جدول رقم (

8

  عاجل السعودية
 3ajel_ksa@ 

 2.74 144 .أول حساب لألخبار ورصد آخر األحداث العاجلة يف السعودية

9

 −  42اخبار 
 @Akhbaar24   السعودية

باألخبار واألحداث التي هتم املواطن  24هيتم موقع أخبار 
 واملتابع السعودي سواء كانت حملية أو خارجية

118 2.24 

10

  هنا السعودية
 here_ksa@ 

منوع و مفيد حساب .. “بإختصار هنا ما يدور يف تويرت السعودية
 و األهم أنه خفيف الظل.... فـ مرحباً بكم

117 2.23 

11

  فؤاد الفرحان
 alfarhan@ 

  مدون سعودي
 

103 

1.96 

12

الصحافة 
 @KSA_Press   السعودية

, جيب أن خيتلف جذرياً عن عمل العمل الصحفي ال يوم وغداً
صحافة األمس, وأغلب الصحف السعودية بحاجة ماسة إىل 

 تطوير األداء حتى تكون رشيكاً فعاال

89 1.69 

13

  بدرية البرش
 badryahalbeshr@ 

 1.45 76 كاتبة سعودية

14

  حممد الرطيان
 alrotayyan@ 

 1.16 61 كاتب سعودي

1550.09 2633  شخصيات وجهات أخر 
 100.0 5257  املجموع 
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   .)12جدول رقم (تابع 

 
 

أهم األوسام التي ارتبطت هبذه 
 ياالقضا

عدد  %
 التغريدات

 م القضية

االهيل #اهلالل #االحتاد # 
 النرص#
 زين_دوري#

8.20  1 املباريات الرياضية  431

قامت هيئة  2013مارس  18يف 
االتصاالت وتقنية 
املعلوماتبحجب مدونة 
(هلكوين) التي تبنت هذا 

 املوضوع

 هلكوين#
 

5.65 297  2 الشهادات الومهية

مارس بسبب 2يف 
 "تطهري بريدة"مانشيت

استقاالت وهتديدات ومطالبات 
صحيفة "باالعتذار تعصف بـ 

  "الرشق

 بريدة_تطهري#بريدة _اعتصام#
 

 

 3 اعتصام بريدة 218 4.15

 امننا_هيددون_األثيوبيون# 
اجلنوب _يف_االثيوبيون#
اجل_أمن_هيددون_االثيوبيون#

 نوب

3.69 194
 
 
 

اهتامات لوافدين 
أثيوبيني بتهديد 

 يف اجلنوباألمن 

4 

م سيول منطقة 2013يناير 29
 تبوك 

 األرصاد#
 تغرق_تبوك#
 الرياض_غبار#

3.52 185 السيول, وأحوال 
الطقس, وموجات 

 الغبار

5 

 الكتاب_معرض# م2013مارس  15 −5
 

3.23 170
 

معرض الرياض 
 الدويل للكتاب 

6 

مارس  28 −21خالل الفرتة 
 م2013

 7 م 2013 رايل حائل 167 3.18   حائل_رايل#
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   .)12جدول رقم (تابع 

تضمن اخلطاب مطالب حمددة  
يف التعاطي مع مطالب الناس 

مارس  15واحتياجاهتم املختلفة 
2013. 

 يمثلني_العودة_خطاب#
 اليمثلني_العودة_خطاب#
 

2.91 153 خطاب سلامن 
 العودة

8 

 م2013فرباير 13
 

 حكمي_رهام#
 احلكمي_رهام#
 األخطاء الطبية#

حادثة نقل دم ملوث  139 2.64
بمرض اإليدز 
ملريضة يف مستشفى 

 جازان العام

9 

 االستقدام_رشكات# 
 العاملة#
 املنزلية_العاملة#

2.59 136 العاملة املنزلية 
 والعاملة السائبة 

 

10 

 املتصهني_اخلطاب_تفكيك# 
 

2.13 112  11 نقد وسائل اإلعالم

97 1.85 مقاالت#  مقاالت يف 
 موضوعات متفرقة

12 

 التفحيط# 
 تفحيط#
 ساهر#
 

1.67 88 التفحيط, واحلوادث 
 املرورية

13 

 حسم_حماكمة# 
 حسم#
 
 

1.58 83 حماكمة عبد اهللا 
احلامد وحممد بن 

 فهد القحطاين 

14 

 حافز# 
 

1.58 83 برناج حافز لدعم 
 الباحثني عن العمل

15 

 املبتعثني# 
 مبتعث#

1.48 78 املبتعثون السعوديون 
 يف اخلارج

16 
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اجلريمة متت يف ينبع يف سبتمرب 
مارس  17م, ويف 2012
م حكمت املحكمة 2013

 بالقصاص من اخلادمة القاتلة 

 الشهري_تاال_الطفلة#
 الشهري_تاال#
 

1.31 69 قضية قتل الطفلة 
 تاال الشهري

 

17 

بيان هيئة االتصاالت التي صدر 
م أكدت اهليئة 2013هناية مارس 

هنا ستقوم باختاذ اإلجراء أ
 املناسب 

سكاي_فايرب_الواتساب_منع#
 ب
 اإلتصاالت_هيئة_بيان#

1.26 66 إشاعات عن حجب 
 سكايب وواتس أب 

 

18 

61 1.16 األلبان_أسعار_ارتفاع#   19 ارتفاع األسعار

يف مارس املركز الوطني للقياس 
 والتقويم(قياس) 

اختبار قياس للمعلامت ألول 
 مرة 

 

 
 املعلامت_سقيا#
 قياس#

1.08 57 اختبار قياس 
 املعلامت

 

20 

 
 

 49.95 2626 موضوعات أخر  

  100.00 5257   املجموع



  عادل بن عبدالقادر املكينزي: القضايا السعودية عىل شبكات التواصل االجتامعي...  336
 

 

 


