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(1/3)امللخص التنفيذي 
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املبادرات املقترحة االحتياجات ذات األولوية املجال الفرعي املجال

مبادرة مركز وبيت خبرة لتنمية الشباب  توفير برامج بناء مهارات سوق العمل للشباب•
تعزيز الفكر والقيم والسلوكيات لدى الشباب•
توفير برامج تطوير  الذات للشباب•
تنمية مهارات املشاركة املجتمعية لدى الشباب•

الذاتي التطوير األكاديمي واملنهي و 
للشباب

مشروع اكتشاف ورعاية املوهوبينالتعليم .توفير أماكن متخصصة لرعاية املواهب املكتشفة• رعاية املوهوبين

يةمشروع توفير جهات لتعليم اللغة اإلنجليز  رفع جودة الجهات التي تعلم اللغة اإلنجليزية•
توفير جهات لتعليم اللغة اإلنجليزية•

اللغة اإلنجليزية

مشروع تعزيز مكانة املعلم ورفع معنوياته .تعزيز مكانة املعلم ورفع معنوياته• أداء املعلم

مشروع توفير مدارس التعليم املبكر .توفير مدارس التعليم املبكر• التعليم املبكر

الصحة)مبادرة الجمعية التخصصية الصحية 
(الوقائية

.رفع الوعي بأضرار التدخين واملخدرات•
.توفير محفزات معنوية ومادية الجتناب التدخين واملخدرات•

الصحة السلوكية واملخدرات

الصحة

.توفير أماكن ملمارسة الرياضة•
.توفير أغذية صحية بأسعار مناسبة•

الصحة الوقائية

يةمشروع توفير األدوات، األجهزة والكوادر الصح

رفع القدرة االستيعابية للخدمات الصحية العامة•
توفير كوادر صحية مؤهلة، •

توفير الخدمات الصحية

ستشفياتاألجهزة الطبية املطلوبة في املراكز الصحية وامل/توفير األدوات•
توفير كوادر طبية في التخصصات املحددة•
توفير نظام أكثر فعالية لتقييم وتجويد الخدمات الصحية•

جودة الخدمات الصحية
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املبادرات املقترحة االحتياجات ذات األولوية املجال الفرعي املجال

مبادرة مكافحة البطالة  في مجاالت سوق العمل•
ً
.تأهيل الشباب مهنيا

.توفير شبكات تربط بين الباحثين وفرص العمل•
.العمل على تغيير الثقافة تجاه األعمال املهنية•

مكافحة البطالة

االجتماعي
مشروع تمكين األسرة .توعية اآلباء واألمهات بالطرق الصحيحة لتربية أبنائهم•

 )تأهيل الشباب •
ً
 وإناثا

ً
.للزواج( ذكورا

.تطوير مهارات إدارة ميزانية األسرة•

تمكين األسرة

مبادرة جمعية رعاية فاقدي الرعاية
مبادرة جمعية ذوي االحتياجات الخاصة

.توفير برامج بجودة عالية الحتضان فاقدي الرعاية• رعاية فاقدي الرعاية وتجويد 
الخدمات االجتماعية

مبادرة إنشاء كيان إعالمي

توى الثقافي، تطوير املحتوى اإلعالمي ليساهم في تعزيز القيم، رفع املس•
.  ةزيادة شعور املجتمع باملسؤولية وتحسين العالقات االجتماعي

تعزيز دور االعالم في خدمة 
وتنمية املجتمع 

االعالم
. جتماعيتوعية املجتمع باالستخدامات الصحيحة لوسائل التواصل اال • توعية املجتمع بدور االعالم 

فادة وكيفية التعامل معه واالست
منه

ة فنية تأهيل كوادر إعالمية محترفة من شباب املنطقة تتمتع بمهار •
. وقيم راسخة

مية تأهيل وتطوير الكوادر االعال 
العاملة في املجال اإلعالمي
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املبادرات املقترحة االحتياجات ذات األولوية املجال الفرعي املجال

مشروع رفع اإليمان .إحياء دور املسجد ورفع الوعي بأهميته•
توفير برامج تدبر القرآن الكريم•

ِّ والسلوك 
االلتزام الديني 

ِّ في املجتمع
اإلسالمي 

الدعوي 
مشروع الدعوة بالتقنية وي استغالل شبكات التواصل االجتماعي لتوصيل املحتوى الدع•

.  للمجتمع
الدعوية توظيف التقنية مثل تطبيقات الهاتف في تطوير املجاالت•

 مثل تدبر القرآن الكريم
ً
.األكثر احتياجا

توظيف التقنية في الدعوة

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة والخطباء

شريع تأهيل دعاة من أهل املنطقة يتمتعون بالقدرات الالزمة في الت•
.والفقه ومهارات التعامل مع املجتمع

دعوة القرى والهجر وزيادة الوعي
لديهم

ت تنمية قدرات الخطباء واألئمة على مهارات البحث في املشكال •
.  االجتماعية وتحليلها

اع، التواصل، اإلقن: تنمية املهارات الذاتية للخطباء واألئمة مثل•
. اإللقاء، التعامل مع الشخصيات، الخ

لينتأهيل الخطباء واألئمة والعام

املساجد

مشروع دعم وتشغيل وصيانة املساجد .  توثيق العالقة بين الجيران من خالل املسجد•
تقديم أنشطة وبرامج تخص أحوال املجتمع، خارج نطاق مواضيع•

.الفرد واألسرة

تفعيل األنشطة والبرامج 
املجتمعية في املساجد
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خلفية عن املشروع

املؤسساتدعمعلىجهودهاتركزحيثالسعودية،العربيةاململكةفياملانحةاملؤسساتأكبرالخيريةالراجحيعبدالعزيزبنسليمانمؤسسةتعد
وغيرهااملساجد،ناءوبواإلعالمية،والدعوية،والصحية،واالجتماعية،التعليمية،املجاالتفيالسعوديةالعربيةاململكةفياملسجلةالربحيةغير
إجراءإلىعمدتقدف.السعوديةالعربيةاململكةمجتمعتنميةفيتقدمهالذياملنحأثرلتعظيماملؤسسةتسعىوحيث.املختلفةالخيرأعمالمن

املؤسسةقدمهاتالتياملنحوأولوياتالخيري العملأولوياتلتحديداململكةمناطقمعظمفياملجتمعيةاالحتياجاتتقييمدراساتمنالعديد
.املختلفةاملناطقفياملحليةللمجتمعات

تمتهالتياملناطقهذهاحدىالشماليةالحدودمنطقةتعتبر
معتعاقدبالقامتفقدالتوجهلهذاوتنفيذابتنميتها،املؤسسة

راءاجلتتولىوذلك،"األثرتعظيمالستشاراتقراراتشركة"
قة،املنطهذهفياملجتمعاحتياجاتلتحديدالالزمةالدراسات
نمماأولوياتها،وتحديد

 
بصورةهاأولوياتتحديدمناملؤسسةيمك

ةاملجتمعياالحتياجاتدراسةمشروعانطلق.وواضحةمنهجية
منكريمةبرعاية1439صفرشهرفيالشماليةالحدودملنطقة
سعود،آلسلطانبنخالدبنفيصلاألميرامللكيالسموصاحب
نفيذوبتالخيرية،الراجحيسليمانمؤسسةمنورعايةوبمبادرة

جميعوبمشاركةاألثرتعظيمالستشاراتقراراتشركةمن
.املصلحةأصحاب
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ملجال مجال التعليم، مجال الصحة، ا)يهدف املشروع إلى سد االحتياجات ذات األولوية للمجتمع في ست مجاالت رئيسية 
(االجتماعي، املجال الدعوي، مجال املساجد واملجال اإلعالمي

ما هي طبيعة الشراكات التي يمكن بناؤها؟

تحديد احتياجات املجتمع التي 
ثر سيتم التركيز عليها، وتحديد األ
املرجو لتلبية هذه االحتياجات

مخرج املشروع

تحديد االحتياجات ذات األولوية

املعلومات املطلوبةأهداف املشروع

تحديد املبادرات التي ستحقق األثر

من هي الفئات املحتاجة وماهي احتياجاتها؟

ماهي الجهود الحالية لتلبية هذه االحتياجات؟

ا؟ماهي االحتياجات ذات األولوية التي يجب التركيز عليه

ماهي الجهود الحالية لتلبية االحتياجات؟

ماهي االحتياجات املالئمة للمؤسسة؟

ماهي متطلبات تحقيق األثر في كل مجال؟

ما هو النموذج املنطقي للمبادرات؟

تحديد التمركز االستراتيجي للمؤسسة

ماهي استراتيجية التغيير املناسبة لالحتياجات؟
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تصميم املبادرات-3ترتيب األولويات-2استكشاف االحتياجات-1

صية تقييم الجهود السابقة للمؤسسة وفهم و 1.1

املانح وأدبيات املؤسسة و تطلعات الفريق

بحث مكتبي للمصادر واملراجع املتعلقة2.1

باملنطقة 

عقد ورش عمل مع خبراء في مجاالت التركيز3.1

مقابالت معمقة مع ذوي العالقة من جهات 4.1

خيرية، حكومية وخاصة

قةعقد مجموعات تركيز بؤرية مع أهالي املنط5.1

مع في نشر استبيان لعينة ممثلة لفئات املجت6.1

املنطقة

تحليل املعلومات 1.7

قائمة االحتياجات ذات األولوية في كل مجا. ل1

خارطة نظام العاملين في كل مجال. 2

نظم املعلومات الجغرافية لكل مجال. 3

لوحة عدادات صحة املجتمع. 4

ت
طوا

الخ
ت

املخرجا

ؤسسة تحديد االحتياجات التي ستعمل عليها امل1.2
في كل مجال

جالتحديد نموذج التأثير للمؤسسة في كل م2.2

مصفوفة التمركز االستراتيجي لكل مجا. ل1

نموذج التأثير في كل مجال. 2

غيير ونظرية الت( األثر املرجو)تحديد النتائج 1.3
في كل مجال( متطلبات تحقيق األثر املرجو)
إجراء معمل االبتكار مع أصحاب املصلحة 2.3

لتوليد أفكار ملبادرات تلبي االحتياجات
توصيف املبادرات بشكل تفصيلي3.3
تحكيم الدراسة والنتائج4.3
إعداد التقرير للنشر5.3

نظرية التغيير لكل مجال. 1

توصيف املبادرات في كل مجال. 2
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:تنبع أهمية املشروع من كونه يركز على الجوانب الثالثة التالية

السعوديةالعربيةاململكةفياملحليةللمجتمعاتاملوجهاملجتمعيالعملدعم-1
.خاصبشكلاململكة،منالشماليةالحدودمنطقةوفيعام،بشكلالخيري العملدور إبراز•
التنميةبرامجطيطتخعمليةتفترضهاالتياملطالباهممنهذاويعتبر.محددةأولوياتنموذجصورةفيوتنظيمهااملجتمعية،االحتياجاتوتحديدتقييم•

.السعوديةالعربيةاململكةفياملحلية
فيمساهمتهاطتخطيعلىيساعدهامماالدراسة،هذهنتائجمعرفةمنالثالثوالقطاعالخاصوالقطاعالحكوميالقطاعفيالعاملةاملنظماتجميعتمكين•

.فعالةبصورةاملنطقةهذهفيخدماتهاوتقديماألولوياتهذهانجاز

الراجحيالعزيز عبدسليمانمؤسسةاستراتيجيةتطوير -2
.املحليةاملجتمعاتبتنميةاملتعلقةالخيريةاالعمالبرامجفيالرائداملؤسسةدور توضيح•
.الشماليةالحدودمنطقةبتنميةاملتعلقةالخيريةاالعمالوتنفيذبإدارةتقوموهياملؤسسةوسياساتوبرامجخططترشيد•
يخصفيماملؤسسةالدىاملعتمدةاملنحومساراتمجاالتوبرمجةورؤيتها،رسالتهامعيتوافقبماستقدمهاالتياملنحأولوياتتحديدمناملؤسسةتمكين•

.خاصبشكلالشماليةالحدودمنطقة

املجتمعيالقطاعفيالعاملةوالوسيطةاالستشاريةالجهاتأعمالتعزيز -3
االحتياجاتفيللبحثاستخدامهايمكنالتيواملؤشراتاألدواتمنمتراكمتراثوتطويراملجتمعةوالقضايااالحتياجاتبنودتأطيرفيستساعدأنها•

.والقضايا
.حةاملصلألصحاباملختلفةاالحتياجاتمفاهيمبينمنهجيبشكليوازن والذياالحتياجاتدراسةنماذجمنبهيحتذىنموذجستعرضأنها•
منوغيرهاياجاتاالحتجوانبأحدفيمعمقةبحوثإلجراءفيتستخدمهاأنوالوسيطةاالستشاريةللجهاتيمكنمحددةونتائجمعلوماتالىستنتهيأنها•

.الخدمات
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املوارد

املوووووووارد تشوووووومل األصووووووول ، األفووووووراد  ،
ي املنظموووووووووات  ، املؤسسوووووووووات  ، املبوووووووووان

..لوخاملساحات الطبيعية ، املعدات إ
ين أي شوو يء يمكوون اسووتخدامه لتحسوو

ل علوووووووى سوووووووبيل املثوووووووا. نوعيوووووووة الحيووووووواة
ة التوووي الشوووباب املتطوعوووون أو املكتبووو
ارد التووي توووفر الكتووب، كلهووا تمثوول املووو 

.تعزز الحياة املجتمعية

املجتمع

عوووووووووادة يعوووووووووورف املجتموووووووووع  بوووووووووواألفراد فووووووووووي
ة منطقووووة جغرافيوووووة معينووووة، لكووووون كلمووووو

املجتمووووووووووووووع يمكوووووووووووووون أن تشووووووووووووووير إلووووووووووووووى أي 
مووع املجت. مجموعووة لووديها شوو يء مشووترك

تحوووووت الدراسوووووة فوووووي هوووووذا املشوووووروع هوووووو 
.مجتمع مدينة سكاكا

االحتياج

ا يمكوووووون تعريووووووف االحتياجووووووات علووووووى أنهوووووو
ضووع مووا بووين الوضووع الحووالي والو الفجووو 

لفورد ، االحتياج  يمكن أن يكون . املثالي
ويمكوووووون. مجموعوووووة أو املجتمووووووع بأكملوووووه

أن يكوووووووووووووون االحتيووووووووووووواج ملمووووووووووووووس مثووووووووووووول 
، أو الحاجة إلى الغذاء أو املستشفيات

غيووووووووووووووووور محسووووووووووووووووووس مثووووووووووووووووول التماسوووووووووووووووووك 
. املجتمعي

املشكلة املجتمعية

نقووووووا  يووووووتم تعريووووووف املشووووووكلة املجتمعيووووووة بال
:التالية

تحووووووودث املشوووووووكلة بشوووووووكل متكووووووورر جووووووودا•
(التكرار)

(ملدةا)تستمر املشكلة لبعض الوقت •
توووووووووووووؤثر املشوووووووووووووكلة علوووووووووووووى العديووووووووووووود مووووووووووووون •

(النطاق)األشخاص 
أو املشوووووكلة تعطووووول الحيووووواة الشخصوووووية•

(شدة)املجتمعية
تحووووووورم املشوووووووكلة النووووووواس مووووووون الحقووووووووق •

(اإلنصاف)القانونية أو املعنوية 
لة ُينظوووووور إلووووووى القضووووووية علووووووى أنهووووووا مشووووووك•

(.التصور )

كانساسجامعةفياملجتمعوتنميةلصحةالعملمجموعة:املصدر*
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يركز املشروع في جميع مراحله على مجاالت تركيز املؤسسة الست الرئيسية

مجال 

املساجد

املجال 

الدعوي 

املجال 

اإلعالمي

املجال 

الصحي

املجال 

التعليمي

املجال 

االجتماعي
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تأطير االحتياجات املجتمعية

وانتشارتنوعكانمهما.هافياملحتملةاالحتياجاتقوائموتحديدوتعريفاتهاعليهاالتركيزسيتمالتياملجاالتتأطيرمنالبدكاناملشروعمراحلفيالشروعقبل
وتعريفإطارودوج.فيهاوالقدراتاالحتياجاتدراسةليتموالفرعيةالرئيسيةالحقول منمجموعةضمنعملهامجاالتتأطيرمنالبدالتنموية،الجهةاهتمامات

مكنمشتركةلغةإيجادعلىيساعدأنهكمامجال،كلفيواملقوماتالفجواتالكتشافاألنسباألساليباختيارعلىيساعدمجاللكلواضح
ُ
فياملشاركينت

:التاليإجراءتمالرئيسيةاملؤسسةمجاالتلتأطير.العالقةذاتالفرضياتوضعمناملشروع

مراجعة مشاريع ومبادرات 
ية املؤسسة السابقة والحال .بحث مكتبي في أدبيات كل مجال

 
ً
 ودوليا

ً
االطالع على ممارسات العمل التنموي محليا

.في كل مجال من املجاالت الست
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مجال التعليم: اإلطار النظري للدراسة-1

االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

ة رعاية مواهب العلوم التطبيقية، رعاية مواهب العلوم اإلنسانية، رعاي
احتضان املواهب الفنية، تأهيل متخصصين لرعاية املوهوبين، إنشاء مراكز

املوهوبين وغيرها

دعم مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
ي الطالب الذين يملكون قدرات وإمكانات غير عادية سواًء ف

.املجال العلمي أو األدبي

رعاية املوهوبين

تأييد إلزامية توعية أولياء األمور باملفاهيم الصحيحة في التعليم املبكر، دعم و 
إلسالمية، التعليم املبكر، تطوير تجربة فريدة متوائمة مع القيم التربوية ا
يم املبكر، تأهيل وتدريب متخصصين، تطوير البنية التحتية ملدارس التعل

رهاتوفير األركان والوسائل التعليمية، توفير الخدمات املساندة، وغي

تطوير مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
فال األط)القدرة املعرفية ملرحلة الطفولة بجميع عناصرها 

(.واملؤسسات واملناهج والنظام التعليمي

التعليم املبكر

ات، مهارات بناء املهارات الرقمية والتقنية، بناء مهارات التحليل واتخاذ القرار 
عمل، االبتكار، مهارات تطوير الذات، العلوم األساسية، بناء مهارات سوق ال

.وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
بإكساب الطالب مهارات وقدرات التعرف على اهتماماتهم
لتدريب واتجاهاتهم نحو العمل املستقبلي واستكشاف خيارات ا

.والتوظيف األكثر مناسبة لهم

لشبابالتطوير املنهي والذاتي ل

تأهيل توفير مدارس للفئات املحتاجة، تطوير البنية التحتية للمدارس،
للتعليم وتدريب معلمين، رفع الوعي بأهمية التعليم املدرس ي، وضع محفزات

.املدرس ي وغيرها

رفع مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.والنائيةنسبة املتعلمين تعليم مدرس ي في املناطق الحضرية

يالوصول الى التعليم املدرس 
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

بتكرة تحسين جودة املناهج واملقررات الدراسية، تطوير وسائل تعليمية م
يات تدريب ، تحسين معايير الجودة في نظام التعليم، عمل(التقنيات الحديثة)

.وتقييم املعلمين، وغيرها

رفع مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.القدرات املؤسساتية ملدارس التعليم العام

رفع جودة عمليات التعليم

وق إعادة رسم الصورة الذهنية للمعلمين، سن  أنظمة وقوانين تحفظ حق
ات التدريبية املعلمين، زيادة التحفيز املعنوي للمعلمين، تحسين مستوى الدور 

عامل التربوي مع للمعلمين، مشاركة املعلمين في تطوير استراتيجيات التعلم، الت
اعد الطالب، تحسين عملية تقييم املعلم، الحصول على تغذية راجعة تس

.املعلم على التطوير وغيرها

رفع مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
قدرات املعلمين بما يحقق تميزهم ومن ثم تميز العملية

.التعليمية وتحسين مخرجاتها

تحسين أداء املعلمين في 
املدراس

أخرى غير تطويع التقنية في العملية التعليمية، استخدام وسائل تطويرية
نح اجتماعات التعلم املنهي، املدرب الشخص ي، امل)التدريب التقليدي 

.، وغيرها(الدراسية

تطوير مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
خرجات وسائل التعليم املستخدمة في املدارس بما يحسن من م

.التعليم

تطوير وسائل التعليم

حو األمية، إجراء البحوث امليدانية لتقص ي أماكن انتشار األمية، توفير برامج م
تحسين جودة برامج محو األمية، توفير محفزات لتعلم مهارات القراءة

.والكتابة، وغيرها

تمكين بمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.كافة شرائح املجتمع من مهارات القراءة والكتابة

محو األمية

لصدق تطوير عناصر القيم اإلسالمية واإلنسانية مثل االحترام والنزاهة وا
واألمانة والتعاطف، تدريب املعلمين على ادماج القيم في مناهج وطرق 

.التدريس، رفع الوعي املجتمعي بأهمية القيم وغيرها

تطوير بمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.تعليموادماج عناصر القيم اإلسالمية واإلنسانية في بيئات ال

عليمتعزيز القيم في بيئة الت

مجال التعليم: اإلطار النظري للدراسة-1
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

إجراء الدراسات الكتشاف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، دعم
التحتية، التخصصات املطلوبة باملنح التعليمية، الكوادر املؤهلة، البنية

.  املناهج وغيرها

دعم بمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.التخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل

دعم التخصصات الجامعية 
املطلوبة

العملية تغيير سياسات متعلقة باملعلمين، تغيير سياسات متعلقة بإدارة
ارسات املبنية التعليمية، تغيير سياسات متعلقة باملناهج، تطبيق أفضل املم

ي العملية على نتائج األبحاث ذات األدلة، دراسات الكتشاف أفضل املمارسات ف
التعليمية وغيرها

عليمية  دعم البحوث التعليمية الهادفة الى تطوير العلمية الت
ذلكواملساهمة في تطوير التشريعات والسياسات الداعمة ل

دعم البحوث التعليمية 
والسياسات

القرآن تأهيل مدرس ي القرآن الكريم، برامج تدبر القرآن الكريم، برامج حفظ
الكريم، وغيرها

بناء مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
تدبر، إمكانيات املجتمع في القرآن الكريم من ناحية القراءة، ال

.والحفظ

تعليم القرآن الكريم

عليم اللغة على تعلم اللغة االنجليزية، إنشاء معاهد ت" مختلف الفئات"تحفيز 
اإلنجليزية، تطوير جودة املعاهد الحالية وغيرها

بناء مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
ة، الكتابة إمكانيات املجتمع في اللغة اإلنجليزية من ناحية القراء

.والتحدث

تعليم اللغة االنجليزية

مجال التعليم: اإلطار النظري للدراسة-1
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

ية توفير خدمات الرعاية الصحية األولية، توفير خدمات صحية تخصص
ير األجهزة ، توفير متخصصين في املجاالت النادرة، توف(األورام، السكر، الخ)

ت املتنقلة، واألدوية، رفع القدرة االستيعابية للمراكز الصحية، توفير العيادا
فيات، تسهيل نقل املرض ى من املراكز اإلدارية للمراكز الصحية أو املستش

وغيرها

ر واألنظمة املتعلقة بتوفمجموعة البرامج والخدمات والكيانات
.  وانتشار خدمات الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليها

الوصول الى خدمات الرعاية 
الصحية

أهيل تحسين جودة املراكز الصحية، تحسين جودة املستشفيات العامة، ت
لالزمة، الكوادر الصحية، تحسين جودة الصيدليات، توفير األدوات الطبية ا

ية، التركيز توفير األدوية الالزمة، دعم املمارسين الصحيين في البعثات الخارج
على توفير خبراء جودة في املجال الصحي والسالمة وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.  ينبتحسين أداء الخدمات الصحية التي تقدم عالج للمواطن

جودة خدمات الرعاية الصحية

اسة اجراء دراسات مسحية لألمراض الصحية املنتشرة وأولويات التدخل، در 
التوزيع الجيوغرافي للمشاكل الصحية، وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
عينة مؤشرات الصحة العامة في املجتمع ومدى انتشار أمراض مب

.فيه

بحوث الصحة العامة

رص ، توفير ف(غذاء وحيوية)توعية وتحفيز املجتمع على نمط حياة صحي 
زمنة لعيش نمط حياة صحي، توعية وقائية لألمراض امل( اجتماعية ومكانية)
شاف ، وتوفير العيادات املتنقلة الكت(السكر، الضغط، القلب، السمنة)

حاالت سرطان الثدي وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
تمع مثل بتحسين السلوكيات الوقائية الصحية لدى أفراد املج

يب الغذاء الصحي وممارسة الرياضة بشكل دوري ومراجعة الطب
.للفحص الدوري

الصحة الوقائية

مجال الصحة: اإلطار النظري للدراسة-2
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

شروبات التوعية بخطر التدخين، التوعية بخطر املخدرات، التوعية بخطر امل
ي ملا بعد الكحولية، معالجة املدخنين، معالجة وتأهيل املدمنين، الدعم النفس 

.اإلدمان، وغيرها

الحد مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.  من السلوكيات املهلكة مثل تعاطي وإدمان املخدرات

التدخين واملخدرات

رفع تعديل سياسات حالية تؤثر على جودة الخدمة، وضع سياسات جديدة ت
.من جودة الخدمة وتقديم الرعاية الصحية وغيرها

رامج البحوث الهادفة الى تطوير القطاع الصحي و مجموعة الب
.لكاملساهمة في تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لذ

التشريعات والسياسات 
الصحية

ات املانحة دعم وتأييد التطوع في القطاع الصحي، دعم وتأييد مشاركة املؤسس
ار وخلق والجمعيات الخيرية في تحقيق األهداف التنموية الصحية، االستثم

.األسواق في القطاعات الصحية وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
دمي العالقة بين مختلف عناصر الرعاية الصحية سواًء مقب

فين، مشرعين أو ممولين .خدمات، مثقِّ

ة في تكامل نظام الرعاية الصحي
(الشراكات)املنطقة 

واألدوات، توفير املراكز االسعافية، توفير سيارات اإلسعاف، توفير األجهزة
توفير الكوادر، وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.اجيناملساعدات العاجلة لفئات معينة وعالج الفقراء واملحتب

اإلغاثة الصحية والطوارئ 

مجال الصحة: اإلطار النظري للدراسة-2
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

دراسات الكتشاف آليات تشخيص األمراض، دراسات الكتشاف عالجات
ة جديدة بكفاءة أو جودة أعلى، دراسات الكتشاف تطعيمات وقائية جديد

.وغيرها

ض دعم البحوث الطبية الهادفة الى تطوير العالجات لألمرا
.املنتشرة

البحوث الطبية

ة املعدية، فحص املقبلين على الزواج عن األمراض الوراثية واألمراض التناسلي
ملتابعة خدمات تنظيم األسرة، املتابعة الصحية لألم الحامل، خدمات الوالدة، ا

عية، الصحية لألم بعد الوالدة، التوعية وتوفير محفزات الرضاعة الطبي
.الفحص الدوري لألطفال

وعي مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.األم عن طريقة الحفاظ على صحتها وصحة أبنائها

صحة األمومة والطفولة

ورفع التوعية بالغذاء الصحي وأضرار التدخين ونظافة الفم، تقديم والزام
نان، الوعي بالفحص الدوري لألسنان، توفر خدمات عالج أمراض الفم واألس

.وغيرها

صحة بمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.رباألسنان واللثة وجميع ما يساعد اإلنسان على األكل والش

صحة الفم واألسنان

مجال الصحة: اإلطار النظري للدراسة-2
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

ن األسر توعية الشباب باألسرة والزواج،  تأهيل املقبلين على الزواج، تمكي
ألسرية، توفير الناشئة، تمكين األسر املستقرة، تمكين املطلقات، حل املشاكل ا

.خدمات االستشارات األسرية، وغيرها

نشر مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
جتمع املعارف واملمارسات التي تقوي العالقات االسرية في امل

.وتقلل من مشاكلها

العالقات األسرية

مكين تحديد آليات تحديد الفقر، توفير االحتياجات األساسية للفقير، ت
الفقراء، وغيرها

سد مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
ة بما يحقق الكفايومساعدة األسر املحتاجة احتياجات الفقير

.االقتصادية

مكافحة الفقر

شخصية، بناء برامج مكافحة البطالة وتمكين األسر املنتجة مثل بناء املهارات ال
رفع مهارات سوق العمل، بناء مهارات البحث عن عمل، توفر فرص وظيفية،

املواصالت، )جودة الفرص الوظيفية املتوفرة، توفر البنية التحتية املساعدة 
وغيرها( إلخ

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
ات إليجاد فرص عمل تحقق الذبمساعدة العاطلين عن العمل 

.والكفاية االقتصادية

البطالة

يجابي، دعم االبتكار وريادة األعمال، دعم االستثمار في القطاعات ذات األثر اإل 
.تقنين االستثمار األجنبي، وغيرها

نمو مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.حلياالقتصاد املحلي وزيادة أثره اإليجابي على املجتمع امل

التنمية االقتصادية

، توفير رعاية كبار السن والعجزة وذوي اإلعاقة واملطلقات واألرامل واملهجورات
عاية خدمات الرعاية الشاملة، تأهيل العاملين على الرعاية، إدماج فاقدي الر 

في املجتمع، تمكين مؤسسات الرعاية، وغيرها

رعاية مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
فاقدي الرعاية من كبار السن واألرامل واألطفال وذوي 

واطنين االحتياجات الخاصة في جميع الجوانب التي تجعل منهم م
.مندمجين في املجتمع

رعاية فاقدي الرعاية

املجال االجتماعي: اإلطار النظري للدراسة-3
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

العاملين بناء القدرات املؤسسية، تمكينهم من ممارسات تعظيم األثر، تأهيل
الخيري، فيها، والتمثيل النسائي في الجهات الحكومية املتعلقة بالقطاع

والتكامل بين الجهات العاملة في القطاع الخيري وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
االجتماعي بتحسين القدرات املؤسسية للجهات العاملة في العمل
من بما يساعد على رفع جودة خدماتها وتمكين املستفيدين

.الحصول على خدماتها بسهولة ويسر

بناء قدرات املنظمات 
املجتمعية

ن واإلرشاد تعديل سلوك واتجاهات الشباب في دور املالحظة، تأهيل املسجوني
ملسجونين، النفس ي لألفراد الذين يخضعون للمراقبة االجتماعية، رعاية أهالي ا

وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.بتحسين أوضاع املوقوفين

املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

التنمية من بناء برامج التطوع واملشاركة املجتمعية في املدارس، تمكين لجان
األنشطة مشاركة املجتمع، تمكين رواد العمل االجتماعي في الجامعات، تفعيل

.والبرامج املجتمعية في املساجد وغيرها

زيادة مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
املشاركة املجتمعية ألفراد ومؤسسات املنطقة من خالل

شركات التطور، االبتكار االجتماعي، املسؤولية املجتمعية لل
.وغيرها

وعاملشاركة املجتمعية والتط

الحماية من العنف األسري بجميع أنواعه، إزالة التحكم والسيطرة غير
كين املرأة الشرعية، تمكين املرأة من اتخاذ القرارات في املحيط الخاص بها، تم
يس مشاريع من حقوقها الشرعية في التملك واالستثمار، تشجيع املرأة على تأس

خاصة، توفير حاضنات أعمال، إنشاء نوادي اجتماعية ومهنية ورياضية
.وجمعيات نسائية، توفير الدعم املعنوي واملادي للمطلقات

تمكين مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
املرأة من جميع النواحي في املجتمع وفي جميع القطاعات

.واملجاالت التي تسمح التشريعات العمل فيها

تمكين املرأة

املجال االجتماعي: اإلطار النظري للدراسة-3
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

ألخالق رفع مستوى االلتزام بالعبادات، االلتزام بالحجاب عن اقتناع، نشر ا
لذوي الحميدة، تقريب املجتمع من اآلخرة، تعليم القرآن، التوعية الدينية

االحتياجات الخاصة ، تصحيح الفهم للنصوص الشرعية وغيرها

تقريب مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.يعة اإلسالميةاملجتمع للدين ومحاربة السلوكيات التي تنافي الشر 

االلتزام الديني والسلوك 
االسالمي في املجتمع

ت، تأهيل تطوير املحتوى الدعوي للجاليات، تطوير الوسائل الدعوية للجاليا
.دعاة متخصصين في دعوة الجاليات، وغيرها

نشر مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.دعوة اإلسالم بين الجاليات العاملة في اململكة

دعوة الجاليات

ملرافق، بناء تنمية املوارد املالية، تصميم البرامج املبتكرة والجاذبة، توفير ا
ن، زيادة عدد الشراكات والتكامل، استقطاب املستفيدين، استقطاب املتطوعي

.العاملين، وتوظيف التقنية والتكنولوجيا، وغيرها

بناء مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
ها قدرات الجهات الدعوية في جميع املجاالت لزيادة فعاليت

.وكفاءتها وأثرها على املجتمع

بناء قدرات الجهات الدعوية

شرعية، كفالة طلبة العلم الشرعي، دعم البحث العلمي والنشر في العلوم ال
.دعم ملتقيات ومؤتمرات إثراء املعرفة الشرعية، وغيرها

نشر مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
م املصادر العلم الشرعي وتطوير أدواته ووسائله والتجديد في فه

.والتراث االسالمي

خدمة العلم الشرعي

ية تمجيد بطوالت الشخصيات اإلسالمية، إحياء األيام واملعالم التاريخ
.اإلسالمية، االهتمام بالفن اإلسالمي، وغيرها

رفع مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
ة والثقافية االنتماء واالعتزاز والتمسك بالعقيدة والقيم الحضاري

.بين أفراد املجتمع. والشعائر االسالمية

تعزيز انتماء أبناء املجتمع
للهوية اإلسالمية

املجال الدعوي : اإلطار النظري للدراسة-4
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

اجد، تحديد العدد املناسب للمساجد في األحياء، دراسة حاجة األحياء للمس
.  وغيرهاتطوير آليات بناء املساجد، تطوير آليات استدامة املساجد الجديدة،

توفير مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.املساجد للمتعبدين

إنشاء مساجد جديدة

ا بشكل يحقق توفير املوارد البشرية واملادية لتشغيل املساجد املشيدة، ادارته
.وغيرهاالدور املطلوب منها، تطوير آليات استدامة عمليات تشغيل املساجد

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
.بعمليات تشغيل املساجد

تشغيل املساجد

، تأهيل الخطباء واألئمة والعاملين في الجوانب الشخصية مثل الحوار
ية مثل ، الجوانب التخصص(التواصل، االقناع، االلقاء، التأثير القيادة الخ

، (تالوةاحكام االذان واالقامة، االحكام الفقهية، املراجعة والحفظ وتصحيح ال
.وغيرها

تطوير مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.جدارات األئمة والخبراء

تأهيل الخطباء واألئمة 
والعاملين

ع الجيران دعم برامج املساجد املجتمعية مثل التي تهدف الى توثيق العالقة م
.وحل قضايا األحياء وغيرها

مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة 
مات بتحسين دور إدارة املسجد واملتطوعين في تقديم الخد
عاون وحل املجتمعية التي تجعل من املساجد مرجع للتكافل والت

املشكالت املجتمعية 

تفعيل األنشطة والبرامج 
املجتمعية في املساجد

مجال املساجد: اإلطار النظري للدراسة-4
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االحتياجات املحتملة التعريف املجاالت الفرعية

جابي وغيرهامشاركة اإلعالم في إبراز الفعاليات الهادفة وإنتاج محتوى قيمي وإي رفع مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.دور اإلعالم في خدمة وتنمية املجتمع

تعزيز دور اإلعالم في خدمة 
املجتمع

ر املرافق، بناء تنمية املوارد املالية، تصميم برامج إعالمية مبتكرة وجاذبة، توفي
ن، زيادة عدد الشراكات والتكامل، استقطاب املستفيدين، استقطاب املتطوعي

.العاملين، وتوظيف التقنية والتكنولوجيا، وغيرها

بناء مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
محتوى ذو القدرات املؤسساتية للمؤسسات اإلعالمية التي تنتج

.نفع مجتمعي

بناء قدرات املؤسسات 
اإلعالمية الهادفة

اإلعالم، وغيرهاتوفير برامج تدريبية للكوادر اإلعالمية، توفير معاهد للمهتمين ب تطوير مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
كوادر إعالمية تحمل قيمة ورسالة في مختلف املجاالت 

.واألدوات، وإبرازهم في مختلف الوسائل اإلعالمية

ةصناعة وتمكين كوادر إعالمي

.ي وغيرهازيادة قدرة أفراد املجتمع على فهم وتحليل ومشاركة املحتوى اإلعالم رفع مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
.الثقافة اإلعالمية لدى أفراد املجتمع

توعية املجتمع بدور اإلعالم
وكيفية التعامل معه

.وغيرهاتطوير أنظمة االعالم، تطوير آليات تقييم املحتوى اإلعالمي الهادف تنظيم مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب
مية العملية اإلعالمية وتكامل مؤسساته في املجاالت اإلعال 

.املتنوعة

تنظيم العملية اإلعالمية

مجال اإلعالم: اإلطار النظري للدراسة-6



املحتويات

29

نبذة مختصرة عن فريق املشروع ولجنة التحكيم. 1

ملخص تنفيذي. 2

مقدمة عن املشروع. 3

نبذة عن اإلطار النظري لدراسة االحتياجات. 4

نبذة عن اإلطار املنهجي لدراسة االحتياجات. 5

نتائج دراسة االحتياجات. 6

االستراتيجيات واملبادرات املقترحة بناء على االحتياجات. 7

املراجع. 8



ية معرفة هناك وعي جيد لدى املؤسسات املانحة والوقفية والجمعيات الخيرية بأهم. فكرة دراسة االحتياجات املجتمعية غير حديثة

لى املؤسسة هل ع. لكن، هناك تباين وعدم وضوح في منهجيات دراسة االحتياجات. االحتياجات املجتمعية لتحديد التدخالت املناسبة

ظر دراسة االحتياجات من وجهة نظر مقدمي الخدمات أم من وجهة نظر القياديين أم من وجهة نظر الخبراء األكاديميين أم من وجهة ن

العامة من أفراد املجتمع؟

تشاركية ألنها توازن بشكل منظم بين مفاهيم . لدراسة االحتياجاتتعتمد هذه الدراسة منهجية تشاركية ومتعددة األبعاد والوسائل

ئات االحتياجات املختلفة ألصحاب املصلحة من خالل اشراك جميع أصحاب املصلحة من خبراء، مسؤولون، ممارسون، ومختلف ف

كلفة االحتياج على متعددة األبعاد ألنها تعتمد على معايير عميقة لتحليل االحتياجات مثل خطورة االحتياج، انتشار االحتياج، وت. املجتمع

.متعددة الوسائل ألنها تعتمد على جمع البيانات لنفس البنود بوسائل متعددة لرفع الثقة في النتائج. املجتمع

explanatory)األساليبومختلطاملتسلسلالتفسيري التصميمعلىمبنيالدراسةتصميم sequential mixed-methods design).يبدأ
مجموعةاستخدامتمسيالدراسة،هذهفي.الوصفيةالنتائجتعميملتقييمكميةأساليبيستخدمثمالوصفيةالبياناتبجمعالتصميم

هذهباستخداماتوليدهسيتمالتيالبياناتاملختلفة،املجموعاتمنمتنوعةمجموعةمنالوصفيةالبياناتلجمعاالستراتيجياتمن
.املجتمعلفئاتممثلةعينةعلىتوزيعهاسيتمالتياملسحأداةلتصميمستستخدمذلك،بعداالستراتيجيات،

الوسائلتشاركية ومتعدد  األبعاد و لتكوين تصور حكيم عن االحتياجات املجتمعية تم اعتماد منهجية 

30
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شيوخ القبائل
تحديد أبرز 

االحتياجات والرغبات 
والطموحات

، هناك أربع مفاهيم
ً
:  اجمختلفة لوصف االحتي* نظريا

 ما ينظر. معيارية، نسبية، مدركة، ومعبر عنها
ً
الخبراء غالبا

ة واملتخصصون إلى االحتياجات من املفاهيم املعياري

 ملعيار محد
ً
مثل )د والنسبية التي تحدد االحتياجات وفقا

نسمة من 1000عدد أسرة املستشفيات املطلوب لكل 

قابل، في امل.  ومقارنة بالنسب املحلية أو العاملية( السكان

رون عن االحتياجات بشكل مختلف  . يدرك العامة ويعب 
ً
غالبا

اهرة ما تركز تصورات وتعبيرات العامة على املشاكل الظ

حية مثل الحاجة الى توفير خدمات ص)وامللموسة من قبلهم 

ها في هذه املفاهيم مختلفة ولكنها مكملة لبعض(. معينة

شاركت هذه الدراسة جميع لذلك، . وصف االحتياجات

هذه املفاهيم لتكوين تصور حكيم عن االحتياجات

.املجتمعية

الوسائلومتعددة األبعاد و تشاركيةلتكوين تصور حكيم عن االحتياجات املجتمعية تم اعتماد منهجية 

The Concept of Social Need (Bradshaw, 1974): املصدر *
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خطورة االحتياج
شدة املخاطر املترتبة
على عدم سد االحتياج

ضرورة االحتياج
املدة الزمنية املتاحة 

لسد االحتياج

انتشار االحتياج
عدد املتضررين من 

أفراد املجتمع

املالءمة مع املقومات 
املجتمعية

إمكانيات الجمعيات 
واملؤسسات ورواد األعمال 

في املنطقة

عمق االحتياج
عدد االحتياجات 
األخرى املتأثرة

املالءمة مع 
مرحلة )املؤسسة 

(الحقة في املشروع
إمكانيات ورسالة 

املؤسسة 
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 لتحليل االحتياج
ً
ات هناك عدة معايير مستخدمة عامليا

هناك معيار حجم انتشار . *املجتمعية وترتيب األولويات فيها

هناك . معاالحتياج واملتمثل بعدد املتضررين من أفراد املجت

ى التي معيار عمق االحتياج واملتمثل بعدد االحتياجات األخر 

هناك معيار ضرورة االحتياج. يؤثر عليها هذا االحتياج

االحتياج هناك معيار خطورة. واملتمثل باملدة الزمنية املتاحة

هناك . ياجواملتمثل بشدة املخاطر املترتبة على عدم سد االحت

فرة أيضا معايير متعلقة بحجم القدرات واملقومات املتو 

ملالءمة تم التركيز على معايير ا)واملالئمة لسد كل احتياج 

هذه (. روعبشكل خاص في مرحلة التمركز االستراتيجي للمش

.  الحتياجاتاملعايير مختلفة ولكنها مكملة لبعضها في وصف ا

أخذت هذه الدراسة بعين االعتبار جميع هذه لذلك، 

.معيةاألبعاد لتكوين تصور حكيم عن االحتياجات املجت

الوسائلو األبعادومتعدد تشاركيةلتكوين تصور حكيم عن االحتياجات املجتمعية تم اعتماد منهجية 

– Community Tool Box: املصدر * The University of Kansas
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الجودة
جودة الخدمات

توفر الكوادر املؤهلة

التكلفة
التأمينات

الوضع االقتصادي

الوفرة
وجود الخدمات

التوزع الجيوغرافي

العوائق 
االجتماعية

تحكم األهل أو املجتمع
العادات

الوصول 
توفر املواصالت

الوعي
طلب الخدمة

ايمان بأهمية الخدمة
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. متعددة لالحتياجات*هناك كذلك أبعاد تفسيرية

ضعف قد يكون االحتياج بسبب قلة توفر الخدمات،

 )الوصول للخدمات 
ً
،  (لعدم وجود مواصالت مثال

النعدام التأمينات أو ضعف الحالة )غالء الخدمة 

،ضعف جودة الخدمات،(االقتصادية للمستفيد

ود قلة الوعي لدى املستفيد بأهمية الخدمة، أو وج

ين تحول ب( مثل العادات)عوائق أسرية أو مجتمعية 

ياجات التقص ي في أسباب االحت. املستفيد والخدمة

، لذلك. يساعد على تصميم تدخالت مناسبة لها

أخذت هذه الدراسة بعين االعتبار جميع هذه 

األبعاد لتكوين تصور حكيم عن االحتياجات

.املجتمعية

الوسائلو األبعادومتعدد تشاركيةلتكوين تصور حكيم عن االحتياجات املجتمعية تم اعتماد منهجية 

$

Access Barriers to Health Services (Jacobs, et.al., 2012): املصدر *



مقابلة الجمعيات
مقابالت مع القيادات 
في الجمعيات الخيرية 

باملنطقة

34

ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء 
وممارسين

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

استبيان
بند 60استبيان من 

فيه أكثر من شارك 
ألف شخص من 

املنطقة
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ع من تعدد وسائل جمع البيانات في دراسة االحتياجات يرف

للبحث في وجهات نظر أصحاب . *مستوى الثقة في النتائج

ش املصلحة، اعتمدت الدراسة على وسائل متعددة مثل ور 

ح العمل ومجموعات التركيز واملقابالت املعمقة واملس

 بما يناسب وضع املشاركين وطبيع
 
ة البيانات االحصائي كال

علمية إضافة الى ذلك، تم استخدام مقاييس. املطلوبة منهم

( ابمثل مقياس التطور الذاتي للشب)محكمة أينما أمكن 

ي تمثل واختبارها على عينة تمثيلية لسكان املنطقة والت

السكان في تنوع الجنس، الفئة العمرية، واملنطقة 

تم كذلك االستفادة من االحصائيات . الجيوغرافية

.  قةالحكومية للمنطقة للتحقق من الفرضيات ذات العال

استخدمت هذه الدراسة جميع هذه الوسائل لتكوين 

.تصور حكيم عن االحتياجات املجتمعية

الوسائلومتعددة األبعاد وتشاركيةلتكوين تصور متوازن عن االحتياجات املجتمعية تم اعتماد منهجية 

Explanatory Sequential Mixed-methods Design (Creswell & Plano Clark, 2018): املصدر *



البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء

35

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

مقابلة الجمعيات
مقابالت واستبيان خاص 

بالجمعيات الخيرية

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة
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تم جمع الكثير من املعلومات عن املنطقة وعن مجاالت

:يةالتركيز من خالل البحث املكتبي في املصادر التال

مجاالت اإلحصائيات الحكومية املنشورة عن املنطقة في•

ومية التركيز من الهيئة العامة لإلحصاء والجهات الحك

(. التعليم، الصحة، إلخ)األخرى 

قواعد البيانات العلمية لجمع البحوث والدراسات •

.  عاملحكمة عن املنطقة ذات العالقة بمجاالت املشرو 

لتحديد منشورات املنظمات العاملية في مجاالت التركيز•

.  املؤشرات التنموية في مجاالت املشروع

جاالت بدأت رحلة اكتشاف االحتياجات بمراجعة االحصائيات والدراسات املنشورة حول االحتياجات في م
التركيز



مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء

36

البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

مقابلة الجمعيات
مقابالت واستبيان خاص 

بالجمعيات الخيرية

استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة
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خبير من 45تم إجراء عشرة ورش ما بين رجالية ونسائية مع 

(. خبير في كل مجال7-5)أهل املنطقة في مجاالت الدراسة 

ة في أنتجت هذه الورش فرضيات أولية الحتياجات املنطق

جهة نظر املجاالت الستة وترتيب لألولويات في كل مجال من و 

يح فريق تم اختيار الخبراء املشاركين عن طريق ترش. الخبراء

.املؤسسة من املعروفين والناشطين في كل مجال
ورش الخبراء

ورش مع خبراء 10
املنطقة

02

خبير من أهل املنطقة في مجاالت الدراسة  45تلى البحث املكتبي عقد ورش نقاش مع 



ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء

37

البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

مقابلة الجمعيات
مقابالت واستبيان خاص 

بالجمعيات الخيرية

استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة
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 من
ً
 لرحلة البحث في االحتياجات وإيمانا

ً
فريق استكماال

ياجات، تم الدراسة بأهمية مشاركة املستفيدين في فهم االحت

إجراء عشر مجموعات تركيز مع فئات املجتمع شملت 

مجموعات شباب ذكور، 3مجموعتين كبار ذكور، 

7-4ما بين )مجموعات شابات 3مجموعتين كبار سيدات، و

تم اختيار املشاركين عبر(. مشاركين في كل مجموعة

مثل طريقتين، الطريقة األولي هي الذهاب ألماكن التجمع

ن والطريقة الثانية هي اختيار عينة م.املقاهي واالستراحات

الذين أبدوا رغبتهم في التعاون مع املشروع من خالل

.اإلعالنات املنشورة

تم كذلك استكشاف االحتياجات من وجهة نظر عموم املجتمع من خالل إجراء مجموعات تركيز

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

02

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

03



استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة

38

البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

01

05

البيانات الناتجة على ورش الخبراء ومجموعات فئات 

اخل املجتمع ساعدت على تسليط الضوء على أبعاد مهمة د

.  سةكل مجال فرعي ضمن املجاالت الرئيسية لعمل املؤس

مقابلة معمقة مع 24للتعمق أكثر في هذه األبعاد تم اجراء 

مسؤولين وممارسين في مجاالت التركيز من مختلف 

دلة وتم استخدام أ. القطاعات الحكومية، الخيرية والخاصة

نقاش مخصصة لكل مسؤول لتركيز النقاش حول أهم 

ولين ثم تم اختيار املشاركين عبر تحديد املسؤ . االحتياجات

.التنسيق معهم إلجراء املقابلة

ملمارسينباإلضافة إلى مخرجات ورش الخبراء ومجموعات التركيز تم إجراء مقابالت معمقة مع املسؤولين  وا

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

02

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

03

ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء 
04وممارسين

مقابلة الجمعيات
مقابالت واستبيان خاص 

بالجمعيات الخيرية

06



ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء

39

البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

مقابلة الجمعيات
مقابالت واستبيان خاص 

بالجمعيات الخيرية
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صلحة إال رغم التشابه الكبير في االحتياجات من منظور أصحاب امل

يل املثال، على سب. أن البيانات الوصفية أظهرت بعض نقا  التباين

رأى فئات املجتمع أن تحسين جودة الخدمات الصحية يجب أن
ض تكون من أولويات التطوير في مجال الصحة بالرغم من أن بع

لى املسؤولين في الصحة ذكروا حصول معظم املراكز الصحية ع

اقع قد يكون سبب التباين هو مالمسة املجتمع و . شهادة الجودة

. لتلك الخدمات ومعاناتهم معها

كون في مثال آخر، رأى املتخصصون أن الصحة الوقائية يجب أن ت

مع أبدوا من أولويات التطوير في املجال الصحي رغم أن فئات املجت

سات رضاهم عن جهود التوعية الوقائية وعن وعي املجتمع باملمار 

ن على قد يكون سبب التباين هنا هو قدرة املتخصصي. الوقائية

.  ةالتفكير في املسببات وما خلف العوارض الصحية الظاهر 

لفرضيات ملعالجة التباين في االحتياجات وللتحقق بشكل أدق من ا

ييس تم تصميم ونشر استبيان يحتوي على أسئلة دقيقة ومقا

.  ة الستعلمية متعلقة بأبعاد كل مجال فرعي من املجاالت الرئيسي

املجتمعللتحقق من مخرجات الخطوات السابقة تم تصميم ونشر استبيان يستهدف عينة ممثلة لفئات

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

02

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

03

استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة

05
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:ى ذلكفيما يلي بعض األمثلة عل. الختبار الفرضيات تم تصميم ونشر استبيان يحتوي على أسئلة دقيقة ومقاييس علمية

البياناتمصادر التحققمقاييسالتحققجانبالفرعياملجال

نظمات مستوى النشا  البدني لألفراد مقارنة بتوجيهات مممارسة الرياضةالصحة الوقائية 
.الصحة العاملية

.استبيان فئات املجتمع

نة مقدار مراجعة الطبيب العام لغرض الفحص الدوري مقار الفحص الدوريالصحة الوقائية
.بتوجيهات منظمات الصحة العاملية

.استبيان فئات املجتمع

ارتفاع ضغط الدم، )نسبة انتشار األمراض املزمنة الصحة العامةالصحة الوقائية
وسط مقارنة باملت( كوليسترول الدم، داء السكري، السمنة

.املحلي والعاملي

رة مسح املعلومات الصحية في السعودية، وزا
.الصحة، معدالت منظمات الصحة العاملية

.استبيان فئات املجتمعمعدل رض ى فئات املجتمع عن الخدمات الصحيةالكادر الطبيجود  الخدمات الصحية

أسرة املستشفيات العامة لكل ألف نسمة مقارنةعددعدد األسرةتوفر الخدمات الصحية
.باملتوسط املحلي والعاملي

إحصائيات وزارة الصحة، معدالت منظمات 
.الصحة العاملية

نهي التطوير األكاديمي وامل
والذاتي للشباب

(.فئة الشباب)استبيان فئات املجتمع (سنة25-16)مقياس التطور الذاتي لدى شباب التطور الذاتي 

املجتمعللتحقق من مخرجات الخطوات السابقة تم تصميم ونشر استبيان يستهدف عينة ممثلة لفئات
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اب املنطقة عليهتم تحكيم االستبيان من قبل اللجنة العلمية للمشروع ومن ثم تجريبه وتدريب الباحثين من شب

2 134

شاب50تدريب 
الل التدريب النظري والعملي من خ

الورشة التدريبية

يةالتجربة األول

مقابلة تجريبية لكل شاب، 2-1إجراء 
تالم ومقابلة املشرف ملراجعة التجربة واس

.نسخ االستبيانات

تإجراء املقابال 
جمع البيانات عن من خالل 
ه عن االستبيان الذي كانت تعبئت

.طريق املقابالت الفردية

اناتتسليم االستبي
ب تسليم االستبيانات للمنسق حس

.املواعيد املتوفرة بشكل مستمر

استالم 
الشهادات 

واملكافأة

!املالية

آلية العمل مع الباحثين امليدانيين من شباب املنطقة
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يطة أو سواًء عشوائية بس)الختيار عينة عشوائية منها ( إطار العينة)بما أنه ال توجد قائمة تحتوي على معلومات سكان عرعر 

Qoutaالحصصية، فقد تم اختيار العينة باستخدام أسلوب العينة (عشوائية منتظمة Sampling)  .) من خالل هذا األسلوب يمكن

سلوب من أفضل يعتبر هذا األ .  تمثيل مختلف شرائح وخصائص املجتمع في عينة الدراسة من ناحية توزيع الجنس، العمر والجنسية

.  األساليب في حالة عدم توفر قائمة ببيانات مجتمع الدراسة

ة لسكان املدينةتم تصميم عينة الدراسة على أن تكون كبيرة بما فيه الكفاية وتعكس الخصائص الديموغرافي

حساب حجم العينة

 191,402عدد سكان مدينة عرعر

95%(z)مستوى الثقة 

50%(p)احتمالية توزيع االجابات

5%(e)نسبة الخطأ

الحد األدنى لحجم العينة حسب 
384املعادلة

1016الحجم الفعلي

صاء خصائص العينة بناء على اإلحصائيات الصادر  من هيئة اإلح
عن مدينة عرعر

توزيع الجنس
%55ذكور 
%45إناث

توزيع العمر

18-3037%
31-4031%
41-5017%

%5015أكثر من 

توزيع الجنسية
%83سعودي

%17غير سعودي
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شخص من مختلف فئات املجتمع1016شارك في الدراسة 

6%
12%

9%
33%

20%

سنة أو أكبر55

سنة45-54

سنة35-44

سنة25-34

سنة18-24

توزيع العينة حسب العمر

55%
45%

توزيع العينة حسب الجنس

ذكور

إانث

89%

11%

توزيع العينة حسب مكان السكن

عرعر

قرى وهجر اتبعة لعرعر
84%

14%

2%

توزيع العينة حسب الجنسية

سعودي

مقيم

بدون



استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة

44

البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

01

05

نطقة و تم مقابلة معظم القيادات في الجمعيات الخيرية بامل

ي مراجعة تقرير القدرات املؤسسية للمنظمات العاملة ف

لتحديد مجاالت عملها وقدراتها *الحدود الشمالية

جاالت تركيز املؤسساتية ورغباتها في تلبية االحتياجات في م

سابقة ذات تم تحليل نتائج املقابالت والدراسات ال. املؤسسة

ي مرحلة العالقة ومقارنة القدرات باالحتياجات في املنطقة ف

 مبدأ ت
ً
نمية التمركز االستراتيجي لهذا املشروع انطالقا

 Asset-based Communityالقائمة على األصول املجتمع 

Development **.

في املنطقةتم دراسة القدرات املؤسساتية ومجاالت عمل الجمعيات الخيرية

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

02

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

03

مقابلة الجمعيات
مقابالت مع القيادات 
في الجمعيات الخيرية 

باملنطقة

06

ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء

04

Asset-based Community Development  (Kretzmann, 2010; Kretzmann: املصدر**2017شركة ركني لالستشارات وبناء القدرات، : املصدر * & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003)



ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء
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البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

مقابلة الجمعيات
مقابالت واستبيان خاص 

بالجمعيات الخيرية

06 01

04

ئيس ي على ترتيب األولويات في االحتياجات اعتمد بشكل ر 

(  بيانمن االست)والعامة ( من ورش الخبراء)تقييم الخبراء 

لألولوية لكل مجال فرعي من مجاالت عمل املؤسسة

ي تم إعطاء وزن نسبي لرأي الخبراء ووزن نسب. الست

.امساو له لرأي العامة وُرتبت املجاالت على أساسه

ددة مثل تقييم األولوية في املجاالت التي تخص فئة مح

ة أهالي القرى والهجر في مجال توفر الخدمات الصحي

بشكل للقرى والهجر أو اإلناث في مجال تمكين املرأة تم

م الخبراء في هذه الحاالت تمت املوازنة بين تقيي. مختلف

القرى كاإلناث وسكان)في املجال وتقييم أصحاب الشأن 

.بشكل رئيس ي( والهجر

تم تحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية لتحويل البيانات الى معلومات ومن ثم الى معرفة

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

02

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

03

استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة

05



ةاملقابالت املعمق
مقابلة معمقة مع 24

مسؤولين ووجهاء

46

البحث املكتبي
اإلحصائيات 

والدراسات املنشورة

مقابلة الجمعيات
مقابالت واستبيان خاص 

بالجمعيات الخيرية

06 01

04

حذت في اال 
ُ
عتبار باإلضافة الى آراء أصحاب املصلحة، أ

مق انتشار االحتياج، ع: مؤشرات االحتياجات التالية

ت االحتياج، وضرورة وخطورة االحتياج، توفر الخدما

يها، فيها، الوصول للخدمات فيها، تكلفة الخدمات ف

سرية جودة الخدمات فيها، الوعي بأهميتها، والعوائق األ 

ث أو املجتمعية فيها، من خالل تحليل مخرجات البح

:يةباستخدام األساليب إحصائية التالاملكتبي وامليداني

النسب املئوية•

املتوسط املعياري •

االنحراف املعياري •

املنوال•

التكرار التوزيعي•

الجداول املتقاطعة•

تم تحليل البيانات باستخدام أساليب إحصائية لتحويل البيانات الى معلومات ومن ثم الى معرفة

ورش الخبراء
ورش مع خبراء 10

املنطقة

02

مجموعات التركيز
مجموعات تركيز مع 10

مختلف فئات املجتمع

03

استبيان
استبيان شارك فيه 
أكثر من ألف شخص 

من املنطقة

05
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أخالقيات البحث

 
ً
فريقأعضاءجميععلىأخالقياتسبعوضعتم،(IRB)البحوثأخالقياتمجلسوأنظمةواإلنسانيةاإلسالميةاملبادئمنانطالقا

:بهاااللتزامالدراسة

.واإلنسانيةواملجتمعاملعرفةيفيدملاالدراسةتوجيه:املجتمعياألثر •

.االستنتاجاتالىللوصول العلميةباملنهجياتااللتزام:املوضوعية•

.البحثصحةإلغاءالىويؤدياألسبابمنسببأليمقبول غيرالبياناتتزييف:الصدق•

مكناملمنتجعلأنشأنهامنمعلومةأيمشاركةوعدمآمنملففياملبحوثينبياناتحفظ:املعلوماتسرية•

.رديفوليسجمعيبشكلاملعلوماتوتحليلفقط،الدراسةألغراضاملعلوماتمناالستفادة.عليهمالتعرف

.ائهمبآر إدالئهمأوالبحثفياشتراكهمنتيجةللمبحوثينضرر أوخطرأيحدوثتجنب:املبحوثينسالمة•

بعدممبحوثأيرغبةواحترامالدراسةفياملشاركةاختيارحريةاملبحوثينإعطاء:واالنسحاباملشاركةحرية•

.وقتأيفيالدراسةفياالستمرار

ن:النتائجمشاركة•
 
مك

ُ
أليوإرسالهلمشروعلاإللكترونياملوقعنشرعبرالبحثنتائجالىالوصول مناملستهدفينن

.مشارك



املحتويات
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نبذة مختصرة عن فريق املشروع. 1

ملخص تنفيذي. 2

مقدمة عن املشروع. 3

نبذة عن اإلطار النظري لدراسة االحتياجات. 4

نبذة عن اإلطار املنهجي لدراسة االحتياجات. 5

نتائج دراسة االحتياجات. 6

االستراتيجيات واملبادرات املقترحة بناء على االحتياجات. 7

املراجع. 8



يركز هذا الجزء من التقرير على نتائج مرحلة استكشاف االحتياجات في مجاالت تركيز املؤسسة

49

تصميم املبادرات-3ترتيب األولويات-2استكشاف االحتياجات-1

صية تقييم الجهود السابقة للمؤسسة وفهم و 1.1

املانح وأدبيات املؤسسة و تطلعات الفريق

بحث مكتبي للمصادر واملراجع املتعلقة2.1

باملنطقة 

عقد ورش عمل مع خبراء في مجاالت التركيز3.1

مقابالت معمقة مع ذوي العالقة من جهات 4.1

خيرية، حكومية وخاصة

قةعقد مجموعات تركيز بؤرية مع أهالي املنط5.1

مع في نشر استبيان لعينة ممثلة لفئات املجت6.1

املنطقة

تحليل املعلومات 1.7

قائمة االحتياجات ذات األولوية في كل مجا. ل1

خارطة نظام العاملين في كل مجال. 2

نظم املعلومات الجغرافية لكل مجال. 3

لوحة عدادات صحة املجتمع. 4

ت
طوا

الخ
ت

املخرجا

ؤسسة تحديد االحتياجات التي ستعمل عليها امل1.2
في كل مجال

جالتحديد نموذج التأثير للمؤسسة في كل م2.2

مصفوفة التمركز االستراتيجي لكل مجا. ل1

نموذج التأثير في كل مجال. 2

غيير ونظرية الت( األثر املرجو)تحديد النتائج 1.3
في كل مجال( متطلبات تحقيق األثر املرجو)
إجراء معمل اإلبتكار لتوليد أفكار مبادرات2.3
توصيف املبادرات بشكل تفصيلي3.3
تحكيم الدراسة والنتائج4.3
إعداد التقرير للنشر5.3

نظرية التغيير لكل مجال. 1

توصيف املبادرات في كل مجال. 2



لوحة عدادات صحة املجتمع
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التعليم

الصحة

االجتماعي

الدعوي 

املساجد

اإلعالمي

47%
قلة األماكن 

املتوفرة لالهتمام 
ورعاية املوهوبين

27%
مستوى الرضا 
م عن برامج تعلي
ةاللغة اإلنجليزي

85%
احتياج الشباب 
للتطوير األكاديمي 

واملنهي والذاتي
81%

احتياج املعلمين
لرفع املعنويات 
وتعزيز الصورة 

6%
نسبة امللتحقين 
ر بالتعليم املبك

(رياض األطفال)
78%

الحاجة لتطوير البنية 
التحتية للمدارس 
ةوتوفير أدوات تعليمي

28%
تمارس /يمارس

الرياضة بالحد 
املوص ى به

64%
مستوى الرضا 
توفر الخدمات 

الصحية
64%

مدى الشعور 
بانتشار املخدرات

56%
مستوى الرضا 
عن الخدمات 

الصحية
65%

مستوى الرضا عن 
توفر الخدمات 

الصحية في القرى 
والهجر

80%
الحاجة لسن أنظمة بيئية 

التدخين في األماكن )
(العامة، تدوير النفايات

23% نسبة البطالة 
لدى السعوديين

80%

ر الحاجة إلى توفي
دوٍر لرعاية ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

80%
الحاجة لرفع 

جودة الخدمات 
االجتماعية

43%
بحاجة الى 

مساعدة تتعلق
بأسرتهم

80%

ة الحاجة إلى التوعي
ية بالقيم االجتماع
دتنا املنبثقة من عقي
اإلسالمية

73% الحاجة لتمكين املرأة

79%

الحاجة إلى رفع 
مستوى  االلتزام الديني 
والسلوك االسالمي في 

املجتمع

74%
ير االحتياج لتطو 

مجال الدعوة في 
القرى والهجر

72%
ة االحتياج لتأهيل دعا
من أهل املنطقة  في 

القرى والهجر
58%

مستوى الرضا عن
املحتوى الدعوي 

اإللكتروني
57%

مستوى الرضا عن
امج الفعاليات والبر 
الدعوية

74% الحاجة إلى تطوير 
قدرات الدعاة

74%
الحاجة إلى تأهيل 
األئمة والخطباء 

والعاملين
71%

مستوى الرضا 
عن األئمة 
والخطباء

61%
قدرات اإلمام في 
حل املشاكل 
االجتماعية

57%
يقولون أن برامج

املسجد 
ةاالجتماعية جاذب

67%
يقولون الخطب 

واملحاضرات لها عالقة
بقضايا املجتمع

69%

الحاجة لتوفير املرافق 
التكميلية للمسجد

مواقف، مكتبة، مغسلة )
( أموات، إلخ

74%

الحاجة إلى  توعية 
املجتمع بدور 
االعالم وكيفية 
التعامل معه

75%
الحاجة لتطوير
%61مجال اإلعالم

مدى مساهمة 
اإلعالم في تعزيز القيم 

والسلوكيات 
اإليجابية

67%
الث يقضون أكثر من ث

ساعات على وسائل 
التواصل االجتماعي

79%
الحاجة لتوظيف 
اإلعالم في خدمة 
قضايا املنطقة

79%
الحاجة لتأهيل كوادر 

إعالمية محترفة

أهم املؤشرات في املجاالت ذات األولوية

.لالطالع على تفاصيل كل مؤشر يمكن الرجوع للقسم الخاص به في التقرير.اللون الغامق في الشكل البياني يمثل النسبة املئوية.كل مؤشر يمثل أحد املجاالت الفرعية ذات األولوية.هذه اللوحة تلخص أهم املؤشرات لالحتياجات ذات األولوية
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االحتياجات ذات األولوية في املجال االجتماعي االحتياجات ذات األولوية في مجال التعليم

 في مجاالت سوق العمل
ً
.تأهيل الشباب مهنيا

مكافحة البطالة

.توفير آليات الكتشاف املوهوبين

.العمل على تغيير الثقافة تجاه األعمال املهنيةنرعاية املوهوبي . .توفير أماكن متخصصة لرعاية املواهب املكتشفة

.توفير شبكات تربط بين الباحثين وفرص العمل .بيةتوسيع مفهوم املوهبة ليشمل املواهب الفنية واألد

.توفير مسرعات وحاضنات أعمال للشركات الناشئة .  توفير جهات لتعليم اللغة اإلنجليزية تعليم اللغة 
.توفير برامج بجوة عالية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصةاالنجليزية

رعاية فاقدي الرعاية
وتجويد الخدمات 

االجتماعية

.رفع جودة الجهات التي تعلم اللغة اإلنجليزية

.توفير برامج بجودة عالية الحتضان فاقدي الرعاية .توفير برامج التطوير الدراس ي واألكاديمي للشباب

التطوير 
ي األكاديمي واملنه
بوالذاتي للشبا

.معالجة مسببات االحتياجات الخاصة وفقدان الرعاية االحتياجات ذات األولوية في مجال الصحة .توفير برامج بناء مهارات سوق العمل للشباب

.متوعية اآلباء واألمهات بالطرق الصحيحة لتربية أبنائه

البناء والتمكين 
األسري 

.توفير أماكن ملمارسة الرياضة

تمعالتوعية الوقائية للمج

.تعزيز الفكر والقيم والسلوكيات لدى الشباب

 )تأهيل الشباب 
ً
 وإناثا

ً
.للزواج( ذكورا .توفير أغذية صحية بأسعار مناسبة .توفير برامج تطوير  الذات للشباب

.تطوير مهارات إدارة ميزانية األسرة .توفير محفزات التباع نمط حياة صحي .تنمية مهارات املشاركة املجتمعية لدى الشباب

.  ةتعزيز القيم االجتماعية املنبثقة من العقيدة اإلسالمي
بناء الشخصية 
نات املتكاملة ألبناء وب

املدينة

.رفع القدرة االستيعابية للخدمات الصحية العامة

ةتوفير الخدمات الصحي

.تعزيز مكانة املعلم ورفع معنوياته

أداء املعلمين
.نشر الفكر الوسطي املعتدل

قلب، السرطان، ال: توفير كوادر طبية في التخصصات التالية
.العظام واملفاصل، األعصاب

.توفير فرص للتطوير املنهي للمعلم

.  إشراك الشباب في العمل املجتمعي .  تقليل عدد الطالب لكل معلم

.بذل جهد أكبر لتعريف املجتمع بها وببرامجها

بناء قدرات اللجان 
يةواملنظمات االجتماع

.رفع الوعي بأضرار التدخين واملخدرات الصحة السلوكية 
واملخدرات

.تحسين عملية تقييم املعلمين

خيرية في التركيز على العمل االشرافي والتنسيقي للجمعيات ال
.املنطقة وأداء ذلك بفعالية أكبر

.توفير محفزات معنوية ومادية الجتناب التدخين واملخدرات .توفير مدارس التعليم املبكر

.يةتوفير نظام أكثر فعالية لتقييم وتجويد الخدمات الصحرالتعليم املبك

جودة الخدمات الصحية

.تأهيل معلمات متخصصات

.رفع الوعي بحقوق املرأة في التملك واالستثمار

تمكين املرأة

.توفير كوادر صحية مؤهلة .تجويد برامج التعليم املبكر الحالية

.  ةإنشاء النوادي االجتماعية واملهنية والرياضية والثقافي
حية األجهزة الطبية املطلوبة في املراكز الص/توفير األدوات
.واملستشفيات

.تحسين وتطوير البنية التحتية للمدراس

دعم املدارس
.العمل على الحد من العنف األسري وتجريمه .توفير أدوات التعليم الالزمة في املدرسة

.توفير برامج تدريب وتأهيل للنساء الراغبات في العمل
.  سن أنظمة وقوانين تمنع التدخين في األماكن العامة التشريعات والسياسات

الصحية

.إنشاء مدرسة عاملية

.  سن أنظمة وقوانين إلعادة تدوير النفايات .إنشاء مدارس أهلية نموذجية

االحتياجات ذات األولوية في كل مجال 
(2/1)
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االحتياجات ذات األولوية في مجال االعالم االحتياجات ذات األولوية في مجال الدعو 

كيفية توعية املجتمع بكيفية تحليل املحتوى اإلعالمي و 
. إنتاجه

دور توعية املجتمع ب
االعالم وكيفية 
التعامل معه 
واالستفادة منه

.إحياء دور املسجد ورفع الوعي بأهميته ِّ االلتزام الدين
ي 
والسلوك 
ِّ ف
ي اإلسالمي 

املجتمع
واصل توعية املجتمع باالستخدامات الصحيحة لوسائل الت

. االجتماعي
.توفير برامج تدبر القرآن الكريم

رفع تطوير املحتوى اإلعالمي ليساهم في تعزيز القيم،
ة وتحسين املستوى الثقافي، زيادة شعور املجتمع باملسؤولي

.  العالقات االجتماعية

ي تعزيز دور االعالم ف
خدمة وتنمية 

املجتمع 

الزمة تأهيل دعاة من أهل املنطقة يتمتعون بالقدرات ال
.في الشريعة والفقه ومهارات التعامل مع املجتمع

دعوة القرى 
والهجر وزيادة 
الوعي لديهم

االحتياجات ذات األولوية في مجال املساجد

ملشكالت تنمية قدرات الخطباء واألئمة على مهارات البحث في ا
. االجتماعية وتحليلها مة تأهيل الخطباء واألئ

والعاملين

.  اإلعالميةتعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد املرجعية للجهات تنظيم العملية 
اإلعالمية في 

ة املجاالت اإلعالمي
املتنوعة و تأهيل
وتطوير الكوادر 
ي االعالمية العاملة ف
املجال اإلعالمي

ل، التواص: تنمية املهارات الذاتية للخطباء واألئمة مثل
.  اإلقناع، اإللقاء، التعامل مع الشخصيات، الخ

ملحتوى استغالل شبكات التواصل االجتماعي لتوصيل ا
.  الدعوي للمجتمع

نية توظيف التق
تقديم أنشطة وبرامج تخص أحوال املجتمع، خارج نطاقفي الدعوة

.مواضيع الفرد واألسرة

تفعيل األنشطة 
ي والبرامج املجتمعية ف

املساجد

وير توظيف التقنية مثل تطبيقات الهاتف في تط
رآن املجاالت الدعوية األكثر احتياجات مثل تدبر الق

.الكريم

.  توثيق العالقة بين الجيران من خالل املسجد
 فيما بناء القدرات املؤسسية للجهات الدعوية خصوص
ً
ا

.  ن الجهاتيتعلق بإدارة الفعاليات والبرامج والتنسيق بي

بناء قدرات 
الجهات 
تع تأهيل كوادر إعالمية محترفة من شباب املنطقة تتمالدعوية

.  بمهارة فنية وقيم راسخة

محلية إعادة هيكلة نظام إدارة وتشغيل املساجد ليكون بإدارة
.مستدامة

دعم تشغيل املساجد .  عيةالدعاة االجتماعية والتقنية والشر جداراتتطوير 
واقف تركيز الدعم على املرافق التكميلية للمساجد مثل م

 إسالمية، ومغسلة أموات، الخ
ٌ
.سيارات، مكتبة

االحتياجات ذات األولوية في كل مجال 
(2/2)
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املجال االجتماعي–املوارد في مجاالت االحتياجات  مجال التعليم–املوارد في مجاالت االحتياجات 

"  دروب"املؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي، منصة 
دوق ، صن"جنى"اإللكترونية، مركز بناء لألسر املنتجة 

، "حردعم العمل ال"، برنامج "هدف"تنمية املوارد البشرية 
.االجتماعيةبرنامج التوطين املوجه باملنطقة، بنك التنمية

مكافحة البطالة

إدارة مركز املوهوبين بعرعر، اإلدارة العامة للتعليم،
.املوهوبين، فصول املوهوبين في املدارس نرعاية املوهوبي

عهد الشركات الخاصة، املعهد األهلي العالي بعرعر، م
افي حروف الشمال، معهد األفق للغات، معهد املورد الو 

.للسيدات

تعليم اللغة 
االنجليزية

، لجنة كليات الدراسات االجتماعية، مركز التأهيل الشامل
اية التنمية االجتماعية، جمعية ساعد الخيرية، جمعية رع

.األيتام بعرعر

رعاية فاقدي الرعاية
وتجويد الخدمات 

االجتماعية
مية املشروع الوطني ملهارات سوق العمل، صندوق تن

، غرفة عرعر، عمادة خدمة "هدف"املوارد البشرية 
طقة،  املجتمع بجامعة عرعر، الشركات الخاصة في املن
لعلوم، املنصة الوطنية للتطوع، مبادرة قافلة سابك ل

ة، قسم مهارات تطوير الذات بجامعة الحدود الشمالي
.املعهد األهلي العالي بعرعر

التطوير 
ي األكاديمي واملنه
بوالذاتي للشبا

مجال الصحة–املوارد في مجاالت االحتياجات 

، كلية ، مركز االرشاد األسري (ألفة)جمعية التنمية األسرية 
مالية، برامج الترابط األسري بجامعة الحدود الش. املجتمع

.جمعية إسهام لإلرشاد األسري 
البناء والتمكين 

األسري 

، املدارس، "أنا أمش ي النسائي"جمعية معافى، فريق 
.املساجد، الحدائق، صحة الحدود الشمالي

تمعالتوعية الوقائية للمج

تنمية، برنامج املدارس املعززة للسلوك اإليجابي، لجان ال
ية اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات، املنصة الوطن
.للتطوع، هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر

بناء الشخصية 
نات املتكاملة ألبناء وب

املدينة

رية املراكز الصحية، مستشفى الحدود الشمالية، املدي
العامة للشؤون الصحية، الكليات الصحية بالجامعة،
.العيادات املتنقلة، شركات األدوات واألجهزة الصحية ةتوفير الخدمات الصحي

جامعة -املدارس، اإلدارة العامة للتعليم، كلية التربية
.املعلمين. الحدود الشمالية

أداء املعلمين

.لجنة التنمية االجتماعية، املؤسسات املانحة بناء قدرات اللجان 
واملنظمات 
االجتماعية

.جمعية معافى، اللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات الصحة السلوكية 
واملخدرات امج روضة بيت األطفال األهلية، براعم املجمعة، برن

منطقة إدارة التعليم ب-معايير التعلم املبكر النمائية
.اد املنزليالحدود الشمالية، كلية التربية وكلية االقتص رية املراكز الصحية، مستشفى الحدود الشمالية، املديرالتعليم املبك

العامة للشؤون الصحية، الكليات الصحية بالجامعة،
.العيادات املتنقلة، شركات األدوات واألجهزة الصحية جودة الخدمات الصحية

ين معهد املورد الوافي للسيدات، غرفة عرعر، لجنة تمك
.املرأة الشمالية

تمكين املرأة

يم، اإلدارة العامة للتعليم، شركة معادن، وزارة التعل
.املدارس، شركة تطوير

دعم املدارس
حية املديرية العامة للشؤون الصحية، مراكز األبحاث الص

.بالجامعة، وزارة الصحة
التشريعات والسياسات

الصحية

(2/1)املوارد في مجاالت االحتياجات 
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مجال االعالم–املوارد في مجاالت االحتياجات  مجال الدعو –املوارد في مجاالت االحتياجات 

.املدارس، املساجد، الجامعة

توعية املجتمع 
بدور االعالم 

وكيفية التعامل
معه واالستفادة 

منه

مثاني املكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد، جمعية
، لتحفيظ القرآن الكريم، املساجد، األسواق

.الجامعات، الدعاة

ِّ االلتزام الدي
ني 
والسلوك 
ِّ ف
ي اإلسالمي 

املجتمع

ة نادي الحدود الشمالية األدبي، القنوات اإلعالمي
.راملشهورة في املنطقة مثل سناب شات عين عرع

تعزيز دور االعالم
في خدمة وتنمية 

املجتمع 

، وسائل اإلعالم، شبكات التواصل االجتماعي
.املساجد واملدارس في القرى والهجر

دعوة القرى 
والهجر وزيادة
الوعي لديهم

املجال املساجد–املوارد في مجاالت االحتياجات 

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، جمعية 
الشريعة مثاني لتحفيظ القرآن الكريم، املساجد، كلية
دعوة بجامعة الحدود الشمالية، املكاتب التعاونية لل

.واإلرشاد

مة تأهيل الخطباء واألئ
والعاملين

.وزارة اإلعالم، نادي الحدود الشمالية األدبي

تنظيم العملية 
اإلعالمية في 

ة املجاالت اإلعالمي
املتنوعة و تأهيل
وتطوير الكوادر 
االعالمية العاملة

ميفي املجال اإلعال 

عي، شركات التقنية، شبكات التواصل االجتما
قسم الحاسبات وتقنية املعلومات بجامعة 

.الحدود الشمالية

توظيف 
التقنية في 
الدعوة

في املساجد، شركات تشغيل املساجد، إدارة املساجد
عرعر، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، 

.أهالي األحياء، األئمة والخطباء

تفعيل األنشطة 
في والبرامج املجتمعية

املساجد

كاتب كلية الشريعة بجامعة الحدود الشمالية، امل
.  التعاونية للدعوة واإلرشاد

بناء قدرات 
الجهات 
الدعوية

في املساجد، شركات تشغيل املساجد، إدارة املساجد
عرعر، وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد، 

.أهالي األحياء، مجالس األحياء
ددعم تشغيل املساج

(2/2)املوارد في مجاالت االحتياجات 



لوحة عدادات صحة املجتمع
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التعليم

الصحة

االجتماعي

الدعوي 

املساجد

اإلعالمي

47%
قلة األماكن 

املتوفرة لالهتمام 
ورعاية املوهوبين

27%
مستوى الرضا 
م عن برامج تعلي
ةاللغة اإلنجليزي

85%
احتياج الشباب 
للتطوير األكاديمي 

واملنهي والذاتي
81%

احتياج املعلمين
لرفع املعنويات 
وتعزيز الصورة 

6%
نسبة امللتحقين 
ر بالتعليم املبك

(رياض األطفال)
78%

الحاجة لتطوير البنية 
التحتية للمدارس 
ةوتوفير أدوات تعليمي

28%
تمارس /يمارس

الرياضة بالحد 
املوص ى به

64%
مستوى الرضا 
توفر الخدمات 

الصحية
64%

مدى الشعور 
بانتشار املخدرات

56%
مستوى الرضا 
عن الخدمات 

الصحية
65%

مستوى الرضا عن 
توفر الخدمات 

الصحية في القرى 
والهجر

80%
الحاجة لسن أنظمة بيئية 

التدخين في األماكن )
(العامة، تدوير النفايات

16% نسبة البطالة 
لدى السعوديين

80%

ر الحاجة إلى توفي
دوٍر لرعاية ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

80%
الحاجة لرفع 

جودة الخدمات 
االجتماعية

43%
بحاجة الى 

مساعدة تتعلق
بأسرتهم

80%

ة الحاجة إلى التوعي
ية بالقيم االجتماع
دتنا املنبثقة من عقي
اإلسالمية

73% الحاجة لتمكين املرأة

79%

الحاجة إلى رفع 
مستوى  االلتزام الديني 
والسلوك االسالمي في 

املجتمع

74%
ير االحتياج لتطو 

مجال الدعوة في 
القرى والهجر

72%
ة االحتياج لتأهيل دعا
من أهل املنطقة  في 

القرى والهجر
58%

مستوى الرضا عن
املحتوى الدعوي 

اإللكتروني
57%

مستوى الرضا عن
امج الفعاليات والبر 
الدعوية

74% الحاجة إلى تطوير 
قدرات الدعاة

74%
الحاجة إلى تأهيل 
األئمة والخطباء 

والعاملين
71%

مستوى الرضا 
عن األئمة 
والخطباء

61%
قدرات اإلمام في 
حل املشاكل 
االجتماعية

57%
يقولون أن برامج

املسجد 
ةاالجتماعية جاذب

67%
يقولون الخطب 

واملحاضرات لها عالقة
بقضايا املجتمع

69%

الحاجة لتوفير املرافق 
التكميلية للمسجد

مواقف، مكتبة، مغسلة )
( أموات، إلخ

74%

الحاجة إلى  توعية 
املجتمع بدور 
االعالم وكيفية 
التعامل معه

75%
الحاجة لتطوير
%61مجال اإلعالم

مدى مساهمة 
اإلعالم في تعزيز القيم 

والسلوكيات 
اإليجابية

67%
الث يقضون أكثر من ث

ساعات على وسائل 
التواصل االجتماعي

79%
الحاجة لتوظيف 
اإلعالم في خدمة 
قضايا املنطقة

79%
الحاجة لتأهيل كوادر 

إعالمية محترفة

أهم املؤشرات في املجاالت ذات األولوية

.لالطالع على تفاصيل كل مؤشر يمكن الرجوع للقسم الخاص به في التقرير.اللون الغامق في الشكل البياني يمثل النسبة املئوية.كل مؤشر يمثل أحد املجاالت الفرعية ذات األولوية.هذه اللوحة تلخص أهم املؤشرات لالحتياجات ذات األولوية



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال التعليم حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني

56

أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم البحوث العلمية التعليم املبكر رعاية املوهوبين

دعم الفئات املحتاجة دعم املدارس تعليم اللغة االنجليزية

رةتطوير وسائل تعليمية مبتك التطوير األكاديمي واملنهي 
والذاتي للطالب 

تحسين أداء املعلمين

مجال التعليم



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال التعليم حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني

57

أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم البحوث العلمية التعليم املبكر رعاية املوهوبين

دعم الفئات املحتاجة دعم املدارس تعليم اللغة االنجليزية

رةتطوير وسائل تعليمية مبتك التطوير األكاديمي واملنهي 
والذاتي للطالب 

تحسين أداء املعلمين

:أبرز ما فيها. عاية املوهوبينتمام بمجال ر الهتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ا

ث وضع الخبراء رعاية املوهوبين ثال•

.أولويات مجال التعليم

مت العينة املمثلة لفئات امل• جتمع قي 

ال رعاية املهوبين كثاني  أولويات مج

.التعليم

ختيار ارتفاع نسبة غير املسجلين في ا•

ن مقياس املوهبة من املستهدفين م

%(.98)طالب املدارس 

على ركز املسؤولون في قطاع التعليم•

.وبرامج رعاية املوهوبينندرة آليات

.أو غير األكاديميمي مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بدعم الطالب الذين يملكون قدرات وإمكانات غير عادية سواًء في املجال األكادي

مجال التعليم



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال التعليم حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة

58

 
 
األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

80%

81%

85%

86%

88%

89%

دعم املدارس

تحسين أداء املعلمين
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تحسين أداء املعلمين
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دعم البحوث التعليمية
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استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدردعم املدارس ورش الخبراء: املصدر

مجال التعليم



على الرغم من أن غالبية العينة تؤمن بوجود املوهوبين في املنطقة، إال أنه ال توجد فرص الكتشافهم

59

من أفراد العينة اشتكوا من عدم وجود برامج % 45
الكتشاف املوهوبين 

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

ينال توجد برامج الكتشاف املوهوب

جد فقط من أفراد العينة يتفقون على أنه ال يو % 9
.موهوب في مدينتهم

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

ال يوجد موهوبون في مدينتي

كتشف"
ُ
فئة معينة فقط اللي ت

مجموعة كبار–" مواهبهم

بتدائي، عدد املسجلين في اختبار مقياس موهبة ثالث ا
17549من  393سادس ابتدائي وثالث متوسط هو 

.  طالب مستهدف في نفس املراحل

1437إحصائيات املركز الوطني للقياس، : املصدر

قياس نسبة غير املسجلين في اختبار م
ب املوهبة من املستهدفين من الطال 

مجال التعليم



وبين قلة األماكن املتوفرة لالهتمام ورعاية املوهوبين هو السبب الرئيس خلف التقييم املرتفع ألولوية رعاية املوه

60

ي انخفاض جودة البرامج الت

تعتني باملوهوبين

الية برامج رعاية املوهوبين الح

 تقتصر على املتميزين د
ً
راسيا

ال يوجد فرٌص للموهوبين

دينة الستغالل موهبتهم في امل

 من خالل مشروٍع معين)
ً
(مثال

تمام قلة األماكن املتوفرة لاله

ورعاية املوهوبين

من وجهة نظرك، ما هي أبرز املشاكل التي تواجه مدينتك فيما يتعلق برعاية املوهوبين؟ 

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

رعاية املوهوبين موجودة لكن "
املوهوب . بشكل محدود وضيق

قد يكون موهوب في الخط في 
البد أن ننمي هذه . الرسم
مسؤول في قطاع –" املواهب

الدعوة

ر في اهتمام باملوهوبين وتطوي"
املهارات في املدرسة لكن ما في

اخواتي . اماكن يمارسونها
موهوبات بالرسم اهتموا فيهم 

–" في املدرسة لكن اآلن تركوه
مجموعة شابات

مجال التعليم



oتوفير آليات الكتشاف املوهوبين.

oتوفير أماكن متخصصة لرعاية املواهب املكتشفة .

oتوسيع مفهوم املوهبة ليشمل املواهب الفنية واألدبية.

مجال التعليم

oمركز املوهوبين بعرعر.

oاإلدارة العامة للتعليم.

oإدارة املوهوبين.

oفصول املوهوبين في املدارس.



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال التعليم حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني

62

أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم البحوث العلمية التعليم املبكر رعاية املوهوبين

دعم الفئات املحتاجة دعم املدارس تعليم اللغة االنجليزية

رةتطوير وسائل تعليمية مبتك التطوير األكاديمي واملنهي 
والذاتي للطالب 

تحسين أداء املعلمين

:أبرز ما فيها. جليزيةم اللغة اإلنعليتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ت

زية وضع الخبراء تعليم اللغة اإلنجلي•

.رابع أولويات مجال التعليم

مت العينة املمثلة لفئات امل• جتمع قي 

.وياتتعليم اللغة اإلنجليزية كأول األول

نها تتميز منطقة الحدود الشمالية كو •

تقان منطقة صناعية باحتياج سكانها إل

.اللغة اإلنجليزية

ضعف اللغة اإلنجليزية عند الطالب•

هو أحد أسباب انخفاض نسبة 

الحاصلين على شهادة جامعية أو 

.دبلوم

.حدثمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ببناء إمكانيات املجتمع في اللغة اإلنجليزية من ناحية القراءة، الكتابة والت

مجال التعليم



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال التعليم حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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مجال التعليم



ة لتعلم اللغةعلى الرغم من أن غالبية العينة تؤمن بأهمية تعلم اللغة اإلنجليزية وسهولتها، إال أنه ال توجد فرص في املنطق

64

أنا راٍض عن برامج تعليم اللغة 

اإلنجليزية في مدينتي مكنتعلم اللغة اإلنجليزية سهٌل وم النسبة ليتعلم اللغة اإلنجليزية مهمٌّ ب

أول طلب عند الشركات "
–" اتقان اللغة اإلنجليزية
مجموعة شباب

البعض يضطر يسافر "
شيخ –" ليحصل على اللغة
قبيلة

ليزية تعلم اللغة اإلنج"يتفق أفراد العينة على عبارة 
%.85بمعدل " مهم بالنسبة لي

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

ليزية تعلم اللغة اإلنج"يتفق أفراد العينة على عبارة 
%.71بمعدل " سهل وممكن

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

مج أنا راٍض عن برا"يتفق أفراد العينة على عبارة 
%.27بمعدل " تعليم اللغة اإلنجليزية في مدينتي

تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر

مجال التعليم



يعود سبب انخفاض الرضا عن برامج تعليم اللغة اإلنجليزية إلى قلة الجهات وإلى انخفاض جودة الجهات الحالية 

65

يم ضعف قدرات املدارس على تعل

ين، قلة قلة عدد املعلم)اللغة اإلنجليزية 

(خاملقررات، قلة عدد الحصص الدراسية، ال

من أفراد العينة يتفقون على وجود % 45

لغة مشكلة ضعف قدرات املدارس على تعليم ال

.اإلنجليزية كأحد أبرز املشاكل

انخفاض جودة املعلمين في 

ليزيةالجهات التي تعلم اللغة اإلنج
من أفراد العينة يتفقون على وجود % 50

التي مشكلة انخفاض جودة املعلمين في الجهات

.لتعلم اللغة اإلنجليزية كأحد أبرز املشاك

هات انخفاض جودة املناهج في الج

التي تعلم اللغة اإلنجليزية
من أفراد العينة يتفقون على وجود % 58

لتي مشكلة انخفاض جودة املناهج في الجهات ا

.لتعلم اللغة اإلنجليزية كأحد أبرز املشاك

قلة الجهات التي تعلم اللغة 

اإلنجليزية

من أفراد العينة يتفقون على وجود % 79

ليزية مشكلة قلة الجهات التي تعلم اللغة اإلنج

.كأحد أبرز املشاكل

من وجهة نظرك، ما هي أبرز املشاكل التي تواجه مدينتك فيما يتعلق بتعليم اللغة االنجليزية؟ 

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

ما في معاهد ممتازة، أهم ش يء "
مجموعة –" يعطونك شهادة

شابات

مجال التعليم



oتوفير جهات لتعليم اللغة اإلنجليزية .

oرفع جودة الجهات التي تعلم اللغة اإلنجليزية.

مجال التعليم

oالشركات الخاصة.

oاملعهد األهلي العالي بعرعر.

oمعهد حروف الشمال.

oمعهد األفق للغات.

oمعهد املورد الوافي للسيدات.



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال التعليم حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم البحوث العلمية التعليم املبكر رعاية املوهوبين

دعم الفئات املحتاجة دعم املدارس تعليم اللغة االنجليزية

رةتطوير وسائل تعليمية مبتك التطوير األكاديمي واملنهي 
والذاتي للطالب 

تحسين أداء املعلمين

. مي واملنهي والذاتي للطالبوير األكاديلتطتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ا

:أبرز ما فيها

يا مجال تطوير الشباب أكاديميا ومهن•

ية وذاتيا مرتبط بشكل مباشر بقض

.انتشار البطالة في املنطقة

مت العينة املمثلة لفئات امل• جتمع قي 

ي التطوير األكاديمي واملنهي والذات

.للطالب كرابع األولويات

املنهي وضع الخبراء التطوير األكاديمي و •

ل والذاتي للطالب ثاني أولويات مجا

.التعليم

اف خيارات التدريب قبلي واستكشستمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بإكساب الطالب مهارات وقدرات التعرف على اهتماماتهم واتجاهاتهم نحو العمل امل

.والتوظيف األكثر مناسبة لهم

مجال التعليم



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال التعليم حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدردعم املدارس ورش الخبراء: املصدر

مجال التعليم



69

مي واملنهي والذاتي ضعف االلتحاق باملرحلة الثانوية وببرامج التعليم العالي يشير إلى حاجة شباب املنطقة إلى التطوير األكادي

18-15)من السكان % 15
غير ملتحقين باملرحلة ( سنة

الثانوية
دود اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الح

1438الشمالية، 

30-17)من السكان  % 49
لم يلتحقوا بجامعة او ( سنة

دبلوم بعد التخرج من 
املدرسة

2010الهيئة العامة لإلحصاء، 

مجال التعليم



وق العمل، تعزيز لدى املجتمع رغبة قوية في تطوير الشباب من جميع النواحي أبرزها التطوير الدراس ي واألكاديمي، بناء مهارات س
الفكر والقيم والسلوكيات، وتطوير الشخصية وتنمية املهارات االجتماعية

70

من وجهة نظرك، ما مدى احتياج الشباب في مدينتك للبرامج التالية؟

عيف خريجي الثانوي تأهيلهم ض"
واحتواءهم في سوق العمل 

رجل أعمال–" ضعيف

هناك مشكلة انعدام وجود "
برامج خارج الدوام الرسمي 

امام مسجد–" لطالب املدارس

هناك ضعف في التمسك " 
ند بالقيم اإلسالمية خصوصا ع

مسؤول في قطاع –" الشباب
الدعوة

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر
75%

76%

76%

77%

77%

77%

77%

78%

78%

78%

79%

برامج الترفيه

برامج الرياضة البدنية

برامج حفظ القرآن الكريم

ر وتطبيق القرآن الكريم برامج تعليم تدبُّ

برامج التطوع وخدمة املجتمع

برامج ملعرفة كيفية التعامل الصحيح مع التقنية

برامج تطوير الشخصية وتنمية املهارات االجتماعية

برامج تعزيز القيم والسلوكيات

برامج لتعزيز الفكر، كأندية القراءة

برامج بناء مهارات سوق العمل

برامج التطوير الدراس ي واألكاديمي

مجال التعليم



التطوير التعامل مع املشاعر، اكتشاف الذات، املساهمة املجتمعية والدعم االجتماعي  هي أهم احتياجات الشباب املتعلقة ب
الذاتي

71

75% 77% 76% 80% 83% 82% 75% 82% 78% 72% 79%

أبذل قصارى 
جهدي حتى عندما 
أواجه صعوباٍت في 
الش يء الذي أعمل 

عليه

أستطيع التعامل 
مع مشاعري حتى 
 
ً
عندما أكون حزينا

 
ً
أو محبطا

أستمع لألشخاص 
اآلخرين وأحاول أن 

أفهم طريقة 
تفكيرهم

من املهم بالنسبة لي 
االجتهاد في 

ا/الجامعة/املدرسة
لعمل

أعتقد أن 
التعلم /الدراسة

ستساعدني على 
تحقيق أهدافي

من املهم لي 
املشاركة في 

:  مثل)مجتمعي 
عمل تطوعي، 

مساعدة اآلخرين، 
(إلخ

أعرف كيف يمكن 
استخدام مهاراتي 
واهتماماتي لتطوير 

مجتمعي

أستطيع االعتماد
على األشخاص 
الكبار القريبين
ي مني ملساعدتي ف
أي مشكلٍة 
تواجنهي

األشخاص الكبار 
القريبون مني 

يقدمون لي مختلف
أنواع الدعم 
واملساعدة

أقض ي الوقت 
الستكشاف ذاتي 

(من أنا)وهويتي 

مراعاة مشاعر 
اآلخرين مهمٌّ 
بالنسبة لي

80%

لديَّ إدراٌك واضٌح 
( من أنا)عن هويتي 

وماذا يعني ذلك لي

باستخدام أداة علمية( سنة25-16)نتائج اختبار يقيس التطور الذاتي لدى شباب املنطقة 

إدار  الذات
املهارات 
االجتماعية

اإليجابيةالهوية
الفعالية 
األكاديمية

املساهمة 
املجتمعية

الدعم االجتماعي

مجال التعليم



oتوفير برامج التطوير الدراس ي واألكاديمي للشباب.

oتوفير برامج بناء مهارات سوق العمل للشباب.

oتعزيز الفكر والقيم والسلوكيات لدى الشباب.

oتوفير برامج تطوير  الذات للشباب.

oتنمية مهارات املشاركة املجتمعية لدى الشباب.

مجال التعليم

oاملشروع الوطني ملهارات سوق العمل.

o هدف"صندوق تنمية املوارد البشرية."

oغرفة عرعر.

oعمادة خدمة املجتمع بجامعة عرعر.

oالشركات الخاصة في املنطقة.

oاملنصة الوطنية للتطوع.

oمبادرة قافلة سابك للعلوم.

oقسم مهارات تطوير الذات بجامعة الحدود الشمالية.

oاملعهد األهلي العالي بعرعر.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم البحوث العلمية التعليم املبكر رعاية املوهوبين

دعم الفئات املحتاجة دعم املدارس تعليم اللغة االنجليزية

رةتطوير وسائل تعليمية مبتك التطوير األكاديمي واملنهي 
والذاتي للطالب 

تحسين أداء املعلمين

:أبرز ما فيها. املعلمينتحسين أداءجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

وضع الخبراء مجال تحسين أداء •

.ماملعلمين أول أولويات مجال التعلي

جتمع اتفقت العينة املمثلة لفئات امل•

ن على أن هناك احتياج كبير لتحسي

%.80أداء املعلم بمعدل 

تبين من مقابالت اآلباء أن بعض •

ي األطفال يصلون مرحلة رابع ابتدائ

.وهم ال يتقنون القراءة والكتابة

كل مرتبط بشضعف مخرجات التعليم •

ي مباشر بقضية انتشار البطالة ف

.املنطقة

.جاتهامخر مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة برفع قدرات املعلمين بما يحقق تميزهم ومن ثم تميز العملية التعليمية وتحسين 

مجال التعليم
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

80%

81%

85%

86%

88%

89%

دعم املدارس

تحسين أداء املعلمين

التطوير األكاديمي واملنهي والذاتي للطالب

التعليم املبكر

رعاية املوهوبين

تعليم اللغة اإلنجليزية

تمعترتيب مجاالت التعليم حسب األولوية من وجهة نظر املج براءترتيب مجاالت التعليم حسب األولوية من وجهة نظر الخ

تحسين أداء املعلمين

التطوير األكاديمي واملنهي والذاتي للطالب

رعاية املوهوبين

تعليم اللغة اإلنجليزية

دعم البحوث التعليمية

التعليم املبكر

دعم الفئات املحتاجة 

تعليم القران الكريم

(التقنيات الحديثة) تطوير وسائل تعليمية مبتكرة 

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدردعم املدارس ورش الخبراء: املصدر

مجال التعليم



 على الحاجة لزيادة أعداد امل
ً
علمين وتحسين لدى املجتمع إيمان قوي بأهمية تعزيز مكانة املعلم في املجتمع ورفع معنوياته عالوة

 
ً
عملية تقييمهم وتطويرهم أكاديميا

75

اغلب . الهرم عندنا مقلوب"
ل اللي يدخلون التعليم هم اق

مخرجات الثانوية العامة الن 
رواتب ومميزات الطب 

ابي الهرم . والهندسة اعلى
ز ينقلب واحط للتعليم حواف
واحط له رواتب بحيث ما 
وية يدخله اال نخبة طالب الثان

قائد تربوي –" العامة

قط قائد املدرسة يقولك ما يس" 
؟ عشان يبان ليشعندي أحد 

–" عند الوزارة انه ناجح
مجموعة شباب

:من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدينتك للتالي

68%

73%

73%

75%

76%

76%

78%

78%

79%

80%

81%

…املختلفة مع في عالقاتهم)الحاجة إلى تنمية مستوى التزام املعلمين األخالقي 

…م، اإلعداد االلتزام بالدوا)الحاجة إلى تنمية مستوى التزام املعلمين املنهي 

ِّ مع الطلب
ةالحاجة إلى تطوير قدرات املعلمين في التعامل التربوي 

علمون التي يحتاجها امل( التدريسية واإلرشادية)الحاجة إلى توفير األدوات 

…اسوب، استخدام الح)الحاجة إلى استخدام التقنية في العملية التعليمية 

…اليب الشرح، استخدام أس)الحاجة إلى تطوير أداء املعلمين في التدريس 

ِّ للمعلم في مواد التخصص
الحاجة إلى التطوير األكاديمي 

الحاجة إلى تحسين عملية تقييم املعلمين

الحاجة إلى توفير عدٍد أكبر من املعلمين

الحاجة إلى رفع معنويات املعلمين

الحاجة إلى تعزيز مكانة املعلمين في املجتمع 

نة استبيان العي: املصدر
عاملمثلة لفئات املجتم

مجال التعليم
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ندرة فرص أبرز مشكالت التدريس من وجهة نظر معلمي املرحلة االبتدائية في مدينة عرعر هي تكدس الطالب في الصفوف و 
التطوير املنهي 

نتائج دراسة محكمة حول مشكالت

تدريس مقرر العلوم في الصفوف

ن األولوية من املرحلة االبتدائية م

وجهة نظر معلمي هذه املرحلة في

مدينة عرعر املعتمدة على املنهج

ت من الوصفي املسحي لجمع املعلوما

جميع معلمي العلوم في الصفوف

م األولى بمدينة عرعر والبالغ عدده

(.2009العنزي، )معلما ( 72)

سمشكالت التدري

انا عندي بنت قبل ال اجي " 
ت عرعر درستها بدار الحنان كان
ا في في سنة أولى تعرف تقرأ، هن

عرعر الحين عندي بنت سنة 
ثالثة ما تعرف تربط ثالث 

أب–" كلمات مع بعض

مجال التعليم
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ء املعلم وجهات نظر أصحاب املصلحة جميعها تتفق على مشكلة ارتفاع عدد الطالب لكل معلم كونها أحد أسباب ضعف أدا

منطقة الرياض منطقة الحدود الشمالية

لكل مدرسة في املنطقة( سنة19-5)معدل عدد السكان في سن املدرسة 

ل لو أراد املعلم أن ينتج في ظ" 
د ان االستراتيجيات الجديدة، الب

–" طالب25ال يتجاوز الصف 
مدير مدرسة

الميذ املتوسط العاملي لنسبة الت
تلميذ16إلى املعلمين هو معلم لكل 

مية، منظمة التعاون االقتصادي والتن: املصدر
2014

16:1

مجال التعليم



oتعزيز مكانة املعلم ورفع معنوياته.

oتوفير فرص للتطوير املنهي للمعلم.

oتقليل عدد الطالب لكل معلم .

oتحسين عملية تقييم املعلمين.

مجال التعليم

oاملدارس.

oاإلدارة العامة للتعليم.

oجامعة الحدود الشمالية-كلية التربية .

oاملعلمين.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم البحوث العلمية التعليم املبكر رعاية املوهوبين

دعم الفئات املحتاجة دعم املدارس تعليم اللغة االنجليزية

رةتطوير وسائل تعليمية مبتك التطوير األكاديمي واملنهي 
والذاتي للطالب 

تحسين أداء املعلمين

:أبرز ما فيها. بكرالتعليم املجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

من األطفال % 94تشير اإلحصائيات الى انه •

عليم في املنطقة  ال يلتحقون ببرامج الت

دائيةاملبكر قبل االلتحاق باملرحلة االبت

جتمع اتفقت العينة املمثلة لفئات امل•

على أن هناك احتياج كبير لبرامج 

%.86التعليم املبكر بمعدل 

رتبطة قلة توفر برامج التعليم املبكر م•

طالة بشكل مباشر بقضية انتشار الب

.في املنطقة

ر وضع الخبراء مجال التعليم املبك•

.سادس أولويات مجال التعليم

(.لتعليمياألطفال واملؤسسات واملناهج والنظام ا)مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتطوير القدرة املعرفية ملرحلة الطفولة بجميع عناصرها 

مجال التعليم
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رعاية املوهوبين

تعليم اللغة اإلنجليزية

دعم البحوث التعليمية

التعليم املبكر

دعم الفئات املحتاجة 

تعليم القران الكريم

(التقنيات الحديثة) تطوير وسائل تعليمية مبتكرة 
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80%

81%

85%

86%

88%

89%

دعم املدارس

تحسين أداء املعلمين

التطوير األكاديمي واملنهي والذاتي للطالب

التعليم املبكر

رعاية املوهوبين

تعليم اللغة اإلنجليزية

مجال التعليم
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مراحل التعليم املبكرعلى الرغم من أن غالبية املجتمع مقتنع بأهمية التعليم املبكر، إال أن االحصائيات تشير الى قلة امللتحقين ب

قون فقط من أطفال املنطقة يلتح% 6
 ببرامج التعليم املبكر ق

ً
بل فعال

االلتحاق باملرحلة االبتدائية

اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود: املصدر
1438الشمالية، 

من أفراد العينة يؤمنوا بأن % 82
التعليم املبكر مهم  لألطفال

تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر

مجال التعليم
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ندرة املعلمات تعود الفجوة بين قناعة املجتمع وإحصائيات االلتحاق بالتعليم املبكر الى قلة توفر مدارس التعليم املبكر،
املتخصصات، وضعف جودة البرامج الحالية

:في مدينتك للتالي( مدارس رياض األطفال)من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدارس التعليم املبكر 

76.7%

79.1%

80.4%

80.6%

81.4%

81.7%

83.6%

84.1%

إلزام اآلباء واألمهات بتسجيل أطفالهم في مدارس رياض األطفال

توفير األركان والوسائل التعليمية في مدارس رياض األطفال

(التكييف، الحمامات، الغرف، الخ)تحسين جودة مباني مدارس رياض األطفال 

زيادة عدد املقاعد املتوفرة في مدارس رياض األطفال

تطوير مناهج خاصٍة بالتعليم املبكر

رفع جودة مدارس رياض األطفال الحالية

توفير املعلمات والكوادر املتخصصة بالتعليم املبكر

 من املناطق السكنية
ً
توفير مدارس رياض أطفاٍل قريبة

ية تالقي أجنب. ما في حضانات"
الناس فاتحة بينها ويجيبون لها

روض املف. يعني صعبة. أطفالهم
بدل ما يكون مشروع خاص 

فوا يكون مشروع مركزي ويتوظ
فيه القاعدات في البيت 

–"تساعدهم وتنفعهم
مجموعة سيدات

طالب في قائمة 1500يوجد »
االنتظار ملدارس رياض 

يممسؤول في التعل–"األطفال

مجال التعليم
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قلة توفر مدارس التعليم املبكر مرتبطة بشكل مباشر بمشكلة انتشار البطالة لدى سيدات املنطقة

ات هناك احتياج كبير للحضان"
بحكم عمل االب واالم 

والحضانات املوجودة ال تغطي
شيخ قبيلة–" االعداد

عدم توفر "من أفراد العينة يرجحون سبب 
كسبب "حضانات أطفاٍل لرعاية األطفال أثناء العمل
نطقةمهم من أسباب مشكلة انتشار البطالة في امل

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

75%

مجال التعليم



o توفير مدارس التعليم املبكر.

oتأهيل معلمات متخصصات.

oتجويد برامج التعليم املبكر الحالية.

مجال التعليم

oروضة بيت األطفال األهلية.

oبراعم املجمعة.

oلتعليم إدارة ا-برنامج معايير التعلم املبكر النمائية

.بمنطقة الحدود الشمالية

oكلية التربية وكلية االقتصاد املنزلي.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم البحوث العلمية التعليم املبكر رعاية املوهوبين

دعم الفئات املحتاجة دعم املدارس تعليم اللغة االنجليزية

رةتطوير وسائل تعليمية مبتك التطوير األكاديمي واملنهي 
والذاتي للطالب 

تحسين أداء املعلمين

:أبرز ما فيها. دعم املدارسجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

اة مقابالت مدراء املدارس أبرزت املعان•

مدارس املنطقة من حيث تكدس 

قص الطالب وضعف البنية التحتية ون

.أدوات التعليم الالزمة 

جتمع اتفقت العينة املمثلة لفئات امل•

على أن هناك احتياج كبير لدعم 

%.80املدارس بمعدل 

كل مرتبط بشضعف مخرجات التعليم •

ي مباشر بقضية انتشار البطالة ف

.املنطقة

.ضرية والنائيةالحمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بدعم القدرات املؤسسية واإلمكانات املادية ملدارس التعليم العام في املناطق 

مجال التعليم
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تشير اإلحصائيات الى مشكلة قلة عدد املدارس باملقارنة مع عدد سكان املنطقة

منطقة الرياض منطقة الحدود الشمالية

لكل مدرسة في املنطقة( سنة19-5)معدل عدد السكان في سن املدرسة 

ن نح. نحن ظلمنا في التعليم" 
هناك . عانينا من عدد املدارس

محافظات ومدن عدد سكانها 
اقل من مدينة عرر ولديها 

دنا عن. ال نعلم ملاذا. مدارس اكثر
طالب مدرسة اما 171لكل 

110متوسط عدد الطالب هو 
االن اقرب مدرسة . لكل مدرسة

هذا . كيلو عني3ممكن تبعد 
ة ظلم للطالب وبالذات املرحل

مدير مدرسة–"االبتدائية

مجال التعليم
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وتطوير البنية التحتية باإلضافة الى زيادة القدرة االستيعابية للمدارس وتوفيرها قرب املناطق السكنية، هناك حاجة كبيرة لتحسين
للمدارس وتوفير األدوات التعليمية الالزمة

.  بعض األحياء ما فيها مدارس"
هناك عزوف عن سكن القرى 

والهجر والسبب انه فيها 
مدارس ابتدائي لكن بعد 

ا كل القرى م. االبتدائي ما في
خ شي–"فيها متوسط وثانوي 

قبيلة

من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدينتك للتالي؟

تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر

ي على املباني املستأجرة تقض " 
بييطموح الطالب واملعلم اللي 

يها ودنا تكون مدارسنا ف.. يبدع  
، يبون مالعب. تجهيزات كاملة

يبون معامل لغات، يبون 
مختبرات، هاذي حاجة الطالب

حتى نستطيع انه نقدم له
ةقائد مدرس–"تعليم صحيح

69.0%

71.0%

73.0%

76.0%

78.0%

زيادة عدد الفصول الدراسية

زيادة عدد املدارس

توفير املدارس قرب املناطق السكانية

(أجهزة تعليمية، ألواح ذكية، وسائل تعليمية، الخ)توفير أدوات التعليم الالزمة في املدارس 

(املختبرات، املالعب، تكييف، صيانه، الخ)تحسين وتطوير البنية التحتية للمدراس 

من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدينتك للتالي؟

مجال التعليم



89

لبناء كوادر محلية تحتاج املنطقة الى مدارس عاملية الستقطاب الكوادر املهمة لتنمية املنطقة وإنشاء مدارس أهلية نموذجية
مؤهلة

نحتاج مدارس عاملية "
الستقطاب األطباء 
صات املتخصصين في التخص

مجموعة كبار –" النادرة
ذكور 

يرى معظم أفراد العينة أن هناك 
ية احتياج كبير إلنشاء مدارس عامل
ميع وبلغ معدل تقييم االحتياج لج

%75أفراد العينة  

جتمعاستبيان العينة املمثلة لفئات امل: املصدر

يرى معظم أفراد العينة أن هناك 
ة احتياج كبير إلنشاء مدارس أهلي

ميع وبلغ معدل تقييم االحتياج لج
%65أفراد العينة  

جتمعاستبيان العينة املمثلة لفئات امل: املصدر

املدارس الحالية ما فيها "
يضطروا . تأسيس كويس

م العوائل يجيبون ألطفاله
مدرسات خاصة في البيت 

مجموعة –" عشان يتأسسوا
كبار إناث

مجال التعليم



مجال التعليم

oاإلدارة العامة للتعليم.

oشركة معادن.

oوزارة التعليم  .

oاملدارس.

oشركة تطوير.

o ختبرات، امل)تحسين وتطوير البنية التحتية للمدراس

(.املالعب، تكييف، صيانه، الخ

o زة أجه)توفير أدوات التعليم الالزمة في املدرسة

(.تعليمية، ألواح ذكية، وسائل تعليمية، الخ

oإنشاء مدرسة عاملية.

oإنشاء مدارس أهلية نموذجية.



لوحة عدادات صحة املجتمع
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التعليم

الصحة

االجتماعي

الدعوي 

املساجد

اإلعالمي

47%
قلة األماكن 

املتوفرة لالهتمام 
ورعاية املوهوبين

27%
مستوى الرضا 
م عن برامج تعلي
ةاللغة اإلنجليزي

85%
احتياج الشباب 
للتطوير األكاديمي 

واملنهي والذاتي
81%

احتياج املعلمين
لرفع املعنويات 
وتعزيز الصورة 

6%
نسبة امللتحقين 
ر بالتعليم املبك

(رياض األطفال)
78%

الحاجة لتطوير البنية 
التحتية للمدارس 
ةوتوفير أدوات تعليمي

28%
تمارس /يمارس

الرياضة بالحد 
املوص ى به

64%
مستوى الرضا 
توفر الخدمات 

الصحية
64%

مدى الشعور 
بانتشار املخدرات

56%
مستوى الرضا 
عن الخدمات 

الصحية
65%

مستوى الرضا عن 
توفر الخدمات 

الصحية في القرى 
والهجر

80%
الحاجة لسن أنظمة بيئية 

التدخين في األماكن )
(العامة، تدوير النفايات

16% نسبة البطالة 
لدى السعوديين

80%

ر الحاجة إلى توفي
دوٍر لرعاية ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

80%
الحاجة لرفع 

جودة الخدمات 
االجتماعية

43%
بحاجة الى 

مساعدة تتعلق
بأسرتهم

80%

ة الحاجة إلى التوعي
ية بالقيم االجتماع
دتنا املنبثقة من عقي
اإلسالمية

73% الحاجة لتمكين املرأة

79%

الحاجة إلى رفع 
مستوى  االلتزام الديني 
والسلوك االسالمي في 

املجتمع

74%
ير االحتياج لتطو 

مجال الدعوة في 
القرى والهجر

72%
ة االحتياج لتأهيل دعا
من أهل املنطقة  في 

القرى والهجر
58%

مستوى الرضا عن
املحتوى الدعوي 

اإللكتروني
57%

مستوى الرضا عن
امج الفعاليات والبر 
الدعوية

74% الحاجة إلى تطوير 
قدرات الدعاة

74%
الحاجة إلى تأهيل 
األئمة والخطباء 

والعاملين
71%

مستوى الرضا 
عن األئمة 
والخطباء

61%
قدرات اإلمام في 
حل املشاكل 
االجتماعية

57%
يقولون أن برامج

املسجد 
ةاالجتماعية جاذب

67%
يقولون الخطب 

واملحاضرات لها عالقة
بقضايا املجتمع

69%

الحاجة لتوفير املرافق 
التكميلية للمسجد

مواقف، مكتبة، مغسلة )
( أموات، إلخ

74%

الحاجة إلى  توعية 
املجتمع بدور 
االعالم وكيفية 
التعامل معه

75%
الحاجة لتطوير
%61مجال اإلعالم

مدى مساهمة 
اإلعالم في تعزيز القيم 

والسلوكيات 
اإليجابية

67%
الث يقضون أكثر من ث

ساعات على وسائل 
التواصل االجتماعي

79%
الحاجة لتوظيف 
اإلعالم في خدمة 
قضايا املنطقة

79%
الحاجة لتأهيل كوادر 

إعالمية محترفة

أهم املؤشرات في املجاالت ذات األولوية

.لالطالع على تفاصيل كل مؤشر يمكن الرجوع للقسم الخاص به في التقرير.اللون الغامق في الشكل البياني يمثل النسبة املئوية.كل مؤشر يمثل أحد املجاالت الفرعية ذات األولوية.هذه اللوحة تلخص أهم املؤشرات لالحتياجات ذات األولوية



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

ي دعم وتطوير برنامج الطب املنزل
التشريعات والسياسات 

واألنظمة الصحية
التوعية الوقائية للمجتمع

الرعاية الصحية للمرض ى 
النفسيين

توفير خدمات صحية للتجمعات 
السكانية النائية

توفر خدمات الرعاية الصحية

توفير املراكز والخدمات 
اإلسعافية 

الصحة السلوكية واملخدرات

جودة الخدمات الصحية

مجال الصحة



أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 
التشريعات والسياسات واألنظمة 

الصحية
التوعية الوقائية للمجتمع 

نالرعاية الصحية للمرض ى النفسيي
توفير خدمات صحية للتجمعات 

السكانية النائية
توفر خدمات الرعاية الصحية

توفير املراكز والخدمات اإلسعافية الصحة السلوكية واملخدرات

جودة الخدمات الصحية

ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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:أبرز ما فيها. قائية للمجتمعالتوعية الو جالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

ة وضع الخبراء مجال التوعية الوقائي•

.للمجتمع أول أولويات مجال الصحة

يشير اختبار ممارسات الصحة •

ة الوقائية الذي تم اجراءه على العين

املمثلة لفئات املجتمع الى تدني

.ةمستويات ممارسات الصحة الوقائي

فع يتفق مسؤولو الصحة على ضرورة ر •

.الوعي املجتمعي الصحي

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.79احتياج في املجال بمعدل 

ل وعي املجتمع الصحي مرتبط بشك•

.زمنةمباشر بقضية انتشار األمراض امل

كل دوري ومراجعة الرياضة بشسة مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتحسين السلوكيات الوقائية الصحية لدى أفراد املجتمع مثل الغذاء الصحي وممار 

.الطبيب للفحص الدوري

مجال الصحة



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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85%

83%

80%

79%

77%

الصحة السلوكية واملخدرات

جود  الخدمات الصحية

توفر خدمات الرعاية الصحية

للمجتمع( الصحية)التوعية الوقائية 

التشريعات والسياسات واألنظمة الصحية

 
 
األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر املجت اءترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر الخبر 

للمجتمع(  الصحية)التوعية الوقائية 

توفر خدمات الرعاية الصحية

ة التشريعات والسياسات الصحية والشراكات املجتمعي

جودة الخدمات الصحية

الصحة السلوكية واملخدرات

توفير خدمات صحية للتجمعات السكانية النائية

دعم البحوث الطبية

(قل ن-كوادر -تجهيزات ) دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 

الرعاية الصحية للمرض ى النفسيين

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدرتوفير املراكز والخدمات االسعافية  ورش الخبراء: املصدر

مجال الصحة



جتمعي الصحيانتشار السمنة وضغط الدم وكوليسترول الدم والسكري تشير إلى الحاجة لتكثيف الجهود من أجل رفع الوعي امل
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، ضغط الدم %(28)انتشار السمنة 
، %(11)، كوليسترول الدم %(15)

في املنطقة%( 13)والسكري 

2013مسح املعلومات الصحية في السعودية، : املصدر

A

28%

15%

8%

12%

28%

15%

11%

13%

السمنة

ارتفاع ضغط الدم

كوليسترول الدم

داء السكري 

نسبة انتشار األمراض املزمنة

الحدود الشمالية

السعودية

مجال الصحة



لى وجود ، إال أن اإلحصائيات تشير إالتوعية الوقائية للمجتمععلى الرغم من أن بعض فئات املجتمع أبدوا رضاهم عن جهود 
فجوة بين ممارسات السكان واملمارسات الصحية املوص ى بها 
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 في"فقط من أفراد العينة اختاروا % 17
ً
جميع تقريبا

وهو الحد املوص ى به من مؤسسات " أيام األسبوع
.الصحة العاملية

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

اكهة تتناول الخضروات والف/يتناول 

بالحد املوص ى به

"  ينأكثر من ساعت"فقط من أفراد العينة اختاروا % 28
.ةوهو الحد املوص ى به من مؤسسات الصحة العاملي

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

تمارس الرياضة بالحد /يمارس

املوص ى به

أكبر مثال. الوعي مشكلة كبيرة"
تقول للناس تعال افحص 
فحص السكر يقولك ما 

قيادي في الصحة–"يحتاج

نعم، مرة كل "فقط من أفراد العينة اختاروا % 31
(".سنة على األقل

1437إحصائيات املركز الوطني للقياس، : املصدر

ظم تراجع الطبيب بشكل منت/يراجع
للفحص الطبي العام

التوعية بالصحة الوقائية "
باديين فيها حيل في املوالت 

مجموعة شابات–"والروضات

مجال الصحة



حةيعود سبب الفجوة بين ممارسات السكان واملمارسات الصحية املوص ى بها الى ارتفاع األسعار وقلة الفرص املتا
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جتمعاستبيان العينة املمثلة لفئات امل: املصدر

ارتفاع أسعار األندية الرياضية
ارتفاع أسعار األغذية الصحية

قلة توفر األغذية الصحية في السوق 

باع سلوٍك صحي ِّ
 
ال يوجد لديَّ وقٌت كاٍف الت

قلة معلوماتي حول نمط الحياة الصحي

لدي تشوٌش بسبب تعارض املعلومات الصحية

ليس لديَّ حافٌز ألعيش نمط حياٍة صحي

63%

62%

57%

53%

51%

43%

75%

69%

58%

54%

ٍّ من العوائق التالية على اتباعك لنمط حي
ا ٍّ صحي؟من تجربتك الشخصية، ما مدى تأثير كل 

أسباب متعلقة بالنشاط البدنيأسباب متعلقة بالغذاء الصحي والثقافة

حاطين لك . عندنا ناديين خرابة. في عرعر ما في نوادي للنساء مؤهلة" 
.  كم جهاز مكسر وممرضتين وال وحدة فيهم متخصصات بالرياضة

مجموعة شابات–"تبي أندية رياضية متكاملة. واألسعار مرتفعة

صعوبة ممارسة الرياضة بسبب املناخ

قلة املساحات العامة املخصصة للمش ي

قلة األندية الرياضية واألماكن املالئمة

للرياضة

مجال الصحة



oتوفير أماكن ملمارسة الرياضة بأسعار مناسبة.

oتوفير أغذية صحية بأسعار مناسبة.

oتوفير محفزات التباع نمط حياة صحي.

مجال الصحة

oجمعية معافى.

o أنا أمش ي النسائي"فريق."

oاملدارس.

oاملساجد.

oالحدائق.

oصحة الحدود الشمالي.



أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 
التشريعات والسياسات واألنظمة 

الصحية
التوعية الوقائية للمجتمع

نالرعاية الصحية للمرض ى النفسيي
توفير خدمات صحية للتجمعات 

السكانية النائية
توفر خدمات الرعاية الصحية

توفير املراكز والخدمات اإلسعافية الصحة السلوكية واملخدرات

جودة الخدمات الصحية

ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أبرز ما. الرعاية الصحيةتوفر خدماتجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

:فيها

وضع الخبراء مجال توفر خدمات •

الرعاية الصحية ثاني أولويات مجال

.الصحة

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.80احتياج في املجال بمعدل 

تتفق جميع وجهات النظر •

رة واإلحصائيات على ضرورة رفع القد
عامة االستيعابية للخدمات الصحية ال

 في القرى والهجر
ً
.خصوصا

ورة تتفق جميع وجهات النظر على ضر •

.توفير خدمات صحية تخصصية

. واألنظمة املتعلقة بتوفر وانتشار خدمات الرعاية الصحية وسهولة الحصول عليهامجموعة البرامج والخدمات والكيانات

مجال الصحة



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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85%

83%

80%

79%

77%

الصحة السلوكية واملخدرات

جود  الخدمات الصحية

توفر خدمات الرعاية الصحية

للمجتمع( الصحية)التوعية الوقائية 

التشريعات والسياسات واألنظمة الصحية

 
 
األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر املجت اءترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر الخبر 

التوعية الوقائية للمجتمع

توفر خدمات الرعاية الصحية

ة التشريعات والسياسات الصحية والشراكات املجتمعي

جودة الخدمات الصحية

الصحة السلوكية واملخدرات

توفير خدمات صحية للتجمعات السكانية النائية

دعم البحوث الطبية

(قل ن-كوادر -تجهيزات ) دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 

الرعاية الصحية للمرض ى النفسيين

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدرتوفير املراكز والخدمات االسعافية  ورش الخبراء: املصدر

مجال الصحة



ر معظم  سكان املنطقة غير راضين عن توفر خدمات الرعاية الصحية  ومستوى عدم الرضا أشد لدى سكان القرى والهج

101

املراكز الصحية قليلة احنا " 
بحي الروضة نراجع في حي 

بالهجرة ال يوجد . الفيصلية
مستوصف وال دفاع مدني وهي 
منطقة مركزية بين عرعر وحزب 

شيخ قبيلة–"الجالبيل

64%

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

ن من سكان مدينة عرعر غير راضين ع
توفر خدمات الرعاية الصحية

ن من سكان القرى والهجر  غير راضي
عن توفر خدمات الرعاية الصحية

غير راٍض   راٍض تما
ً
ما

القرى والهجر في الحدود "
الشمالية بعضها ما فيها مراكز

300يعني تجمع سكاني . صحية
شخص اقرب مركز لهم يبعد 

مسؤول في –"كيلو30حوالي 
الشؤون الصحية

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

سكان عرعر 0.3% 17.0% 5.7% 8.9% 7.1% 16.8% 8.6% 10.0% 9.9% 4.9% 10.9%

سكان القرى والهجر 12.1% 7.5% 14.0% 6.5% 15.0% 9.3% 8.4% 6.5% 7.5% 13.1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

مجال الصحة



دمات وانعدام يعود سبب عدم الرضا الى قلة توفر الخدمات الصحية واملتمثل في طول فترات االنتظار للحصول على بعض الخ
القدرة على الحصول على بعضها اآلخر

102

متوسط مدة االنتظار في غرفة 

الطوارئ 

يٍب متوسط مدة االنتظار لرؤية طب

من أفراد العينة احتاجوا هم أو % 44
لم أحد معارفهم الى رعاية صحية طبية و 

.يستطيعوا الحصول عليها

فئات استبيان العينة املمثلة ل: املصدر
املجتمع

نسبة عدم الحصول على الرعاية 

الصحية

ياخذالحين تقويم االسنان "
انا طلبت . سنة سنتين ثالث
سنة وملا 12تقويم وانا عمري 

–"قالوا تعالي25صرت 
مجموعة شابات من أفراد العينة اضطروا الى % 40

االنتظار ملدة ساعة أو أكثر في غرفة
.الطوارئ للحصول على خدمة

فئات استبيان العينة املمثلة ل: املصدر
املجتمع

من أفراد العينة اضطروا الى % 20
.بيباالنتظار ملدة شهر أو أكثر لرؤية الط

فئات استبيان العينة املمثلة ل: املصدر
املجتمع

٪ من القادرين من اهل 75" 
املنطقة عندما تواجهه مشكلة 

هناك . صحية يذهب الى االردن
سرعة في مقابلة املريض، دقة 
في التشخيص، يحصل على 
العالج خالل يوم او يومين 

تاجر–"ويأتي

مجال الصحة



103

تشير اإلحصائيات الى مشكلة ضعف القدرة االستيعابية للمستشفيات مقارنة بعدد سكان املنطقة

املتوسط العاملي منطقة الحدود الشمالية

معدل عدد األسرة لكل ألف نسمة

سرير 2.67هناك 
مستشفى لكل ألف
نسمة في املنطقة
في مقارنة باملتوسط
الدول املتقدمة 

واملتوسط ( 3.6)
ل العاملي لجميع الدو 

(3.1.)

مجال الصحة



104

السرطان وأمراض القلب وأمراض العظام واملفاصل وأمراض األعصاب هم أكثر التخصصات ندرة في املنطقة

ِصْبت بها أنت أو أحد معارفك ولم تجد
ُ
 في مدينتك؟/أيٌّ من هذه األمراض أ

 
 مناسبة

 
 صحية

 
يجد لها رعاية

2%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

3%

3%

5%

6%

6%

7%

7%

8%

8%

10%

10%

12%

غيرها

التليف الكيس ي

أمراض النساء والوالدة

االضطرابات العضلية الهيكلية

أمراض املناعة الذاتية

أمراض نفسية وعقلية

ارتفاع ضغط الدم

أمراض الفم واألسنان

أمراض الكلى واملثانة

أمراض تجلط وسيولة الدم

مرض السكري 

األمراض الصدرية والربو

أمراض املعدة أو األمعاء أو البنكرياس أو الكبد

أمراض العيون 

أمراض الغدة الدرقية

أمراض األعصاب

أمراض العظام واملفاصل

أمراض القلب

السرطان

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

عرعر كلها ما فيها أحد "
يعرف يقرأ التخطيط 

–"الكهربائي للدماغ
مجموعة شباب

أنا . ما عندنا مستشفى خاصة"
مستعد أدفع فلوس عشان 

700معقول اقطع مو. اتعالج
مجموعة –"كيلو عشان اتعالج
شابات

مجال الصحة



oامةرفع القدرة االستيعابية للخدمات الصحية الع.

oلسرطان، ا: توفير كوادر طبية في التخصصات التالية

أمراض القلب، وأمراض العظام واملفاصل، وأمراض

.األعصاب

مجال الصحة

oاملراكز الصحية.

oمستشفى الحدود الشمالية.

oاملديرية العامة للشؤون الصحية.

oالكليات الصحية بالجامعة.

oالعيادات املتنقلة.

oشركات األدوات واألجهزة الصحية.



أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 
التشريعات والسياسات واألنظمة 

الصحية
التوعية الوقائية للمجتمع

نالرعاية الصحية للمرض ى النفسيي
توفير خدمات صحية للتجمعات 

السكانية النائية
توفر خدمات الرعاية الصحية

توفير املراكز والخدمات اإلسعافية الصحة السلوكية واملخدرات

جودة الخدمات الصحية

ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني

106

:ا فيهاأبرز م. املجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

وضع العامة الصحة السلوكية •

.واملخدرات أول أولويات مجال الصحة

وضع الخبراء الصحة السلوكية •

واملخدرات خامس أولويات مجال 

.الصحة

شكل مشكلة تعاطي املخدرات مرتبطة ب•

ث مباشر بمشكلة ارتفاع نسبة حواد

.السيارات في املنطقة

.  مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بالحد من السلوكيات املهلكة مثل تعاطي وإدمان املخدرات

مجال الصحة



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر املجت اءترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر الخبر 

التوعية الوقائية للمجتمع

توفر خدمات الرعاية الصحية

ة التشريعات والسياسات الصحية والشراكات املجتمعي

جودة الخدمات الصحية

الصحة السلوكية واملخدرات

توفير خدمات صحية للتجمعات السكانية النائية

دعم البحوث الطبية

(قل ن-كوادر -تجهيزات ) دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 

الرعاية الصحية للمرض ى النفسيين

توفير املراكز والخدمات االسعافية 

85%

83%

80%

79%

77%

الصحة السلوكية واملخدرات

جود  الخدمات الصحية

توفر خدمات الرعاية الصحية

للمجتمع( الصحية)التوعية الوقائية 

التشريعات والسياسات واألنظمة الصحية

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

مجال الصحة



108

عقد ملتقيات دورية تكا"
ُ
د ت

تكون اسبوعية في بعض 
املجمعات هدفها تثقيف 
مات املواطن واملقيم عن التعلي

مسؤول مكافحة –"الصحية
املخدرات

التدخين

تعاطي املخدرات

82%

64%

54%

على الرغم من الجهود املبذولة ملحاربة التدخين واملخدرات، إال أن املجتمع ما يزال يلمس انتشار هذه السلوكيات

ك؟من وجهة نظرك، ما مدى انتشار هذه املشاكل في مدينت

، %(64بمعدل )، وانتشار تعاطي املخدرات %(82بمعدل )يتفق أفراد العينة على انتشار التدخين 
(.%73بمعدل )، وانتشار الحوادث املرورية %(54بمعدل )وانتشار تعاطي املشروبات الكحولية 

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

في بعض املحافظات مثل "
طريف اصبح هذا االمر من 

-2قى املعتاد يعني من املعتاد تل
ف تعر . في الشارع يتعاطون 4

معترك الحياة صعبة على 
لي الشباب وما اعطوا املهارات ال
ه تعينهم على معالجة مثل هذ
ب القضايا فيجد املخدرات اقر 

مسؤول في –"حل ومخرج 
القطاع االجتماعي

تعاطي املشروبات الكحولية

الحوادث املرورية

 في حوادث الس151وفيات و 9"
ً
ير مصابا

"  بمنطقة الحدود الشمالية خالل شهر
(1436الهالل األحمر، )

73%

مجال الصحة



تعاطي املخدرات أحد أبرز أسباب انتشار حوادث الطرق في املنطقة

109

1000معدل حوادث السيارات لكل 
نسمة في املنطقة أعلى من ضعف

املعدل في السعودية 
2015الهيئة العامة لإلحصاء، : املصدر

A

41
الحدود 
الشمالية

16
السعودية

B

من حوادث السيارات بسبب% 50
تعاطي املخدرات

2014إدارة مكافحة املخدرات، : املصدر

مجال الصحة



أهم أسباب انتشار السلوكيات من وجهة نظر املجتمع هي الرفقة السيئة والبعد عن الدين والبطالة

110

جتمعاستبيان العينة املمثلة لفئات امل: املصدر

رفقاء السوء

البعد عن الدين

البطالة

غياب االهتمام األسري 

الفراغ

الخالفات األسرية

88%

86%

85%

84%

83%

78%

من وجهة نظرك، ما هي أكثر األسباب املؤدية لتعاطي املخدرات؟

يقولك خلك رجال وخذ لك "
مجموعة –"حشيش وحبوب

شباب

مجال الصحة



اليب رفع الوعي بأضرار التدخين واملخدرات بأس•

.أكثر فعالية

توفير محفزات معنوية ومادية الجتناب •

.التدخين واملخدرات

مجال الصحة

oجمعية معافى.

oاللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات.



أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 
التشريعات والسياسات واألنظمة 

الصحية
التوعية الوقائية للمجتمع

نالرعاية الصحية للمرض ى النفسيي
توفير خدمات صحية للتجمعات 

السكانية النائية
توفر خدمات الرعاية الصحية

توفير املراكز والخدمات اإلسعافية الصحة السلوكية واملخدرات

جود  الخدمات الصحية

ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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:ا فيهاأبرز م. املجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

مت العينة املمثلة لفئات امل• جتمع قي 

الحاجة لتحسين جودة الخدمات 

.الصحية كثاني أولويات الصحة

تطرقت فئات املجتمع من خالل •

ة املجموعات البؤرية الى حاالت واقعي

تشير الى ضعف جودة الخدمات 

تسبب بعضها الصحية في املنطقة

.بحاالت وفاة

وضع الخبراء جودة الخدمات الصحية•

.رابع أولويات مجال الصحة

.  مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتحسين أداء الخدمات الصحية التي تقدم عالج للمستفيدين

مجال الصحة



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر املجت اءترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر الخبر 

التوعية الوقائية للمجتمع

توفر خدمات الرعاية الصحية

ة التشريعات والسياسات الصحية والشراكات املجتمعي

جودة الخدمات الصحية

الصحة السلوكية واملخدرات

توفير خدمات صحية للتجمعات السكانية النائية

دعم البحوث الطبية

(قل ن-كوادر -تجهيزات ) دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 

الرعاية الصحية للمرض ى النفسيين

توفير املراكز والخدمات االسعافية 

85%

83%

80%

79%

77%

الصحة السلوكية واملخدرات

جود  الخدمات الصحية

توفر خدمات الرعاية الصحية

للمجتمع( الصحية)التوعية الوقائية 

التشريعات والسياسات واألنظمة الصحية

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

مجال الصحة



أبدوا عدم على الرغم من حصول العديد من املستشفيات واملراكز الصحية على شهادة الجودة، إال أن الكثير من أفراد املجتمع
رضاهم عن مستوى الخدمات الصحية في مدينتهم، ومستوى الرضا عن املستشفيات العامة أقل من املراكز الصحية

114

الرضا عن املستشفيات العامة الرضا عن املراكز الصحية  
ً
الرضا عن خدمات الرعاية الصحية عموما

دمات معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا عن الخ
%.56الصحية في مدينتهم هو 

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

دمات معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا عن الخ
%57الصحية في املراكز الصحية هو 

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا عن 
و الخدمات الصحية في املستشفيات الصحية ه

54.%

تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر

هناك . األخطاء الطبية كثيرة"
حادثة قبل شهر بمستشفى 

رفحاء وهي دفن رحم امرأة سلم 
لزوجها باعتقاد انه طفلها وهذه

مسؤول في –" كارثة انسانية
القطاع االجتماعي

مستشفيات حاصلة 3عندنا "
مراكز صحية 10على الجودة و

حاصلة على الجودة والباقي في 
. بيئة العمل مطورة. الطريق

مسؤول –" نظام فندقة تقريبا
في القطاع الصحي

مجال الصحة



يعود سبب انخفاض الرضا عن الخدمات الصحية إلى ضعف الكوادر الصحية وقلة توفر األدوات واألجهزة الطبية
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ما مدى رضاك عن الجوانب التالية من الخدمات الصحية في مدينتك؟

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

خدمات الطوارئ 

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.56خدمات الطوارئ هو 

توفر األدوية الالزمة

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.56توفر األدوية االزمة هو 

في األجهزة الطبية/توفر األدوات

اتاملراكز الصحية واملستشفي

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.54األجهزة الطبية هو / توفر األدوات

األطباء، )الكوادر الصحية 

(املمرضين، الفنيين، الخ

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.49الكوادر الصحية هو 

ة اتباع الخدمات الصحية ألنظم

السالمة والجودة

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

اتباع الخدمات الصحية ألنظمة السالمة 

%.57والجودة هو 

املباني واملرافق

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

املباني واملرافق في املراكز الصحية 

%.59واملستشفيات هو 

مجال الصحة
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خدمات الطوارئ 

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.56خدمات الطوارئ هو 

توفر األدوية الالزمة

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.56توفر األدوية االزمة هو 

في األجهزة الطبية/توفر األدوات

اتاملراكز الصحية واملستشفي

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.54األجهزة الطبية هو / توفر األدوات

األطباء، )الكوادر الصحية 

(املمرضين، الفنيين، الخ

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

%.49الكوادر الصحية هو 

ما مدى رضاك عن الجوانب التالية من الخدمات الصحية في مدينتك؟

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

اتباع الخدمات الصحة ألنظمة 

السالمة والجودة

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

اتباع الخدمات الصحية ألنظمة السالمة 

%.57والجودة هو 

املباني واملرافق

عن معدل تقييم أفراد العينة ملستوى الرضا

املباني واملرافق في املراكز الصحية 

%.59واملستشفيات هو 

الحين . كل ش يء عندهم أدول "
موألم في صدري يجينيانا 

. سنوات7طبيعي يمكن لي 
–" اروح يقولوا ما في ش يء
مجموعة شابات

أكبر تحدي بالنسبة لنا "
كمراكز صحية  هو النقص في 

–" بعض فئات القوى العاملة
مسؤول في القطاع الصحي

في بعض التحاليل الزم تروح"
" زاتلتبوك تسويها، ما في تجهي

أخصائي اجتماعي–
وه بنت عندها تشجاتنيانا "

وهي اكتشوافي القلب بس ما 
.  رةببطني ما في اجهزة متطو 
نة السونار اللي يكشف األج

–" والتشوهات ما في
مجموعة شابات

مجال الصحة



خدمات توفير نظام أكثر فعالية لتقييم وتجويد ال•

.الصحية

.توفير كوادر صحية مؤهلة•

ملراكز األجهزة الطبية املطلوبة في ا/توفير األدوات•

.الصحية واملستشفيات

مجال الصحة

oاملراكز الصحية.

oمستشفى الحدود الشمالية، املديرية العامة .

.  للشؤون الصحية

oالكليات الصحية بالجامعة  .

oالعيادات املتنقلة  .

oشركات األدوات واألجهزة الصحية.



أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 
التشريعات والسياسات واألنظمة 

الصحية
التوعية الوقائية للمجتمع

نالرعاية الصحية للمرض ى النفسيي
توفير خدمات صحية للتجمعات 

السكانية النائية
توفر خدمات الرعاية الصحية

توفير املراكز والخدمات اإلسعافية الصحة السلوكية واملخدرات

جودة الخدمات الصحية

ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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:ا فيهاأبرز م. املجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

وضع الخبراء مجال التشريعات •

والسياسات الصحية والشراكات 

.حةاملجتمعية ثاني أولويات مجال الص

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.77احتياج في املجال بمعدل 

.البحوث الهادفة الى تطوير القطاع الصحي و مجموعة البرامج املساهمة في تطوير التشريعات والسياسات الداعمة لذلك

مجال الصحة



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الصحة حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر املجت اءترتيب مجاالت الصحة حسب األولوية من وجهة نظر الخبر 

85%

83%

80%

79%

77%

الصحة السلوكية واملخدرات

جود  الخدمات الصحية

توفر خدمات الرعاية الصحية

للمجتمع( الصحية)التوعية الوقائية 

التشريعات والسياسات واألنظمة الصحية

التوعية الوقائية للمجتمع

توفر خدمات الرعاية الصحية

التشريعات والسياسات واألنظمة الصحية

جودة الخدمات الصحية

الصحة السلوكية واملخدرات

توفير خدمات صحية للتجمعات السكانية النائية

دعم البحوث الطبية

(قل ن-كوادر -تجهيزات ) دعم وتطوير برنامج الطب املنزلي 

الرعاية الصحية للمرض ى النفسيين

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدرتوفير املراكز والخدمات االسعافية  ورش الخبراء: املصدر

مجال الصحة
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تتمحور األولويات حول تحسين البيئة العامة في املنطقة والعالج خارج الدولة

:من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدينتك لألنظمة التالية

81%

79%

78%

77%

76%

74%

الحواملنظاٌم ملنع التدخين في األماكن العامة وفي وجود األطفال و 

توفير حاويات إعادة تدوير املهمالت

لدولةتطوير التشريعات والسياسات الخاصة بطلب العالج خارج ا

نظاٌم يضمن قوانين السالمة في بيئة العمل

سرعة، نظاٌم لضبط مخالفات السلوكيات الخطرة للسائقين كال

…مان، واستخدام الهاتف الخليوي أثناء القيادة، وعدم وضع حزان األ 

ة بالصحة في املدارس رَّ والجامعاتنظاٌم ملنع بيع املأكوالت املضِّ

سنوات 7عندنا الطفل "
مجموعة كبار–"يدخن

مجال الصحة



ماكن سن أنظمة وقوانين تمنع التدخين في األ •

.العامة

.تسن أنظمة وقوانين إلعادة تدوير النفايا•

مجال الصحة

oاملديرية العامة للشؤون الصحية  .

oمراكز األبحاث الصحية بالجامعة.

oوزارة الصحة.



لوحة عدادات صحة املجتمع
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التعليم

الصحة

االجتماعي

الدعوي 

املساجد

اإلعالمي

47%
قلة األماكن 

املتوفرة لالهتمام 
ورعاية املوهوبين

27%
مستوى الرضا 
م عن برامج تعلي
ةاللغة اإلنجليزي

85%
احتياج الشباب 
للتطوير األكاديمي 

واملنهي والذاتي
81%

احتياج املعلمين
لرفع املعنويات 
وتعزيز الصورة 

6%
نسبة امللتحقين 
ر بالتعليم املبك

(رياض األطفال)
78%

الحاجة لتطوير البنية 
التحتية للمدارس 
ةوتوفير أدوات تعليمي

28%
تمارس /يمارس

الرياضة بالحد 
املوص ى به

64%
مستوى الرضا 
توفر الخدمات 

الصحية
64%

مدى الشعور 
بانتشار املخدرات

56%
مستوى الرضا 
عن الخدمات 

الصحية
65%

مستوى الرضا عن 
توفر الخدمات 

الصحية في القرى 
والهجر

80%
الحاجة لسن أنظمة بيئية 

التدخين في األماكن )
(العامة، تدوير النفايات

32% نسبة البطالة 
لدى السعوديين

80%

ر الحاجة إلى توفي
دوٍر لرعاية ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

80%
الحاجة لرفع 

جودة الخدمات 
االجتماعية

43%
بحاجة الى 

مساعدة تتعلق
بأسرتهم

80%

ة الحاجة إلى التوعي
ية بالقيم االجتماع
دتنا املنبثقة من عقي
اإلسالمية

73% الحاجة لتمكين املرأة

79%

الحاجة إلى رفع 
مستوى  االلتزام الديني 
والسلوك االسالمي في 

املجتمع

74%
ير االحتياج لتطو 

مجال الدعوة في 
القرى والهجر

72%
ة االحتياج لتأهيل دعا
من أهل املنطقة  في 

القرى والهجر
58%

مستوى الرضا عن
املحتوى الدعوي 

اإللكتروني
57%

مستوى الرضا عن
امج الفعاليات والبر 
الدعوية

74% الحاجة إلى تطوير 
قدرات الدعاة

74%
الحاجة إلى تأهيل 
األئمة والخطباء 

والعاملين
71%

مستوى الرضا 
عن األئمة 
والخطباء

61%
قدرات اإلمام في 
حل املشاكل 
االجتماعية

57%
يقولون أن برامج

املسجد 
ةاالجتماعية جاذب

67%
يقولون الخطب 

واملحاضرات لها عالقة
بقضايا املجتمع

69%

الحاجة لتوفير املرافق 
التكميلية للمسجد

مواقف، مكتبة، مغسلة )
( أموات، إلخ

74%

الحاجة إلى  توعية 
املجتمع بدور 
االعالم وكيفية 
التعامل معه

75%
الحاجة لتطوير
%61مجال اإلعالم

مدى مساهمة 
اإلعالم في تعزيز القيم 

والسلوكيات 
اإليجابية

67%
الث يقضون أكثر من ث

ساعات على وسائل 
التواصل االجتماعي

79%
الحاجة لتوظيف 
اإلعالم في خدمة 
قضايا املنطقة

79%
الحاجة لتأهيل كوادر 

إعالمية محترفة

أهم املؤشرات في املجاالت ذات األولوية

.لالطالع على تفاصيل كل مؤشر يمكن الرجوع للقسم الخاص به في التقرير.اللون الغامق في الشكل البياني يمثل النسبة املئوية.كل مؤشر يمثل أحد املجاالت الفرعية ذات األولوية.هذه اللوحة تلخص أهم املؤشرات لالحتياجات ذات األولوية



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب ترتيب املجاالت الفرعية للمجال االجتماعي حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
املصلحة والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني

123

أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

اء بناء الشخصية املتكاملة ألبن
وبنات املدينة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأة  تجويد الخدمات االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

ياملجال االجتماع



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب ترتيب املجاالت الفرعية للمجال االجتماعي حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
املصلحة والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

اء بناء الشخصية املتكاملة ألبن
وبنات املدينة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأة رفع جودة الخدمات االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

:أبرز ما فيها. طالةمكافحة البجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

مجال مكافحة البطالة أول أولويات 

.القطاع االجتماعي

ة تشير االحصائيات الى تصدر نسب•

نة انتشار البطالة في املنطقة مقار 

.باملناطق األخرى 

تماعي يتفق املسؤولون في القطاع االج•

شكل على أن مشكلة البطالة مرتبطة ب

ى مباشر بالقضايا االجتماعية األخر 

.مثل املشاكل األسرية واملخدرات

وضع الخبراء مجال مكافحة البطالة•

.رابع أولويات املجال االجتماعي

.مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بمساعدة العاطلين عن العمل وتأهيلهم وتوفير الوظائف واالعمال املناسبة لهم

ياملجال االجتماع



ترتيب املجاالت الفرعية للمجال االجتماعي حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

جتمعترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر امل لخبراءترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر ا

رعاية فاقدي الرعاية

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية 

البناء والتمكين األسري 

مكافحة البطالة 

تمكين املرأة 

رفع جودة الخدمات االجتماعية 

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

دور املالحظة االجتماعية واملسجونين

مكافحة الفقر 

تمكين األسر املنتجة 
.اث فقطتم حساب ترتيب مجال تمكين املرأة من وجهة نظر املجيبين اإلن: مالحظة* 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

70%

73.7%

74.2%

74.5%

80%

83%

86%

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية

البناء والتمكين األسري 

تمكين املرأ 

رعاية فاقدي الرعاية

رفع جود  الخدمات االجتماعية

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

مكافحة البطالة

ياملجال االجتماع
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متوسط اململكة منطقة الحدود الشمالية

( سنة فأكثر15)بين السكان نسبة انتشار البطالة 

البطالة تؤدي الى املخدرات" 
–"واملخدرات تؤدي الى الطالق

مسؤول في القطاع االجتماعي

االجتماعية األخرى جميع وجهات النظر واإلحصائيات تتفق على ضرورة حل مشكلة البطالة في املنطقة كونها أهم مسبب للمشاكل

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع

37%

جملة غير السعوديون  السعوديون  جملة غير السعوديون  السعوديون 

3.4 0.7 7.6 6.5 0.6 11.5 ذكور 

21 2.6 30.9 43.8 4.3 49.5 إناث

6.1 0.9 12.9 13.7 1.3 23 جملة

4-3في كل بيت ال يقل عن " 
إمام مسجد–" بدون عمل

البطالة هي سبب انحراف" 
مجموعة –" الشباب

سيدات

ياملجال االجتماع



وق العمل يعود سبب البطالة الى قلة الوظائف وانعدام شبكات التوظيف وعدم تناسق مخرجات الجامعات مع احتياجات س
وثقافة املجتمع تجاه األعمال املهنية

127

جتمعاستبيان العينة املمثلة لفئات امل: املصدر

مخرجات الجامعات غير متناسقٍة مع 
احتياجات سوق العمل

ل ثقافة املجتمع للقيام ببعض  عدم تقبُّ
األعمال املهنية

قلة معرفة الباحثين عن عمٍل عن كيفية 
البحث عن عمل

قلة الخبرة العملية لدى الباحثين عن عمل

ضعف مهارات العمل لدى الباحثين عن عمل، 
كالتواصل والقيادة والعمل الجماعي

ضعف القدرات الشخصية لدى الباحثين عن 
(مثل احترام الذات واالستقاللية)عمل 

ضعف املؤهالت التعليمية لدى الباحثين عن
عمل

عدم وجود شغٍف ورغبٍة قوية للتعلم والعمل 
لدى الباحثين عن عمل

71%

67%

64%

61%

60%

59%

56%

56%

75%

73%

73%

73%

70%

70%

69%

61%

افقتك على األسباب التالية ملشكلة البطالة في مدينتك؟ من وجهة نظرك، ما مدى مو

أسباب متعلقة بفرص العمل  أسباب متعلقة بالباحثين عن العمل

عدم توفر وظائف في املدينة

ن عدم وجود خدماٍت تربط بين الباحثين ع
العمل وفرص العمل

تدني رواتب الوظائف املتوفرة

ال عدم توفر حضانات أطفاٍل لرعاية األطف
أثناء العمل

تدني مستوى بيئات العمل في الشركات
باملدينة

طول ساعات العمل في الوظائف املتوفرة

استحواذ السكان من خارج املنطقة على 
الوظائف املتوفرة في املدينة

عدم توفر مواصالٍت للذهاب للعمل

ياملجال االجتماع
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مخرجات الجامعات غير متناسقٍة مع 
احتياجات سوق العمل

ل ثقافة املجتمع للقيام ببعض  عدم تقبُّ
األعمال املهنية

قلة معرفة الباحثين عن عمٍل عن كيفية 
البحث عن عمل

قلة الخبرة العملية لدى الباحثين عن عمل

ضعف مهارات العمل لدى الباحثين عن عمل، 
كالتواصل والقيادة والعمل الجماعي

ضعف القدرات الشخصية لدى الباحثين عن 
(مثل احترام الذات واالستقاللية)عمل 

ضعف املؤهالت التعليمية لدى الباحثين عن
عمل

عدم وجود شغٍف ورغبٍة قوية للتعلم والعمل 
لدى الباحثين عن عمل

71%

67%

64%

61%

60%

59%

56%

56%

75%

73%

73%

73%

70%

70%

69%

61%

افقتك على األسباب التالية ملشكلة البطالة في مدينتك؟ من وجهة نظرك، ما مدى مو

أسباب متعلقة بفرص العمل  أسباب متعلقة بالباحثين عن العمل

عدم توفر وظائف في املدينة

ن عدم وجود خدماٍت تربط بين الباحثين ع
العمل وفرص العمل

تدني رواتب الوظائف املتوفرة

ال عدم توفر حضانات أطفاٍل لرعاية األطف
أثناء العمل

تدني مستوى بيئات العمل في الشركات
باملدينة

طول ساعات العمل في الوظائف املتوفرة

استحواذ السكان من خارج املنطقة على 
الوظائف املتوفرة في املدينة

عدم توفر مواصالٍت للذهاب للعمل

شريحة كبيرة تعيش تحت خط" 
راعة الفقر بحكم املنطقة ما فيها ز 

. وال صناعة تحسن من دخل الفرد
األغنام صارت غير مجدية بحكم 
غالء األعالف وعدم وجود مناطق 

شيخ قبيلة–" رعوية قريبة

هناك. من اهم االسباب التعليم" 
ة العديد من خريجي التربية الخاص
بدون حاجة فعلية لهم في سوق 

مسؤول في القطاع –" العمل
االجتماعي

التوجه حكومي بحت عند "
الشباب، ابي مكتب وابي شاهي

ة الحكومة مسؤول. ووظيفة مرموقة
–" عني أنا مني مسؤول عن نفس ي

مجموعة شباب

ياملجال االجتماع
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الق مشاريعهممعظم الشباب الراغبين بإنشاء مشاريعهم التجارية الخاصة ليست لديهم املعرفة والدعم الذي يحتاجونه إلط

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

عية انا رحلت للجنة التنمية االجتما"
كنت ابغ افتح . عشان القروض

قالت وهللا لس ما في اي . مشروع
دخلت . قالت روحي للريادة. قرض

عليهم ما شاء هللا كلهم جالسين
في حتى لألسر املنتجة ما. يتقهوون

مجموعة –" دورات ما في أي ش يء
شابات

نحتاج دورات. كلنا خريجين تربية"
اد تدريبية وتوفير مستشارين لرو 

"  هماألعمال يساعدوهم في إنشاء شركات
مجموعة شباب–

ياملجال االجتماع



 في املجاالت التي ي•
ً
حتاجها تأهيل الشباب مهنيا

.سوق العمل

.هنيةالعمل على تغيير الثقافة تجاه األعمال امل•

عمل توفير شبكات تربط بين الباحثين عن ال•

.وفرص العمل

توفير مسرعات وحاضنات أعمال للشركات •

.الناشئة

ياملجال االجتماع

oاملؤسسة العامة للتدريب التقني واملنهي.

o اإللكترونية" دروب"منصة.

o جنى"مركز بناء لألسر املنتجة  ."

o هدف"صندوق تنمية املوارد البشرية  ."

o دعم العمل الحر"برنامج."

oنمية برنامج التوطين املوجه باملنطقة، بنك الت

.االجتماعية
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

اء بناء الشخصية املتكاملة ألبن
وبنات املدينة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأة رفع جودة الخدمات االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

:أبرز ما فيها. الرعايةرعاية فاقديجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

وضع الخبراء مجال رعاية فاقدي •

.يالرعاية أول أولويات املجال االجتماع

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

مجال رعاية فاقدي الرعاية رابع 

.أولويات القطاع االجتماعي

تماعي يتفق املسؤولون في القطاع االج•

على مشكلة نقص املراكز املؤهلة 

لرعاية ذوي االحتياجات الخاصة، 

.األطفال واملسنين فاقدي الرعاية

ي تجعل منهم ي جميع الجوانب التة فمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة برعاية فاقدي الرعاية من كبار السن واألرامل واألطفال وذوي االحتياجات الخاص

.مواطنين مندمجين في املجتمع

ياملجال االجتماع
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

جتمعترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر امل لخبراءترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر ا

رعاية فاقدي الرعاية

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية 

البناء والتمكين األسري 

مكافحة البطالة 

تمكين املرأة 

رفع جودة الخدمات االجتماعية  

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

دور املالحظة االجتماعية واملسجونين

مكافحة الفقر 

تمكين األسر املنتجة 
70%

73.7%

74.2%

74.5%

80%

83%

86%

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية

البناء والتمكين األسري 

تمكين املرأ 

رعاية فاقدي الرعاية

رفع جود  الخدمات االجتماعية

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

مكافحة البطالة

.اث فقطتم حساب ترتيب مجال تمكين املرأة من وجهة نظر املجيبين اإلن: مالحظة* 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

ياملجال االجتماع
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املجتمعاستبيان العينة املمثلة لفئات: املصدر

تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر

تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر

80%

77%

76%

 للرعاية االجتماعية ثم األطفال ثم املسنين
ً
ذوي االحتياجات الخاصة هم أكثر فئات املجتمع احتياجا

حيلاملعاقين هنا حيل " 
م مالهم تعلي. ضايعحقهم 

ي مع انه ف. أبدا وال تأهيل
ية كثير متخصصين ترب

خاصة لكن ما في أماكن 
مجموعة –" تحتويهم

شابات

كبار السن مالهم دار" 
–" وما في جهة تخدمهم
أخصائي اجتماعي

ياملجال االجتماع
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نقص مراكز تأهيل ذوي االحتياجات الخاصة تدفع األهالي لتحمل أعباء الهجرة للبحث عن مراكز متخصصة

يؤهلعالجعنللبحثاألردنإلىالذهابأجلمناملبكرالتقاعدعلىحصلبأنه:الرويليالريضاملواطنوقال"

املجتمع،فياالندماجعلىليساعدهالتوحدطيفمنيعانيوالذيسنوات،سبعالعمرمنالبالغفهدابنهقدرات

الشماليةودوالحدالجوفمنطقةفيالتوحدلذوي متخصصةمراكزتوفرلعدملألردنلالتجاهاضطربأنهمؤكدا

لذوي صةمتخصمراكزتوفرلعدماألردنفيالبنتهعالجعنللبحثاتجهأنهالعنزي مرض ياملواطنوذكر...

أنكمان،للبنيوحيدقسمعلىويحتوي مستأجر،مبنىفيشاملتأهيلمركزفقط{ويوجد}عرعر،فياإلعاقة

".عرعر فيوتجهيزهابناؤهايتمولملهاأرضتوفيرتموالتيمعوقينأطفالجمعيةتفتقراملنطقة

(2015إخبارية عرعر، )

ياملجال االجتماع

http://www.ararnews.com/2642763.html
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

اء بناء الشخصية املتكاملة ألبن
وبنات املدينة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأة
رفع جود  الخدمات 

االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

أبرز ما . مات االجتماعيةتجويد الخدجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

:فيها

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

مجال رفع جودة الخدمات االجتماعية 

.ثالث أولويات القطاع االجتماعي

وضع الخبراء مجال تجويد الخدمات •

االجتماعية سادس أولويات املجال 

.االجتماعي

تمكين املستفيدين من جودة خدماتها و فع مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتحسين القدرات املؤسسية للجهات العاملة في العمل االجتماعي بما يساعد على ر 

.الحصول على خدماتها بسهولة ويسر

ياملجال االجتماع
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

جتمعترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر امل لخبراءترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر ا

رعاية فاقدي الرعاية

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية 

البناء والتمكين األسري 

مكافحة البطالة 

تمكين املرأة 

رفع جودة الخدمات االجتماعية 

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

دور املالحظة االجتماعية واملسجونين

مكافحة الفقر 

تمكين األسر املنتجة 
70%

73.7%

74.2%

74.5%

80%

83%

86%

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية

البناء والتمكين األسري 

تمكين املرأ 

رعاية فاقدي الرعاية

رفع جود  الخدمات االجتماعية

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

مكافحة البطالة

.اث فقطتم حساب ترتيب مجال تمكين املرأة من وجهة نظر املجيبين اإلن: مالحظة* 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

ياملجال االجتماع
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أقل مستويات الرضا عن الخدمات االجتماعية هي خدمات ذوي االحتياجات الخاصة ورعاية األطفال فاقدي الرعاية

:ما مدى رضاك عن الخدمات االجتماعية التالية في مدينتك

44%

44%

48%

50%

50%

52%

53%

53%

54%

خدمات ذوي االحتياجات الخاصة

رضرعاية األطفال الذين يعانون من غياب أحد الوالدين أو عجزه بسبب امل

العاطفيةاملعالجة النفسية لألفراد الذين يعانون من االضطرابات العقلية و 

رعاية كبار السن وإشراكهم في املجتمع

لمراقبة إعادة تأهيل املسجونين واإلرشاد النفس ي لألفراد الذين يخضعون ل

االجتماعية

رعاية أهالي املسجونين

اإلرشاد األسري واالستشارات األسرية

رعاية األيتام

رعاية الفقراء واملحتاجين

ن والى نحتاج الى اخصائيين متخصصي" 
يعي احيانا ولي االمر ال. توعية املجتمع

الى ان ابنه عنده مشكلة في التخاطب
.  انهان يكبر وال يستطيع ان يعدل لس

عندما يستطيع ولي االمر تشخيص
–." نحالة ابنه مبكرا العالج يكون ممك

مدير مدرسة

نحن بحاجة إلى محاضن لألطفال " 
املحضن الوحيد . فاقدي الرعاية

.  املوجود حكومي محدود القدرات
ان طبيعة املجتمع القبلي ال يرض ى

يذهب الى محضن حكومي فاذا وجدت
مسؤول في–" محاضن خيرية أفضل

الشؤون اإلسالمية

ياملجال االجتماع



جات توفير برامج بجودة عالية لرعاية ذوي االحتيا•

.الخاصة

اقدي توفير برامج بجودة عالية الحتضان األطفال ف•

.الرعاية

معالجة مسببات االحتياجات الخاصة وفقدان •

.الرعاية لدى األطفال

ياملجال االجتماع

oكليات الدراسات االجتماعية  .

oمركز التأهيل الشامل  .

oلجنة التنمية االجتماعية  .

oجمعية ساعد الخيرية  .

oجمعية رعاية األيتام بعرعر.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

اء بناء الشخصية املتكاملة ألبن
وبنات املدينة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأة رفع جودة الخدمات االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

:أبرز ما فيها. مكين األسري البناء والتجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

ن وضع الخبراء مجال البناء والتمكي•

.ماعياألسري ثالث أولويات املجال االجت

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.74احتياج في املجال بمعدل 

ة تشير االحصائيات الى تصدر نسب•

ة انتشار الطالق في املنطقة مقارن

.باملناطق األخرى 

.نشر املعارف واملمارسات التي تقوي العالقات االسرية في املجتمع وتقلل من مشاكلهامجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ب

ياملجال االجتماع
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

جتمعترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر امل لخبراءترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر ا

رعاية فاقدي الرعاية

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية 

البناء والتمكين األسري 

مكافحة البطالة 

تمكين املرأة 

رفع جودة الخدمات االجتماعية 

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

دور املالحظة االجتماعية واملسجونين

مكافحة الفقر 

تمكين األسر املنتجة 
70%

73.7%

74.2%

74.5%

80%

83%

86%

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية

البناء والتمكين األسري 

تمكين املرأ 

رعاية فاقدي الرعاية

رفع جود  الخدمات االجتماعية

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

مكافحة البطالة

.اث فقطتم حساب ترتيب مجال تمكين املرأة من وجهة نظر املجيبين اإلن: مالحظة* 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

ياملجال االجتماع
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%35من أفراد املجتمع يروا أنهم بحاجة الى مساعدة تتعلق بأسرهم مع العلم أن نسبة الطالق في املنطقة هي % 43

ود نسبة صكوك الطالق من إجمالي عق
%35كانت 2017النكاح لعام 

2017وزارة العدل، : املصدر

ة من أفراد العينة يروا أنهم بحاج% 43
الى مساعدة تتعلق بأسرتهم

.تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر
ٍة بشكٍل عام، ما مدى حاجتك للحصول على مساعد

ى تتعلق بأسرتك؟ نرجو تقييم مدى احتياجك عل
 " 1"، حيث 10–1مقياس من 

ً
، احتياٌج منخفٌض جدا

، أو اختيار " 10"و
ً
."ال أعرف"احتياٌج مرتفٌع جدا

ياملجال االجتماع

جملة صكوك الطالق عقود النكاح املنطقة

43% 14254 33030 الرياض

37% 15724 42859 مكة املكرمة

35% 815 2319 الحدود الشمالية

37% 57475 157025 اململكة
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ة األسرة هي أبرز تثقيف اآلباء واألمهات بالطرق الصحيحة لتربية أبنائهم، تأهيل الشباب للزواج، وتطوير مهارات إدارة ميزاني
االحتياجات األسرية

:ما مدى احتياج مدينتك للتالي

81%

80%

80%

79%

78%

78%

77%

75%

65%

توعية اآلباء واألمهات بالطرق الصحيحة لتربية أبنائهم

 )تأهيل الشباب 
ً
 وإناثا

ً
للزواج( ذكورا

تطوير مهارات إدارة ميزانية األسرة

توعية اآلباء بواجباتهم تجاه أسرهم

معالجة مشكلة العنوسة

معالجة مشكلة العنف األسري 

تقليل الخالفات بين الزوجين

تقليل الخالفات بين اآلباء واألبناء

ِّ البلوغ)تقليل حاالت زواج القاصرات 
ن  (زواج الفتيات قبل سِّ

، الشباب بعض األحيان ما عندهم وعي"
اي. يكون صغير في السن ويال اتزوج

–"مشكلة صغيرة يقول خالص ما اباك
مجموعة شابات

التربية ضعيفة لدى اآلباء و هناك"
ذا مشكلة القاء املسؤولية على األم وه
ة بسبب االنشغال الزائد او الالمباال 

ؤول مس–" وبسبب انتشار االستراحات
في الشؤون اإلسالمية

ى  من يتزوج يسع. ما في ثقافة انجاب"
وجية للخلفة وبعدين يكتشف مشاكل ز 

مجموعة –”ويطلع الولد مزعزع نفسيا
شباب

عندنا نقص ثقافة أسرية بشكل "
ية في في نقص في الثقافة الحوار . عجيب

قطاع مسؤول في ال–"إدارة امليزانية مثال
االجتماعي

ياملجال االجتماع



ربية توعية اآلباء واألمهات بالطرق الصحيحة لت•

.أبنائهم

 )تأهيل الشباب •
ً
 وإناثا

ً
.للزواج( ذكورا

.تطوير مهارات إدارة ميزانية األسرة•

ياملجال االجتماع

o (.ألفة)جمعية التنمية األسرية

o مركز االرشاد األسري  .

oكلية املجتمع  .

oةبرامج الترابط األسري بجامعة الحدود الشمالي .

o جمعية إسهام لإلرشاد األسري.



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب ترتيب املجاالت الفرعية للمجال االجتماعي حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

ناء بناء الشخصية املتكاملة ألب
وبنات املنطقة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأة رفع جودة الخدمات االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

ية املتكاملة ألبناء وبنات بناء الشخصجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•:أبرز ما فيها. املدينة

ناء مجال بناء الشخصية املتكاملة ألب

اع وبنات املدينة ثاني أولويات القط

.االجتماعي

وضع الخبراء مجال بناء الشخصية •

ابع املتكاملة ألبناء وبنات املدينة س

.أولويات املجال االجتماعي

.مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ببناء قيم، سلوكيات، وفكر أبناء وبنات املنطقة

ياملجال االجتماع
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

جتمعترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر امل لخبراءترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر ا

رعاية فاقدي الرعاية

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية 

البناء والتمكين األسري 

مكافحة البطالة 

تمكين املرأة 

رفع جودة الخدمات االجتماعية 

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املنطقة

دور املالحظة االجتماعية واملسجونين

مكافحة الفقر 

تمكين األسر املنتجة 
70%

73.7%

74.2%

74.5%

80%

83%

86%

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية

البناء والتمكين األسري 

تمكين املرأ 

رعاية فاقدي الرعاية

رفع جود  الخدمات االجتماعية

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املنطقة

مكافحة البطالة

.اث فقطتم حساب ترتيب مجال تمكين املرأة من وجهة نظر املجيبين اإلن: مالحظة* 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

ياملجال االجتماع
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هناك ضعف في التمسك "
مة قيم الرح. بالقيم اإلسالمية

العدل االخالق بدأت تضعف 
مسؤول في –"عند الشباب

الشؤون االسالمية

توعية الشباب بالفكر 
(الوسطي)املعتدل 

80%

79%

79%

جميع وجهات النظر تتفق على أهمية تعزيز القيم والسلوكيات لدى الشباب

:من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدينتك للتالي

يدتنا اإلسالمية يتفق أفراد العينة على الحاجة لتوعية الشباب بالقيم االجتماعية املنبثقة من عق
، وتوفير البرامج املعززة للعالقات %(79بمعدل )، وتوعية الشباب بالفكر املعتدل %(80بمعدل )

معدل ب)، وتوفير البرامج التي تعزز املشاركة املجتمعية والتطوعية %(79بمعدل )االجتماعية 
73%.)

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

عية توفير البرامج املعززة للعالقات االجتما
(االسرة، الجيران، أبناء الحي، الخ)

توفير البرامج التي تعزز 
املشاركة املجتمعية والتطوعية

73%

التوعية بالقيم االجتماعية 

يةاملنبثقة من عقيدتنا اإلسالم

ياملجال االجتماع



نا تعزيز القيم االجتماعية املنبثقة من عقيدت•

.اإلسالمية

.نشر الفكر الوسطي املعتدل•

.إشراك الشباب في العمل املجتمعي•

ياملجال االجتماع

oبرنامج املدارس املعززة للسلوك اإليجابي .

oلجان التنمية .

oاللجنة الوطنية ملكافحة املخدرات  .

oاملنصة الوطنية للتطوع .

oهيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

اء بناء الشخصية املتكاملة ألبن
وبنات املدينة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأة رفع جودة الخدمات االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

للجان واملنظمات بناء قدرات اجالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

:أبرز ما فيها. املجتمعية

ان وضع الخبراء مجال بناء قدرات اللج•

ت واملنظمات املجتمعية ثاني أولويا

.املجال االجتماعي

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.70احتياج في املجال بمعدل 

تشير االحصائيات الى ضعف قدرات•

.اللجان واملنظمات املجتمعية

.كفاءة وفعاليةخدماتها بديممجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بمساعدة لجان ومنظمات تنمية املجتمع من تقييم وتحسين قدراتها لتمكينها من تق

ياملجال االجتماع
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

جتمعترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر امل لخبراءترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر ا

رعاية فاقدي الرعاية

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية 

البناء والتمكين األسري 

مكافحة البطالة 

تمكين املرأة 

رفع جودة الخدمات االجتماعية 

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

دور املالحظة االجتماعية واملسجونين

مكافحة الفقر 

تمكين األسر املنتجة 
70%

73.7%

74.2%

74.5%

80%

83%

86%

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية

البناء والتمكين األسري 

تمكين املرأ 

رعاية فاقدي الرعاية

رفع جود  الخدمات االجتماعية

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

مكافحة البطالة

.اث فقطتم حساب ترتيب مجال تمكين املرأة من وجهة نظر املجيبين اإلن: مالحظة* 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر
ورش الخبراء: املصدر

ياملجال االجتماع
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من أفراد املجتمع لم يسمعوا عن لجنة التنمية االجتماعية ومن سمعوا بها قيموا أداءها بشكل منخفض% 50

ة من معدل تقييم أداء اللجنة االجتماعي
%53أفراد العينة هو 

.تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر
(10-1)ما هو تقييمك ألداء لجنة التنمية االجتماعية؟ 

من أفراد العينة لم يسمعوا عن% 50
لجنة التنمية االجتماعية

.تمعاستبيان العينة املمثلة لفئات املج: املصدر
هل سبق لك أن سمعت عن لجنة التنمية 

االجتماعية؟ نعم أو ال

ياملجال االجتماع
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اللجنة عندهم توجه الى "
ا تفيد ملتقيات واشياء ترفيهية م

املجتمع بشكل عام ماعدا 
–"مبادرة املركز االستشاري 

مسؤول في القطاع االجتماعي

تقديم برامج تالمس 
احتياجات املجتمع

61%

52%

52%

رافي بفعالية أكبر تحتاج لجنة التنمية االجتماعية أن تبذل جهد أكبر لتعريف املجتمع بها وببرامجها وأداء دورها التنسيقي واإلش

:يمن وجهة نظرك، ما مدى احتياج لجنة التنمية االجتماعية للتال

، %(61بمعدل )يتفق أفراد العينة على الحاجة لبذل جهد أكبر لتعريف املجتمع باللجنة وبرامجها 
، وإشراك أفراد املجتمع معها بشكل أكبر %(52بمعدل )وتقديم برامج تالمس احتياجات املجتمع 

(.%46بمعدل )، وإيجاد مجلس يقوم بالتنسيق بين اللجان والجمعيات الخيرية %(52بمعدل )

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

لجان التنمية يجب ان تركز على "
ية األمور الثان. االشراف االداري فقط

نا ح. خالص يخلون الجمعيات تشتغل
طالبنا يكون في ملتقى خاص 

بالجمعيات في املنطقة يضم كل
.  وضوعبادر في املماحدمشاكلنا ونحلها 

فلو املركز هذا يكون دوره اشرافي
غيرة اداري افضل وال يدخلون في كل ص

مسؤول في القطاع –" "وكبيرة
االجتماعي

إشراك أفراد املجتمع معها بشكل أكبر

إيجاد مجلس يقوم بالتنسيق
بين اللجان والجمعيات الخيرية

جان نحتاج مجلس تنسيقي بين الل"
والجمعيات يضعون كل واحد وش 

برامجك ويطلعون بآلية لخدمة 
جية املجتمع بحيث ما يكون في ازدوا

مسؤول في القطاع –"في العمل
االجتماعي

46%

بذل جهد أكبر لتعريف 

املجتمع بها وببرامجها

ياملجال االجتماع



.ابذل جهد أكبر لتعريف املجتمع بها وببرامجه•

جمعيات التركيز على العمل االشرافي والتنسيقي لل•

.الخيرية في املنطقة وأداء ذلك بفعالية أكبر

ياملجال االجتماع

oلجنة التنمية االجتماعية  .

oاملؤسسات املانحة.



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب ترتيب املجاالت الفرعية للمجال االجتماعي حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
املصلحة والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

دور املالحظة االجتماعية 
واملسجونين

اء بناء الشخصية املتكاملة ألبن
وبنات املدينة

مكافحة البطالة

مكافحة الفقر
بناء قدرات اللجان واملنظمات 

املجتمعية
رعاية فاقدي الرعاية

تمكين املرأ  رفع جودة الخدمات االجتماعية

البناء والتمكين األسري 

:أبرز ما فيها. أةتمكين املر جالتشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية م

مس وضع الخبراء مجال تمكين املرأة خا•

.أولويات املجال االجتماعي

أن اتفقت فئات املجتمع اإلناث على•

%.74هناك احتياج في املجال بمعدل 

الت تشير البيانات الوصفية من مقاب•

سيدات املنطقة الى انتشار حاالت

.العنف واالقصاء ضد املرأة

.العمل فيهامح التشريعاتتسمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتمكين املرأة من جميع النواحي في املجتمع وفي جميع القطاعات واملجاالت التي

ياملجال االجتماع



مجاالت القطاع االجتماعي حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

جتمعترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر امل لخبراءترتيب املجاالت االجتماعية حسب األولوية من وجهة نظر ا

رعاية فاقدي الرعاية

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية 

البناء والتمكين األسري 

مكافحة البطالة 

تمكين املرأة 

رفع جودة الخدمات االجتماعية 

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

دور املالحظة االجتماعية واملسجونين

مكافحة الفقر 

تمكين األسر املنتجة 
70%

73.7%

74.2%

74.5%

80%

83%

86%

بناء قدرات اللجان واملنظمات املجتمعية

البناء والتمكين األسري 

تمكين املرأ 

رعاية فاقدي الرعاية

رفع جود  الخدمات االجتماعية

بناء الشخصية املتكاملة ألبناء وبنات املدينة

مكافحة البطالة

.تم حساب ترتيب مجال تمكين املرأة من وجهة نظر املجيبين اإلناث فقط: مالحظة* 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

ياملجال االجتماع
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لذكور وهناك تتفق فئات املجتمع على أن هناك حاجة الى تمكين املرأة في املنطقة لكن الشعور بالحاجة أقوى عند اإلناث من ا
عالقة عكسية بينه وبين الفئة العمرية

سنة18-24 سنة25-34 سنة35-44 سنة45-54 سنة أو أكبر55

أنثى 78.7% 73.2% 74.0% 71.1% 68.6%

ذكر 67.6% 65.3% 62.9% 65.9% 62.4%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

في بعض األهالي ما يخلون "
بناتهم يتوظفون في 
في. املستوصفات الخاصة

ي بعضهم ما يخلونها تدرس أ
.  طقةقسم حتى لو في نفس املن
–"السبب عادات قديمة
مجموعة شابات

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

أولوية قصوى 

ليست أولوية% 0حيث 

ياملجال االجتماع



طلبات وأدوات تمكين منحها الحقوق الشرعية في التملك واالستثمار وإتاحة منابر للتدريب املنهي واملشاركة االجتماعية هما أبرز مت
املرأة من وجهة نظر نساء املنطقة
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جتمعاستبيان العينة املمثلة لفئات امل: املصدر

لحرفية الحاجة إلى توفير مراكز تدريٍب على األعمال ا
التي تتالءم مع قدرات املرأة

الحاجة إلى إنشاء النوادي االجتماعية واملهنية
والرياضية، والجمعيات النسائية

ع الحاجة إلى تشجيع املرأة على تأسيس مشاري
خاصة تتوافق مع طبيعتها

توفير الدعم املعنوي واملادي للمطلقات

الحاجة إلى تمكين املرأة من حقوقها الشرعية 
في التملك واالستثمار 

الحاجة من الحماية من العنف األسري بجميع 
أنواعه

قل الحاجة إلى توفير التسهيالت املناسبة لتن
املرأة

الحاجة إلى إزالة التحكم والسيطرة غير 
الشرعية

الحاجة إلى تمكين املرأة من اتخاذ القرارات في
املحيط الخاص بها

81%

80%

79%

79%

78%

83%

82%

81%

80%

ما مدى احتياجِك للتالي؟

أدوات تمكين املرأ متطلبات تمكين املرأ 

بهم أخواتي ايتام أخوهم يتحكم فيهم يأخذ روات"
ممنوع . يضربهم اذا تكلموا يعنفهم بشكل كبير

ذا ولألسف املجتمع ا. تطلعون ممنوع كل ش يء
دها تكلمت املرأة على ولي أمرها الكل ينقلب ض
ليلة وانت مرأة من اي حق تتكلمين ما تستحين ق

مجموعة شابات–"أدب

ياملجال االجتماع



.ماررفع الوعي بحقوق املرأة في التملك واالستث•

إنشاء النوادي االجتماعية واملهنية والرياضية•

.والثقافية

.العمل على الحد من العنف األسري وتجريمه•

في توفير برامج تدريب وتأهيل للنساء الراغبات•

.العمل

ياملجال االجتماع

oمعهد املورد الوافي للسيدات.

oغرفة عرعر  .

oلجنة تمكين املرأة الشمالية.



لوحة عدادات صحة املجتمع
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التعليم

الصحة

االجتماعي

الدعوي 

املساجد

اإلعالمي

47%
قلة األماكن 

املتوفرة لالهتمام 
ورعاية املوهوبين

27%
مستوى الرضا 
م عن برامج تعلي
ةاللغة اإلنجليزي

85%
احتياج الشباب 
للتطوير األكاديمي 

واملنهي والذاتي
81%

احتياج املعلمين
لرفع املعنويات 
وتعزيز الصورة 

6%
نسبة امللتحقين 
ر بالتعليم املبك

(رياض األطفال)
78%

الحاجة لتطوير البنية 
التحتية للمدارس 
ةوتوفير أدوات تعليمي

28%
تمارس /يمارس

الرياضة بالحد 
املوص ى به

64%
مستوى الرضا 
توفر الخدمات 

الصحية
64%

مدى الشعور 
بانتشار املخدرات

56%
مستوى الرضا 
عن الخدمات 

الصحية
65%

مستوى الرضا عن 
توفر الخدمات 

الصحية في القرى 
والهجر

80%
الحاجة لسن أنظمة بيئية 

التدخين في األماكن )
(العامة، تدوير النفايات

16% نسبة البطالة 
لدى السعوديين

80%

ر الحاجة إلى توفي
دوٍر لرعاية ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

80%
الحاجة لرفع 

جودة الخدمات 
االجتماعية

43%
بحاجة الى 

مساعدة تتعلق
بأسرتهم

80%

ة الحاجة إلى التوعي
ية بالقيم االجتماع
دتنا املنبثقة من عقي
اإلسالمية

73% الحاجة لتمكين املرأة

79%

الحاجة إلى رفع 
مستوى  االلتزام الديني 
والسلوك االسالمي في 

املجتمع

74%
ير االحتياج لتطو 

مجال الدعوة في 
القرى والهجر

72%
ة االحتياج لتأهيل دعا
من أهل املنطقة  في 

القرى والهجر
58%

مستوى الرضا عن
املحتوى الدعوي 

اإللكتروني
57%

مستوى الرضا عن
امج الفعاليات والبر 
الدعوية

74% الحاجة إلى تطوير 
قدرات الدعاة

74%
الحاجة إلى تأهيل 
األئمة والخطباء 

والعاملين
71%

مستوى الرضا 
عن األئمة 
والخطباء

61%
قدرات اإلمام في 
حل املشاكل 
االجتماعية

57%
يقولون أن برامج

املسجد 
ةاالجتماعية جاذب

67%
يقولون الخطب 

واملحاضرات لها عالقة
بقضايا املجتمع

69%

الحاجة لتوفير املرافق 
التكميلية للمسجد

مواقف، مكتبة، مغسلة )
( أموات، إلخ

74%

الحاجة إلى  توعية 
املجتمع بدور 
االعالم وكيفية 
التعامل معه

75%
الحاجة لتطوير
%61مجال اإلعالم

مدى مساهمة 
اإلعالم في تعزيز القيم 

والسلوكيات 
اإليجابية

67%
الث يقضون أكثر من ث

ساعات على وسائل 
التواصل االجتماعي

79%
الحاجة لتوظيف 
اإلعالم في خدمة 
قضايا املنطقة

79%
الحاجة لتأهيل كوادر 

إعالمية محترفة

أهم املؤشرات في املجاالت ذات األولوية

.لالطالع على تفاصيل كل مؤشر يمكن الرجوع للقسم الخاص به في التقرير.اللون الغامق في الشكل البياني يمثل النسبة املئوية.كل مؤشر يمثل أحد املجاالت الفرعية ذات األولوية.هذه اللوحة تلخص أهم املؤشرات لالحتياجات ذات األولوية



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الدعوة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تطوير قدرات مراكز الجاليات بناء قدرات الجهات الدعوية
 ِّ
رفع مستوى االلتزام الديني 
ِّ في املجت

معوالسلوك اإلسالمي 

كفالة طلبة العلم الشرعي 
االهتمام بدعوة القرى والهجر 

وزيادة الوعي لديهم 

تطوير وتوظيف التقنية في 
الدعوة

املجال الدعوي 



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الدعوة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تطوير قدرات مراكز الجاليات بناء قدرات الجهات الدعوية
رفع مستوى االلتزام الديني ِ 
ِ في املج

تمعوالسلوك اإلسالمي 

كفالة طلبة العلم الشرعي 
االهتمام بدعوة القرى والهجر 

وزيادة الوعي لديهم 

تطوير وتوظيف التقنية في 
الدعوة

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

مجال االلتزام الديني والسلوك 

اإلسالمي في املجتمع أول أولويات

.القطاع الدعوي 

وضع الخبراء مجال االلتزام الديني•

بع والسلوك اإلسالمي في املجتمع را

.أولويات املجال الدعوي 

أبدت فئات املجتمع من خالل •

املجموعات البؤرية مشكلة عزوف 

. الشباب عن الدين

ات التي تنافي الشريعة حاربة السلوكيوممجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتقريب املجتمع للدين، زيادة الشعور اإليماني، رفع مستوى االلتزام بالعبادات

.  اإلسالمية

املجال الدعوي 



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الدعوة حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر املجت راءترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر الخب

79%

77%

76%

73%

ِ والسلوك اإلسال 
ِ في رفع مستوى االلتزام الديني 

مي 

املجتمع

تطوير وتوظيف التقنية في الدعو 

ماالهتمام بدعو  القرى والهجر وزياد  الوعي لديه* 

بناء قدرات الجهات الدعوية

االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم 

بناء قدرات الجهات الدعوية  

تطوير وتوظيف التقنية يف الدعوة 

رفع مستوى االلتزام الديني والسلوك االسالمي يف
املجتمع

تطوير قدرات مراكز الجاليات

كفالة طلبة العلم الشرعي 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

بين من تم حساب ترتيب مجال االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم من وجهة نظر املجي: مالحظة* 
.سكان القرى والهجر

املجال الدعوي 



 ف
ً
ي مجالي حضور تشير االحصائيات الى أن هناك مساحة كبيرة لتحسين االلتزام الديني والسلوك اإلسالمي للمجتمع خصوصا

املساجد وفهم وتدبر آيات القرآن الكريم 
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73%

وك معدل رضا أفراد العينة راضية عن االلتزام الديني والسل

%.73اإلسالمي في املجتمع هو

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

املسجد جزٌء من حياتي

ر آيات القرآن الكريم هم وتدبُّ
َ
أحرص على ف

أحرص على حصر أموالي وممتلكاتي التي تجب فيها الزكاة 
وصرف الزكاة إلى مستحقيها

أحرص على إقامة الصالة في أوقاتها

أحرص على االبتعاد عن الكذب والغيبة والنميمة

حجاب املرأة مهمٌّ لسالمة املجتمع

 
ً
شاركه همومه وأعمل جاهدا

ُ
 أ
ً
إذا وجدُت أحد والديَّ مهموما

إلزالتها

أحرص على أداء األمانة إلى أصحابها

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

77%

78%

82%

85%

86%

86%

87%

89%

 ِ
بشكلٍّ عام، ما مدى رضاك عن االلتزام الديني 
ِ للمجتمع في مدينتك؟

والسلوك االسالمي 
افقتك على العبارات التالية :على صعيدك الشخص ي، ما مدى مو

املجال الدعوي 



.إحياء دور املسجد ورفع الوعي بأهميته•

.توفير برامج تدبر القرآن الكريم•

املجال الدعوي 

oاملكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد.

oجمعية مثاني لتحفيظ القرآن الكريم.

oاملساجد.

oاألسواق  .

oالجامعات  .

oالدعاة.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تطوير قدرات مراكز الجاليات بناء قدرات الجهات الدعوية
 ِّ
رفع مستوى االلتزام الديني 
ِّ في املجت

معوالسلوك اإلسالمي 

كفالة طلبة العلم الشرعي 
االهتمام بدعو  القرى والهجر 

وزياد  الوعي لديهم 

تطوير وتوظيف التقنية في 
الدعوة

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

وضع الخبراء مجال االهتمام بدعوة •

ل القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم أو 

.أولويات املجال الدعوي 

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.76احتياج في املجال بمعدل

وي يتفق املسؤولون في القطاع الدع•

على ضعف الجهود الدعوية الحالية 

. املوجهة ألهالي القرى والهجر

.ألساسيةة امجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتوعية أهالي القرى والهجر بالفروض اإلسالمية وزيادة معرفتهم باألمور الشرعي

 .

املجال الدعوي 
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر املجت راءترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر الخب

79%

77%

76%

73%

ِ والسلوك اإلسال 
ِ في رفع مستوى االلتزام الديني 

مي 

املجتمع

تطوير وتوظيف التقنية في الدعو 

ماالهتمام بدعو  القرى والهجر وزياد  الوعي لديه* 

بناء قدرات الجهات الدعوية

االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم 

بناء قدرات الجهات الدعوية  

تطوير وتوظيف التقنية يف الدعوة 

يف رفع مستوى االلتزام الديني والسلوك االسالمي
املجتمع

تطوير قدرات مراكز الجاليات

كفالة طلبة العلم الشرعي 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

بين من تم حساب ترتيب مجال االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم من وجهة نظر املجي: مالحظة* 
.سكان القرى والهجر

املجال الدعوي 



معظم  سكان املنطقة يروا أن هناك حاجة لتطوير مجال الدعوة والحاجة أكبر بالنسبة ألهل القرى والهجر
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انا ما عندي اال في طريف "
داعية واحد، في رفحة داعية 
واحد، في عرعر اربعة خمس 

400دعاة على منطقة فيها 
مسؤول في مجال –"الف

الدعوة
69%

معاستبيان العينة املمثلة لفئات املجت: املصدر

مجاللتطوير االحتياجمعدل
ناملجيبيتقييمحسبالدعو 

.املنطقةسكانمن

مجاللتطوير االحتياجمعدل
مناملجيبينتقييمحسبالدعو 
.والهجرالقرى سكان

احتياج 
 
ً
منخفض جدا

احتياج 
 مرتفع جد
ً
ا

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

سكان عرعر 1.0% 7.0% 2.0% 1.0% 5.0% 13.0% 12.0% 14.0% 10.0% 7.0% 29.0%

سكان القرى والهجر 0 1.0% 2.0% 0.0% 4.0% 3.0% 10.0% 8.0% 29.0% 14.0% 22.0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

املجال الدعوي 



يحتاج أهل القرى و الهجر لتأهيل دعاة من مناطقهم أكثر من أهل املدينة
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معدل االحتياج لتأهيل دعاة من أهل 
سكان املنطقة حسب تقييم املجيبين من

% 61مقارنة ب % 72القرى والهجر هو 
ان حسب تقييم املجيبين من أهل سك

.مدينة عرعر

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

A

79%

61%

75%

74%

67%

73%

72%

71%

69%

65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

تطوير قدرات الدعاة في الشريعة والفقه

تأهيل دعاة من أهل املنطقة

ال، مهارات االتص)تطوير قدرات الدعاة للتعامل مع املجتمع 

(مهارات اإللقاء والتقديم، أساليب الدعوة،الخ

قنية تطوير قدرات الدعاة في استخدام األساليب واملواد الت

الحديثة

توفير برامج دعوية

القرى والهجر

مدينة عرعر

:من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدينتك للتالي

احتياج 
 
ً
منخفض جدا

احتياج 
 مرتفع جد
ً
ا

املجال الدعوي 



تأهيل دعاة من أهل املنطقة يتمتعون •

مهارات بالقدرات الالزمة في الشريعة والفقه و 

.التعامل مع املجتمع

املجال الدعوي 

oوسائل اإلعالم.

oشبكات التواصل االجتماعي  .

oاملساجد في القرى والهجر  .

oاملدارس في القرى والهجر.



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الدعوة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تطوير قدرات مراكز الجاليات بناء قدرات الجهات الدعوية
 ِّ
رفع مستوى االلتزام الديني 
ِّ في املجت

معوالسلوك اإلسالمي 

كفالة طلبة العلم الشرعي 
االهتمام بدعوة القرى والهجر 

وزيادة الوعي لديهم 

تطوير وتوظيف التقنية في
الدعو 

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

مجال تطوير وتوظيف التقنية في

.الدعوة  ثاني أولويات القطاع الدعوي 

وضع الخبراء مجال تطوير وتوظيف•

ملجال التقنية في الدعوة  ثالث أولويات ا

.االجتماعي

.مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بدعم استخدام الوسائل التقنية املختلفة في املشاريع الدعوية

 .

املجال الدعوي 



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الدعوة حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر املجت راءترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر الخب

79%

77%

76%

73%

ِ والسلوك اإلسال 
ِ في رفع مستوى االلتزام الديني 

مي 

املجتمع

تطوير وتوظيف التقنية في الدعو 

ماالهتمام بدعو  القرى والهجر وزياد  الوعي لديه* 

بناء قدرات الجهات الدعوية

االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم 

بناء قدرات الجهات الدعوية  

تطوير وتوظيف التقنية يف الدعوة 

يف رفع مستوى االلتزام الديني والسلوك االسالمي
املجتمع

تطوير قدرات مراكز الجاليات

كفالة طلبة العلم الشرعي 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

بين من تم حساب ترتيب مجال االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم من وجهة نظر املجي: مالحظة* 
.سكان القرى والهجر

املجال الدعوي 



االجتماعيتشير النتائج الى أن هناك فرصة كبيرة لتوظيف التقنية في الدعوة خاصة من خالل استخدام شبكات التواصل
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58%

دعوي نسبة كبيرة من أفراد العينة غير راضية عن املحتوى ال

%.58االلكتروني حيث بلغ معدل الرضا

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

القنوات التلفزيونية

تويتر

واتس أب

اليوتيوب

سناب تشات

انستقرام

تطبيقات الهاتف

رسائل جوال

الراديو

فيس بوك

البريد االلكتروني

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

65%

47%

44%

40%

39%

26%

25%

18%

12%

12%

3%

ما مدى رضاك عن املحتوى الدعوي االلكتروني في
مدينتك؟

ما هي الوسائل اإلعالمية التي تفضلها ملتابعة محتوى  دعوي؟

املجال الدعوي 



وصيل استغالل شبكات التواصل االجتماعي لت•

.املحتوى الدعوي للمجتمع

في توظيف التقنية مثل تطبيقات الهاتف•

تطوير املجاالت الدعوية األكثر احتياجات

.مثل تدبر القرآن الكريم

املجال الدعوي 

oشركات التقنية.

oشبكات التواصل االجتماعي  .

oدود قسم الحاسبات وتقنية املعلومات بجامعة الح

.الشمالية



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال الدعوة حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تطوير قدرات مراكز الجاليات بناء قدرات الجهات الدعوية
 ِّ
رفع مستوى االلتزام الديني 
ِّ في املجت

معوالسلوك اإلسالمي 

كفالة طلبة العلم الشرعي 
االهتمام بدعوة القرى والهجر 

وزيادة الوعي لديهم 

تطوير وتوظيف التقنية في 
الدعوة

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

ات وضع الخبراء مجال بناء قدرات الجه•

.ي الدعوية ثاني أولويات املجال الدعو 

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.73احتياج في املجال بمعدل 

وي يتفق املسؤولون في القطاع الدع•

على أن هناك حاجة كبير ملأسسة 

.العمل الدعوي 

املرافق، بناء الشراكات والجاذبة، توفيررة مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة ببناء قدرات الجهات الدعوية في تنمية املوارد املالية، تصميم البرامج املبتك

.والتكامل، استقطاب املستفيدين، استقطاب املتطوعين، زيادة عدد العاملين، وتوظيف التقنية والتكنولوجيا

املجال الدعوي 
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

معترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر املجت راءترتيب املجاالت الدعوية حسب األولوية من وجهة نظر الخب

79%

77%

76%

73%

ِ والسلوك اإلسال 
ِ في رفع مستوى االلتزام الديني 

مي 

املجتمع

تطوير وتوظيف التقنية في الدعو 

ماالهتمام بدعو  القرى والهجر وزياد  الوعي لديه* 

بناء قدرات الجهات الدعوية

االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم 

بناء قدرات الجهات الدعوية  

تطوير وتوظيف التقنية يف الدعوة 

يف رفع مستوى االلتزام الديني والسلوك االسالمي
املجتمع

تطوير قدرات مراكز الجاليات

كفالة طلبة العلم الشرعي 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

بين من تم حساب ترتيب مجال االهتمام بدعوة القرى والهجر وزيادة الوعي لديهم من وجهة نظر املجي: مالحظة* 
.سكان القرى والهجر

املجال الدعوي 



 فيما يتعلق بإدارة الفعاليات والبرامج والتنس
ً
يق بين الجهاتهناك حاجة لتطوير القدرات املؤسسية للجهات الدعوية خصوصا
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الفعاليات والبرامج الدعوية

التنسيق بين الجهات الدعوية لتوصيل الخدمات الدعوية في كل
األماكن

املحتوى الدعوي االلكتروني

عقب الصلواتالوعظيةالكلمات 

الدروس واملحاضرات الدعوية

 )تطوير قدرات الجهات الدعوية في تحفيز الدعاة 
ً
 وماديا

ً
(معنويا

الكتب واملنشورات التوعوية

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

57%

58%

58%

58%

59%

59%

63%

:ما مدى رضاك عن الخدمات الدعوية التالية في مدينتك

الجهات الدعوية تحتاج "
لعمل مؤسس ي لخطط 

استراتيجية ألدلة اجرائية 
وهذا يحتاج لجهات 

متخصصة في بناء القدرات
وهي غير موجودة في 

مسؤول في مجال –"عرعر
الدعوة

املجال الدعوي 



الدعاة االجتماعية والتقنية والشرعيةجداراتباإلضافة الى التطوير املؤسس ي، هناك حاجة لتطوير 
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معدل االحتياج لتطوير قدرات الدعاة
من االجتماعية والتقنية والشرعية أعلى

73.%

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

A

67%

71%

73%

74%

74%

توفير برامج دعوية

تأهيل دعاة من أهل املنطقة

تطوير قدرات الدعاة بالتشريع والفقه

حديثةتطوير قدرات الدعاة في استخدام األساليب واملواد التقنية ال

ات مهارات االتصال، مهار )تطوير قدرات الدعاة للتعامل مع املجتمع 

(اإللقاء والتقديم، أساليب الدعوة،الخ

:من وجهة نظرك، ما مدى احتياج مدينتك للتالي

احتياج 
 
ً
منخفض جدا

احتياج 
 مرتفع جد
ً
ا

الدعوة الزم تكون في أماكن تجمعات"
–"الشباب وتخاطب اهتماماتهم

مجموعة شابات

املجال الدعوي 



بناء القدرات املؤسسية للجهات الدعوية•

 فيما يتعلق بإدارة الفعاليات
ً
خصوصا

.  والبرامج والتنسيق بين الجهات

ة تطوير جدارات الدعاة االجتماعية والتقني•

.والشرعية

املجال الدعوي 

oكلية الشريعة بجامعة الحدود الشمالية .

oاملكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد  .



لوحة عدادات صحة املجتمع
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التعليم

الصحة

االجتماعي

الدعوي 

املساجد

اإلعالمي

47%
قلة األماكن 

املتوفرة لالهتمام 
ورعاية املوهوبين

27%
مستوى الرضا 
م عن برامج تعلي
ةاللغة اإلنجليزي

85%
احتياج الشباب 
للتطوير األكاديمي 

واملنهي والذاتي
81%

احتياج املعلمين
لرفع املعنويات 
وتعزيز الصورة 

6%
نسبة امللتحقين 
ر بالتعليم املبك

(رياض األطفال)
78%

الحاجة لتطوير البنية 
التحتية للمدارس 
ةوتوفير أدوات تعليمي

28%
تمارس /يمارس

الرياضة بالحد 
املوص ى به

64%
مستوى الرضا 
توفر الخدمات 

الصحية
64%

مدى الشعور 
بانتشار املخدرات

56%
مستوى الرضا 
عن الخدمات 

الصحية
65%

مستوى الرضا عن 
توفر الخدمات 

الصحية في القرى 
والهجر

80%
الحاجة لسن أنظمة بيئية 

التدخين في األماكن )
(العامة، تدوير النفايات

16% نسبة البطالة 
لدى السعوديين

80%

ر الحاجة إلى توفي
دوٍر لرعاية ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

80%
الحاجة لرفع 

جودة الخدمات 
االجتماعية

43%
بحاجة الى 

مساعدة تتعلق
بأسرتهم

80%

ة الحاجة إلى التوعي
ية بالقيم االجتماع
دتنا املنبثقة من عقي
اإلسالمية

73% الحاجة لتمكين املرأة

79%

الحاجة إلى رفع 
مستوى  االلتزام الديني 
والسلوك االسالمي في 

املجتمع

74%
ير االحتياج لتطو 

مجال الدعوة في 
القرى والهجر

72%
ة االحتياج لتأهيل دعا
من أهل املنطقة  في 

القرى والهجر
58%

مستوى الرضا عن
املحتوى الدعوي 

اإللكتروني
57%

مستوى الرضا عن
امج الفعاليات والبر 
الدعوية

74% الحاجة إلى تطوير 
قدرات الدعاة

74%
الحاجة إلى تأهيل 
األئمة والخطباء 

والعاملين
71%

مستوى الرضا 
عن األئمة 
والخطباء

61%
قدرات اإلمام في 
حل املشاكل 
االجتماعية

57%
يقولون أن برامج

املسجد 
ةاالجتماعية جاذب

67%
يقولون الخطب 

واملحاضرات لها عالقة
بقضايا املجتمع

69%

الحاجة لتوفير املرافق 
التكميلية للمسجد

مواقف، مكتبة، مغسلة )
( أموات، إلخ

74%

الحاجة إلى  توعية 
املجتمع بدور 
االعالم وكيفية 
التعامل معه

75%
الحاجة لتطوير
%61مجال اإلعالم

مدى مساهمة 
اإلعالم في تعزيز القيم 

والسلوكيات 
اإليجابية

67%
الث يقضون أكثر من ث

ساعات على وسائل 
التواصل االجتماعي

79%
الحاجة لتوظيف 
اإلعالم في خدمة 
قضايا املنطقة

79%
الحاجة لتأهيل كوادر 

إعالمية محترفة

أهم املؤشرات في املجاالت ذات األولوية

.لالطالع على تفاصيل كل مؤشر يمكن الرجوع للقسم الخاص به في التقرير.اللون الغامق في الشكل البياني يمثل النسبة املئوية.كل مؤشر يمثل أحد املجاالت الفرعية ذات األولوية.هذه اللوحة تلخص أهم املؤشرات لالحتياجات ذات األولوية
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

إنشاء مساجد دعم تشغيل املساجد نتأهيل الخطباء واألئمة والعاملي

تطوير مهارات املجتمع في 
التعامل مع العمالة الوافدة

تفعيل األنشطة والبرامج 
املجتمعية في املساجد

مجال املساجد
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

إنشاء مساجد دعم تشغيل املساجد
تأهيل الخطباء واألئمة 

والعاملين

تطوير مهارات املجتمع في 
التعامل مع العمالة الوافدة

تفعيل األنشطة والبرامج 
املجتمعية في املساجد

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

لين مجال تأهيل الخطباء واألئمة والعام

.أول أولويات مجال املساجد

وضع الخبراء مجال تأهيل الخطباء •

ال واألئمة والعاملين ثاني أولويات مج

.املساجد

ية يتفق قادة وأفراد املجتمع بأن قض•

كل تأهيل الخطباء واألئمة مرتبطة بش

مباشر بمشكلة عزوف الشباب عن 

.املساجد

قاء، التأثير القيادة ل، االقناع، االلواصمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة تدريب وتأهيل الخطباء واألئمة والعاملين في الجوانب الشخصية مثل الحوار، الت

(، والجوانب التخصصية مثل احكام االذان واالقامة، االحكام الفقهية، املراجعة والحفظ وتصحيح التالوة(الخ

 .
مجال املساجد
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

عترتيب مجاالت املساجد حسب األولوية من وجهة نظر املجتم راءترتيب مجاالت املساجد حسب األولوية من وجهة نظر الخب

اجدتفعيل األنشطة والبرامج املجتمعية يف املس

تأهيل الخطباء واألئمة والعاملين

دعم تشغيل املساجد

جديدةإنشاء مساجد

تطوير مهارات املجتمع يف التعامل مع العمالة 
الوافدة

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

74%

73%

72%

68%

تأهيل الخطباء واألئمة والعاملين

دعم تشغيل املساجد

اجدتفعيل األنشطة والبرامج املجتمعية في املس

إنشاء املساجد الجديد 

مجال املساجد



 في مجالي ارتباطهم بامل
ً
جتمع املحيط تشير االحصائيات الى أن هناك مجال كبير لتحسين أداء أئمة وخطباء املساجد خصوصا

وتنمية املهارات الذاتية

182

71%

%.71معدل رضا أفراد العينة عن أئمة وخطباء املساجد هو 

مهاراته في حل املشاكل االجتماعية

التواصل، اإلقناع، اإللقاء، التعامل : املهارات الذاتية، مثل
مع الشخصيات، الخ

مواكبة احتياجات املجتمع في الخطب واملحاضرات

(قراءة، تفسير)مهارات علوم القرآن الكريم 

معرفته بالعلوم الدينية الشرعية

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

61%

63%

64%

67%

68%

د بشكلٍّ عام، ما مدى رضاك عن أئمة وخطباء املساج
التي تتردد عليها؟

:ما هو تقييمك لقدرات إمام أقرب مسجدٍّ لك في النقاط التالية

قدرة ضعيفة 
 
ً
جدا

قدرة قوية 
 
ً
جدا

مجال املساجد



ل تنمية قدرات الخطباء واألئمة على مهارات تحلي•

.  املشكالت االجتماعية والتعامل معها

: تنمية املهارات الذاتية للخطباء واألئمة مثل•

يات، التواصل، اإلقناع، اإللقاء، التعامل مع الشخص

.الخ

مجال املساجد

oوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.

oجمعية مثاني لتحفيظ القرآن الكريم .

oاملساجد.

oكلية الشريعة بجامعة الحدود الشمالية .

oاملكاتب التعاونية للدعوة واإلرشاد.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

إنشاء مساجد دعم تشغيل املساجد
تأهيل الخطباء واألئمة 

والعاملين

تطوير مهارات املجتمع في 
التعامل مع العمالة الوافدة

تفعيل األنشطة والبرامج 
املجتمعية في املساجد

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

ة وضع الخبراء مجال تفعيل األنشط•

ل والبرامج املجتمعية في املساجد أو 

.أولويات مجال املساجد

اتفقت فئات املجتمع على أن هناك•

%.72احتياج في املجال بمعدل 

أبدت فئات املجتمع من خالل •

املجموعات البؤرية عدم رضاها عن 

ة أنشطة وبرامج املساجد في املنطق

عات وعن ضعف ارتباطها بواقع املجتم

. املحيطة بها

لتكافل والتعاون وحل ملساجد مرجع لن امجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتحسين دور إدارة املسجد واملتطوعين في تقديم الخدمات املجتمعية التي تجعل م

. املشكالت املجتمعية

مجال املساجد
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

عترتيب مجاالت املساجد حسب األولوية من وجهة نظر املجتم راءترتيب مجاالت املساجد حسب األولوية من وجهة نظر الخب

اجدتفعيل األنشطة والبرامج املجتمعية يف املس

تأهيل الخطباء واألئمة والعاملين

دعم تشغيل املساجد

جديدةإنشاء مساجد

تطوير مهارات املجتمع يف التعامل مع العمالة 
الوافدة

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

74%

73%

72%

68%

تأهيل الخطباء واألئمة والعاملين

دعم تشغيل املساجد

اجدتفعيل األنشطة والبرامج املجتمعية في املس

إنشاء املساجد الجديد 

مجال املساجد



جاذبية برامج املساجد ضعيفة وأبرز العوامل بعدها عن القضايا والعالقات االجتماعية خارج دائرتي الفرد واألسرة
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استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

برامج املسجد 

ي تساعد على توعيت

بأمور ديني

برامج املسجد 

ية تساعدني على ترب

 ح
ً
سنةأبنائي تربية

الخطب 

واملحاضرات لها 

 بقضايا 
ٌ
عالقة

املجتمع املحلية

برامج املسجد 

يق تساعدني على توث

العالقة مع الجيران

امج بر "معدل موافقة أفراد العينة على عبارة 
%.57هو " املسجد االجتماعية جاذبة

افقتك على العبارات التالية عن أنشطة وبرامج أقرب مسجدٍّ لك :ما مدى مو

70%
68%

67%
64%

مجال املساجد



تقديم أنشطة وبرامج تخص أحوال املجتمع، خارج نطاق •

.مواضيع الفرد واألسرة

.توثيق العالقة بين الجيران من خالل املسجد•

مجال املساجد

oاملساجد.

oكلية الشريعة بجامعة الحدود الشمالية .

oاألئمة والخطباء.

oإدارة املساجد في عرعر، وزارة الشؤون اإلسالمية  .

.والدعوة واإلرشاد

oأهالي األحياء.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

إنشاء مساجد دعم تشغيل املساجد
تأهيل الخطباء واألئمة 

والعاملين

تطوير مهارات املجتمع في 
التعامل مع العمالة الوافدة

تفعيل األنشطة والبرامج 
املجتمعية في املساجد

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

ثاني دعم تشغيل املساجد مجال 

.أولويات قطاع املساجد

وضع الخبراء مجال دعم تشغيل •

.داملساجد ثالث أولويات مجال املساج

ء على مقابالت املسؤولين سلطت الضو•

جذور قضية تشغيل املساجد ذات 

.  التكلفة العالية على املجتمع

.نهادور املطلوب مالمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتوفير املوارد البشرية واملادية لتشغيل املساجد املشيدة وادارتها بشكل يحقق

مجال املساجد
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األعلى احتياجا

 
 
األقل احتياجا

عترتيب مجاالت املساجد حسب األولوية من وجهة نظر املجتم راءترتيب مجاالت املساجد حسب األولوية من وجهة نظر الخب

اجدتفعيل األنشطة والبرامج املجتمعية يف املس

تأهيل الخطباء واألئمة والعاملين

دعم تشغيل املساجد

جديدةإنشاء مساجد

تطوير مهارات املجتمع يف التعامل مع العمالة 
الوافدة

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

74%

73%

72%

68%

تأهيل الخطباء واألئمة والعاملين

دعم تشغيل املساجد

اجدتفعيل األنشطة والبرامج املجتمعية في املس

إنشاء املساجد الجديد 

مجال املساجد
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عرعر تحتاج الى مسجد " 
ة وفيه متكامل فيه مكتبة اسالمي

مسؤول في –"مغسلة أموات
قطاع التعليم

نظام إدارة وتشغيل املساجد يحتاج الى إعادة هيكلة وأول االحتياجات توفير مرافق تكميلية للمساجد

.  اماملساجد تحتاج اعادة هيكلة النظ" 
لين اهل الحي املفروض يكونوا املسؤو 

الدعوة موعن تشغيل مسجد 
هللا و وقلتلهملو جيت للحي . واالرشاد

ريال في 30ياملصليننحتاج منكم 
م الشهر لصيانة املسجد وهللا كله

مجموعة كبار–"بيدفعوا

عني احنا مشكلتنا نبني مساجد ونفرق الجماعات ي"
هدر للمال وتفريق للجماعة. مساجد4تالقي حي فيه 

إمام مسجد–"وعدم اعطاء املسجد الروحانية

نحتاج مواءمة املساجد مع "
ون جزء تك. املنافع املحيطة بها

.  منها أوقاف جزء منها خدمات
االن عندي جامع ما عنده 
.  وقف انا ال املك اني ارعاه

نحتاج ايجاد اوقاف لخدمة 
املساجد والجوامع في 

مسؤول في –"املنطقة
الشؤون االسالمية

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

بناء مساجد جديدة تحسين البنية 

بنى التحتية كترميم م

املسجد ومرفقاته

توفير الكوادر 

البشرية الالزمة 

إمام، مؤذن، عامل، )

(الخ

تحسين وصيانة 

النظافة،)املساجد 

، التكييف، الفرش

(ودورات املياه، الخ

توفير املرافق 

مواقف)التكميلية 

سيارات، مكتبة 

(إسالمية، الخ

61% 66% 67%64%
69%

:من وجهة نظرك، ما مدى احتياج أقرب مسجدٍّ لك للتالي

مجال املساجد



جد إعادة هيكلة نظام إدارة وتشغيل املسا•

.ليكون بإدارة محلية مستدامة

ة تركيز الدعم على املرافق التكميلي•

 
ٌ
للمساجد مثل مواقف سيارات، مكتبة

.إسالمية، ومغسلة أموات، الخ

مجال املساجد

oاملساجد.

oشركات تشغيل املساجد.

oإدارة املساجد في عرعر.

oوزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد  .

oأهالي األحياء.

oمجالس األحياء.



لوحة عدادات صحة املجتمع
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التعليم

الصحة

االجتماعي

الدعوي 

املساجد

اإلعالمي

47%
قلة األماكن 

املتوفرة لالهتمام 
ورعاية املوهوبين

27%
مستوى الرضا 
م عن برامج تعلي
ةاللغة اإلنجليزي

85%
احتياج الشباب 
للتطوير األكاديمي 

واملنهي والذاتي
81%

احتياج املعلمين
لرفع املعنويات 
وتعزيز الصورة 

6%
نسبة امللتحقين 
ر بالتعليم املبك

(رياض األطفال)
78%

الحاجة لتطوير البنية 
التحتية للمدارس 
ةوتوفير أدوات تعليمي

28%
تمارس /يمارس

الرياضة بالحد 
املوص ى به

64%
مستوى الرضا 
توفر الخدمات 

الصحية
64%

مدى الشعور 
بانتشار املخدرات

56%
مستوى الرضا 
عن الخدمات 

الصحية
65%

مستوى الرضا عن 
توفر الخدمات 

الصحية في القرى 
والهجر

80%
الحاجة لسن أنظمة بيئية 

التدخين في األماكن )
(العامة، تدوير النفايات

16% نسبة البطالة 
لدى السعوديين

80%

ر الحاجة إلى توفي
دوٍر لرعاية ذوي 
االحتياجات 
الخاصة

80%
الحاجة لرفع 

جودة الخدمات 
االجتماعية

43%
بحاجة الى 

مساعدة تتعلق
بأسرتهم

80%

ة الحاجة إلى التوعي
ية بالقيم االجتماع
دتنا املنبثقة من عقي
اإلسالمية

73% الحاجة لتمكين املرأة

79%

الحاجة إلى رفع 
مستوى  االلتزام الديني 
والسلوك االسالمي في 

املجتمع

74%
ير االحتياج لتطو 

مجال الدعوة في 
القرى والهجر

72%
ة االحتياج لتأهيل دعا
من أهل املنطقة  في 

القرى والهجر
58%

مستوى الرضا عن
املحتوى الدعوي 

اإللكتروني
57%

مستوى الرضا عن
امج الفعاليات والبر 
الدعوية

74% الحاجة إلى تطوير 
قدرات الدعاة

74%
الحاجة إلى تأهيل 
األئمة والخطباء 

والعاملين
71%

مستوى الرضا 
عن األئمة 
والخطباء

61%
قدرات اإلمام في 
حل املشاكل 
االجتماعية

57%
يقولون أن برامج

املسجد 
ةاالجتماعية جاذب

67%
يقولون الخطب 

واملحاضرات لها عالقة
بقضايا املجتمع

69%

الحاجة لتوفير املرافق 
التكميلية للمسجد

مواقف، مكتبة، مغسلة )
( أموات، إلخ

74%

الحاجة إلى  توعية 
املجتمع بدور 
االعالم وكيفية 
التعامل معه

75%
الحاجة لتطوير
%61مجال اإلعالم

مدى مساهمة 
اإلعالم في تعزيز القيم 

والسلوكيات 
اإليجابية

67%
الث يقضون أكثر من ث

ساعات على وسائل 
التواصل االجتماعي

79%
الحاجة لتوظيف 
اإلعالم في خدمة 
قضايا املنطقة

79%
الحاجة لتأهيل كوادر 

إعالمية محترفة

أهم املؤشرات في املجاالت ذات األولوية

.لالطالع على تفاصيل كل مؤشر يمكن الرجوع للقسم الخاص به في التقرير.اللون الغامق في الشكل البياني يمثل النسبة املئوية.كل مؤشر يمثل أحد املجاالت الفرعية ذات األولوية.هذه اللوحة تلخص أهم املؤشرات لالحتياجات ذات األولوية
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تأسيس كيانات إعالمية هادفة 
تعزيز الدور اإليجابي لتعامل 

املسؤول تجاه االعالم 

توعية املجتمع بدور االعالم 
ة وكيفية التعامل معه واالستفاد

منه

البحوث والدراسات لتطوير 
االعالم 

ية تعزيز املمارسة املهنية اإلعالم
لدى العاملين في املجال اإلعالمي

تعزيز دور االعالم في خدمة 
وتنمية املجتمع

تنظيم العملية اإلعالمية في 
املجاالت اإلعالمية املتنوعة 

ة تأهيل وتطوير الكوادر االعالمي
العاملة في املجال اإلعالمي

املجال اإلعالمي
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تأسيس كيانات إعالمية 
هادفة 

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل 
املسؤول تجاه االعالم 

توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية
التعامل معه واالستفاد  منه

البحوث والدراسات 
لتطوير االعالم 

ية تعزيز املمارسة املهنية اإلعالم
لدى العاملين في املجال اإلعالمي

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية 
املجتمع

تنظيم العملية اإلعالمية في املجاالت
اإلعالمية املتنوعة 

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية 
العاملة في املجال اإلعالمي

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

وضع الخبراء توعية املجتمع بدور •

االعالم وكيفية التعامل معه 

واالستفادة منه أول أولويات مجال 

.االعالم

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

مجال توعية املجتمع بدور االعالم 

نه وكيفية التعامل معه واالستفادة م

.ثالث أولويات قطاع االعالم

.توى اإلعالميومشاركة املحليلمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة برفع الثقافة اإلعالمية لدى أفراد املجتمع واملتمثلة في قدراتهم على فهم وتح

املجال اإلعالمي



ترتيب املجاالت الفرعية ملجال اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر أصحاب املصلحة
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األعلى احتياجا

األقل 
 
 
احتياجا

ترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر املجتمع ءترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر الخبرا

ادة توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية التعامل معه واالستف
منه  

تنظيم العملية اإلعالمية يف املجاالت اإلعالمية املتنوعة 

تعزيز دور االعالم يف خدمة وتنمية املجتمع

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعالم  

تعزيز املمارسة املهنية اإلعالمية لدى العاملين يف املجال

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة يف املجال اإلعالمي

تأسيس كيانات إعالمية هادفة 

(  الصحف) الحاجة ملكاتب تابعة للمؤسسات التعليمية 
باململكة

البحوث والدراسات لتطوير االعالم 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

76%

76%

78%

78%

78%

79%

79%

افية الوسائل اإلعالمية رفع مستوى مهنية واحتر

م  تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعال 

تأسيس وسائل إعالميةٍّ هادفة

ملتنوعة تنظيم العملية اإلعالمية في املجاالت اإلعالمية ا

توعية املجتمع بدور اإلعالم وكيفية التعامل معه 

واالستفاد  منه

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية املجتمع

ل تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة في املجا

اإلعالمي

املجال اإلعالمي



عالمي وجدارات إلى جانب قدرتهم على تلقي وفهم املحتوى اإلعالمي، أفراد املجتمع بحاجة الى تنمية مهارات تحليل املحتوى اإل 
املشاركة االعالمية
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70% 73% 69% 76% 77%

قاهاملتلاستيعاب املعلومات 
من وسائل اإلعالم

ن ماملتلقاهتقييم املعلومات 
وسائل اإلعالم والتحقق من 

مصداقيتها

إدراك تأثير املؤثرات الصوتية 
ة كاملوسيقى واملؤثرات البصري

على إعجابي باملحتوى اإلعالمي

 ٍ
إنشاء محتوًى إعالمي 

نشر صورٍة : بسيط، مثل
أو فيديو أو كتابة مقال

إدراك آثار وسائل اإلعالم على 
التأثير على سلوك: املجتمع، مثل

:  الشراء، واآلثار السلبية، مثل
الكراهية أو اإلدمان

73%

ة املشاركة في النقاشات العام
من التي تمسُّ قضايا مجتمعي
خالل وسائل اإلعالم

نتائج اختبار يقيس الثقافة اإلعالمية لدى املجتمع باستخدام أداة علمية

املشاركةالتحليلالفهم

املجال اإلعالمي



نفع على مجتمعهمتشير االحصائيات الى أن هناك مجال كبير لتوجيه استخدام املجتمع لوسائل التواصل االجتماعي بما يعود بال
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67%

التواصل مع األسرة واألصدقاء

الحصول على أخباٍر ومعلوماٍت متنوعة

الترفيه والترويح

متابعة الجديد من األخبار

التعبير عن أفكاري ووجهة نظري 

املشاركة في مناقشة وإصالح قضايا مجتمعية

التسويق

التعرف على أصدقاء جدد

البحث عن فرص عمل

القيام باألعمال املهنية الخاصة

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

64%

57%

43%

38%

24%

22%

21%

20%

15%

13%

خدام التواصل مع األسر  واألصدقاء والحصول على أخبار ومعلومات متنوعة هما أهم سببين الست
اقع التواصل االجتماعي مو

واصل يقض ي ثلثي العينة أكثر من ثالث ساعات على وسائل الت
االجتماعي

0%

50%

100%

وميال أتابع بشكٍل ي نصف ساعة أو أقل ساعة ساعتان تأكثر من ثالث ساعا

 وفي اليوم العادي، ما هي املدة التي تقضيها في استخدام وسائل اإلع
ً
الم التاليةتقريبا

الراديو املواقع االلكترونية التلفاز وسائل التواصل االجتماعي

املجال اإلعالمي



حتوى توعية املجتمع بكيفية تحليل امل•

.اإلعالمي وكيفية إنتاجه

توعية املجتمع باالستخدامات •

.اعيالصحيحة لوسائل التواصل االجتم

املجال اإلعالمي

oاملدارس.

oاملساجد.

oالجامعة.
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تأسيس كيانات إعالمية 
هادفة 

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل 
املسؤول تجاه االعالم 

توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية 
التعامل معه واالستفادة منه

البحوث والدراسات 
لتطوير االعالم 

ية تعزيز املمارسة املهنية اإلعالم
لدى العاملين في املجال اإلعالمي

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية 
املجتمع

تنظيم العملية اإلعالمية في املجاالت
اإلعالمية املتنوعة 

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية 
العاملة في املجال اإلعالمي

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

تعزيز دور اإلعالم في خدمة وتنمية

.املجتمع ثاني أولويات مجال اإلعالم

م وضع الخبراء مجال تعزيز دور االعال •

ويات في خدمة وتنمية املجتمع ثالث أول

.مجال اإلعالم

.جابياج محتوى قيمي وإيإنتمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة برفع دور اإلعالم في خدمة وتنمية املجتمع من خالل إبراز الفعاليات الهادفة و 

املجال اإلعالمي
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األعلى احتياجا

ترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر املجتمع ءترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر الخبرا

ادة توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية التعامل معه واالستف
منه  

تنظيم العملية اإلعالمية يف املجاالت اإلعالمية املتنوعة 

تعزيز دور االعالم يف خدمة وتنمية املجتمع

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعالم  

تعزيز املمارسة املهنية اإلعالمية لدى العاملين يف املجال

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة يف املجال اإلعالمي

(  الصحف) الحاجة ملكاتب تابعة للمؤسسات التعليمية 
باململكة

تأسيس كيانات إعالمية هادفة 

البحوث والدراسات لتطوير االعالم 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

76%

76%

78%

78%

78%

79%

79%

افية الوسائل اإلعالمية رفع مستوى مهنية واحتر

م  تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعال 

تأسيس وسائل إعالميةٍّ هادفة

ملتنوعة تنظيم العملية اإلعالمية في املجاالت اإلعالمية ا

توعية املجتمع بدور اإلعالم وكيفية التعامل معه 

واالستفاد  منه

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية املجتمع

ل تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة في املجا

اإلعالمي

األقل 
 
 
احتياجا

املجال اإلعالمي



هناك حاجة إلنتاج محتوى إعالمي هادف ولكن األهم من وجهة نظر الجميع هو إنتاج محتوى إعالمي يخدم املجتمع
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إنتاج محتوى إعالمي هادف

تاج يرى أفراد العينة أن هناك احتياج إلن
%(.76بمعدل )محتوى إعالمي هادف 

عاستبيان العينة املمثلة لفئات املجتم: املصدر

يةتوظيف اإلعالم في خدمة القضايا املحل

يرى أفراد العينة أن هناك احتياج لتوظيف
%(.79بمعدل )اإلعالم في خدمة القضايا املحلية 

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

املجال اإلعالمي



ي تحسين العالقات تتفق غالبية املجتمع على أهمية تطوير مجال االعالم في املنطقة، وأبرز فرص التطوير زيادة مساهمة اإلعالم ف
االجتماعية وتعزيز شعور الفرد باملسؤولية تجاه املجتمع املحيط
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استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر

ر يرى أفراد العينة أن هناك احتياج لتطوي
%.75مجال االعالم في املنطقة بمعدل 

م مستوى مساهمة وسائل اإلعالم  ِ
ي 
َ
:في التالي( الحكومية والخاصة في مدينتك)ق

70% 68%

67% 64%

تعزيز القيم 

بيةوالسلوكيات اإليجا

افي رفع املستوى الثق

ألهل مدينتك

زيادة الشعور 

باملسؤولية تجاه 

املجتمع املحيط

تحسين العالقات 

االجتماعية

61% 61%

59% 57%

املجال اإلعالمي



يز تطوير املحتوى اإلعالمي ليساهم في تعز •

ر القيم، رفع املستوى الثقافي، زيادة شعو 

املجتمع باملسؤولية وتحسين العالقات 

.االجتماعية

املجال اإلعالمي

oنادي الحدود الشمالية األدبي .

oسناب القنوات اإلعالمية املشهورة في املنطقة مثل

.شات عين عرعر
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أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تأسيس كيانات إعالمية 
هادفة 

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل 
املسؤول تجاه االعالم 

توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية 
التعامل معه واالستفادة منه

البحوث والدراسات 
لتطوير االعالم 

ية تعزيز املمارسة املهنية اإلعالم
لدى العاملين في املجال اإلعالمي

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية 
املجتمع

ت تنظيم العملية اإلعالمية في املجاال 
اإلعالمية املتنوعة 

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية 
العاملة في املجال اإلعالمي

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

مية وضع الخبراء تنظيم العملية اإلعال •

اني في املجاالت اإلعالمية املتنوعة ث

.أولويات مجال اإلعالم

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

مجال تنظيم العملية اإلعالمية في

املجاالت اإلعالمية املتنوعة رابع 

.أولويات مجال اإلعالم

مع مقابالت املسؤولون وفئات املجت•

سلطت الضوء على خطورة عدم 

تنظيم العملية اإلعالمية بالشكل

.الصحيح

.مجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتنظيم العملية اإلعالمية وتكامل مؤسساته في املجاالت اإلعالمية املتنوعة

املجال اإلعالمي
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األعلى احتياجا

ترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر املجتمع ءترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر الخبرا

ادة توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية التعامل معه واالستف
منه  

تنظيم العملية اإلعالمية يف املجاالت اإلعالمية املتنوعة 

تعزيز دور االعالم يف خدمة وتنمية املجتمع

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعالم  

تعزيز املمارسة املهنية اإلعالمية لدى العاملين يف املجال

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة يف املجال اإلعالمي

تأسيس كيانات إعالمية هادفة 

(  الصحف) الحاجة ملكاتب تابعة للمؤسسات التعليمية 
باململكة

البحوث والدراسات لتطوير االعالم 

76%

76%

78%

78%

78%

79%

79%

افية الوسائل اإلعالمية رفع مستوى مهنية واحتر

م  تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعال 

تأسيس وسائل إعالميةٍّ هادفة

ملتنوعة تنظيم العملية اإلعالمية في املجاالت اإلعالمية ا

توعية املجتمع بدور اإلعالم وكيفية التعامل معه 

واالستفاد  منه

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية املجتمع

ل تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة في املجا

اإلعالمي

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر األقل 
 
 
احتياجا

املجال اإلعالمي



توظيف اإلعالم في خدمة املجتمع يتطلب تنظيم وتكامل وتعاون املؤسسات اإلعالمية في املنطقة 
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مهم جدا أن يكون هناك مركز اعالمي " 
... .باملنطقة يكون تابع لوزارة االعالم 

.  لالنشر االعالمي يجب ان يمر بعدة مراح
ألن املهم املصادقة عليها من قبل الوزارة

رع بنشر بعض الصحفيين في املنطقة يتس
ة مسؤول في مكافح–"أخبار مصرح بها 

املخدرات

اي ش ي . عندنا مشاهير في املنطقة" 
ذول الناس. يقولونه خالص احنا مصدقين

ة ماهم تحت مظل. يشتغلون ملصالحهم
طاع مافي ق. مافي مؤسسة راعيتهم. واضحة

–"هاذي اكبر مشكلة . حكومي ما سكهم
مجموعة شابات

. جريدة للحدود الشمالية رسمية مافي" 
عن اراء اللي يطلعوا بشكل غير رسمي يعبر

ة اخباري. شخصية ونفوذ قبيلة معينة
د عرعر  مثال كلها عن ترقية فالن ومولو 

مجموعة شباب–"فالن  

املجال اإلعالمي



ومتعدد املصادر لوجهات نظر أصحاب املصلحة ترتيب املجاالت الفرعية ملجال اإلعالم حسب األولوية الناتج عن تحليل شامل
والخبراء وبيانات البحث املكتبي وامليداني

207

أولوية منخفضة أولوية متوسطة  أولوية مرتفعة

تأسيس كيانات إعالمية 
هادفة 

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل 
املسؤول تجاه االعالم 

توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية 
التعامل معه واالستفادة منه

البحوث والدراسات 
لتطوير االعالم 

ية تعزيز املمارسة املهنية اإلعالم
لدى العاملين في املجال اإلعالمي

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية 
املجتمع

تنظيم العملية اإلعالمية في املجاالت
اإلعالمية املتنوعة 

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية 
العاملة في املجال اإلعالمي

:يهاأبرز ما ف. مجالذا تشير بيانات ورش الخبراء ومقابالت املسؤولين واملجموعات البؤرية لفئات املجتمع واستبيان العامة واإلحصائيات املنشورة إلى أولوية ه

تمع وضعت العينة املمثلة لفئات املج•

ية مجال تأهيل وتطوير الكوادر االعالم

يات العاملة في املجال اإلعالمي أول أولو 

.مجال اإلعالم

وضع الخبراء مجال تأهيل وتطوير •

ل الكوادر االعالمية العاملة في املجا

.اإلعالمي سابع أولويات مجال اإلعالم

ء ركز قادة املجتمع على ضرورة احتوا•

 
ً
.الكوادر اإلعالمية وتدريبها مهنيا

.ل اإلعالميةي مختلف الوسائم فمجموعة البرامج والخدمات والكيانات واألنظمة املتعلقة بتدريب كوادر إعالمية تحمل قيمة ورسالة في مختلف املجاالت واألدوات، وإبرازه

املجال اإلعالمي
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األعلى احتياجا

ترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر املجتمع ءترتيب مجاالت اإلعالم حسب األولوية من وجهة نظر الخبرا

ادة توعية املجتمع بدور االعالم وكيفية التعامل معه واالستف
منه  

تنظيم العملية اإلعالمية يف املجاالت اإلعالمية املتنوعة 

تعزيز دور االعالم يف خدمة وتنمية املجتمع

تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعالم  

تعزيز املمارسة املهنية اإلعالمية لدى العاملين يف املجال

تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة يف املجال اإلعالمي

تأسيس كيانات إعالمية هادفة 

(  الصحف) الحاجة ملكاتب تابعة للمؤسسات التعليمية 
باململكة

البحوث والدراسات لتطوير االعالم 

*

استبيان العينة املمثلة لفئات املجتمع: املصدر ورش الخبراء: املصدر

76%

76%

78%

78%

78%

79%

79%

افية الوسائل اإلعالمية رفع مستوى مهنية واحتر

م  تعزيز الدور اإليجابي لتعامل املسؤول تجاه االعال 

تأسيس وسائل إعالميةٍّ هادفة

ملتنوعة تنظيم العملية اإلعالمية في املجاالت اإلعالمية ا

توعية املجتمع بدور اإلعالم وكيفية التعامل معه 

واالستفاد  منه

تعزيز دور االعالم في خدمة وتنمية املجتمع

ل تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية العاملة في املجا

اإلعالمي

األقل 
 
 
احتياجا

املجال اإلعالمي



قيميتوظيف اإلعالم في خدمة املجتمع كذلك يحتاج تأهيل وتطوير الكوادر االعالمية في الجانب الفني والجانب ال
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ن عرعر تحتاج الى اعالميين محايدي" 
ور حب الظه. تنقل الحقيقة كما يجب

االعالمي يؤدي لنشر اخبار غير 
شيخ قبيلة–"صحيحة 

يجب ان تعقد دورات تخصصية " 
ين في تثقيفية متطورة لكافة االعالمي

مسؤول في القطاع –"املنطقة 
االجتماعي

 بس " 
ً
في شباب مؤهلين اعالميا

اخصائي–"يحتاجون بيئة حاضنة  
اجتماعي

الميين مركز إعالمي مستقل يتبنى اإلع" 
مسؤول في–"ويكون دار لهم يرعاهم 

قطاع التعليم

مدينة عرعر ماحد يعرفها عنها ش ي " 
مافي . ناالنه مافي اعالم عندنا في منطقت

مسؤول بهيئة األمر–"متخصصين
باملعروف والنهي عن املنكر

حابة جدا أدرس اعالم لكن مو " 
موجود التخصص في عرعر واألهل 

رسه رافضين اني اروح لحالي الرياض اد
مجموعة شابات–"

املجال اإلعالمي



جهات تعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد املرجعية لل•

.اإلعالمية

تتمتع تأهيل كوادر إعالمية محترفة من شباب املنطقة•

.بمهارة فنية وقيم راسخة

املجال اإلعالمي

oوزارة اإلعالم.

oنادي الحدود الشمالية األدبي.
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نبذة مختصرة عن فريق املشروع ولجنة التحكيم. 1

ملخص تنفيذي. 2

مقدمة عن املشروع. 3

نبذة عن اإلطار النظري لدراسة االحتياجات. 4

نبذة عن اإلطار املنهجي لدراسة االحتياجات. 5

نتائج دراسة االحتياجات. 6

االستراتيجيات واملبادرات املقترحة بناء على االحتياجات. 7

املراجع. 8



ين من أصحاب بناء على نتائج دراسة االحتياجات تم تحديد التمركز االستراتيجي للمؤسسة بمشاركة فريق املؤسسة وممثل
املصلحة

212

تصميم املبادرات-3التمركز االستراتيجي-2استكشاف االحتياجات-1

صية تقييم الجهود السابقة للمؤسسة وفهم و 1.1

املانح وأدبيات املؤسسة و تطلعات الفريق

بحث مكتبي للمصادر واملراجع املتعلقة2.1

باملنطقة 

عقد ورش عمل مع خبراء في مجاالت التركيز3.1

مقابالت معمقة مع ذوي العالقة من جهات 4.1

خيرية، حكومية وخاصة

قةعقد مجموعات تركيز بؤرية مع أهالي املنط5.1

مع في نشر استبيان لعينة ممثلة لفئات املجت6.1

املنطقة

تحليل املعلومات 1.7

قائمة االحتياجات ذات األولوية في كل مجا. ل1

خارطة نظام العاملين في كل مجال. 2

نظم املعلومات الجغرافية لكل مجال. 3

لوحة عدادات صحة املجتمع. 4

ت
طوا

الخ
ت

املخرجا

ؤسسة تحديد االحتياجات التي ستعمل عليها امل1.2
في كل مجال

جالتحديد نموذج التأثير للمؤسسة في كل م2.2

مصفوفة التمركز االستراتيجي لكل مجا. ل1

نموذج التأثير في كل مجال. 2

غيير ونظرية الت( األثر املرجو)تحديد النتائج 1.3
في كل مجال( متطلبات تحقيق األثر املرجو)
إجراء معمل اإلبتكار لتوليد أفكار مبادرات2.3
توصيف املبادرات بشكل تفصيلي3.3
تحكيم الدراسة والنتائج4.3
إعداد التقرير للنشر5.3

نظرية التغيير لكل مجال. 1

توصيف املبادرات في كل مجال. 2



بناء على نتائج دراسة االحتياجات تم دراسة املنظمات املجتمعية العاملة فيها

213

 مون ا. هوي منهجيوة تسوعى لكشوف موواطن القووة فوي املجتمعوات واسوتخدامها كوسويلة لتلبيوة االحتياجوات وتحقيوق التنميوة Asset-based Community Developmentتنمية املجتمع القائموة علوى األصوول 
ً
نطالقوا

.  هذا املبدأ قمنا بدراسة قدرات املنظمات املجتمعية ومجاالت اهتماماتها ومن ثم مقارنة ذلك باالحتياجات

اجات احتياجات املجتمع الناتجة عن مرحلة استكشاف االحتي
.تم إدخالها في مصفوفة التمركز االستراتيجي

Asset-based Community Development  (Kretzmann, 2010; Kretzmann: املصدر * & McKnight, 1993; Mathie & Cunningham, 2003)



ة فريق املؤسسةبناء على نتائج دراسة االحتياجات واملوارد املجتمعية تم تحديد التمركز االستراتيجي للمؤسسة بمشارك
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 يفوتهدف إلى تحديد مربع العمل الذي يتقاطع بوين احتياجوات املجتموع ضومن املجوال، ومودى مالءموة ذلوك للمؤسسوة، وذلوك يوؤدي إلوى أن املؤسسوة تعمول* مصفوفة التمركز االستراتيجي
ً
املنطقوة األكثور احتياجوا

تراتيجية املؤسسوة، احتماليوة ، القدرة على تلبية االحتياج، مدى انسجام االحتياج موع اسو(أثر متعدي)الفرصة لتعظيم األثر : مستوى املالءمة شمل العوامل التالية. وتستفيد من إمكانياتها بأقص ى قدر ممكن
.تم إعداد املصفوفة من خالل ورشة عمل ضمت أصحاب املصلحة من داخل املؤسسة.استدامة األثر

اجات احتياجات املجتمع الناتجة عن مرحلة استكشاف االحتي
.تم إدخالها في مصفوفة التمركز االستراتيجي

Designing Philanthropy for Impact: Giving to the Biggest Gaps in India (Mangaleswaran: املصدر * & Venkataraman,  2013)
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االحتياجات ذات األولوية في املجال االجتماعي االحتياجات ذات األولوية في مجال التعليم

 في مجاالت سوق العمل
ً
.تأهيل الشباب مهنيا

مكافحة البطالة

.توفير آليات الكتشاف املوهوبين

.العمل على تغيير الثقافة تجاه األعمال املهنيةنرعاية املوهوبي .  توفير أماكن متخصصة لرعاية املواهب املكتشفة

.توفير شبكات تربط بين الباحثين وفرص العمل .دبيةتوسيع مفهوم املوهبة ليشمل املواهب الفنية واأل 

.توفير مسرعات وحاضنات أعمال للشركات الناشئة .  توفير جهات لتعليم اللغة اإلنجليزية تعليم اللغة 
.ةتوفير برامج بجوة عالية لرعاية ذوي االحتياجات الخاصاالنجليزية ة رعاية فاقدي الرعاي

وتجويد الخدمات 
االجتماعية

.رفع جودة الجهات التي تعلم اللغة اإلنجليزية

.توفير برامج بجودة عالية الحتضان فاقدي الرعاية .بتوفير برامج التطوير الدراس ي واألكاديمي للشبا

التطوير 
نهي األكاديمي وامل
ابوالذاتي للشب

.معالجة مسببات االحتياجات الخاصة وفقدان الرعاية االحتياجات ذات األولوية في مجال الصحة .توفير برامج بناء مهارات سوق العمل للشباب

.همتوعية اآلباء واألمهات بالطرق الصحيحة لتربية أبنائ

البناء والتمكين 
األسري 

.توفير أماكن ملمارسة الرياضة

التوعية الوقائية 
للمجتمع

.تعزيز الفكر والقيم والسلوكيات لدى الشباب

 )تأهيل الشباب 
ً
 وإناثا

ً
.للزواج( ذكورا .توفير أغذية صحية بأسعار مناسبة .توفير برامج تطوير  الذات للشباب

.تطوير مهارات إدارة ميزانية األسرة .توفير محفزات التباع نمط حياة صحي .تنمية مهارات املشاركة املجتمعية لدى الشباب

.  يةتعزيز القيم االجتماعية املنبثقة من العقيدة اإلسالم بناء الشخصية 
بنات املتكاملة ألبناء و 
املدينة

.رفع القدرة االستيعابية للخدمات الصحية العامة

توفير الخدمات 
الصحية

.تعزيز مكانة املعلم ورفع معنوياته

أداء املعلمين
.نشر الفكر الوسطي املعتدل ب، العظام السرطان، القل: توفير كوادر طبية في التخصصات التالية

.واملفاصل، األعصاب

.توفير فرص للتطوير املنهي للمعلم

. إشراك الشباب في العمل املجتمعي . تقليل عدد الطالب لكل معلم

.بذل جهد أكبر لتعريف املجتمع بها وببرامجها بناء قدرات اللجان 
واملنظمات 
االجتماعية

.رفع الوعي بأضرار التدخين واملخدرات الصحة السلوكية 
واملخدرات

.تحسين عملية تقييم املعلمين

لخيرية في التركيز على العمل االشرافي والتنسيقي للجمعيات ا
.املنطقة وأداء ذلك بفعالية أكبر

.توفير محفزات معنوية ومادية الجتناب التدخين واملخدرات .توفير مدارس التعليم املبكر

.ةتوفير نظام أكثر فعالية لتقييم وتجويد الخدمات الصحيرالتعليم املبك

جودة الخدمات 
الصحية

.تأهيل معلمات متخصصات

.رفع الوعي بحقوق املرأة في التملك واالستثمار

تمكين املرأة

.توفير كوادر صحية مؤهلة .تجويد برامج التعليم املبكر الحالية

.  يةإنشاء النوادي االجتماعية واملهنية والرياضية والثقاف ية األجهزة الطبية املطلوبة في املراكز الصح/توفير األدوات
.واملستشفيات

.تحسين وتطوير البنية التحتية للمدراس

دعم املدارس
.العمل على الحد من العنف األسري وتجريمه .توفير أدوات التعليم الالزمة في املدرسة

.لتوفير برامج تدريب وتأهيل للنساء الراغبات في العم
.  سن أنظمة وقوانين تمنع التدخين في األماكن العامة التشريعات 

ةوالسياسات الصحي

.إنشاء مدرسة عاملية

.  سن أنظمة وقوانين إلعادة تدوير النفايات .إنشاء مدارس أهلية نموذجية

االحتياجات األكثر مالءمة للمؤسسة 
(2/1)واملجتمع في كل مجال 

اللون األحمر يشير إلى االحتياجات التي ال يوجد جهات مختصة فيها في املنطقة

اللون األخضر يشير إلى االحتياجات التي يوجد جهات خيرية مختصة فيها في املنطقة

املظلل باألزرق اليشير إلى احتياجات املالئمة لقدرات املؤسسة وتوجهها االستراتيجي
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االحتياجات ذات األولوية في مجال االعالم االحتياجات ذات األولوية في مجال الدعو 

.  يفية إنتاجهتوعية املجتمع بكيفية تحليل املحتوى اإلعالمي وك ور توعية املجتمع بد
االعالم وكيفية 
التعامل معه 
واالستفادة منه

.إحياء دور املسجد ورفع الوعي بأهميته ِّ االلتزام الدين
ي 
والسلوك 
ِّ ف
ي اإلسالمي 

املجتمع
اصل توعية املجتمع باالستخدامات الصحيحة لوسائل التو 

. االجتماعي
.توفير برامج تدبر القرآن الكريم

ع املستوى تطوير املحتوى اإلعالمي ليساهم في تعزيز القيم، رف
لعالقات الثقافي، زيادة شعور املجتمع باملسؤولية وتحسين ا

.  االجتماعية

ي تعزيز دور االعالم ف
خدمة وتنمية 

املجتمع 

زمة في تأهيل دعاة من أهل املنطقة يتمتعون بالقدرات الال 
.الشريعة والفقه ومهارات التعامل مع املجتمع

دعوة القرى 
والهجر وزيادة 
الوعي لديهم

االحتياجات ذات األولوية في مجال املساجد

شكالت تنمية قدرات الخطباء واألئمة على مهارات البحث في امل
. االجتماعية وتحليلها ة تأهيل الخطباء واألئم

والعاملين

.  عالميةتعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد املرجعية للجهات اإل  تنظيم العملية 
االت اإلعالمية في املج
ة و اإلعالمية املتنوع
تأهيل وتطوير 

الكوادر االعالمية 
العاملة في املجال 

اإلعالمي

، اإلقناع، التواصل: تنمية املهارات الذاتية للخطباء واألئمة مثل
.  اإللقاء، التعامل مع الشخصيات، الخ

حتوى استغالل شبكات التواصل االجتماعي لتوصيل امل
.  الدعوي للمجتمع

ية توظيف التقن
تقديم أنشطة وبرامج تخص أحوال املجتمع، خارج نطاق في الدعوة

.مواضيع الفرد واألسرة

رامج تفعيل األنشطة والب
داملجتمعية في املساج

ر املجاالت توظيف التقنية مثل تطبيقات الهاتف في تطوي
.الدعوية األكثر احتياجات مثل تدبر القرآن الكريم

.  توثيق العالقة بين الجيران من خالل املسجد

 ف
ً
يما بناء القدرات املؤسسية للجهات الدعوية خصوصا

.  الجهاتيتعلق بإدارة الفعاليات والبرامج والتنسيق بين

بناء قدرات 
الجهات الدعوية

ع بمهارة تأهيل كوادر إعالمية محترفة من شباب املنطقة تتمت
. فنية وقيم راسخة

لية إعادة هيكلة نظام إدارة وتشغيل املساجد ليكون بإدارة مح
.مستدامة

دعم تشغيل املساجد .  ةتطوير جدارات الدعاة االجتماعية والتقنية والشرعي
قف تركيز الدعم على املرافق التكميلية للمساجد مثل موا

 إسالمية، ومغسلة أموات، الخ
ٌ
.سيارات، مكتبة

االحتياجات األكثر مالءمة للمؤسسة 
(2/2)واملجتمع في كل مجال 

اللون األحمر يشير إلى االحتياجات التي ال يوجد جهات مختصة فيها في املنطقة

اللون األخضر يشير إلى االحتياجات التي يوجد جهات خيرية مختصة فيها في املنطقة

املظلل باألزرق اليشير إلى احتياجات املالئمة لقدرات املؤسسة وتوجهها االستراتيجي
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تم كذلك تحديد نموذج التأثير للمؤسسة في كل مجال من مجاالت االحتياجات بمشاركة فريق املؤسسة

تغيير النظاممركزعنقوديمشتت

العديد من املنح 

الصغيرة واملشاريع

تغطي مختلف 

االحتياجات واملراكز

احتياجات محددة 

واضحة للعمل ، عدد 

املشاريع واملنح

ل أقل لكنها مركزة بشك

أكبر

املشاركة بشكل عميق

واستباقي

على احتياج محدد لعدة 

سنوات لتحقيق أهداف

واضحة األثر

عمل ممنهج متعدد 

الشراكات مركز  لحل 

احتياجات محددة

نماذج التأثير

هنواك .  ئموةتحديد نموذج التأثير يساعد في تحديود طريقوة عمول املؤسسوة وابتكوار مبوادرات مال . الذي ستتبعه املؤسسة في كل مجال*بناًء على مخرجات مصفوفة التمركز االستراتيجي، تم تحديد نموذج التأثير
. أربعة نماذج للتأثير كما يوضح الشكل في األسفل

Simplifying Strategy: A practical toolkit for corporate societal engagement. FSG (Hills & Bochstette, 2015): املصدر *



مصفوفة التمركز االستراتيجي ملجال التعليم
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بادر

شارك

تدخل بسيط

مرتفع
ط

س
متو

ض
خف

من

ج املجتمع
حتيا

ال تتدخلا

ابتوفير برامج بناء مهارات سوق العمل للشب•

بابتعزيز الفكر والقيم والسلوكيات لدى الش•

توفير برامج تطوير  الذات للشباب•

بابتنمية مهارات املشاركة املجتمعية لدى الش•

مرتفعمتوسطمنخفض

املالءمة للمؤسسة

.تعزيز مكانة املعلم ورفع معنوياته•
.توفير مدارس التعليم املبكر•
.توفير أماكن متخصصة لرعاية املواهب املكتشفة•
.رفع الجودة و توفير جهات لتعليم اللغة اإلنجليزية•

.توفير آليات الكتشاف املوهوبين•
.واألدبيةتوسيع مفهوم املوهبة ليشمل املواهب الفنية•
.بابتوفير برامج التطوير الدراس ي واألكاديمي للش•
.توفير فرص للتطوير املنهي للمعلم•
.  تقليل عدد الطالب لكل معلم•
.تحسين عملية تقييم املعلمين•

.إنشاء مدارس أهلية نموذجية•
.تحسين وتطوير البنية التحتية للمدراس•
.رفي التعليم املبكتأهيل معلمات متخصصات•
.إنشاء مدرسة عاملية•

.توفير أدوات التعليم الالزمة في املدرسة•

تجويد برامج التعليم املبكر الحالية•

مجال التعليم



219

يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات في مجال التعليم من خالل نموذج تأثير عنقودي و نموذج تأثير مركز

بالنسووبة لالحتياجووات « عنقووودي»بينمووا يووتم العموول بنموووذج .فووي املجووال الفرعووي التطوووير األكوواديمي واملنهووي والووذاتي للشووباب« مركووز»بحيووث يووتم العموول بنموووذج .نقتوورح أن يووتم العموول بنموووذجي تووأثير فووي مجووال التعلوويم
.األخرى ذات األولوية

تغيير النظاممركزعنقوديمشتت

العديد من املنح 

الصغيرة واملشاريع

تغطي مختلف 

االحتياجات واملراكز

احتياجات محددة 

واضحة للعمل ، عدد 

املشاريع واملنح

ل أقل لكنها مركزة بشك

أكبر

املشاركة بشكل عميق

واستباقي

على احتياج محدد لعدة 

سنوات لتحقيق أهداف

واضحة األثر

عمل ممنهج متعدد 

الشراكات مركز  لحل 

احتياجات محددة

نماذج التأثير

ت مهارا)الشباب يتكون من عدة مجاالت فرعية بما أن تطوير
معية سوق العمل، الفكر والقيم والسلوكيات، املشاركة املجت

ياج فإننا نوص ي بأن يتم العمل في هذا االحت( وتطوير الذات
وذلك يعني أن يكون لدى املؤسسة مبادرة .بنموذج تأثير مركز

.نوعية بنتائج مرجوة محددة تمتد لعدة سنوات

ذات يمكن العمل بنموذج تأثير عنقودي على باقي االحتياجات
ارس تعزيز مكانة املعلم ورفع معنوياته، توفير مد)األولوية 

التعليم املبكر، توفير أماكن متخصصة لرعاية املواهب
(  نجليزية، رفع الجودة و توفير جهات لتعليم اللغة اإل .املكتشفة

ني وذلك ألن هذه احتياجات محددة ويمكن تلبيتها في مدى زم
.قصير ومن خالل مشاريع قليلة

مجال التعليم



مصفوفة التمركز االستراتيجي ملجال الصحة
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بادر

شارك

تدخل بسيط

مرتفع
ط

س
متو

ض
خف

من

ج املجتمع
حتيا

ال تتدخلا

.رفع الوعي بأضرار التدخين واملخدرات•

.خدراتتوفير محفزات معنوية ومادية الجتناب التدخين وامل•

ز الصحية األجهزة الطبية املطلوبة في املراك/توفير األدوات•
.واملستشفيات

مرتفعمتوسطمنخفض

املالءمة للمؤسسة

.توفير أماكن ملمارسة الرياضة•
.توفير أغذية صحية بأسعار مناسبة•
.رفع القدرة االستيعابية للخدمات الصحية العامة•
ان، السرط: توفير كوادر طبية في التخصصات التالية•

.القلب، العظام واملفاصل، األعصاب
.توفير كوادر صحية مؤهلة•
.لصحيةتوفير نظام أكثر فعالية لتقييم وتجويد الخدمات ا•

.  سن أنظمة وقوانين إلعادة تدوير النفايات•
اكن سن أنظمة وقوانين تمنع التدخين في األم•

.  العامة
.توفير محفزات التباع نمط حياة صحي•

مجال الصحة
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات في مجال الصحة من خالل نموذج تأثير مشتت و نموذج تأثير مركز

« مشووتت»بينمووا يووتم العموول بنموووذج .فووي املجووال الفرعووي الصووحة السوولوكية واملخوودرات واملجووال الفرعووي الصووحة الوقائيووة« مركووز»بحيووث يووتم العموول بنموووذج .نقتوورح أن يووتم العموول بنموووذجي تووأثير فووي مجووال الصووحة
.بالنسبة لالحتياجات األخرى ذات األولوية

تغيير النظاممركزعنقوديمشتت

العديد من املنح 

الصغيرة واملشاريع

تغطي مختلف 

االحتياجات واملراكز

احتياجات محددة 

واضحة للعمل ، عدد 

املشاريع واملنح

ل أقل لكنها مركزة بشك

أكبر

املشاركة بشكل عميق

واستباقي

على احتياج محدد لعدة 

سنوات لتحقيق أهداف

واضحة األثر

عمل ممنهج متعدد 

الشراكات مركز  لحل 

احتياجات محددة

نماذج التأثير

 واألفكار واملفاهيم والعادات يتطلبتغيير السلوكيات
ً
 طويال

ً
وقتا

 
ً
 متواصال

ً
سب لذلك نموذج التأثير املركز هو النموذج األن.وجهدا

للمجاالت الفرعية الصحة السلوكية واملخدرات والصحة 
نتائج وذلك يعني أن يكون لدى املؤسسة مبادرة نوعية ب.الوقائية

.مرجوة محددة تمتد لعدة سنوات

ذات يمكن العمل بنموذج تأثير مشتت على باقي االحتياجات
راكز األجهزة الطبية املطلوبة في امل/توفير األدوات)األولوية 

مات رفع القدرة االستيعابية للخد. الصحية واملستشفيات
ددة، الصحية العامة، توفير كوادر طبية في التخصصات املح
قييم توفير كوادر صحية مؤهلة، توفير نظام أكثر فعالية لت

وذلك ألن هذه احتياجات متنوعة( وتجويد الخدمات الصحية
.ويمكن تلبيتها من خالل العمل مع شركاء كثر

مجال الصحة



مصفوفة التمركز االستراتيجي للمجال االجتماعي
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بادر

شارك

تدخل بسيط

مرتفع
ط

س
متو

ض
خف

من

ج املجتمع
حتيا

ال تتدخلا

 في مجاالت سوق العمل•
ً
.تأهيل الشباب مهنيا

.توفير شبكات تربط بين الباحثين وفرص العمل•

.العمل على تغيير الثقافة تجاه األعمال املهنية•

.ائهمتوعية اآلباء واألمهات بالطرق الصحيحة لتربية أبن•

 )تأهيل الشباب •
ً
 وإناثا

ً
.للزواج( ذكورا

.تطوير مهارات إدارة ميزانية األسرة•

.توفير برامج بجودة عالية الحتضان فاقدي الرعاية•

مرتفعمتوسطمنخفض

املالءمة للمؤسسة

.صةتوفير برامج بجوة عالية لرعاية ذوي االحتياجات الخا•
.معالجة مسببات االحتياجات الخاصة وفقدان الرعاية•
.توفير مسرعات وحاضنات أعمال للشركات الناشئة•

.  تعزيز القيم االجتماعية املنبثقة من العقيدة اإلسالمية•
.نشر الفكر الوسطي املعتدل•
. إشراك الشباب في العمل املجتمعي•
ية في املنطقة التركيز على العمل االشرافي والتنسيقي للجمعيات الخير •

ها و بذل جهد أكبر لتعريف املجتمع ب. وأداء ذلك بفعالية أكبر
.وببرامجها

.  نسائيةإنشاء النوادي االجتماعية واملهنية والرياضية والثقافية ال•
.رفع الوعي بحقوق املرأة في التملك واالستثمار•
.العمل على الحد من العنف األسري وتجريمه•

.توفير برامج تدريب وتأهيل للنساء الراغبات في العمل•

ياالجتماعاملجال 
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات في املجال االجتماعي من خالل نموذج تأثير عنقودي و نموذج تأثير مركز

.بالنسبة لالحتياجات األخرى ذات األولوية« عنقودي»بينما يتم العمل بنموذج .في املجال الفرعي مكافحة البطالة« مركز»بحيث يتم العمل بنموذج .نقترح أن يتم العمل بنموذجي تأثير في املجال االجتماعي

اهر متعددة كما هو ظمكافحة البطالة تتطلب العمل على زوايا
ير من االحتياجات، لذلك نوص ي بأن يتم استخدام نموذج تأث

ائج وذلك يعني أن يكون لدى املؤسسة مبادرة نوعية بنت.مركز
.طقةمرجوة محددة تمتد لعدة سنوات ملكافحة البطالة في املن

ألولوية يمكن العمل بنموذج تأثير عنقودي على االحتياجات ذات ا
الطرق توعية اآلباء واألمهات ب)في املجال الفرعي تمكين األسرة 

 وإناث)الصحيحة لتربية أبنائهم، تأهيل الشباب 
ً
 ذكورا

ً
للزواج، ( ا

اقدي واملجال الفرعي رعاية ف( تطوير مهارات إدارة ميزانية األسرة
ي مدى الرعاية وذلك ألن هذه احتياجات محددة ويمكن تلبيتها ف

.زمني قصير ومن خالل مشاريع قليلة

تغيير النظاممركزعنقوديمشتت

العديد من املنح 

الصغيرة واملشاريع

تغطي مختلف 

االحتياجات واملراكز

احتياجات محددة 

واضحة للعمل ، عدد 

املشاريع واملنح

ل أقل لكنها مركزة بشك

أكبر

املشاركة بشكل عميق

واستباقي

على احتياج محدد لعدة 

سنوات لتحقيق أهداف

واضحة األثر

عمل ممنهج متعدد 

الشراكات مركز  لحل 

احتياجات محددة

نماذج التأثير

ياالجتماعاملجال 
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بادر

شارك

تدخل بسيط

مرتفع
ط

س
متو

ض
خف

من

ج املجتمع
حتيا

ال تتدخلا

.إحياء دور املسجد ورفع الوعي بأهميته•

توفير برامج تدبر القرآن الكريم•

توى استغالل شبكات التواصل االجتماعي لتوصيل املح•
.  الدعوي للمجتمع

مة في تأهيل دعاة من أهل املنطقة يتمتعون بالقدرات الالز •
.التشريع والفقه ومهارات التعامل مع املجتمع

املجاالت توظيف التقنية مثل تطبيقات الهاتف في تطوير•
 مثل تدبر القرآن الكريم

ً
.الدعوية األكثر احتياجا

مرتفعمتوسطمنخفض

املالءمة للمؤسسة

.  تطوير جدارات الدعاة االجتماعية والتقنية والشرعية•
• 

ً
فيما بناء القدرات املؤسساتية للجهات الدعوية خصوصا

.  لجهاتيتعلق بإدارة الفعاليات والبرامج والتنسيق بين ا

الدعوي املجال 
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات في املجال الدعوي من خالل نموذج تأثير عنقودي

.نقترح أن يتم العمل بنموذج تأثير عنقودي في املجال الدعوي 

ألولوية يمكن العمل بنموذج تأثير عنقودي على االحتياجات ذات ا
ي قصير وذلك ألن االحتياجات محددة ويمكن تلبيتها في مدى زمن

يمكن تقسيم التدخالت إلى ثالثة .ومن خالل مشاريع قليلة
ة في عناقيد، وعي وتربية، بناء قدرات الدعاة وتوظيف التقني

.الدعوة

تغيير النظاممركزعنقوديمشتت

العديد من املنح 

الصغيرة واملشاريع

تغطي مختلف 

االحتياجات واملراكز

احتياجات محددة 

واضحة للعمل ، عدد 

املشاريع واملنح

ل أقل لكنها مركزة بشك

أكبر

املشاركة بشكل عميق

واستباقي

على احتياج محدد لعدة 

سنوات لتحقيق أهداف

واضحة األثر

عمل ممنهج متعدد 

الشراكات مركز  لحل 

احتياجات محددة

نماذج التأثير

الدعوي املجال 
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بادر

شارك

تدخل بسيط

مرتفع
ط

س
متو

ض
خف

من

ج املجتمع
حتيا

ال تتدخلا

تنمية قدرات الخطباء واألئمة على مهارات البحث في •
.  املشكالت االجتماعية وتحليلها

. توثيق العالقة بين الجيران من خالل املسجد•

ل، التواص: تنمية املهارات الذاتية للخطباء واألئمة مثل•
.  اإلقناع، اإللقاء، التعامل مع الشخصيات، الخ

مرتفعمتوسطمنخفض

املالءمة للمؤسسة

رة إعادة هيكلة نظام إدارة وتشغيل املساجد ليكون بإدا•
.محلية مستدامة

مواقف تركيز الدعم على املرافق التكميلية للمساجد مثل•
 إسالمية، ومغسلة أموات، الخ

ٌ
.سيارات، مكتبة

اق تقديم أنشطة وبرامج تخص أحوال املجتمع، خارج نط•
.مواضيع الفرد واألسرة

مجال املساجد
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات في مجال املساجد من خالل نموذج تأثير مركز

.نقترح أن يتم العمل بنموذج تأثير مركز في مجال املساجد

لعالقة بين تأهيل األئمة والخطباء يؤثر بشكل مباشر على توثيق ا
التأهيل .الجيران وتقديم برامج وأنشطة تخص أحوال املجتمع

ذج التأثير عملية طويلة وتتطلب متابعة وتقويم مستمر لذلك نمو 
وذلك يعني أن يكون لدى املؤسسة .املركز هو النموذج األنسب

مبادرة نوعية بنتائج مرجوة محددة تمتد لعدة سنوات تهدف
ر لتنمية مهارات وقدرات األئمة وتفعيلهم إلعادة تعريف دو 

.املسجد في املجتمع

تغيير النظاممركزعنقوديمشتت

العديد من املنح 

الصغيرة واملشاريع

تغطي مختلف 

االحتياجات واملراكز

احتياجات محددة 

واضحة للعمل ، عدد 

املشاريع واملنح

ل أقل لكنها مركزة بشك

أكبر

املشاركة بشكل عميق

واستباقي

على احتياج محدد لعدة 

سنوات لتحقيق أهداف

واضحة األثر

عمل ممنهج متعدد 

الشراكات مركز  لحل 

احتياجات محددة

نماذج التأثير

مجال املساجد
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بادر

شارك

تدخل بسيط

مرتفع
ط

س
متو

ض
خف

من

ج املجتمع
حتيا

ال تتدخلا

فع تطوير املحتوى اإلعالمي ليساهم في تعزيز القيم، ر •
ة وتحسين املستوى الثقافي، زيادة شعور املجتمع باملسؤولي

. العالقات االجتماعية

واصل توعية املجتمع باالستخدامات الصحيحة لوسائل الت•
. االجتماعي

تع تأهيل كوادر إعالمية محترفة من شباب املنطقة تتم•
.  بمهارة فنية وقيم راسخة

مرتفعمتوسطمنخفض

املالءمة للمؤسسة

كيفية توعية املجتمع بكيفية تحليل املحتوى اإلعالمي و •
. إنتاجه

تعزيز التكامل والتنسيق وتوحيد املرجعية للجهات•
.  اإلعالمية

مجال االعالم
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات في مجال املساجد من خالل نموذج تأثير عنقودي

.نقترح أن يتم العمل بنموذج تأثير عنقودي في مجال اإلعالم

ألولوية يمكن العمل بنموذج تأثير عنقودي على االحتياجات ذات ا
ي قصير وذلك ألن االحتياجات محددة ويمكن تلبيتها في مدى زمن

يمكن تقسيم التدخالت إلى ثالثة .ومن خالل مشاريع قليلة
.عناقيد، تطوير محتوى، بتأهيل وتوعية إعالميين

تغيير النظاممركزعنقوديمشتت

العديد من املنح 

الصغيرة واملشاريع

تغطي مختلف 

االحتياجات واملراكز

احتياجات محددة 

واضحة للعمل ، عدد 

املشاريع واملنح

ل أقل لكنها مركزة بشك

أكبر

املشاركة بشكل عميق

واستباقي

على احتياج محدد لعدة 

سنوات لتحقيق أهداف

واضحة األثر

عمل ممنهج متعدد 

الشراكات مركز  لحل 

احتياجات محددة

نماذج التأثير

مجال االعالم
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تصميم املبادرات-3التمركز االستراتيجي-2استكشاف االحتياجات-1

صية تقييم الجهود السابقة للمؤسسة وفهم و 1.1

املانح وأدبيات املؤسسة و تطلعات الفريق

بحث مكتبي للمصادر واملراجع املتعلقة2.1

باملنطقة 

عقد ورش عمل مع خبراء في مجاالت التركيز3.1

مقابالت معمقة مع ذوي العالقة من جهات 4.1

خيرية، حكومية وخاصة

قةعقد مجموعات تركيز بؤرية مع أهالي املنط5.1

مع في نشر استبيان لعينة ممثلة لفئات املجت6.1

املنطقة

تحليل املعلومات 1.7

قائمة االحتياجات ذات األولوية في كل مجا. ل1

خارطة نظام العاملين في كل مجال. 2

نظم املعلومات الجغرافية لكل مجال. 3

لوحة عدادات صحة املجتمع. 4

ت
طوا

الخ
ت

املخرجا

ؤسسة تحديد االحتياجات التي ستعمل عليها امل1.2
في كل مجال

جالتحديد نموذج التأثير للمؤسسة في كل م2.2

مصفوفة التمركز االستراتيجي لكل مجا. ل1

نموذج التأثير في كل مجال. 2

غيير ونظرية الت( األثر املرجو)تحديد النتائج 1.3
في كل مجال( متطلبات تحقيق األثر املرجو)
إجراء معمل االبتكار مع أصحاب املصلحة 2.3

لتوليد أفكار ملبادرات تلبي االحتياجات
توصيف املبادرات بشكل تفصيلي3.3
تحكيم الدراسة والنتائج4.3
إعداد التقرير للنشر5.3

نظرية التغيير لكل مجال. 1

توصيف املبادرات في كل مجال. 2

ؤسسة وممثلين من بناء على نموذج التأثير للمؤسسة في كل مجال من مجاالت االحتياجات تم تصميم املبادرات بمشاركة فريق امل
أصحاب املصلحة
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ماهي املتطلبات؟(ما الذي يدعم؟)وسائل التأثير متى تستخدم؟أنواع املبادرات

إضافة موارد

عملو تمنظمات قوية بالفعلعندما يكون هناك
موارد إضافيةإلى بفعالية، ولكنها بحاجة

في أماكن أخرى تكرار عملهاللتوسع، أو

.مةدعم وتمويل املنظمات غير الربحية القائ• 
يمكن أن يحدث هذا التمويل مباشرة، أو من• 

ر املؤسسات واملنظمات غيخالل وسطاء مثل
.الرحية

نظامية ال تحتاج إلى تعقيداتاملنح الصغيرة• 
.وهيكلية

الكبيرة تتطلب أنظمة تقييم وترشيح للمنح• 
.أو املتعددة

بناء قدرات

لول الحعندما يكون هناك فهم جيد  للمشكلة و
ين هناك عدد قليل من الفاعلاملحتملة، ولكن

القادرين على العمل بصورة مجدية

ة تمويل املؤسسات بشكل مباشر لتلبي• 
.احتياجاتهم في بناء القدرات

دماملنظمات التي تقمن تمويل طرف ثالث• 
.لآلخرينبناء القدرات أو التشبيكخدمات 

.موظفينيتطلب خبراء و• 
 • 

ً
.القياس والتقييم أكثر تعقيدا

رياد  التغيير

ل،عندما تكون القضية معقدة ومستعصية الح
ت الحلول ليست مفهومة جيدا، ومختلف الجها

.جالحصول على نتائتحتاج للعمل معا من أجل

ي تمويل رائدة في املجال وبالتالالتموضع كجهة• 
 منهواملنظماتالتغيير

ً
.التي هي جزءا

تمويل املنظمات البحوث واملؤتمرات• 
.واملنتديات وجميع ما يتطلبه التغيير

.قيادة رفيعة املستوى و موثوقة• 
.املراجعة املستمرة لالستراتيجية• 
مثل)يمكن تطوير املنصات التعاونية • 

لتقوية( شراكات القطاعين العام والخاص
.العالقة أو تعزيزها

UBS Philanthropy Compass (2014): املصدر *

ؤسسة وممثلين من بناء على نموذج التأثير للمؤسسة في كل مجال من مجاالت االحتياجات تم تصميم املبادرات بمشاركة فريق امل
أصحاب املصلحة

يمكن للجهات املانحة تصنيف مبادراتها بناء عليها، وهو ما يساعد أيضا في تحديد نموذج التأثير للمؤسسة* هناك ثالث أنواع من املبادرات
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(دينعدد املستفي)عدد الشرائح املستفيد  

08

07

06

05

04

03

02

للمبادر األثر اإليجابي املتوقع

احتمالية االستدامة

مدى ابتكار وتميز الفكر 

مدى القابلية للنمو والتوسع

أعظم إنتاجية بأقل تكاليف 

سرعة ظهور النتائج

ركاءإمكانية التطبيق مقارنة مع قدرات املؤسسة والش

ة فووووي تووووم اسووووتخدام املعووووايير املوضووووح
ر الرسووووووووووووووم البيوووووووووووووواني لتقيوووووووووووووويم أفكووووووووووووووا

صووميم املبووادرات املقترحووة فووي ورش ت
.املبادرات

تم استخدام مجموعة معايير لتقييم أفكار املبادرات
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، تم توصيف املبادرات من خالل أربع محاور رئيسية
ً
أخيرا

عالقة املبادر  بالرؤية والتحول 

الوطني

( يرنظرية التغي)النموذج املنطقي 

للمبادر 
خارطة نظام املبادر خطة قياس النتائج

1234

رة و يلخص هذا املحور التقاطعات بين املباد
وبرنامج التحول الوطني 2030أهداف رؤية 

.(اإلصدار الثاني)2020

ير مصطلح النموذج املنطقي ونظرية التغي
.حيانتستعمل بشكل تبادلي في كثير من األ 

هو جوهر النموذج املنطقي ونظرية التغيير و 
و توضيح العالقة املنطقية بين املدخالت

.األنشطة و بين األثر املرجو

ابعة هذا املحور يحدد املؤشرات الرئيسية ملت
.أداء املبادرة ولتحسينها بشكل مستمر
ذج املؤشرات مرتبطة بشكل مباشر بالنمو 

.املنطقي للمبادرة

كاء من خالل خارطة نظام املبادرة يتضح الشر 
دة الذين يمكن االستفا( بمختلف أنواعهم)

.منهم لتنفيذ املبادرة
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أربع مشاريعيمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال التعليم من خالل مبادرة واحدة و 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب
تأسيس:مسار املنح املقترح 

ورعاية الكيانات املستقلة

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة
مار االستث:مسار املنح املقترح 
االجتماعي

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.لرعايتهم وتنمية مواهبهم

يع املشار :مسار املنح املقترح 
املتميز  أو تأسيس ورعاية 

الكيانات التابعة

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.اإليجابية للمعلمين

يع املشار :مسار املنح املقترح 
املتميز 

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية
ماعياالستثمار االجت: مسار املنح

مجال التعليم
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أربع مشاريعيمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال التعليم من خالل مبادرة واحدة و 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.لرعايتهم وتنمية مواهبهم

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.اإليجابية للمعلمين

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم
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2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

مجال التعليم

نبني شخصيات أبنائنا
ارات إكساب الطالب املعارف وامله
ذا والسلوكيات الحميدة ليكون 
وح شخصية مستقلة تتصف بر 
لديها املبادرة واملثابرة والقيادة، و 

القدر الكافي من الوعي الذاتي
واالجتماعي والثقافي 

اسية تعزيز القيم واملهارات األس
للطلبة

ين رفع نسبة الطالب املشارك•
ارج في األنشطة غير الصفية خ

اليوم الدراس ي
فيدين رفع نسبة الطلبة املست•

من خدمات أندية الحي
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

مجال التعليم

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

التصاريح النظامية. 1.

امليزانية التأسيسة. 2.

فريق عمل املركز. 3.

منهجية صناعة وإدارة . 4
.املشاريع

عالقات وتحالفات مع . 5
الشركاء في مختلف 

.القطاعات
مهارات سوق العمل . 6

.املستهدفة
القيم والسلوكيات . 7

.املستهدفة
مهارات تطوير الذات . 8

.املستهدفة

بناء مهارات سوق العمل من -
خالل  املساعدة على اختيار 
ارات التخصص، تنفيذ ملتقى مه

سوق العمل برعاية وزارة العمل 
يوم )ي وطاقات ينتهي بملتقى وظيف

أدوات ، بناء وتنفيذ برنامج(املهنة
سوق العمل للطالب الجامعي

إطالق حمالت قيمية متكاملة -
الت تحتوي على برامج إعالمية، رح

ميدانية، إبراز للقدوات وجوائز
.ومسابقات

بر تنفيذ برامج تطوير الذات ع-
مقهى الرواد، ديوانية التطوير
وحقيبة تطوير الذات للطالب

.الجامعي
ي إنشاء وإدارة منصة التطوع الت-

ور تجمع بينات املتطوعين، تط
ي مهاراتهم وتزود العمل املجتمع

.باملتطوعين

عدد الشباب املشاركين . في )1
(.كل برنامج

عدد األنشطة املنفذة. 2.

عدد املتطوعين. 3.

تحسين مهارات سوق . 1
العمل لدى الطالب 
.والباحثين عن عمل

تغيير السلوكيات . سب بح)2
.(القيم املستهدفة

تحسين مهارات تطوير . 3
بحسب املهارات )الذات 

.(املستهدفة
رفع القيمة االقتصادية. 4

.لساعات العمل التطوعي
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

مجال التعليم

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املركزسجالت نصف سنوي مدخالت العملعدد فريق

املركزسجالت سنوي مدخالت عدد الشراكات والتحالفات
املركزسجالت سنوي مدخالت عدد املهارات والقيم املستهدفة
املركزسجالت شهري أنشطة عدد الربامج و الفعاليات املصصمة و اجلاهزة للتنفيذ
املركزسجالت شهري خمرجات (يف كل برانمج)عدد الشباب املشاركني 

املركزسجالت شهري خمرجات عدد األنشطة املنفذة
املركزسجالت نصف سنوي خمرجات عدد املتطوعني

استبيان مع املستفيدين سنوي نتائج .  نسبة املشاركني الذين حتسنت مهارات سوق العمل لديهم
.  القيمة االقتصادية لساعات العمل التطوعي

استبيان مع املستفيدين سنوي نتائج حبسب )نسبة املشاركني الذين حتسنت مهارات تطوير الذات لديهم
(.  املهارات املستهدفة

استبيان مع املستفيدين سنوي نتائج هدفة يف حبسب القيم املست)نسبة املشاركني الذين تغري سلوكهم 
(.  احلمالت

املركزسجالت سنوي نتائج القيمة االقتصادية لساعات العمل التطوعي



239

خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

مجال التعليم

املبادرة

بناء مهارات سوق العمل

تطوير الذات

زايدة املشاركة اجملتمعية

تعزيز السلوكيات والقيم

عمادة خدمة اجملتمع جامعة 
احلدود الشمالية

املؤسسات احلكومية

ق املشروع الوطين ملهارات سو 
العمل وصناعة األعمال

الشركات اخلاصة

برانمج املدارس املعززة 
للسلوك اإلجيايب

ةاملؤسسات املاحن

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

جلان التنمية

طوعاملنصة الوطنية للت

هيئة األمر ابملعروف
والنهي عن املنكر

قسم مهارات تطوير 
الذات جبامعة احلدود 

الشمالية

وممبادرة قافلة سابك للعل
اآلابء واألمهات

يوووت مووون خوووالل هوووذه الخريطوووة املبدئيوووة لنظوووام ب•
مووووودى خبوووورة لتنميوووووة الشوووووباب نسوووووتطيع تحديووووود

مشوووووواركة كوووووول جهووووووة، وطبيعووووووة العالقووووووات فيمووووووا
.بينها

 مووووووون•
ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

خل سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد توودعلووى•
ات ، وذلوووك لقلوووة الجهوووتطووووير الوووذاتفوووي جانوووب 

.تالتي تخدمه ولضعف العالقة بين الجها
 أن نبنووووي عالقووووات أقوووووى موووووموووون•

ً
ع املمكوووون أيضووووا

القطوووووواع الخوووووواص وتوجيووووووه دعمهووووووم وبوووووورامجهم 
بأفضول بناًء على دراسة االحتياجات وتوعيتهم

.املمارسات
يمكوووووووووووون العموووووووووووول علووووووووووووى دراسووووووووووووة موووووووووووودى فعاليووووووووووووة •

املبووووووووووووووادرات القائمووووووووووووووة مثوووووووووووووول تجربووووووووووووووة الثانويووووووووووووووة 
ل الخامسة بعرعور لتطووير مهوارات سووق العمو

وصووووناعة األعمووووال، والعموووول علووووى نشوووور وتكوووورار
. التجارب الناجحة

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

ماإلدارة العامة للتعلي
املدارس

اآلابء واألمهات

اجلمعيات اخلريية اللجنة الوطنية 
ملكافحة املخدرات

عرعرمحلة نشر ثقافة التطوع ب

املتربعون األفراد

دعاة

صندوق تنمية املوارد البشرية 
"هدف"

ماإلدارة العامة للتعلي

غرفة عرعر
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أربع مشاريعيمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال التعليم من خالل مبادرة واحدة و 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة
:مسار املنح

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.لرعايتهم وتنمية مواهبهم

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.اإليجابية للمعلمين

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة
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2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

مجال التعليم

م لنعمل
 
نتعل

ي هدفنا أن يحصل كل طفل سعود
على فرص التعليم الجيد وفق
زنا خيارات متنوعة، وسيكون تركي
.رأكبر على مراحل التعليم املبك

نمي فرصنا
ُ
ن

رأة سنستمر في تنمية مواهب امل
السعودية واستثمار طاقاتها 

رص وتمكينها من الحصول على الف
إلسهام املناسبة لبناء مستقبلها وا

.افي تنمية مجتمعنا واقتصادن

إتاحة خدمات التعليم لكافة
شرائح الطالب

قين رفع نسبة األطفال امللتح•
6إلى 3)برياض األطفال 

(سنوات
تطوير ممكنات الدعم لعمل•

املرأة كدعم الحضانات
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

مجال التعليم

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

رأس مال االستثمار. 1.

شركاء تنفيذيين. 2.

دراسة مالية للمشروع. 3.

التصاريح النظامية. 4.

تشغيل رأس مال . 1
.االستثمار

التسويق والترويج. 2.

تشغيل املدارس. 3.

املتابعة والتقييم لألد. اء 4
ليمي االجتماعي واملالي والتع

.للمدارس

عدد املدارس الجديدة. 1.

عدد األطفال املسجلين. 2.
رفع العائد على االستث. .مار1
تقليل عدد األطفال في. 2

.قوائم
تقليل نسبة األطفال ل. كل 3

معلمة رياض أطفال في 
.املنطقة
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

مجال التعليم

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعواثئق سنوي مدخالت قيمة رأس مال االسثمار

املشروعواثئق سنوي مدخالت العائد على االستثمار املتوقع من املشروع
املشروعسجالت نصف سنوي أنشطة عدد املشاهدات للحملة التسويقية

اإلشراف الرتبوي نصف سنوي أنشطة املدارس أكادمييا  تقييم أداء
املشروعسجالت سنوي خمرجات عدد املدارس اجلديدة

املشروعسجالت نصف سنوي خمرجات عدد األطفال املسجلني
املشروعسجالت سنوي نتائج العائد الفعلي على االستثمار

إدارة التعليم سنوي نتائج (قبل املشروع وبعده)عدد األطفال يف قائمة اإلنتظار 

إدارة التعليم سنوي نتائج (قبل املشروع وبعده)يف املنطقة نسبة األطفال لكل معلمة
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

مجال التعليم

املبادرة

خلق سوق التعليم املبكر

برامج التعليم املبكر

املدارس

وزارة التعليم

منظمات عاملية متخصصة

وزارة التعليم

اآلابء واألمهات

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
ستطيع مشروع توفير مدارس التعليم املبكر ن

تحديووووووووود مووووووووودى مشووووووووواركة كووووووووول جهوووووووووة، وطبيعوووووووووة 
.العالقات فيما بينها

 مووووووون•
ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

خل سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد توودعلووى•
الجهوووووووات املسووووووواندة حيوووووووث ال يوجووووووود فوووووووي جانوووووووب 

ين فوووي هيئوووة أو جمعيوووة فوووي املنطقوووة للمتخصصووو
.التعليم املبكر

 العموووووول علووووووى تحفيووووووز رجوووووواموووووون•
ً
ل املمكوووووون أيضووووووا

األعمووووووال علووووووى دعووووووم ريووووووادة األعمووووووال فووووووي مجووووووال 
بكور لودى التعليم املبكر ورفع قيمة التعلويم امل

.املستفيدين من اآلباء واألمهات
يمكووووووووووون كوووووووووووذلك تقويوووووووووووة العالقوووووووووووة بوووووووووووين مراكوووووووووووز •

ي املجووووال التعلوووويم املبكوووور واملنظمووووات العامليووووة فوووو
.لالستفادة من أفضل التجارب

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

ماإلدارة العامة للتعلي

انشطون يف اجملال

الباحثون

كلية الرتبية وكلية 
االقتصاد املنزيل

متخصصون

كرمراكز التعليم املب

ماإلدارة العامة للتعلي

الفنيةالتطوير املهين واملساعدة

وزارة التعليم

معاهد أتهيل معلمات 
التعليم املبكر

املدارس

مستثمرين من أصحاب رؤوس األموال

مؤسسات ماحنة

رواد أعمال يف اجملال

وزارة العمل
وزارة التجارة
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أربع مشاريعيمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال التعليم من خالل مبادرة واحدة و 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.لرعايتهم وتنمية مواهبهم

:مسار املنح

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.اإليجابية للمعلمين

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.لرعايتهم وتنمية مواهبهم
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مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.   لرعايتهم وتنمية مواهبهم

مجال التعليم

مكن مجتمعنا
ُ
ن
اب سندعم املوهوبين من الكت•

واملؤلفين واملخرجين

تحسين البيئة التعليمية
املحفز  لإلبداع واالبتكار

مة رفع عدد امليداليات واألوس•
في املسابقات الدولية

فيدين رفع نسبة الطلبة املست•
بينمن البرامج الخاصة باملوهو 
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.   لرعايتهم وتنمية مواهبهم

مجال التعليم

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

اختبارات قياس واكتشاف. 1
.املواهب

شركاء في التعليم . س مدار )2
.(وجامعات

شركاء متخصصين . مثل)3
(موهبة

موردين لألدوات واملرافق. 4
.ذات العالقة

متخصصين في رعاية . 5
.املوهوبين

مجاالت املوهبة املسته. .دفة6

تنفيذ اختبارات القياس. 1
.واالكتشاف

تصميم وإعداد . 2
.الحاضنات

تشغيل الحاضنات عبر . 3
.الشركاء

املتابعة والتقييم ألدا. ء 4
.الحاضنات

عدد الطالب املختبرين . 1
.ملقاييس املواهب

عدد املوهوبين املكتشف. .ين2

عدد املوهوبين املستفي. .دين3

عدد الحاضنات في املدارس. 4.

عدد الحاضنات في . 5
.الجامعات

إبراز موهوبون أصبحوا . 1
.رموز في مجاالتهم

زيادة االبداعات . 2
ها واالبتكارات التي أنتج.

.املوهوبون 



الصادر عن منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 1997تم االعتماد على التصنيف الدولي املقنن للتعليم إسكد
في تعريف مجاالت املوهبة( اليونسكو)
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مواهب العلوم اإلنسانية

:يقصد بمواهب العلوم اإلنسانية في هذه الدراسة املواهب في املجاالت التالية
:الدراسات اإلنسانية•

الدين•
اللغات الحية أو امليتة وآدابها، دراسة املناطق: اللغات والثقافات األجنبية •
اللغة الدراجة وأدبها: اللغات األصلية•
.الترجمة الفورية والتحريرية، علوم اللغة، األدب املقارن، التاريخ، علم اآلثار، الفلسفة، األخالقيات: دراسات إنسانية أخرى •

العلوم االجتماعية والسلوكية•
ثنيات، علم املستقبل ، علم ، علم اال(باستثناء األنثروبولجيا الفيزيائية) العلوم االقتصادية، التاريخ االقتصادي، العلوم السياسية، السيوسولوجيا، الديموغرافيا، األنثروبولوجيا•

.، دراسات السالم والنزاعات، حقوق اإلنسان(باستثناء الجغرافيا الطبيعية)النفس، الجغرافيا 
الصحافة واإلعالم•

الصحافة، فن املكتبات وعلومها، تقنية املتاحف وغيرها من دور الحفظ، تقنيات التوثيق، علوم املحفوظات•
األعمال التجارية واإلدار •

تجارة التجزئة، التسويق، املبيعات، العالقات العامة، العقارات•
املال ، األعمال املصرفية، التأمين، تحليل االستثمارت•
املحاسبة، مراجعة الحسابات، مسك الدفاتر•
التنظيم واإلدارة، اإلدارة العامة، إدارة املؤسسات، إدارة شؤون املوظفين•
أعمال السكرتارية واألعمال املكتبية•

القانون •
.، الفقه القضائي، تاريخ القانون (العام، الدولي، قانون العمل، قانون البحار إلخ) الفضاة املحليون، موثقو العقود، القانون •

املواهب الفنية

:يقصد باملواهب الفنية في هذه الدراسة املواهب في املجاالت التالية
الرسم، رسم اللوحات، النحت: الفنون الجميلة•
اإلنشاد، التمثيل،: فنون األداء•
ميم و املهارات الحرفيةالتصوير الفوتوغرافي، التصوير السينمائي، اإلنتاج الصوتي، اإلنتاج اإلذاعي والتلفزيوني، الطباعة والنشر، التص: الفنون التصويرية والسمعية والبصرية•
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.   لرعايتهم وتنمية مواهبهم

مجال التعليم

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت سنوي مدخالت الطالب املشاركني يف أدوات اكتشاف املوهبةعدد
املشروعسجالت نصف سنوي أنشطة عدد مراكز اإلثراء واالحتضان
املشروعسجالت سنوي أنشطة املواهب املستهدفةعدد جماالت
املشروعسجالت سنوي أنشطة عدد األدوات املستعملة الكتشاف املواهب
املشروعسجالت شهري أنشطة عدد الربامج وامللتقيات املنفذة

استبيان نصف سنوي أنشطة املوهوبني عن مراكز االحتضان واإلثراءنسبة رضا
املشروعسجالت سنوي خمرجات عدد املشاركني يف اختبارات االكتشاف

املشروعسجالت نصف سنوي خمرجات عدد املوهوبني املكتشفني

املشروعسجالت سنوي خمرجات احملتضننيعدد املوهوبني

حساب تقرييب سنوي نتائج املتأثرين إببداعات وابتكارات املوهوبني/املستفيدينعدد

املشروعسجالت سنوي نتائج املنتجة من املوهوبنيعدد االبداعات واالبتكارات

املشروعسجالت سنوي نتائج نسبة املوهوبني الذين لديهم مشاريع واقعية انجحة
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.   لرعايتهم وتنمية مواهبهم

مجال التعليم

املبادرة

تنمية املواهب

رعاية املوهوبني

املدارس

وزارة التعليم

إدارة املوهوبني

ةوزارة العمل والتنمي

اآلابء واألمهات

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
طيع مشوووروع اكتشووواف ورعايوووة املوهووووبين نسوووت

تحديووووووووود مووووووووودى مشووووووووواركة كووووووووول جهوووووووووة، وطبيعوووووووووة 
.العالقات فيما بينها

 مووووووون•
ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

رصووة سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد فعلووى•
بين لتقويووووووة العالقووووووة بووووووين بوووووورامج رعايووووووة املوهووووووو 

واملسوووووووووووووتثمرين مووووووووووووون رجوووووووووووووال األعموووووووووووووال لتنميوووووووووووووة 
ى املواهووووووووووووب املكتشووووووووووووفة والقابلووووووووووووة للتحووووووووووووول الوووووووووووو

.مشاريع تجارية
عايوووة يمكوون كووذلك تقويووة العالقووة بووين مراكووز ر •

ال املوهوووووووووووووبين واملنظمووووووووووووات العامليووووووووووووة فووووووووووووي املجوووووووووووو
.لالستفادة من أفضل التجارب

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

ماإلدارة العامة للتعلي

حاضنات رايدة األعمال

الباحثون

متخصصوناملدراس

مراكز رعاية املوهوبني

ماإلدارة العامة للتعلي

اكتشاف املوهوبني

وزارة التعليم

إدارة املوهوبني

مستثمرين من أصحاب رؤوس األموال

مؤسسات ماحنة

رواد أعمال موهوبني

وزارة التجارة

وزارة التعليم

اآلابء واألمهات

متربعون أفراد

منظمات عاملية متخصصة
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أربع مشاريعيمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال التعليم من خالل مبادرة واحدة و 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.لرعايتهم وتنمية مواهبهم

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.اإليجابية للمعلمين

:مسار املنح

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.اإليجابية للمعلمين
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رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.   اإليجابية للمعلمين

مجال التعليم

تعليم يسهم في دفع عجلة 
االقتصاد

م ونرفع •
 
سنعزز دور املعل

تأهيله

لبية تعزيز قدر  نظام التعليم لت
ات متطلبات التنمية واحتياج

سوق العمل
رفع  نسبة الخريجين •

الل امللتحقين بسوق العمل خ
من تاريخ التخرج ( أشهر6)



253

للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.   اإليجابية للمعلمين

مجال التعليم

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

منصة إلكترونية. 1.

حملة إعالمية. 2.

شريك منفذ. 3.

شراكة مع التعليم العام. 4.

الترويج للحملة لتشجي. ع 1
الطالب واملجتمع على 
ماذج املشاركة في املنصة بن

.إيجابية ملعليمهم
إدارة املنصة اإللكتروني. .ة2
ترشيح املعلمين الفائ. زين 3

.معبر التصويت والتقيي
إقامة حفل تكريم . 4

.للمعلمين

عدد املشاركات في املنص. ة 1
وعة النماذج اإليجابية املرف)

ب على املنصة من قبل الطال 
.(واملجتمع

عدد املعلمين الذين تم . 2
.إبرازهم

عدد املشاهدات. 3.

عدد املعلمين الفائزين. 4.

زيادة نسبة الرضا والرو . ح 1
.املعنوية للمعلمين

تحسن الصورة الذهنية . 2
.للمعلم لدى املجتمع

تحسين أداء املعلمين ف. ي 3
.الفصل
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.   اإليجابية للمعلمين

مجال التعليم

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت شهري أنشطة الذين وصلهم اإلعالنعدد
املشروعسجالت شهري خمرجات نصة من قبل النماذج اإلجيابية املرفوعة على امل)عدد املشاركات يف املنصة 

(الطالب واجملتمع
املشروعسجالت شهري خمرجات عدد املعلمني الذين مت ابرازهم
املشروعسجالت شهري خمرجات عدد املشاهدات
املشروعسجالت شهري خمرجات عدد املعلمني الفائزين

استبيان سنوي نتائج نسبة رضا املعلمني وحافزيتهم

استبيان سنوي نتائج نسبة رضا الطالب واولياء األمور عن املعلمني

استبيان نصف سنوي نتائج أداء املعلمنينسبة التحسن يف

استبيان سنوي نتائج حتسن الصورة الذهنية للمعلم لدى اجملتمعنسبة
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.   اإليجابية للمعلمين

مجال التعليم

املبادرة

متربعون أفراد

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
توووووه مشوووووروع تعزيوووووز مكانوووووة املعلوووووم ورفوووووع معنويا

نسووووووووتطيع تحديوووووووود موووووووودى مشوووووووواركة كوووووووول جهووووووووة، 
.وطبيعة العالقات فيما بينها

 مووووووون خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أن•
ً
أيضوووووووا

ي نحووووووودد الفجووووووووات املوجوووووووودة فوووووووي النظوووووووام والتووووووو
.يمكن التدخل فيها

خل علووى سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد توود•
فوووووووي جانوووووووب الجهوووووووات املسووووووواندة حيوووووووث ال يوجووووووود 

.هيئة أو جمعية في املنطقة للمعلمين
 العموووول علووووى االسووووتفادة•

ً
موووون موووون املمكوووون أيضووووا

.ملةمواقع التواصل االجتماعي للترويج للح
عووووات يمكوووون كووووذلك تقويووووة العالقووووة بووووين املجمو •

.الطالبية واملمولين

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

ماإلدارة العامة للتعلي

هيئة املعلمون

منفذين محالتاملدراس

مواقع التواصل االجتماعي

طالبيةجمموعات 

مؤسسات ماحنة

اآلابء واألمهات

كاتمسؤولية جمتمعية للشر 
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أربع مشاريعيمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال التعليم من خالل مبادرة واحدة و 

مية مبادرة مركز وبيت خبرة لتن
الشباب 

م مشروع توفير مدارس التعلي
املبكر

مشروع اكتشاف ورعاية 
املوهوبين

اب مركز متخصص في مجال الشب
بناء يقوم بأنشطة متنوعة تهدف ل

مهارات سوق العمل، تعزيز 
لذات السلوكيات والقيم، تطوير ا
دى وزيادة املشاركة املجتمعية ل

.الشباب

ة استثمار اجتماعي نوعي لزياد
ي عدد مدارس التعليم املبكر ف

.املنطقة

اف توفير األدوات الخاصة الكتش
املوهوبين و توفير محاضن 
.لرعايتهم وتنمية مواهبهم

رفع مشروع تعزيز مكانة املعلم و 
معنوياته

حملة مجتمعية إلبراز النماذج 
.اإليجابية للمعلمين

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية
:مسار املنح

مجال التعليم

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية
:مسار املنح
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2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم

م لنعمل
 
نتعل

سنواصل االستثمار في •
التعليم والتدريب وتزويد
أبنائنا باملعارف واملهارات
لالالزمة لوظائف املستقب

لبية تعزيز قدر  نظام التعليم لت
ات متطلبات التنمية واحتياج

سوق العمل
رفع  نسبة الخريجين •

الل امللتحقين بسوق العمل خ
من تاريخ التخرج ( أشهر6)
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

شراكة مع الجهات . 1
.املسؤولة

رأس مال االستثمار. 2.

املوارد البشرية. 3.

شراكات مع الجهات . 4
الخاصة، الخيرية 

مدارس )والتعليمية 
.(وجامعات

تقديم تسهيالت مالية . 1
ونظامية للجهات القوية 

ة الستقطبها في املنطق
بالشراكة مع األمانة 

.واألمارة
حملة بأهمية اللغة . 2

.االنجليزية للطالب
تأهيل معلمين اللغة . 3

.اإلنجليزية
االستثمار االجتماعي في. 4

مجال تعليم اللغة 
ح االنجليزية عن طريق فت

مراكز في الجمعيات 
واالستفادة من دكاترة 
.الجامعة في التدريس

جلب اختبارات اللغة . 5
االنجليزية القياسية 

.للمنطقة

عدد الجهات املعتمدة التي. 1
.نطقةافتتحت فرع لها في امل

عدد املشاهدات للحملة . 2
.التوعوية

عدد املسجلين في املعاه. .د3

عدد الشراكات. 4.

العائد على االستثمار. 5.

عدد املسجلين في . 6
.االختبارات القياسية

تحسين أداء املشاركين. في 1
.االختبارات القياسية

استدامة الجهات القوية . 2
.في املنطقة
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت سنوي مدخالت قيمة رأس املال
املشروعسجالت سنوي مدخالت عدد الشراكات املبدئية
املشروعسجالت سنوي أنشطة لفتح فروع يف املنطقةعدد اجلهات املستعدة
املشروعسجالت سنوي أنشطة عدد املشاهدات للحملة التوعوية
املشروعسجالت سنوي أنشطة القياسية يف املنطقةعدد االختبارات

املشروعسجالت سنوي خمرجات عدد اجلهات املعتمدة اليت افتتحت فرع هلا يف املنطقة

مراكز التعليم نصف سنوي خمرجات عدد املسجلني يف االختبارات القياسية

مراكز التعليم شهري خمرجات عدد املسجلني يف املعاهد

سجالت املشروع نصف سنوي خمرجات عدد الشراكات املنفذة

سجالت املشروع سنوي خمرجات العائد على االستثمار 

مراكز التعليم سنوي نتائج حتبارات نسبة أهايل املنطقة احلاصلني على درجة فوق املتوسط يف اال
القياسية

مراكز التعليم سنوي نتائج علم اللغة اإلجنليزيةالدخل للتكاليف التشغيلية للجهات اليت تنسبة تغطية
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مشروع توفير جهات لتعليم
اللغة اإلنجليزية

للغة توعية املجتمع بأهمية تعلم ا
ميزة اإلنجليزية، جذب الجهات املت

للمنطقة واستثمار اجتماعي 
لتقديم خدمات تعليم اللغة 

.اإلنجليزية

مجال التعليم

املبادرة

جنليزيةخلق سوق تعليم اللغة اال

يزيةبرامج تعليم اللغة االجنل

زيةمراكز تعليم اللغة اإلجنلي

يماإلدارة العامة للتعل

اتمسؤولية جمتمعية للشرك

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
ليزيووة مشووروع توووفير جهووات لتعلوويم اللغووة اإلنج

نسووووووووتطيع تحديوووووووود موووووووودى مشوووووووواركة كوووووووول جهووووووووة، 
.وطبيعة العالقات فيما بينها

 مووووووون•
ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

رصووة سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد فعلووى•
اجووة الوووى لتقويووة العالقووة بووين الشووركات التووي بح
ن بووورامج موووظفين يتقنوووون اللغوووة اإلنجليزيووة وبوووي

.تعليم اللغة

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

ةوسائل التواصل االجتماعي

اجلامعة

املدراس

متخصصون

يااجلهات املتميزة حمليا وعامل

غة االجنليزيةتوعية اجملتمع أبمهية تعليم الل

الشركات

اآلابء واألمهات

منظمات عاملية متخصصة

وزارة التعليم

اآلابء واألمهات انشطون يف اجملال

مستثمرين من أصحاب رؤوس األموال

مؤسسات ماحنة

رواد أعمال يف اجملال

وزارة العمل
وزارة التجارة

متخصصون
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ية ومشروع يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال الصحة من خالل مبادرة واحدة نوع
واحد

مبادرة الجمعية التخصصية
(الصحة الوقائية)الصحية 

زة مشروع توفير األدوات، األجه
والكوادر الصحية

إنشاء جمعية متخصصة في 
على الصحة الوقائية تعنى بالعمل

ثالث محاور، توفير الفرصة 
للمجتمع للعيش بنمط حياة 
صحي، زيادة الوعي عن نمط 
مع الحياة الصحي وتحفيز املجت
.التباع نمط حياة صحي

تأسيس: مسار املنح املقترح
ورعاية الكيانات املستقلة

االستجابة لطلبات الجهات 
املختصة فيما يخص توفير 
.األدوات، األجهزة والكوادر

يع املشار : مسار املنح املقترح
الدورية

مجال الصحة
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ية ومشروع يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال الصحة من خالل مبادرة واحدة نوع
واحد

مبادرة الجمعية التخصصية
(الصحة الوقائية)الصحية 

زة مشروع توفير األدوات، األجه
والكوادر الصحية

إنشاء جمعية متخصصة في 
على الصحة الوقائية تعنى بالعمل

ثالث محاور، توفير الفرصة 
للمجتمع للعيش بنمط حياة 
صحي، زيادة الوعي عن نمط 
مع الحياة الصحي وتحفيز املجت
.التباع نمط حياة صحي

االستجابة لطلبات الجهات 
املختصة فيما يخص توفير 
.األدوات، األجهزة والكوادر

مجال الصحة



263

2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

مبادرة الجمعية  التخصصية
(الصحة الوقائية)الصحية 

إنشاء جمعية متخصصة في 
على الصحة الوقائية تعنى بالعمل

ثالث محاور، توفير الفرصة 
للمجتمع للعيش بنمط حياة 
صحي، زيادة الوعي عن نمط 
مع الحياة الصحي وتحفيز املجت
.التباع نمط حياة صحي

 صحية
 
نعيُش حيا 

تعزيز ممارسة األنشطة •
الرياضية في املجتمع

تعزيز الجهود القائمة في •
مكافحة املخدرات

ة ارتفاع نسبة ممارس ي الرياض•
 من 

ً
مرة على األقل أسبوعيا

%(40)الى %( 13)
من زيادة متوسط العمر املتوقع•

 ( 80)إلى ( 74)
ً
عاما

حيةتعزيز الوقاية ضد املخاطر الص

السيطرة على األمراض غير •
املعدية كأمراض القلب 

والسكري والسرطان بتعزيز
برامج التوعية 

نخفض نسبة انتشار التدخي•
خفض نسبة انتشار السمنة•

تطوير الرعاية الصحية األولية

رفع عدد الزيارات الرعاية •
د الصحية األولية للفرد الواح

سنويا

مجال الصحة
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مبادرة الجمعية  التخصصية
(الصحة الوقائية)الصحية 

إنشاء جمعية متخصصة في 
على الصحة الوقائية تعنى بالعمل

ثالث محاور، توفير الفرصة 
للمجتمع للعيش بنمط حياة 
صحي، زيادة الوعي عن نمط 
مع الحياة الصحي وتحفيز املجت
.التباع نمط حياة صحي

الصحةمجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

التصاريح النظامية. 1.

امليزانية التأسيسة. 2.

فريق عمل الجمعية. 3.

عالقات وتحالفات مع . 4
الشركاء في مختلف 

.القطاعات
متطوعون في املجال . 5

الصحي
محتوى صحي مناسب. 6
اعتمادات. شراكات /7
السلوكيات الصحية . 8

املرغوبة
منهجية تغيير السلوك. 9

توعية عن طريق زيارات . 1
ميدانية ، دورات، معارض 
ة، مسابقات وتجارب عملي

توفير بيئات ملمارسة . 2
األنشطة الرياضية

استقطاب موردي األغذية . 3
الصحية

حمالت الفحص الدوري. 4

عدد املشاركين. 1

عدد املتطوعين. 2

عدد الفعاليات املنفذة. 3

عدد البيئات. املرافق /4
ةاملالئمة ملمارسة الرياض

زيادرة املعارف واملعلوم. ات 1
الصحية لدى املجتمع

تغيير القناعات . 2
واالنطباعات نحو نمط 

الحياة الصحي
تغيير السلوكيات . 3

واملممارسات املتعلقة 
بنمط الحياة الصحي
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مبادرة الجمعية  التخصصية
(الصحة الوقائية)الصحية 

إنشاء جمعية متخصصة في 
على الصحة الوقائية تعنى بالعمل

ثالث محاور، توفير الفرصة 
للمجتمع للعيش بنمط حياة 
صحي، زيادة الوعي عن نمط 
مع الحياة الصحي وتحفيز املجت
.التباع نمط حياة صحي

الصحةمجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت نصف سنوي خمرجات عدد املشاركني

سجالت املشروع نصف سنوي خمرجات عدد املتطوعني

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد الفعاليات املنفذة

سجالت املشروع سنوي خمرجات املرافق املالئمة ملمارسة الرايضة/عدد البيئات

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج املشاركني املكتسبني للمعارف واملعلومات% 

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج املشاركني الذين تغريت قناعاهتم% 

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج م املاضيةاملمارسني للسلوكيات الصحية املرغوبة خالل الثالثني يو % 
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مبادرة الجمعية  التخصصية
(الصحة الوقائية)الصحية 

إنشاء جمعية متخصصة في 
على الصحة الوقائية تعنى بالعمل

ثالث محاور، توفير الفرصة 
للمجتمع للعيش بنمط حياة 
صحي، زيادة الوعي عن نمط 
مع الحياة الصحي وتحفيز املجت
.التباع نمط حياة صحي

املبادرة

خلق سوق الصحة الوقائية

يةفرص وبرامج الصحة الوقائ

أندية الرايضة

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •يةمسؤولية جمتمعية للشركات الصح
مبوووووووووووووووادرة الجمعيوووووووووووووووة التخصصوووووووووووووووية الصوووووووووووووووحية 

نسوووووووووتطيع تحديووووووووود مووووووووودى ( الصوووووووووحة الوقائيوووووووووة)
مشوووووواركة كوووووول جهووووووة، وطبيعووووووة العالقووووووات فيمووووووا

.بينها
 مووووووون•

ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

يوووووه يمكووووون العمووووول علوووووى توجسوووووبيل املثوووووال علوووووى•
ي الحموووووووووالت واملنظموووووووووات املجتمعيوووووووووة للعمووووووووول فووووووووو

.مجاالت الصحة الوقائية
يم كووووووذلك يمكوووووون االسووووووتفادة موووووون منووووووابر التعلوووووو•

اليوووووة والتوعيوووووة كاملووووودارس واملسووووواجد لزيوووووادة فع
.يةحمالت التوعية بممارسات الصحة الوقائ

مووووووون املمكوووووووون أيضووووووووا أن نحوووووووودد فرصووووووووة لتقويووووووووة •
وس العالقووووة بووووين املسووووتثمرين موووون أصووووحاب رؤ 
سوووات األمووووال والفووورص املتاحوووة املتعلقوووة بممار 

الصوووووووحة الوقائيوووووووة مثوووووووول الحاجوووووووة الوووووووى األنديووووووووة 
.الرياضة

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

ةوسائل التواصل االجتماعي

املدراس

متخصصون

تاحلدائق واملنتزها

الصحيتوعية اجملتمع أبمهية منط احلياة

الشركات

منظمات عاملية متخصصة

وزارة الصحة

حاضنات أعمال انشطون يف اجملال

مستثمرين من أصحاب رؤوس األموال

مؤسسات ماحنة

رواد أعمال يف اجملال

وزارة العمل
وزارة التجارة

متخصصون

املدارس واجلامعات

وزارة الصحة

مجعيات صحية

محالت شبابية

املساجد

مجال الصحة
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ية ومشروع يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة  في مجال الصحة من خالل مبادرة واحدة نوع
واحد

مبادرة الجمعية التخصصية
(الصحة الوقائية)الصحية 

زة مشروع توفير األدوات، األجه
والكوادر الصحية

إنشاء جمعية متخصصة في 
على الصحة الوقائية تعنى بالعمل

ثالث محاور، توفير الفرصة 
للمجتمع للعيش بنمط حياة 
صحي، زيادة الوعي عن نمط 
مع الحياة الصحي وتحفيز املجت
.التباع نمط حياة صحي

االستجابة لطلبات الجهات 
املختصة فيما يخص توفير 
.األدوات، األجهزة والكوادر

مجال الصحة
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زة مشروع توفير األدوات، األجه
والكوادر الصحية

االستجابة لطلبات الجهات 
املختصة فيما يخص توفير 
.األدوات، األجهزة والكوادر

  أسلوب مبتكر لصحةٍّ ذات جود
عالية وفاعلية أكبر

م سندرب أطباءنا لرفع قدراته•
على مواجهة وعالج األمراض 

الزمنة
إيجاد املزيد من التخصصات•

النوعية ذات األولوية في 
الخدمات الصحية

سنعمل على أن يكون للقطاع•
غير الربحي فاعلية أكبر في

قطاعات الصحة

التوسع في التدريب والتطوير
حقين رفع عدد األطباء السعوديين امللت•

ببرامج التدريب
فئات زياد  جاذبية العمل في التمريض وال
لالطبية املساعد  كخيار منهي مفض

هلين رفع عدد العاملين السعوديين املؤ •
ساعدةفي التمريض والفئات الطبية امل
دار  تحسين مستوى البنية التحتية وإ
افق الصحية املنشآت وسالمة املر

صةرفع نسبة املرافق الصحية املرخ•
ةالخدمات الصحيوكفاءةتحسين جود  

الة خفض النفقات التشغيلية لكل ح•
سريرية جديدة

مجال الصحة
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

زة مشروع توفير األدوات، األجه
والكوادر الصحية

االستجابة لطلبات الجهات 
املختصة فيما يخص توفير 
.األدوات، األجهزة والكوادر

الصحةمجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

املوارد املالية. 1.

آلية التقديم على الدعم. 2.

آلية تقييم واختيار. 3.
.الطلبات التي ستدعم

اإلعالن عن فتح باب . 1
.التقديم

استالم الطلبات. 2.

تقييم الطلبات. 3.

صرف الدعم. 4.

املنابعة والتقييم. 5.

عدد األجهزة التي تم توف. يرها1

عدد األدوية التي تم توفي. رها2

عدد الكوادر الذين تم . 3
توفيرهم

زيادة نسبة رضا املجتم. ع 1
ة عن توفر الرعاية الصحي

في املجاالت املدعومة
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

زة مشروع توفير األدوات، األجه
والكوادر الصحية

االستجابة لطلبات الجهات 
املختصة فيما يخص توفير 
.األدوات، األجهزة والكوادر

الصحةمجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت سنوي مدخالت حجم الدعم املايل

سجالت املشروع سنوي أنشطة عدد الطلبات املستلمة

سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد األجهزة اليت مت توفريها

سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد األدوية اليت مت توفريها

سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد الكوادر الذين مت توفريهم

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج دعومةنسبة رضا اجملتمع عن توفر الرعاية الصحية يف اجملاالت امل
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

زة مشروع توفير األدوات، األجه
والكوادر الصحية

االستجابة لطلبات الجهات 
املختصة فيما يخص توفير 
.األدوات، األجهزة والكوادر

الكوادر الصحيةاملبادرة

قطاع الرعاية الصحية

األدوات واألجهزة الصحية

املسؤولية االجتماعية 
للشركات

شركات األدوات 
واألجهزة الصحية

املديرية العامة للشؤون الصحية

املستشفيات

اهليئات واجلمعيات
الصحية املتخصصة

ةالكليات الصحي

معاهد التدريب والتأهيل

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشوووووووووروع تووووووووووفير األدوات، واألجهوووووووووزة والكووووووووووادر
ل الصووووحية نسووووتطيع تحديوووود موووودى مشوووواركة كوووو

.جهة، وطبيعة العالقات فيما بينها
 مووووووون•

ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

خل سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد توودعلووى•
ين تطووووووووير العالقوووووووات والشوووووووبكات بوووووووفوووووووي جانوووووووب 

ن مؤسسوووات قطووواع الرعايوووة الصوووحية واملوووانحو 

دعم واملتبرعووووون فووووي مجووووال الصووووحة لتوجيووووه الوووو
.بناء على االحتياجات

حة يمكون كووذلك االسووتفادة موون منظمووات الصوو•
العامليووووووووووووة ملعرفووووووووووووة أفضوووووووووووول املمارسووووووووووووات الووووووووووووذي 

. يحتاجها كوادر الرعاية الصحية

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

املراكز الصحية

متربعون أفراد

مجعيات صحية

العيادات املتنقلة

ابحثون

يةاملديرية العامة للشؤون الصح

الشبكات واهليئات 
الصحية

الشبكات واهليئات 
الصحية

املديرية العامة 
للشؤون الصحية

مؤسسات 
ماحنة

ةمنظمات الصحة العاملي

مجال الصحة
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رات ومشروع واحديمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة في املجال االجتماعي من خالل ثالث مباد

مبادرة مكافحة البطالة
مبادرة جمعية رعاية فاقدي 

الرعاية
مبادرة جمعية ذوي االحتياجات

الخاصة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة
يع املشار : مسار املنح املقترح
املتميز 

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

تأسيس: مسار املنح املقترح
ورعاية الكيانات املستقلة

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

تأسيس: مسار املنح املقترح
ورعاية الكيانات 

التابعة/املستقلة

ياملجال االجتماع

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

يع املشار : مسار املنح املقترح
املتميز 
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رات ومشروع واحديمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة في املجال االجتماعي من خالل ثالث مباد

مبادرة مكافحة البطالة
مبادرة جمعية رعاية فاقدي 

الرعاية
مبادرة جمعية ذوي االحتياجات

الخاصة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

ياملجال االجتماع

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

مبادرة مكافحة البطالة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة



274

2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

مبادرة مكافحة البطالة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة

رصنا
ُ
ي ف نم 

ُ
ن
ي لدفع سنتوسع في التدريب املنه•

عجلة التنمية االقتصادية
تخفيض معدل البطالة من •

%(7)الى %( 11.6)
سندعم منشآتنا الناشئة •

طة والصغيرة واملتوس 
ارتفاع مساهمة املنشآت •

الي الصغيرة واملتوسطة في إجم
الى %( 20)الناتج املحلي من 

(35)%

التقني زياد  القدر  االستيعابية للتدريب
لواملنهي وربطها باحتياج سوق العم

ة على تطوير انظمة تمكين فعالة مبني•
ذات االحتياج وتشجيع االعتماد على ال

زياد  مساهمة املنشآت الصغير  
واملتوسطة في االقتصاد

تسهيل الوصول للتمويل وتنويع•
مويلية مصادره عبر تمكين املنظومة الت

بشقيها اإلقراض ي والرأسمالي
دة تطوير القدرات وتعزيز ثقافة ريا•

األعمال واالبتكار بتحفيز تحويل
ر االبتكارات ملنشآت ناشئة وتطوي

القدرات البشرية والتقنية

ياملجال االجتماع
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مبادرة مكافحة البطالة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة

ياالجتماعاملجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

املوارد املالية. 1.

آلية بناء الشراكات. 2.

عالقات ومعارف مع صناع . 3
.القرار

شريك تقني. 4.

:تغيير ثقافة العمل
مال ملتقى التجارب الناجحة في األع-

املهنية
عقد شراكة بين التعليم العام -

تخدام والتعليم املنهي واملؤسسة الس
حصص النشا  للترويج لألعمال

املهنية 
إقناع الجهات املسؤولة بتقديم-

باب الدعم والتسهيالت لتشجيع الش
على بدء مشاريع مهنية

:لربط بين الباحثين وفرص العم
تفعيل منصة شمالي و تفعيل-

الخدمات الحكومية الحالية في 
املنطقة ذات العالقة

:مسرعات وحاضنات أعمال
إقناع ذوي العالقة على سن نظام-

طقة يلزم الشركات الكبيرة في املن
ي بالتوريد من الشركات الناشئة ف

املنطقة
ارية إطالق منصة بنك الفرص التج-

في املنطقة

عدد املشاركين في امللت. قى 1
املنهي

عدد الطالب الذين حضروا . 2
حصص النشا 

عدد الزيارات واالجتماعات . 3
قة مع املسؤولين وذوي العال

لتفعيل الخدمات غير 
املفعلة

عدد الزيارات واالجتماعات . 4
قة مع املسؤولين وذوي العال
لتغيير األنظمة واللوائح

ذات العالقة
عدد الفرص التجارية في . 5

املنصة
عدد زوار املنصة. 6

تغيير ثقافة املجتمع ن. حو 1
األعمال املهنية

زيادة األعمال . املشاريع )2
نية املهنية الوط( التجارية

في املنطقة
تسهيل وتسريع عملية. 3

(خدمات الربط)التوظيف 
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

الصحةمجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت سنوي مدخالت عدد الشراكات

سجالت املشروع شهري خرجات عدد املشاركني يف امللتقى املهين

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد الطالب الذين حضروا حصص النشاط

سجالت املشروع شهري خمرجات غري املفعلةعدد الزايرات واالجتماعات مع املسؤولني وذوي العالقة لتفعيل اخلدمات

سجالت املشروع شهري خمرجات
اللوائح ذات عدد الزايرات واالجتماعات مع املسؤولني وذوي العالقة لتغيري األنظمة و 

العالقة

سجالت املشروع شهري خرجات عدد الفرص التجارية يف املنصة

سجالت املشروع شهري خرجات عدد زوار املنصة

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج (احملددة مسبقا  )نسبة الذين لديهم تقبل للعمل يف األعمال املهنية 

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج عدد املشاريع التجارية املهنية اجلديدة يف املنطقة

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج نسبة املشاريع املستمرة ألكثر من سنة

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج فرص العملالربط بني الباحثني عن عمل و عدد الذين مت توظيفهم من خالل خدمات

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج نسبة املوظفني اجلدد املستقرين يف الوظيفة ألكثر من سنة

مبادرة مكافحة البطالة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مبادرة مكافحة البطالة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة

و العملتغيري ثقافة اجملتمع حناملبادرة

العملربط الباحثني عن عمل بفرص

الحتفيز وتوجيه رواد األعم

صندوق تنمية املوارد 
"هدف"البشرية 

املؤسسة العامة 
املهينللتدريب التقين و 

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

الشباب

ن قواعد بياانت الباحثون ع
العمل وفرص التوظيف

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
د مودى مبادرة مكافحة البطالة نستطيع تحديو

مشوووووواركة كوووووول جهووووووة، وطبيعووووووة العالقووووووات فيمووووووا
.بينها

 مووووووون•
ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

سوووووووبيل املثوووووووال مووووووون املمكووووووون أن نزيووووووود مووووووونعلوووووووى•
و العمل ثقافة املجتمع نحفعالية محور تغيير 

مووووون خوووووالل إشوووووراك الجهوووووات املتنوعوووووة لخدموووووة 
.نفس الهدف

راز كما يوضح النظام وجود فرص لدراسوة وإبو•
ن التجارب الناجحة لرواد األعمال والناتجة ع

.نطقةبرامج تحفيز وتوجيه رواد األعمال في امل

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

التوظيفمكاتب 

نطقةبرانمج التوطني املوّجه ابمل

منصات التوظيف رويةوزارة الشؤون البلدية والق

شبكات التواصل االجتماعية

املدراس

الشركات واملؤسسات

انشطون يف اجملال

محالت شبابية

املساجد

املؤسسة العامة 
يةللتأمينات االجتماع

بنك التنمية 
االجتماعية

"  دروب"منصة 
اإللكرتونية

دعم العمل "برانمج 
"احلر

مركز بناء لألسر 
"جىن"املنتجة 

ياملجال االجتماع
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رات ومشروع واحديمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة في املجال االجتماعي من خالل ثالث مباد

مبادرة مكافحة البطالة
مبادرة جمعية رعاية فاقدي 

الرعاية
مبادرة جمعية ذوي االحتياجات

الخاصة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

ياملجال االجتماع

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

مبادرة جمعية رعاية فاقدي 
الرعاية

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين
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مبادرة جمعية رعاية فاقدي 
الرعاية

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

ه َم 
ُ
،، ُبنيان تينمجتمع حيويُّ

تعزيز مبادئ الرعاية •
اء االجتماعية وتطويرها لبن

مجتمع قوي ومنتج، من خالل
تعزيز دور األسرة وقيامها 

بمسؤولياتها

تحويل شريحة مستفيدي الوزار  من 
(ينتمك)متلقين للمساعد  إلى منتجين 

الدور نسبة التوظيف لأليتام من أبناء•
(القادرين على العمل)اإليواءين 

تحسين فاعلية وكفاء  منظومة 
الخدمات االجتماعية

تطوير سبل الوصول للمحتاجين•
تمكين وبناء قدرات العاملين •

حقيق تمكين املنظمات غير الربحية من ت
أثر أعمق

تطوير الخدمات والحلول غير •
التقليدية لزيادة أثر املنظمات 

تشجيع العمل التطوعي
زيادة فرص املشاركة التطوعية •

ياملجال االجتماع
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مبادرة جمعية رعاية فاقدي 
الرعاية

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

ياالجتماعاملجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

التصاريح النظامية. 1.

امليزانية التأسيسة. 2.

فريق عمل الجمعية. 3.

عالقات وتحالفات مع . 4
الشركاء في مختلف 

.القطاعات
متطوعون . 5.
باحثون . 6.
مقر . دار رعاية/ 7

دراسة أسباب فقدان . 1
الرعاية للمسنين

دراسة أسباب فقدان . 2
الرعاية لألطفال

معالجة أسباب فقدان . 3
الرعاية

تقديم أنشطة اجتماعية،. 4
صحية وتوعوية لفاقدي 

الرعاية
تقديم خدمات الرعاية . 5

لفاقدي الرعاية من 
األطفال وكبار السن

عدد الدراسات املنفذة. 1

عدد األنشطة املنفذة. 2

عدد فاقدي الرعاية الذين . 3
ترعاهم الجمعية

عدد الخدمات الجديدة التي. 4
تهدف لتقليل مسببات 

فقدان الرعاية

زيادة نسبة فاقدي الرعا. ية 1
الذين تمت رعايتهم

تحسين الحالة النفسي. ة 2
واالجتماعية والصحية 

لفاقدي الرعاية
تقليل نسبة فاقدي . 3

الرعابة من املسنين في
املجتمع

تقليل نسبة فاقدي . 4
الرعاية من األطفال في 

املجتمع
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مبادرة جمعية رعاية فاقدي 
الرعاية

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

ياالجتماعاملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت سنوي مدخالت عدد فريق العمل
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد الشراكات
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد املتطوعون
سجالت املشروع سنوي مدخالت دار الرعاية/مساحة املقر

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد الفعاليات واألنشطة املنفذة

سجالت املشروع شهري خمرجات املنفذةعدد الدراسات
سجالت املشروع شهري خمرجات عدد فاقدي الرعاية الذين ترعاهم اجلمعية
سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد اخلدمات اجلديدة اليت هتدف لتقليل مسببات فقدان الرعاية

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج نسبة فاقدي الرعاية الذين متت رعايتهم

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج
نسبة التحسن يف احلالة النفسية لفاقدي الرعاية

الرعايةنسبة التحسن يف احلالة االجتماعية لفاقدي
الرعايةنسبة التحسن يف احلالة الصحية لفاقدي

استبيان سنوي نتائج نسبة فاقدي الرعابة من املسنني يف اجملتمع
استبيان سنوي نتائج نسبة فاقدي الرعاية من األطفال يف اجملتمع
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مبادرة جمعية رعاية فاقدي 
الرعاية

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

املبادرة

ننيرعاية فاقدي الرعاية من األطفال واملس

رعايةدراسة ومعاجلة أسباب فقدان ال

الباحثون

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

نيمجعيات رعاية املسن

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشووووووووووووروع مبووووووووووووادرة جمعيووووووووووووة فاقوووووووووووودي الرعايووووووووووووة 
نسووووووووتطيع تحديوووووووود موووووووودى مشوووووووواركة كوووووووول جهووووووووة، 

.وطبيعة العالقات فيما بينها
 مووووووون•

ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

رصووة سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد فعلووى•
بوووورامج فووووي العالقووووة بووووين بوووورامج رعايووووة املسوووونين و 

رعايووووووووووووة األطفووووووووووووال مثوووووووووووول أن يشووووووووووووارك املسوووووووووووونين 
.األصحاء في رعاية األطفال

ور كموووا يوضوووح النظوووام وجوووود فووورص لتوسوووويع د•
عمول جمعات رعايوة األطفوال واملسونين بحيوث ت

كوووووذلك علوووووى مواجهوووووة أسوووووباب فقووووودان الرعايوووووة 
. والحد منها

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

األسر احلاضنة

مجعيات رعاية األطفال

الضمان الصحي التعاوين

املؤسسات املاحنة

مجعيات رعاية 
األطفال

كليات الدراسات 
االجتماعية

مراكز األحباث 
االجتماعية

املكتبات البحثية

متربعون أفراد

منظمات عاملية متخصصة

نيمجعيات رعاية املسن

دعاة ووعاظ اإلصالح 
االجتماعية

ياملجال االجتماع
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رات ومشروع واحديمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة في املجال االجتماعي من خالل ثالث مباد

مبادرة مكافحة البطالة
مبادرة جمعية رعاية فاقدي 

الرعاية
مبادرة جمعية ذوي االحتياجات

الخاصة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

ياملجال االجتماع

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

مبادرة جمعية ذوي االحتياجات
الخاصة

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة
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مبادرة جمعية ذوي االحتياجات
الخاصة

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

عنانتحمل املسؤولية في مجتم
ن أبناءنا من ذوي اإلعا

 
قة سنمك

من الحصول على فرص عمل 
مناسبة وتعليم يضمن 

هم استقاللهم واندماجهم بوصف
ما عناصر فاعلة في املجتمع، ك
سنمدهم بكل التسهيالت 

واألدوات التي تساعدهم على 
تحقيق النجاح

تمكين اندماج ذوي اإلعاقة في سوق 
العمل

تطوير البرامج التأهيلية وبرامج•
التوظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة  
للتواؤم مع احتياجات سوق العمل 

تمكين أصحاب العمل واملجتمع •
ة لشمل لتطوير البنية التحتية املناسب

ل األشخاص ذوي اإلعاقة في سوق العم
تحسين التشريعات والسياسات •

ى انواع الداعمة والتصنيفات املبنية عل
ا التي يحتاجهالتيسيريةالخدمات 

األشخاص ذوي اإلعاقة 
من رفع نسبة الطلبة املستفيدين•

(سنة18-6)برامج ذوي اإلعاقة 

ياملجال االجتماع
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مبادرة جمعية ذوي االحتياجات
الخاصة

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

ياالجتماعاملجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

التصاريح النظامية. 1.

امليزانية التأسيسة. 2.

فريق عمل الجمعية. 3.

عالقات وتحالفات مع . 4
الشركاء في مختلف 

.القطاعات
متطوعون . 5.
باحثون . 6.

دراسة أسباب أمراض ذوي . 1
االحتياجات الخاصة في 

املنطقة
معالجة أسباب أمراض . 2

ذوي االحتياجات الخاصة 
في املنطقة

تقديم أنشطة اجتماعية،. 3
صحية وتوعوية لفاقدي 

الرعاية
توعية املجتمع بحقوق . 4

ذوي االحتياجات الخاصة
التأييد واملناصرة لسن. 5

األنظمة والقوانين التي
تحفظ حقوقهم

عدد الدراسات املنفذة. 1

عدد األنشطة املنفذة. 2

عدد املشاركين في األنش. طة3

عدد الخدمات الجديدة التي. 4
تهدف لتقليل مسببات 

أمراض ذوي االحتياجات 
الخاصة

عدد الزيارات واالجتماعات . 5
قة مع املسؤولين وذوي العال
لتغيير األنظمة واللوائح

ذات العالقة

تحسين الحالة النفسي. ة 1
واالجتماعية والصحية 

لذوي االحتياجات 
الخاصة

تقليل نسبة ذوي . 2
االحتياجات الخاصة في 

املجتمع
تحسين األنظمة والقوان. ين 3

الخاصة بحقوق ذوي 
االحتياجات الخاصة
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مبادرة جمعية ذوي االحتياجات
الخاصة

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

ياالجتماعاملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

املشروعسجالت سنوي مدخالت عدد فريق العمل
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد الشراكات
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد املتطوعون

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد الفعاليات واألنشطة املنفذة

سجالت املشروع شهري خمرجات املنفذةعدد الدراسات
سجالت املشروع شهري خمرجات عدد املشاركني يف األنشطة

سجالت املشروع سنوي خمرجات ات اخلاصةعدد اخلدمات اجلديدة اليت هتدف لتقليل مسببات أمراض ذوي االحتياج

سجالت املشروع سنوي خمرجات اللوائح ذات عدد الزايرات واالجتماعات مع املسؤولني وذوي العالقة لتغيري األنظمة و 
العالقة

نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج
نسبة التحسن يف احلالة النفسية لذوي االحتياجات اخلاصة

نسبة التحسن يف احلالة االجتماعية لذوي االحتياجات اخلاصة
نسبة التحسن يف احلالة الصحية لذوي االحتياجات اخلاصة

استبيان سنوي نتائج نسبة ذوي االحتيجات اخلاصة يف اجملتمع
سجالت املشروع سنوي نتائج عدد األنظمة والقوانني اجلديدة املطبقة يف املنطقة
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مبادرة جمعية ذوي االحتياجات
الخاصة

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

املبادرة

متكني ذوي االحتياجات اخلاصة

دراسة ومعاجلة أسباب اإلعاقة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية

نيمجعيات رعاية املسن

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشوووووووووروع تووووووووووفير األدوات، واألجهوووووووووزة والكووووووووووادر
ل الصووووحية نسووووتطيع تحديوووود موووودى مشوووواركة كوووو

.جهة، وطبيعة العالقات فيما بينها
 مووووووون•

ً
خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أنأيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

رصووة سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد فعلووى•
توسووووووووووووووووووووووويع دور جمعيوووووووووووووووووووووووات رعايوووووووووووووووووووووووة ذوي فوووووووووووووووووووووووي 

لوى االحتياجات الخاصوة بحيوث تعمول كوذلك ع
ل تمكووووووووين ذوي االحتياجووووووووات الخاصووووووووة بالتأهيوووووووو
مووووووول والتووووووودريب املنهوووووووي للحصوووووووول علوووووووى فووووووورص ع
فوووووووي مناسوووووووبة تضووووووومن اسوووووووتقالليتهم وادمووووووواجهم

.املجتمع

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

املؤسسة العامة للتدريب 
التقين واملهين

مجعيات ذوي 
االحتياجات اخلاصة

الضمان الصحي التعاوين

املؤسسات املاحنة
مجعيات ذوي 

االحتياجات اخلاصة

كليات الدراسات 
االجتماعية

مراكز األحباث 
االجتماعية

متربعون أفرادمراكز االرشاد اجليين

منظمات عاملية متخصصة

مجعيات االرشاد األسري

صحة األم والطفل

وزارة الصحة

ياملجال االجتماع
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رات ومشروع واحديمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة في املجال االجتماعي من خالل ثالث مباد

مبادرة مكافحة البطالة
مبادرة جمعية رعاية فاقدي 

الرعاية
مبادرة جمعية ذوي االحتياجات

الخاصة

ف مبادرة ذات أنشطة متنوعة تهد
لعمل، لتغيير ثقافة املجتمع نحو ا

ربط الباحثين عن عمل بفرص
العمل وتحفيز وتوجيه رواد 

.األعمال في املنطقة

دراسة أسباب فقدان الرعاية 
.هالألطفال واملسنين ومعالجت
وتقديم أنشطة وخدمات 

ة اجتماعية لرعاية فاقدي الرعاي
.من األطفال واملسنين

دراسة مسببات أمراض ذوي 
.ااالحتياجات الخاصة ومعالجته
وتقديم أنشطة وخدمات 
اجتماعية لتمكين ذوي 
.االحتياجات الخاصة

ياملجال االجتماع

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية
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مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

نهتم بأسرنا
ح تزويد األسرة بعوامل النجا•

الالزمة لتمكينها من رعاية
أبنائها وتنمية ملكاتهم 

وقدراتهم
رفع نسبة مدخرات األسر من•

الى %( 6)إجمالي دخلها من 
(10)%

اية إيجاد منظومة متكاملة للحم
األسرية

ين رفع عدد املؤهلين من العامل•
ة في اإلرشاد األسري والحماي

االجتماعية
رفع عدد مراكز اإلرشاد •

األسري ووحدات الحماية 
االجتماعية

ياملجال االجتماع
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

ياالجتماعاملجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

ري متطوعون في املجال األس•
خبراء في املجال األسري •
على حقيبة تدريب املقبلين•

الزواج
موارد مالية•
رامجبيئة مالئمة لتنفيذ الب•
شراكات/اعتمادات•
االحتياجات األسرية لدى •

باء املقبلين على الزواج واآل 
واألمهات

:تأهيل املقبلين على الزواج
تقديم برامج تأهيل للمرحلة -

.الجامعية
تقديم محفزات ماليةمبتكرة -

لين علي للمشاركة في دورة تأهيل املقب
.الزواج

هيز توعية اآلباء واألمهات عن طرق تج
.أبنائهم للزواج

.إبراز الزيجات الناجحة كقدوات
:حةالتوعية بطرق التربية الصحي

تقديم خدمة استشارات أسرية -
إلصالح املشاكل األسرية

إنتاج أعمال تربوية توعوية عن -
.ءطريقة التعامل مع مشاكل األبنا

:إدارة ميزانية األسرة
ات تقديم حزمة متكاملة لبناء مهار -

يات، إدارة ميزانية األسرة تشمل فعال
مستشار مالي أسري، تطبيق 

.ألسرةإلكتروني وأداة تقييم ميزانية ا

عدد املشاركين. 1

عدد املتطوعين. 2

عدد الفعاليات املنفذة. 3

زيادة املعارف واملعلومات. 1
لى األسرية لدى املقبلين ع
الزواج واآلباء واألمهات

تقليل املشاكل الترب. وية2

تقليل حاالت الطالق بي. ن 3
حديثي الزواج

تحسين مهارات إدارة . 4
ميزانية األسرة
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

ياالجتماعاملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد الشراكات
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد املتطوعون
سجالت املشروع سنوي مدخالت املستشارين األسريني/عدد اخلرباء

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد الفعاليات واألنشطة املنفذة

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد املشاركني يف األنشطة
نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج املشاركني املكتسبني للمعارف واملعلومات% 

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج املشاركني الذين تغريت قناعاهتم% 

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج الذين تغريت سلوكياهتماملشاركني% 
وزارة العدل سنوي نتائج يف املنطقةالطالق% 
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مشروع تمكين األسرة

توعية وتأهيل املقبلين على
ى زيادة الوعي التربوي لد.الزواج

اآلباء واألمهات وتقديم خدمات
.استشارية أسرية

املبادرة

زايدة الوعي الرتبوي

خدمات استشارية أسرية

ى الزواجتوعية وأتهيل املقبلني عل

مجعيات األسرة

املتربعون األفراداملؤسسات املاحنة

املتخصصون

معاهد تدريب

ةاملعاجلة األسريعيادات 

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشوووووووووروع تووووووووووفير األدوات، واألجهوووووووووزة والكووووووووووادر
ل الصووووحية نسووووتطيع تحديوووود موووودى مشوووواركة كوووو

.جهة، وطبيعة العالقات فيما بينها
 مووووووون خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أن•

ً
أيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

علوووووووى سوووووووبيل املثوووووووال هنووووووواك فجووووووووة واضوووووووحة فوووووووي•
ة جانووب خوودمات استشووارية أسوورية، وذلووك لقلوو

.الجهات املتخصصة التي تخدمه
 بنووووواء عالقوووووات أقووووووى بوووووين الووووودع•

ً
اة يمكووووون أيضوووووا

والوعووووووووووووووواظ والنشوووووووووووووووطاء وبوووووووووووووووين املتخصصوووووووووووووووون 
.لتكامل الجهود وزيادة األثر

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

ابحثون اجتماعيون

متخصصون

املدرسة

الدعاة والوعاظ والنشطاء

املتخصصون

وزارة العمل والتنمية

مجعيات األسرة

وزارة العمل والتنمية

املؤسسات املاحنة

متطوعون

مجعيات األسرة

اجلامعة

وزارة العمل والتنمية

املدارس

يمراكز التوجيه األسر 

ياملجال االجتماع
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة في املجال الدعوي للمؤسسة من خالل أربع مشاريع

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

مشروع الدعوة بالتقنيةمشروع رفع اإليمان

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

قدراتبناء ال: مسار املنح املقترح

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد
يع املشار : مسار املنح املقترح
املتميز 

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية
يع املشار : مسار املنح املقترح
املتميز 

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة
يع املشار : مسار املنح املقترح
الدورية

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة في املجال الدعوي للمؤسسة من خالل أربع مشاريع

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

مشروع الدعوة بالتقنيةمشروع رفع اإليمان

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

الدعوي ومجال املساجداملجال 

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن
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مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
الجداراتوالخطباء لبناء 

.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

ةنحيا وفق مبادئنا اإلسالمي
سيكون منهج الوسطية 
والتسامح وقيم اإلتقان 

ية واالنضبا  والعدالة والشفاف
ق مرتكزاتنا األساسية لتحقي
ى املجاالت التنمية في شت 

املحافظة على تراث اململكة
اإلسالمي والعربي والوطني

يحماية عناصر التراث الوطن•
لتراث زيادة التوعية والتعليم با•

 
ً
الوطني محليا

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

املدربون . 1

موارد مالية. 2

بيئة مالئمة لتنفيذ ال. برامج3

اعتمادات. شراكات/4

بناء املنهج التدريبي. 1

ترشيح املتدربين. 2

تنفيذ البرنامج باستخ. دام 3
أدوات عملية وتطبيقية

متابعة وتقييم أداء . 4
املتدربين

عدد املشاركين. 1

عدد الساعات التدريبية. 2

عدد البرامج اإلبداعية . 3
عاةواملبتكرة املقدمة من الد

زيادة معارف ومعلومات . 1
الدعاة واألئمة والخطباء 

في الجانب الشرعي، 
الجانب االجتماعي 

والجانب التقني
تطوير مهارات الدعاة . 2

واألئمة والخطباء في 
الجانب الشرعي، الجانب
نياالجتماعي والجانب التق

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

الدعوي ومجال املساجداملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد الشراكات
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد املدربني

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد املشاركني

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد الساعات التدريبية
نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج عدد الربامج اإلبداعية واملبتكرة املقدمة من الدعاة

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج املشاركني املكتسبني للمعارف واملعلومات% 

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج املشاركني الذين تغريت قناعاهتم% 
نقاشجمموعات/استبيان سنوي نتائج الذين تغريت سلوكياهتماملشاركني% 
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
الجداراتوالخطباء لبناء 

.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

املبادرة

االجتماعيةاجلدارات

التقنيةاجلدارات

الشرعيةاجلدارات

املؤسسات املاحنة

مراكز التدريب

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشوووووووووروع تووووووووووفير األدوات، واألجهوووووووووزة والكووووووووووادر
ل الصووووحية نسووووتطيع تحديوووود موووودى مشوووواركة كوووو

.جهة، وطبيعة العالقات فيما بينها
 مووووووون خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أن•

ً
أيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

ة بووين علووى سووبيل املثووال هنوواك فجوووة فووي العالقوو•
ي جانوووب املكاتوووب التعاونيوووة والجهوووات التقنيوووة فووو

.الجدارات التقنية
ين موون املمكوون كوووذلك أن نبنووي عالقوووات أقوووى بووو•

الوووووووووووووودعاة وبووووووووووووووين املتخصصووووووووووووووون فووووووووووووووي املهووووووووووووووارات 
ر االجتماعيوووووووووووووة كالتواصووووووووووووول واالقنووووووووووووواع والتوووووووووووووأثي

والقيوووووووووادة لتكامووووووووول الجهوووووووووود واملعوووووووووارف وزيوووووووووادة
.األثر

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

حاضنات األعمال

كليات الشريعة

اداملكاتب التعاونية للدعوة واالرش

ية املتخصصون يف املهارات االجتماع

كليات الشريعة

املؤسسات املاحنة

مراكز تدريب

كليات التقنية

شركات التقنية

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة 
واإلرشاد

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف

املساجد

كليات اإلدارة 
وعلم النفس

املساجداداملكاتب التعاونية للدعوة واالرش

اداملكاتب التعاونية للدعوة واالرش

الشبكات واملنصات 
االلكرتونية الدعوية

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة في املجال الدعوي للمؤسسة من خالل أربع مشاريع

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

مشروع الدعوة بالتقنيةمشروع رفع اإليمان

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

الدعوي ومجال املساجداملجال 

مشروع رفع اإليمان

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد
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2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

مشروع رفع اإليمان

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

ةنحيا وفق مبادئنا اإلسالمي
سيكون منهج الوسطية 
والتسامح وقيم اإلتقان 

ية واالنضبا  والعدالة والشفاف
ق مرتكزاتنا األساسية لتحقي
ى املجاالت التنمية في شت 

املحافظة على تراث اململكة
اإلسالمي والعربي والوطني

يحماية عناصر التراث الوطن•
لتراث زيادة التوعية والتعليم با•

 
ً
الوطني محليا

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مشروع رفع اإليمان

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

الدعوي ومجال املساجداملجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

متطوعون . 1

دعاة. 2

املوارد املالية. 3

التصاريح النظامية. 4

تنفيذ فعاليات إعالمية. 1
مع وميدانية لتقريب املجت

من القرآن الكريم 
وإسقاطه على واقع 

.حياتهم
االستفادة من حلقات . 2

تحفيظ القرآن الكريم 
.لتقديم برامج للتدبر

إقامة أنشطة جاذبة . 3
للشباب في املسجد

عدد املشاركين. 1

عدد الفعاليات واألنشطة. 2

عدد املتطوعين. 3

تغيير انطباع املجتمع. عن 1
.القرآن واملسجد

زيادة عدد الذين يتدبرون. 2
.القرآن الكريم

زيادة عدد الذين يرتادون . 3
.املسجد



302

خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مشروع رفع اإليمان

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

الدعوي ومجال املساجداملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد املتطوعني
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد الدعاة

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد املشاركني

سجالت املشروع شهري خمرجات عدد الفعاليات واألنشطة املنفذة

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج
:على العبارات التاليةاملوافقني% 

أحرص على َفهم وتدبُّر آايت القرآن الكرمي
املسجد جزٌء من حيايت اليومية
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مشروع رفع اإليمان

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

املبادرة

برامج ميدانية

برامج الكرتونية

ويةاملنصات االلكرتونية الدع

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشوووووروع رفووووووع االيموووووان نسووووووتطيع تحديووووود موووووودى
مشوووووواركة كوووووول جهووووووة، وطبيعووووووة العالقووووووات فيمووووووا

.بينها
 مووووووون خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أن•

ً
أيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

رص علوووى سوووبيل املثوووال مووون املمكووون أن نحووودد فووو•
وامكانيووووووووات موووووووون مسوووووووواندون محتملووووووووون يمكوووووووون 

.ثرالتعاون معهم لتكامل الجهود وتوسيع األ
ين موون املمكوون كوووذلك أن نبنووي عالقوووات أقوووى بووو•

جهووووود الووودعاة وبوووين شووووركات التقنيوووة لتكامووول ال
.واملعارف وزيادة األثر

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

شركات التقنية شاداملكاتب التعاونية للدعوة واالر 

اداملكاتب التعاونية للدعوة واالرش
املساجد

شبكات التواصل 
االجتماعي

الدعاة

املدارس

اجلامعات
متطوعون أفراد

األسواق

حاضنات األعمال
تمعيالقادرون على التأثري اجمل/القياديون

ةوسائل االعالم االلكرتوني

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة في املجال الدعوي للمؤسسة من خالل أربع مشاريع

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

مشروع الدعوة بالتقنيةمشروع رفع اإليمان

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

الدعوي ومجال املساجداملجال 

مشروع الدعوة بالتقنية

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية
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2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

مشروع الدعوة بالتقنية

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

نحيا وفق مبادئنا اإلسالمية
سيكون منهج الوسطية •

والتسامح وقيم اإلتقان 
افية واالنضبا  والعدالة والشف
ق مرتكزاتنا األساسية لتحقي
ى املجاالت التنمية في شت 

اع تعظيم األثر االجتماعي للقط
غير الربحي

سنعمل على تهيئة البيئة •
طاع التقنية املساندة لنمو الق

غير الربحي

املحافظة على تراث اململكة
اإلسالمي والعربي والوطني

يحماية عناصر التراث الوطن•
لتراث زيادة التوعية والتعليم با•

 
ً
الوطني محليا

ية تمكين املنظمات غير الربح
من تحقيق أثر أعمق

ر تطوير الخدمات والحلول غي•
ظمات التقليدية لزيادة أثر املن

غير الربحية

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مشروع الدعوة بالتقنية

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

الدعوي ومجال املساجداملجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

متطوعون . 1

دعاة. 2

املوارد املالية. 3

شريك تقني. 4

شريك اإلعالم الرقمي. 5

املواضيع الدعوية . 6
ن تدبر القرآ)املستهدفة 

الكريم وإحياء دور 
(املسجد

تطوير محتوى دعوي . 1
.إلكتروني

نشر املحتوى . 2.

متابعة وتقييم أداء . 3
.املحتوى 

عدد املشاهدين. 1

عدد املتطوعين. 2
تغيير انطباع املجتمع. عن 1

.القرآن واملسجد
زيادة عدد الذين يتدبرون. 2

.القرآن الكريم
زيادة عدد الذين يرتادون . 3

.املسجد
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مشروع الدعوة بالتقنية

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

الدعوي ومجال املساجداملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد املتطوعني
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد الدعاة
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد املواضيع الدعوية املستهدفة

سجالت املشروع شهري خمرجات املستخدمني/عدد املشاهدات

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج
:على العبارات التاليةاملوافقني% 

أحرص على َفهم وتدبُّر آايت القرآن الكرمي
املسجد جزٌء من حيايت اليومية
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مشروع الدعوة بالتقنية

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

املبادرة

ويةاملنصات االلكرتونية الدع

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشوووووروع رفووووووع االيموووووان نسووووووتطيع تحديووووود موووووودى
مشوووووواركة كوووووول جهووووووة، وطبيعووووووة العالقووووووات فيمووووووا

.بينها
 مووووووون خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أن•

ً
أيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

جهووود علووى سووبيل املثووال موون املمكوون أن نركووز ال•
لتحديوووووووووود الفوووووووووورص واالمكانيووووووووووات النابعووووووووووة موووووووووون

نيوووووووة املبتكووووووورينن ورواد األعموووووووال فوووووووي مجوووووووال التق
.لتكامل الجهود وتوسيع األثر

ين موون املمكوون كوووذلك أن نبنووي عالقوووات أقوووى بووو•
جهووووود الووودعاة وبوووين شووووركات التقنيوووة لتكامووول ال

.واملعارف وزيادة األثر

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

شركات التقنية

شاداملكاتب التعاونية للدعوة واالر 

شبكات التواصل 
االجتماعي

الدعاة

متطوعون أفراد

كليات التقنية

حاضنات األعمال

ةوسائل االعالم االلكرتوني

يةرواد األعمال يف جمال التقن

يةاملبتكرون يف جمال التقن

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة في املجال الدعوي للمؤسسة من خالل أربع مشاريع

مشروع تأهيل الدعاة واألئمة 
والخطباء

مشروع الدعوة بالتقنيةمشروع رفع اإليمان

ة برنامج تطويري للدعاة واألئم
والخطباء لبناء الجدارات 
.يةالشرعية، االجتماعية و التقن

ونية تقديم برامج ميدانية وإلكتر
ريم لتقريب املجتمع للقرآن الك

.واملسجد

عرض املحتوى الدعوي 
باستخدام شبكات التواصل 

االجتماعي والتطبيقات 
.اإللكترونية

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

الدعوي ومجال املساجداملجال 

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة
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2020وبرنامج التحول الوطني 2030ارتبا  املبادرة برؤية 

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

ةنحيا وفق مبادئنا اإلسالمي
سيكون منهج الوسطية 
والتسامح وقيم اإلتقان 

ية واالنضبا  والعدالة والشفاف
ق مرتكزاتنا األساسية لتحقي
ى املجاالت التنمية في شت 

املحافظة على تراث اململكة
اإلسالمي والعربي والوطني

يحماية عناصر التراث الوطن•
لتراث زيادة التوعية والتعليم با•

 
ً
الوطني محليا

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

الدعوي ومجال املساجداملجال 

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

آلية شراكة. 1

أوقاف في املنطقة. 2

قائمة باملساجد. 3

متطوعون من أهل املسجد. 4

إسهامات أهل املسجد. 5

تحديد آلية إدارة املسجد. 1

إشراك أهل املسجد في . 2
إدارة واالعتناء باملساجد

إدارة األوقاف الخاصة . 3
باملسجد 

عدد املساجد املعتنى به. ا1

عدد املتطوعين. 2
تحسين حالة املسجد من. 1

ناحية البنية التحتية
تحسين حالة املسجد من. 2

ناحية املوارد البشرية 
زيادة مشاركة املجتمع ف. ي 3

االعتناء باملسجد
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

الدعوي ومجال املساجداملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

سجالت املشروع سنوي مدخالت يف املنطقة حجم األوقاف للمساجد
سجالت املشروع سنوي مدخالت حجم إسهام أهل املسجد
سجالت املشروع سنوي مدخالت لكل مسجدعدد املتطوعني
سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد املساجد املعتىن هبا

مسح ميداين شهري نتائج املساجد اليت حتسنت حالة بنيتها التحتية% 

مسح ميداين سنوي نتائج لديها مورد بشري مستقر ملدة سنة على األقلاملساجد اليت% 

مسح ميداين نصف سنوي نتائج لكل مسجدعدد املتطوعني الفعليني من أهل احلي
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مشروع دعم وتشغيل وصيانة
املساجد

عقد شراكة مع مؤسسة الراجحي
ي الوقفية لالعتناء باملساجد ف

.املنطقة

املبادرة

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
مشووووووووووروع دعووووووووووم وتشووووووووووغيل وصوووووووووويانة املسوووووووووواجد 
نسووووووووتطيع تحديوووووووود موووووووودى مشوووووووواركة كوووووووول جهووووووووة، 

.وطبيعة العالقات فيما بينها
 مووووووون خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أن•

ً
أيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

خل علووى سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد توود•
اء فوووي فوووي جانوووب مشووواركة املصووولون وأهوووالي األحيووو
.إدارة عمليات تشغيل وصيانة املساجد

ف مووووون املمكووووون كوووووذلك أن نبنوووووي عالقوووووات تتصووووو•
ئج بووووووين بالتنافسووووووية والوووووودعم املبنووووووي علووووووى النتووووووا

إدارات املسووووووووواجد وشوووووووووركات صووووووووويانة وتشوووووووووغيل
.املساجد

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واالرشاد

جمالس األحياء

إدارات املساجد

متطوعون أفراد

مؤسسات خريية

املصلون

جدشركات صيانة وتشغيل املسا

الدعوي ومجال املساجداملجال 
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يمكن للمؤسسة تلبية االحتياجات ذات األولوية واملالئمة للمؤسسة في املجال اإلعالمي من خالل مبادرة واحدة

مبادرة إنشاء كيان إعالمي

اء يساهم في بن( قيمي)إنشاء كيان اعالمي 
كار كوادر إعالمية مهنية وينشر القيم واألف

.اإليجابية
كيانات تأسيس ورعاية ال: مسار املنح املقترح

املستقلة

اإلعالمياملجال 
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مبادرة إنشاء كيان إعالمي

(  قيمي)إنشاء كيان اعالمي 
يساهم في بناء كوادر إعالمية
مهنية وينشر القيم واألفكار

.اإليجابية

نينوسائل ترفيه هادفة للمواط
افية سنقوم بزيادة األنشطة الثق

هام في والترفيهية وتنويعها لإلس
استثمار مواهب املواطن

تنمية الصناعة اإلعالمية 
والصناعات ذات العالقة وتعزيز 

تنافسيتها عامليا
رفع عدد الوظائف في صناعة •

اإلعالم والصناعات ذات العالقة
ناعة رفع قيمة الناتج املحلي للص•

اإلعالمية والصناعات ذات 
العالقة

رفع نسبة عائد الصناعة •
اإلعالمية والصناعات ذات 

طنيالعالقة في دائرة االقتصاد الو 

اإلعالمياملجال 
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للمبادرة يوضح املوارد املطلوبة، األنشطة، املخرجات والنتائج املرجوة( نظرية التغيير)النموذج املنطقي 

مبادرة إنشاء كيان إعالمي

(  قيمي)إنشاء كيان اعالمي 
يساهم في بناء كوادر إعالمية
مهنية وينشر القيم واألفكار

.اإليجابية

تحليل املستفيد تحليٌل داخلي

النتائجاملخرجاتاألنشطةاملدخالت

التصاريح النظامية. 1.

امليزانية التأسيسة. 2.

فريق عمل الكيان. 3.

عالقات وتحالفات مع . 4
الشركاء في مختلف 

.القطاعات
خبراء إعالميون . 5.
املواضيع. .هدفةالقيم املست/6

استقطاب واختيار الكوا. در 1
.املالئمة لإلعالم

تأهيل اإلعالميين وفق . 2
.منهجية االعالم القيمي

بناء وتطوير املحتوى . 3
اإلعالمي القيمي الوسطي
.عاملتوافق مع قيم املجتم

نشر املحتوى اإلعالمي . 4
.بطرق مهنية وابداعية

توعية املجتمع . 5
باالستخدامات الصحيحة

لوسائل التواصل 
.االجتماعي

عدد الكوادر اإلعالمية . 1
.أهيلاملشاركة في برنامج الت

عدد البرامج التي تم إنتا. .جها2

عدد املشاهدات للمحتوى . 3
.الذي تم إنتاجه

زيادة عدد الكوادر . 1
اإلعالمية املؤهلة

تغيير انطباعات وتوجه. ات 2
املجتمع عن 

هدفةالقيم املست/املواضيع
رفع املستوى املنهي ل. وسائل 3

اإلعالم في املنطقة
زيادة وعي املجتمع . 4

ة باالستخدامات الصحيح
لوسائل التواصل 

االجتماعي

االعالمياملجال 
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خطة قياس النتائج توضح أهم املؤشرات الخاصة باملبادرة وطريقة قياسها

مبادرة إنشاء كيان إعالمي

(  قيمي)إنشاء كيان اعالمي 
يساهم في بناء كوادر إعالمية
مهنية وينشر القيم واألفكار

.اإليجابية

االعالمياملجال 

خطة قياس النتائج
مصدر مجع املعلومات/أداة القياستكرار النوع املؤشر

سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد فريق العمل
سجالت املشروع سنوي مدخالت حجم التمويل
سجالت املشروع سنوي مدخالت عدد اخلرباء

سجالت املشروع سنوي مدخالت القيم املستهدفة/عدد املواضيع

سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد الكوادر اإلعالمية املشاركة يف برانمج التأهيل
سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد الربامج اليت مت إنتاجها
سجالت املشروع سنوي خمرجات عدد املشاهدات للمحتوى الذي مت إنتاجه

نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج عدد الكوادر اإلعالمية املؤهلة
نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج ملستهدفةالقيم ا/قناعتهم عن املواضيع/املشاهدين الذين تغريت انطباعاهتم% 
نقاشجمموعات/استبيان نصف سنوي نتائج رضا اجملتمع عن احملتوى اإلعالمي% 
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خارطة النظام توضح الشركاء املحتملين للمبادرة

مبادرة إنشاء كيان إعالمي

(  قيمي)إنشاء كيان اعالمي 
يساهم في بناء كوادر إعالمية
مهنية وينشر القيم واألفكار

.اإليجابية

املبادرة

مووووووووون خوووووووووالل هوووووووووذه الخريطوووووووووة املبدئيوووووووووة لنظوووووووووام •
يووووود مبووووادرة إنشووووواء كيووووان إعالموووووي نسووووتطيع تحد

موووووودى مشوووووواركة كوووووول جهووووووة، وطبيعووووووة العالقووووووات 
.فيما بينها

 مووووووون خوووووووالل هوووووووذا التحليووووووول نسوووووووتطيع أن•
ً
أيضوووووووا

ي نحوووووودد الفجوووووووات املوجووووووودة فووووووي النظووووووام و التوووووو
.يمكن التدخل فيها

خل علووى سووبيل املثووال موون املمكوون أن نحوودد توود•
دة موووووون املشوووووو ايخ فووووووي جانووووووب توووووووفير هيئووووووة مسووووووانِّ

وعلموووووووواء االجتموووووووواع ومتخصصووووووووون فووووووووي اإلعووووووووالم
موووي لتحديووود حووودود ومواصوووفات املحتووووى االعال 

ذا عودم تووفر جهوات فوي هو/الهادف، وذلك لقلة
.الجانب

ممولون/مشرعونمساندونممارسون

وزارة الثقافة واالعالم

وسائل التواصل االجتماعي إعالميون

هيئات مراجعة وتقييم احملتوى 
اإلعالمي

مؤسسات خريية

وسائل اإلعالم

مراكز تدريب االعالميني

كليات اإلعالم

شركات إعالمية

اإلعالمياملجال 

متربعون أفراد



املحتويات
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نبذة مختصرة عن فريق املشروع ولجنة التحكيم. 1

ملخص تنفيذي. 2

مقدمة عن املشروع. 3

نبذة عن اإلطار النظري لدراسة االحتياجات. 4

نبذة عن اإلطار املنهجي لدراسة االحتياجات. 5

نتائج دراسة االحتياجات. 6

االستراتيجيات واملبادرات املقترحة بناء على االحتياجات. 7

املراجع. 8
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