
مسلسل
الحبار_لعبة#

في عيون المشاهدين

الحبار_لعبة#
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"ترندإن "عن 

كاتشبعلىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

اً،خصوص"تويتر"منصةوعلىعموماًاالجتماعيالتواصل

.احترافيةأدواتباستخداموذلك

ختلفمأثرتقتفيالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"تقدِّم

تتنوعماكمرئياً،أوسماعياًأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواع

مرمستتحليلمن"ترندإن"تقدمهاالتيالتحليلباقات

لب،الطحسبوالتحليلالحمالتوتحليلموسميوتحليل

.متخصصةتقاريرشكلفيذلككلوتقدم



محتوى التقرير
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.تمهيد

.نطاق التقرير

.ملخص التقرير

.موضوع التحليل

.لمتفاعلينامناطق 

.المتفاعلينواهتمامات فئات 

.اتجاهات التفاعل

.اتجاهات المتفاعلين

.تمنشوراالأبرز 

الحبار_لعبة#
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:تمهيد

ين منافسددد  بدددين مشدددار ثدددو  الحبدددار _لعبددد #مسلسدددل تددددور أثددددا  

عبر ألعاب تتطلّبمليون دوالر38يتسابقون على جائزة مقدارها نحو 

دد مسلسدددل المر دددز اعو    عدددالثقدددق وقدددد . ممارسدددات  يدددر ةنسددداني 

ك بدين المشددوقدد. الشدبة مند  ةنشدا المشداهدات  اهدين أثدار جددالك  بيدرا

ل وقددد ثدداو  المديّدددون تطبيددق فةددرة المسلسددد. بددين مديددد ومعددار 

( Free Fire)و ( Minecraft)و ( PubG)ثدل ألعداب افتراضدي  مداخدل 

. لعب  واقعيصمموا خرونآو

:حقائق عن المسلسل
. المسلسل ةنتاج  وري

."الجول  السادس "للقص  أن تةون فيلماك باسم اك  ان مقرر 

.2021طالقه   سبتبمر ةمليار مشاهدة من  24.3المسلسلثقق

.ثلقات فقط9المسلسل من يتةّون 

. مليون دوالر17ميزاني  ةنتاج المسلسل 

.سنوات10ستغرق تأليف المسلسل ا

.شهور 6و  ثلقتين ثوايل أاستغرق تصوير 

.مشارك456  لعب  المسلسلعدد المشار ين
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:راإلطار الفني للتقري

:عبارة البحث

الحبار_لعب #

الموقع الجغرا 

. العربيالدو 

:فترة الرصد

2021-10-25ةىل 2021-9-24من 

:الغر 

العددددددددر  نحددددددددو الددددددددرأي العددددددددا توجهددددددددات قيددددددددا  

.مسلسل لعب  الحّبار

:البحثمنصات 

مي منصات التواصل االجتماعي والقنوات الرق

:لغ  البحث

.العربي 

الحبار_لعبة#
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:ملخص التقرير

الحبار_لعب #

عمالتفاعلبهدفالوسمظهر
يالةورالحبارلعب مسلسل
شبة علىعرضهتمال ي
".فيلةسنت"

:فترة الرصد
2021سبتمبر 24من •
2021أ توبر 25ةىل•

32,300
ل تغريدة ومقا

1.4
مليار وصو 
على اإلنترنت

بي    المملة  العر همالمتفاعلينري أ ث
، تليها جمهوري  مصر %68السعودي  بنسب  
.%5.2العربي  بنسب 

68%

50.6%49.4%

كث :ينالمتفاعلرية أ

سنة24–18بي  ن



:موضوع التحليل
الحبدار _ لعبد#بعد عر  المسلسل على نت فديلةس، بددأ التفاعدل مدع وسدم مسلسدل 

هددور بظهددور آرا  مختلفدد  علددى منصددات التواصددل االجتمدداعي مددا بددين مديددد ومعددار ، وظ

مبنيد  " وكتيد  تد"تحليالت تتناو  شخصيات المسلسدل،  مدا ظهدرت فيدديوهات علدى 

عضدهم لعبد  على موسيقى اللعب  اعوىل من ألعاب المسلسل السّت  منصد ، بدل ونّفد  ب

.Free fireو   PubGالحبار على تطبيقات الجوا  و  بعض اعلعاب المشهورة مثل 
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ارات را  عدن المسلسدل والشخصديات،   در عبدآسدبتمبر بنشدر 24ثيث بدأ التفاعل بدايد  مدن يدو  

ى الجدوا  وقيدا  ونشر صور من لعب  الحبار، ثم زاد التفاعل عند بد  انتشار تطبيق لعبد  الحبدار علد

تراضددي  واقعيدد  بعددض المدددثرين علددى منصددات التواصددل اإلجتمدداعي بتنفيدد  لعبدد  الحبددار  لعبدد  اف

الةدوري مشدار   بعدض المدسسدات مثدل المر دز الثقدا مدع و  بعض ألعاب الجوا  المشدهورة، 

.  أبو ظبي بعض مسابقات لعب  الحبار

24قا  المتفاعلون خال  الفترة من

:أ توبر، بنشر25سبتبمر ةىل 
32,300

ـــومقتغريدة ــ ــ ــ ــ ــ ةالــــــ

:إجمالي التفاعل مع التغريدات

ات ــــــــمنصعلى مليون 1.8

التواصل اإلجتماعي

:تكرار وصول التغريدات

ظهورمليار 1.4

على اإلنترنت
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:التفاعلمناطق 

: الحبار_لعب #وسمأبرز الدو  التي تفاعلت مع 

مدددددع المملةددددد  العربيددددد  السدددددعودي  المر دددددز اعو    التفاعدددددلاثتلدددددت•

.جمايل المتفاعلينةمن % 67.7الحبار بنسب  _ لعب #

وهدى نسدب  % 5.2  المر ز الثاين جمهوي  مصر العربيد  بنسدب  أتت •

% 4.2اإلمارات بنسب  تهما ضئيل  جدا مقارن  بالمملة ، ثم تل

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 



:اهتمامات المتفاعلين

همبارالح_لعب #بوسممهتميننسب أعلى

يليهماالجتماعي،التواصلمواقعرواد

تومسلسالواعفال بالجامعاتالمهتمون

.االنيميشن

مدشرايعتبراإلهتماماتبينالنسبتقارب

معالمجتمعفئاتمختلفتفاعلعلى

.اهتماماتهماختالفعلىالحبارلعب #

 Intrend-2021ن عتقرير صادر 
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:المتفاعليناهتماماتوفئات 

:أعمار المتفاعلين
ا أعلدى نسدب  24-18تصدر السن من  عامك

الحبدددددار _لعبددددد #التفاعدددددل مدددددع مسلسدددددل 

ن ، تدددالن بنسدددب  متقاربددد  مددد%46.4بنسدددب  

%.  44بنسب  34-25هم أعمارهم بين 

م ثددم بعددد  لدد  تفاعددل بنسددب أقددل مددن هدد

.فأ ثر35  سن 
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:التفاعلاتجاهات

  ور واإلندا  لدد  الدعند تقييم التفاعل اإليجا  والسدلبي 

 ل على نجدا  المسلسدما يد  ؛نجد أن النسب متقارب 

اعدل ونجدد أن أ لدب التف.الحصو  علدى ةعجداب الجنسدين

نفيدددد  اإليجددددا   ددددان بنشددددر فيددددديوهات عددددن المسلسددددل وت

فاعدل أ لدب التدار داخدل اعلعداب المشدهورة، بينمدا الفةرة 

قصدددددد   فددددددا  المسلسددددددل قبددددددل العددددددر ثددددددو  السددددددلبي 

لسددددلواعبطددددا  والمشدددداعر السددددلبي  التددددي يناقشددددها المس

.ته على اعطفا  وطالب المدار وخطور 

23.5%60.3%16.2%
سلبيطبيعيإيجابي

سلبي

ايجابي

طبيعي
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:الحياديالتفاعل

رتدامتوقع أوثيادي  انتتفاعلنسب أ بر

دا وةبالمسلسلوعر تحليلفةرةتبّنيثو 

عمواإلنساني ،اإليجابي المشاعر عنهالرأي

ساباتالحبعضوقيا المسلسلبمتابع نصائح

أعما ووالفنانينالمسلسلأخباربنشرالرسمي 

.الحبار_لعب #لدمشابه 

ا فةاراعمعالحيادي التفاعالتمنجز هنال أيضك

ألعابلداخاللعب تنفي  البعضتبناهاالتي

.أخر 

تفاعل حيادي

60.3
%

:أبرز العبارات المتداولة

."تحدي الحلوة الةوري "

."ة ا تحر ت را  تموت"

."مراجع  عثدا  المسلسل

." نظرة على علم النفس للمسلسل ال ي ثطم اعرقا  القياسي"
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:اإليجابيالتفاعل

المسلسل تمثل التفاعل اإليجا     ةبدا  اإلعجاب ب

طبيقات وفةرته وأدا  الممثلين والترويج لأللعاب وت

.ه مع تداو  منتجات مشاب. الجوا  التي تحا يه

:بعض العبارات المتداولة

تفاعل إيجابي

23.5
%

بددار ، الح_لعبدد #ثبيددت أنقددل لةددم درو  تسددويقي  مددن مسلسددل "•

."سوا  عن محتو  المسلسل أو عن نجاثه"

."اخطر لعب    العالم-لعب  الحبار الخطيرة •

طدور !! ايدل جربت لعب  الحبار مسلسدل سدةويد  ديم   ببجدي موب"•

"جديد؟

لعبددد  واقدددع )مدددع اليوتيدددوبرز  SQUID GAMEا بدددر لعبددد  الحبدددار "•

.("افتراضي

$ 1دفدع لعبنا لعب  الحبار    مداين  رافدت لةدن  دل العدب يمدوت ا"•

."��اللي يتحرك يخسر | ��

." !! Squid Game| انخطفت : لعب  الحبار "•
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:اإليجابيالتفاعلعننموذج
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:السلبيالتفاعل

الحبددار _لعبدد #أبددرز التفدداعالت السددلبي  مددع مسلسددل 

ة مشداهد قالت ةنده مسلسدل للةبدار فقدط بسدبب  ثدر 

القتددددددددل والعنددددددددف،  مددددددددا وجهددددددددت ثسددددددددابات بعددددددددض 

اإلعالميددددددين والمددددددددثرين والمدددددددار  نصدددددددائح بعدددددددد 

ى مشددداهدة اعطفدددا  المسلسدددل نسدددب  لخطورتددده علددد

  عقليددد  الطفدددل واثتماليدددد  تقليدددد مشددداهد العنددددف

دددددددا  ددددددددان هنددددددداك بعددددددددض . المندددددددز  أو بالمدرسدددددددد  أيضك

عدددددددض التفدددددداعالت السدددددددلبي  نتيجددددددد  للتدددددددأثر بمدددددددوت ب

اعشدددددددددددخا    المسلسدددددددددددل والمشددددددددددداهد المددددددددددددثرة 

.والحزين 

:أبرز عبارات التفاعل

تفاعل سلبي

16.2
%

صددل  ميدد  عنددف مددي طبيعيدد  ،  يددف  ددل هدد ا العنددف ينتشددر ويو "•

."للطفل

ين الحبددار مسلسددل  ددور  يحددر  علددى القتددل والعنددف بدد_لعبدد #"•

."اعطفا 

لعبدددد  الحبددددار الةددددل ينتظددددر مدددداهي ال_لعبدددد #الوضددددع بلبنددددان يشددددبه "•

."القادم  ومن سُيقتل بد  بارد

ا ثدددددر علدددددي البا سدددددتاين اروع شخصددددديه بمسلسدددددل لعبددددد  الحبدددددار و"•

."اتاثرشخص خالين 

و لندا ا ثر شي ينرفدز ان الحلدو   اندت قددامهم وقددامنا بدس وضدح"•

."ان الخوف والتوتر ما يخلي الواثد ير ز
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:السلبيالتفاعلعننموذج
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:اتجاهات المتفاعلين

علوا مدع أعجبوا بفةرة مسلسل لعب  الحبدار وتفدا•

:أثدا  المسلسل

جتمداعي تفاعلت نسب   بيرة علدى منصدات التواصدل اإل

  أو الحبددار سددوا  بطريقدد  مضددحة_لعبدد #مددع مسلسددل 

ي  بإبدددددا  اإلعجدددداب نظددددركا للمشددددةل  االجتماعيدددد  اعساسدددد

اعزمدات التي قامت عليها فةدرة المسلسدل المتمثلد   

عدد  المادي  التي يتعدر  لهدا جدز   بيدر مدن المجتمدع و

دال  تفاعدل هد. قدرة البعض علدى تحقيدق اعمدان المدادي

اخددل أيضددا بممارسدد  اعلعدداب  لعبدد  واقددع افتراضددي أو د

ألعدددداب مشددددهورة، وأيضددددا انعةددددس  لدددد  علددددى تحميددددل 

.تطبيق لعب  الحبار ال ي تجاوز مليون تحميل

:يعتقدون أنها خطيرة على اعطفا •

سلسدددل نسددب  ليسدددت قليلددد  مددن المتفددداعلين انتقددددوا م

ل ونهدوا الحبار بسبب  ثرة مشاهد العندف والقتد_لعب #

اعطفدددا  عدددن مشددداهدته لتجندددب تبندددي مشددداهد العندددف

ال  ومحاولدد  تنفيدد ها   المدرسدد  أو المنددز ،  مددا أن هددد

.اعتبروا المشاهد تهدد تربي  الطفل

:يعتقدون أنها مدثرة على  اععصاب•

نسددددددب  مددددددن المتفدددددداعلين  يعتقدددددددون أنهددددددا تدددددددثر علددددددى

.اععصاب بسبب  ثرة اعثدا  ومشاهد العنف

70%

16%

14%
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أبرز 
المنشورات
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:الوسمانتشارسبب

" يديةددددرا"انتشددددر فيددددديو  علددددى قندددداة 

علددددى اليوتيددددوب عددددن لعبدددد  الحبددددار  

ددا أعلددى نتدد" ببجددي" ائج موبايددل، محققك

تفاعدددددددددل علدددددددددى منصدددددددددات التواصدددددددددل 

.اإلثتماعي

معدل 
راـــــــــــــــــنتشاإل

معدل
اعلـــــــــــــــالتف

1.5M

200K
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:اليوتيوبعلىالفيديوهاتأبرز



أبرز التغريدات

1
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أبرز التغريدات

2
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أبرز التغريدات

3
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أبرز التغريدات

4
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أبرز التغريدات

5
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!شـــكرا لكم

الحبار_لعبة#


