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عن إن ترند

علىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

ةمنصوعلىعموماًاالجتماعيالتواصلشبكات

.يةاحترافأدواتباستخداموذلك،خصوصاً"تويتر"

أثرفيتقتالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"متقدِّ

ماعياًًسأونصياًًكانسواءًالمحتوىأنواعمختلف

إن"دمهاتقالتيالتحليلباقاتتتنوعكمامرئياً،أو

ليلوتحموسميوتحليلمستمرتحليلمن"ترند

كذلكلوتقدمالطلب،حسبوالتحليلالحمالت

.متخصصةتقاريرشكلفي

اإلعاقة_ذوي#
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المقدمة

اإلطار الفني للتقرير

ختصاراقضايا ذوي اإلعاقة ب

موضوع التحليل

المناطق الجغرافية للمتفاعلين

فئات المتفاعلين مع قضايا ذوي اإلعاقة واهتماماتهم

.فئات المتفاعلين مع حساب هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة

ايا ذوي يف التعبير عن قضستخداًمااوسائل التواصل اإلجتماعي األكثر 

.اإلعاقة

لصحف نسبة األخبار والتغطيات عن األشخاص ذوي اإلعاقة يف حسابات ا

.والمواقع اإلخبارية

.ةن األكثر تفاعًًل مع قضايا األشخاص ذوي اإلعاقوالمشاهير والمؤثر

طبيعة المتفاعلين مع الهاشتاق من حيث اإليجابية والسلبية

أبرز قضايا ذوي اإلعاقة

أبرز منشورات الهاشتاق

اإلعاقة_ذوي#
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:المقدمة

: اإلعاقةيتعريف ذو
كتسمماب الخبممم،الممتعل  :هممم األشممخاص المميين لممديهم قصممور يف رات، وا

ل نتيجممة لعواممل وراثيممة أو عواممم؛ مثممل األشمخاص األصممحا والمهمارات

.بيئية مكتسبة أو عوامل بشرية كالحوادث واألمراض

:أنواع اإلعاقة
ممن اإعاقة تحدث بسمب  فقمدان الشمخز جم  ً )ة دياإلعاقة الجس•

(. و نقز يف الحواسأه أو شلل أو فقدان دجس

(.ليةيف القدرات العقزو نقأنتيجة لفقدان )اإلعاقة اليهنية •

.(نتيجة لمشكًلت نفسية)اإلعاقة النفسية •

.اللغويةضطراباتاال•

:عوامل اإلصابة باإلعاقة
.جيني ةأسباب وراثية •

.  أسباب بيئية•

الوقتعملكنهامختلفة،اإلعاقةليويالمجتمعنظرةكانتفترةمني

علىدرتهمقإثباتبعديجابيةإبلهمينظرالمجتمعوبدأتتغيربدأت

عتماداالمنوتمكنهمتمي هموإثباتنشطةاألمنالعديديفالنجاح

المؤسساتمنالًلزمالتأهيلعلىحصولهمبعدأنفسهمىعل

.الدولةيفالتوعيةومبادراتالمعنية
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:المقدمة

ام أبرررررا ق ررررايا اي ررررقا  ذوي اإلعاقررررة الترررر  ت ررررتحوذ ع رررر  ا تمرررر

:م تقدم   بكات التواصل االجتماع 

.إنجازات ذوي اإلعاقة وتفاعلهم مع المجتمع•

اعمل ممع اإلعاقمة عنمد التفوبعض المضايقات التي يتعرض لهما ذو•

.المجتمع

.أهمية مشاركة ذوي اإلعاقة يف المجتمع•

.التعليم•

.ندماج يف سوق العملاال•

لت  إليكم أ م اإلحصائيات عن اي قا  ذوي اإلعاقة وق ايا م ا

المتفرررررررراعمين ع رررررررر  م صررررررررات التواصررررررررل  تمرررررررراماع رررررررر  وذحت ررررررررت

. تماع جاال
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:راإلطار الف   لمتقري

:الكلمات المفتاحية ذات العًلقة

اإلعاقة_ذوي#

الموقع الجغرايف

المملكة العربية السعودية

الفترة ال منية

2021-11-7إىل 2021-10-1من 

الغرض

ل دراسممة قضمممايا األشمممخاص ذوي اإلعاقمممة وتفاعممم

.الجمهور معها

منصات التواصل االجتماعي 

ميةمنصات التواصل االجتماعي والقنوات الرق

اللغة

العربية

اإلعاقة_ذوي#
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:رختصااذوي اإلعاقة ب
اإلعاقة_ذوي#

للتوعية ظهر   الها تاج 
والتفاعل مع قضايا ذوي 
.اإلعاقة وتقديم الدعم لهم

فترة التحميل
كتوبر 1من • 2021أ
2021نوفمبر 7إىل•

19,300
ةتغريدة ومقال

:معدل وصول تكرار التغريدات إىل

823,6
مليون وصول
على اإلنترنت

كثر المناطق المتفاعلة مع اله :قاشتامممممممممممممممممممممممممأ
كثر المتفاعلين يف الرياض ب نسبة نًلحظ أن أ

%3.7، تليها المنطقة الشرقية بنسبة89.6%

89.6%
3.7%

36.6%63.4%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعمة

سنة34–25بي  ن



:موضوع التحميل

لمى ذوي اإلعاقة، انتشمر الهاشمتاج عاألشخاصيف  إطار  مبادرات دعم 

وعية عن ونشر التقضاياهممنصات التواصل االجتماعي للتفاعل مع 

كهم يف المجتمع والتفاعل معهم، وكيفية التعامل معهم ضرورة إشرا

.ومع احتياجاتهم، والتفاعل مع مبادرات الدولة لدعم ذوي اإلعاقة
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ع عممن ذوي اإلعاقمممة، علمممى مختلممف منصمممات التواصمممل اإلجتممماعي، بهمممد  التفاعمممل مممم

.القضايا التي تخصهم ونشر دورهم اإليجايب يف المجتمع

نقام المتفاعلون خًلل الفترة م

كتوبر 1 :رمممممممممم، بنشنوفمبر 7إىل أ
19,300

الرررررررررررررررررررومقتغريدة

:فةبمغ إجمالي التفاعل مع التغريدات كا

ات ررررررررم صع   لف أ32.9

التواصل اإلجتماع 

:معدل تكرار الوصول  ذه التغريدات

مميون ظهور823.6

ع   اإلنترنت
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؟لمتفاعميناما    م اطق 

:إلعاقةذوي ااألشخاصقضايا أبرز المناطق الجغرافية التي تفاعلت مع 

% 89.6ة التفاعمل ممع الهاشمتاج بنسمبتحتل الرياض المرك  األول يف •

ن المتفمماعلين، ممممن المؤسسممات، والمشمممهورين والممممؤثريجمممما  إمممن 

. والمنصات اإلخبارية واألفراد وغيرهم

، ثم تليها منطقة %3.7المرك  الثاين المنطقة الشرقية بنسبة يف أيتت•

%.2.1مكة المكرمة بنسبة 

مIntrend-2021عنتقرير صادر 



؟ماهي اهتمامات المتفاعلين

مهتمممممممميننجمممممممد أن أعلمممممممى نسمممممممبة 

ة ذوي اإلعاقممممماألشمممممخاصبقضمممممايا 

ل همم المهتمممون بمنصممات التواصمم

االجتممممممممماعي، يلممممممممميهم المهتممممممممممون 

لمممة بالجامعمممات والتعلممميم ثمممم العائ

.واآلبا 
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:همفئات المتفاعمين مع الها تاق وا تمامات

:فئات المتفاعلين العمرية

عاًمممممما 34-25تصمممممدرت الفئمممممة ممممممن 

أعلممممممممى نسمممممممم  التفاعممممممممل بنسمممممممممبة 

بنسمممممممممممممممممممبة 24-18، ثمممممممممممممممممممم 48.9%

36.9  .%

ن الفئمممة ممممتثمممم بعمممد ذلممم  تفاعلممم

%.12بنسبة 35-44



:تصنيف المتفاعلين

اب تصدر الرجال التفاعل ممع حسم

هيئمممممممممة رعايممممممممممة األشممممممممممخاص ذوي 

بينممما جمما  % 60.8اإلعاقممة بنسممبة 

%.  39.2تفاعل النسا  بنسبة 
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فئررررررات المتفرررررراعمين مررررررع ح ررررررا   يئررررررة رعايررررررة 

:اي قا  ذوي اإلعاقة

:فئات المتفاعلين العمرية

عاًمممممما 34-25تصمممممدرت الفئمممممة ممممممن 

أعلممممممممى نسمممممممم  التفاعممممممممل بنسمممممممممبة 

بنسمممممممممممممممممممبة 24-18، ثمممممممممممممممممممم 49.2%

41.6  .%

كبم ر ممن ثم بعد ذل  تفاعل الفئمة أ

%.9.2بنسبة 35



:مناطق المتفاعلين

ين تحتمممل الريممماض المركممم  األول بممم

المتفمممممماعلين مممممممع حسمممممماب هيئممممممة 

رعايمممممممة األشمممممممخاص ذوي اإلعاقمممممممة 

، تليهممما بممماط  منممماطق%93بنسمممبة 

%. 7المملكة بنسبة
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فئررررررات المتفرررررراعمين مررررررع ح ررررررا   يئررررررة رعايررررررة 

:اي قا  ذوي اإلعاقة

:لغة المتفاعلين

لين اللغة العربية همي لغمة المتفماع

%.  100مع الحساب بنسبة 



:علينالحالة االجتماعية للمتفا

غالبيممممة المتفممممماعلين ممممممع حسممممماب

.  ا هيئة رعاية ذوي اإلعاقة هم اآلب
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فئررررررات المتفرررررراعمين مررررررع ح ررررررا   يئررررررة رعايررررررة 

:اي قا  ذوي اإلعاقة

:هتمامات المتفاعلينا

كثمر المتفماعلين  ئممة ممع حسماب هيأ

هممم المهتممممون رعايممة ذوي اإلعاقممة 

بمممممممممالتعليم والدراسمممممممممة الجامعيمممممممممة، 

بمنصمممممممممممممات يلممممممممممممميهم المهتممممممممممممممون 

.التواصل االجتماعي



% 84: تويتر•

% 9.1: المنصات اإلخبارية•

% 6.3: المدونات•

%1: منصات تواصل اجتماعي أخرى•
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فري داما  سرتقاجتماع  ايكثر وسائل التواصل اال

:التعبير عن ق ايا ذوي اإلعاقة



األخبممممممممار والتغطيممممممممات عمممممممن األشممممممممخاص ذوي اإلعاقممممممممة يف  إحصمممممممائيات

لعربيممة حسممابات الصممحف والمواقممع اإلخباريممة والمممؤثرين يف المملكممة ا

:السعودية

األشممخاصحممول أخبممار وتغطيمماتعممدد التغريممدات والمقمماالت بلمم •

ممممن الممممؤثرين-ذوي اإلعاقمممة علمممى منصمممات التواصمممل االجتمممماعي 

ألممف تغريممدة ومقالممة مممن 11حمموا  -والصممحف اإلخباريممة وغيممرهم

: كااليتتوزيعهاإجما  التغريدات، وكان 

ألف تغريدة 9.8تويتر •

ألف مقالة1.1الصحف اإلخبارية بأنواعها •

فيديو12فيديوهات على قنوات اليوتيوب •

مIntrend-2021عنتقرير صادر 
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ي ن ررربة ايخبرررار والتغنيرررات عرررن اي رررقا  ذو

:باريةاإلعاقة في ح ابات الصحف والمواقع اإلخ
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اعًل  مررع ن والم صررات اإلخباريررة ايكثررر تفرروالمررر ر

:ق ايا ذوي اإلعاقة

-عدد التغريدات
المقاالت

رابط الحساب المنصة المستخدم

556 http://twitter.com/Meaad9930/ تويتر ميعاد المطيري

368 http://twitter.com/manal_____141/ تويتر منال العمري

78 https://news.essahra.net/ موقع
إخبارية

الصحراء

56
http://www.sahafaty.com/news17004843.ht
m

موقع
إخباري

صحافتي

52 http://twitter.com/osamahmed44/ تويتر أسامة أحمد

48 https://musalmantimes.com/ موقع
إخباري

تايمزمسلمان

45 http://twitter.com/asdmagnet/ تويتر مجلة سنابل األمل

37 http://twitter.com/EsmaanySs/ تويتر مالمح
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حيثمنالها تاقمعالمتفاعمينطبيعةما

وال مبية؟اإليجابية

كمممممان التفاعمممممل المحايمممممد ممممممع هاشمممممتاج % 46بنسمممممبة 

تمثممممممممممل يف  نشممممممممممروقضممممممممممايا ذوي اإلعاقممممممممممة، والمممممممممميي 

ي ذوتجماهالمبادرات الدولية ومبمادرات المؤسسمات 

كهماإلعاقممممممة والتشمممممممجيع علممممممى  يف المجتممممممممع،إشمممممممرا

ادرات بعض الوظائف لهم والتفاعل ممع المبموتوفير

.التوعوية

بممممر عالمتفمممماعلونبعمممض العبممممارات التممممي اسممممتخدمها 

:منصات التواصل االجتماعي

تفاعل محايد

46
%

كسمترا تقفممل معارضممها يمموم • كتموبر وتسمممق فقممو بممدخول ذوي 27ا أ

اإلعاقمممممممة وأبطمممممممال الصمممممممحة والقطممممممماع العسمممممممكري ليسمممممممتفيدوا ممممممممن 

%.50التخفيضات الكبرى التي تصل إىل 

انطلقمممممممممت مبمممممممممادرة جمعيمممممممممة أصمممممممممحاب الهممممممممممم إبصمممممممممار بمناسمممممممممبة •

.البيضا _للعصا_العالمي_اليوم#

ة الخاصمة جدة، اليموم، ممثلمة يف  إداريت التربيم_تعليم#احتفت إدارة •

.البيضا _للعصا_العالمي_اليوم#، بم (بنات-بنين )
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حيثمنالها تاقمعالمتفاعمينطبيعةما

وال مبية؟اإليجابية

لدولمممممة تمثممممل التفاعممممل اإليجمممممايب يف الثنمممما  علممممى دور ا

مممممن والمؤسسممممات يف  المبممممادرات والفعاليممممات التممممي

نشمر تسهيل الحياة لألشخاص ذوي اإلعاقمة، و شأنها

إنجمممممازاتهم الفعالمممممة يف  المجتممممممع وتقمممممدير جهمممممودهم

الة .ومشاركاتهم الفع 

بممممر عالمتفمممماعلونبعمممض العبممممارات التممممي اسممممتخدمها 

: منصات التواصل االجتماعي

تفاعل إيجابي

44.9
%

شممخز مممن ذوي 5000هللا يسممعدم مثممل ممما اسممعدتنا واسممعدت •

.اإلعاقة هنيئاً ل  باألجر

تحقة أحممد المنظمممين يرسممم سممعادًة مسمم️❤موقممف إنسمماين نبيممل •

الرياض_موسم#لطفٍل من ذوي اإلعاقة يف 

بمممممممممارم دائممممممممممماً ي يمممممممممد جمالمممممممممم  _مرسممممممممممول#حبايبنممممممممما ذوي اإلعاقمممممممممة •

للي حاب يحضر️❤بوجودكم
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حيثمنالها تاقمعالمتفاعمينطبيعةما

وال مبية؟اإليجابية

مشمممماكل يف اسممممتعراضالتفمممماعًلت السمممملبية تمثلممممت

، تواجمم  األشممخاص ذوي اإلعاقممة مممع األفممراد والجهممات

وتممممممممأخ ر مثمممممممل اسممممممممتخدام المواقمممممممف الخاصممممممممة بهمممممممم، 

والتممممممأخير يفمعممممممامًلتهم لممممممدى األجهمممممم ة الحكوميممممممة، 

.إصدار هويات ذوي اإلعاقة

:أبرز العبارات التي تم تداولها

تفاعل سمب 

9.1
%

لممى أنمما مممواطن مممن فئممة ذوي اإلعاقممة صممار   سممنة بالضممبو مقممدم ع•

الشامل هوية إعاقة وإىل اآلن ما استلمتها بسب  موظفين التأهيل

.بمحافظة حفر الباطن

يقت  مكممممة تسممممب  يف  طممممًلق شممممق#مممممواطن يقاضممممي مستشممممفى يف •

بفحمممز طبمممي خممماطو قبمممل الممم واج أدى إلنجابهممما طفلمممين ممممن ذوي

اإلعاقة

رور وكان الرد واضق من الم" لفيت ثًلث مرات وال حصلت موقف"•

.ال يوجد أي مبرر ألخي موقف ذوي اإلعاقة
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حيثمنالها تاقمعالمتفاعمينطبيعةما

وال مبية؟اإليجابية
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 رر  أبررا ق رايا ذوي اإلعاقرة مررن حيرث التفاعرل ع

:مواقع التواصل

16.61
18.45

5.69

12.30

7.38

20.91

11.07

2.77 3.68
1.14 1.00

التفاعل مع اهم القضايا بالنسبة المئوية
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أبرا ق ايا ذوي اإلعاقة من حيث التفاعل ع   مواقع التواصل

.م شور2600: ق ية تعميم ذوي اإلعاقة

علممميم نحمممو مواضمميع تالنسمممبة األكبممر ممممن التفاعممل ات جهممت•

:وهيه أمثلة،ذوي اإلعاقة

حمممث مجلممممى الشممممورى وزارة التعلممميم علممممى تهيئممممة•

.البيئة الجامعية للطًلب ذوي اإلعاقة

جمممرت بمممرامن تعممماون بمممين هيئمممة رعايمممة األشمممخاص •

جامعممممة اإلمممممام منهمممماذوي اإلعاقمممة وعممممدة جامعممممات 

.التبادل المعريفبغرضمحمد بن سعود 

.مي ينبرز اهتمام بتسليو الضو  على الطًلب المت•

ق رررررية دعرررررم المرس رررررات و ايبحرررررا  التررررر  تهرررررتم

.م شور2500: بذوي اإلعاقة

مممن رواد التواصممل االجتممماعي مممع همميه % 19تفاعممل نحممو •

ال القضمممية التممممي تمثلمممت يف دعممممم الحكوممممة ورجممممال األعممممم

والتممميسسمممات التمممي تخمممدم األشمممخاص ذوي اإلعاقمممة لمؤل

:يةمنها المبادرات التالباألبحاث الًلزمة لدعمهم، تقوم 

دعممممم األميممممر سمممملطان بممممن سمممملمان مركمممم  الملمممم  سمممملمان •

ممممة ألبحمماث اإلعاقمممة وتقمممديره لمممما يقمموم بممم  ممممن أبحممماث لخد

.ذوي اإلعاقة  وتأكيد اعت ازه بكون  من المؤسسين

سمماند رجممل األعمممال محمممد الغيثممي جمعيممة رعايممة األطفممال•

ها ذوي اإلعاقمممممة لتطممممموير الخمممممدمات التأهيليمممممة التمممممي تقمممممدم

.الجمعية

أقيممممممممت لقمممممممما ات لمناقشممممممممة كتممممممم  و مواضمممممممميع خاصممممممممة •

ممممممع األشمممممخاص ذوي اإلعاقمممممة القائممممممة علمممممى بالتعمممممامًلت

.األبحاث

21%

19%
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أبرا ق ايا ذوي اإلعاقة من حيث التفاعل ع   مواقع التواصل

956:  اقرةلأل رقا  ذوي اإلع( البريرد الردوا ي)ق ية توفير العرًلج 

.م شور

، اقمةبالمائة مع القضايا الخاصة بعمًلج ذوي اإلع17تفاعلت نسبة •

:ومنها

قممموم أطلقمممت وزارة الصمممحة مبمممادرة البريمممد المممدوا  والتمممي ت•

لكن أيضا بتوصيل الدوا  للمنازل ليى فقو لكبار السن و

.تضمنت األشخاص ذوي اإلعاقة

.م شور814: ق ية نشاط ذوي اإلعاقة الرياض 

ممممن رواد التواصمممل االجتمممماعي ممممع قضمممية % 12تفاعمممل نحمممو •

حممداث يف  دعمموتهم ألالمتمثمملالنشمماا الرياضممي لمميوي اإلعاقممة 

تفمما  رياضممية وتكممريم الحكومممة لمممن حقممق مممنهم بطمموالت واالح

عمم  ال" غمومي "مممنهم )بم ، وكميل  اهممتم المشماهير الرياضميون 

.بمشجعي النادي من ذوي اإلعاقة( الهًلل

17%

12%

مIntrend-2021عنتقرير صادر 

:ق ايا أخرى

ة مبكمرة مثل تأهيمل األطفمال ذوي اإلعاقمة  ليعيشموا حيماة كريممة يف  مرحلم

لهمم  وكيل  الدمن يف  سوق العمل عبر توفير المهارات والوظمائف( 11٪)

وتموفير لقماح كورونما لميوي اإلعاقمة ( ٪8)وتوفير أجور مناسمبة غيمر متدنيمة 

العصما وكان هنام تفاعل مع بعمض األحمداث الخاصمة بمالمكفوفين ك( 6٪)

اصممة بمميوي كمميل  ذكممر تخصمميز األممماكن الخ. البيضمما ، والتأهيممل النفسممي

.وارع والميادين ويف المسجد الحرامشاإلعاقة يف ال
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أبرز 
المنشورات
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:جالها تاظهورفيالمت ببالم شور

انتشممممممر منشممممممور علممممممى حسمممممماب أحممممممد 

يروج لمعارض ( naifco@)المؤثرين 

كسمممترا وعروضمممها  لممميويالمخصصمممةا

التممممممممي ويشممممممممرح المنتجممممممممات اإلعاقممممممممة 

.تخدمهم

معدل 
راررررررررررررررررراالنتش

معدل
اعلرررررررررررررررالتف

738K

2.4K
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التعميم

تغريدة2600

تفاعل3400
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:دعم المؤسسات

تغريدة2500

تفاعل 3000
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:البريد الدوا  و العًلج

تغريدة 956

تفاعل 2700
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:  الرياضة

تغريدة 814

تفاعل 2000
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:األطفال

تغريدة1100

تفاعل 1800
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:  اللقاح

تغريدة404

تفاعل 925
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فرص عمل ودمن يف سوق

:العمل

تغريدة1100

تفاعل 1200
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:ا  البيض_للعصا_العالمي_اليوم#

تغريدة 288

تفاعل 450
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:اإلعانة المالية

بديل األبحاث؟؟؟

تغريدة 182

تفاعل 185
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:مساعدات التنقل: المسجد الحرام
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!لكم ررركرا  

اإلعاقة_ذوي#


