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مستخلص الدراسة
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ني دالعزيز للحوار الو ز المل ع حومر دارة الدراسا وال 4

مستخلص الدراسة
»التعايــش يف   : بعنــوان  الوطنــي دراســة  للحــوار  امللــك عبدالعزيــز  أجــرى مركــز 
املجتمــع الســعودي«، وهدفــت الدراســة بشــكل رئيــس إلــى التعــرف إلــى واقــع التعايــش 
االجتماعــي بــن مختلــف األطيــاف املذهبيــة التــي تشــكل املجتمــع الســعودي؛ ومــدى 
تقبــل بعضهــم لبعضهــم اآلخــر، وتناولــت الدراســة يف جانبهــا النظــري مســتويات 
ومظاهــر التعايــش االجتماعــي؛ حيــث مت التطــرق إلــى مفهــوم التعايــش ومرادفاتــه، 
كمــا مت التطــرق إلــى توصيــف ظاهــرة التعايــش عبــر التاريــخ، ومــن ثـَـمَّ مت التطــرق إلى 
التعايــش إلــى مــا قبــل اإلســام وبعــده، ثــم تنــاول مفهــوم التعايــش بعــد توحيــد اململكــة 
يف عهــد امللــك عبــد العزيــز - رحمــه اهلل - إلــى وقتنــا احلاضــر، واعتمــدت الدراســة 
يف منهجيتهــا علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي )منهــج املســح االجتماعــي(، حيــث مت 
ــة  ــورة، املنطق ــة املن ــة، املدين ــة املكرم ــع مناطــق هــي: )مك ــى أرب ــق الدراســة عل تطبي
الشــرقية، جنــران(، وبلــغ حجــم عينــة الدراســة )3144( مبحوثــاً مــن اجلنســن )ذكــور 

وإنــاث( ممــن جتــاوزت أعمارهــم 15 عامــاً.

وخرجت الدراسة بالكثير من النتائج التي ميكن إيجازها فيما يلي: 

بلغت نسبة الذكور 77.5%، مقابل نسبة بلغت  22.5% للنساء، وبلغت نسبة املبحوثن 
يف املنطقــة الشــرقية )33.1%( تليهــا منطقــة مكــة املكرمــة بنســبة بلغــت )%27.1(، 
ثــم منطقــة املدينــة املنــورة بنســبة بلغــت )23.5%(، ثــم منطقــة جنــران بنســبة بلغــت 
ــي  ــن مســتواهم التعليم ــة املبحوث ــت نســبة املتزوجــن 62.5%، وغالبي )16.3%(، وبلغ
ــوس بنســبة  ــة شــهادة البكالوري ــك )39.2%( يليهــم حمل ــوي فأقــل، وبلغــت نســبة ذل ثان
بلغــت )39%(، وغالبيــة املبحوثــن يف الفئــة العمريــة مــن )15 - 35 عامــاً( وذلــك 
بنســبة بلغــت )61.3%(، وكانــت النســبة األعلــى للذيــن يعملــون يف القطــاع اخلــاص، 

ــي ذلــك القطــاع احلكومــي بنســبة بلغــت )%23.7(. حيــث بلغــت )29%(، يل

ــت نتائــج الدراســة موافقــة أفــراد العينــة املبحوثــة بــأن لديهــم اســتعداداً نفســياً  وبينَّ
وأخاقيــاً لبنــاء عاقــة تعايــش وتواصــل مــع اآلخــر املختلــف مذهبياً. أمــا فيما يخص 
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العاقــات االجتماعيــة مــن مجــاورة وتــزاوج ومصاهــرة مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً، 
فقــد تباينــت آراء العينــة املبحوثــة حيــال ذلــك بــن مؤيــد ورافــض، إال أنــه كان هنــاك 

تواصــل اجتماعــي يف األفــراح واألتــراح مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً بدرجــة جيــدة.

أمــا مــن ناحيــة املعتقــدات املذهبيــة لآلخــر، فقــد كان هنالــك احتــرام لهــا مــن قبــل 
املبحوثــن ويعتقــدون أنهــا مــن اخلصوصيــة، أمــا فيمــا يخــص العاقــات االقتصاديــة 
مــن بيــع وشــراء ومشــاركة يف املشــاريع، مــع املختلــف مذهبيــاً، فقــد كانــت متوافــرة 

بدرجــة جيــدة وفقــاً آلراء العينــة املبحوثــة. 

أمــا فيمــا يتعلــق مبظاهــر التعايــش االجتماعي مــع اآلخر املختلف مذهبياً ومســتوياته 
يف املناهــج التربويــة، فقــد تباينــت آراء أفــراد عينــة الدراســة حيــال واقــع املناهــج يف 
تعزيــز التعايــش بــن مؤيــد ورافــض، كمــا يــرى املبحوثون أن وســائل اإلعــام كذلك لها 
القــدح املعلــى يف تعزيــز التعايــش بــن أفــراد املجتمــع، ويــرى املبحوثــون يف الدراســة 
احلاليــة أن ســلبياتها أكثــر مــن إيجابياتهــا، وفيمــا يتعلــق مبحــور اجلمعيــات واألعمــال 
اخليريــة، يــرى املبحوثــون أهميــة دورهــا يف تعزيــز مظاهــر التعايــش االجتماعــي 
ومســتوياته بــن مختلــف مكونــات املجتمــع الســعودي، وتعمــل علــى مــد يــد املســاعدة 

إلــى كل محتــاج بغــض النظــر عــن معتقــده الدينــي أو مذهبــه.
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التعايش في المجتمع السعودي
مترادفــاً يف  اســتخداماً  اســتخدامه  التعايــش مت  أن مصطلــح  فيــه  ممــا ال شــك 
ســياقات عــدة، والســمة الرئيســة يف تعريــف كلمــة التعايــش هــي عاقتهــا بكلمــة 

اآلخريــن واالعتــراف بــأن اآلخريــن موجــودون. 

لــذا فــإن التعايــش يعنــي يف مضمونــه القبــول بالتنــوع، مبــا يضمــن وجــود عاقــة 
إيجابيــة مــع اآلخــر، فأفــراد املجتمــع هــم نســيج واحــد داخــل املجتمــع جتمــع بينهــم 
عاقــات مشــتركة ، نتــاج مــوروث طويــل مــن احليــاة ، والترابــط الرحيم بــن الطرفن، 
وملــا للتعايــش مــن أهميــة، هدفــت الدراســة احلاليــة بشــكل رئيــس إلــى توصيــف 
مظاهــر التعايــش االجتماعــي ومســتوياته بــن مختلــف الطوائــف املذهبيــة باملجتمــع 
الســعودي، مــن خــال منظومــة مــن األهــداف واخلطــوات واإلجــراءات، علــى النحــو 

اآلتــي:

 التعــرف إلــى مــدى االســتعداد النفســي واألخاقــي لبنــاء عاقــة تعايــش وتواصــل 
مــع اآلخــر املختلــف مذهبياً.

 التعرف إلى مدى تقبل اآلخر املختلف مذهبياً. 

 الكشــف عــن مــدى عمــق العاقــات االجتماعيــة مــن مجــاورة وتــزاوج ومصاهــرة 
مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً.

 التعــرف إلــى مــدى التواصــل االجتماعــي يف األفــراح واألتــراح مــع اآلخــر املختلف 
مذهبياً.

 التعرف إلى مدى احترام املعتقدات املذهبية لآلخر.

 التعــرف إلــى واقــع العاقــات االقتصاديــة ومســتوياتها مــن بيــع وشــراء ومشــاركة 
يف املشــروعات مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً.
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 التعــرف إلــى واقــع التعايــش االجتماعــي والتســامح مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً 
ومســتوياته يف املناهــج التربويــة.

 التعــرف إلــى واقــع التعايــش االجتماعــي والتســامح مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً 
ومســتوياته يف وســائل االعــام.

 التعــرف إلــى واقــع التعايــش االجتماعــي والتســامح مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً 
ومســتوياته يف اجلمعيــات واألعمــال اخليريــة.

وفيمــا يتعلــق باإلطــار النظــري للدراســة، فقــد تنــاول مفهــوم التعايــش مــن الناحيــة 
اللغويــة واالصطاحيــة، وتطــرق إلــى مظاهــر التعايــش االجتماعــي ومســتوياته؛ 
وأيضــاً مفهــوم التعايــش ومرادفاتــه، كمــا مت التطــرق إلــى توصيــف ظاهــرة التعايــش 
عبــر التاريــخ، وكذلــك تقــدمي منــاذج للتعايــش بــن مجتمعــات مختلفــة ومتباينــة فكريــاً 
وعقائديــاً، ومــن ثــم تنــاول مفهــوم التعايــش يف عهــد موحــد اململكــة امللــك عبــد العزيــز 
- رحمــه اهلل- إلــى وقتنــا احلاضــر، كمــا تُطــرق إلــى التعايــش يف اإلســام، وأخيــراً 

عــرض بعــض الدراســات الســابقة ذات الصلــة بالدراســة احلاليــة.

أمــا اإلطــار املنهجــي للدراســة، فقــد ُحــدد مبــا يتــاءم مــع حتقيــق الهــدف العــام 
ــج الكمــي،  ــى  املنه ــث اعتمــدت الدراســة عل ــا، حي ــة له للدراســة واألهــداف الفرعي
وحُتــدد املنهــج الكمــي يف دراســة مســحية علــى أربــع مناطــق يف اململكــة العربيــة 
ــة الشــرقية  ــورة، املنطق ــة املن ــة املدين ــة، منطق ــة املكرم ــة مك الســعودية هــي: )منطق
التــي متثلــت يف كل مــن: الدمــام، الهفــوف، املبــرز، واخلبــر(، ومنطقــة جنــران(، ممــن 
أعمارهــم فــوق 15 ســنة، وبلــغ حجــم عينــة الدراســة )3144( مبحوثــاً مثلــت نســبة 

الذكــور 77.5%، مقابــل نســبة بلغــت  22.5% لإلنــاث.

واعتمــدت الدراســة علــى االســتبانة )Questionnaire( يف جمــع البيانــات امليدانيــة؛ 
وتكونــت االســتبانة مــن بيانــات أوليــة مثلــت املتغيــرات الدميوغرافيــة لعينــة الدراســة 

)ذكــور وإنــاث(، إضافــة إلــى عــدد مــن احملــاور متثلــت فيمــا يلــي: 
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ــاء  ــي لبن ــر االســتعداد النفســي واألخاق ــه مــدى تواف ــت عبارات احملــور األول: تضمن
ــى هــذا احملــور يف )11(  ــاً، وأت ــف مذهبي عاقــة تعايــش وتواصــل مــع اآلخــر املختل

فقــرة.

ــى هــذا  ــاً ، وأت ــف مذهبي ــراف باآلخــر املختل ــه االعت ــاول يف فقرات احملــور الثانــي: تن
احملــور يف )5( فقــرات.

احملــور الثالــث: تنــاول مســتوى العاقــات االجتماعيــة مــن مجــاورة وتــزاوج ومصاهــرة 
مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً ، وأتــى هــذا احملــور يف )5( فقــرات.

احملــور الرابــع: تنــاول مســتوى التواصــل االجتماعــي يف األفــراح واألتــراح مــع اآلخــر 
املختلــف مذهبيــاً ، وأتــى هــذا احملــور يف )6( فقــرات.

احملــور اخلامــس: تنــاول واقــع احتــرام املعتقــدات املذهبيــة لآلخــر، وأتــى هــذا احملــور 
يف )4( فقــرات.

ــع وشــراء واملشــاركة يف  ــة مــن بي ــاول واقــع العاقــات االقتصادي احملــور الســادس: تن
ــاً، وأتــى هــذا احملــور يف )4( فقــرات. ــة مــع املختلــف مذهبي املشــروعات االقتصادي

احملــور الســابع: تنــاول واقــع مســتويات التعايــش االجتماعــي مــع اآلخــر املختلــف 
مذهبيــاً يف املناهــج التربويــة، وأتــى هــذا احملــور يف )5( فقــرات.

احملــور الثامــن: تنــاول دور اإلعــام يف التعايــش االجتماعــي ، وأتــى هــذا احملــور يف 
)6( فقــرات.

احملــور التاســع: تنــاول دور اجلمعيــات واألعمــال اخليريــة واإلنســانية يف التعايــش 
االجتماعــي ، وأتــى هــذا احملــور يف )6( فقــرات.

وقــد ُحللــت تلــك البيانــات حســب أســلوب التحليــل الوصفــي واالســتداللي للبيانــات 
احملصلــة مــن الدراســة امليدانيــة، حيــث اســتُخدم التوزيــع التكــراري، والنســب املئويــة، 
واملتوســطات احلســابية، واالنحرافــات املعياريــة، وبتحليــل جميــع البيانــات الكميــة، 
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وفقــاً حملــاور الدراســة التســعة التــي شــملت جميــع أهــداف الدراســة وتســاؤالتها 
جــاءت النتائــج كمــا يلــي: 

فيمــا يتعلــق باحملــور األول، فقــد تنــاول هــذا احملــور مــدى توافــر االســتعداد النفســي 
واألخاقــي لبنــاء عاقــة تعايــش وتواصــل مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً، وبينــت 
نتائجــه أن املتوســط العــام لهــذا احملــور قــد بلــغ )3.86(، أي: أن أفــراد عينة الدراســة 
موافقــون بدرجــة عاليــة علــى جميــع عبــارات هــذا احملــور، وأفــادوا بأن لديهــم  القدرة 
علــى االنســجام والتعايــش والتعــاون مــع املختلــف مذهبيــاً، إال أنــه كان هنــاك انقســام 
يف اســتجاباتهم نحــو فقرتــن همــا: )ال أجــد حرجــاً يف أكل ذبائــح املختلــف معــي 
يف املذهــب(، وعبــارة: )ال أجــد حرجــاً مــن الصــاة خلــف شــخص مختلــف عّنــي يف 
املذهب(، إذ بلغ املتوسط احلسابي لهما )3.31( و)2.95( على التوالي، أي: يف فئة 
محايــد أو متحفــظ، وياحــظ أن الفقرتــن أعاهمــا رغــم انقســام آراء أفــراد العينــة 
املبحوثــة عليهمــا، إال أن أثرهمــا قــد يكــون ضعيفــاً يف مظاهــر التعايــش بــن أفــراد 
املجتمــع؛ ألن الصــاة تكــون جائــزة إذا أديتهــا منفــرداً أو يف جماعــة، وكذلــك األكل 
فهــو مــن اخلصوصيــات الــذي غالبــاً ال يطلــع عليــه أحــد ســوى أفــراد األســرة، وهــذا 

مــا يضعــف دورهمــا يف التأثيــر يف تعايــش املجتمــع.

أمــا احملــور الثانــي، فقــد تنــاول مــدى تقبــل اآلخــر املختلــف مذهبيــاً، وبينــت نتائجــه 
ــة  ــن همــا: )أقــر بحري ــد وتوافــق مبســتوى عــاٍل لعبارت ــل جي ــاك مســتوى تقب أن هن
اآلخــر يف اعتنــاق املذهــب الــذي يختــاره دون إكــراه(، وعبــارة: )وجــدت أن املختلــف 
معــي مذهبيــاً يبادلنــي االحتــرام والتقديــر(، وبلــغ متوســطهما احلســابي )3.98(، 
و)3.81( علــى التوالــي، يف فئــة موافــق، يف حــن كان هنــاك ثــاث فقــرات يف هــذا 
احملــور كان التوافــق حولهمــا أقــل،  وتــراوح املتوســط احلســابي لهــم مــا بــن )3.29 
إلــى 3.39( يف فئــة محايــد وهــي: )ال أمانــع مــن وجــود أماكــن للعبــادة للمختلــف معــي 
مذهبيــاً(، )ال أمانــع أن يدفــن املختلــف معــي مذهبيــاً يف نفــس املقبــرة نفســه(، )تعــدد 

املذاهــب يف املجتمــع يؤثــر يف التاحــم الوطنــي(.
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احملــور الثالــث: تنــاول مســتوى العاقــات االجتماعيــة مــن مجــاورة وتــزاوج ومصاهــرة 
مــع اآلخــر املختلــف مذهبيــاً ، وبينــت نتائجــه أن هنــاك توافقــاً عاليــاً بــن أفــراد عينــة 
الدراســة علــى عبارتــن همــا: )ال أمانــع أن أســكن يف عمــارة يكــون أحــد جيرانــي فيهــا 
ــط  ــاً يف أن يختل ــغ )3.78(، )ال أرى مانع ــي(، مبتوســط حســابي بل ــر مذهب ــى غي عل
ــغ )3.43( ،  ــاً(، مبتوســط حســابي بل ــاء اآلخــر املختلــف عنــي مذهبي أبنائــي مــع أبن
يف حــن كان هنــاك فقرتــان يف هــذا احملــور كانــت درجــة التوافــق حولهمــا أقــل، وبلــغ 
املتوســط احلســابي لهمــا )3.34 و3.20( علــى التوالــي، يف فئــة محايــد وهما: )وجود 
أصحــاب املذهــب الواحــد يف حــي ســكني خــاص بهــم يعــزز الســلْم االجتماعــي(، )ال 
أمانــع مــن مجــاورة دور العبــادة اخلاصــة مبــن يختلــف معــي مذهبيــاً(،  يف حــن كان 
هنــاك حتفــٌظ مــن غالبيــة املبحوثــن نحــو فقــرة: »ال أمانــع مــن املصاهــرة مــن اآلخــر 

املختلــف معــي مذهبيــاً« مبتوســط حســابي بلــغ )2.50(.

وقــد تكــون هــذه النتيجــة منطقيــة؛ ألن معتقــدات اإلنســان عــادة مــا تكــون نتــاج تراكــم 
معــريف ومــوروث اجتماعــي يرجــع إلــى ســنن خلــت، ولكــن يف الوقــت نفســه فاملعتقــد 
ــون  ــد يك ــة، وق ــد نفســه يبيــح التعددي ــش؛ ألن املعتق ــس ســبباً لعــدم التعاي نفســه لي
العــرف هنــا هــو العامــل الرئيــس، الســيما أن الدراســة أجريــت علــى مناطــق قصديــة.  

احملــور الرابــع: تنــاول مســتوى التواصــل االجتماعــي يف األفــراح واألتــراح مــع اآلخــر 
املختلــف مذهبيــاً ، وكان مســتوى التواصــل جيــداً، حيــث بلــغ املتوســط احلســابي العام 
لهــذا احملــور )3.86( يف فئــة موافــق، وأتــى ترتيــب فقراتــه وفقــاً ألهميتهــا كمــا يلــي:

 أســعى إلــى نشــر ثقافــة التســامح مــع اآلخــر يف موطنــي، مبتوســط حســابي بلــغ 
)4.22(، والتــي َحظيــت بدرجــة عاليــة مــن التقبــل وســط أفــراد عينــة الدراســة.

ــة والســلم  ــى أســاس قاعــدة املواطن ــة إقامــة العاقــات مــع اآلخــر عل  أرى أهمي
األهلــي، مبتوســط حســابي بلــغ )4.03(، والــذي يعكــس درجــة عاليــة مــن التقبــل 

وســط أفــراد العينــة.
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 ال أتــردد يف مشــاركة اآلخــر أفراحــه وأتراحــه، مبتوســط حســابي بلــغ )4.02(، 
وذلــك يبــن درجــة عاليــة مــن التوافــق بــن عينــة الدراســة.

 أحتــاور مــع املختلــف معــي مذهبيــاً وأتبــادل اآلراء معــه، مبتوســط حســابي بلــغ 
)3.81( يف فئــة »موافــق«.

 أســعى إلــى التعــارف والتواصــل مــع املختلــف معــي مذهبيــاً، مبتوســط حســابي 
بلــغ )3.58( يف فئــة »موافــق«.

 ال أمانــع مــن تبــادل الزيــارات العائليــة بــن عائلتــي وعائلــة املختلف معــي مذهبياً، 
مبتوسط حسابي بلغ )3.49( يف فئة »موافق«.

احتــرام  وكان  لآلخــر،  املذهبيــة  املعتقــدات  احتــرام  واقــع  تنــاول  احملــور اخلامــس: 
معتقــدات اآلخــر وفقــاً آلراء العينــة املبحوثــة متوافــراً بدرجــة جيــدة، حيث بلغ املتوســط 
ــول وســط  ــن القب ــة م ــذا احملــور )3.81( ممــا يعكــس درجــة عالي ــام له احلســابي الع

أفــراد عينــة الدراســة، وأتــى ترتيــب فقراتــه وفقــاً ألهميتهــا كمــا يلــي:

 أنظــر إلــى معتقــدات اآلخريــن علــى أنهــا خصوصيــة ثقافيــة، يف الترتيــب األول 
مبتوســط حســابي بلــغ )3.91( يف فئــة »توافــق عــاٍل«.

 ال أبنــي عاقاتــي مــع اآلخريــن علــى أســس مذهبيــة، يف الترتيب الثاني مبتوســط 
حســابي بلغ )3.84( يف فئة »توافق عاٍل«.

 أركــز علــى املشــتركات العقائديــة التــي جتمــع بينــي وبــن اآلخريــن، وأتــرك 
املختلــف، يف الترتيــب الثالــث مبتوســط حســابي بلــغ )3.79( يف فئــة »توافــق 

عــاٍل«.

 أحتــرم عقيــدة اآلخــر وال أمانــع مــن ممارســته حقــه يف العبــادة يف األماكــن 
ــة »توافــق عــاٍل«. ــغ )3.69( يف فئ ــع مبتوســط حســابي بل ــب الراب العامــة، يف الترتي
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احملــور الســادس: تنــاول واقــع العاقــات االقتصاديــة مــن بيــع وشــراء واملشــاركة 
يف املشــروعات االقتصاديــة مــع املختلــف مذهبيــاً، وبينــت نتائجــه أن أفــراد عينــة 
البيــع  مجــاالت  مذهبيــاً، يف  املختلــف  اآلخــر  مــع  اقتصاديــاً  يتعاونــون  الدراســة 
والشــراء واملشــاركة يف املشــروعات، إذ بلــغ املتوســط احلســابي لهــذا احملــور )3.79( 
األمــر الــذي يعكــس قبــوالً عاليــاً مــن قبــل أفــراد العينــة لعبــارات هــذا احملــور، وأتــى 

ــي: ــا يل ــن كم ــة نظــر املبحوث ــا  مــن وجه ــاً ألهميته ــه وفق ــب فقرات ترتي

 أتعــاون مــع اآلخــر املختلــف عنــي مذهبيــاً لتبــادل املنافــع االقتصاديــة والبيــع 
والشــراء، يف الترتيــب األول مبتوســط حســابي بلــغ )4.01( يف فئــة »توافــق 

عــاٍل«.

 ال أمانــع مــن توظيــف شــخص علــى غيــر مذهبــي يف شــركتي أو مؤسســتي 
اخلاصــة، يف الترتيــب الثانــي مبتوســط حســابي بلــغ )3.81( يف فئــة »توافــق 

عــاٍل«.

 ال أمانــع مــن إعطــاء الــزكاة والصدقــات للمحتاجــن بغــض النظــر عــن املذهــب 
الدينــي، يف الترتيــب الثالــث مبتوســط حســابي بلــغ )3.76( يف فئــة »توافــق عــاٍل«. 

 ال أمانــع مــن إقامــة شــراكة جتاريــة مــع شــريك علــى غيــر مذهبــي، يف الترتيــب 
الرابــع مبتوســط حســابي بلــغ )3.58( يف فئــة »توافــق عــاٍل«.

احملــور الســابع: تنــاول واقــع مســتويات التعايــش االجتماعــي مــع اآلخــر املختلــف 
مذهبيــاً يف املناهــج التربويــة، وبينــت نتائجــه مــا يلــي: 

 ال ميانــع أفــراد عينــة الدراســة مــن التعامــل الفكــري مــع اآلخــر مــن خــال 
اللقــاءات العلميــة واإلجنــاز العلمــي املشــترك، مبتوســط حســابي بلــغ )3.92( يف 

فئــة »موافــق«.

 ال ميانــع أفــراد عينــة الدراســة مــن أن يدرســوا علــى يــد أســتاذ أو دكتــور علــى 
غيــر مذهبهــم، مبتوســط حســابي بلــغ )3.88( يف فئــة »موافــق«. 
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التعايش في المجتمع السعودي
ي  13الملخص الت

ــاج الفكــري والعقائــدي  ــى اإلنت ــة الدراســة مــن االطــاع عل ــع أفــراد عين  ال ميان
للمختلــف معهــم مذهبيــاً، مبتوســط حســابي بلــغ )3.62( يف فئــة »موافــق«.

 هنــاك توافــق عــاٍل بــن أفــراد عينــة الدراســة علــى أن املناهــج التربويــة تعمــل 
ــال الناشــئة، مبتوســط حســابي  علــى غــرس روح التعايــش والتســامح يف األجي

بلــغ )3.51(.

 ال يــرى أفــراد عينــة الدراســة أن املناهــج التربويــة تدعــو إلــى نبــذ التعصــب 
الدينــي واملذهبــي، مبتوســط حســابي بلــغ )3.23( يف فئــة »محايــد«.

احملــور الثامــن: تنــاول دور اإلعــام يف التعايــش االجتماعــي ، ويــرى أفــراد عينــة 
الدراســة أن االعــام ميثــل ثقــًا ال يســتهان بــه يف التعايــش االجتماعي، فهم يرون أنه 
ســاح ذو حديــن؛ فهــو إيجابــي إن أحســن اســتخدامه، وســلبي إن أســيء اســتخدامه، 
وبينــت نتائــج هــذا احملــور انقســام آراء أفــراد عينــة الدراســة نحــو فقراتــه، بــن مؤيــد 

ومعــارض وفقــاً ملــا يلــي: 

 يتوافــق أفــرد عينــة الدراســة بدرجــة عاليــة، علــى أن بعــض البرامــج اإلعاميــة 
أســهمت يف زرع الفــن بــن أصحــاب املذاهــب املختلفــة، وبلــغ املتوســط احلســابي 

لهــذه العبــارة )4.01(.

 يــرى أفــرد عينــة الدراســة أن وســائل اإلعــام تعمــل علــى تبصيــر النــاس بــكل مــا 
يــؤدي إلــى التفرقــة والتعصــب املذهبــي، وبلــغ املتوســط احلســابي لهــذه العبــارة 

)3.45( يف فئــة  »موافــق«. 

 يــرى أفــرد عينــة الدراســة أن وســائل اإلعــام تســهم يف نشــر مبــادئ احتــرام حقــوق 
اإلنســان، وبلــغ املتوســط احلســابي لهــذه العبــارة )3.43( يف فئــة  »موافــق«.

 تباينــت آراء أفــراد عينــة الدراســة حــول أن وســائل اإلعــام تســهم يف تعزيــز 
التاحــم االجتماعــي بــن مختلــف أطيــاف املجتمــع، حيث بلغ املتوســط احلســابي 

لهــذه العبــارة )3.30( يف فئــة  »محايــد«.
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ــى  ــارة: »تعمــل وســائل اإلعــام عل ــة الدراســة حــول عب ــراد عين ــت آراء أف  تباين
املتوســط  بلــغ  حيــث  املتعــددة«،  املذهبيــة  األطيــاف  بــن  املشــتركات  تعزيــز 

احلســابي لهــذه العبــارة )3.22( يف فئــة  »محايــد«.

 تباينــت آراء أفــراد عينــة الدراســة حــول عبــارة: »إن وســائل اإلعــام تســهم يف 
خلــق قنــوات اتصــال بــن أطــراف املذاهــب املختلــف يف املجتمــع«، حيــث بلــغ 

املتوســط احلســابي لهــذه العبــارة )3.19( يف فئــة  »محايــد«.

احملــور التاســع: تنــاول دور اجلمعيــات واألعمــال اخليريــة واإلنســانية يف التعايــش 
االجتماعــي، وبينــت نتائجــه موافقــة أفــراد عينــة الدراســة علــى جميــع عبــارات هــذا 
ــي:  ــا مــن وجهــة نظــر املبحوثــن كمــا يل ــه وفقــاً ألهميته احملــور، وجــاء ترتيــب فقرات

 ال أتردد يف مساعدة املختلف معي مذهبياً يف احلاالت الطارئة مثل: »احلوادث 
واحلرائــق، وجــاءت هــذه العبــارة يف الترتيــب األول، حيــث بلغ املتوســط احلســابي 

لهــذه العبــارة )49.4( يف فئــة »توافــق عاٍل جداً«.

 ال أمانــع مــن تقــدمي املســاعدة للمختلــف معــي مذهبيــاً، وجــاءت هــذه العبــارة يف 
ــة  ــارة )4.15( يف فئ ــذه العب ــغ املتوســط احلســابي له ــث بل ــي، حي ــب الثان الترتي

»توافــق عــاٍل«.

 أؤيــد التكافــل لتحقيــق الرعايــة االجتماعيــة لآلخــر املختلــف عنــي مذهبيــاً عنــد 
احلاجــة، وجــاءت هــذه العبــارة يف الترتيــب الثالــث، حيــث بلــغ املتوســط احلســابي 

لهــذه العبــارة )4.00( يف فئــة »توافــق عــاٍل«.

 ال أتــردد يف تقــدمي العــون املالــي إلــى احملتــاج مــن غيــر مذهبــي، وجــاءت هــذه 
العبــارة يف الترتيــب الرابــع، حيــث بلــغ املتوســط احلســابي لهــذه العبــارة )3.96( 

يف فئــة »توافــق عــاٍل«.
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 ال أمانــع مــن القيــام باألعمــال التطوعيــة لصالــح اآلخــر املختلــف معــي مذهبيــاً، 
وجــاءت هــذه العبــارة يف الترتيــب اخلامــس، حيــث بلــغ املتوســط احلســابي لهــذه 

العبــارة )3.83( يف فئــة »توافــق عــاٍل«.

 تعمــل اجلمعيــات اخليريــة يف املجتمــع علــى مــد يــد املســاعدة لــكل محتــاج 
بغــض النظــر عــن معتقــده الدينــي أو مذهبــه، وجــاءت هــذه العبــارة يف الترتيــب 
الســادس، حيــث بلــغ املتوســط احلســابي لهــذه العبــارة )3.72( يف فئــة »توافــق 

عــاٍل«.

جدول رقم )1(، يبني درجة تقبل أفراد العينة  ملختلف محاور الدراسة.   

درجة تقبل أفراد محاور الدراسة
العينة

االستعداد النفسي واألخاقي لبناء عاقة تعايش وتواصل مع اآلخر املختلف 
تقبل عاٍلمذهبياً.

تقبل عاٍلتقبل اآلخر املختلف مذهبياً.

تقبل متوسطالعاقات االجتماعية من مجاورة وتزاوج ومصاهرة مع اآلخر املختلف مذهبياً.

تقبل عاٍلالتواصل االجتماعي يف األفراح واألتراح مع اآلخر املختلف مذهبياً.

تقبل عاٍلاحترام املعتقدات املذهبية لآلخر املختلف مذهبياً.

العاقات االقتصادية من بيع وشراء واملشاركة يف املشروعات االقتصادية مع 
تقبل عاٍلاملختلف مذهبياً.

تقبل عاٍلالتعايش االجتماعي مع اآلخر املختلف مذهبياً يف املناهج التربوية.

تقبل عاٍلالتعايش االجتماعي والتسامح مع اآلخر املختلف مذهبياً يف وسائل اإلعام.

التعايش االجتماعي والتسامح مع اآلخر املختلف مذهبياً يف اجلمعيات 
تقبل عاٍلواألعمال اخليرية.

تقبل عاٍلاملتوسط العام للمحاور
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ــي  ــف احملــاور الت ــة الدراســة ملختل ــل أفــراد عين اجلــدول رقــم )1(، يبــن درجــة تقب
تناقــش واقــع التعايــش االجتماعــي ومســتوياته يف املناطــق قيــد الدراســة، حيــث 
بينــت النتائــج الــواردة يف اجلــدول أعــاه، أن هنــاك تقبــًا عاليــاً مــن مختلــف أفــراد 
العينــة جتــاه عبــارات الدراســة ومحاورهــا، األمــر الــذي يعكــس مســتًوى عاليــاً مــن 
تقبــل اآلخــر املختلــف، والتعايــش معــه، والتســامي فــوق املختلفــات، والبحــث عــن 

ــى هــذا الوطــن. ــار االنتمــاء إل ــة هــي معي املشــتركات، لتبقــى املواطن

جــدول رقــم )2(، يبــني درجــة تقبــل افــراد عينــة الدراســة ملختلــف محــاور الدراســة حســب 
املنطقــة

املدينة محاور أسئلة الدراسة حسب املنطقة
املنورة

مكة 
املكرمة

املنطقة 
جنرانالشرقية

االستعداد النفسي واألخاقي لبناء عاقة تعايش وتواصل 
تقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلٍمع اآلخر املختلف مذهبياً.

تقبل تقبل اآلخر املختلف مذهبياً.
تقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلمتوسط

عمق العاقات االجتماعية من مجاورة وتزاوج ومصاهرة مع 
اآلخر املختلف مذهبياً.

تقبل 
متوسط

تقبل 
تقبل عاٍلتقبل عاٍلمتوسط

التواصل االجتماعي يف األفراح واألتراح مع اآلخر املختلف 
تقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلمذهبياً.

تقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍل احترام املعتقدات املذهبية لآلخر املختلف مذهبياً.

العاقات االقتصادية من بيع وشراء واملشاركة يف 
تقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلاملشروعات االقتصادية مع املختلف مذهبياً.

 مستويات التعايش االجتماعي مع اآلخر املختلف مذهبياً يف 
تقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلتقبل عاٍلاملناهج التربوية.

مستويات التعايش االجتماعي والتسامح مع اآلخر املختلف 
مذهبياً يف وسائل اإلعام.

تقبل 
تقبل تقبل عاٍلمتوسط

تقبل عاٍلمتوسط

مستويات التعايش االجتماعي والتسامح مع اآلخر املختلف 
تقبل عاٍل تقبل عاٍل تقبل عاٍلتقبل عاٍلمذهبياً يف اجلمعيات واألعمال اخليرية.
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التحليل العاملي لمظاهر التعايش االجتماعي 
ومستوياته:

أوضحــت نتائــج التحليــل العاملــي أن هنــاك أربعــَة عوامــل تفســر جميعهــا نحــواً مــن 
)60%( مــن إجمالــي التبايــن يف اجتاهــات مفــردات عينــة الدراســة حيــال املظاهــر 

التــي تعكســها الفقــرات املســتخدمة يف قيــاس التعايــش وأبعــاده. 

وبيَّنــت نتائــج التحليــل العاملــي لفقــرات االســتبانة، ظهــور أربعــة عوامــل مســتقلة 
تعكــس واقــع ظاهــرة التعايــش وارتباطاتهــا األساســية، وهــي تشــمل التالــي:

 عامل التعايش االجتماعي.

 عامل التسامح مع اآلخر

ــش  ــم التعاي ــس قي ــز وتكري ــة ودورهــا يف تعزي ــوة املؤسســات االجتماعي  عامــل ق
االجتماعــي والتســامح يف املجتمــع.

 عامل التآلف رغم التنوع املذهبي.  

ويف ضــوء تلــك النتائــج، فإنــه ميكــن القــول :إن التعايــش موجــود يف املجتمــع الســعودي 
إلــى حــد كبيــر رغــم التغيــرات التــي طــرأت علــى املجتمــع، ولكــن يوجــد ســؤال يفــرض 
نفســه وهــو: »هــل التعايــش اليــوم أصبــح أكثــر انســجاًما مــع طبيعــة املجتمع الســعودي 
أم أقــل انســجاماً؟ وإلــى أيِّ مــدى يلعــب اخلطــاب اإلعامــي دوًرا يف زيــادة التعايــش 

أو يف احلــد منــه داخــل املجتمــع الســعودي.؟
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التعايش في المجتمع السعودي
ي  19الملخص الت

الحلــول المقترحــة لزيــادة فاعليــة التعايــش فــي 
المجتمــع الســعودي:

 تتمثــل احللــول املقترحــة يف هــذا امللخــص اإلجرائــي التنفيــذي يف أهــم املقترحــات 
والتوصيــات وحتويلهــا إلــى واقــع عملــي يقتــرح آليــات لتنفيــذ التوصيــات املتعلقــة 

بتعايــش املجتمــع الســعودي بعضــه مــع بعــض، مــن خــال اآلتــي: 

إجراءات ذات طابع عام:

الــواردة يف  وهــي تشــمل مجموعــة مــن اآلليــات لتفعيــل التوصيــات واملقترحــات 
هــذا التقريــر منهــا: توعيــة املجتمــع وتثقيفــه بأهميــة التعايــش يف املجتمــع، إذ يعــد 
ــًة بالتســامح واالندمــاج والتاحــم، وذلــك مــن  ــاً، مقارن التعايــش احلــد األدنــى مطلب
ــا واخلاصــة،  ــي العامــة منه ــع مؤسســات املجتمــع املدن ــف وتضافــر جمي خــال تكات
ويكــون اإلعــام هنــا هــو رأس الرمــح لهــا، إذ يعــد اإلعــام مبنزلــة صــدى احليــاة يف 
الواقــع، فــإذا غــاب التعايــش عــن الواقــع مثــًا، فســنرى أثــر ذلــك يف اإلعــام، فــا 
ميكــن لإلعــام أن يصنــع الواقــع، بــل يســاعد علــى صناعتــه، بالتضامــن مــع مقومــات 
بنيــة اجتماعيــة وشــبكات منظمــة مــن العاقــات التــي يؤســس لهــا املجتمــع يف ذلــك 
الواقــع؛ وإذا مت ذلــك مــن خــال مؤسســات املجتمــع املختلفــة، حينهــا يكــون اإلعــام 
صــورة حقيقيــة معبــرة عــن التعايــش يف الواقــع، ويعــد هــذا اإلجــراء وقائيــاً يتطلــب 

تخطيطــاً إســتراتيجياً وفقــاً ألزمنــة محــددة.

اقتراح مبادرات لإلسهام يف تعزيز أواصر التعايش يف املجتمع السعودي:

املبادرة األولى: مسؤولية اإلعالم يف التعايش االجتماعي:

يؤثــر اإلعــام بوســائله املتعــددة تأثيــراً كبيــراً يف جماهير املتلقــن املختلفن، املتباينن 
يف اهتماماتهــم وتوجهاتهــم ومســتوياتهم الفكريــة واألكادمييــة واالجتماعيــة، وهــذا ما 
يكســبه أهميــة يف تعايــش أفــراد املجتمــع بعضهــم مــع بعــض، وتنقســم وســائل االعــام 
يف تأثيرهــا يف املجتمعــات إلــى قســمن: قســم مؤثــر وفاعــل، وقســم غيــر مؤثــر 
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ني دالعزيز للحوار الو ز المل ع حومر دارة الدراسا وال 20

وغيــر فاعــل، ويهمنــا هنــا القســم األول الــذي ميكــن تقســيمه إلــى اجتاهــن: ســلبي 
ــى كل اجتــاه، وألن  ــون عل ــه القائم ــذي يســعى إلي ــدف ال ــه اله ــك بكون ــي، وذل وإيجاب
ــط  ــة أو محددة، فــإن الضاب ــة والســلبية مــن األحــكام النســبية، ليســت ثابت اإليجابي
الــذي يَســتخدم هذيــن احلكمــن علــى أساســه هنــا هــو ضابــط التعايــش االجتماعــي 
ــادة  ــة امل ــث طبيع ــن حي ــة، م ــة املختلف ــوات اإلعامي ــر القن ــا عب م إعامًي ــدَّ ــا يُق يف م
املقدمــة، ومــا ترســخه مــن قيــم فكريــة وثقافيــة واجتماعيــة وأثرهــا يف التعايــش 

االجتماعــي.

آليات لتفعيل التوصيات املتعلقة مببادرة دور اإلعالم يف تعزيز التعايش االجتماعي: 

 إبراز القواسم املشتركة بن مكونات املجتمع السعودي يف اخلطاب اإلعامي.

ــات  ــة مرجعي ــه الوطني ــة وثوابت ــة والثقافي ــه الفكري ــم املجتمــع وأصول  اعتمــاد قي
أساســية للخطــاب اإلعامــي.

 صياغة إستراتيجية قومية لتوظيف الفنون لنشر ثقافة التعايش االجتماعي.

 صياغــة إســتراتيجية قوميــة تؤســس لــدور فاعــل لإلعــام يف بنــاء التعايــش 
االجتماعــي.

 دراســة أســباب التعصــب والكراهيــة مبــا يســهم يف توفيــر املراجــع العلميــة 
اإلعامــي. واحلــوار  والعــرض  للتحليــل 

 تدريــب اإلعاميــن علــى اخلطــاب اإلعامــي يف مجــال أســلوب احلــوار وأثــره 
يف التعايــش يف املجتمــع.

 حتفيز املؤسسات اإلعامية التي تدعو إلى ترسيخ قيم التعايش يف املجتمع.

 إبــراز دور اإلعــام يف نشــر ثقافــة الســام والتعايــش الســلْمي ورتــق النســيج 
االجتماعــي.
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التعايش في المجتمع السعودي
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 إجراء دراسات إعامية تبرز أهمية اإلعام ودوره يف رتق النسيج االجتماعي.

 إجــراء )دراســة ميدانيــة / ورش / ملتقيــات ( لبحــث أهميــة اإلعــام يف التعايــش 
االجتماعي.

املؤشرات الرئيسة لتنفيذ وأداء مبادرة دور اإلعالم يف تعزيز التعايش االجتماعي: 

يتوقع أن يترتب على املبادرة النتائج التالية:

 الرقــي مبســتوى اإلعــام ودوره يف تعزيــز التاحــم بــن أفــراد املجتمــع مبختلــف . 1
مكوناتهــم.

بــروز إعــام متــوازن يتســم باحلريــة واملســؤولية اإلعاميــة، وينبــذ وتيــرة العنــف . 2
اللفظــي والتعصبــي يف الرســالة اإلعاميــة.

أن يكون التعاضد والتراحم سمة بارزة بن مختلف طوائف املجتمع السعودي.. 3

ــف . 4 ــرأي اآلخــر املختل ــرام ال ــع ، واحت ــراد املجتم ــن أف الُرقــي مبســتوى احلــوار ب
فكريــاً وعقائديــاً.

انحسار حاالت العنف يف املجتمع يف مختلف األنشطة الثقافية والرياضية.. 5

شــيوع ثقافــة التســامح واحتــرام اآلخــر بغــض النظــر عــن جنســه أو لونــه أو عرقــه . 6
أو مذهبــه.

KACND_StudyCoexistenceExecutiveSummary_Inside.indd   21 5/6/18   8:23 PM



ني دالعزيز للحوار الو ز المل ع حومر دارة الدراسا وال 22

املبادرة الثانية: مسؤولية مؤسسات املجتمع املدني يف تعزيز التعايش :

يقــع علــى عاتــق مؤسســات املجتمــع املدنــي دوٌر مهــٌم يف تعزيــز التعايــش االجتماعــي؛ 
ألن التعايــش مرتبــط بااللتــزام الوطنــي واالجتماعــي، فالتعايــش ال ميكــن أن يتحقــق 
بعيــداً عــن منظومــة مؤسســاتية متكاملــة قــادرة علــى إدارة حقائــق التعايــش علــى نحــو 
ــاط األخاقــي  ــى االنضب ــش ليــس عل ــوم التعاي ــي، فالرهــان احلقيقــي يف مفه إيجاب
الذاتــي فقــط )مــع أهميتــه(، وإمنــا علــى وجــود مؤسســات مجتمعيــة متفاعلــة معــه 
تؤمــن بأهميتــه ودوره اإليجابــي بــن مجموعــات بشــرية مختلفــة، ولــو تأملنــا عميقــاً 
ــا أن مؤسســات  ــات اإلنســانية، لوجدن يف التجــارب التعايشــية الناجحــة يف كل البيئ
ــدُّ أحــد العوامــل األساســية  ــل تُع ــه بدرجــة ملحوظــة، ب ــي أســهمت في املجتمــع املدن
التــي أســهمت بفعاليــة يف إجنــاز مفهــوم التعايــش يف واقــع املجتمعــات املتنوعــة، ومــن 
جانــب آخــر ميكــن القــول: إن مؤسســات املجتمــع املدنــي تشــكل وســائط فاعلــة، مــن 
خــال قنــوات مؤسســيه أهليــة، وتعــد مؤسســات املجتمــع املدنــي مــن أهــم القنــوات 
للتعايــش االجتماعــي، ألنهــا بتعددهــا وتنــوع أنشــطتها يُعــد وجودهــا يف واقــع املجتمــع 

أهــم العامــات الفارقــة يف تعزيــز التعايــش االجتماعــي.

تعزيــز  يف  املدنــي  املجتمــع  مؤسســات  مببــادرة  املتعلقــة  التوصيــات  لتفعيــل  آليــات 
االجتماعــي:  التعايــش 

 نشر الوسطية واالعتدال يف املناهج ونبذ ما يدعو إلى التعصب بكل أشكاله. 

 رفع نسبة التثقيف واملعرفة بأهمية التعايش االجتماعي.

 العمل على إيجاد ثقافة داعمة ومحفزة على التعايش مع اآلخر.

 تعزيز نقاط االلتقاء بن املذاهب املختلفة وإبرازها لتعزيز التعايش.

 رفــع نســبة الوعــي لــدى املجتمــع باألخطــار اخلارجيــة احمُلدقــة باألمــة ممــا 
يجعــل التعايــش االجتماعــي ضــرورة.
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 تبنــي أنشــطة وبرامــج تدعــو إلــى التعريــف بالثقافــة والتــراث اإلســامي الــذي 
يدعــو إلــى التعايــش مــع األديــان واملذاهــب املختلفــة علــى مــر العصــور.

 تعزيــز احلــوار االجتماعــي، للوصــول إلــى نقــاط التقــاء تعــزز مــن أواصــر التعايش 
االجتماعي.

املؤشــرات الرئيســة لتنفيــذ وأداء مبــادرة مؤسســات املجتمــع املدنــي يف تعزيــز التعايــش 
االجتماعي: 

يتوقع أن يترتب على املبادرة النتائج التالية:

 أن يرتقــي املجتمــع مبفهومــه مــن التعايــش مــع اآلخــر إلــى رحــاب أوســع يشــمل . 1
التســامح، و االندمــاج، والتاحــم.

نبذ العصبية والغلو يف املجتمع.. 2

تأصيــل فكــرة أن التنــوع ســمة مصاحبــة للبشــرية منــذ نشــأة اخللــق، والتعايــش . 3
مــع ذلــك فطــرة كونيــة.

اضطــاع مؤسســات املجتمــع املدنــي بدورهــا يف تعزيــز التعايــش بــن أفــراد . 4
املجتمــع.

زيادة أواصر التراحم والتكافل بن مختلف شرائح املجتمع.. 5

زيادة فاعلية العمل الطوعي واخليري يف املجتمع.. 6

انحسار املشكات االجتماعية املؤدية إلى العنف يف املجتمع.. 7
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