
إدارة الــتــخــطــيــط االســتــراتــيــجــي واألداء
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ولي العهد, نائب رئيس مجلس الوزراء, وزير الدفاع
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بسم الله الرحمن الرحيم

كلمة معالي رئيس مجلس األمناء

الحمد لله رب العالمين، والصالة والسالم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

يسعدني أن أضع بين أيدي القارئ الكريم التقرير السنوي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لعام 2020م، الذي يمثل جهدا كبيرا، 
وعمال دؤوبا، قام به الزمالء والزميالت خالل عام كامل.

لقد تمكن المركز، بفضل الله، وبفضل الدعم المتواصل من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، 
ومن سمو ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان رعاه الله، من تحقيق 

خطـوات وثابة نحـو تحقيـق رسـالة المركز وأهدافه، الداعمة لمسيرة الحوار، وتعزيز قيم التالحم الوطني، والتعايش المجتمعي.  

ورغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم جراء تفشـــي جائحة كورونا، وما صاحب ذلك من احترازات صحية ومجتمعية، إال أن المركز 
قد واصل عطاءه، وتمكن من تنفيذ العديد من األنشطة والبرامج والمشروعات، التي تتناسب مع الظروف المحيطة.

وهـــذا التقريـــر يرصـــد ما تم تحقيقه من إنجاز خالل عـــام كامل، ويؤكد الدور المنوط بالمركز من أجل تحقيـــق أهدافه الوطنية، المتمثلة 
في تعزيز ثقافة الحوار، واحترام االختالف والتنوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية النســـيج المجتمعي، بما يحقق أهداف 

رؤية المملكة 2030.

ونظـــرا لقـــرب انتهـــاء دورة المجلس الحالي، فإني أتقدم بخالص التقدير ألصحاب الســـعادة الزميالت والزمـــالء أعضاء مجلس األمناء 
على جهودهم المتميزة، خالل الســـنوات الثالث الماضية، التي شـــهدت إقرار العديد من اللوائح التي تنظم عمل المركز، والموافقة 
على الخطة الخمســـية  االســـتراتيجية، والمســـاهمة في كثير من الرؤى واألفكار لفعاليات المركز. وشـــكر خاص لســـعادة األمين العام 
للمركز األســـتاذ الدكتور عبد الله الفوزان، وســـعادة نائب األمين العام األستاذ إبراهيم العسيري على مابذلوه من جهود في المتابعة 
واإلشراف على التنفيذ لكافة الفعاليات.  وللزميالت والزمالء مديري اإلدارات وكافة منسوبي المركز الشكر الجزيل على ما قاموا به 

من وضع خطط البرامج واألنشطة، وعملوا على تنفيذها بأسلوب متميز مّكن المركز من تحقيق كثير من أهدافه المرسومة.

لي كبير أمل أن يكون ما تحقق من إنجاز حافزًا للمزيد من العمل واإلنتاج، وتبني برامج وأنشطة مختلفة ومتجددة، تهدف في مجملها 
لدعم الحراك االجتماعي والثقافي، وتأكيد ما تحقق من لحمة وطنية يعيشها المجتمع، مرتكزا على مبادئ التسامح والتعايش وقبول 

اآلخر، في ظل قيادة رشيدة منحت المواطن قيمة كبرى، وحققت للوطن حضورا عالميا متميزا.

حفظ الله للوطن قيادته، وأدام عليه أمنه، ووفق العاملين في كافة القطاعات لتحقيق المزيد من الطموحات التي تكبر يوما بعد يوم.

 والله الموفق
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يشـــرفني أصالة عن نفســـي ونيابة عن كافة زمالئي منســـوبي مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، بأن نضع بين أيديكم التقرير 
السنوي للمركز لنستعرض فيه الجهود المبذولة وحصاد عام كامل من البرامج واألنشطة والفعاليات الهادفة إلى تعزيز قيم التالحم 

الوطني وتعميقها عبر حوار فكري هادف في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين، حفظهما الله. 

كـمـــا يطيــــب لــــي أن أضـع بيــــن أيديكـم ُخالصة جهد وعمل عـــام كامل من خالل هـــذا التقريـر للعـام 2020م، والـــذي يعد من أصعب 
األعوام التي مرت على المركز وعلى العالم بسبب تفشي مرض كورونا كوفيدCOVID ( -19-19(، والذي استطعنا فيه بفضل الله 
أن نقطع خطـواٍت كبيـرة رغم اســـتمرار تفشـــي الجائحة، نحـو تحقيـق رســــالة المركز وأهدافه الســـامية الداعمة لمســـيرة الحوار، وإثراء 

الساحة السعودية، وتعزيز قيم التسامح والتالحم الوطني والتعايش االجتماعي. 

ويأتي هذا التقرير الذي نسلط فيه الضوء على أبرز البرامج واألنشطة التي نفذها المركز على مدار العام الماضي سواء في المركز 
الرئيســـي أو مناطق ومحافظات المملكة عبر فرعيه بالمنطقة الشـــرقية ومنطقة نجران، ومشـــرفي ومشـــرفات المناطق وفق خطة 

المركز السنوية العامة.

ونتطلع ألن يســـاهم هذا التقرير في وضع تصور شـــامل حول الجهود التي يبذلها المركز ومنســـوبوه إلنجاز المهام واألهداف التي 
يعمل على تحقيقها وفق رؤية شاملة تتماهى مع رؤيتنا الوطنية 2030 ومع التحوالت التي يمر بها المجتمع .
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أعضاء
مجلس األمناء
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خلص التقرير إلى كثير من النتائج التي ذكرت في المالحق المرفقة به، بشكل يغطي كل اإلنجازات التي حققها المركز على مدى 
العام الماضي في سياق إستراتيجيته نحو حوار بناء لوطن مزدهر، وذلك من خالل منهجية اعتمدها في هذا التقرير، تسند إلى 

رصد مفصل ومتابعة دقيقة وتقويم شفاف لمجمل األنشطة والفعاليات ونسب االكتمال واإلنجاز فيها. 

وشمل التقرير بإيجاز جملة من الفعاليات التي أعدتها ونفذتها مختلف إدارات المركز، فعلى صعيد األنشطة والبرامج، استعرض 
التقرير إنجازات المركز في مجال الدراسات والبحوث وورش العمل وبرامجه الحوارية بأنواعها المختلفة، والتي ناقش من خاللها 

كثيرًا من القضايا وشارك فيها نخبة من المفكرين والباحثين، وعدد من المواطنين والمواطنات.

كما استعرض التقرير إنجازاته في استطالعات الرأي بشقيها، العامة والخاصة، وبيان عددها، وأعداد المشاركين فيها من مختلف 
شرائح المجتمع.وتناول كذلك التقرير الرسومات البيانية ألبرز نتائج استطالعات الرأي العام التي تمت خالل العام المنصرم.

وفي نشاط التدريب، سلط التقرير الضوء على عدد البرامج والمستفيدين منها، كما تطرق كذلك إلى جوانب التطوير على هذا 
النشاط، وإضافة إلى ما ُعقد من شراكات ومذكرات، وما تم تفعيله منها.

وتناول التقرير جهود فروع المركز ومشـــرفي المناطق ومشـــرفاتها في جميع أنحاء المملكة والبرامج الموجهة للشـــباب بمختلف 
أشكالها، وكذلك البرامج االتصالية بكافة أنواعها، فضاًل عن حساباته على وسائل التواصل االجتماعي، ومدى التفاعل معها.

كمـــا اســـتعرض التقرير منجـــزات معرض الحوار التفاعلي، وعـــدد زواره من المواطنين، وكذلك الوفـــود األجنبية بمختلف فئاتهم 
العمرية، باإلضافة إلى ما تم خالل العام من مشاركات فاعلة محليًا ودوليًا. 

ومن خالل تصفح هذا التقرير، يبدو جليَا ازدياد المبادرات والبرامج والمشـــروعات المتنوعــة التي قام المركز بإطالقها وتنفيذها 
بعون من الله وتوفيقه، ثم بفضل الدعم والرعاية التي يحظى بها من خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد العزيز، 
وسمو ولي عهده األمين صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان حفظهما الله، ليؤدي دوره في تحقيق أهدافه السامية 
المتمثلـــة فـــي تعزيز ثقافة الحوار، واحترام االختالف والتنوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية وحماية النســـيج المجتمعي، بما 

يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.
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دأب مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني منذ تأسيســـه على تســـليط الضوء على الفعاليات والبرامج واألنشطة والمشروعات 
التـــي ينفذهـــا ســـنويًا في تقرير يرصد فيه حصاد عام كامل، ليطلع من خاللـــه القارئ على ما أنجز فيه نتيجة جهود وخطط ُأخذت 
فـــي االعتبـــار، بهدف االســـتمرار في تقديم رســـالته وتحقيق أهدافه، بوصفه ركيزة أساســـية لترســـيخ ثقافة الحوار والتســـامح 

والوسطية واالعتدال، وتعزيز قيم التالحم الوطني والتعايش المجتمعي. 

ويأتي التقرير الســـنوي للمركز للعام 2020م ليعكس طبيعة مشـــروعات وبرامج وأنشـــطة اإلدارات المختلفة التي عملت عليها 
طوال عام كامل، بما يعّبر عن حجم الجهود المبذولة في ســـير أداء المركز على مســـتوى رئاســـة مجلس أمنائه وأعضائه، وأمانته 
العامة، من خالل منهجية اعتمدت على متابعة ورصد وتقويم لمجمل هذه األنشـــطة، اســـتنادًا إلى البيانات والمعلومات التي 

ُجمعت من كل إدارات المركز.

وإننـــا إذ نضـــع بيـــن أيديكم هـــذا التقرير الذي نفتخر ونعتز جميعًا بـــكل ما أنجز وتحقق فيه، فإننا نأمل بأن يعكس حجم األنشـــطة 
والبرامج والمشـــروعات التي رصدت فيه بدقة وشـــفافية، وفي الوقت ذاته، نســـعى إلى أن يكون دافعًا إلى تحســـين األداء 
المًطرد ألنشطة المركز بصورة أفضل، وأيضًا حافزًا على بذل المزيد من الجهد والعمل واإلنتاج، من أجل دعم الحراك االقتصادي 

واالجتماعي والثقافي الذي نشهده في مختلف المجاالت، تماشيًا مع أهداف رؤية 2030.
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الوضع الراهن 
للمركز
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اإلدارة المالية

إدارة الموارد البشرية

إدارة تقنية المعلومات

إدارة المرافق

إدارة المشتريات

وحدة الخدمات اإلدارية

معرض الحوارإدارة البرامجإدارة الشراكاتأكاديمية الحوار
المركز الوطني 

الستطالعات الرأي 
العام

إدارة التخطيط 
االستراتيجي واألداء

المراجع الداخليإدارة الدراسات والبحوث

وحدة اإلعالم

وحدة التواصل الرقمي

وحدة العالقات العامة

األمين العام

نائب األمين العام
مساعد األمين العام 

للخدمات المساندة

مجلس األمناء

إدارة االستثمار

إدارة اإلعالم واالتصال

إدارة مشرفي المناطق الفروع

1 - التنظيم اإلداري للمركز
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي الحالي للمركز:

أواًل: الوضع الراهن للمركز
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2 - القوى البشرية
يسعى المركز إلى استقطاب الكفاءات والخبرات التي يحتاج إليها لتحقيق أهدافه، والقيام 

بمهامـــه. والعمـــل على إيجاد بيئة عمل محفزة وإيجابية. وقد بلـــغ عدد العاملين حتى نهاية 

العـــام 2020م )100( موظـــف، وتبلغ نســـبة الكوادر الوطنية منهم نحـــو )95( موظفًا، وقد 

بلغت نسبة السعودة للعام المنصرم )95%(.

جدول رقم )1( يوضح الوضع الراهن للقوى البشرية للعام المالي 2020م

التصنيف الوظيفي
إجمالي الوظائف 

المتوفرة في 
نهاية السنة 

المالية السابقة 

إجمالي 
الوظائف 

المعتمدة للسنة 
المالية الحالية

التغيير في 
عدد الوظائف

إجمالي الوظائف المشغولة خالل العام
الوظائف الشاغرة في 

نهاية السنة المالية الحالية
غير سعوديسعودي

إناثذكورإناثذكورالفئات الرئيسة

أ-الباب األول:

11820183541710129إداريون

434411132028مهنيون

05500005مهنيون مساعدون وفنيون

00000- 404كتبة

3151271007عمال مهرة 

2- 0000020عمال عاديون 

16826597722150167مجموع الباب األول

ب-الباب الثاني: الصيانة والتشغيل: )توظيف مباشر(

0 0111000إداريون 

05510004مهنيون

03300003مهنيون مساعدون وفنيون

09920007مجموع الباب الثاني

168274106742150174اإلجمالي

31



جدول رقم )2( يوضح السعودة للعام المالي 2020م 

كمـــا ســـعى المركـــز إلى تطوير القوى العاملة من خالل البرامـــج التدريبية واإلعدادية. فقد بلغ عدد الملتحقين في البرامج التدريبية اإلدارية وبرامج تحســـين مهارة الموظفين )8( موظفين 
وموظفات، فيما بلغ عدد الملتحقين في البرامج الفنية والمهنية المساعدة )6( موظفين وموظفات للعام المالي 2020م.

المجموع في نهاية السنة المالية التصنيف الوظيفي
السابقة

المجموع في نهاية السنة المالية 
الحالية

التغيير المتحقق في نسبة السعودة 
خالل السنة 

س %غ.سسس %غ.سسس %غ.سسالفئات الرئيسة
أ-الباب األول:

1 %9910 %98711 %701إداريون

5 %8840 %83142 %102مهنيون

0 %000 %10000 %10مهنيون مساعدون وفنيون

0 %000 %10000 %100كتبة

0 %10060 %10080 %20عمال مهرة 

0 %000 %002 %02عمال عاديون 

0 %95110 %95935 %935مجموع الباب األول

ب-الباب الثاني: الصيانة والتشغيل: )توظيف مباشر(

0 %10-100 %10010 %20إداريون 

0 %10-100 %10010 %20مهنيون

0 %000 %10000 %10مهنيون مساعدون وفنيون

0 %000 %10000 %10كتبة

0 %000 %10000 %20عمال مهرة 

0 %20-100 %10020 %80مجموع الباب الثاني

0 %9590 %95955 %1015اإلجمالي
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3 - المباني 
للمركز مقر رئيس في مدينة الرياض مملوك له، كما أن للمركز مبنًى مستأجرًا لفرع المنطقة 
الشـــرقية، وقد ســـعى المركـــز إلى امتالك قطعة أرض بمســـاحة تقـــدر ب 9411 م 2 في 

مدينة الدمام إلنشاء مقر دائم للفرع هناك، كما تم تأمين مقر للفرع في منطقة نجران.

4 - الجاهزية اإللكترونية 
في ظل التطور الرقمي الكبير والمتســـارع الذي تشهده تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
يســـعى المركـــز إلـــى تقديم خدمـــات إلكترونية فعالـــة ومتكاملة لتحقيق أهدافـــه، ولتطوير 
بنيـــة تقنية وتعامـــالت إلكترونية ذكية ُتمكن الموظفين من أداء مهامهم بيســـر وســـهولة، 
وتطويـــر البوابـــات اإللكترونية الخاصة بالمركـــز لتوفير المعلومات والخدمـــات التي يقدمها 
للمســـتفيدين بطريقة تضمن تقديم الخدمات للمســـتفيدين بإتقـــان وجودة عالية. وتحقيق 
االســـتفادة المثلـــى مـــن تقنيات المعلومـــات واالتصاالت لدعم أنشـــطة المركز وتســـهيل 

الحصول على المعلومات وتبادلها بسرعة وفاعلية.

 فقد جرى خالل هذا العام المنصرم إنجاز ما يلي: 

أواًل: تدش���ين النس���خة الجديدة من موقع 
برنامج )نسيج(.

أطلقت النسخة الجديدة من بوابة نسيج لتعزيز التعايش المجتمعي لتسهل إدارة المشروع 
والعمـــل فيـــه. حيث ُأعلن عن أحدث البرامـــج التي يعقدها برنامج )نســـيج(، وتتيح للمتدربين 
التســـجيل فـــي البرامـــج المطروحـــة، وتمكن المدربيـــن مـــن إدارة العملية التدريبيـــة وإصدار 

الشهادات والتقارير واإلحصاءات والمؤشرات التي يقيسها البرنامج.

ثاني���ًا: آلي���ات العمل عن بعد خ���ال جائحة 
كورونا:

حـــرص المركز على اعتماد تقنيات العمل عن بعد لإلســـهام فـــي دعم التدابير الوقائية التي 
اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد )COVID-19( ولتمكين الموظفين من أداء 
أعمالهم بيســـر وســـهولة خـــالل فترة تعليق الحضور لمقرات العمـــل، من خالل العمل على 

ما يلي:

االشـــتراك فـــي منصـــة زوم )Zoom(: لتوفيـــر بيئة مناســـبة لعقـــد البرامـــج واللقاءات 	 
والفعاليات االفتراضية التي يعقدها المركز بعدد كبير من الحضور، وإنشاء قاعة خاصة 
لـــإلدارات المعنيـــة باللقاءات والفعاليـــات بحيث يمكنهم مـــن إدارة الفعاليـــة، ومتابعة 
الحضور والمشـــاركات، حيث بلغ عدد الفعاليات التـــي ُأنجزت عن بعد من خالل البرنامج 

)437( فعالية.   

صفحـــة خاصة للفعاليات: ُأنشـــئت صفحة خاصة إلدارة الفعاليـــات التي ينظمها المركز 	 
يمكن من خاللها التســـجيل في الفعاليات وإصدار الشـــهادات للمشاركين بعد الفعالية 
مباشرة، حيث تم اإلعالن والتسجيل بأكثر من )100( فعالية، وإصدار أكثر من )100.000( 

شهادة للمشاركين في فعاليات المركز.

تفعيل استخدام تطبيق )Teams( لالجتماعات الخاصة بالعمل.	 

 	 .)VPN( توفير خاصية الدخول عن بعد ألجهزة الموظفين باستخدام اتصال

 	.)OneDrive( تفعيل مشاركة الملفات عن طريق

تفعيـــل المعامالت اإللكترونية عن طريق )SharePoint( مع تدريب الموظفين المعنيين 	 
على استخدامها.

ثالث���ًا: التجهيزات الفنية للمقر الجديد لفرع 
المركز بالمنطقة الشرقية: 

تأسســـت الشـــبكة الداخلية وُربطت بأجهزة موظفي الفرع مع تفعيل الخدمات الفنية، ُركب 
أجهزة الشبكة الالسلكية )WI-FI( وُشغلت، باإلضافة إلى ربط النظام الهاتفي الخاص بالفرع 

مع المقر الرئيس للمركز، وربط الفرع بالرقم الموحد للمركز.
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خال السنة 
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1 - الدراسات والبحوث
يتطلـــع المركز دومًا إلى التعرف إلى نبـــض المجتمع وما يعرض من قضايا وأحداث معرفًة 
من شـــأنها اإلسهام في التراكم المعرفي، والتأثير اإليجابي والقيام بدوره نحو استشراف 
آفـــاق المســـتقبل بنظـــرة واقعيـــة قـــادرة علـــى توليد األفـــكار والخيـــارات في السياســـات 
العامـــة، وأن يكـــون دومـــًا إحدى المنصات التي تســـهم في معالجة القضايـــا الوطنية، من 
خالل الدراســـات والبحوث. كما ُتعد جســـرًا بين المجتمع وصانعي القرار، الســـيما أن المركز 
يحـــرص علـــى أن تكون مخرجاته العلمية على غرار مراكز الفكر وبيوت الخبرة العالمية بشـــكل 
يتوافـــق مع القيم والتوجهات اإلســـتراتيجية له، والتي تكمن في ترســـيخ ثقافة الحوار من 
خالل تعزيز قيم التســـامح، والمشـــاركة، والشـــفافية، والحياد، والمبـــادرة، والمتبلورة على 
شـــكل دراســـات ميدانية وبحثية فـــي مختلف القضايا المجتمعيـــة المرتبطة بحاضر المجتمع 
الســـعودي ومســـتقبله، والتعـــرف إلـــى توجهات الـــرأي العـــام، باإلضافة إلى المؤشـــرات 

الوطنية المتوافقة مع توجهات الرؤية 2030.

األهداف
معالجة الظواهر والقضايا المجتمعية من خالل الدراسات والبحوث.	 
دعم صانعي القرار بمعلومات وبيانات موضوعية وعلمية.	 
رفـــع مســـتوى الوعـــي االجتماعـــي والثقافـــي حيـــال القضايـــا الراهنـــة فـــي المجتمع 	 

السعودي.
تحديد مستويات الظواهر والقيم االجتماعية من خالل المؤشرات الوطنية.	 
دعم توجهات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.	 

مسارات العمل
الدراسات الميدانية.	 
المؤشرات االجتماعية.	 
المنتجات العلمية.	 
المكتبة.	 

1 / 1 الدراسات الميدانية
يقدم المركز دراســـات ميدانيـــة بحثية للوصول إلى المعلومات بشـــكل دقيق باتباع منهجية 
علميـــة؛ تعتمد علـــى جمع البيانـــات الضرورية في مراحل إجراء الدراســـة الميدانيـــة، واختيار 
العينـــة، وتحديد أداة جمع البيانات، وتحليل البيانات إحصائًيا، ومن ثم تلخيص النتائج، وكتابة 
توصيات مجاالت الدراســـات الميدانية، وتوثيق المراجع العلمية، كما تعد الدراســـات الخاصة 
بالمركز بشقيها: الدراسات الخاصة بالجهات الخارجية، والدراسات المشتركة من أهم مجاالت 

الدراسة الميدانية.

 )COVED-19( 1 / 1 / 1 دراسة تأثيرات جائحة كورونا
في المجتمع السعودي: 

أجرى المركز دراسة استطالعية للتعرف إلى تأثيرات جائحة كورونا في المجتمع السعودي عبر 
رصـــد أبرز التغيرات والتأثيـــرات في حياة األفراد في أثناء هذه الجائحة من الناحية االجتماعية 

واالقتصادية والنفسية.

منهجية عينة الدراسة:
من أجل تحقيق هدف الدراســـة جرى اســـتطالع آراء عينة كبيرة من أبناء المملكة في مختلف 
المناطـــق مـــن خـــالل حملـــة الرســـائل القصيـــرة الجماعية عبـــر برامـــج التواصل، وقد أرســـل 
االســـتطالع في مرحلته األولى إلى )30,241( شـــخص عبر شـــبكات التواصل االجتماعي، 
كما نشرت االستبانة على صفحات وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالمركز ، وبلغ حجم 
العينة في المرحلة األولى من الدراسة )2040( فرًدا خالل الفترة من  4 ابريل إلى 31 مايو 
2020م. وفي والمرحلة الثانية من الدراســـة تم ارســـال االســـتطالع إلى )26,805( شخص، 
بلغ حجم العينة المتحصل عليه في هذه المرحلة )1160( فردًا خالل الفترة من 23 يونيو إلى 

21 يوليو 2020م.

المرحلة األولى من الدراسة:
أجريت المرحلة األولى من الدراسة بتاريخ 4 ابريل إلى 31 مايو 2020م 

ثانًيا: أعمال المركز خالل 
السنة المالية 2020م حسب 

األنشطة والمهام الرئيسة
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  خطوات عمل المرحلة األولى:

جمع البيانات: نظـــرًا إلى طبيعة المرحلة وتطبيق منع التجول أثناء جمع البيانات فقد . 1
اتبع المركز الخيار األنســـب لطبيعة هذه المرحلة، وهو جمع البيانات عن ُبعد، من خالل 
استخدام التقنية اإللكترونية، حيث ُنشرت االستبانة ووزعت عن طريق رابط إلكتروني.

تحلي���ل النتائج وإعداد التقرير: عمد المركز فـــي مرحلة تحليل النتائج إلى قراءتها من . 2

أكثر من زاوية آخذًا بعين الحسبان المستجدات التي تؤثر تأثيرًا مباشرًا في حياة األفراد 
في ظل جائحة كورونا، وكذلك مقارنتها ببعض الدراسات والتقارير الدولية للتعرف إلى 

مدى األتساق أو االختالف.

  أبرز نتائج المرحلة األولى:

أبرز نتائج اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا:

84 % من العينة توطدت عالقتهم بأسرهم.	 
71 % من العينة المستطلعة أجلوا مناسباتهم االجتماعية.	 
81 % من عينة الدراسة شاركوا أسرهم أنشطة منزلية مختلفة.	 
80 % من العينة أصبحوا مهتمين بالرياضة المنزلية.	 
60 % من عينة الدراسة يرون أن التعليم عن بعد يخفض جودة التعليم.	 

أبرز نتائج اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا:

45 % من العاملين في القطاع الخاص بالعينة تأثر دخلهم الشهري بسبب الجائحة.	 
63 % من مجتمع الدراسة زادت نفقاتهم الغذائية.	 
52 % من العينة المستطلعة وجدوها فرصة مناسبه لالدخار.	 

أبرز نتائج اآلثار النفسية لجائحة كورونا:

46 % من عينة الدراسة يشعرون بالقلق من إشاعات جائحة كورونا.	 
38 % من العينة المستطلعة قلقون على مستقبلهم الوظيفي.	 

المرحلة الثانية من الدراسة:
بعـــد تحليل نتائـــج المرحلة األولى، ُبدئ بالمرحلة الثانية في شـــهري يونيـــو ويوليو 2020م 
وذلـــك بالشـــراكة مع فريق بحثي في وحـــدة »الدليل لصياغة السياســـات« من كلية كينيدي 
بجامعـــة هارفـــارد. وكانت هذه المرحلة أكثـــر عمقًا حيث كانت العبارات أكثر اســـتفاضة، وكان 

الغرض من المرحلة الثانية ذا شقين: 

أواًل: فهـــم آثـــار فيـــروس كورونا فهمـــًا أعمق على ديناميات األســـرة والنتائـــج االقتصادية 
والنفسية.

ثانيًا: معرفة ما إذا كانت المعالجات اإلعالمية يمكن أن تؤثر في القيم المتعلقة بديناميات 
األسرة والتصورات حيال أداء األجهزة الحكومية.

شمل المسح في المرحلة الثانية عدة أقسام منها:

الخصائص الديموغرافية: جمع هذا القسم المعلومات الديموغرافية األساسية . 1

اآلثـــار االجتماعية: تضمن هذا القســـم أســـئلة تتعلق بالتـــزام األفراد بإجـــراءات التباعد . 2
االجتماعي أثناء تفشي الفيروس.

اآلثـــار االقتصاديـــة والتوقعـــات: ُطرح ســـؤاٌل في هذا القســـم عن اآلثـــار االقتصادية . 3
الفورية في فيروس كورونا وانعكاســـاتها على الوضع االقتصادي للمستجيبين وحول 

توقعاتهم طويلة المدى لآلثار االقتصادية.

اآلثار النفســـية: ُطرح ســـؤال في هذا القســـم عن اآلثار النفســـية والذهنية المباشـــرة . 4
للجائحة في المشاركين.

أبرز نتائج المرحلة الثانية:

اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا:

80 % من عينة الدراسة شاركوا اسرهم في أنشطة منزلية مختلفة.	 

76 % من العينة المستطلعة التزموا بالتباعد االجتماعي.	 

90 % من عينة الدراسة اتبعوا إرشادات الوقاية.	 

75 % من عينة الدراسة حثوا أفراد أسرهم على اتباع إرشادات الوقاية.	 

اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا: 

26 % من العينة المستطلعة شكوا من زيادة في إنفاق األسرة.	 

43 % من أفراد الدراسة شكوا من انخفاض دخلهم خالل الجائحة.	 

20 % من عينة الدراسة أنفقوا من مدخراتهم خالل جائحة كورونا.	 

أقـــل مـــن 10 % مـــن العينة المســـتطلعة قاموا ببيـــع األصول كإســـتراتيجية تكيف مع 	 
األوضاع االقتصادية للجائحة.

50 % من عينة الدراسة شكوا من البطالة بعد الجائحة في وقت إجراء المسح.	 
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اآلثار النفسية لجائحة كورونا

أفاد أكثر من 30 %من المشـــاركين بأنهم يشـــعرون بالوحدة والقلق بســـبب البقاء في 	 
المنزل.

أفاد أكثر من 60 % بأنهم قلقون بشأن صحتهم وصحة أسرهم.	 

25 % من عينة الدراســـة يشـــعرون بالتوتر بشـــأن االضطرار إلى العمل أو الدراسة من 	 
المنزل.

50 % مـــن العينـــة المســـتطلعة يشـــعرون بالقلـــق بشـــأن مواردهم الماليـــة وتمويل 	 
عائالتهم أو األمن الوظيفي أو األمن الغذائي.

التحليل الديموغرافي للمرحلتين:
تبين النتائج الواردة في الرسم البياني رقم )1( توزيع أعداد اإلصابات خالل مرحلتي الدراسة 
للفتـــرة الممتدة من 1-5/31 بوصفها مرحلًة أولى للدراســـة، وبين 6/1 إلى 7/31، بوصفها 
مرحلـــًة ثانيـــة للدراســـة، حيـــث تبين من الرســـم رقم )1( أن أقـــل عدد لإلصابات فـــي الفترة 
األولـــى كان )1344( إصابـــة في يـــوم 1/مايو، وأعلى عدد إصابـــات كان )2840( اصابة في 
يوم 16/ مايو. أيضًا توضح نتائج الرسم رقم )1( أن أقل عدد إصابات في الفترة الثانية كان 
)1629( فـــي 31/ يوليـــو، وأعلى عدد اصابات كان )4919( فـــي 18/ يونيو. تبين النتائج في 
الرســـم رقم )2( توزيع عينة الدراســـة حسب المنطقة خالل مرحلتي الدراسة، وتوضح النتائج 
أن أكثر من )50 %( من عينة الدراسة خالل المرحلة األولى والثانية تركز في منطقة الرياض.

تشـــير النتائـــج في الرســـم رقم )3( إلـــى أن االناث كًن األكثـــر تمثياًل في حجـــم العينة خالل 
المرحلتين، حيث مثّلن )60 %( في المرحلة األولى من الدراسة مقابل )40 %( للذكور في 
المرحلـــة نفســـها، كمـــا مثّلن )57 %( في عينـــة المرحلة الثانية من الدراســـة مقابل )43 %( 

للذكور في المرحلة نفسها.

تبيـــن النتائـــج في الرســـم رقـــم )4( توزيع عينة الدراســـة حســـب المســـتوى التعليمي خالل 
مرحلتي الدراسة، حيث شكل الجامعيون )50 %( وأكثر في كلتا المرحلتين.    

تشـــير النتائج في الرســـم رقم )5( إلى أن )62.9 %( من عينة الدراســـة في مرحلتها األولى 
من المتزوجين، و )30.5 %( من العزاب. في مقابل )53 %( من عينة الدراسة في المرحلة 

الثانية من العزاب، و )45 %( من المتزوجين.   

كمـــا تبين النتائج في الرســـم رقـــم )6( أن )51.5 %( من عينة الدراســـة في المرحلة األولى 
تراوح دخلهم الشهري بين 1 إلى 7 ألف ريال، مقابل )30 %( من عينة الدراسة في المرحلة 

الثانية كان دخلهم الشهري 1 – 7 ألف ريال.

رسم بياني رقم )1( يوضح توزيع أعداد اإلصابات خالل مرحلتي الدراسة 

رسم بياني رقم )2( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المنطقة خالل مرحلتي الدراسة 
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 النوع خالل مرحلتي الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح3)رقم  بياني رسم

 
 المستوى التعليمي خالل مرحلتي الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح4)رقم  بياني رسم

 
 

 

 

المرحلة األولى المرحلة الثانية

40% 43%
60% 57%

ذكور اناث

27.90%

58.10%

14%

28%

50%

17%

5%

أخرىدراسات علياجامعيثانوي فأقل

المرحلة األولى المرحلة الثانية

 النوع خالل مرحلتي الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح3)رقم  بياني رسم

 
 المستوى التعليمي خالل مرحلتي الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح4)رقم  بياني رسم

 
 

 

 

المرحلة األولى المرحلة الثانية

40% 43%
60% 57%

ذكور اناث

27.90%

58.10%

14%

28%

50%

17%

5%

أخرىدراسات علياجامعيثانوي فأقل

المرحلة األولى المرحلة الثانية

 الحالة االجتماعية خالل مرحلتي الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب ( يوضح 5)رقم  بياني رسم

 
 الدراسةلدخل الشهري خالل مرحلتي اتوزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح6)رقم  بياني رسم

 

 

1.90%

30.50%

62.90%

4.70%

53%
45%

2%

ة/ مطلقة/ متزوجعزباء/أعزبة/أرمل

المرحلة األولى المرحلة الثانية

51.50%

26.90%

15.40%

6.10%

30%30%

21%19%

فأكثر22ألفا  21ـ 15ألفا  14ـ 8آالف7ـ 1

الفمرحلة االأولى  المرحلة الثانية

Commented [IAK2] :)تعديل العبارة في وسيلة الشرح إلى )المرحلة األولى 

رسم بياني رقم )5( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية رسم بياني رقم )3( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب النوع خالل مرحلتي الدراسة
خالل مرحلتي الدراسة

رسم بياني رقم )4( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي 
رسم بياني رقم )6( يوضح توزيع عينة الدراسة حسب الدخل الشهري خالل مرحلتي الدراسة

خالل مرحلتي الدراسة

 الحالة االجتماعية خالل مرحلتي الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب ( يوضح 5)رقم  بياني رسم

 
 الدراسةلدخل الشهري خالل مرحلتي اتوزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح6)رقم  بياني رسم

 

 

1.90%

30.50%

62.90%

4.70%

53%
45%

2%

ة/ مطلقة/ متزوجعزباء/أعزبة/أرمل

المرحلة األولى المرحلة الثانية

51.50%

26.90%

15.40%

6.10%

30%30%

21%19%

فأكثر22ألفا  21ـ 15ألفا  14ـ 8آالف7ـ 1

الفمرحلة االأولى  المرحلة الثانية

Commented [IAK2] :)تعديل العبارة في وسيلة الشرح إلى )المرحلة األولى 

 الحالة االجتماعية خالل مرحلتي الدراسةتوزيع عينة الدراسة حسب ( يوضح 5)رقم  بياني رسم

 
 الدراسةلدخل الشهري خالل مرحلتي اتوزيع عينة الدراسة حسب  ( يوضح6)رقم  بياني رسم

 

 

1.90%

30.50%

62.90%

4.70%

53%
45%

2%

ة/ مطلقة/ متزوجعزباء/أعزبة/أرمل

المرحلة األولى المرحلة الثانية

51.50%

26.90%

15.40%

6.10%

30%30%

21%19%

فأكثر22ألفا  21ـ 15ألفا  14ـ 8آالف7ـ 1

الفمرحلة االأولى  المرحلة الثانية

Commented [IAK2] :)تعديل العبارة في وسيلة الشرح إلى )المرحلة األولى 

39



 مقارنات ألبرز النتائج بين المرحلتين:

 اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا:

 سرة في أنشطة منزلية: مشاركة األ

 مشيياركة في الصييحي الحجر فترة اسييترمروافي المرحلة األولى من الدراسيية  راسييةالد عينة من %18 أنإلى ( 7) رق  البياني الرسيي  في النتائج الواردة تشييير

 ائلووسيييي قنوات عبر والترقيف التوعية برامج من كرير ووجود المنزلية، األنشييييطة تلك ألداء الوقت بتوافر ذلك يفسيييير وقد المنزلية، األنشييييطة في أسيييير  

 من عينة الدراسة في المرحلة الرانية من الدراسة في أنشطة منزلية مختلفة.   %76.97شييار   في حين مفيدة، منزلية أنشييطة في الوقت قضيياء حول متنوعة

  المشاركة في أنشطة منزلية مختلفة خالل جائحة كورونا يوضح (7)رقم  بياني رسم
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أنشطة منزلية مختلفة.  
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المشاركة في األنشطة 
الدينية مثل قراءة 
القرآن واألحاديث

المشاركة في األعمال 
المنزلية والتنظيف 

والطبخ

المشاركة في األنشطة 
الترفيهية )مشاهدة 

التلفزيون، ألعاب الفيديو، 
القراءة، التمارين(

المشاركة في الدراسة 
والعمل

المشاركة في رعاية 
األطفال والمسنين، 

تدريس األطفال

لم أشارك )غير موافق، محايد
غير موافق بشدة(

شاركت )موافق، موافق 
بشدة(
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 حالة العالقات االجتماعية خالل جائحة كورونا يوضح (8)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كورونا لجائحة االقتصادية اآلثار

 نفاق:التغيرات في الدخل واإل

من أفراد عينة  %87.7فأظهرت النتائج أن نسييييييبة  أم ال؟ سييييييلبان في الدخل الشييييييهري أثر الحجر الصييييييحي  ل سيييييي  لت العينة:ة لمرحلة األولى من الدراسييييييفي ا

التغيرات في  عن، وبينت نتائج المرحلة الرانية وذلك عندما سيييييألنا عينة الدراسيييييية دخله  الشييييييهري فيسييييييلبان  أثر الدراسييييية يرون أن الحجر الصيييييحي خالل الجائحة

 في الدخل. ن انخفاضم %74 شكىفقاته  دخله  ون

33.10%
37.70%

12.90% 12.10%

4.20%

موافق 
بشدة

موافق  محايد غير موافق غير موافق 
بشدة

و اضطررت إلى تأجيل مناسبة اجتماعية أ

المرحلة )أكرر بسب  الحجر الصحي 

%65.30(األولى

16.30%
11.50%

3.60% 3.30%

جيد جدا   جيد مقبول غير كافي غير كافي 

على 

االطالق

فرض إجراءات التباعد االجتماعية 

(المرحلة الرانية)الحجر / ومراقبتها 
71.40%

81%
89.70%

75.90%81.70%

غسلت يدي اكثر 
من المعتاد

غطيت فمي 
بمنديا أو بكوعي 

في كل مرة أسعل 
أو اعطس فيها

اء لبس الكمامة اثن
الخروج من المنزل

ة احتفظت بمساف
ال تقل عن مترين 

من اآلخرين

ي حثثت أفراد اسرت
ك على اتباع السلو

أعاله

إلى أي حد التزمت بما يلي خالل األسبوع الماضي  Commented [TKA4] : أكرر ) اإلمالئية األخطاءتعديل– 

 (أسرتي-في أثناء  –لبست  –أعطس  –بمنديل 

Commented [TKA5] : غير ) اإلمالئية األخطاءتعديل

 (غير كاٍف على اإلطالق –كاٍف 

 

 

 حالة العالقات االجتماعية خالل جائحة كورونا يوضح (8)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كورونا لجائحة االقتصادية اآلثار

 نفاق:التغيرات في الدخل واإل

من أفراد عينة  %87.7فأظهرت النتائج أن نسييييييبة  أم ال؟ سييييييلبان في الدخل الشييييييهري أثر الحجر الصييييييحي  ل سيييييي  لت العينة:ة لمرحلة األولى من الدراسييييييفي ا

التغيرات في  عن، وبينت نتائج المرحلة الرانية وذلك عندما سيييييألنا عينة الدراسيييييية دخله  الشييييييهري فيسييييييلبان  أثر الدراسييييية يرون أن الحجر الصيييييحي خالل الجائحة

 في الدخل. ن انخفاضم %74 شكىفقاته  دخله  ون

33.10%
37.70%

12.90% 12.10%

4.20%

موافق 
بشدة

موافق  محايد غير موافق غير موافق 
بشدة

و اضطررت إلى تأجيل مناسبة اجتماعية أ

المرحلة )أكرر بسب  الحجر الصحي 

%65.30(األولى

16.30%
11.50%

3.60% 3.30%

جيد جدا   جيد مقبول غير كافي غير كافي 

على 

االطالق

فرض إجراءات التباعد االجتماعية 

(المرحلة الرانية)الحجر / ومراقبتها 
71.40%

81%
89.70%

75.90%81.70%

غسلت يدي اكثر 
من المعتاد

غطيت فمي 
بمنديا أو بكوعي 

في كل مرة أسعل 
أو اعطس فيها

اء لبس الكمامة اثن
الخروج من المنزل

ة احتفظت بمساف
ال تقل عن مترين 

من اآلخرين

ي حثثت أفراد اسرت
ك على اتباع السلو

أعاله

إلى أي حد التزمت بما يلي خالل األسبوع الماضي  Commented [TKA4] : أكرر ) اإلمالئية األخطاءتعديل– 

 (أسرتي-في أثناء  –لبست  –أعطس  –بمنديل 

Commented [TKA5] : غير ) اإلمالئية األخطاءتعديل

 (غير كاٍف على اإلطالق –كاٍف 

 العاقات االجتماعية:

ُسئل في المرحلة األولى عن: )هل تقلصت عالقاتك االجتماعية بسبب الجائحة( كان الهدف 
من السؤال معرفة ما إذا كان أفراد العينة قد اتبعوا التباعد االجتماعي أم ال؟ أفاد أكثر من 
نصف العينة بتقليص عالقاتهم االجتماعية، وذلك بنسبة %50.7 أي: أنهم اتبعوا تعليمات 
وزارة الصحـــة بالتباعـــد االجتماعي. وهذا ما تبين أيضًا من خـــالل نتيجة المرحلة الثانية، حيث 
اســـتطلعت آراء العينـــة حول: )هـــل التزموا بالتباعد االجتماعي( فكانت النســـبة %75.9 من 

العينة التزموا بالتباعد االجتماعي.
 

 

 حالة العالقات االجتماعية خالل جائحة كورونا يوضح (8)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :كورونا لجائحة االقتصادية اآلثار

 نفاق:التغيرات في الدخل واإل

من أفراد عينة  %87.7فأظهرت النتائج أن نسييييييبة  أم ال؟ سييييييلبان في الدخل الشييييييهري أثر الحجر الصييييييحي  ل سيييييي  لت العينة:ة لمرحلة األولى من الدراسييييييفي ا

التغيرات في  عن، وبينت نتائج المرحلة الرانية وذلك عندما سيييييألنا عينة الدراسيييييية دخله  الشييييييهري فيسييييييلبان  أثر الدراسييييية يرون أن الحجر الصيييييحي خالل الجائحة

 في الدخل. ن انخفاضم %74 شكىفقاته  دخله  ون

33.10%
37.70%

12.90% 12.10%

4.20%

موافق 
بشدة

موافق  محايد غير موافق غير موافق 
بشدة

و اضطررت إلى تأجيل مناسبة اجتماعية أ

المرحلة )أكرر بسب  الحجر الصحي 

%65.30(األولى

16.30%
11.50%

3.60% 3.30%

جيد جدا   جيد مقبول غير كافي غير كافي 

على 

االطالق

فرض إجراءات التباعد االجتماعية 

(المرحلة الرانية)الحجر / ومراقبتها 
71.40%

81%
89.70%

75.90%81.70%

غسلت يدي اكثر 
من المعتاد

غطيت فمي 
بمنديا أو بكوعي 

في كل مرة أسعل 
أو اعطس فيها

اء لبس الكمامة اثن
الخروج من المنزل

ة احتفظت بمساف
ال تقل عن مترين 

من اآلخرين

ي حثثت أفراد اسرت
ك على اتباع السلو

أعاله

إلى أي حد التزمت بما يلي خالل األسبوع الماضي  Commented [TKA4] : أكرر ) اإلمالئية األخطاءتعديل– 

 (أسرتي-في أثناء  –لبست  –أعطس  –بمنديل 

Commented [TKA5] : غير ) اإلمالئية األخطاءتعديل

 (غير كاٍف على اإلطالق –كاٍف 

رسم بياني رقم )8( يوضح حالة العالقات االجتماعية خالل جائحة كورونا

وأيضًا هذا ما أفاد به أفراد العينة من خالل المرحلة الثانية في القسم الخاص بالسؤال عن 
االنطباعات حول أداء األجهزة الحكومية، حيث ُســـئلوا كيف تقيم أداء األجهزة الحكومية في 
مكافحـــة الوباء على مقياس من 1 إلى 5 في خمســـة مجـــاالت، وكان منها: فرض إجراءات 
التباعـــد ومراقبتهـــا، وحصـــل على أكثر مـــن %75، هذا ما يدلـــل من خالل نتائـــج المرحلتين 
علـــى أن غالبية عينة الدراســـة ملتزمـــون باإلجراءات االحترازية. وقد يعـــود التزام المواطنين 
والمقيميـــن بأتبـــاع التباعد لحزمة اإلجراءات االســـتباقية االحترازية التي اُتخذت في الحد من 
تداعيـــات جائحـــة كورونا، حيث ُعلق الدخول إلى مكة المكرمـــة والمدينة في تاريخ 28 فبراير، 
وتعليق الدراســـة ابتداًء من تاريخ 8مارس، وكذلك تعليق ســـفر المواطنين والمقيمين إلى 

الدول الموبوءة في 9 مارس، وتالها كثير من اإلجراءات االحترازية األخرى.

إلى أي حد التزمت بما يلي خالل األسبوع الماضي 

اضطررت إلى تأجيل مناسبة 
اجتماعية أو أكثر  بسبب الحجر 

الصحي )المرحلة األولى( 

فرض إجراءات التباعد 
االجتماعية ومراقبتها / الحجر 

)المرحلة الثانية( 

حثثت أفراد 
أسرتي على 
اتباع السلوك 

أعاله

غطيت فمي 
بمنديل أو بكوعي 
في كل مرة أسعل 

أو أعطس فيها

احتفظت 
بمسافة ال تقل 
عن مترين من 

اآلخرين

لبس الكمامة 
أثناء الخروج من 

المنزل

غسلت يدي أكثر 
من المعتاد

71.40%
81%

89.70%
75.90%81.70%
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 اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا:

 التغيرات في الدخل واإلنفاق:

فـــي المرحلة األولى من الدراســـة ُســـئلت العينة: هـــل أثر الحجر الصحي ســـلبًا في الدخل 
الشـــهري أم ال؟ فأظهـــرت النتائـــج أن نســـبة %27.5 من أفراد عينة الدراســـة يرون أن الحجر 
الصحـــي خـــالل الجائحة أثر ســـلبًا في دخلهم الشـــهري، وبينـــت نتائج المرحلـــة الثانية وذلك 
عندما ســـألنا عينة الدراســـة عن التغيرات في دخلهم ونفقاتهم شـــكى %43 من انخفاض 

في الدخل.

وقـــد يرجـــع التباين بيـــن نتائج المرحلتين إلى أن فـــي المرحلة األولـــى كان غالبية العينة هم 
من يشـــغلون وظائف في القطاع الحكومي حيث لـــم يتأثر موظفو هذا القطاع تأثيرًا كبيرًا، 
فـــي حيـــن كان األكثر تأثـــرًا اقتصاديًا هم من يشـــغلون وظائف في القطـــاع الخاص. إال أن 
المملكة العربية الســـعودية اتخذت عددًا من اإلجراءات والمبادرات الحتواء التداعيات المالية 
واالقتصاديـــة على القطـــاع الخاص، وبادرت مختلـــف القطاعات متجاوبة مـــع تلك الجهود، 
وعملـــت وزارة المـــوارد البشـــرية والتنميـــة االجتماعية إلـــى جانب كل قطاعـــات الدولة على 
اتخاذ اإلجراءات المناســـبة وفق آلية ســـريعة ســـهلت تنفيذ األوامر السامية، وعززت الجانب 

التنسيقي بين القطاعين الخاص والحكومي.     

ذا   لقطاع الحكومي حيث ل  يتأثر موظفووقييد يرجا التباين بين نتائج المرحلتين إلى أن في المرحلة األولى كان غالبية العينة    من يشيييييييييغلون وظائف في ا

اتخييذت عييددان من ال أن المملكيية العربييية السيييييييييعودييية لقطيياع الخيياص. إيشيييييييييغلون وظييائف في ا ، في حين كييان األكرر تييأثران اقتصييييييييياديييان    منتييأثيران كبيران القطيياع 

وعملت وزارة الموارد  ،وبادرت مختلف القطاعات متجاوبة ما تلك الجهود الخاص،الحتواء التييداعيييات المييالييية واالقتصيييييييييادية على القطاع  اإلجراءات والمبييادرات

وعززت الجان   ،اتخاذ اإلجراءات المناسييييييبة وفق ءلية سييييييريعة سييييييهلت تنفيذ األوامر السييييييامية علىالبشييييييرية والتنمية االجتماعية إلى جان  كل قطاعات الدولة 

      .التنسيقي بين القطاعين الخاص والحكومي

 الدخل الشهري فيتأثير الحجر الصحي  يوضح (9)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 

 االدخار:

 ؟حة على االدخار أم الس االن حول ما إذا ساعدت الجائفي المرحلة األولى سألنا 

ها المرحلة األولى من ان إلى الفترة الزمنية التي تمت فييرون أن الجائحة سييييييييياعدته  على االدخار. وقد يكون ذلك راجع %78.6فكييانت اإلجابة األعلى وبنسيييييييييبة 

في حين ومن خالل نتائج المرحلة الرانية  راد واألسيييير،ظهوران ملحوظان على مسييييتوى األفحيث ل  تظهر التأثيرات االقتصييييادية  ،الدراسيييية و ي في بداية الجائحة

24.90%

33.80%

13.70%16.40%

غير موافقمحايدموافقموافق بشدة

الحجر الصحي ل  ي ثر سلبان في دخلي 

(المرحلة األولى)الشهري 

43%

7.50%

42.20%

7.30%

ال اعرفنفس الشيء أعلىأقل

م .8.8مقارنة بدخل أسرتك في يناير 

قبل فيروس الكورونا،  ل دخل االسرة 

(المرحلة الرانية)الحالي أعلى أم أقل؟ 

Commented [TKA6] : تعديل األخطاء اإلمالئية

 ال أعرف( –)الشيء نفسر 

ذا   لقطاع الحكومي حيث ل  يتأثر موظفووقييد يرجا التباين بين نتائج المرحلتين إلى أن في المرحلة األولى كان غالبية العينة    من يشيييييييييغلون وظائف في ا

اتخييذت عييددان من ال أن المملكيية العربييية السيييييييييعودييية لقطيياع الخيياص. إيشيييييييييغلون وظييائف في ا ، في حين كييان األكرر تييأثران اقتصييييييييياديييان    منتييأثيران كبيران القطيياع 

وعملت وزارة الموارد  ،وبادرت مختلف القطاعات متجاوبة ما تلك الجهود الخاص،الحتواء التييداعيييات المييالييية واالقتصيييييييييادية على القطاع  اإلجراءات والمبييادرات

وعززت الجان   ،اتخاذ اإلجراءات المناسييييييبة وفق ءلية سييييييريعة سييييييهلت تنفيذ األوامر السييييييامية علىالبشييييييرية والتنمية االجتماعية إلى جان  كل قطاعات الدولة 

      .التنسيقي بين القطاعين الخاص والحكومي

 الدخل الشهري فيتأثير الحجر الصحي  يوضح (9)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 

 االدخار:

 ؟حة على االدخار أم الس االن حول ما إذا ساعدت الجائفي المرحلة األولى سألنا 

ها المرحلة األولى من ان إلى الفترة الزمنية التي تمت فييرون أن الجائحة سييييييييياعدته  على االدخار. وقد يكون ذلك راجع %78.6فكييانت اإلجابة األعلى وبنسيييييييييبة 

في حين ومن خالل نتائج المرحلة الرانية  راد واألسيييير،ظهوران ملحوظان على مسييييتوى األفحيث ل  تظهر التأثيرات االقتصييييادية  ،الدراسيييية و ي في بداية الجائحة

24.90%

33.80%

13.70%16.40%

غير موافقمحايدموافقموافق بشدة

الحجر الصحي ل  ي ثر سلبان في دخلي 

(المرحلة األولى)الشهري 

43%

7.50%

42.20%

7.30%

ال اعرفنفس الشيء أعلىأقل

م .8.8مقارنة بدخل أسرتك في يناير 

قبل فيروس الكورونا،  ل دخل االسرة 

(المرحلة الرانية)الحالي أعلى أم أقل؟ 

Commented [TKA6] : تعديل األخطاء اإلمالئية

 ال أعرف( –)الشيء نفسر 

رسم بياني رقم )9( يوضح تأثير الحجر الصحي في الدخل الشهري

مقارنة بدخل أسرتك في يناير 2020م قبل فيروس الكورونا، الحجر الصحي لم يؤثر سلًبا في دخلي الشهري )المرحلة األولى(

هل دخل االسرة الحالي أعلى أم أقل؟ )المرحلة الثانية( 

أقلموافق بشدة ال أعرفغير موافق نفس الشيءمحايد أعلىموافق

42



 االدخار:
في المرحلة األولى سألنا سؤااًل حول ما إذا ساعدت الجائحة على االدخار أم ال؟

فكانت اإلجابة األعلى وبنســـبة %52.9 يرون أن الجائحة ســـاعدتهم على االدخار. وقد يكون 
ذلك راجعًا إلى الفترة الزمنية التي تمت فيها المرحلة األولى من الدراســـة وهي في بداية 
الجائحة، حيث لم تظهر التأثيرات االقتصادية ظهورًا ملحوظًا على مســـتوى األفراد واألســـر، 
في حين ومن خالل نتائج المرحلة الثانية عند الســـؤال عن إنفاق األموال من المدخرات أفاد 
نحو %20 من المشـــاركين بأنفاق مدخراتهم قد يرجع ذلك إلى أن النســـبة األغلب من عينة 
الدراســـة فـــي هذه المرحلة هـــم ممن دخلهم الشـــهري ما بين 1000إلـــى 7 آالف، أي: من 

أصحاب الدخل المحدود، فقد يكون هذا سببًا جعلهم يبدؤون باإلنفاق من مدخراتهم.

 وتجدر اإلشارة هنا إلى أن الجائحة شكلت قلقًا كبيرًا لدى أصحاب المنشآت، لذلك عملت وزارة 
الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على طرح عدد من المبادرات النوعية، والتدخل السريع؛ 
لتخفيف وطأة التأثيرات عبر إجراءات وقائية فمن ذلك ألزمت منشآت القطاع الخاص بتطبيق 

بأنفاق مدخراته  قد يرجا ذلك إلى أن النسيييبة األغل  من عينة الدراسييية في  ذ   من المشييياركين %.8 نحو إنفاق األموال من المدخرات أفادعند السيي ال عن 

 نفاق من مدخراته .باإلفقد يكون  ذا سببان جعله  يبدؤون  ،ل المحدودمن أصحاب الدخ :الف، أيء 7إلى ...8 نالمرحلة    ممن دخله  الشهري ما بي

 من طرح عددالموارد البشيييييييييرية والتنمية االجتماعية على وزارة عملت لذلك الجائحة شيييييييييكلت قلقان كبيران لدى أصييييييييحاب المنشييييييييي ت، أن إلى اإلشييييييييارة  نا  روتجد 

منشيييييييييي ت القطيياع الخيياص بتطبيق اإلجييازة المرضيييييييييييية  فمن ذلييك ألزمييترات عبر إجراءات وقييائييية لتخفيف وطييأة التييأثي ؛والتييدخييل السيييييييييريا ،المبييادرات النوعييية

والحجر المنزلي وفق التعليمات واالشييييييييتراطات التي تحدد ا الجهات المعنية بمتابعة تفشييييييييي فيروس كورونا، وأصييييييييدرت قرار تنظي  العالقة  ،واالسييييييييترنائية

رفا اإليقاف الخاص بحماية األجور خالل تلك الفترة، ورفا أيضيييان  .لحفظ حقوق الطرفين خالل فترة تأثير الجائحةوذلك  ؛التعاقدية بين العاملين وأصيييحاب العمل

ا عن منشيي ت القطاع الخاص لتصييحين النشيياف، إضييافة إلى رفا اإليقاف بسب  عدم دفا الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعو ي دي فاإليقاف م قتن

 وتخفيف ،لتسييييهيل إجراءات العمل ؛إعارة العاملين عبر برنامج أجير العمالة، وإتاحةلمنشيييي ت، وإيقاف الغرامات الخاصيييية باسييييتقدام نطاقات بشييييكل فوري لكل ا

 وغير ا من المبادرات ،لمقابل المالي على الوافدينمن اة القطاعات ذات الطل ، واإلعفاء ومسييييييييياعد ،األعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضيييييييييررة

 يروس كورونا.ودية لمواجهة األثر االقتصادي لفالسع

 التغيرات في الدخل الشهري خالل جائحة كورونا يوضح (01)رقم  بياني رسم
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(المرحلة األولى)التغيرات في الدخل خالل الجائحة
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ة المرحل)التغيرات في الدخل خالل الجائحة 
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Commented [TKA7] : تعديل األخطاء اإلمالئية

 )الشيء نفسر(

بأنفاق مدخراته  قد يرجا ذلك إلى أن النسيييبة األغل  من عينة الدراسييية في  ذ   من المشييياركين %.8 نحو إنفاق األموال من المدخرات أفادعند السيي ال عن 

 نفاق من مدخراته .باإلفقد يكون  ذا سببان جعله  يبدؤون  ،ل المحدودمن أصحاب الدخ :الف، أيء 7إلى ...8 نالمرحلة    ممن دخله  الشهري ما بي

 من طرح عددالموارد البشيييييييييرية والتنمية االجتماعية على وزارة عملت لذلك الجائحة شيييييييييكلت قلقان كبيران لدى أصييييييييحاب المنشييييييييي ت، أن إلى اإلشييييييييارة  نا  روتجد 

منشيييييييييي ت القطيياع الخيياص بتطبيق اإلجييازة المرضيييييييييييية  فمن ذلييك ألزمييترات عبر إجراءات وقييائييية لتخفيف وطييأة التييأثي ؛والتييدخييل السيييييييييريا ،المبييادرات النوعييية

والحجر المنزلي وفق التعليمات واالشييييييييتراطات التي تحدد ا الجهات المعنية بمتابعة تفشييييييييي فيروس كورونا، وأصييييييييدرت قرار تنظي  العالقة  ،واالسييييييييترنائية

رفا اإليقاف الخاص بحماية األجور خالل تلك الفترة، ورفا أيضيييان  .لحفظ حقوق الطرفين خالل فترة تأثير الجائحةوذلك  ؛التعاقدية بين العاملين وأصيييحاب العمل

ا عن منشيي ت القطاع الخاص لتصييحين النشيياف، إضييافة إلى رفا اإليقاف بسب  عدم دفا الغرامات المتحصلة، واحتساب توظيف السعو ي دي فاإليقاف م قتن

 وتخفيف ،لتسييييهيل إجراءات العمل ؛إعارة العاملين عبر برنامج أجير العمالة، وإتاحةلمنشيييي ت، وإيقاف الغرامات الخاصيييية باسييييتقدام نطاقات بشييييكل فوري لكل ا

 وغير ا من المبادرات ،لمقابل المالي على الوافدينمن اة القطاعات ذات الطل ، واإلعفاء ومسييييييييياعد ،األعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضيييييييييررة

 يروس كورونا.ودية لمواجهة األثر االقتصادي لفالسع

 التغيرات في الدخل الشهري خالل جائحة كورونا يوضح (01)رقم  بياني رسم
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43%
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ة المرحل)التغيرات في الدخل خالل الجائحة 
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Commented [TKA7] : تعديل األخطاء اإلمالئية

 )الشيء نفسر(

اإلجازة المرضية واالســـتثنائية، والحجر المنزلي وفق التعليمات واالشتراطات التي تحددها 
الجهات المعنية بمتابعة تفشي فيروس كورونا، وأصدرت قرار تنظيم العالقة التعاقدية بين 
العامليـــن وأصحاب العمل؛ وذلك لحفظ حقـــوق الطرفين خالل فترة تأثير الجائحة. أيضًا رفع 
اإليقاف الخاص بحماية األجور خالل تلك الفترة، ورفع اإليقاف مؤقًتا عن منشـــآت القطاع 
الخاص لتصحيح النشـــاط، إضافة إلى رفع اإليقاف بســـبب عدم دفع الغرامات المتحصلة، 
واحتســـاب توظيف الســـعودي في نطاقات بشكل فوري لكل المنشآت، وإيقاف الغرامات 
الخاصة باســـتقدام العمالة، وإتاحة إعارة العاملين عبر برنامج أجير؛ لتســـهيل إجراءات العمل، 
وتخفيـــف األعباء المتعلقة بالقوى العاملة للقطاعات المتضررة، ومســـاعدة القطاعات ذات 
الطلـــب، واإلعفـــاء من المقابـــل المالي على الوافديـــن، وغيرها من المبادرات الســـعودية 

لمواجهة األثر االقتصادي لفيروس كورونا.

رسم بياني رقم )10( يوضح التغيرات في الدخل الشهري خالل جائحة كورونا

التغييرات في الدخل خالل الجاحئة )المرحلة الثانية(التغييرات في الدخل خالل الجاحئة )المرحلة األولى(

غير موافق موافق بشدة

بشدة

غير موافق محايد موافق
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 اآلثار النفسية لجائحة كورونا:

 الشفافية والرضا عن أداء أجهزة الدولة خال الجائحة:

طـــرح ســـؤال فـــي المرحلـــة األولى عـــن شـــفافية وزارة الصحة في نشـــر األرقـــام عن عدد 
اإلصابات يشعر باالطمئنان؟

وبينـــت نتائـــج المرحلـــة األولى أن نســـبة %83.3 يشـــعرون باالطمئنان من شـــفافية وزارة 
الصحة. وهذا ما أثبت في المرحلة الثانية عندما ُسئلوا عن الرضا عن أداء األجهزة الحكومية، 
أظهـــرت النتائج أن نســـبة %90 من أفراد العينة صنفوا أداء األجهـــزة الحكومية بأنها مرتفع 
جدًا. ويفسر ذلك بحرص وزارة الصحة على نشر تقاريرها اليومية عبر كل الوسائل، باإلضافة 
إلـــى وجود تطبيق متخصص إلحصـــاء اإلصابات حول العالم؛ مما يجعل األفراد على اطالع 

مستمر على تطور األعداد وحالتها.

  :كورونا لجائحة النفسية اآلثار

 الشفافية والرضا عن أداء أجهزة الدولة خالل الجائحة:

 ي نشر األرقام عن عدد اإلصابات يشعر باالطمئنان؟األولى عن شفافية وزارة الصحة ف المرحلةفي  طرح سؤال

عن الرضا عن أداء  ُسئلوافي المرحلة الثانية عند ا  تيشببعرون باالطمئنان  ن شببفافية وزارة الصببحة3 و أا  ا أ   %3838نسبب ة نتائج المرحلة األولى أن وبينت 

نها  رتفع جدًا3 ويفسببببر بلر بحرا وزارة الصببببحة على نشببببر أداء األجهزة الحكو ية بأ ة صببببنفوا ن أفراد العين %09نسبببب ة هزة الحكو ية، أظهرت النتائج أن األج

لى ت ور تقارير ا اليو ية ع ر كل الوسبببببائل، باإلضبببببافة طلى وجود ت  يص  تاصببببب  إلحصببببباء اإلصبببببابات حول العالالع  ما يجعل األفراد على اطال   سبببببتمر ع

 األعداد وحالتها3

 في أداء األجهزة الحكومية خالل جائحة كوروناالثقة  يوضح (11)رقم  بياني رسم
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شفافية وزارة الصحة في نشر األرقام عن عدد اإلصابات يشعر

(المرحلة األولى)باالطمئنان 
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14.116.3
10.1

ر الشفافية في نشرعاية مواطنيها
األرقام حول انتشار
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إجراءات التباعد 

الحظر / االجتماعي 

ابعاد المسافرين 
والقادمين عن 

المخاطر 
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غير كافي

مقبول
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جيد جدا  

Commented [TKA8] : تعديل األخ اء اإل الئية )طبعاد

 غير كاٍف( –

  :كورونا لجائحة النفسية اآلثار

 الشفافية والرضا عن أداء أجهزة الدولة خالل الجائحة:

 ي نشر األرقام عن عدد اإلصابات يشعر باالطمئنان؟األولى عن شفافية وزارة الصحة ف المرحلةفي  طرح سؤال

عن الرضا عن أداء  ُسئلوافي المرحلة الثانية عند ا  تيشببعرون باالطمئنان  ن شببفافية وزارة الصببحة3 و أا  ا أ   %3838نسبب ة نتائج المرحلة األولى أن وبينت 

نها  رتفع جدًا3 ويفسببببر بلر بحرا وزارة الصببببحة على نشببببر أداء األجهزة الحكو ية بأ ة صببببنفوا ن أفراد العين %09نسبببب ة هزة الحكو ية، أظهرت النتائج أن األج

لى ت ور تقارير ا اليو ية ع ر كل الوسبببببائل، باإلضبببببافة طلى وجود ت  يص  تاصببببب  إلحصببببباء اإلصبببببابات حول العالالع  ما يجعل األفراد على اطال   سبببببتمر ع

 األعداد وحالتها3

 في أداء األجهزة الحكومية خالل جائحة كوروناالثقة  يوضح (11)رقم  بياني رسم
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Commented [TKA8] : تعديل األخ اء اإل الئية )طبعاد

 غير كاٍف( –

  :كورونا لجائحة النفسية اآلثار

 الشفافية والرضا عن أداء أجهزة الدولة خالل الجائحة:

 ي نشر األرقام عن عدد اإلصابات يشعر باالطمئنان؟األولى عن شفافية وزارة الصحة ف المرحلةفي  طرح سؤال

عن الرضا عن أداء  ُسئلوافي المرحلة الثانية عند ا  تيشببعرون باالطمئنان  ن شببفافية وزارة الصببحة3 و أا  ا أ   %3838نسبب ة نتائج المرحلة األولى أن وبينت 

نها  رتفع جدًا3 ويفسببببر بلر بحرا وزارة الصببببحة على نشببببر أداء األجهزة الحكو ية بأ ة صببببنفوا ن أفراد العين %09نسبببب ة هزة الحكو ية، أظهرت النتائج أن األج

لى ت ور تقارير ا اليو ية ع ر كل الوسبببببائل، باإلضبببببافة طلى وجود ت  يص  تاصببببب  إلحصببببباء اإلصبببببابات حول العالالع  ما يجعل األفراد على اطال   سبببببتمر ع

 األعداد وحالتها3

 في أداء األجهزة الحكومية خالل جائحة كوروناالثقة  يوضح (11)رقم  بياني رسم
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(المرحلة األولى)باالطمئنان 

82.6072.876.6
60.165.3

80.6

8.5
13.112.2

14.116.3
10.1

ر الشفافية في نشرعاية مواطنيها
األرقام حول انتشار

وشدة الوباء

ل أداء الحكومة بشك
عام في مكافحة 

كورونا

تقديم المساعدة 
والدعم لمن فقدوا 

دخلهم

فرض ومراقبة 
إجراءات التباعد 

الحظر / االجتماعي 

ابعاد المسافرين 
والقادمين عن 

المخاطر 

(المرحلة الثانية)الرضا عن أداء األجهزة الحكو ية 

غير كافي على االطالق

غير كافي

مقبول

جيد 

جيد جدا  

Commented [TKA8] : تعديل األخ اء اإل الئية )طبعاد

 غير كاٍف( –

رسم بياني رقم )11( يوضح الثقة في أداء األجهزة الحكومية خالل جائحة كورونا

شفافية وزارة الصحة في نشر األرقام عن عدد اإلصابات يشعر 
باالطمئنان )المرحلة األولى( 

الرضا عن أداء األجهزة الحكومية )المرحلة الثانية( 
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الشعور بالقلق:

وعندما سئلوا: هل أشعر بالقلق اتجاه مستقبلي الوظيفي؟

من خالل المرحلة األولى بينت النتائج أن نســـبة %38 يشـــعرون بالقلق على مســـتقبلهم 
الوظيفي. وقد يفســـر ذلك بأن النســـبة األعلى من أفراد عينة الدراســـة هم من موظفي 
القطـــاع العـــام الذين يتمتعـــون بالثبات الوظيفي، كما أن هناك نســـبة عاليـــة ممن هم بال 

عمل.  

في حين أن من يقلقون جراء نقص بعض المواد الغذائية %19، وقد يفســـر هذه النســـبة 
الضئيلـــة، بأن كل الســـلع والمـــواد الغذائية ظلت متوافرة، وقـــد كان هناك متابعه من قبل 
الجهات المختصة لحالة األســـواق، وكان هناك رقابة على توافر المواد الغذائية وأســـعارها 

مما طمأن أفراد المجتمع.

 شعر بالقلص اتجاه  ستق لي الوظيفي؟ ل أ  ا سئلوا:وعند

يشببعرون بالقلص على  سببتق لهال الوظيفي3 وقد يفسببر بلر بأن النسبب ة األعلى  ن أفراد عينة الدراسببة  %83 ن خالل المرحلة األولى بينت النتائج أن نسبب ة 

  من  ال بال عمل3   عالية ال  ن  وظفي الق ا  العام الأين يتمتعون بالث ات الوظيفي، كما أن  ناك نس ة 

فرة، وقد كان ا، وقد يفسبببببر  أه النسببببب ة ال بببببئيلة، بأن كل السبببببلع والمواد الغأائية ظلت  تو%90 ن يقلقون جراء نق  بعض المواد الغأائية في حين أن 

 وكان  ناك رقابة على توافر المواد الغأائية وأسعار ا  ما طمأن أفراد المجتمع3 ،الماتصة لحالة األسواق  ناك  تابعه  ن ق ل الجهات

وكألر نق  المواد الغأائية3 قد يرجع  ،يشببببببعرون بالقلص بشببببببأن  سببببببتق لهال الوظيفي والمالي %83و ن خالل نتائج المرحلة الثانية بينت النتائج أن نسبببببب ة 

فقد  ، ن أصببببحاد الدخل المحدود :الف، أ آ 7طلى 9999 نعلى  ن عينة الدراسببببة في المرحلة الثانية  ال  من دخلهال الشببببهر   ا بيبلر طلى أن النسبببب ة األ

 ما   ال  ن المتزوجينعالوة على أن غال ية العينة في  أه المرحلة الحالة االجتماعية  ،يكون  أا سببببب  ًا قويًا يجعلهال يشبببببعرون بالقلص على وضببببببعهال المالي

  ناء  أه الجائحة3في أاألساسية لعائالتهال  لص تجاه تأ ين الغأاء والحاجاتعلهال يشعرون بالقيج

  خالل جائحة كورونا نتائج الشعور بالقلق يوضح (11)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 إضاءات على نتائج الدراسة:

19.218.520

29.1

13.2

5.8

13.213

41.1

26.9

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافق موافق بشدة 

(ولىالمرحلة األ)اشعر بأنني اص حت أكثر قلقًا على  ستق لي الوظيفي 

(ىالمرحلة األول)ينتابني شعور بالقلص جراء نق  بعض المواد الغأائية  

24.631.5
9.115.2

23.3
33.5

16.6
23.7

14
12.8

14.4
14.1

12.8
9

12.9
12.9

25.313.2
4734.1

أنا قلق بشأن مالي ومال 

عائلتي أو األمن الوظيفي

أو الغذائي

أنا قلق بشأن صحتي 

وصحة عائلتي

مل أشعر بالتوتر بسبب الع

أو التعلم من المنزل

قاء أشعر بالضغط بسبب الب

في المنزل مع العائلة 

طوال الوقت

المرحلة الثانية

ينطبق بشدة ينطبق إلى حد ما محايد ال ينطبق إلى حد ما ال ينطبق على االطالق

Commented [TKA9] : تعديل األخ اء اإل الئية )أشعر

 اإلطالق( –أص حت  –

 شعر بالقلص اتجاه  ستق لي الوظيفي؟ ل أ  ا سئلوا:وعند

يشببعرون بالقلص على  سببتق لهال الوظيفي3 وقد يفسببر بلر بأن النسبب ة األعلى  ن أفراد عينة الدراسببة  %83 ن خالل المرحلة األولى بينت النتائج أن نسبب ة 

  من  ال بال عمل3   عالية ال  ن  وظفي الق ا  العام الأين يتمتعون بالث ات الوظيفي، كما أن  ناك نس ة 

فرة، وقد كان ا، وقد يفسبببببر  أه النسببببب ة ال بببببئيلة، بأن كل السبببببلع والمواد الغأائية ظلت  تو%90 ن يقلقون جراء نق  بعض المواد الغأائية في حين أن 

 وكان  ناك رقابة على توافر المواد الغأائية وأسعار ا  ما طمأن أفراد المجتمع3 ،الماتصة لحالة األسواق  ناك  تابعه  ن ق ل الجهات

وكألر نق  المواد الغأائية3 قد يرجع  ،يشببببببعرون بالقلص بشببببببأن  سببببببتق لهال الوظيفي والمالي %83و ن خالل نتائج المرحلة الثانية بينت النتائج أن نسبببببب ة 

فقد  ، ن أصببببحاد الدخل المحدود :الف، أ آ 7طلى 9999 نعلى  ن عينة الدراسببببة في المرحلة الثانية  ال  من دخلهال الشببببهر   ا بيبلر طلى أن النسبببب ة األ

 ما   ال  ن المتزوجينعالوة على أن غال ية العينة في  أه المرحلة الحالة االجتماعية  ،يكون  أا سببببب  ًا قويًا يجعلهال يشبببببعرون بالقلص على وضببببببعهال المالي

  ناء  أه الجائحة3في أاألساسية لعائالتهال  لص تجاه تأ ين الغأاء والحاجاتعلهال يشعرون بالقيج

  خالل جائحة كورونا نتائج الشعور بالقلق يوضح (11)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 إضاءات على نتائج الدراسة:

19.218.520

29.1

13.2

5.8

13.213

41.1

26.9

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافق موافق بشدة 

(ولىالمرحلة األ)اشعر بأنني اص حت أكثر قلقًا على  ستق لي الوظيفي 

(ىالمرحلة األول)ينتابني شعور بالقلص جراء نق  بعض المواد الغأائية  

24.631.5
9.115.2

23.3
33.5

16.6
23.7

14
12.8

14.4
14.1

12.8
9

12.9
12.9

25.313.2
4734.1

أنا قلق بشأن مالي ومال 

عائلتي أو األمن الوظيفي

أو الغذائي

أنا قلق بشأن صحتي 

وصحة عائلتي

مل أشعر بالتوتر بسبب الع

أو التعلم من المنزل

قاء أشعر بالضغط بسبب الب

في المنزل مع العائلة 

طوال الوقت

المرحلة الثانية

ينطبق بشدة ينطبق إلى حد ما محايد ال ينطبق إلى حد ما ال ينطبق على االطالق

Commented [TKA9] : تعديل األخ اء اإل الئية )أشعر

 اإلطالق( –أص حت  –

 شعر بالقلص اتجاه  ستق لي الوظيفي؟ ل أ  ا سئلوا:وعند

يشببعرون بالقلص على  سببتق لهال الوظيفي3 وقد يفسببر بلر بأن النسبب ة األعلى  ن أفراد عينة الدراسببة  %83 ن خالل المرحلة األولى بينت النتائج أن نسبب ة 

  من  ال بال عمل3   عالية ال  ن  وظفي الق ا  العام الأين يتمتعون بالث ات الوظيفي، كما أن  ناك نس ة 

فرة، وقد كان ا، وقد يفسبببببر  أه النسببببب ة ال بببببئيلة، بأن كل السبببببلع والمواد الغأائية ظلت  تو%90 ن يقلقون جراء نق  بعض المواد الغأائية في حين أن 

 وكان  ناك رقابة على توافر المواد الغأائية وأسعار ا  ما طمأن أفراد المجتمع3 ،الماتصة لحالة األسواق  ناك  تابعه  ن ق ل الجهات

وكألر نق  المواد الغأائية3 قد يرجع  ،يشببببببعرون بالقلص بشببببببأن  سببببببتق لهال الوظيفي والمالي %83و ن خالل نتائج المرحلة الثانية بينت النتائج أن نسبببببب ة 

فقد  ، ن أصببببحاد الدخل المحدود :الف، أ آ 7طلى 9999 نعلى  ن عينة الدراسببببة في المرحلة الثانية  ال  من دخلهال الشببببهر   ا بيبلر طلى أن النسبببب ة األ

 ما   ال  ن المتزوجينعالوة على أن غال ية العينة في  أه المرحلة الحالة االجتماعية  ،يكون  أا سببببب  ًا قويًا يجعلهال يشبببببعرون بالقلص على وضببببببعهال المالي

  ناء  أه الجائحة3في أاألساسية لعائالتهال  لص تجاه تأ ين الغأاء والحاجاتعلهال يشعرون بالقيج

  خالل جائحة كورونا نتائج الشعور بالقلق يوضح (11)رقم  بياني رسم

 

 

 

 

 

 

 إضاءات على نتائج الدراسة:

19.218.520

29.1

13.2

5.8

13.213

41.1

26.9

غير موافق بشدةغير موافقمحايدموافق موافق بشدة 

(ولىالمرحلة األ)اشعر بأنني اص حت أكثر قلقًا على  ستق لي الوظيفي 

(ىالمرحلة األول)ينتابني شعور بالقلص جراء نق  بعض المواد الغأائية  

24.631.5
9.115.2

23.3
33.5

16.6
23.7

14
12.8

14.4
14.1

12.8
9

12.9
12.9

25.313.2
4734.1

أنا قلق بشأن مالي ومال 

عائلتي أو األمن الوظيفي

أو الغذائي

أنا قلق بشأن صحتي 

وصحة عائلتي

مل أشعر بالتوتر بسبب الع

أو التعلم من المنزل

قاء أشعر بالضغط بسبب الب

في المنزل مع العائلة 

طوال الوقت

المرحلة الثانية

ينطبق بشدة ينطبق إلى حد ما محايد ال ينطبق إلى حد ما ال ينطبق على االطالق

Commented [TKA9] : تعديل األخ اء اإل الئية )أشعر

 اإلطالق( –أص حت  –

ومن خالل نتائج المرحلة الثانية بينت النتائج أن نسبة %48 يشعرون بالقلق بشأن مستقبلهم 
الوظيفـــي والمالـــي، وكذلك نقـــص المواد الغذائية. قد يرجع ذلك إلى أن النســـبة األعلى 
من عينة الدراســـة في المرحلة الثانية هم ممن دخلهم الشـــهري ما بين 1000إلى 7 آالف، 
أي: من أصحاب الدخل المحدود، فقد يكون هذا ســـببًا قويًا يجعلهم يشـــعرون بالقلق على 
وضعهـــم المالـــي، عالوة على أن غالبية العينة في هـــذه المرحلة الحالة االجتماعية هم من 
المتزوجين مما يجعلهم يشـــعرون بالقلق تجاه تأمين الغذاء والحاجات األساســـية لعائالتهم 

في أثناء هذه الجائحة.

رسم بياني رقم )12( يوضح نتائج الشعور بالقلق خالل جائحة كورونا 

المرحلة الثانية
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إضاءات على نتائج اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا: 

مـــن خـــالل نتائـــج العبارات التي قيســـت مـــن خاللها اآلثـــار المترتبـــة من هـــذه الجائحة في 
الجانب االجتماعي في مرحلتي الدراســـة، فقد بينت النتائج أن الحجر الصحي زاد من فرص 
التواصـــل بيـــن أفراد األســـرة، وهذا هو أحـــد الجوانـــب اإليجابية لهذه الجائحـــة، حيث فرض 
التباعد االجتماعي إال أنها عززت التواصل بين أفراد األســـرة، كما بينت النتائج أيضًا أن هذه 
الجائحة أدت إلى تقليص العالقات االجتماعية الممتدة خارج نطاق األسرة الصغيرة، وكما أن 
لهذه الجائحة جوانب سلبية إال أن لها جوانب إيجابية أيضًا، فالحجر الصحي ساعد كثيرًا على 

زيادة مشاركة أسرهم في األنشطة المنزلية المختلفة.

إضاءات على نتائج اآلثار االقتصادية لجائحة كورونا: 
من خالل نتائج العبارات التي قيست من خاللها اآلثار المترتبة من هذه الجائحة في الجانب 
االقتصادي على مستوى األفراد، حيث بينت النتائج أن الجائحة وما ترتب عليها من إجراءات 
احترازية لم تؤثر ســـلبًا في دخل الفرد الشـــهري من موظفي القطاع العام، إال أن التأثير قد 
وقـــع علـــى موظفي القطاع الخاص. كما بينت النتائج أيضـــًا أن في بداية الجائحة، وبفضل 
اإلجراءات االحترازية، والتباعد االجتماعي ســـاعدت كثيرًا على االدخار، حيث قلت مصروفات 
األسرة، ولم تكن اآلثار االقتصادية حينها قد أتضحت بشكل كبير، إال أن نتائج المرحلة الثانية 
بينـــت بعـــض التأثير في مســـتوى االدخار، وقد يرجع  ذلك إلى أنه وبعد مرور بضعة أشـــهر 
علـــى الجائحة أعلنت الســـعودية حزمة من اإلجـــراءات كرفع قيمة الضريبة المضافة بنســـبة 
%15، وكذلك وقف بدل غالء المعيشـــة، فقد تكون هذه القرارات أثرت في مستوى ادخار 
األفراد، وما كانت ســـتلجأ  الســـعودية التخاذ قرارات مثل هذه لوال أنها وجدت نفسها أمام 
خيـــار صعب مـــن المهم والضـــروري حماية اقتصاد البـــالد والحفاظ علـــى دورة رأس المال، 
ومن أجل تلبية الطموحات في تحقيق رؤية 2030، وإيجاد فرص عمل ودفع االقتصاد نحو 
األفضل في ظل الجائحة، فكان قرار زيادة  قيمة الضريبة المضافة، وإلغاء بدل المعيشـــة 

جزءًا من الحل لتجاوز اآلثار االقتصادية للجائحة.

إضاءات على نتائج اآلثار النفسية لجائحة كورونا: 
من خالل نتائج العبارات التي قيست من خاللها اآلثار المترتبة من هذه الجائحة في الجانب 
النفسي بينت النتائج أن شفافية وزارة الصحة في نشر األرقام اليومية عن عدد اإلصابات 
بفيروس كرورنا وعرض جهودها يشـــعر أفراد المجتمع باالطمئنان، وبينت النتائج كذلك رضا 
أفـــراد المجتمع عن أداء األجهزة الحكومية، وأن اإلجـــراءات المتخذة من قبل حكومة المملكة 

العربية الســـعودية، وشـــفافية القيادة واألجهزة الحكومية؛ وخاصة وزارة الصحة ســـاهمت 
إســـهامًا كبيـــرًا في طمأنة المواطن والمقيم بل وحتـــى المخالف ألنظمة اإلقامة والعمل، 
وبذلـــك قدمـــت المملكـــة نموذج فريد في التنظيم وإدارة األزمات بكل ســـهولة ويســـر من 
خـــالل توجيه جميـــع القطاعـــات بتطويع كافـــة الجهود ومضاعفتهـــا والحرص علـــى االرتقاء 
بالخدمـــات المقدمـــة للمواطنين والمقيميـــن على أرضها وذلك للتخفيـــف من عواقب هذا 
البالء العالمي.  كما بينت النتائج أن بعض أفراد العينة يشـــعرون بالقلق على مســـتقبلهم 
الوظيفـــي، والمالـــي وهـــذا قد يكـــون راجعًا إلى أن النســـبة األعلى من عينة الدراســـة من 

محدودي الدخل.

1 / 1 / 2 دراس���ة تحس���ين كفاءة االنفاق على خدمات 
برنام���ج الرعاية االجتماعية )بالتعاون مع وزارة الموارد 

البشرية(: 

الهدف من الدراسة:
أجريت هذه الدراســـة بطلب من وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية بهدف تحســـين 
كفـــاءة اإلنفاق على خدمات برامج الرعاية االجتماعية في المملكة العربية الســـعودية، وقد 
مرت هذه الدراسة بخمس مراحل، اشتملت المرحلة األولى التي نفذت خالل العام 2020م 

على:

مقارنات مرجعية ألفضل الممارسات العالمية.	 

دراسة خطة األساس لمعدل اإلنفاق على الخدمة االجتماعية لكل مستفيد لعام 2019.	 

دراسة مؤشر األداء لمعدل اإلنفاق على الخدمات االجتماعية لكل مستفيد.	 

تحديد مستهدف معدل اإلنفاق للخدمات االجتماعية المقدمة.	 

1 / 1 / 3 تطوير اس���تخدام اختبار )IAT( في الدراسات 
المجتمعية:

ضمـــن أعمـــال اتفاقية التعاون البحثـــي المبرمة مع جامعة هارفارد، أســـهم المركز بالتعاون 
مع فريق وحدة صنع السياســـات في جامعة هارفارد إلى تطوير اســـتخدام اختبار )IAT( في 
دراســـات مجتمعية تســـتهدف قياس القيم قياسًا غير مباشر، وتتناول موضوعات التسامح 

والتعايش في المجتمع السعودي. 
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المرحلة األولى: جمع بيانات اختبار )IAT( لقياس 
التسامح المذهبي في المجتمع السعودي:

تعاون فريق البحث في جامعة هارفارد مع المركز في فرع المنطقة الشـــرقية لقياس وبناء 
القيم المتعلقة بالتسامح والتمييز، وكذلك قياس تأثير التدخالت المصممة الستهداف هذه 
القيـــم. حيث توفر المنطقة الشـــرقية بيئة فريدة لدراســـة هذه القضايـــا بالنظر إلى التركيبة 
المتنوعـــة للمنطقـــة. بوصفها جزءًا من أنشـــطتهم، ينفـــذ الفرع برنامج نســـيج الذي يهدف 
إلى بناء قيم مرتبطة بالتســـامح، خاصة فيما يتعلق بالحد من الطائفية والعنصرية، والتحيز 
القومـــي، واإلرهـــاب والتطـــرف، كما عمل الفريقان علـــى تطوير مقياس جديد غير مباشـــر 

للقيم واختباره.

تشير النتائج للدراسة التي أجريت إلى أن المقاييس المبلغ عنها ذاتًيا تختلف عن المقاييس 
 IAT غير المباشـــرة، وقد ال تكون دائًما طريقة ثابتة لقياس القيم غير المعرفية. تشـــير نتائج
إلـــى أنه قد يكون هناك تباين أكبر في التســـامح الطائفي، ممـــا يعززه بوصفه قضية ذات 
صلة وبارزة في ســـياق المنطقة والتي تتطلب مزيًدا من الدراســـة. لذلك يمكن اســـتهداف 
هذا البعد في التدخالت التي تركز على تنمية المهارات غير المعرفية، ويوفر IAT أداة واعدة 

لقياس القيم وتأثير تدخالتهم مثل برنامج نسيج.

المرحلة الثانية: جمع بيانات اختبار )IAT( لقياس 
التسامح والتعايش في بيئة العمل:

عمـــل فريـــق البحث في جامعة هارفارد مع المركز بدعم من صندوق تنمية الموارد البشـــرية 
على دراســـة القيم في المملكة العربية الســـعودية، وبناًء على هذا التعاون عمل الفريقان 
على تطوير IAT واختباره لقياس القيم قياســـًا غير مباشـــر. تحديدًا، نظًرا إلى هدف المملكة 
المتمثـــل فـــي زيادة مشـــاركة النســـاء في القوى العاملـــة بوصفه عنصرًا مهمـــًا وفق رؤية 
2030، كان الفريقـــان مهتمين بالنظر في القيم المتعلقة بالنوع االجتماعي، واختبار فعالية 
التدخالت التي تســـتهدف القيم المتعلقة بالنوع االجتماعي في المجتمع الســـعودي، وقد 

ُأجريت دراسة تجريبية مع )44( طالًبا من عدة جامعات في الرياض.

تشير النتائج للدراسة التجريبية إلى أن المقاييس المبلغ عنها ذاتًيا تختلف أحياًنا عن المقاييس 
غير المباشرة، وقد ال تكون دائًما طريقة موثوقة لقياس القيم المتعلقة بالجنس، كما تشير 
إلى أن التنميط الجنساني )ارتباط الرجال بالوظيفة والنساء باألسرة( قضية بارزة في سياق 
طـــالب الجامعـــات الســـعودية. ويتردد صـــدى هذا النوع مـــن اآلراء في مكان آخـــر، مما يبرز 
انتشـــار هـــذه الصـــورة النمطية في جميع أنحاء العالم. على ســـبيل المثال: أظهرت دراســـة 

بقيـــادة Project Implicit وجامعـــة فلوريدا مع 500 مشـــارك متوســـط درجـــة IAT 0.35 لهذا 
االختبار. يشير هذا إلى ارتباط معتدل بين األنثى واألسرة والذكر بالوظيفة. في العينة مع 
الشباب السعودي، كان متوسط درجة IAT 0.22، مما يشير إلى وجود ارتباط نمطي خفيف 

بين األنثى واألسرة والذكر في الوظيفة.

1 / 2 المؤشرات االجتماعية.
عمـــل المركز على بناء المؤشـــرات االجتماعية نظرًا إلـــى أنها إحدى األدوات المهمة لمتخذي 
القرار، وراســـمي السياســـات االجتماعية، ومصدر معلوماتي للباحثين، كما أنها تمثل دعًما 
قوًيا لوضع الخطط اإلنمائية على أســـس علمية ســـليمة، كما تســـاعد على التعرف بشـــكل 
مستمر إلى الموضوعات المهمة التي تمس الوحدة الوطنية والتنمية االجتماعية بوصفها 

موضوعات )التالحم الوطني، التعصب الرياضي، التسامح(.

1 / 2 / 1 التوثيق الدولي لمؤشر التاحم الوطني:
تعـــد الوحـــدة الوطنيـــة الثـــروة الحقيقيـــة للشـــعوب، فمـــن خاللهـــا ترتفع معـــدالت التقدم 
واالزدهـــار؛ وقـــد رســـخت رؤية المملكـــة 2030 هذه القيمـــة، من خالل إيجـــاد مجتمع حيوي 
قيمه راسخة؛ وامتدادًا لهذه الركيزة األساسية في المجتمع السعودي اعتمد المركز رؤيته:« 
مجتمع متحاور لوطن متالحم« عن طريق العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وحماية النسيج 
االجتماعي عن طريق تنفيذ البرامج وإقامة المشـــروعات واألنشطة التي تدعم قيم التنوع، 

والتعايش، والتالحم الوطني للحفاظ على قيم الوحدة والثوابت الوطنية. 

واســـتكمااًل لمســـيرة العطاء الوطني الذي حرص المركز على ايجاده في مختلف مناشطة؛ 
اعتمد بناء مؤشـــر التالحم الوطني؛ لما له مـــن أهمية بالغة في المجتمعات والتي تعكس 
مدى ثبات القيم الوطنية في ظل االنفتاح التكنولوجي والحضاري في العصر الراهن؛ مما 
يزيـــد مـــن ضرورة العمل على ترســـيخ قيم التالحم الوطني بين أفراد المجتمع الســـعودي؛ 
الســـيما أنـــه يواجه تحديات على المســـتوى الدولي والمحلي أســـهمت فـــي ظهور بعض 
الظواهر السلبية المهددة للتعايش والسلم االجتماعي في المملكة العربية السعودية.  

ر عـــن آلية منهجية تصف  وبذلـــك أطلق مؤشـــر التالحم الوطني فـــي عام )2018م( الذي عبَّ
وضـــع التالحـــم الوطني فـــي المملكة، من خالل أربعة أبعاد أساســـية: )البعد السياســـي، 
البعد االقتصادي، البعد االجتماعي-الثقافي، البعد األمني(، وجاءت نتيجة مؤشـــر التالحم 
الوطني للدورة األولى في عام )2018م( )%84,17( في حين ارتفعت نتيجة مؤشر التالحم 

الوطني في الدورة الثانية للعام)2019م( )84,93%(.
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ومـــن خـــالل تجربة المركز في تنفيذ مؤشـــر التالحم الوطني للدورتيـــن )2018م( - )2019م( 
تمخض عنه نتائج إيجابية عن مستوى التالحم الوطني في المجتمع السعودي تعكس واقع 
األحداث االجتماعية والسياســـية التي يعيشـــها المجتمع السعودي؛ والذي استطاع بفضل 
اللـــه تعالى ثم بفضـــل تآزر المجتمع وتالحمه مع قيادته تجاوز كثيـــرًا من التحديات واألزمات 

التي حاولت التربص باستقرار المجتمع السعودي. 

ومـــن جانـــب آخـــر، كانت نتائج مؤشـــر التالحـــم الوطنـــي مرتفعـــة إذا ما ُقورنت بمؤشـــرات 
التماسك الوطني في كثير من البلدان العربية واألجنبية؛ على الرغم من حرص المركز على 
تنفيذ مراحل المؤشـــر وفق المنهجية الدولية لبناء المؤشـــرات االجتماعية حسب مقتضيات 

خصوصية المجتمع السعودي الثقافية واالجتماعية واألمنية واإلدارية. 

المخرجاإلجراءالمتطلبالمحورم

المنهجية النظرية لمؤشر 1
التالحم الوطني.

إثراء الجانب النظري لمؤشر 
التالحم الوطني بشكل يواكب 
الصياغة المنهجية للمؤشرات 

االجتماعية المعتمدة.

االستعانة بخبير في النظريات االجتماعية 
الحديثة وتوظيفها في مؤشر التالحم 

توظيفًا مباشرًا ومناسبًا لخصوصية 
المجتمع السعودي.

ُانتهي من تطوير المنهجية 
الخاصة بالمؤشر.

المنهجية اإلحصائية لمؤشر 2
التالحم الوطني.

تصميم االستبيان.
زيادة كفاءة عبارات المؤشر للتأكد من 
إمكانية قياسها وقدرتها على تحقيق 

أهداف المؤشر.

ُانتهي من تطوير استبيان 
المؤشر.

اتباع المنهجية المعمول بها في برنامج اختيار العينات.
ُحدد حجم العينة.األمم المتحدة اإلنمائي والمعتمدة دوليًا.

جمع البيانات.
استخدام أساليب جديدة في جمع البيانات 

يزيد من مصداقة تمثيل العينة لمجتمع 
الدراسة.

بعد االنتهاء من اعتماد المراحل 
السابقة سيتم جمع البيانات.

نتائج مؤشر التالحم الوطني.5
العمل على اعداد تقرير دولي 

يفسر نتائج مؤشر التالحم 
الوطني.

بعد االنتهاء من مرحلة جمع االستعانة بخبير في كتابة التقارير الدولية.
البيانات الميدانية.

إطالق مؤشر التالحم الوطني 6
السعودي دوليًا.

اعتماد مؤشر التالحم الوطني 
دوليًا.

مشاركة التقرير النهائي مع كثير من 
المنظمات والمنصات العالمية.

بعد االنتهاء من مرحلة إعداد 
التقرير الختامي سُيطلق 

المؤشر.

وعلى ضوء المعطيات اإليجابية لمؤشـــر التالحم الوطني ُعرض على خبراء دوليين لتقويم 
التجربة في المملكة العربية الســـعودية الخاصة بمؤشـــر التالحم الوطني؛ ومن ثم اعتماده 
مؤشرًا دوليًا يعكس واقع التالحم الوطني وكانت أول المنظمات الدولية المختصة في بناء 
المؤشـــرات االجتماعية الدولية برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )UNDP(؛ وقد جرى التواصل 
معهم وعرضت تجربة مؤشـــر التالحم الوطني في المجتمع الســـعودي بهدف تطويره على 
غـــرار مؤشـــرات التالحم الوطنـــي العالمية؛ العتماده مؤشـــرًا دوليًا بمواصفات المؤشـــرات 
العالميـــة يعبـــر عـــن المملكة العربية الســـعودية و يبرر االســـتقرار االجتماعي الـــذي تنعم به 
المملكـــة، ويمـــد المنظمـــات الدوليـــة و المراكز البحثيـــة العالمية بمعلومـــات صحيحة و ذات 
مصداقيـــة  عالية  تســـهم في بناء صورة حقيقية عن المجتمع الســـعودي، وبالمقابل يوفر 

مادة معرفية وموضوعية لمتخذي القرار في المملكة العربية السعودية.

جدول رقم )3( يوضح محاور اعتماد مؤشر التالحم الوطني ومتطلباته لعام 2020م 

محاور اعتماد مؤشر التاحم الوطني ومتطلباته:
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وال شك في أن تسجيل نسب مرتفعة من التسامح في المؤشر في ظل ديناميكية المجتمع 
والتحوالت التي يشهدها في الفترة الحالية من تحديث للهيكل االقتصادي واإلداري تعزز من 
فرص نجاحه في بناء شراكات عالمية، وتعطيه مساحة أكبر في استقطاب كفاءات تطويرية 
قادرة على النهوض بالمستوى المحلي، وتحقيق تطلعات أفراده، فالبنية االقتصادية ركيزة 
ها البنية التي تؤثر في  أساسية ومؤثرة في المجتمع، بل ذهبت كثير من النظريات إلى عدِّ
كل أبنية المجتمع السياســـية واالجتماعية واأليديولوجيـــة، حيث أوردت بعض النظريات )أن 
البنية االقتصادية للمجتمع في كل مرحلة تشـــكل األســـاس الفعلي الذي يفسر في نهاية 
األمر كل البنيان الفوقي الذي يتألف من المؤسسات الحقوقية والسياسية واآلراء الدينية 

والفلسفية، وغيرها من اآلراء المالزمة لكل مرحلة تاريخية معينة(.

كما تفســـر نســـبة التســـامح حجـــم التغيير اإليجابـــي الذي يشـــهده المجتمع، ال ســـيما في 
التواصل مع اآلخر بعيدًا عن االختالفات الدينية أو المذهبية، وما المؤسسات والمنظمات 
الدولية التي تدعمها المملكة سوى دليل واقعي على الرغبة الجادة في نشر التسامح بين 

البشر، والتعامل بإنسانية مع اآلخر.

وجاءت نتائج المؤشرات الفرعية للتسامح كما يلي:
بلغت نســـبة التســـامح االجتماعي -الثقافي )% 87.68(، كما بينت النتائج مستًوى عالًيا جدًا 
من التســـامح االقتصادي بلغ )% 83.76(، في حين بلغ التســـامح السياســـي )78.17%(، 

وبلغت نسبة التسامح الديني )% 73.75( كما في الجدول التالي:

1 / 2 / 2 مؤشر التسامح.
اســـتكمااًل ألعمال بناء مؤشـــر التسامح في المجتمع الســـعودي، وبعد اإلعالن عن المؤشر 
في القمة العالمية للتسامح في دولة اإلمارات وبحضور ما يقارب 56 دولة مشاركة، ُعمل 

خالل عام 2020م على إعداد تقرير نتائج المؤشر واستخراج المؤشر بصورته النهائية. 

تشـــير نتائج المؤشـــر إلى أن نسبة التســـامح بين أفراد عينة الدراسة بلغت )% 82.20( وهو 
يعبر عن مستوى عاٍل جدًا من التسامح بين أفراد المجتمع. وهذا االرتفاع في نسبة التسامح 
يعكـــس تمســـك أبناء هـــذا المجتمع بالقيم اإلنســـانية النابعـــة من جوهر عقيدته الســـمحة، 

وارتباطه بقيمه اإلسالمية األصيلة. 

كمـــا ُتؤكد هذه النســـبة نجـــاح الجهود في مواجهة العنف بكل أشـــكاله وصوره، والتي بدأت 
منـــذ العـــام 2003 م ضـــد اإلرهـــاب والفكـــر المتطرف، والتي ســـعت إلى بناء حالـــة ثقافية 
متوازنـــة متواصلة مع العالم بتغيراته وتطوراته وتطلعاته، بدءًا من تطوير التعليم وإشـــاعة 
ثقافة الحوار وترسيخها لدى أبناء المجتمع في الداخل والخارج بهدف التعامل والتواصل مع 
مكونات المجتمع اإلنســـاني لنبذ خطاب الكراهية، ونشـــر الوعي بأهمية التسامح، وتتضافر 
الجهود لرســـم مســـتقبل أكثر تســـامحًا في ظل رؤية المملكة 2030 م التي جعلت التسامح 

أحد أهم الركائز للشخصية الوطنية لبناء مجتمع حيوي بهوية إسالمية.

كمـــا تأتـــي هذه النســـبة متوافقة مع المؤشـــرات العالميـــة التي بحثت في حالة التماســـك 
االجتماعـــي، والتي جعلت التســـامح مؤشـــرًا فرعيـــًا، وأحد الدالالت التـــي يمكن من خاللها 
التعرف إلى حالة المجتمع، حيث أظهرت نتائج تلك المؤشـــرات ارتفاعًا في التســـامح الديني 
مـــع األقليـــات تراوحت نتائجه من % 78 إلى % 84 وهو مـــا يمثل تحواًل كبيرًا نحو مزيد من 

التسامح.

القيمةالمؤشر

%82.20التسامح 2019م

%87.68االجتماعي الثقافي

%83.76االقتصادي

%78.17السياسي

%73.75الديني
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ويتضح من خالل سرد نتائج المؤشرات الفرعية لمؤشر التسامح أعاله أن المجتمع السعودي 
طـــرأت عليه تغيرات ثقافية وفكرية فتحت آفاًقا واســـعة للتعـــرف إلى اآلخر؛ عماًل بتوجهات 
رؤيـــة المملكـــة 2030 والنقلة التي تســـعى إليها عبر تطوير كثير مـــن األنظمة مثل: التعليم 
وتضمين المناهج التعليمية والتربوية القيم اإليجابية وبناء شخصية متوازنة، وكذلك العمل 
علـــى بناء الخطـــاب الثقافي بهوية تحافظ على إرثها الثقافي وتنهـــل من كل ابتكار وتطوير 

دون خوف أو تردد، وتمد جسور التعاون واإلغاثة مع أقطاب العالم مهما كانت ثقافاتهم.

أيضًا تشـــير نســـبة المؤشـــر االقتصادي إلى األثر اإليجابي وحجم الفرص الذي أتاحته برامج 
التحـــول 2020 م، مـــن خـــالل زيـــادة تمكيـــن الشـــباب من الدخـــول في النشـــاط االقتصادي 
عبـــر إنشـــاء هيئة للمشـــروعات الصغيرة والمتوســـطة، ودعم برامـــج ريادة األعمـــال، وزيادة 
الحاضنات، وتقديم التســـهيالت كذلك العمل على رفع نسبة التوطين في القطاعين العام 
والخاص، وتمكين المرأة والعمل على المواءمة بين مخرجات التعليم وحاجات سوق العمل، 
أمـــا على الصعيد الدولي، فقد حرصت المملكة على تســـهيل صيـــرورة اإلجراءات الجمركية 
في عمليتي االستيراد والتصدير، وتعزيز التعامل االقتصادي على المستوى الخارجي لرفع 

مستوى دخل الفرد، ودعم المشروعات التقنية والسياحية، وغيرها.

وتشير النتائج في الجانب السياسي لمؤشر التسامح، والتي تناولت حرية التعبير واالحترام، 
واحترام االختالفات السياســـية، وكذلك العدالة والمســـاواة، إلى الحاجة إلى تكثيف العمل 
نحو تعزيز المواطنة بما يحقق للجميع فرصًا متســـاوية في التعبير عن آرائهم السياسية من 
دون اإلخـــالل بمنظومة األمن الفكري واالجتماعي، وهناك مســـؤولية كبيرة تقع على عاتق 

المنظمات المدنية، وهيئة حقوق اإلنسان، وقبل ذلك على المؤسسات التعليمية.

ومـــن دون شـــك فإن العالـــم الرقمي زاد من اطالع المواطن الســـعودي على الموضوعات 
السياسية وأصبح أكثر ارتفاعًا معها، ويثبت ذلك ما طرحه التقرير الرقمي لعام 2019 م الذي 
جاء بعنوان: » We Are Social، والذي أشار إلى أن مستخدمي وسائل التواصل االجتماعي 
من السعوديين يتزايد سنويًا بنسبة )% 13( مقارنة بمتوسط مستخدمي وسائل التواصل 

االجتماعي من مختلف دول العالم.

وبالنظر إلى نتائج الجانب الديني لمؤشـــر التســـامح نجد أنه األقل بين المؤشـــرات الفرعية؛ 
وذلك يعود إلى خصوصية النظام الديني في المجتمع السعودي؛

وهذه نتيجة طبيعية لمجتمع متدين محافظ، وقد يمكن تفسير انخفاض هذه النتيجة مقارنًة 
بالجوانب االجتماعية واالقتصادية إلى الفهم المتداول أن التسامح يعني التنازل أو التخلي 
عـــن بعض الممارســـات أو االعتقادات الدينية، ويمكن أن ُيعـــزى ذلك إلى أن الجانب الديني 
يشـــكل خصوصية في المجتمع الســـعودي، حيث يمكن أن يرى األفراد في التســـامح حول 
البعـــد الدينـــي تهاوًنا أو ضعًفا في االلتـــزام الديني، وهذا لبس يتعين على المؤسســـات 
الدينيـــة والمؤثريـــن في الخطاب الديني توضيحه، فضـــاًل عن أن الصراع الديني في فترات 

سابقة بين السنة والشيعة قد رسخ حالة من عدم التسامح.

كمـــا أن كثيـــًرا من المؤشـــرات العالميـــة المرتبطة بقيمة التســـامح لم تعد تقيس مســـتوى 
التســـامح الديني في المجتمع لســـببين، كما وضحته دراســـة فرنســـية بعنـــوان: »مفاهيم 
وممارســـات التســـامح في فرنســـا« )2012 م(؛ أن التســـامح الديني يتفاوت تفاوًتا طبيعًيا 
على مســـتوى المجتمع الواحد؛ ألن لكل دين ســـلوكه الخاص وأولويتـــه القيمية والمختلفة 
عن الدين اآلخر؛ وأيضًا قد يختلف بين أتباع الدين الواحد، بناًء على درجة مشاركة الفرد في 

الطقوس الدينية، واتباع التعاليم الدينية في أثناء ممارسة السلوك االجتماعي.

نتائج مجاالت المؤشرات الفرعية للتسامح:
تشـــير النتائـــج إلى أن نســـبة التســـامح في مجـــال التجرد مـــن العنصرية بلغـــت )%90.32( 

بوصفها أعلى نسبة للتسامح بين مختلف المجاالت التي تكون المؤشرات الفرعية.

كمـــا توضح النتائج أن نســـبة التســـامح فـــي مجال التعايـــش واالندماج والتكامـــل والتالحم 
بلغت )85.05%( وهي متســـقة مع نتائج دراســـة )التعايش في المجتمع الســـعودي( التي 
أجريناهـــا فـــي 2016م وأظهرت نتائج مرتفعة في مســـتويات التعايش، خاصة في المجال 
االقتصادي، كما تظهر في نتائج مؤشـــر التســـامح، حيث سجلت مستًوى عالًيا من التسامح 
فـــي التبـــادل االقتصـــادي بنتيجة )83.76%(. ووصلت نســـبة التســـامح في مجـــال العدالة 

والمساواة إلى )%82.14(.

النسبةالمجاالتالمؤشر الفرعي

االجتماعي الثقافي
90.32التجرد من العنصرية

85.05التعايش/ االندماج والتكامل والتالحم

73.75احترام وتقبل الحرية الدينيةالديني

السياسي
82.14العدالة والمساواة

حرية التعبير واالحترام )احترام االختالف 
74.2والتنوع السياسي(

83.76التبادل االقتصادياالقتصادي
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التسامح حسب النوع:
تشير النتائج إلى أن النساء أكثر تسامًحا من الرجال بنسبة بلغت )82.51%( مقابل )%81.90( 
للرجال، وهذه النتيجة تؤكد ما ذهبت إليه بعض الدراسات الخاصة بالتسامح، والتي أظهرت 
أن النســـاء أكثر تســـامًحا من الرجال، وفي دراسة أجرتها الرابطة الجنوبية للكليات والمدارس 
التابعـــة لـــوزارة التعليم األمريكيـــة )SACS( ومؤسســـة )Scanlon Foundation( أثبتت ارتفاع 
قيمة التســـامح عند اإلناث أكثر من الذكور، واستهدفت الدراسة قياس التسامح بين الذكور 
واإلناث في ظل االختالفات العرقية والجنســـية، وذوي االحتياجات الخاصة، وكبار الســـن ، 
وشـــرعت معظم الدول والمؤسســـات إلى تمكين المرأة في المناصب القيادية، الســـيما 

فيما يتعلق بشؤون األسرة، وبشؤون الفئات الخاصة في المجتمع.

أنثىذكرالمؤشر الفرعي

81.9082.20مؤشر التسامح

87.7787.60االجتماعي الثقافي

77.8278.54الديني

72.3875.18السياسي

83.1784.37االقتصادي

أنثىذكرالمؤشر الفرعي

72.3875.18 احترام وتقبل الحرية الدينية )داخليًا(

83.1784.37 التبادل االقتصادي

90.2390.41 التجرد من العنصرية

81.4182.91العدالة والمساواة

74.2474.17 حرية التعبير واالحترام )احترام االختالف والتنوع السياسي(

85.3084.78التعايش/ االندماج والتكامل والتالحم

التسامح حسب الفئات العمرية:
تبين النتائج ارتفاع نســـبة التســـامح في الفئات األقل عمًرا، وهي أيًضا تتفق مع ما أشارت 
إليه بعض الدراســـات في أن كبار الســـن أقل تســـامًحا من الشباب وقد يفسر ذلك بأن فئة 
كبـــار الســـن عادة ما تميل إلى التمســـك بمـــا ألفته في حياتها من عـــادات وتقاليد، ومن ثمَّ 
فإن التســـامح تجاه األمور المختلفة يمكن أن يعد تصرًفا مخالًفا وخروًجا عنها، وقد أوضحت 
دراســـة )زغير 2017 م( عن مشـــكلة الشـــعور بالعزلة االجتماعية لدى المســـنين أن كبار السن 
يتســـمون بخصائـــص انفعالية واجتماعيـــة تتمثل في الذاتية االنفعاليـــة، حيث تغلب عليهم 
مركزية الرأي أكثر من تقبل آراء اآلخرين، باإلضافة إلى أن عالقات كبار السن ُتقتصر إلى حد 
كبير على أقرانهم و أصدقائهم القدامى لتعذر تنقلهم إلى أماكن بعيدة، كما أن كبار السن 
مـــن أكثر الفئـــات االجتماعية األقل اندفاًعا في تكوين العالقـــات الجديدة، وفي أحيان أخرى 

يرفضون تكوين عالقات اجتماعية خارج محيطهم.

وعطًفا على ذلك، أولت رؤية 2030 الشـــباب اهتماًما كبيًرا ومنها مشـــروعات تنمية مهارات 
الشـــباب، وتحســـين سبل االســـتفادة منها؛ خاصة أن فئة الشـــباب في المملكة أثبتت في 
المواقـــف الوطنيـــة واالجتماعية أنهـــم مصدر أساســـي للطاقة الوطنية وتنميـــة المجتمع، 
وقـــد أوضحـــت الهيئة العامة لإلحصاء في تقريرها الصادر عام 2019 م أن نســـبة الشـــباب 
الســـعودي للفئة العمرية من )34 – 15( بلغت )% 36(؛ وجاءت هذه المشـــروعات بناًء على 
عـــدة أســـباب تتفق مع دراســـة طبـــال )2012 م( لنظرية التغيـــر االجتماعـــي ودوره في تغير 
القيـــم، والتـــي توضح أن الشـــباب أكثر الفئات االجتماعيـــة المتقبلة للتغيير مـــن حيث تقّبل 
عناصـــر ثقافيـــة جديدة، وأكثر تفاعاًل ومواكبة لألحداث والمســـتجدات في الحياة االجتماعية، 
باإلضافة إلى دراســـة حمزة )2011 م( التي ترى أن فئة الشـــباب متســـامحة اجتماعًيا؛ وذلك 
لوجـــود رغبـــة صادقة في اإلصالح وممارســـة اإلصالح، نفســـه من خالل الوعـــي بالقضايا 

االجتماعية المعاصرة، ومحاولة إيجاد حلول لمعالجتها ومواكبتها.

جدول رقم )6( يوضح نتائج مؤشرات التسامح حسب النوع في العام 2019 م 
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االقتصاديالدينياالجتماعي الثقافيالسياسيمؤشر التسامحالفئات العمرية

82.9178.3988.4475.8984.56من 20 إلى 29

82.6878.8287.9474.7484.12من 30 إلى 39

81.7278.0287.2171.3183.69من 40 إلى 49

78.5775.4284.8166.5779.09من 50 إلى 59

76.4274.7281.263.6677.82أكثر من 60

الفئات العمرية
احترام وتقبل 
الحرية الدينية 

)داخليا(

التبادل 
العدالة التجرد من العنصريةاالقتصادي

والمساواة

حرية التعبير واالحترام 
)احترام االختالف 
والتنوع السياسي(

التعايش/ االندماج 
والتكامل والتالحم

75.8984.5690.9982.2874.4985.9من 20 إلى 29

74.7484.1290.4782.6574.9885.4من 30 إلى 39

71.3183.6990.0181.6974.3684.42من 40 إلى 49

66.5779.0987.9981.0369.8181.62من 50 إلى 59

63.6677.8283.0979.5769.8779.3أكثر من 60

جدول رقم )8( يوضح نتائج مؤشرات التسامح حسب الفئات العمرية للعام 2019 م 
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الحالة 
االجتماعية

مؤشر 
االجتماعي السياسيالتسامح

االقتصاديالدينيالثقافي

82.8578.388.4275.8984.33أعزب / عزباء

81.978.1987.3772.0783.72متزوج/ة

81.5478.2586.3674.582.39مطلق/ة

77.4174.6783.4865.8277.03أرمل/ة

الحالة 
االجتماعية

حرية التعبير واالحترام )احترام 
االختالف والتنوع السياسي(

التبادل 
االقتصادي

التجرد من 
العنصرية

احترام وتقبل الحرية 
الدينية )داخليًا(

العدالة 
والمساواة

التعايش/ االندماج 
والتكامل والتالحم

74.4984.3390.8475.8982.1286.01أعزب / عزباء

74.2283.7290.1172.0782.1684.64متزوج/ة

73.7582.3989.2374.582.7583.49مطلق/ة

69.0877.0387.7465.8280.2779.21أرمل/ة

جدول رقم )10( يوضح نتائج مؤشرات التسامح حسب الحالة االجتماعية للعام 2019 م 

جدول رقم )11( يوضح نتائج مجاالت التسامح حسب الحالة االجتماعية للعام 2019 م 

التسامح حسب الحالة االجتماعية:
تشـــير النتائج إلى ارتفاع مســـتوى التســـامح في فئـــة غير المتزوجين عن غيرهـــا من الفئات 

االجتماعية األخرى.

وقـــد ُيعـــزى ذلـــك إلى أن فئة المتزوجين عادة ما تنظر بحذر شـــديد وحـــرص أكثر من فئة غير 
المتزوجيـــن إلى أي اختالف؛ ســـواء كان اجتماعيا أم سياســـًيا أم اقتصادًيا بوصفه نوًعا من 

المحافظة على األسرة وكيانها، وخوفًا من أي جديد قد يؤثر سلبًا في استقرارها.
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التسامح حسب المستوى التعليمي:
تشـــير النتائج إلى أنه كلما زاد المســـتوى التعليمي زاد التســـامح بين أفراد المجتمع، وهي 
نتيجة تعكس أثر التعليم إيجابيًا في مســـتويات التســـامح من خالل القيم المعززة للتســـامح 

في كل المجاالت.

المستوى 
التعليمي

مؤشر 
االجتماعي السياسيالتسامح

الدينياالقتصاديالثقافي

79.7476.5784.8181.0570.89متوسط فأقل

81.377.0387.0782.5673.47ثانوية عامة

81.9178.0487.382.7774.45دبلوم

82.978.8788.3484.7873.94بكالوريوس

دراسات عليا 
83.1478.8388.5685.6474.06)ماجستير / دكتوراه(

جدول رقم )12( يوضح نتائج مؤشرات التسامح حسب المستوى التعليمي للعام 2019 م 

جدول رقم )13( يوضح نتائج مجاالت التسامح حسب المستوى التعليمي للعام 2019 م 

حرية التعبير واالحترام )احترام الحالة االجتماعية
االختالف والتنوع السياسي(

التبادل 
االقتصادي

التجرد من 
العنصرية

احترام وتقبل الحرية 
الدينية )داخليًا(

العدالة 
والمساواة

التعايش/ االندماج 
والتكامل والتالحم

71.6581.0587.5870.8981.4982.04متوسط فأقل

72.1882.5689.7673.4781.8984.37ثانوية عامة

73.8282.7790.0974.4582.2784.5دبلوم

75.4184.7890.9373.9482.3385.75بكالوريوس

دراسات عليا )ماجستير 
75.8585.6490.774.0681.8286.43/ دكتوراه(
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التسامح حسب نوع العمل:
تشير النتائج إلى أن فئة موظفي القطاع الخاص كانت األكثر تسامًحا من بين غيرها من 
الفئات، ولعل ذلك يعود إلى أن بيئة العمل في القطاع الخاص غالًبا ما تحوي عدًدا من 
الجنسيات؛ مما يعزز فرصة التعرف إلى ثقافات مختلفة لدى الفرد، ويجعله أكثر تسامًحا 

وتقباًل لآلخر، كما أن مستوى الدافعية في القطاع الخاص مازال أكثر منه في القطاع 
العام، باإلضافة إلى عدد من المميزات التي تحقق الرضا النفسي، ومن ثمَّ تؤثر إيجابًا 

في الجانب النفسي لدى العاملين.

الحالة 
الوظيفية

مؤشر 
االجتماعي السياسيالتسامح

الدينياالقتصاديالثقافي

موظف 
82.7677.9888.6784.4675.28قطاع خاص

82.7178.5388.1383.9675.74طالب

82.5778.5987.3684.6575.66بال عمل

82.4979.8786.4583.0976.22صاحب عمل

موظف 
82.3378.6487.9283.972.12حكومي

موظف 
80.4876.5586.280.9872.36قطاع خيري

78.7875.0484.6280.4568.22ربة منزل

77.6175.0783.778.2863.85متقاعد

جدول رقم )14( يوضح نتائج مؤشرات التسامح حسب نوع العمل للعام 2019 م 
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التبادل الحالة الوظيفية
االقتصادي

احترام وتقبل 
الحرية الدينية 

)داخليًا(

التجرد من 
العنصرية

العدالة 
والمساواة

حرية التعبير واالحترام 
)احترام االختالف والتنوع 

السياسي(

التعايش/ االندماج 
والتكامل والتالحم

موظف قطاع 
84.4675.2891.182.3273.6586.25خاص

83.9675.7490.6482.9474.1285.62طالب

84.6575.6690.0681.9975.1884.67بال عمل

83.0976.2288.2382.6577.0984.67صاحب عمل

83.972.1290.7682.2675.0185.08موظف حكومي

موظف قطاع 
80.9872.3687.8680.117384.55خيري

80.4568.2288.2180.097081.02ربة منزل

78.2863.8586.6780.5569.5880.73متقاعد

جدول رقم )15( يوضح نتائج مجاالت التسامح حسب نوع العمل للعام 2019 م 
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التسامح حسب نوع السكن:
تبين النتائج أن فئة المالك كانت األكثر تسامًحا من بين الفئات األخرى. وقد أوضحت دراسة 
Jayoti Das )200 م( فـــي المؤشـــر العالمي للتســـامح أن مســـتويات الرفاهية االقتصادية 
المرتفعة تنعكس إيجابًا على قيمة التســـامح في المجتمع، ولذلك تهدف مشـــروعات رؤية 
المملكـــة 0302 إلى رفع نســـبة التملك الســـكني للمواطنين إلـــى )% 60( بحلول 2020 م 
وإلـــى نســـبة )% 70( بحلـــول عام 2030 م لما لذلك من انعـــكاس على جوانب الحياة وعلى 

القيم االجتماعية.

مؤشر نوع السكن
التسامح

االجتماعي 
التبادل السياسيالثقافي

الدينياالقتصادي

82.4187.9378.5783.685.36ملك

82.0387.4777.7784.0784.75مستأجر

أخرى )تابع للعمل 
80.5285.9576.5881.8983.52أو جمعية خيرية(

جدول رقم )16( يوضح نتائج مؤشرات التسامح حسب نوع السكن للعام 2019 م 

جدول رقم )17( يوضح نتائج مجاالت التسامح حسب نوع السكن للعام 2019 م 

التبادل نوع السكن
االقتصادي

التعايش/ االندماج 
والتكامل والتالحم

التجرد من 
العنصرية

احترام وتقبل الحرية 
الدينية )داخليا(

العدالة 
والمساواة

حرية التعبير واالحترام 
)احترام االختالف 
والتنوع السياسي(

83.685.3690.574.0483.174.04ملك

84.0784.7590.273.5481.1574.39مستأجر

أخرى )تابع للعمل أو 
81.8983.5288.3871.3578.7674.41جمعية خيرية(

57



البيانات الديموغرافية ألفراد مجتمع الدراسة: 

يحرص المركز في دراســـاته الميدانية على اختيار العينة الممثلة التي تعكس حالة المجتمع 
بقـــدر اإلمكان مـــن حيث النوع، والفئة العمريـــة، ونوع العمل، والمســـتوى التعليمي، وأن 
يكـــون حجـــم العينـــة متناســـًبا في كل منطقة بما تشـــكله من إجمالي نســـبة الســـكان في 
المملكـــة إيماًنا بـــأن العينة األكثر تمثياًل تكون نتائجها أكثر صدًقـــا، ويظهر الجدول رقم )18( 
توزيع عينة الدراســـة حســـب المنطقة الجغرافية، حيث بلغ حجم عينة الدراســـة )6892( فرًدا 
يتوزعون على ثالث عشـــرة منطقة إدارية، كما يبين الجدول رقم )19( توزيع عينة الدراســـة 
حســـب النوع، حيث بلغ حجم عينة الذكور )3508( بنســـبة بلغت )% 51(، في حين بلغ حجم 
عينـــة اإلناث )3384( بنســـبة بلغـــت )% 49(. النتائج الواردة في الجـــدول رقم )20( تبين أن 
نسبة توزيع الفئات العمرية الشبابية )20 – 39( بلغت )%70.5(؛ األمر الذي يبين استحواذ 

فئة الشباب على عينة الدراسة.

النتائـــج فـــي الجـــدول رقم )21( توضح أن ما نســـبته )% 49.4( من عينة الدراســـة كانوا من 
حملة البكالوريوس، في حين بلغت نسبة الذين كان تعليمهم ضمن مستوى الثانوي فأقل 
)%28.7(. فيما يختص بتوزيع عينة الدراســـة حســـب الحالة االجتماعية، النتائج في الجدول 
رقم )22( توضح أن نســـبة )48.3 %( من عينة الدراســـة من المتزوجين، في حين )43.2 %( 

من العزاب.

النتائـــج الـــواردة في الجـــدول رقم )23( تبيـــن أن )% 26.1( من العينـــة كان دخلهم أقل من 
)5000( ريال، في حين بلغت نسبة الذين كانوا يتلقون دخاًل يتراوح ما بين )5000 وأقل من 
10000( )% 22.7(، وكانـــت نســـبة الذين يتقاضون دخاًل يتـــراوح ما بين )10000( وأقل من 
)20000( )% 29(. تشير النتائج الواردة في الجدول رقم )24( إلى أن نسبة توزيع موظفي 
القطاع الحكومي بالعينة بلغت )% 30.1(، في حين بلغت نســـبة موظفي القطاع الخاص 
)% 27.6(، ممـــا يعني ســـيطرة الموظفين بالقطاعين الخـــاص والعام على توصيف الحالة 
الوظيفية لعينة الدراســـة بنســـبة بلغت )% 57.7(. وتشـــير النتائج الواردة في الجدول رقم 

)25( إلى أن ما نسبته )% 54.1( من عينة الدراسة يمتلكون سكًنا.

النسبة المئوية التكرارالمنطقة اإلدارية

154722.4الرياض

151522.0مكة المكرمة

104915.2المنطقة الشرقية

5738.3عسير

4616.7المدينة المنورة

4116.0جازان

3264.7القصيم

2573.7تبوك

1922.8حائل

1632.4نجران

1452.1الحدود الشمالية

1301.9الباحة

1231.8الجوف

6892100المجموع

جدول رقم )18( يوضح توزيع العينة حسب المنطقة
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النسبة المئويةالتكرارالنوع

350851ذكر

338449أنثى

6892100المجموع

النسبة المئويةالتكرارالفئات العمرية

29-20280940.8

39-30204629.7

49-40144220.9

59-505227.6

60731.1 فأكثر

6892100.0المجموع

النسبة المئويةالتكرارالمستوى التعليمي

3835.6متوسط فأقل

159423.1ثانوية عامة

117017.0دبلوم

340349.4بكالوريوس

3425.0دراسات عليا )ماجستير / دكتوراه(

6892100.0المجموع

النسبة المئويةالتكرارالحالة االجتماعية

298043.2أعزب / عزباء

332748.3متزوج/ ــة

4466.5مطلق/ ــة

1392.0أرمل/ ــة

6892100.0المجموع

جدول رقم )19( يوضح توزيع العينة حسب النوع 

جدول رقم )20( يوضح توزيع العينة حسب الفئات العمرية

جدول رقم )21( يوضح توزيع العينة حسب المستوى التعليمي

جدول رقم )22( يوضح توزيع العينة حسب الحالة االجتماعية 
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النسبة التكرارالدخل الشهري
المئوية

83212.1أقل من 3000 ريال

96414.0من 3000 إلى أقل من 5000 ريال

77311.2من 5000 إلى أقل من 7000 ريال

79211.5من 7000 إلى أقل من 10000 ريال

99714.5من 10000 إلى أقل من 15000 ريال

99814.5من 15000 إلى أقل من 20000 ريال

1181.7أكثر من 20000

141820.6اعتذر عن اإلجابة

6892100.0المجموع

النسبة التكرارنوع السكن
المئوية

372654.1ملك

299743.5مستأجر

1692.5أخرى )تابع للعمل أو جمعية خيرية(

6892100المجموع

النسبة التكرارالحالة الوظيفية
المئوية 

207430.1موظف حكومي

189927.6موظف قطاع خاص

108815.8بال عمل

86112.5طالب

3435.0ربة منزل

3134.5صاحب عمل

2032.9متقاعد

1111.6موظف قطاع خيري

6892100.0المجموع

مستوى التسامحالنسبة المئوية

مستوى ضعيف جًدا من التسامح20 % - 35.99 %

مستوى ضعيف من التسامح36 % - 51.99 %

مستوى متوسط من التسامح52 % - 67.99 %

مستوى عاٍل من التسامح68 % - 83.99 %

مستوى عاٍل جًدا من التسامح84 % - 100 %

جدول رقم )25( يوضح توزيع العينة حسب نوع السكن جدول رقم )23( يوضح توزيع العينة حسب مستوى الدخل

جدول رقم )26( يوضح مستويات التسامح جدول رقم )24( يوضح توزيع العينة حسب الحالة الوظيفية 
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1 / 3 المكتبة
تعـــد مكتبـــة المركز من أهـــم المصادر والمراجع التـــي تهتم بموضوع الحـــوار وثقافة الحوار 
الواســـعة وقيم االعتدال والتسامح والتعايش، وتســـتقبل مكتبة المركز الباحثين والباحثات 
من األكاديميين وطالب الدراســـات العليا لالســـتفادة من الخدمات البحثية؛ سواء استعارة 
الكتـــب المتخصصـــة فـــي الحـــوار أم جمـــع البيانات أم الحصـــول على االستشـــارة من قبل 

المتخصصين.

أهم الخدمات التي تقدمها المكتبة
المشاركة االجتماعية في الفعاليات والملتقيات.	 

إتاحة محتويات المكتبة للباحثين والدارسين وتهيئة مكان مخصص لذلك.	 

دعم الباحثين بالمراجع والمصادر التي تغطي حاجاتهم.	 

توفير الكتب لالستعارة.	 

اســـتقبال مكالمات الباحثين واإلجابة عن االستفســـارات المطروحـــة وتوفير )الخدمات 	 
المرجعية(.

دعم الباحثين والدارسين بإصدارات المركز مطبوعة أو إلكترونية.	 

االطالع على جميع إصدارات المركز عن طريق موقع مكتبة المركز.	 

تطبيق مكتبة الحوار اإللكترونية:
اســـُتحدث تطبيـــق مكتبة الحـــوار اإللكترونية، المتوقع تدشـــينه خالل الربـــع األول من العام 
القـــادم والذي يعرض إصدارات المركز بطريقة ســـهلة وســـريعة الوصول تتيح للمســـتخدم 
االطالع على محتوى المكتبة واالســـتفادة من البحوث العلمية والدراســـات االســـتطالعية 
ومختلـــف إصـــدارات المركـــز التي أعدت مـــن قبل نخبة مـــن المواطنيـــن والمواطنات ومن 
الباحثين واألكاديميين المتعاونين مع المركز. كما يتوافر تطبيق المكتبة اإللكترونية لألجهزة 

الذكية على أندرويد و )IOS(، باإلضافة إلى الموقع اإللكتروني مما يوفر:

توسيع دائرة انتشار إصدارات المركز.	 

توفر الكتب للباحثين في كل األوقات ومن	 

 على بعد.

سهولة البحث واالطالع على الكتب	 

 والبحوث.

2 - ورش العمل والبرامج الحوارية 
يقـــوم المركـــز بطرح مختلف القضايـــا الوطنية ومناقشـــتها من خالل عقد البرامـــج الحوارية 
وورش العمـــل وإدارتهمـــا وتصميمهـــا، وفق منهجيات علميـــة مبتكرة، والتـــي ُتعدُّ من أبرز 
أنشطة المركز التي يشارك فيها عدد من العلماء والمفكرين والمثقفين والمختصين وكّتاب 

الرأي والمهتمين بالشأن العام من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.

1/2: ورش���ة عم���ل )تطوي���ر آلي���ات فعالة 
لمش���اركة المثقفي���ن والمهتمي���ن لتعزيز 

ثقافة الحوار التسامح والتعايش(
يســـهم المثقفون بمختلف تخصصاتهم في بناء مجتمع متماســـك ومتطور يسوده األمن 
والســـالم والمحبة، حيث إن لهم دورهم الفاعل في نشـــر الوعي و تأكيد االنتماء والهوية 
المشـــتركة التي تحفز أفراد المجتمع على المشـــاركة في نمائه وتطوره، ويبرز دور المثقف 
في التأثير في المجتمع من خالل أعماله ومشـــاركاته ومدى إيمانه بأهمية المواطنة، وزرع 
قيم التعايش والحوار والتســـامح، من خالل أعمالهم وأطروحاتهم الفكرية، ورغبة من المركز 
فـــي تفعيـــل دور المثقفين والمهتمين فـــي المجتمع ومضاعفة مشـــاركتهم تجاه كثير من 
القضايـــا المعاصرة والموضوعات ذات العالقة بعمل المركز كالحوار والتســـامح والتعايش، 
لـــذا جـــاءت هذه الورشـــة لبحـــث واقع مشـــاركة المثقفيـــن والمهتمين، والتعـــرف من خالل 

المشاركين إلى آليات جديدة وفاعلة، ومواكبة للمستجدات.
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أهداف الورشة
التعرف إلى واقع مشاركة المثقفين والمهتمين لتعزيز الحوار والتعايش والتسامح.	 

بيان أبرز المعوقات التي تعيق مشاركة المثقفين والمهتمين مع المركز.	 

التعرف إلى أبرز المقترحات لتطوير آلية المشاركة.	 

تقديـــم تصـــور ومقترح آلليات جديدة وفاعلة تكلف مشـــاركة جيـــدة للمثقف مع المركز، 	 
وتعزز دورهم في المجتمع.

محاور الورشة 
استعراض نتائج استطالع رأي المثقفين الذين سبق لهم المشاركة مع المركز.	 

تشخيص واقع مشاركة المثقفين والمهتمين.	 

أبرز المعوقات التي تحول دون مشاركة المثقفين والمهتمين.	 

مقترحات فاعلة لبناء آليات جديدة ومتقدمة لضمان مشاركة المثقفين والمهتمين.	 

اآلليات المقترحة.	 

الفئات المشاركة
مثقفون )أكاديميون – كّتاب رأي – إعالميون(.	 

خبراء ومهتمون بقضايا )الحوار والتعايش والتسامح(.	 

2/2: الحوار العالمي )لنش���كل مس���تقبلنا 
معًا( )بالتعاون مع المنتدى الدولي لألبنية 

الخضراء( 
مع تفاقم األزمة الصحية العالمية غير المسبوقة وما ترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية 
وقضايا مرتبطة بالسالمة والبيئة إثر جائحة كورونا Covid-19 تظهر مدى الحاجة إلى التعاون 
وبذل الجهود للحديث حول الحلول الممكنة والتعافي من هذه الجائحة، ومناقشة التحديات 
الراهنـــة، من كل المنظمات والمؤسســـات الدولية، وبكل ما يعـــزز الحوار العالمي لمواجهة 

تبعات الجائحة.

وتزامنًا مع الذكرى الســـنوية لمرور 75 عامًا على تأســـيس األمم المتحدة تحتفل المملكة عبر 
المؤسســـات المدنية بذكرى التأســـيس بوصفها عضوًا مؤسسًا ضمن مجموعة الـ51 دولة 
الموقعة على ميثاق األمم المتحدة في ســـان فرانسيســـكو عام 1945م باستضافة المركز 
لملتقى الحوار العالمي )لنشّكل مستقبلنا معًا( المنظم من قبل المنتدى السعودي لألبنية 
الخضـــراء بمشـــاركة األمم المتحدة في المملكة ، وعدد مـــن المختصين والمهتمين للحديث 
حول موضوعات متعلقة بالمناخ والبيئة والصحة والهجرة والالجئين ، بغرض اإلسهام في 

تحقيق أهداف التنمية المستدامة للعالم كافة .   

الجلسات والمحاور 
الجلسة األولى: هل نحن على الطريق الصحيح؟

محاور الجلسة:

أهمية المواطنة العالمية.	 

ما الذي يجب أن يعطي األولوية للمجتمع الدولي للتعافي بشكل أفضل من الوباء؟	 

هـــل ســـيكون الناس في عام 2045 أفضل حااًل أم أســـوأ حااًل ممـــا هم عليه اليوم؟ ما 	 
التفسيرات التي قدمها المشاركون؟

الجلسة الثانية: ما نوع المستقبل الذي نريده؟
محاور الجلسة:

مـــا الذي يرغب المواطن / المجتمـــع العالمي في رؤيته )الرؤية( في عام 2045، عندما 	 
تبلغ األمم المتحدة 100 عام؟ 

ما العقبات والتحديات التي يعتقد المواطن / المجتمع العالمي أنها ستؤثر في الرؤية؟ 	 

كيـــف يمكن للتعاون العالمـــي )المواطن / المجتمع( -خاصة األمم المتحدة المســـاعدة 	 
بشكل أفضل في إدارة هذه التحديات؟ 

الجلسة الثالثة: ما اإلجراء المطلوب لسد الفجوة؟
محاور الجلسة:

مـــا الذي ينصـــح المواطن العالمي األميـــن العام لألمم المتحدة بفعلـــه لمواجهة هذه 	 
التحديات؟ 

ردود الفعل األخرى من المجتمعات المشاركين.	 
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3/2: لق���اء ح���وار مفتوح )فض���اءات الحوار 
الحضاري بالتعاون مع الجمعية الس���عودية 

بكلية لندن الجامعية( 
يهـــدف اللقاء إلى تعزيز ثقافة الحـــوار الحضاري من خالل وضع خطوات إجرائية لفهم عملية 
الحـــوار، والمشـــاركة فيهـــا، واســـتثمارها بمـــا يعود علـــى الفـــرد والمجتمع والوطـــن بالخير، 

واستعمالها وسيلة للتعرف إلى اآلخر وتعريفه بنا وبحضارتنا وبديننا.

فكرة اللقاء
لقـــاء حـــواري ُنفذ عن بعد بين الطالب المبتعثين وممثلي الحوار بالمركز حول مفاهيم الحوار 

الحضاري.

الهدف
مد جسور التواصل بين المبتعثين والمركز.

المستهدفون 
الطالب المبتعثون، أعضاء األندية السعودية، والمهتمون بالحوار الحضاري بين الثقافات.

عدد المشاركين
 )700( مشارك ومشاركة.

محاور اللقاء
1(  التنوع البشري: فرصة أم تهديد؟

2(  مفهوم الحوار الحضاري

3(  أهمية الحوار الحضاري

4(  منطلقات الحوار الحضاري

4/2: الملتق���ى اإلقليم���ي للتربي���ة على 
المواطنة

الهدف
ترسيخ روح التضامن والتعايش، وإرساء قيم التسامح وممارساتها.	 

نشر الوعي بأهمية العمل إلنسانية مشتركة واحترام التنوع. 	 

أهميـــة دور التعليـــم في النهـــوض بالمعارف والمهارات التي تحتـــاج إلى تنميتها في 	 
مجال تعزيز المواطنة والقيم اإلنسانية المشتركة.

عرض أفضل التجارب والممارسات الدولية واإلقليمية.	 

الجهات المشاركة
مكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية.	 

مركز اليونسكو اإلقليمي للجودة والتميز في التعليم.	 

مكتب التربية العربي لدول الخليج.	 

مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني.	 

مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين أتباع األديان.	 

مركز آسيا والمحيط الهادئ للتعليم من أجل التفاهم الدولي.	 

عدد الحضور
 )120( من الممثلين للمؤسسات التعليمية.

5(  معوقات الحوار الحضاري

6(  محددات الهوية

7(  كفايات التواصل الحضاري

8(  خطوات الحوار الحضاري الفّعال
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5/2: ملتقى حوارات المملكة عن بعد
تمثـــل حوارات المملكة حاضنة فكرية لجعل الحوار أســـلوب حيـــاة، وطبًعا من طباع المجتمع 
السعودي، وقناة للتعبير المسؤول بإشراك صّناع القرار والخبراء والمختصين، حيث يشارك 
فيهـــا عـــدد من العلماء واألكاديمييـــن والمختصين يتناول خاللها عددًا مـــن المحاور المحددة 

لمناقشة قضية معينة.

1/5/2: ح���وارات المملكة األول: قدرات وطنية. 
تقود األزمات

الجلسات
الجلسة االفتتاحية.	 

الجلسة األولى: التغيرات االجتماعية في ظل األزمات.	 

الجلسة الثانية: التداعيات االقتصادية في ظل جائحة كورونا.	 

الجلسة الثالثة: دور الجهات الحكومية في إدارة جائحة كورونا.	 

الجلسة الرابعة: الخطاب اإلعالمي في األزمات.	 

2/5/2: ح���وارات المملكة الثان���ي: 90 عاًما من 
العطاء
الجلسات

الجلسة االفتتاحية	 
الجلسة األولى: 90 عاًما من العطاء.	 

الجلسة الثانية: بناء وتأسيس.	 

الجلسة الثالثة: دور مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز االنتماء الوطني.	 

3/5/2: حوارات المملكة الثالث: نتحاور لنتسامح
الجلسات

الجلسة االفتتاحية	 
الجلسة األولى: دور مؤسسات المجتمع في تعزيز قيم التسامح.	 

الجلسة الثانية: االعالم الواقع والمأمول في تعزيز التسامح.	 
الجلسة الثالثة: دور التعليم في تعزيز قيم التسامح.	 

6/2: سمبوزيوم الحوار للنحت 
يعـــد أحـــد مبـــادرات اســـتراتيجية المركـــز الراعية للفنون، ســـعيًا منـــه لدعم المجتمـــع الفني 
والثقافـــي فـــي المملكة، من خالل اســـتثمار الفنـــون اإلبداعية، ومنها: النحـــت وتوظيفها 
فـــي تعزيـــز ثقافة الحوار في المجتمع، انطالقًا من الدور الكبيـــر الذي يضطلع به الفن في 
تعزيز منظومة القيم اإليجابية وترسيخها في المجتمع مثل: الحوار، والتسامح، والتعايش، 

والتالحم، واالنتماء للوطن، وذلك وفق أفضل التجارب والممارسات المحلية والعالمية.

عدد المشاركين
 )16( مشاركًا.
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3 - استطاعات الرأي العام
ُيعدُّ المركز الوطني الستطالعات الرأي العام أول المراكز المعتمدة في تنفيذ استطالعات 
الرأي العام في المملكة، من خالل خبرات وطنية متخصصة في مجال تنفيذ االستطالعات. 

ويقوم المركز ببعض االستطالعات حول مختلف القضايا الوطنية، واالجتماعية، والثقافية 
والسياسية، ويقدم المركز خدماته إلى األجهزة الحكومية لدعم برامجها وإستراتيجياتها، من 
خالل مساندتها في التعرف إلى آراء المواطنين والمستفيدين حول القضايا ذات االهتمام 

المشترك. 

األهداف
دعم توجهات الدولة في نشر مبادئ الحوار والشفافية. 	 

تعزيز مشاركة المواطن في صنع السياسات والقرارات الحكومية. 	 

تعزيـــز قنوات االتصال بيـــن أفراد المجتمـــع واألجهزة الحكومية ومؤسســـات المجتمع 	 
المدني. 

تقديم نتائج وتقارير علمية وموثوقة حول قضايا المجتمع المختلفة. 	 

اإلسهام في تطوير الخدمات الحكومية وتحسينها.	 

األسس والمنطلقات
ُتعدُّ استطالعات الرأي العام وُتنفذ وفًقا لألسس والمنطلقات التالية:

تنظيم المركز الصادر باألمر السامي الكريم رقم 72 / أ وتاريخ 9 ربيع األول 1433هـ الذي 	 
يتضمـــن في أهدافه »مناقشـــة القضايا الوطنية واالجتماعية والثقافية والسياســـية 

واالقتصادية والتربوية وغيرها، وطرحها من خالل قنوات الحوار الفكري وآلياته«.

رؤية المملكة العربية السعودية 2030.	 

مناقشـــة القضايـــا الوطنية واالجتماعيـــة الثقافية والسياســـية واالقتصادية والتربوية 	 
وغيرها.

التكامل والشراكة مع األجهزة الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وشركات القطاع 	 
الخاص ومؤسساته.

التجارب والممارسات العالمية واألسس العلمية في تنفيذ استطالعات الرأي العام.	 

القدرات العلمية والفنية للمركز الوطني الستطالعات الرأي العام، وخبرات وممارسات 	 
فريق العمل من األكاديميين والمتخصصين في إدارة االستطالعات وتنفيذها.

اإلجراءات المنهجية
يعتمـــد المركـــز الوطني الســـتطالعات الرأي العام فـــي تنفيذ االســـتطالعات على منهجية 
وإجـــراءات علمية معتمدة وفقًا لمنهجيات البحث العلمي والممارســـات العالمية في مجال 
اســـتطالعات الـــرأي العام كما هو موضح في الشـــكل التالي الذي يعكـــس )اإلطار العلمي 

لالستطالع(.
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الخبرات والقدرات
يضـــم المركز عددًا من الخبرات والقدرات لتنفيذ االســـتطالعات يمكـــن تلخيصها على النحو 

اآلتي:

مجموعة بحثية تضم عددًا من األكاديميين المتخصصين في مختلف العلوم اإلنسانية 	 
وغيرها التي تلبي حاجات الهيئات والمؤسسات المستفيدة من خدمات المركز.

لجنة علمية تعمل على ضمان جودة األعمال ونتائج االستطالعات. 	 

فريق إداري متفرغ ألعمال التنسيق واالتصال مع العمالء.	 

مركز اتصال هاتفي يعمل وفق أفضل تقنيات االتصاالت والمعلومات وتحت إشراف 	 
تقني متخصص حيث يضم المركز )24( كابينة اتصال.

فريق من المستطلعين )نساء( يتركز دورهم في تنفيذ االتصاالت الهاتفية.	 

االستطاعات المنجزة خال العام 2020م

عدد االستطالعات المنفذة
االستطالعات العامةاالستطالعات الخاصة 
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%64نسبة المشاركين الذكور

%36نسبة المشاركات اإلناث

جدول رقم )27( يوضح إحصائية عامة الستطالعات عام 2020م
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الجهات المستفيدة من خدمات المركز
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4 - التدريب
يســـعى المركز ممثاًل فـــي أكاديمية الحـــوار، للتدريب على الحوار ومهاراتـــه، وبناء الحقائب 
التدريبية، وإدارة ورش العمل التدريبية وتصميمها وإعداد المبادرات، بما تملكه من إمكانات 

وتجهيزات وخبرات.

وانطالقـــًا مـــن الركائـــز التـــي تقف عليهـــا األكاديميـــة، فإنها تولـــي اهتمامًا بإعـــداد البرامج 
التدريبيـــة المتخصصـــة وتنفيذها في مختلف المجـــاالت المتصلة بالحوار، ثقافًة وســـلوكًا، 
وإعداد الحقائب التدريبية والمقاييس اإللكترونية والشراكات، سواء كانت موجهة إلى عموم 
أفراد المجتمع أم إلى الجهات الحكومية والخاصة، وبما يتناسب مع حاجاتهم ويحقق الرؤية 
الوطنيـــة 2030 والتالحـــم الوطني، كما تقـــوم األكاديمية بالكثير من األنشـــطة والفعاليات 
كـــورش العمل التدريبية والمشـــروعات والمبادرات التي تنشـــر ثقافة الحـــوار، وتعزز الوحدة 

الوطنية والتالحم.

أهداف أكاديمية الحوار:
تطويـــر أداء االفـــراد والعامليـــن في مؤسســـات المجتمـــع المختلفة، من خـــالل تنمية 	 

مهارات االتصال والحوار لديهم.

تقديم كل الخدمات واالستشارات التدريبية للجهات الحكومية واألهلية.	 

تنفيـــذ خدمـــات إدارة ورش العمـــل وحلقات النقاش وتيســـيرها وفـــق منهجيات علمية 	 
مبتكرة بما يسهم في صناعة القرار للجهات الحكومية واألهلية.

تحقيق اللحمة الوطنية في المجتمع، من خالل تصميم المبادرات النوعية في المجاالت 	 
الفكرية واالجتماعية والثقافية.

بنـــاء شـــراكات محلية وعالمية لتطوير وتنفيـــذ البرامج والـــدورات المختلفة في مهارات 	 
الحوار والتواصل الحضاري.

أنشطة أكاديمية الحوار:
أواًل: البرامج التدريبية.

ثانًيا: الحقائب التدريبية.

ثالًثا: عضوية المدربين.

رابًعا: بناء المبادرات والمشروعات.

خامًسا: الملتقيات واللقاءات الحوارية.

1/4: البرامج التدريبية:
يسعى المركز ممثاًل في أكاديمية الحوار من خالل التدريب إلى نشر ثقافة الحوار ومهاراته 
وقيمه، ومنها: التســـامح والوســـطية، واالعتـــدال، وتقبل اآلخر، والتفاهـــم، وتعزيز ثقافة 
الحوار بوصفها أســـلوًبا حضارًيـــا ال يتعارض مع الثقافات األخرى، وتحـــرص أكاديمية الحوار 
علـــى تقديـــم البرامج التدريبية الفاعلة المتخصصة في ترســـيخ ثقافة الحوار، وتعزيزها في 
المجتمع لتصبح أسلوًبا ومنهًجا في التعامل مع مختلف القضايا والشؤون الحياتية العامة 

والخاصة لتعميق قيمة الحوار في الشخصية السعودية.

المسارات التدريبية: 
عملت األكاديمية على إعداد خطط وبرامج ومســـارات تدريبية معدة وفق خطط إســـتراتيجية 
لترسيخ مفهوم الحوار ونشره في المجتمع بما يعزز التالحم الوطني، وفيما يلي لمحة عن 

تلك المسارات التدريبية، وهي:

أواًل: التدريب باللغة العربية:
مهارات االتصال في الحوار 	 

الحوار األسري 	 

الحوار الحضاري 	 

الحوار المجتمعي 	 

الحوار اإلعالمي 	 

الحوار التربوي	 

الحوار في بيئة العمل 	 

الحوار الفكري  	 

الحوار مع الطفل	 

الحوار و االتصال الدعوي 	 

الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر	 

الحوار الرياضي 	 
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ثانيًا: التدريب باللغة اإلنجليزية :
مهارات االتصال في الحوار	 

الحوار الحضاري	 

الحوار األسري 	 

ثالثًا: التدريب بلغة برايل للمكفوفين:
مهارات االتصال في الحوار

رابعًا: التدريب اإللكتروني:
مهارات االتصال في الحوار

خامسًا: مقايس الحوار :
مقياس الحوار العام  

مقياس الحوار الزوجي

مقياس الحوار التربوي ) الطالب( 

مقياس الحوار التربوي ) المعلم( 

البرامجم
عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذة

نساءرجالنساءرجال

421609مهارات االتصال في الحوار1 

1218806الحوار في بيئة العمل 2

223-الحوار التربوي3

34184الحوار الحضاري 4

72-2الحوار المجتمعي 5

17380الحوار االسري6

593-الحوار الفكري7

4104-حوارنا مع أوالدنا8

160-الحوار الزوجي9

842331اإلجمالي

البرامج التدريبية المنفذة خال العام 2020م:

جدول رقم )28( يوضح إحصائية البرامج التدريبية المعتمدة من قبل وزارة الخدمة المدنية والمقدمة 
لموظفي الدولة لعام 2020 م
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جدول رقم )29( يوضح إحصائية البرامج التدريبية العامة المنفذة خالل العام 2020م 

عدد المستفيدينعدد البرامج المنفذةالبرنامجم

1127052تنمية مهارات االتصال في الحوار1

14374الحوار الحضاري2

553500الحوار االسري3

15320الحوار الزوجي4

7629الحوار المجتمعي5

623352الحوار التربوي6

19946حوارنا مع أوالدنا7

1607407الحوار في بيئة العمل8

12237الحوار الفكري9

181347الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر  10

3136حوارات االجيال مهارات الحوار الناجح11

412075الحوار مع الطفل12

196الحوار وفن المناظرات13

51927471المجموع

70



جدول رقم )30( يوضح إحصائية برامج المدرب المعتمد خالل العام 2020م 

الجهات المستفيدة خالل العام 2020م

المنطقةالبرنامجم
عدد المستفيدين

الفئةالعدد
نساء + رجال34الرياضمدرب معتمد الحوار في بيئة العمل1
نساء + رجال43مكة المكرمةمدرب معتمد الحوار في بيئة العمل2

نساء + رجال42مكة المكرمةمدرب معتمد الحوار األسري3

نساء35عامة )عن ُبعد(مدرب معتمد الحوار في بيئة العمل + الحوار مع الطفل4

نساء33عامة )عن ُبعد(مدرب معتمد مهارات االتصال + الحوار األسري5

نساء50عامة )عن ُبعد(مدرب معتمد الحوار التربوي +الحوار في بيئة العمل6

نساء + رجال42عامة )عن ُبعد(مدرب المعتمد الحوار التربوي7
نساء + رجال38عامة )عن ُبعد(مدرب معتمد الحاج والمعتمر والزائر  8
نساء + رجال30عامة )عن ُبعد(مدرب معتمد الحوار في بيئة العمل9

 347 مستفيًدا ومستفيدةالمجموع

أكاديمية البرهانإدارة التعليم الزلفيجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

مكتب التعليم لشرق الرياضجامعة الملك سعودمؤسسة أريس الوقفية بالرياض

جامعة المجمعةجامعة األمير سطام بن عبد العزيزمركز لها للتدريب

الرعاية واالبتكار الرياضمعهد ريفانا حائلمؤسسة وقف القدوة بالرياض
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1/1/4: برنامج نسيج 

فكرة البرنامج
مشروع وطني يسعى إلى ترسيخ قيم التالحم والتعايش المجتمعي بين شرائح المجتمع 

من أجل بناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتسامحة في وطن مزدهر.

أهداف البرنامج
نشر ثقافة التسامح.	 

رفع مستوى الوعي المجتمعي لدى الشباب والفتيات.	 

تقوية الحصانة الذاتية لدى المجتمع ضد كل ما يهدد النسيج الوطني.	 

إبراز دور القيم المشتركة وتفعيل دورها لتحقيق التالحم الوطني المنشود.	 

ترسيخ قيم التالحم والتعايش المجتمعي بين شرائح وأفراد المجتمع في وطننا.	 

قيم البرنامج
التراحم.	 

االحترام.	 

التسامح.	 

التعاون.	 

الوعي المجتمعي.	 

التعايش المجتمعي.	 

االعتدال والوسطية.	 

المشتركات المجتمعية.	 

حقائب برنامج نسيج
حقيبة الحوار المجتمعي )تدريب الشباب على قيم التعايش المجتمعي(.	 
حقيبة بناء السالم المجتمعي )إعداد المدربين والقيادات الوطنية(.	 
حقيبة الكوادر التربوية )ودورها في تعزيز السْلم المجتمعي(.	 

1/1/1/4: برنامج الحوار المجتمعي

برنامـــج يســـعى إلى بناء الوعـــي المجتمعي لحماية أفـــراد المجتمع من كل ما يهدد نســـيج 
التالحم الوطني من أجل بناء قاعدة مجتمعية متماسكة ومتعاونة في بناء الوطن.

 األهداف
االعتدال والوسطية.	 
ترسيخ قيم التعايش المجتمعي.	 
تعزيز قيم التسامح بين شرائح المجتمع.	 
تعزيز الوعي لدى األفراد السيما الشباب والفتيات بأهمية التالحم بين فئات المجتمع.	 

 المستهدفون

طالب التعليم العام وطالباته )المرحلة الثانوية(	 
طالب التعليم العالي وطالباته.	 

 أسلوب التنفيذ
الحلقات التدريبية: ُيقدم برنامج تدريبي ُيشارك فيه طلبة من كل شرائح المجتمع.	 

ورش العمل: تقام ورش عمل حوارية.	 

العمـــل التطوعـــي: ُيدمج الطالب فـــي أعمال تطوعية مشـــتركة من أجـــل تمكين قيم 	 
البرنامج وتعزيز الروح الوطنية المشتركة.
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جدول رقم )31( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع جامعة اإلمام عبد 
الرحمن بن فيصل خالل العام 2020م 

منجزات البرنامج خال العام 2020

آلية التنفيذ
تم اعتماد 41 مدرًبا معتمًدا من أعضاء هيئة التدريس 

ليسهموا في تدريب البرنامج بعد دمجه ضمن مقرر مهارات 
االتصال.

140عدد الدورات التدريبية

41عدد المدربين 

280ساعات التدريب

873عدد األعمال التطوعية

5305إجمالي المستفيدين

جدول رقم )32( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع اإلدارة العامة 
للتعليم باألحساء خالل العام 2020م 

آلية التنفيذ
تم اعتماد 17 مدربًا معتمدًا من الكادر التعليمي ليسهموا 

في تدريب البرنامج وذلك من خالل إقامة دورات تدريبية خالل 
الفصل الدراسي.

79عدد الدورات التدريبية

17عدد المدربين 

29عدد المدارس

47أندية الحي 

1446إجمالي المستفيدين

جدول رقم )33( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج الحوار المجتمعي بالشراكة مع المؤسسة العامة 
للتدريب التقني والمهني في المنطقة الشرقية خالل العام 2020م 

آلية التنفيذ
تم اعتماد 104 مدرب معتمد من أعضاء هيئة التدريس 

ليسهموا في تدريب البرنامج وذلك في األسبوع التمهيدي 
من كل فصل دراسي.

163عدد الدورات التدريبية

104عدد المدربين 

7الكليات والمعاهد

7878إجمالي المستفيدين

جدول رقم )34( يوضح إحصائية عامة لمخرجات برنامج الحوار المجتمعي خالل العام 2020م 

ساعات المدربونالدوراتالشريك
عمل تطوعيالتدريب

عدد 
الكليات 

والمعاهد
المستفيدون

جامعة اإلمام عبد 
5305-14041280873الرحمن بن فيصل

اإلدارة العامة 
للتعليم بمحافظة 

األحساء
7917316--1446

المؤسسة العامة 
للتدريب التقني 

والمهني
163104--77878

873--9818عن بعد

مجلس المنطقة 
الشرقية 

للمسؤولية 
االجتماعية

118--11

392163622873715513اإلجمالي

جدول رقم )15( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج السالم المجتمعي خالل العام 2019م 
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 2/1/1/4: برنامج بناء السام المجتمعي
برنامج تدريبي يســـعى إلى إعداد قيادات وطنيـــة واعية ومدربين من ذوي المهارات العالية 
فـــي ترســـيخ الوحـــدة الوطنيـــة، ومعالجـــة الظواهر الســـلبية التي قـــد تهدد تالحم النســـيج 

المجتمعي وتحويلهم إلى شركاء دائمين لتحقيق أهداف مشروع نسيج الوطني.

 األهداف:
تعزيز قدرة القيادات المجتمعية على مكافحة مهددات الوحدة الوطنية.	 

تعزيز دور القيادات التربوية واألكاديمية في نشر ثقافة الوسطية واالعتدال.	 

استثمار المؤثرين وطنًيا وتحويلهم إلى شركاء في ترسيخ قيم التالحم الوطني.	 

المستهدفون:

اإلعالميون.	 
المدربون المعتمدون لبرنامج نسيج.	 
األكاديميون / المختصون في األمن الفكري. 	 
المؤثرون في مواقع التواصل االجتماعي.	 

أسلوب التنفيذ:

فـــي ســـبيل تنفيـــذ البرنامج ُيعدُّ فريـــق منفذ للبرنامج في كل مؤسســـة تربويـــة وأكاديمية 
بالتنســـيق مع الشـــركاء الدائمين، من أجل تحقيق هدف توطين البرنامج واستدامة تأثيره عبر 

عدة أجيال، وذلك من خالل:

أواًل: اإلع���داد المعرف���ي: بهدف رفع المســـتوى المعرفـــي للمدرب فـــي المصطلحات 
األساسية ومسارات غرس القيم وطرق صناعة االنطباعات اإليجابية ووسائل صناعة الذاكرة 

اإليجابية في المجتمع.

ثانًيا: اإلعداد اإلثرائي: وفيه يتم إثراء معارف المدرب بمجموعة من التجارب العلمية في 
بناء الســـلم والتعايش المجتمعي، وأســـباب نجاح بعضها أو فشـــل بعضها اآلخر، وطرائق 

صناعة األفراد، وأهم أسباب بناء السالم المجتمعي.

ثالث���ًا: اإلعداد المهاري: وفيه يكتســـب المدرب أبرز المهـــارات التي ترفع من قدرته على 
غرس القيم المجتمعية وتمكينها في نفوس المتدربين.

منجزات البرنامج خال العام 2020

جدول رقم )35( يوضح تفاصيل مخرجات برنامج بناء السالم المجتمعي خالل العام 2020م 

المستفيدونساعات التدريبالمدربونالدورات

121611دورة عامة

فرع المركز 
223238بمنطقة نجران

جامعة اإلمام عبد 
121618الرحمن بن فيصل

11513قناة اإلخبارية

526980اإلجمالي
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2/4: الحقائب التدريبية
فـــي إطار ســـعي األكاديميـــة إلى تجويـــد منتجاتها تجرى مراجعـــة دورية للحقائـــب التدريبية 
وتحـــدث وتترجـــم، باإلضافة إلى اســـتحداث حقائب جديدة وفق الحاجـــات التدريبية للجهات، 

ومن ذلك:

تطوير حقيبة الحوار التربوي.	 

تطوير حقيبة الحوار مع الطفل.	 

تطوير حقيبة الحوار مع الحاج والمعتمر والزائر.	 

تطوير حقيبة الحوار واالتصال الدعوي.	 
 م0202 العام خالل المملكة مناطق على المدربين عضوية في المسجلين يوضح توزيع (31) رقم بياني رسم

 

 
 

 

 والمشروعات المبادرات : بناء4/4

 :ومنها والمبادرات، روعاتالمش من عدًدا األكاديمية نفذت الجهات المختلفة مع التواصل جسور وبناء المجتمعية، الشراكة بتفعيل المركز عناية إطار في
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جازان الحدود 

الشمالية

حائل تبوك الجوف ةالمدينة المنور القصيم المنطقة 

الشرقية

مكة المكرمة الرياض

م2020أعداد المسجلين في عضوية المدربين حسب توزيعها على مناطق المملكة خالل العام 

3/4: عضوية المدربين 
تمثل عضوية المدربين اإلجراء الرســـمي لتمكين المدربين المعتمدين من ممارسة التدريب 
علـــى برامج األكاديمية وتحـــت مظلتها، كما تمنح العضوية المدربين امتيازات الحصول على 
الحقائب والشـــهادات, والدعم اللوجســـتي والمادي لتنفيذ التدريب االحترافي حيث بلغ عدد 
المدربيـــن الحاصليـــن علـــى العضويـــة 161 مدربًا لهـــذا العام 2020م موزعيـــن على مناطق 

المملكة كما هو موضح بالرسم البياني التالي:

رسم بياني رقم )13( يوضح توزيع المسجلين في عضوية المدربين على مناطق المملكة خالل العام 2020م
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4/4: بناء المبادرات والمشروعات
في إطار عناية المركز بتفعيل الشراكة المجتمعية، وبناء جسور التواصل مع الجهات المختلفة 

نفذت األكاديمية عدًدا من المشروعات والمبادرات، ومنها:

1/4/4 مشروع جسور حضارية
)بالتعاون مع مجلس شؤون األسرة(:

فكرة المشروع
انطلق مشـــروع جســـور حضارية المنفذ عن بعد، بالتعاون مع مجلس شؤون األسرة، بهدف 
تنمية مهارات األطفال والفتيان -من الجنسين-في التواصل الحضاري ومد الجسور مع أبناء 
الثقافـــات األخرى، واإلســـهام في بنـــاء مجتمعات متنوعة ومتعايشـــة، بحيث يتم دمج عدد 
)41( منهم في عدد من البرامج واألنشطة المستمرة لمدة عام كامل ينتهي بإعداد متكامل 

لهم على مهارات الحوار والتواصل الحضاري.

األهداف
تنمية مهارات األطفال في التواصل الحضاري ومد الجسور مع أبناء الثقافات األخرى، 	 

واإلسهام في بناء مجتمعات متنوعة ومتعايشة.

تحفيـــز األطفـــال واليافعين للتأمل والتفكير إلدراك صـــورة ذواتهم، وصور اآلخرين من 	 
حولهم ليكتشفوا حقيقة أن اختالفهم عن اآلخرين ال ينفي المشتركات وأوجه االتفاق 

بينهم.

تمكين المستهدفين من مهارات االتصال والتحدث واإللقاء وممارستها بكفاءة وتأثير.	 

تعزيز حس المســـؤولية لدى المشاركين في أن يعكس صورة مشرفة عن المملكة عند 	 
تمثيلهم المملكة في مناسبات دولية.

رفع مستوى وعي المشارك من خالل التدوين اإللكتروني.	 

مكونات المشروع 
عدد من البرامج التدريبية واللقاءات الحوارية واألنشطة اإلثرائية.

المستهدفون 
األطفال من الجنسين من )14 – 16( سنة 

مخرجات المشروع

عدد اسم البرنامجم
المستفيدين

41البرنامج التدريبي األول: الحوار الحضاري.1

31البرنامج التدريبي الثاني: نحن أبناء كوكب األرض.2

3
البرنامج التدريبي الثالث: مهارات االتصال واإللقاء 

والتحدث.
41

4
البرنامج التدريبي الرابع: مهارات التدوين 

اإللكتروني.
28

141اإلجمالي

جدول رقم )36( يوضح تفاصيل مخرجات مشروع جسور حضارية خالل العام 2020م 
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2/4/4 برنامج سفراء الوسطية )خير أمة(:

فكرة البرنامج
نفـــذت األكاديمية بالتعاون مع جامعة طيبة برنامج ســـفراء الوســـطية في نســـخته الرابعة، 
اســـتكمااًل لما حققه البرنامج في الســـنوات الثالث الســـابقة من نجاحات، وما شـــهده من 
تفاعل ومشاركة من الجامعات والكليات السعودية، وتهدف النسخة الرابعة لتأهيل وتدريب 
طـــالب وطالبـــات أكثر مـــن 43 جامعة وكلية ســـعودية، من خـــالل تقديم البرامـــج التدريبية، 
والجلســـات الحوارية، ومعرض تفاعلي، ومســـابقة تنافسية، ومحاضرات توعوية، وندوات 
توجيهية؛ ليكونوا ســـفراء للوســـطية؛ ُيسهمون في نشـــر المفهوم اإلسالمي الوسطي 
المعتـــدل فـــي المجتمـــع الســـعودي تحت شـــعار: )رســـل الخير( ، فضـــاًل عن ابتـــكار منتجات 
وخدمـــات إلكترونيـــة، بما ُيعزز تنمية مهارات توجيه الرأي العام عن طريق األدوات اإلعالمية، 

بما يتوافق مع  رؤية المملكة العربية السعودية.

أهداف البرنامج
تعميـــق المفهوم الشـــمولي للوســـطية واالعتدال بيـــن طالب الجامعات الســـعودية . 1

وطالباتها.

اإلســـهام في بناء الشـــخصية الشبابية الوســـطية في الفكر والعمل والسلوك، وربط . 2
مفاهيم الوسطية بالعمل والتطبيق.

تحقيق التآلف بين الشباب الجامعي وتالحمه.. 3

تدريب الشباب على تنمية مهارات توجيه الرأي العام.. 4

تمكيـــن الشـــباب مـــن خالل إنشـــاء منصات إلكترونية ُتســـهم في نشـــر مبدأ التوســـط . 5
واالعتدال وتعزيزهما.

المستهدفون
الفئة: طالب الجامعات والكليات وطالباتها في جميع مناطق المملكة العربية السعودية.

العدد: )214( طالبًا وطالبة يمثلون 43 جامعة وكلية في المملكة العربية السعودية.

المنجزات 
 )4( دورات تدريبيـــة علـــى مهـــارات الحوار اإلعالمـــي ومهارات صناعـــة المحتوى اإلعالمي، 

استفاد من الدورات 214 طالبًا وطالبة من 43 جامعة وكلية من مختلف مناطق المملكة.

3/4/4 مسابقة حاور:

فكرة المشروع
حـــرص المركز ممثاًل في أكاديمية الحـــوار للتدريب على تفعيل المهارات الحوارية، من خالل 
تنظيم مســـابقة نفذت عن بعد لجميع مناطق المملكة، تهدف إلى توفير أماكن وفضاءات 
لتوجيـــه حـــوار الشـــباب لصالحهـــم وصالـــح مجتمعاتهم، وذلك مـــن خالل إقامـــة "مناظرات 
حواريـــة" بينهـــم، تمنحهم التدريب الالزم إلتقـــان مهارات الحوار، وإكســـابهم الخبرة الكافية 
إلدارة الحـــوارات والتعبيـــر عن األفكار بأســـلوب علمي وحضاري، وطبيعة المســـابقة تعتمد 
على طرح قضية للحوار والنقاش تتناســـب مع المراحل العمرية للمشـــاركين والمشـــاركات، 
اســـتنادًا إلى المنطق والحجة والبحث العلمي واالســـتقصاء لألفكار، وتقام هذه المسابقة 
مـــن خالل جزئيـــن: جزء للطالب وجزء للطالبـــات، ويتكون كل فريق مـــن أربعة طالب، وعلى 
هامش المســـابقة هناك برنامج تدريبي يتضمـــن التدريب على مهارات الحوار أهم ما يجب 
أن يتقنه المحاور وُرصدت جوائز بأكثر من 48 ألف ريال، فضاًل عن شهادات الفوز والمشاركة 

والتدريب.

األهداف
التمكن من مهارات إدارة الحوار وعرض األفكار.	 

تطبيق مهارات التحليل وتقويم األفكار ونقدها بموضوعية.	 

إتقان مهارات البحث واالستقصاء لجمع المعلومات.	 

مكونات المشروع: 
عدد من المناظرات الحوارية والبرامج التدريبية.

المستهدفون: 
الشباب من الجنسين )16 – 22( سنة 

عدد المستفيدين:
)96( شابًا وشابة، )24( فريقًا، كل فريق تكون من )4( أعضاء.
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4/4/4 حوار األجيال:

فكرة المشروع
إنَّ التغيرات المتســـارعة التي يشـــهدها العالم في مجال التطور التكنولوجي، وتمدد نطاق 
فت آثارًا كبيرة على المجتمعات اإلنسانية عمومًا وعلى جيل  وسائل التواصل االجتماعي خلَّ
الشباب بصفة خاصة فيما يتعلق بالثقافة وأنماط التفكير وأساليب التواصل مع اآلخرين.

فقـــد قامت أكاديمية الحوار للتدريب بإطالق مســـابقة »حـــوار األجيال« عن بعد لمدة 3 أيام 
من المنافسات والتدريب بهدف تمكين أفراد األسرة من أساليب التواصل والحوار؛ لتقريب 

المسافة بين األجيال وتجسير الهوة الثقافية والفكرية بينهم.

وتســـير هذه المســـابقة وفـــق منظومة اتصالية متكاملـــة تبدأ بالتدريـــب والتمكين وتنتهي 
بمســـابقات حوارية بين جيل الشـــباب وجيل الكبار حول أبرز الموضوعات التي تشـــهد تباينًا 
واختالفًا في اآلراء بين الجيلين، وتخضع هذه المسابقات لتحكيم دقيق مبني على معايير 
دقيقـــة مـــن قبل مختصين فـــي مجال ثقافة الحوار. وفي الســـياق ذاته، فـــإن الحاجة لهذه 
المســـابقات الحواريـــة تبدو ملحة في ظل ما يشـــهده العالم من تداعيـــات لفيروس كورونا 

المستجد.

األهداف
التمكن من مهارات إدارة الحوار وعرض األفكار بين جيلين باقتدار.	 

تطبيق مهارات التحليل وتقويم األفكار ونقدها بموضوعية.	 

إتقان مهارات التواصل وبناء التوافق مع األجيال المختلفة.	 

مكونات المشروع 
عـــدد من البرامج التدريبية واللقاءات الحوارية واألنشـــطة اإلثرائية والمناظرات الحوارية بين 

جيلي الشباب واألمهات واآلباء.

المستهدفون 
)80(  مشاركًا ومشاركة.	 

)20(  فريقًا للكبار )40 – 65( سنة.	 

)20( فريقًا للشباب )15 - 25( سنة.	 

المنجزات

عدد اسم البرنامجم
المستفيدين

79تنمية مهارات االتصال في الحوار 1

28مهارات المحاور الناجح2

37حوار اآلباء مع األبناء 3

144اإلجمالي

جدول رقم )37( يوضح تفاصيل منجزات حوار األجيال خالل العام 2020م 
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5/4/4 مشروع حوار مع مستشار:

فكرة المشروع
عدد من اللقاءات المفتوحة عن ُبعد ُاستضيف من خاللها نخبة من المختصين في مجاالت 
تهم األســـرة والشباب والموظفين والقيادة، بحيث تفتح المجال للحوار المباشر والمتفاعل 
بيـــن الضيف والمشـــاركين على مدى ســـاعتين تحقـــق الفائدة وتمكنهم مـــن الحصول على 

إجابات عن استشاراتهم بشكل مستمر وعلى مدى العام.

األهداف 
ف إلى األساليب العملية في فنون الحوار األسري الهادف.	  التعرُّ

توضيـــح إســـتراتيجيات التواصل مع األطفـــال والمراهقين لتعزيز االتجاهـــات اإليجابية 	 
لديهم.

توجيه الزوجين لفهم أساليب التفكير لدى كل طرف.	 

مســـاعدة اآلباء واألمهات على كيفية تعزيـــز الجوانب اإليجابية لدى أطفالهم من خالل 	 
أنواع الحوارات المختلفة.

المستهدفون
عموم أفراد المجتمع.

المنجزات

عدد اسم اللقاءم
المستفيدين

497دردشة أسرية1

709سوالف مراهقين2

1470كيف ننمي مواهب أبنائنا في عصر التقنية؟3

1100كيف تفكر المرأة؟ وكيف يفكر الرجل؟4

1200حوار بين جدران المدرسة االفتراضية5

6
أساليب بناء الشخصية وتعزيز الثقة عند 

األطفال
200

7
أسرار القيادة الشخصية-قوة التأثير في الذات 

والمحيط
980

8
أساليب حل المشكالت الزوجية )صوت الحكمة 

ولغة الوفاق(
452

1000التحكم باالنفعاالت9

850كيف نصنع بيئة معززة للتفكير اإليجابي؟10

870ثقافة االستهالك المالي11

9328)11( لقاءاإلجمالي

جدول رقم )38( يوضح تفاصيل منجزات مشروع حوار مع مستشار خالل العام 2020م 

العدد:
من 300 – 1000 لكل لقاء. 
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6/4/4 برنامج إثرائي للمدربين والمدربات:

فكرة البرنامج
استمرارا في مواكبة كل ما هو جديد في التدريب تحرص أكاديمية الحوار للتدريب على إثراء 
خبرات مدربيها المعتمدين بصفه مســـتمرة حيث تم تقديم برنامج إثرائي عن بعد للمدربين 

والمدربات.

الهدف العام 
رفع كفاءة المدربين األعضاء وتطوير أدائهم التدريبي ومواكبة المستجدات.

7/4/4 برنامج تأهيل مدربين ومدربات في االتصال 
الدعوي بالتعاون مع اليونسكو:

فكرة البرنامج
انطالقـــًا من حـــرص المركز ممثاًل في أكاديميـــة الحوار للتدريب ومنظمة اليونســـكو-مكتب 
بيـــروت علـــى تأهيل وإعـــداد مدربين ومدربـــات من األئمة والوعـــاظ والخطباء، وإكســـابهم 

مهارات الحوار والتواصل الدعوي، وتنمية أساليب التواصل عندهم مع اآلخرين.

الهدف العام 
تأهيل مدربين ومدربات في الخطاب الدعوي.

األهداف التفصيلية
التأكيد على تناول القضايا المحورية في التدريب على االتصال الدعوي.	 

دور القيم اإلنسانية المشتركة وأثرها في تعزيز ثقافة الحوار والسالم.	 

إبراز المنطلقات األساسية للحوار بين أتباع األديان وغاياته.	 

التعريف بدور الخطيب والواعظ في ترسيخ قيم الحوار بين الثقافات.	 

التعريف بأسس إعداد الخطبة وتبيين وظيفتها وقيمتها االتصالية. 	 

إستراتيجيات اإلقناع في الخطاب الدعوي. 	 

المنجزات

عدد اسم البرنامجم
المستفيدين

365برنامج مهارات التدوين البصري )سكيتش نوتس(1

219برنامج التطبيقات االلكترونية في خدمة التدريب 2

584اإلجمالي

عدد اسم البرنامجم
المستفيدين

الحوار واالتصال الدعوي )األول( عن ُبعد وحضور 1
124باألكاديمية

108الحوار واالتصال الدعوي )الثاني( حضور باألكاديمية2

131الحوار واالتصال الدعوي )الثالث( عن ُبعد3

363اإلجمالي

جدول رقم )39( يوضح تفاصيل منجزات برنامج إثرائي للمدربين والمدربات خالل العام 2020م 

جدول رقم )40( يوضح تفاصيل منجزات برنامج تأهيل مدربين ومدربات في االتصال 
الدعوي خالل العام 2020م 
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5/4: الملتقيات واللقاءات الحوارية
1/5/4 ملتقى المدربين الثامن )خطوات التدريب 

االحترافي من األلف إلى الياء(: 

فكرة الملتقى
لقاء موســـمي )ربع سنوي( لمدربي األكاديمية المعتمدين، وكذلك للمهتمين بالتدريب من 
األفراد والجهات الحكومية ينفذ بصفة دورية لتحقيق التواصل بين المدربين وإثراء خبراتهم.

الهدف العام
إثراء خبرات المدربين والمدربات والمهتمين بكل جديد في مجال التدريب معرفيًا ومهاريًا.

المستهدفون
ات بالتدريب. المهتمون والمهتمَّ

عدد الحضور
)974( منهم )452( رجال، و)522( نساء.

2/5/4 أمسية التعايش وحماية النسيج المجتمعي:
أقام فرع المركز بالمنطقة الشرقية أمسيًة بعنوان: »التعايش وحماية النسيج المجتمعي«، 
بمشـــاركة نخبـــة مـــن الخبـــراء والمختصيـــن وتم اســـتعراض التجـــارب المحليـــة والدولية في 

التعايش، ودور المجتمع واإلعالم في تعزيز التعايش وحماية النسيج المجتمعي.
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5 - الشراكات والعاقات الثقافية
ال مع  إيماًنـــا بمبـــدأ الشـــراكة وبناء االتفاقيـــات االيجابية، فقد ُعنـــي المركز بالتواصـــل الفعَّ

الجهات المختلفة، وبناء عالقة تعاون وتشارك مع عدد من الجهات.

1/5: توقيع الش���راكات ومذكرات التفاهم 
وتفعيلها:

امتداًدا لتوسع المركز في عقد الشراكات ومذكرات التفاهم، فقد وقع خالل هذا العام عدًدا 
من الشراكات ومذكرات التفاهم ومنها:

نطاق مذكرة التفاهمالجهة

جامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن

تقديم جلسات وملتقيات وندوات حوارية بين أعضاء هيئة التدريس والطالبات في الجامعة والُنخب الثقافية، والتبادل المعرفي من خالل 
الدراسات واألبحاث واإلحصاءات المتوافرة ألغراض بحثية، وتبادل البحوث واإلصدارات العلمية، فضاًل عن إقامة البرامج التدريبية للطالبات 

واألعضاء والمجتمع، وتنفيذ ورش عمل مشتركة متخصصة.
وتضمنت مجاالت المذكرة، تنفيذ استطالعات الرأي العام في الموضوعات التي تهم الطرفين، فضاًل عن تقديم فعاليات وبرامج شبابية 

وتطوعية من قبل المركز، لتعزيز مهارات الحوار، والتعايش والتسامح.

الجامعة السعودية االلكترونية
التعاون بين المؤسسات التعليمية والجهات المختلفة بما يحقق المصلحة المشتركة، ويوظف اإلمكانات والخبرات ويفتح آفاقًا واسعة 

لالستخدام المشترك للموارد المتاحة، واستثمارًا أفضل للخبرات المتراكمة، خاصة في المجاالت البحثية والتعليمية والتدريبية والثقافية 
والتقنية. فضاًل عن دعم وتعزيز برامج وأنشطة االعتدال، ونشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التسامح والوسطية واالعتدال، ومواجهة كل ما 

يهدد النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية.

المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
تنفيذ استطالعي رأي لمصلحة المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، يتم خاللهما استطالع آراء المستفيدين من الجهات الحكومية 

والخاصة، حول خدمات وبرامج الدعم والوعي النفسي التي يقدمها، فضاًل عن إتاحة الفرصة لالستفادة من اإلمكانات والخبرات المتاحة 
لدى الجهتين.

تحقيق أهداف المركز ونشر رسالته بين فئات المجتمع، وتنفيذ البرامج واقتراح برامج وأنشطة تعزز ثقافة الحوار بطرائق وأساليب تناسب مجلس شباب منطقة نجران
البيئة االجتماعية بمنطقة نجران، ويكون تنفيذ المبادرات والفعاليات أو المحاضرات أو ورش العمل كعمل تطوعي.

وزارة الموارد البشرية + جمعية معين
تقديم برنامج )إعداد وتأهيل خبراء ومستشارين أسريين( على مهارات الحوار والتواصل بمنطقة الباحة من خالل تنفيذ برنامج متخصص 

إلعداد كفاءات من الجنسين، والذي سيمكنهم من التفاعل اإليجابي مع مجتمعهم، وزيادة فعاليات المشاركين وتطوير المهارات الالزمة 
لديهم.

جدول رقم )41( يوضح الجهات التي وقع المركز معها مذكرات واتفاقيات تفاهم خالل العام 2020م
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2/5: الوفود الزائرة:
يستقبل المركز في كل عام عددًا من الوفود والشخصيات الزائرة من داخل وخارج المملكة، 
وذلـــك حرًصـــا من المركز على التعريـــف بتجربته في تعزيز قنوات التواصـــل والحوار الفكري 
وتطويرها بين أفراد المجتمع وفئاته ومؤسساته، ويسعى المركز إلى توفير البيئة المالئمة 
والداعمة للحوار الوطني، وترســـيخ مبادئه لدى كل األطياف الفكرية بوســـائل متعددة، بما 
يســـهم في تعزيز قيم التعايش المجتمعي والتســـامح والوســـطية واالعتدال وترســـيخها، 
والمحافظة على التالحم الوطني المســـتمد من العقيدة اإلســـالمية. يستقبل المركز عدًدا 
من الوفود والشـــخصيات الزائرة؛ ســـواء من الداخل أم من الوفود األجنبية الزائرة للمملكة؛ 
للوقوف على تجربة المركز، والبرامج التي ينفذها ومدى تأثيرها في المجتمع، وبحث أوجه 
التعاون مع المركز. وقد استقبل المركز خالل العام 2020م ما يزيد على )22( وفدًا من داخل 

وخارج المملكة.

3/5: االهداءات:
يهدف المركز إلى نشـــر ثقافة الحوار وترســـيخها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته ومنظماته 
بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية، كما يســـعى إلى اإلســـهام في 
توفير البيئة المالئمة إلشـــاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع عن طريق تشـــجيع أفراد المجتمع 
علـــى القـــراءة حول كل ما يتعلق بالحـــوار ومجاالته؛ وذلك من خالل اإلهـــداءات لإلصدارات 
الحديثة والمواد التي ينتجها المركز لمختلف الجهات، وقد أهدي خالل العام 2020 ما يقارب 
من )40( مســـؤواًل في عدد من الوزارات ومؤسسات المجتمع الرسمية واألهلية والخيرية، 

فضاًل عن الجامعات المختلفة في مناطق المملكة.

6 - برامج مشرفي المناطق ومشرفاتها
يمثل مشـــرفو المناطق ومشـــرفاتها امتـــداًدا للمركز في جميع مناطـــق المملكة؛ من حيث 
تحقيـــق أهدافـــه التي تتمحور حول نشـــر ثقافة الحوار وقيم التالحـــم الوطني في المجتمع 

السعودي.

ال في ترجمة توجهات المركز وأهدافه ترجمة عملية من  ويقوم المشرفون بدور حيوي وفعَّ
خالل إقامة اللقاءات، والندوات، والمشـــاركة في المعارض المحلية في المنطقة وتيســـير 

اليات والندوات الثقافية على امتداد مناطق المملكة. ورش العمل، وتنظيم الفعَّ

عدد الفعاليات المنفذةنوع الفعاليةم

3إثنينية الحوار1

20ديوانية حوار2

28مقهى حواري3

9مشاركات متنوعة4

 60إجمالي عدد الفعاليات

12.750إجمالي عدد المستفيدين

جدول رقم )42( يوضح إحصائية الفعاليات المنفذة لمشرفي المناطق ومشرفاتها 

خالل العام 2020م
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7 - البرامج الموجهة إلى الشباب
إســـهامًا فـــي تحقيق رؤيـــة المملكة 2030 يســـعى المركز إلى دعم الشـــباب وتمكينهم عبر 
إشـــراكهم في العمل التطوعي وأنشـــطة المركز المختلفة، إيماًنا منه بأهمية فئة الشباب، 
والتي تشـــكل النسبة األعلى من شـــرائح المجتمع، فقد استهدف المركز الشباب من خالل 
نشـــر مهارات الحوار بينهم وتطويرها، لتفعيل مشاركتهم المجتمعية، وتمكينهم من تحقيق 
تطلعاتهم، وتعزيز قدراتهم الفكرية والثقافية بما يضمن اســـتنهاض همم الشباب في مد 
جســـور التفاهـــم، وتعزيز الثقة واإليجابية. وقد تنوعت األنشـــطة من مشـــاركات إلى برامج 

موجهة إلى الشباب على النحو اآلتي:

7 / 1 مشاركات الشباب المحلية والدولية
يحـــرص المركز على اســـتثمار التنوع الثقافي والحضاري بين أوســـاط الشـــباب في مختلف 
المناطـــق لتعزيـــز قيـــم التالحـــم الوطنـــي والتعايش الحضاري، كما يســـعى إلى اســـتغالل 
طاقاتهـــم بتدريبهـــم وإشـــراكهم فـــي العمل التطوعـــي لتعزيز الصـــورة الذهنيـــة للمملكة، 

وتحقيق رؤيتها، وتهيئتهم للمشاركة وتمثيل المملكة دولًيا.

7 / 2 البرامج الشبابية
يهدف المركز إلى استثمار الطاقات الشبابية من خالل توجيه جزء كبير من أنشطته وفعالياته 
إلى معالجة القضايا الشـــبابية التي هي محـــل االهتمام، وفي هذا الجانب نفذ المركز عدة 

برامج موجهة إلى هذه الفئة كان من أبرزها: 

7 / 2 / 1 إثنينية الحوار
تعـــد إثنينية الحوار إحدى المبادرات المســـتدامة التي يتبناها المركز، وتنفذ أســـبوعيًا، وهي 
عبارة عن منصة خصبة تفتح بابًا لتناول مختلف القضايا والمســـتجدات الراهنة، بما يســـهم 

في تعزيز قيم الحوار والتعايش والتالحم الوطني، تبرز من خالل الجدول التالي:

عناوين اإلثنينيات

لقاء حواري بالتعاون 
مع المجتمع التطوعي: 
»تطبيقات المسؤولية 

االجتماعية لدول 
مجموعة العشرين 

)G20(

إثنينية الحوار – حوار 
الطيبين

إثنينية الحوار – كلنا 
مسؤول

إثنينية الحوار – دور 
األعمال التطوعية 
في مواجهة أزمة 

كورونا

إثنينية الحوار – 
المواطنة الرقمية

إثنينية الحوار – حوار كبار 
السن

إثنينية الحوار – 
السعوديون .. قبل 

كورونا وما بعد كورونا

إثنينية الحوار – دور 
المرأة الوطني 

وتحديات التمكين

إثنينية الحوار – الحوار 
الرقمي في وسائل 

االعالم االجتماعي

إثنينية الحوار – التطوع 
في الصحي

إثنينية الحوار – حوار 
بين .. الشباب 

و"مدن"

إثنينية الحوار – 
الحوار األسري 

اإليجابي

إثنينية الحوار – تسويق 
التنوع الثقافي للمدن

إثنينية الحوار – 
التعايش وحماية 

النسيج المجتمعي

إثنينية الحوار – 
القطاع الخيري ورؤية 

المملكة 2030 اآلمال 
والتطلعات

إثنينية الحوار – 
التنمر اإللكتروني 

وتداعياته على 
المجتمع

إثنينية الحوار – تشكيل 
السالم مًعا ضد جائحة 

كورونا

إثنينية الحوار – الحوار 
للتواصل الفّعال في 

بيئة األعمال

إثنينية الحوار – مًعا 
نستطيع من خالل 

التطوع

إثنينية الحوار – 
االبتعاث .. الحوار 

الحضاري

جدول رقم )43( يوضح اإلثنينيات المنفذة خالل العام 2020م 
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عناوين اللقاءات والديوانيات الحوارية

دور العمل التطوعي 
للشباب في األزمات

أهمية ثقافة التعايش 
وانعكاساتها على 

اللحمة الوطنية 
والنسيج المجتمعي

الشخصية الوطنية 
المنتجة

اإلعالم الجديد 
وترسيخ المفاهيم 

الحوارية

إدارة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة 

وقت األزمات

الموهوبات قيادة 
وتمكين

ديوانية مسارات 
تمكين المرأة في 

عهد خادم الحرمين 
الشريفين الملك 

سلمان ابن عبد العزيز 
آل سعود, حفظه الله 

مهارات الحوار 
الراقي في شبكات 
التواصل االجتماعي

كيف نحافظ على 
الهوية الوطنية في 

ظل مستحدثات العصر

األمن السيبراني 
وتأصيل التعايش 

التقني

القدرة على التعايش 
فن الحوار الناجحمع الثقافات األخرى

أهمية ثقافة التعايش 
وانعكاساتها على 

اللحمة الوطنية 
والنسيج المجتمعي

دور الشباب في تعزيز 
النسيج المجتمعي

المسؤولية المجتمعية 
في المنظمات 

التعليمية

حوار بين جدران 
المدارس االفتراضية

إشراك الشباب من أجل 
تحفيز العمل العالمي

الحوار للتواصل الفعال 
في بيئة العمل

االختالف في الرأي 
نظرة وتقويمًا

ديوانية حوار 
إشراك الشباب من 

أجل تحفيز العمل 
العالمي

7 / 2 / 2 برنامج تمكين
يعمل برنامج )تمكين( من خالل ورش عمل تشـــجع الشـــباب والشـــابات على الحوار والتفكير 
فـــي صنع المبادرات ومســـاعدتهم على بلورتها بطرائق عملية قابلـــة للتطبيق، وتبصيرهم 
بآليـــات تفعيلها، ثم إرســـالها لجهـــة االختصاص لالســـتفادة منها، ومتابعة نجـــاح المبادرات 
تحفيزًا للشـــباب وكذلك يدعم ويســـاعد القطاعات العامة والخاصـــة والخيرية عن طريق هذه 
المبادرات الوطنية باألفكار والمقترحات المقدمة من الشـــباب لإلســـهام في تفعيل برامج 
التنمية الوطنية، وقد ُنفذت ورشـــة عمل تمكين لصناعة المبادرات بمناســـبة اليوم الوطني 
الســـعودي خـــالل العام 2020م، والتي اســـتهدفت طـــالب وطالبات المرحلـــة الجامعية من 

جميع مناطق المملكة.

7 / 2 / 3 مقهى الحوار
مجلـــس حـــواري دوري يقام شـــهريًا وُيجرى الحوار في أحد األماكـــن العامة، يناقش موضوع 
معين يتحاور فيه الشـــباب حوارًا مفتوح، وُيدار الحوار من قبل أحد اإلعالميين والمختصين، 

ومن أبرز المقاهي التي نفذت خالل العام 2020م:

مقهى حواري بعنوان: )الشباب والمسؤولية(.	 

مقهى حواري بعنوان: )تجربتي مع ريادة األعمال(.	 

مقهى حواري بعنوان: )مبادرة ال تهدرها-بالتعاون مع وزارة التعليم(.	 

مقهى حواري بعنوان: )دور اآلباء واألبناء في مواجهة األزمات(.	 

مقهى حواري بعنوان: )تجربة التعليم عن بعد في منطقة جازان(.	 

مقهى حواري بعنوان: )كيف نبني هوية وطنية في ظل مستحدثات العصر؟(.	 

مقهى حواري بعنوان: )كيف أمارس رياضتي المنزلية؟(.	 

7 / 3 التطوع 
7 / 3 / 1 برنامج بيادر:

برنامج ُيعنى في تأســـيس وإدارة مجموعة تطوعية شـــبابية مهتمين بنشر ثقافة الحوار بين 
أوســـاط الشباب، وتفعيل دورهم في نشر ثقافة الحوار في أنفسهم وأهليهم أواًل وفي 

النهاية مجتمعاتهم وأمتهم.

وقـــد أطلقـــت خـــالل العام 2020م مبـــادرة تطوعية عبـــر المنصة الوطنية للعمـــل التطوعي 
بالتعاون مع وزارة الموارد البشـــرية والتنمية االجتماعية بعنوان: )الحج تنوع وتعايش( إلنتاج 
أعمـــال جرافيكـــس تصميمية احترافية مبتكرة تعكس ما يشـــكله موســـم الحج من ُبعد ديني 

وظاهرة للتنوع الثقافي.

7 / 4 لقاءات وديوانيات حوارية
جدول رقم )44( يوضح اللقاءات والديوانيات الحوارية المنفذة خالل العام 2020م  
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8 - البرامج االتصالية
اليـــات، والمؤتمـــرات، واللقاءات،  يســـعى المركـــز إلـــى تعريف المجتمـــع باألنشـــطة والفعًّ
والدراســـات، والمؤشـــرات العلميـــة واســـتطالعات الـــرأي، والبرامـــج التدريبيـــة، والحمالت 
التوعويـــة التي ينظمها من خالل وســـائل اإلعالم بمختلف قنواتها المرئية، والمســـموعة، 
والمقروءة، ويهدف النشاط اإلعالمي إلى إبراز رسالة المركز للشرائح المستهدفة من خالل 
نشر ثقافة الحوار بين مكونات المجتمع وأطيافه الفكرية؛ تعزيزًا لمنظومة القيم التي يعمل 
عليها المركز من التعايش والتنوع، وترســـيخ التالحم الوطني بما يســـهم في حماية النسيج 

المجتمعي.

إنجازات وإحصائيات نشاط اإلعام والنشر خال 
العام 2020م

110

% 13.39% 87.61

8132
المقاالت

 الصحف
الورقية

 المواقع والصحف
اإللكترونية

األخبار

توزيع األخبار في وسائل اإلعام

إنج���ازات وإحصاءات نش���اط اإلذاعة والتلفاز 
خال العام 2020م 

المواد المنشورة

إيجابي

سلبي

محايد

% 71.8

% 28

% 0.2

اتجاهات المقاالت

7

5

37

6

 تغطيات موسعة
 للملتقيات والندوات

الخاصة بالمركز
 مداخلة هاتفية وأستديو

 للحديث عن المركز
ونشاطاته

 قنوات وإذاعات
قنوات خاصةحكومية
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1/8 مجلة الحوار 
تأتـــي مجلة الحوار بمنزلة الصوت اإلعالمي والثقافي الذي يحمل الرســـالة الحوارية للمركز 
اء بمختلـــف أطيافهم،  ويقدمهـــا فـــي صيغة مكثفة عبـــر إصدار فصلي يتواصـــل معه القرَّ
اب عبر موضوعات  وذلك عبر استشراف الرؤى والتصورات التي يسهم بها المفكرون والكتَّ
المجلة ومضامينها المتعددة من: مقال، أو تقرير، ونموذج من مدن في التعايش أو قراءة 

في كتاب، أو حوار مع أحد المعنيين باألفق الحواري فكًرا ومفهوًما وممارسة.

وقـــد شـــهدت المجلة العام الماضي نقلة نوعية فـــي محتواها على كل األصعدة من حيث 
المحتـــوى والنـــص واإلخراج الفنـــي، وقد جـــاء تطويرها مواكبـــة للمعايير الفنيـــة والجمالية 
للمجالت الحديثة، وبتبويب يحاكي المتغيرات التي تحدث في عالم اإلعالم الورقي بشكل 
يعكـــس ما يشـــهده المركز حالًيـــا من التطوير والتحديـــث والتغيير، انطالًقا من إســـتراتيجيته 
الجديـــدة، واســـتناًدا إلـــى المعطيـــات الراهنة والمســـتجدات المرحلية بما ينســـجم مع رؤية 

المملكة 2030.

وتصـــدر المجلة ســـنوًيا )4( أعـــداد متضمنة على األغلـــب، التغطيات والمتابعـــات اإلخبارية 
لفعاليات المركز وبرامجه وأنشطته، وتقدم كذلك عدًدا من الملفات الثقافية والفكرية التي 
ـــاب في المملكة والوطن  تناقـــش قضايا الحـــوار والبحث عن حلول منهجية يطرحها كبار الكتَّ
العربي. وتطبع مجلة الحوار 1500نســـخة ورقية من كل عدد من أعدادها الفصلية نظرًا إلى 
الظروف االســـتثنائية التي شـــهدها العام 2020 من جائحة فيروس كورونا، كما أنه أنشـــئت 
نســـخة إلكترونيـــة علـــى موقع المركـــز، وكذلك وزعت عبر البريد الرســـمي لألفـــراد، كما أنها 

نشرت على موقع تويتر للوصول إلى أكبر عدد من القراء. 

وبلغـــت أعـــداد المجـــالت التـــي وزعت في عـــام 2020م 5500 نســـخة ورقية علـــى الجهات 
والمؤسسات الرسمية بمختلف مناطق المملكة. 

رقم 
العدد

عدد 
إعادة اإلعجاباتالمنشورات

التغريد
إجمالي 
الظهور

النقر على 
الرابط

مشاهدة 
الفيديو

376396754,684128-

3897611595,90054716,998

3934620128,15711232,524

4010343936,2541104,340

جدول رقم )45( يوضح المنشورات لمجلة الحوار في حساب المركز على تويتر لعام 2020م
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2/8 التواصل الرقمي
يعمـــل المركـــز على إيصال رســـالته من خالل التواصـــل الرقمي إلى أكبر شـــريحة مجتمعية 
والتفاعل مع الشرائح المستهدفة مستثمرين بذلك منصات وسائل التواصل الرقمية التي 
ُيبث من خاللها تغطيات لفعاليات المركز عبر البث المباشر، أو من خالل إعادة إنتاج وتصميم 
اليات واألنشـــطة والبرامج التي يعقدها المركز بشـــكل فيديو أو  مخرجـــات الملتقيات والفعَّ
صـــورة، أو تنظيـــم الحمالت التوعوية التي ُتعزز من منظومة القيم التي يعمل عليها المركز 

مستثمرين الطفرة التي يشهدها اإلعالم وتقنياته.

KACND_YOTH KACND

نسبة نمو المتابعين نسبة نمو المتابعين 

20,302

2,870,900 33,859,000

92,18059,694

10 167

1,535

56,380 5,907,734

7,884265

135 801

1,107

عدد المتابعين 
الكلي

عدد ظهور 
التغريدات

عدد ظهور 
التغريدات

عدد الفيديوهات 
المنشورة

عدد الفيديوهات 
المنشورة

عدد الصور 
المنشورة

عدد الصور 
المنشورة

عدد مشاهدات 
الفيديوهات

عدد مشاهدات 
الفيديوهات

عدد المتابعين 
الكلي

عدد زيارات 
الحساب

عدد المتابعين 
الجدد

عدد المتابعين 
الجدد

عدد 
المنشورات

عدد 
المنشورات

20192019 20202020
84,29618,764 92.18020,302 % 9.3% 8.2

قنوات النشر في الشبكات االجتماعية
يهـــدف المركـــز إلى الوصـــول إلى أكبر شـــريحة مجتمعية من خالل االســـتفادة من منصات 

وسائل التواصل االجتماعية اآلتية:

Twitter حسابات المركز  على تويتر
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KACNDKACND

NATIONALDIALOGUE
KACND

5,3041,280

 556

101

 1,604.670

1,133760,5352,474

 2,645

899

عدد المتابعين 
الكلي

عدد المتابعين 
الكلي

عدد المشتركين

عدد الزوار الجدد

عدد 
الفيديوهات

عدد المشاهدات للسناب شات المنشورة

عدد اإلعجابات
عدد مشاهدات 

الفيديوهات
عدد 

المنشورات
عدد 

المنشورات

عدد 
المشاهدات

Snapchat حساب المركز  على سناب شات

Instagram حساب المركز  على إنستقرام

YouTube حساب المركز  على يوتيوب

LinkedIn حساب المركز  على لينكدإن

153,000
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9 - معرض الحوار
يعد معرض الحوار داعًما رئيًسا للمركز في نشر ثقافة الحوار وترسيخها من خالل ما يحتويه 
مـــن وســـائل تفاعلية وتقنيات حديثة تقـــدم إلى الزائر تجربة فريدة عبر اثنتي عشـــرة محطة 
يســـتمد في كل منها تجربة مختلفة تســـهم في فهم ثقافة الحوار ونشـــرها وترســـيخ قيم 
التســـامح والتعايش في المجتمـــع، ويتبع المعرض منـهجيـة تعتمـــد على تقديـم الجوالت 
المدروســـة، بحيـــث يتفاعـل فيها الــــزوار ويتحـاورون حـول قـيـم الحوار ومفاهيمه، ويســـهم 
فـــي إثـراء الــــزوار بالـمعـلومـــات المتجددة التي تســـاعدهم على عرض آرائهـــم تجاه قضايا 
تهمهـــم من خـــالل األدوات والوســـائل التفاعلية التـــي تضمن وصول الرســـالة إلى الزوار 
باختـــالف طبقاتهم الفكرية واالجتماعية. حيث بلغ مجموع زوار المعرض حضوريًا 1272 زائرًا 
شكل الذكور ما نسبته %41 واإلناث %59 وبلغ عدد الزوار افتراضيًا 9552 زائر، كما بلغ عدد 

الوفود الزائرة 53 وفدًا لهذا العام من جنسيات مختلفة كما هو موضح أدناه:

ألمانيا – عمان – لبنان – ماليزيا – الســـودان – بلجيكا – ايطاليا – الواليات المتحدة األمريكية  
– كوريا – السويد – اإلمارات العربية المتحدة – بريطانيا – سوريا – مصر – الفلبين – ساحل 

العاج – باكستان – الهند – تايلند – أفغانستان – بنغالديش.

الجنسيات الزائرة

2152,1222,500,000 7981,145

المتابعينالمشاهدات إعادة التغريداإلعجابالتغريدات 

@Dia_Exh

Twitter حساب المعرض  على تويتر
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10 - المشاركات المحلية والدولية 
يحـــرص المركـــز على تفعيـــل دوره من خالل المشـــاركة والحضور الفاعل فـــي كل المحافل، 
اليـــات علـــى الصعيـــد المحلـــي والخارجي، ســـواء من خـــالل تقديـــم أوراق عمل في  والفعَّ
المؤتمرات، أم من خالل زيارة الهيئات والمنظمات ذات العالقة، ومن أبرز هذه المشاركات:

ورقة عمل عن )التعايش واالعتدال( قدمت في مؤتمر جامعة القصيم بعنوان: )جهود 	 
المملكـــة في ترســـيخ قيـــم االعتـــدال والتعايش الحضـــاري، المفاهيم والممارســـات(، 
وتهـــدف الورقة إلـــى التعريف بجهـــود المملكة في ترســـيخ قيم االعتـــدال والتعايش 
الحضـــاري من خـــالل الدور االجتماعي الـــذي يقوم به المركز في مجـــال تعزيز التعايش 

الحضاري. 

ورقة عمل بعنوان: )تعزيز الشـــخصية الســـعودية لمجتمع حيوي( مقدمة إلى المؤتمر 	 
التاســـع عشـــر للجمعية الســـعودية للعلوم التربوية والنفســـية بجامعة الملك سعود، 
ووضحت ورقة العمل أهمية الشخصية السعودية خاصًة وما تعكسه من تنمية الشعور 
باالنتماء والوالء لدى أفراد الشـــعب الســـعودي، وتعزيز القيم اإلســـالمية الوســـطية 
والوطنية للمشـــاركة الفاعلة في تنمية المجتمع، ورفع مســـتوى الشعور بالمسؤولية 

تجاه المجتمع وقضاياه، وحماية المجتمع من عوامل الفساد واالنحراف.

ورقـــة علميـــة بعنـــوان: )تعزيز منظومـــة القيم( مقدمـــة إلى ندوة )الوعـــي االجتماعي 	 
ومكانة المرأة في المجتمع الســـعودي( التي نظمتها الجمعية الســـعودية للدراســـات 
االجتماعية بجامعة الملك ســـعود، ووضحت الورقة أهمية التماسك االجتماعي وبيان 
عواملـــه، فضاًل عن بيـــان دور المناهـــج التربوية في تعزيز قيم التماســـك االجتماعي، 
وبيان دور مؤسســـات المجتمـــع المدني والجمعيات الخيرية في تعزيز قيم التماســـك 

االجتماعي.

ورقة علمية بعنوان: )التربية على المواطنة والقيم اإلنســـانية(، قدمت في )الملتقى 	 
اإلقليمـــي للتربيـــة علـــى المواطنـــة والقيـــم اإلنســـانية المشـــتركة: مـــن النظرية إلى 
التطبيـــق( المنفـــذ من قبـــل المركز بالتعاون مـــع المركز اإلقليمي للجـــودة والتميز في 
التعليـــم، وتهـــدف الورقة إلى بيان أهمية التربية علـــى المواطنة بوصفه عنصرًا مهمًا 
لتحقيـــق الســـلم االجتماعي وتعزيز قيـــم التعايش ، وضرورة العمل علـــى بنائها ، كما 
بينـــت الورقـــة جهود المركز في تعزيز القيم اإلنســـانية بين مختلـــف مكونات المجتمع، 
والتي تمثلت في دراســـات علمية ، ومؤشـــرات اجتماعية ، وبرامج وفعاليات ، وورش 
تدريـــب، ولقاءات وطنية، وشـــملت مختلف أطياف المجتمع الســـعودي وكل مناطقه، 
وذلك بالعمل مع شـــراكات دولية، ومشـــاركات بهدف تعزيز ثقافة التسامح و التعايش 
مـــن خـــالل دعم ثقافة الحوار كمكونًا أساســـيًا في الثقافة الوطنية وضمان اســـتدامته 

لترسيخ قيم التسامح والتعايش. 
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مرئيات المركز 
حول التعامل 
مع المعوقات
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اء لوطن مزدهر، إال أنه  حـــرص المركـــز على تحقيق أهدافه وطموحاته المتمثلة فـــي حواٍر بنَّ
في ســـبيل ذلك كغيره من الجهات يواجه بعض الصعوبات والتحديات التي يســـعى جاهدًا 
إلى تذليلها والتغلب عليها بتضافر الجهود وتوحيدها. وفي هذا السياق تجدر اإلشارة إلى 

ما يلي:

هنـــاك تحـــدي يكمن في طبيعة نشـــاط المركز كونـــه يقدم توعيه فكريـــة ويغرس قيم 	 
ايجابيـــة ووطنيـــة في المجتمع تؤدي الى ســـلوك ينتج عنه تقوية النســـيج المجتمعي 
وتعزيز اللحمة الوطنية، وعليه يصعب قياس مقدار االثر والتأثير في المجتمع وتحديد 

دور المركز في ذلك كون عدد من الجهات األخرى تساهم في التأثير كذلك. 

لـــذا أعتمد المركز للتغلب على ذلك مؤشـــرات علميه نوعيه تقيس مســـتوى التســـامح 
وكذلـــك التالحـــم الوطنـــي، كما أجرى عدد من االســـتطالعات بشـــكل مســـتمر لقياس 
الصـــورة الذهنية عن المركز وكذلك اســـتطالع آراء المجتمع في عـــدد من القضايا ذات 

العالقة.

اســـتقطاب الكـــوادر البشـــرية: يعمـــل المركز على تنفيـــذ مبادرات ومشـــروعات مميزة 	 
تتطلـــب كوادر بشـــرية مؤهلة ذات مســـتوى مـــن الوعي الثقافـــي والمهارات يصعب 
المحافظـــة عليها أو اســـتقطابها لضعف الميزات التنافســـية من الناحيـــة المالية وقلة 

الجدارات في هذا المجال وفي مجال المهارات القيادية.

وقد قام المركز في سبيل ذلك على تطوير ومراجعة لوائحه الخاصة بالموارد البشرية 
لتوفير بيئة جاذبة تساعده على القيام بدوره على الوجه األمثل.

تمويل األنشـــطة والمشروعات: يواجه المركز في تنفيذ أنشطته ومشروعاته صعوبة 	 
نظرَا إلى مالئته المالية التي تحول دون تنفيذ بعض أنشطته أو تأخرها مما يؤثر في 

تقدمه في خططه المستقبلية.

لـــذا يعمـــل المركز من خالل إســـتراتيجية مالية طويلة المدى علـــى معالجة ذلك باإلدارة 
الفاعلـــة لألصـــول برفع عوائدها وتنويع مصادر دخله، كما يعمل على خفض التكاليف، 
وإيجاد تنوع في تمويل مشروعاته وأنشطته واالستفادة من ريع أنشطته بشكل أكبر.

مرئيات المركز حول التعامل 
مع المعوقات 

صعوبـــة في مالحقة التطورات في مجال التقنية وأمن المعلومات ومتطلباتها، حيث 	 
يلزم ذلك كوادر بشرية وامكانات مادية ال تتوفر حاليا في المركز اسوة بجهات أخرى.

لذا عمل المركز على مد جسور التعاون مع الجهات المعنية واالستفادة من التطبيقات 
الحكومية، إضافة لتطوير القوى العاملة في مجال التقنية في المركز.
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لقد حرصنا في ما حواه التقرير من برامج وأنشـــطة اإلدارات المختلفة للمركز على أن يكون 
واضحًا ويتســـم بالشـــفافية،  بـــدءًا من البيانات والمعلومات التـــي جمعت من كل المصادر 
المتصلـــة بـــكل إدارة، والتي ذكرت في المالحق المرفقة، مـــرورًا بمتابعة كل ما أنجز ورصده 
وتقويمـــه وما هـــو قيد اإلنجاز وفق الخطة الســـنوية، لتكون واضحة وتتســـم بالشـــفافية، 
وصواًل إلى النتائج التي ُســـلط الضوء عليها، والتي دعمت باألرقام واإلحصاءات؛ لتعطي 
وضوحًا ومصداقية وشـــفافية أكثر لكل ما أنجزه المركز على أرض الواقع طول عام مضى، 

ولتشكل انطالقة متجددة للمركز لعام قادم . 

وإن المركـــز إذ يتقـــدم بالشـــكر إلـــى كل إداراتـــه المختلفـــة وكل من أســـهم في إعـــداد هذا 
التقريـــر، الـــذي ندعـــو الله أن ينـــال رضا قيادتنـــا الرشـــيدة وكل أطياف المجتمـــع، فإنه يؤكـد 
ســـعيه الحثيث واستمراره فـي بـذل الجهود وتســــخير كل إمكاناته، لمواصلة تحقيـق رسـالته 
وأهدافـــه الســـامية، كمـــا يرحب في الوقت ذاته بـــكل المالحظات والنقـــد اإليجابي المبني 
على المصلحة العامة، والذي من شأنه تطوير العمل وتجويده، سائلين الله أن يكّلل جهودنا 
بالتوفيق والنجاح إلثراء ســـاحة الحوار، وترســـيخ وتعزيز قيم التســـامح والتعايش االجتماعي 
والتالحم الوطني، تحقيقًا لتطلعات وتوجهات قيادتنا الرشيدة، أيدها الله، ليكون هذا العام 

كما سابقه حافاًل بالمزيد من اإلنجاز والتقدم في خطط المركز المستقبلية.
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