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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

04

.تمهيد

.نطاق التقرير

.ملخص التقرير

.موضوع التحليل

.التفاعلمناطق 

.المتفاعلينواهتمامات فئات 

.اتجاهات التفاعل

.اتجاهات المتفاعلين

.تمنشوراالأبرز 

بعد_عن_العمل#
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:تمهيد

  مبااااارطل أطلقتهاااا وزارل التماااال والتنميااا  ا  تماعيااااالعملللل عللللن بعلللد

فااااق لتقليااال الفجاااول باااين الباااال ين عاااان التمااال وأ اااحا  ا عماااا   و

:ا متيازات وا شتراطات التالي 

.قابلي  التمل للتأطي  عبر وسائل ا تصا 

.التوظيف بدوام كلي أو  زيئ

.التمل عن بتد يف  غير أوقات التمل المتتمدل بالمنشأل

ًضاا طاعًما بذلك المنشآت وا حا  ا عما   البال ون عن التمال  واي

ين المجتماال لمااا يشااارن بااف ماان انخفااال نوااب  البطالاا  وطعاا  وتم اا

ل مااال للماارأل وتقليااال الهجااارل للمااادن ال بيااارل بحً اااا عااان عمااال وللتتامااا

.ا زمات التالمي  م ل  ائح  كورونا

.ي ون التتاقد عبر مزوطي الخدم  المتتمدين لدى وزارل التمل

:خدمات منصة العمل عن بُعد

.خدم  بناء الويرل الذاتي  للبال ين عن عمل

.التقدي  على وظائف التمل عن بتد

.توجيل المنشآت يف البواب 

.التتاقد مل مزوطي الخدم 

.عرل الوظائف المتال  للتمل عن بتد

.تقدي  تقارير المتابت  والمراقب 
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:نطاق التقرير

:نطاق البحث

بُتد_عن_التمل#

:الموقل الجغرايف

الممل   التربي  الوتوطي 

:فترل الر د

2021-10-31إىل 2021-10-1من 

:الغرل

نحاااو ن اااام التمااال الااارأي التاااامتو هاااات قياااا  

.عن بُتد

:الر دمنصات 

.مي منصات التوا ل ا  تماعي والقنوات الرق

:لغ  الر د

.التربي 

بعد_عن_العمل# 
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:ملخص التقرير
بتد_عن_التمل#

للتفاعل وإبداء الوس ظهر 
ن ام التمل عن لو الرأي 
ً أ بتد و لبحث عن ليضا

.الوظائف

:فترة الرصد
كتوبر 1من • 2021أ
كتوبر 31إىل• 2021أ

4,540
ل تغريدل ومقا

234.3
مليون و و 
على اإلنترنت

ك ر  %92 بنوبالرياليفالمتفاعلينأ
.%15.2بنوب م  منطق تليها

92%
15.2%

33.4%66.6%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعلة

سنة35–24بي  ن



:موضوع التحليل

بتاااد بطااارا الوظاااائف وطلباااات_عااان_التمااال#باادأ التفاعااال مااال وسااا  

.التوظيف  ومن ث  إبداء الرأي لو  الن ام

مIntrend-2021ن عتقرير  اطر 
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وا تغريادات ن نشاروالتاامليضااً أ بنشر الوظاائف والوس بدأت الشركات بالتفاعل مل 

.لطلب الوظائف والتفاعل مل ن ام التمل عن بتد ومناقش  مميزاتف

منلالفتر خال المتفاعلونقام

كتوبر1 كتوبر31إىلأ :راااااااااابنشأ
4,540

ةاللللللللللللللللللللومقتغريدة

:إجمالي التفاعل مع التغريدات

ات للللللللمنصعلى لف أ12.6

التواصل اإلجتماعي

:معدل وصول التغريدات

مليون ظهور234.3

على اإلنترنت



10

:مناطق التفاعل

د بتااا_عااان_التمااال#الرياااال المركاااز ا و  يف التفاعااال مااال ن اااام التلااات

. مايل التفاعلإمن % 92.5بنوب  

وهى نوب  ضئيل   دا   %5.1المركز ال اين منطق  م   بنوب  يف  اءت 

%.1.1ها المنطق  الشرقي  بنوب  تمقارن  بالريال  ث  تل

مIntrend-2021ن عتقرير  اطر 



:اهتمامات المتفاعلين

أعلاى فئاا  مهتماا  هاا  رواط مواقاال 

ك  اار التوا اال ا  تماااعي  كااونه  أ

يه  فئ  مؤهل  للتمل عن بتد  يل

المهتمااااااون بالجامتااااااات والقااااااراءل 

.  وال تب  والتوويق والدعاي 

مIntrend-2021ن عتقرير  اطر 
11

:المتفاعلينواهتمامات فئات 

:أعمار المتفاعلين

عاًماااااااا 34-25تصااااااادر الوااااااان مااااااان 

التفاعااااااااااااااااااااااااال مااااااااااااااااااااااااال ن اااااااااااااااااااااااااام 

بتاااااااااد  بنوااااااااااب  _عاااااااااان_التمااااااااال#

-18  تالهااا  مااان هااا  بااااين 65.9%

%.  23.7بنوب  24

ل ثااا  بتاااد الاااك تفاعااال بنواااب أقااا

.فأك ر35من ه  يف سن 
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:التفاعلاتجاهات

ين الااذكور عنااد تقيااي  التفاعاال اإليجاااي والواالبي باا

بااااا  ل ااااان تفاعااااال النوااااا اء واإلناااااا  نجاااااد أن النواااااب متقار

ك ااار مااان الر اااا  قلااايالً وهاااو طليااال علاااى فت اليااا  اإليجااااي أ

اي كاان ونجاد أن أغلاب التفاعال اإليجا. الن ام بالنوب  لهن

  طلااب وظااائف عاان بتااد سااواء ماان التاااملين أو الشااركات

مااال نشااار خخااار ا خباااار مااان وزارل الماااوارط البشاااري  وموقااال 

انتقااطاً بينماا كاان أغلاب التفاعال الوالبي. التمل عن بتد

تض أناف لو  قل  اإلنتا ي  يف التمال عان بتاد واعتباار الاب

ياااات بم ابااا  إ اااازل  إضااااف  إىل بتاااض التحاااذيرات مااان عمل

دم نصاب باساا  التماال عان بتااد  واشاات ى الابتض ماان عاا

.استطاعتف الحصو  على وظيف  عن بتد

25.5%68.7%5.9%
سلبيمحايدإيجابي

سلبي

ايجابي

محايد
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:الحياديالتفاعل

كبااااار نواااااب  تفاعااااال نحاااااو التفاعااااال المحايااااا د اهبااااات أ

وتمحاااااااورت لاااااااو  طلاااااااب الوظاااااااائف واإلعاااااااالن عااااااان 

ط الوظااااائف المتااااوفرل التااااي تتلاااان عنهااااا وزارل المااااوار 

واع البشري  وموقل التمل عان بتاد  والتوعيا  عان أنا

  مراقبا  التقوط يف ا عما  وتقدي  نصائح عان كيفيا

. الجوطل يف التمل عن بتد

:بتض التبارات التفاعل المحايد

تفاعل محايد

68.7
%

ن عاا( برناااما التماال عاان بتااد)تتلان وزارل المااوارط البشااري  ضاامن "•

ك ااار مااان  كافااا  )وظيفااا  شااااغرل للر اااا  والنوااااء لملااا  ( 65)طااارا أ

بمختلااااااف مناااااااطق ( عاااااان بتااااااد)للتماااااال ماااااان المنااااااز  ( المااااااؤهالت

".بالممل  

ك"•  اااار بحاااار ماااان المنصااااات الوااااتوطي  اللااااي  يفتاااارل أن ُتواااات مر أ

."منصات التمل عن بتد نتم .. ويوتفاط منها 

اعتقااااد اعاااااطل الن اااار يف قاااارار عااااوطل كاااال المااااوظفين للاااادوام أ اااابح"•

."ضروري
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:اإليجابيالتفاعل

ن التمل تم ل التفاعل اإليجاي  يف نشر اإلنجازات ع

عااااان بتاااااد وأهميااااا  الن اااااام يف التتامااااال مااااال  ائحااااا  

ل كورونااا  وأهمياا  التماال عاان بتااد يف تحوااين الاادخ

ريحاا   وتجنااب بيئاا  التماال التااي فيهااا عالقااات غياار م

  وبيااان أن التماال عاان بتااد ياادع  ا سااتقال  الماااطي

ر ماااال نشااااار فتالياااااات تااااادريب ماااااوظفين علاااااى تطاااااوي

.التمل عن بتد

:بتض عبارات التفاعل اإليجاي

تفاعل إيجابي

25.5
%

ري أشهر من التمل عن بتد  ومن بيتي فقط  ار عندي راتاب شاه6"
ك ار مان  عميال  تترفات علاى 50وأعما   انبي  مختلف   تتاملات مال أ

."رأشخاص نا حين وتتلمت منه   كّونت أ دقاء و مهور على تويت

اختباااااارا لقيقياااااا  ساااااتمراري  ا عماااااا  يف 19-شااااا لت  ائحااااا  كوفياااااد"
."القطاعات المختلف 

ح التمال يف بتض بيئات التمل المشحون  بتالقاات غيار مريحا  أ اب"
."ورّ  ضارٍل نافت .. عن بتد نتم  ورال  للنفو 

."أعطونا افضل البراما و ا طوات إلطارل فرق التمل عن بتد"
ها وهذي الميزل أنا شخصياً استفدت من.. من مميزات التمل عن بتد"

 ً باااد  .. هاااي إم انيااا  ممارسااا  الرياضاا  المنزليااا  يف أوقاااات الفااارا .. ك ياارا
 اي  يف هاذ  الفائادل كبيارل  اداً  وتشا ل اسات مار ع.. الجلو  بال لران

." ح  الموظفين
ك ار مان سات سانوات يف التمال عان بتاد" مان كل طخلي تقريبااً ومان ا

."خال  منصات التمل
كبار ا نترنات يجمال لاك ا شاخ= التمل عن بتد " اص خيارات وفرص أ

وكاااال النااااا ! بإبااااداعه  وخبااااراته  ومجااااا ته  ماااان شااااتى بقاااااع ا رل
!"لالنا ح  اللي تترفت عليه  كان موتحيل يجمتني به  الواق
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:السلبيالتفاعل

تاااد  أبااارز التفااااعالت الوااالبي  مااال ن اااام التمااال عااان ب

الااراغبين كاناات عاان الحوااابات الخبي اا  التااي تتصاايد

ر يف التمااااال عااااان بتاااااد وتطلاااااب مااااانه  مباااااال  لتاااااوفي

وظااائف  ماال الشاا وى ماان عاان عاادم الحصااو  علااى 

وظائف عن بتاد  والحاديث عان تحاديات التمال عان

بتاااد ورفاااض بتاااض الجهاااات ن اااام التمااال عااان بتاااد 

. بدعوى قل  إنتا ي  الموظفين

:أبرز عبارات التفاعل الولبي

تفاعل سلبي

5.9
%

 ن غلب المدراء رافضين ف رل التمل عن بتدأن أقلت ماوليش"•

."بتض الموظفين قلّت انتا يته  و مرطوطه 

لصااالت   وموقااال التمااال عااان بتاااد أبغاااى وظيفااا  أوناليااان بااا  ماااا"•

وظاائف يل 10متقاو  كال ياوم اقادم فاوق ماوموقل فاشال وكاذا  

."سنتين و  ولدل انقبل فيها

قياااااوط التوا ااااال اللح اااااي مااااال :  أهااااا  تحاااااديات التمااااال عااااان بتاااااد"•

ئاا  المااوظفين   قيااوط التوا اال اللح ااي ماال التمااالء  عاادم و ااوط بي

."مناسب  للتمل   متابت  المهام و اإلنتا ي 

قدمت على اغلب منصاات التمال عان بتاد مان ثاال  شاهور ومال "•

ت لصلت على فر   عمل والد  رغا  اين قادما سف اىل اآلن ما

ك ر من شرك  ك ر من وظيف  وا ."على ا
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:اتجاهات المتفاعلين

:تفاعلوا إيجاباً مل ن ام التمل عن بتد•

 تمااعي تفاعلت نوب  كبيرل علاى منصاات التوا ال ا 

مل ن اام التمال عان بتاد بطلاب الوظاائف واإلعاالن عان

الوظااااااائف المتااااااوفرل التااااااي تتلاااااان عنهااااااا وزارل المااااااوارط 

البشااااري  وموقاااال التماااال عاااان بتااااد  ماااال بيااااان مشااااارك  

.  دافه التمل عن بتد يف تطوير إم انياته  وتحقيق أه

د تبنااوا ف اارل التوعياا  عاان أهمياا  التماال عاان بتاا•

:وتأثير  اإليجاي على المجتمل

ماااال تفاعلااات نوااااب  ماااان المواااتخدمين علااااى اإلنترناااات

ف يف ن ام التمل عن بتد بال تاب  عن أهميتف ومواهمت

الحفاااال علااااى التمااال أثناااااء  ائحااا  كورونااااا  مااال تقاااادي 

لاااو  تطااوير التمااال عااان بتااد ونشااار مشااااركاتحنصااائ

. موقل التمل عن بتد التابل لوزارل الموارط البشري

: يتتقدون أن الن ام غير فتا  إيجاط وظائف•

ّتا  يف نوب  من المتفاعلين  يتتقدون أن الن ام غير ف

لى إيجاط وظائف عن بتد رغ  استمراره  يف التقدي  ع

.مدار شهور

80%

15%

5%

مIntrend-2021ن عتقرير  اطر 
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أبرز 
المنشورات
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كتوبر 31• :مساء  09:47–أ

700او الااااا " نااااايف و"نشاااار لوااااا  •

ل ألااااف متااااابل اقتباسااااا عاااان تغريااااد

ألااف 300لوااا  هياا   خالااد او الااا 

  متابل عن التمل عن بتاد وتوااء

فياااف عااان أبااارز منصاااات التمااال عااان 

.بتد

كتوبر 31• :مساء  08:23–أ

ل تغريااد" هياا   خالااد"نشاار لوااا  •

عن منصا  بحار وتتاونهاا مال موقال 

Freelancer وكياااااااااااف اسااااااااااات مرت

.الك يف التوظيف عن بتد

مIntrend-2021ن عتقرير  اطر 
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:الوسمظهورسبب

  هياااا "انتشاااار فيااااديو  علااااى لوااااا  

الاااااذي ينشاااار إلصاااااائيات عااااان " خالااااد

إنجااااااااااااز الواااااااااااتوطيين يف الشاااااااااااركات 

التالمياااااااا   وتضااااااااامن الفيااااااااديو ناااااااااداًء 

للشااااااااااااااركات الوااااااااااااااتوطي  المحلياااااااااااااا  

.دلالستفاطل من ن ام التمل عن بت

كتوبر 31• :مساء  09:52–أ

تفاعااااااااال مااااااااال التغريااااااااادل لواااااااااا  

وتحاااااد  عااااان أهميااااا  " تواااااويق.م"

لياال التماال عاان بتااد وفائدتااف يف تق

.نفقات الشركات
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كتوبر 31• :مساء  09:57–أ

باااااااادأت الحوااااااااابات بالتفاعاااااااال ماااااااال تغرياااااااادل 

تحقااق لتغريدتااف لريتويااتوعماال " توااويق.م"

 ً .انتشاراً  يدا

:ظهرا  2:02–نوفمبر 1•

ك ااار مااال التغر  يااادل بااادأت الحواااابات تتفاعااال أ

.  وعن موضوع التمل عن بتد

:مساء  06:49–نوفمبر 1•

و  تصااااعد التفاعااال مااال التغريااادل بوااابب طخااا

توااامى باااا أفضااال أوقاااات مرللااا  الاااذرول أو ماااا

.التوا د على منص  تويتر

:مساء  07:10–نوفمبر 1•

ت تصاااااااعد التفاعاااااال ك يااااااراً وباااااادأت الحوااااااابا

ت التاماا  بإعاااطل التغريااد والمشااارك  باارطوط اا

.عالق  بالتمل عن بتد فزاط ا نتشار

معدل 
رالللللللللللللللللاالنتش

معدل
اعللللللللللللللللالتف

738.1K
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