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:المقدمة

قيتمنهاااااتمنصاااالتواصلوااااااتو تصتاااااليتً صلاااات ااساااااوتواتنصااااالتوستاتااااس ت وااتاااتس تواصاااايت  ااااص

.الواتجصتعتكاف توسخلارت وات صجدول،تاذاكت ااتتواصحفتللىتوالتلدتفيتًلكتواتنص

حف،تخاا تكتاتً همتمنصالتواصلوااتو تصتاليتفيتز ادةتواتا رتللىتواتلوقعتوإلاكصا نس تالص

:  دةتأتلابأنتأ لتطر قت حصاتفسهاتواتهصتلنتباسخلارتًكلنتللاتمنصالتواصلوااتو تصتاليتا

. منهاتأنتًلكتواتنصالتً تحتالتهصتسنتبااصفالاتمعتواخلاتبشكاتملاشات ب هلا

لتا ت تمنتتانبتآخاتأالحتتمنصالتواصلواااتو تصتااليتتاال ت ت صجاالأتمانت ساًناا،ت أاالحتمص

هذوتمؤشاتًلوتدتوات صخدمتللىتمنصالتواصلوااتو تصتاليت  قاتلنتثالثتتالالتفيتواسلم،ت 

لتااالدتمهاامتلااانتً اااالمتد رتًلااكتواتنصاااالت واصااايت فصااارتللاااىتواصاااحفتوتااص تارهاتاصحقساااقتوا

. تلكهوافالاتللسها،تمنتخاللت ضعتوتصاوًسجسالتخاا تبااصا  جتالتحصلىتواغز اتواصيتً

سبتنلضحواصقر اهذو في وتحديدا  الي،و تصتواصلوااشلكالللىواخلسجس واصحفًًا

 واصيوا ربيواخلسجيواص ا نمجلسد لفيواصحفأبازواصقر ا صضتن سث،تويترمنصة

.م2022وا اممنوس لواربعفصاةواصقر ا  غطيوإلاكصا ني، واجساوالرقيواجسالااال

بااد ذاكًل صا،منص للىواخلسجس واصحف تلدًح سنإلىالدوريالتقييمهذاويهدف

.خلسجس د ا كافيواصحفللسهاًحّصلتواصيواصفالادرتال لار ًقسسم

مIntrend-2022منتقرير صادر 



:الكلمات المفتاحية ذات العالقة
واخلسجس _واصحف#

الموقع الجغرافي
د لتمجلستواص ا نتواخلسجيتوا ربي

الفترة الزمنية
م2022واربعتوس لتمنت

الغرض
ًقسسمتًلوتدتواصحفتفيتتمنص تًل صات

:القنوات الرقمية
منصالتواصلوااتو تصتاليت واقنلولتوااقتس 

اللغة
وا ربس 
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:نطاق التقييم
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Engagementالتفاعلدرجةهوالمستخدمالمعيار Scoreالصحفلتلك.

التفاعل؟درجةوماهي

 ا سامأرب  منمكلن م ادا بنا ًم إنتاتاهالةًحلساأدوةمنتللها صمامدرت لنللارةهي

للارةيهوانهائس  وانصسج ،(مخصلف لناااخت  للى  صتدم سار كا)أدناهواتلضح  ب

.أدناهوسرب  الت ا ساواتلز نواح ابيوالت لن

األربعة؟للمعاييرالموزونالحسابيالوسطاختيارتملماذا

لط ًكلنواصيالنصائجدق أك امقساسهلواتلز نواح ابيوالت  .ل ضوابل ضهامًا
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وزن المعيار وصف المعيار المعيار

30% هتمصلت تًفالاتواجتهلرتمعتواتحصلىتبتجادت الا
إلىت  ابالتواتصاب سن

%المعيار األول 

20% اللتمصلت تًفالاتواجتهلرتمعتمنشلرولتواصحسف تخ
وتشهاتأ تربعتتنلي)فصاةتزمنس تمحددةت (م ال

%المعيار الثاني 

30% لندتًكاورت)مصلت تًفالاتواجتهلرتمعتواتحصلىت
(صالهلرهتللىتواخ تواالمنيتاح اباًهمتبتنص تًل 

%المعيار الثالث 

20% التمصلت تًفالاتواجتهلرتواسلميتمعتمحصلىت  اب
واصحف

%المعيار الرابع 

ماهو المعيار المستخدم لتقييم الصحف ؟

اواصفالقساسفيواتتارتالأفضاللىبا لصتادIntrendباخاا منهجس  فقوات ادا بنا  ًم

.وإلتصتاليواصلواامنصالللى

نقاطللىاكسالواص تكن كسفواح ابفي واض فواقلةنقاطم اف فيأ ضاوتً الدوات ا سا هذه

. ًح سنهاواض ف
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ذكرهاالسابقاألربعةللمعاييرالموزونالحسابيالوسط=التفاعلدرجة

((%20×4وات سار)+(%30×3وات سار)+(%20×2وات سار)+(%30×1وات سار))

واصحف  ابالًلز ع صم سثواصفالا،درتالمندرت كانطاقانا لضحباستفاواجد ل

(وس تا–وسافا–وسخضا)وا الث وانطاقالللىًل صافي
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النطاق
درجة 
التفاعل

وصف التقييممالتقيي

فر د100-94أخضر
هاذوتواصقساسمتمانت صىتوآلنتامتًصاتأيتاحسف تمنتاحفتواخلسجتاهذوتواصقساسمتوافر ادت  تكانتوالااللتا

خاللترفعتوات د لتفيتوات ا ساتوسرب  ت وتص تارتًحد  التًل صا

مصتسال93-78أخضر
يتوات اد لتقلساتمنتواصحفت تكنهاتوالاللتاهذوتوانطااقت اكانت االاهات صطلابتمانتواصاحسف تز اادةتفا

وسرب  تمنتخاللتوا تاتللىتنللسالتواتحصلى

متصاز77-62أخضر
ميتماعتمصلتا تًفالااتواجتهالرتواسال)المعياار الراباع واح ابالتضتنتهذوتوانطاقتقادملوتأدو تمتصاازتفايت

هذهتواقفالةهلتمنتألطى( وات سارتوااوبع)باإلضاف تإلىتوات ا ساتوا الث توسخاىت اكنت( محصلىتواح اب

وت61-51أصفر تسدتدو
تمنتو رًقا تات صلىتأللىتللسهمتواصاكسالتللى المعيار الثاني )واح ابالتضتنتهذوتوانطاقت صىت صتكنلو

(واخاصتبااصفالاتواسلميوالمعيار الرابع واخاصتبتصلت تًفالاتواجتهلرتمعتواصحسف ت

تسد50-40أصفر
م ادلت)ياار األول المعواح ابالتضتنتهذوتوانطاقتًحصاجتالتز دتمنتواصح سنتبااصاكسالتللىتواز اادةتفايتت

(واصفالاتواسلميتمعتواح اب

مقللل39-29أصفر
اتواجتهلرتماعتمصلت تًفال)المعيار األول واح ابالتضتنتهذوتوانطاقتًحصاجتالتز دتمنتواصح سنتفيت

ًفالااااتمصلتاا )المعيااار الثالااث  ًح ااسنت( محصاالىتواح ااابتبتجااادت ااالاهتإلااىت  اااابتواتصاااب سن

(واجتهلرتمعتواتحصلىتلندتًكاورتلهلرهتاهم

مصدني28-18أصفر
المعيااار واح اابالتضاتنتهاذوتوانطااقتًحصاااجتالتز ادتمانتوا تااتللاىتوات ااا ساتوسرب ا تماعتواصاكساالتللاى

بشكاتخاصالرابع 

وت17-12أحمر مصدنيتتدو
كاتمناصممتواح ابالتضتنتهذوتوانطاقتبحات تإلىتواك ساتمانتوا تااتللاىتوات اا ساتوسرب ا ت قساتاهاتبشا

ات اف تن بتواصح سن

ض سف11-6أحمر
واصحسف تماعتواح ابالتضتنتهذوتوانطاقت حات تإلىتًاكسالت ًفاغت خصسارتملوضسعتًصناتبتمعتًلتهال

ضا رةتوا تاتللىتوات ا ساتوسرب  ت قساتهاتبشكاتاحميتات اف تن بتواصح سن

غساتفّ ال5-1أحمر
مخااصأتأ تواح اابالتضاتنتهاذوتوانطاااقتً صلاات كينهااتغساااتملتالدةتباسااات ًحصااجتإلااىتًشاكساتفر اق

ًللسفتأخصائيتفيتواتجالتال تاتللىتًح سنت ضعتواح ابتفيتوات ا ساتوسرب  

ماهو المعيار المستخدم لتقييم الصحف ؟

وت  طيوانطاقهذوضتنواصحسف   اب تلد:األخضرالنطاق  فالامصتسالواح اببينمؤشاو

وت  طيوانطاقهذو:األصفرالنطاق م اواتحصلىفيواصح سنالب ضللىوا تابضا رةواح ابالات ؤ ليمؤشاو

ألالهبااجد لًقسسمكادرت أمامملضحماهل

فالااواغسواصحسف اح ابإن اشلتلس  ًنفسذتد دةمحصلىخط  ضعضا رة  نيوانطاقهذو:األحمرالنطاق
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منطق فيوسلتال ساحاب وار اضسسنال ساتسسنوس لىوااتتس واتنص ً صلاتويترمنصة

.ًل صامنص للىواصقسسمًقر افيركالنااذاكواخلسج،

اكننها زت اهاأاسل أنهاللىو تصتاليواصلواامنصالللىوامهلرفيًاغبواصحفتتسع

واصلوااشلكال م صخدملوإلبدوع،لنب سدبنشاهًقلمواذيواتحصلىفإنذاكمنوااغمللى

.فق واتتسالواتحصلى فضللنباواصتا واتشاركال فضللن و تصتالي

دةلقلولدهناكأنم اف و تصتاليواصلواامنصالفيواصحفًلكم ؤ ليللىاذاك

واصحفمنأفضامنشية تلدب دم نصلقعوا ساق،+واتحصلى:للىً صتدواتصتسالالتحصلى

. مصتسالغز امحصلىإ جادفي

ن تكابدو  معطا هاللىمسد اوا لشالمنصالً تاًحد  الهناكذاككا قلا

منص للىاًها  اباااحفيواصحد  الًلك تص تارتلّاق واصحفًلكنجدفها..مسالد  

:ذاكللىأم ل لدة لي فستا!ًل صا

الصوتيةالمساحات

ًس وات ا ال)وتص تار لالق ذولولبصغر دوات ا  ًلك رب واحصر  واتقاباللا تا(واصل

.ًفالاإلىواصحل اأ conversionوااانال فيالت اهت 

المدفوعةالمساحات

Ticketedهل قر لاوتتسنطلق واصيواجد دًل صاًحد ثوتص تارواصحفاصلك تكن أ ضا

Spacesوات ا  للاواحصر  والقا ولإقام خاللمندخاللىواحصللالصحسف  تكنبحسث

.ًل صاللى  ابهاخاللمنواصلًس 

الحيالبث

.واتهصمواجتهلرمع واصفالاًل صامنص للاواحيوالثخااس وتص تار

رتشخيص لمشكلة تواجد الصحف على منصة تويت
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تقيااااااااااااااااااااااايم الصاااااااااااااااااااااااحف 
الساااااعودية علاااااى منصاااااة 

2022للربع األول تويتر

أول  
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األخضر؟النطاقضمنوأصبحتتقييمأعلىعلىالرياضيةحازتلماذا

تسالوسرب  وات ا ساكاف فيمتصازةنصائج ققتخليجيا  األبرزالرياضيةصحيفة فيأكلابشكالً 

أنا ذكوات سار،هذودلمفي  هممحصلىنشاللاواصفالام ا سامنالرابعالمعيارًح سن

.وااوبعوات سارفيواخلسجس واصحفبسنم دلأللىللى صلتوار اضس 

ييم صحيفة الرياضية األبرز خليجيا  حسب التق
وصحيفة الرياض ضمن النطاق األحمر؟
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متوسط تفاعل الجمهور 
مع املحتوى مبجرد 

وصوله إىل حسابات 
املتابعني

متوسط تفاعل الجمهور 
مع منشورات الصحيفة 
خالل فرتة زمنية محددة

متوسط تفاعل الجمهور 
عند تكرار )مع املحتوى 

(ظهوره لديهم

متوسط تفاعل الجمهور 
عند تكرار )مع املحتوى 

(ظهوره لديهم

املعيار الرابعاملعيار الثالثاملعيار الثايناملعيار األول

املعايري األربعة لحساب درجة التفاعل للحسابات

؟تقييمأقلعلىالرياضصحيفةحصلتلماذا

واصحسف صاب يملددأنإلىباإلضاف  وا انيوس لوات سارفيًقسسمأقاللى صلتوار اراحسف 

:واصفااسامنمز د لي فستاوااوبع،وات سارفيكلسابشكاأثّاوا ددهذو(ملسلن4.6)
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لماذا الرياضية ضمن النطاق األخضر وصحيفة
الرياض ضمن النطاق األحمر؟
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؟تقييمأقلعلىالرياضصحيفةحصلتلماذا

ح ابالا الاهابتجادواصحسف ًغر دةمعواجتهلرًفالامصلت )باواخاصاألولالمعيارفي

هذوصسج ن ض فواتتلك ،احفبسنًقسسمم دلأقاللىوار اراحفس  صلت(واتصاب سن

إلى الاهجاد بتًل صامنص للابتشاركصهواصحسف ًقلمواذيواتحصلىبينإشارة  طيوات سار

.م هًفالالتلس أيًنفسذ  صمواتصاب سناح ابال(Timelineأ واالمنيواخ )

ي المعياااااااار الثاااااااان  صاااااالتتااااااااحسف توار اااااااارتفااااااايت

مصلتاااااااااا تًفالاااااااااااتواجتهاااااااااالرتمااااااااااعت)واخااااااااااصتبااااااااااات

( ةمنشاالرولتواصاااحسف تخاااللتفصااااةتزمنساا تمحااادد

ساستللىتأقاتًقسسمتأ ضاوت هذوتوات سارتم نيتبق

صاالىتماعتمح( واتصااب سن)ن ال تًفالااتواتجصتااعت

ًاال صاتخااااللتفصاااةتزمنسااا تمحااا ددة،تواصااحسف تللاااىت

 ضاااااااا فتهااااااااذوتوات سااااااااارت  طاااااااايتإشااااااااارةتإلااااااااىتأنت

واتحصلىتواصحسف ت ًقلمتبييتلتلسالتًطل اتفي

.واذيتًقلمتبتشاركصهتللىتمنص تًل صا

“
طوير الصحيفة لتقوم بعمليات ت

على المحتوى

”

“
عدد المتابعين يكون له أثر 
هم سلبي في حال لم تحصل من

على التفاعل المطلوب

”

للااىتالمعيااار الرابااع صاالتتاااحسف توار ااارتفاايتت

 واتقدرتأقاتًقسسم،تنصسج تاضخام تلددتواتصاب سن

ملساااالن،تهاااااذوتوا ااااددتن اااال تمناااااهتللااااارةتلااااانت4.6بااااات

 هااذوت ااايثا( خاملاا تأ ت هتساا )  ااابالتغساااتفاللاا ت

.للىتواصقسسمتفيتوات سارتوااوبع

مIntrend-2022منتقرير صادر 
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:الصحف السعودية في مصفوفة التفاعل

عدد
المتابعين

التفاعلدرجة

وديةالسعللصحفالتفاعلمصفوفة

ق
طا
لن
ا

مر
ح
األ

ق
طا
لن
ا

صف
األ

ر
ق
طا
لن
ا

ض
خ
األ

ر
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تياة تقييم الصاحف اإلمارا
على منصة تويتر

2022للربع األول 

ثانيا  
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؟األخضرللنطاقالوصولاليوماإلماراتلصحيفةيمكنكيف

الرياضيةحيفةص)جانبإلىالنطاقهذاضمنالثالثةالخليجيةالصحيفةبذلكلتصبح

(القطريةالرايةوصحيفةالسعودية

بقيأنهأي100/57إلى اابصقسسم(درتاًهأللىفي)وسافاوانطاقضتناليوماإلماراتصحيفة

؟ذاكًحقسقالصحسف  تكنفكسفوسخضا،النطاقًصا صىدرتالختسواصحسف للى

:للىواصاكسالواصحسف من صطلبوسخضاالنطاقوالالل

واجتهلرًفالابتصلت واخاصوا انيوات سار▪

واسلميبااصفالاواخاصوااوبعوات سار▪

لمارات صحيفة اإلمارات اليوم، الصحيفة األولى في ا
:بحسب التقييم
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:الصحف اإلماراتية في مصفوفة التفاعل

عدد
المتابعين
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تيااة تقياايم الصااحف الكوي
على منصة تويتر

2022للربع األول 

ثالثا  



وت :واكل صس واصحف:ثاا ا
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:الصحف الكويتية في مصفوفة التفاعل
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رينية تقييم الصحف البح
على منصة تويتر

2022للربع األول 

رابعا  
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:الصحف البحرينية في مصفوفة التفاعل

عدد
المتابعين

التفاعلدرجة

ينيةالبحرللصحفالتفاعلمصفوفة

ق
طا
لن
ا

مر
ح
األ

ق
طا
لن
ا

صف
األ

ر
ق
طا
لن
ا

ض
خ
األ

ر

مIntrend-2022منتقرير صادر 



يااة تقياايم الصااحف العمان
على منصة تويتر

2022للربع األول 

خامسا  
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:الصحف العمانية في مصفوفة التفاعل

عدد
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رياااة تقيااايم الصاااحف القط
على منصة تويتر

2022للربع األول 

سادسا  
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:الصحف القطرية في مصفوفة التفاعل
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جيةالخليالصحفتقييم
!تويترمنصةعلى

2022للربع األول 
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:الصحف الخليجية في مصفوفة التفاعل
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النسبة
عدد 

الصحف
النطاق

11.1% 1

44.4% 4

44.4% 4
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:نسب الصحف ضمن النطاقات الثالثة

النسبة
عدد 

الصحف
النطاق

0% 0

100% 4

0% 0

النسبة
عدد 

الصحف
النطاق

0% 0

50% 2

50% 2

النسبة
عدد 

الصحف
النطاق

0% 0

100% 4

0% 0

النسبة
عدد 

الصحف
النطاق

0% 0

66.6% 4

33.3% 2

النسبة
عدد 

الصحف
النطاق

25% 1

75% 3

0% 0

نطاقاتالكافةفيالخليجيةالصحفنسب

6.5%67.7%25.8%

لدولابحسبالنطاقاتفيالصحفنسب
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لاااى توصااايات للقاااائمين ع
الصحف الخليجية

يساابو  تااويتر تحدياادا  ومنصااتي فعلااى منصااة التواجااد لتحسااين 
والنستقرام



:واتتسالواتحصلىقالدةبصطلسقًل صامنص للى تلدهاًحّ نأنواخلسجس الصحف تكن

غ امنص اكابينوا لمواصحفللى جبكتا،وإلملاوطلرهل وا ساقوااللسمهلواتحصلى

:وآلتيوانحلللى ذاكمسالوًها،مناالتصفادةفهتها نلغيوسخاىلنًخصلف

:  منصة تويتر

ًل صافيصشارو ن .بك اف  نشاهاًدو اها جايواصي وسخلاروات للمالفيًل صاقست ًكتن

قدرصلىواتحًللسفإلادةفي كتنباتد دة،م للمالنشاأ لاتاخلالنبااحد ثمقّسدغسا

.مشّلققاابفيم ساغساخلانشاباإلمكانإذ.وإلمكان

هذهمن صفسدًأنواصحف بإمكان.احمساوتًصحدثواصي"واصاند"بقائت أ ضاوتًل صامنص  ًصتّسال

وتو تص ان أ نشاه إلادةوا ام  همقدملضلعأيباقصلاسواقائت  خاللمننوآلخر بتحصلىم ال

 بااصالير؛واجتهلمنمحصلىللىالحصللتد دهاشصاقانال أ ًفاللي"هاشصاق"فيواتشارك 

Userباما  تى هذو. لمساوتإبدوليمحصلىفيواصفكساإلىواحات ًن دم Generated Content أ

وإلخلار  واتحصل الأفضاتاد  نيواذيواقصصيوا اد هناك.واجتهلر صن هواذيواتحصلى

:للاب سنها،س دوث واحصايوالحميوانقاإلىضاف باإل.قصصيبقااب

.واصغر دول تالتاواحيوالثخااس ▪

 صر  مقاباللا تاواصلًس وات ا الوتص تار▪

Ticketedوااخااس منو تصفادة▪ Spaces لاوتقر ًل صاتصطلقها واصيواتدفلل وات ا الأ

 صر  اقا ولا تا

33

:التوصيات
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:  اإلنستقراممنصة 

ًسجس د نمنون صقاوممنص للىواصحفمنكلسالدد لتد  اؤلً د ن وضح وتصاو

الل فغساو ن صقاوممنص للىواصحف  ابالأننجداذاك.واتنص في تلدهاتد ىلن

 لدمواتناتل ،"واهاشصاقال"وتصخدوم لدمواتهصت ،وافئ م اف لدم:منهاأتلاب،ا دة

د ا ت لدمواتناتل ،بااطر ق واصلر افخااس وتصخدوم لدمواتصاب سن،معواصفالا

.واتطللببااشكاواحيوالثخااس وتصخدوم لدمواذر ة،أ قالفيواتحصلى

:التوصيات

مIntrend-2022منتقرير صادر 

:  فيسبو منصة 

 سثتسنالتهصواتلوضسع وخصسارو تصهدوف سثمنمنص أفضاً صلافس للكمنص 

Edge"كرونإ دج"خلورزمس خاللمنواتصاب سن،ًهمواصيالتلوضسعوامهلرأ ال  واتنص ً طي

Rank،وانقاوللدد+واتشاركال+واص لسقال+وإللجابال:م ادا  فق.

 قاأأنكافساوتاسسإذ ت.واصفالاتس الزم هاواتحصلى ًكسسفواخلورزمس هذهلتاطر ق  فهم

.واتشارك   واص لسقباإللجابواصفالاللى ّ هم لالمبافق ،واتلضلع شاهد وأ واتصاب لن



الخاتمة
تحصلىالقلولدهناكأنإدروكواخلسجس واصحففيوااقتيواتحصلىلنوات ؤ اسنللى

في نل  واواصحد  المصاب   للسهم،"السياق–المحتوى"ثنائس للىً صتدواتصتسال

مقاباللإتاو في"واصلًس وات ا ال"وتص تارإلىإضاف منها، و تصفادةوااقتس واتنصال

وتواصفالا،ً سابصغر دولوات ا  ًلك رب  صر   للاواحيوالث خااسوتص تارلنفضال

كلنلو أنوات ؤ اسنأ ائك للى.واتهصمواجتهلرمعواصفالاضا رةمع،"ًل صا"منص 

 اّفهيواذواجاذبواتحصلى فضللنواصلواامنصالم صخدميأنبحقسق قنال للى

.واجادواتحصلىنللس منكانال صىلنهم
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 للىماوتلتلو تصتاليواصلوااشلكالللىواصفالاإ صائسالباادًهصم"ًاندإن"

و،"ًل صا"منص  .بهاخاا منهجس للا ذاكخصلاا

م أ نصساوتكانو وتتلواتحصلىأنلوعمخصلفأثاًقصفيواصيواخدمالمنواك سا"ًاندإن"ًقدِّ

 ًحلساصتام ًحلسامن"ًاندإن"ًقدمهاواصيواصحلساباقالًصنلعكتامائساو،أ تتالساوت

ر اًقاشكافيذاككا ًقدمواطلب،  ب واصحلساواحتالل ًحلساملتتي

.مصخصص 
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