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"ترندإن "عن 

كاتشبعلىالتفاعلإحصائياتبرصدتهتم"ترندإن"خدمة

،اًخصوص"تويتر"منصةوعلىعموماًاالجتماعيالتواصل

.احترافيةأدواتباستخداموذلك

ختلفمأثرتقتفيالتيالخدماتمنالكثير"ترندإن"متقدِّ

تتنوعماكمرئياً،أوسماعياًأونصياًكانسواءًالمحتوىأنواع

مرمستتحليلمن"ترندإن"تقدمهاالتيالتحليلباقات

لب،الطحسبوالتحليلالحمالتوتحليلموسميوتحليل

.متخصصةتقاريرشكلفيذلككلوتقدم



محتوى التقرير
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.المقدمة

.طار الفني للتقريراإل

.الهاشتاقملخص 

.موضوع التحليل

.المناطق الجغرافية للمتفاعلين

.همواهتماماتالهاشتاقفئات المتفاعلين مع 

.سلبيةواليجابيةطبيعة التفاعل من حيث اإلما

.الهاشتاقاتجاهات المتفاعلين مع 

.الهاشتاقأبرز منشورات 
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:المقدمة

السعودية-يف-مطعم-أفضل-عطنا#يتناول هذا التقرير وسم 

  النحلللو ، عللل"تلللويتر"ويحلللل بياتلللات التفاعللل التلللي لقيهللا علللل  مو للع 

:اآليت

سم مثلل يف  تهاية التقرير تحاول اإلجابة عن استفسارات حول الو •

ا  كثللللللر التغريللللللدات تفللللللاع  كيفيللللللة تفاعللللللل الجمهللللللور مللللللع الوسللللللم وأ

ارهم وما والمواضيع التي تناولت الوسم وفئات المتفاعلين وأعم

.إىل ذلك من المؤشرات اإلحصائية المتاحة
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:راإلطار الفني للتقري

:تطاق البحث
السعودية-يف-مطعم-أفضل-عطنا#

المو ع الجغرايف

المملكة العربية السعودية

الفترة الزمنية
25-10-2021 : 1-11-2021

الغرض

تقيللللللليم مطلللللللاعم السلللللللعودية ملللللللن وجهلللللللة ت لللللللر 

".تويتر"مستخدمي 

منصات التواصل االجتماعي 

تويتر

اللغة

العربية

السعودية-في-مطعم-أفضل-عطنا#
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:موجز التفاعل

السعودية-يف-مطعم-أفضل-عطنا#

ظهر الوسم بغرض تقييم 
المطاعم داخل المملكة 
.وقياس اإلقبال عليها

فترة الرصد
كتوبر 25من • 2021أ
2021توفمبر 1إىل•

15667
ةتغريدة ومقال

15.5
مليون وصول
عل  اإلتترتت

احبةصالسعوديةالعربيةالمملكةكاتتلما
كبر من%62أنوجدالمتفاعلينمنحصةأ

اضالريمنطقةيفمتمركزينالمتفاعلين
كماجداا كبيربفارقالطائفمنطقةتليها
:الشكليوضح

57%
1.2%

58.2%41.8%

كثر الفئات  أ
:العمرية المتفاعلة

سنة34–25بي  ن

1.2%
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32329

19938 12391

7391عدد المتفاعلين مع الوسم
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:اهتمامات المتفاعلين

مIntrend-2021عنتقرير صادر 

ين تبلللرز علللدة اهتماملللات للمشلللاركين بنسللل  متفاوتلللة ملللا بللل•

ى العائللللة والتواصلللل االجتملللاعي والموسللليق  واهتماملللات أ لللر

.كما يوضح الشكل

.منهم يعمل بالهندسة%22منهم يهتم بالعائلة و % 18.2•



ا، مللا بللين  ام مللا ٣٤إىل 1٨أغللل  المتفللاعلين مللن الفئللة العمريللة الصللغيرة تسللبيا عامللا

ا غ كلل المطلاعم وأن الفئلة اركبلر عملرا ا ملا يفسر اعتماد هلذ الفئلة العمريلة علل  أ البلا

ئلات العمريلة و د يعلزى هلذا الفلارق أيضلا إىل  للة تواجلد الف. تفّضل اركل يف البيت

.الكبيرة عل  منصات التواصل االجتماعي

مIntrend-2021عنتقرير صادر 
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:الفئات العمرية
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:التفاعلاتجاهات

23.9%66.2%9.8%
سلبيمحايدإيجابي

سلبي

يجابيإ 

محايد

ا بلللللين تسللللل  التفاعلللللل ملللللن حيلللللث اإليجاب بلللللا يلللللة تجلللللد تقاب

تخطلل  والسلللبية بللين النسللاج والرجللال إال أن فئللة الرجللال ت

.بالمائة٣النساج يف تس  التفاعل اإليجايب بفارق 

٦٥رجللال متوسل  تسلبة التفاعللل المحايلد بللين النسلاج و ال

.بالمائة
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:الحياديالتفاعل

تفاعل حيادي

66.2
%

ىحتللوحيللث اكللان تفاعللل النسللبة اركبللر مللع الوسللم حياديللاا 

تلفللللة ا تراحللللات رفضللللل المطللللاعم بتصللللنيفاتها المخعللللل  

ا ودعاية  محايداا أ رى من أصحاب المطاعم ال ت تفاع 

:"رتويت"من العبارات التي  يلت عبر حس  ما لوحظ 

يابللللا  هللللاول وللبللللورتروللسللللتيكسللللان كللللارلو يطللللايلإل•

.روري كما بالصورةأ

.ا من الدعاياتلمطعم البكران للمدينة وغيرهدعاية•

ال أالمطلللللاعم موضلللللة ويجللللل  رأى اللللللبعا أن اركلللللل يف •

.ال يف أضيق ال روف كالسفرإتكون 
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:اإليجابيالتفاعل

تفاعل إيجابي

23.9
%

عبللللر المغللللردون عللللن إعجللللابهم بللللبعا المطللللاعم مللللن 

الللللبعا وتصللللححيللللث تللللوافر أفرعهللللا وجللللودة الطعللللام 

االبتعلللللاد علللللن المطلللللاعم واللجلللللوج إىل اركلللللل الصلللللحيب

ا اا الحرص عليه كما كلان التفاعلل إيجابيلوبالمنزل أيضلا

. مع الذين سألوا عن أفضل المطاعم

ل عبار منااات التواصاالمساتددمةبعض العباارات 

: جتماعياال

كللفيله مثللالحملد للله والشلكر ملا"• أون أسلوالبيلت يكفلي إتهلم يسلتخدمأ

."اتواع الزيوت يف الطبخ غير الن افة اللي هللا أعلم بهأ

ر للص مطعللم يخللدم جميللع طبقللات أمطعللم عللل  االطلل ق وأفضللل"مللا "•

."الربع الخايالمجتمع وموجود يف كل مكان حت  يف

".الدسمالإما ورا المطاعم بيوتكنبنات تعلمن تطبخن يف"•

".شواية الخليجوبدون منازعةفضل مطعم يف السعوديأ"•
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:السلبيالتفاعل

تفاعل سلبي

9.8
%

."مستحيل أكل عن مطعم البخاري"

وق سلعارهم فلوق فلأوتركيلامنةعمالاكلهةالسعوديمطاعمفضلأ"

تهللم أعلللم أفللوق الخيللااااال واسللتنزاف للجيلل  السللعودي واعتقللد وهللا 

."مته يكشفهأتمن  من هللا أكلهم تستر 

صليخ التللف يف ةشوف الدجاجلأيوم البخاريشكال من ح أما فيه "

."اسي يلف معهأر 

دفلع أروحأيف كل الفنادق والمطلاعم زرتهلا البيت ماكلأ فيه مثلما"

كلللل و كلللل آ ي شللليج أدور أرجلللع البيلللت أوال آ كلللله سلللبحان هللا ملللا أحللل  أ

".المطاعم

قللللد بعللللا تغريللللدات تنتيف بللللرزت التفللللاع ت السلللللبية 

واللللللبعا رأى أن مع لللللم مطلللللاعم ،المطلللللاعم وأدائهلللللا

عار  زيللادة ارسللإىل غاليللة تللؤدي ةالممكلللة تجللل  عماللل

لطعللام فلليم اسللتنكر الللبعا الطريقللة التللي يقللدم بهللا ا

كل المطاعم برمته .والبعا رفا أ

:المتداولةاالنتقاداتأبرز من 
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:التفاعلاتجاهاتتغريداتأبرز



20

:اتجاهات المتفاعلين

كرة اركل النسبة اركبر من التفاعل  كاتت مع تشجيع ف

:بالمطاعم

تسلللبة كبيلللرة ملللن تفاعلللل الجمهلللور ملللن إعلللادة تغريلللد

يف كلل ارتشلجعلمواضيع التي ذهبت إىل اعجابات او

ا المطللللاعم حيللللث تضللللمنت التغريللللدات ارعللللل  تفللللاع  

وأيضلاا أشلاا قبللمنمقترحةمطاعمقائمة

وجلللله عللللل  منهللللا بللللبعا المطللللاعم عجابللللاا اتضللللمنت 

شاويزثمالسريعة للوجباتالبيكالتحديد مطعم
اعممطلثلم  الاللي شوايةمطعميليهللشاورما
ا اركثلر ذكللالبيللكوكلان مطعلم المنللد و البالار  را

، السللللريعةللوجبلللاتملللا يف التغريلللدات وأيضلللا 

. فاا تفاع ا ضعياألسما  ر تالت عل  الجات  اآلو

85%

مIntrend-2021عنتقرير صادر 
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:اتجاهات المتفاعلين

كللللل البيللللت أفيللللد وأصللللح وتسللللمح فئللللة تللللرى أن أ

بالمطاعم يف  ظروف معينة

كللل تفاعلللت هللذن النسللبة مللع المواضلليع التللي توصللي بأ

طلاعم المنزل حيث الن افة والصحة ورأت أن اركلل بالم

إىل أضلليق ال للروف ودعللت الفتيللاتيجلل  أن يكللون يف 

.لم الطبخ بالمنزلعت

رفضت هذن الفئة اركل بالمطاعم إط  اا •

لللو إىل غ-حسلل  رأيهللا–تعللود أسللباب رفللا هللذن الفئللة 

.دمةارسعار واتعدام الن افة ورداجة المكوتات المستخ

8 %

5%

مIntrend-2021عنتقرير صادر 
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:موضوعات التفاعل

مIntrend-2021عنتقرير صادر 

كثللللللر تسللللللبة تفاعللللللل مللللللن  الموضللللللوعات التللللللي تالللللللت أ

كل المطاعم :مشجعي أ

التفاعل

اقتراحات مطاعم

58%

البيك

15% 

ج شواية الخلي

8%

أخرى

10%

شاويز

9%



تغريدات تحث على زيارة مطاعم محددة

:أبرز التغريدات
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تغريدات تحث على زيارة مطاعم محددة

:أبرز التغريدات

2
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تغريدة وكان األكثر تفاعالً مقارنة بالمطاعم األخرى98مطعم البيك ذكر في  

:أبرز التغريدات

3
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ما يدص مطعم شاويز للشاورما ذكر في تغريدة واحدة ولكنها كانت من األكثر تفاعالً في
تحديد مطاعم بعينها

:أبرز التغريدات

4
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كثر من حظيت مطاعم األكل البداري بأنواعها بترشيح كبير من كل الجمهور وذكرت في أ 
تغريدة 49

:التغريداتأبرز 

5
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انت هذه جاءت بعض التغريدات مناهضة لفكرة األكل بالمطاعم وترجح األكل بالبيت وك
اهالتغريدة  التي توصي بأكل البيت لنظافته هي األكثر تفاعالً في هذا االتج

:التغريداتأبرز 

6
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وضوع على الجانب اآلخر كانت التغريدات األكثر تفاعالً على االطالق غير مرتبطة بم
الهاشتاق األصلي بل كانت دعايات شداية وتجارية استغلت انتشار الوسم

:التغريداتأبرز 
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التغريداتأبرز 
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!لكمشاااكراً 
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