
للعملالوطنيةالجائزة
التطوعي

انطباعات الجمهور

التطوعي_للعمل_الوطنية_الجائزة#



02

"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

.لتقريرانطاق

.التقريرملخص 

.أبرز الموضوعات المتداولة

.مصادر المنشورات

.لمتفاعلينامناطق 

.لغة ومصادر المتفاعلين

.اتجاهات التفاعل

.التوصيات

.التغريداتأبرز 

.أبرز منشورات الصحف

كثر التغريدات تداو  ا أ .ل

التطوعي_للعمل_الوطنية_الجائزة#
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:تمهيد

"تويتر"هدف هذا التقرير إىل تحليل انطباعات المغردين يف منصةي

:المنهجية المتبعة يف التحليل

جذب البيانات

اةاسترجاع واستعراض البيانات من خالل األد

فرز المنشورات

المعلومةللحصول علىمعالجة البيانات

Processing

Cleaning

Retrieval

Acquisition
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:نطاق التقرير

:الكلمات المفتاحية

التطوعي_للعمل_الوطنية_الجائزة#

الموقع الجغرايف

المملكة العربية السعودية

فترة الرصد

2021-10-18إىل 12-10-2021

الغرض

قيااااااف التفاعااااال ماااااع الجاااااائزة الوطنياااااة للعمااااال

التطوعي

الرصدمنصات 

ميةمنصات التواصل الجتماعي والقنوات الرق

اللغة

العربية

التطوعي_للعمل_الوطنية_الجائزة#
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:ملخص التقرير

يالتطوع_للعمل_الوطنية_الجائزة#

داء للتفاعل وإبالهاشتاقظهر 
الرأي حول الجائزة الوطنية 

للعمل التطوعي 

فترة الرصد
كتوبر 12من • 2021أ
كتوبر 18إىل• 2021أ

1,131
ةتغريدة ومقال

:معدل وصول تكرار التغريدات

76.2
مليون وصول
على اإلنترنت

:قةالكلمات المفتاحية المستخدمة يف جذب المنشورات ذات العال

التطوعي_للعمل_الوطنية_الجائزة#

الوطن#

التطوع#

تمكين#

رؤية#
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: المتداولةأبرز الموضوعات 



مIntrend-2021ن عتقرير صادر 
09

:أنواع مصادر المنشورات

:تصنيف المتفاعلين مع الحملة

77.4; 77%

22.6; 23%

الجنس

ذكر 

أنثى
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:لمتفاعلينامناطق

:نالمتفاعليومصادرلغة
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:التفاعلاتجاهات

83.7%16.3%0%
سلبيمحايدإيجابي

سلبي

ايجابي

محايد
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:اإليجابيالتفاعل

يم لجاائزة مع إعالن وزير الموارد البشرية والتنمياة اإلجتماعياة بادء التقاد

العمااااااااال التطاااااااااوعيف والتاااااااااي تهااااااااادف إىل تحفياااااااااز وإلهاااااااااام المتطاااااااااوعين 

شاااااار والمتطوعااااااات يف  المملكااااااة بالقطاعااااااات المجتمعيااااااة المختلفااااااةف لن

القطاعااات وترساايا الفكاار التطااوعيف بمسااارتها الااثالت والتااي تسااتهدف

.  الداعمة للتطوع واألفراد

تااي قاماات العديااد ماان الحسااابات علااى منصااات التواصاال الجتماااعي ال

اف باالتعريف تمثل األفراد والقطاعات المختلفة بالتفاعل مع الخبر إيجاب يا

ع بأهااااداف المسااااابقة والتاااارويي لحملااااة المليااااون متطااااوعف ونشاااار الموقاااا

وعيااة لاابع  اإللكتااروا الخااال بالتقااديم للمسااابقةف  ونشاار األرقااام التط

مبذولااة المنظمااتف واإلعتااراف بالقيماة الجتماعيااة واألخالقياة والجهااود ال

. يف مجال التطوعف والستعداد للمشاركة

كثر أشكال التفاعل اإليجايب : وكان أ

."مبادرة مشكورة ضمن العديد من مبادرات وطن العطاء"•

قبال مسيرة دعام وتشاجيع وتقادير الجهاود التطوعياة المبذولاة مان"•

."األفراد ومختلف القطاعات

."تحقيق هدف المليون متطوع"•

قيمااااااة اجتماعيااااااة وأخالقيااااااة مةااااااافة للجهااااااود الرساااااامية واألهليااااااة "•

."المبذولة يف هذا المجال

المتطاااااااوعين  لخدماااااااة وطااااااانهم #مباااااااادرة وجاااااااائزة مهماااااااة لتحفياااااااز "•

."ومجتمعهم

."2030_رؤية#أساف "•
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:السلبيالتفاعل

عااان كاااان هنااااا بعااا  المتفااااعلين ماااع الخبااار بالستفساااار والشاااكاو 

هاا عالقاة الوظائف والتوطينف وتوظيف الشباب العاطال والتاي لام تكان ل

:بالحملة بل بوزير الموارد البشرية لتمثيله الوزارةف ومنها

."الدعم الحقيقي هو توظيف الشباب العاطل"•

الغ معاااا الااوزير أشااكو حاازا  وهمااي إىل أ ااام لكاام فأنااا عناادي باا"•

."تغّيب ظلماا وتبهدلت أنا وعياا أرجو مد يد العون ا

أ يرضااااى عليااااا شااااوف لنااااا موضااااوع زوجااااة المااااواطن احساااابوها "•

ري  ضمن السعودة خلوها تعاي  تار  ماا كال أجنبياة متزوجاة مان اا

."ول كل أجنبية جامعية

بادل تحطاون سالّم وظيفاي واضاو لماوظفي القطااع الخاالياليت"•

."آلف ريال4األعمال التطوعية بنات وشباب يكرفون ويستلمون 

ة منااذ ملااف خريجااات كليااات التربيااة القااديمات يعااانين ماان البطالاا"•

كثر من  ."ةعاماا وليس لهن أولوية يف الوظائف غير التعليمي1٥أ

أياااااااان تااااااااوطين الصاااااااايادلة -أ يخااااااااارن المااااااااواطن ماااااااان افكااااااااارا "•

ر ل المهندساااين المحاسااابين مدرساااين المااادارف األهلياااة وغيرهاااا كثااا

."نراها ع الواقع اتق أ

ماااااوارد التاااااابع لل" التأهيااااال الشاااااامل"أ يحفظاااااا تطبياااااق يااااااوزير"•

ل عطااالن ماان شااهر والمااوظفين يتحججااون بالعطاال والمرضااى لحااو

."لهم ول قوه
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:التوصيات

وضااو تعزياز المحتاو  الرقماي علاى منصاات التواصال الجتمااعي لي•

نياااااة أهااااداف المسااااابقة وكيفيااااة الشاااااتراا فيهااااا ويبااااّين الخطااااة الزم

. للمسابقة

ر تشااااجيع المنظمااااات الداعمااااة لكااااي تتفاعاااال مااااع المسااااابقة وتنشاااا•

. الفعاليات التطوعية المشاركة

ة إنشااااااء حملاااااة تساااااتهدف فةاااااات عمرياااااة مختلفاااااة توضاااااو األنشاااااط•

. التطوعية المؤهلين للمشاركة بها
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أبرز 
التغريدات
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:الوسمانتشارسبب

تنمية تغريدة وزير الموارد البشرية وال

. ابقةالجتماعية التي دّشن بها المس

معدل 
راـــــــــــــــــاالنتش

معدل
اعلـــــــــــــــالتف

438K

1,242



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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:أبرز التغريدات

6

22
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أبرز منشورات 
الصحف الرقمية 

:المسابقةعن 
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":واس"وكالة األنباء السعودية 

1

24

https://bit.ly/3vqvm7l: رابط المنشور

https://bit.ly/3vqvm7l


2

25

https://bit.ly/3BUTfq2: رابط المنشور

:صحيفة الجزيرة

https://bit.ly/3BUTfq2


3

26

https://bit.ly/3vwM456: رابط المنشور

:صحيفة الرياض

https://bit.ly/3vwM456


4

27

https://bit.ly/3ptPNPZ: رابط المنشور

:صحيفة المدينة

https://bit.ly/3ptPNPZ


5

28

https://bit.ly/3pgiKyG: رابط المنشور

:جريدة االقتصادية

https://bit.ly/3pgiKyG


6

29 https://bit.ly/3DSMCVP: رابط المنشور

:صحيفة اليوم

https://bit.ly/3DSMCVP
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30

https://bit.ly/3aUgRis: رابط المنشور

:"سبق"صحيفة 

https://bit.ly/3aUgRis
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31 https://bit.ly/3FRPC6y: رابط المنشور

:صحيفة المواطن

https://bit.ly/3FRPC6y
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كثر :تداوالا التغريداتأ

وقت تاريخ إعادة 

تغريد

المقال نعيالمتاب   المستخدم

12:35
PM

15

أكت
وبر

585

يسعدنا اليوم أن نعلن عن إتاحة فرصة 

التقدم لـ 

التطوعي؛ _للعمل_الوطنية_الجائزة#

استكماال لمسيرة دعم وتشجيع وتقدير 

الجهود التطوعية المبذولة من قبل األفراد 
.ومختلف القطاعات

438,03
8

Ahmed_S_Al
rajhi

2:22 
PM

15

أكت
وبر 36

حفًظا للجهود التطوعية وإبراًزا 

نا للمبادرات الفعالة والمتميزة؛ فتح

باب التسجيل في 

التطوع_للعمل_الوطنية_الجائزة#

ي، متطلعين إلى تحقيق هدف 
.المليون متطوع

16,22
9

MajedAlg
hanmi

3:54 
PM

16

اكت
وبر

24

فريق تطوعي ضمن وحدة 51

التطوع بلجنة التنمية االجتماعية 

2006األهلية بالمدينة المنورة 

متطوع ومتطوعة ساهمو بشكل 

فرصة تطوعية 190فاعل في 

خالل الفترة الماضية في مختلفة 

القيمة 1,376,361المجاالت 
االقتصادية للمبادرات المقدمة 

5,776 csdm1382
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:التغريداتروابط

عدد المتابعين المستخدم

https://twitter.com/Ahmed_S_Alrajhi/status
/1448960686198071296

سليمان أحمد-

Ahmed_S_Alrajhi@الراجحي

https://twitter.com/MajedAlghanmi/
status/1448987582164049924

بن ماجد-
MajedAlghanmi@عبدالرحيم

https://twitter.com/csdm1382/status
/1449373228594601985

التنمية اإلجتماعية األهلية  لجنة-
csdm1382@بالمدينة المنورة 

https://twitter.com/aalqash/status/1
449029036332748824

عبدالغني القش- @Aalqash

https://twitter.com/WCFKSA/status/
1449041424318672903

جمعية الوداد لرعاية -
WCFKSA@األيتام

https://twitter.com/NamaaCMK/stat
us/1449015270358519817

جمعية نماء- @NamaaCMK

https://twitter.com/AlFaisalya/status
/1449734688344522753

الجمعية الفيصلية -@ 
AlFaisalyaالخيرية

https://twitter.com/SaudiNVG/status
/1449098856734597120

العمل التطوعي - @SaudiNVG

https://twitter.com/LSDC_org/status
/1449002884276932612

لجنة التنمية بلينة - @LSDC_org

https://twitter.com/NTP_2030/statu
s/1448988548900732933

برنامج التحول -
NTP_2030@الوطني

https://twitter.com/Ahmed_S_Alrajhi/status/1448960686198071296
https://twitter.com/MajedAlghanmi/status/1448987582164049924
https://twitter.com/csdm1382/status/1449373228594601985
https://twitter.com/aalqash/status/1449029036332748824
https://twitter.com/WCFKSA/status/1449041424318672903
https://twitter.com/NamaaCMK/status/1449015270358519817
https://twitter.com/AlFaisalya/status/1449734688344522753
https://twitter.com/SaudiNVG/status/1449098856734597120
https://twitter.com/LSDC_org/status/1449002884276932612
https://twitter.com/NTP_2030/status/1448988548900732933
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!لكمشـــكراا 

التطوعي_للعمل_الوطنية_الجائزة#


