
يونيو
2021

اتـــ
ـــــــ
ســـــ

درا

دعم للبرامج وتفاؤل
بالمـسـتـقـبـل

اتجـاهـات المـواطن السعودي نــحــو المجــاالت الخــدميــة
في رؤية المملكة 2030



مركز سعودي )مستقّل(..

مضامين وسائل اإلعالم التفاعلي ..  ميداننا

بياناتها ووسائط محتواها ..  حقول دراساتنا 

الرصد والتحليل والقياس ..  أدواتنا 

رفد المجال اإلعالمي بالبحوث 
والدراسات المنهجية التأصيلية، 

وتقويم أداء وسائل اإلعالم 
التفاعلي، ورصد وتحليل 

مضامينها.

قياس اتجاهات 
الرأي العام 

وتأثيراتها

تقويم الخطاب 
اإلعالمي، 
واالرتقاء به

رصد تحّوالت 
ثورة االتصاالت 

والمعلومات

تقديم 
التوصيات 
المنهجية

استشراف 
المستقبل.. 
وفق قواعد 
البحث العلمي

من نحن:

الرسالة:

أهدافنا:

2

www.alqarar.sa @alqarar_sa



04

05

06

06

09

11

12

13

16

18

19

المحتويات
ملخص تنفيذي 

مقدمة

منهجية الدراسة

نتائج الدراسة

برامج ومبادرات اإلسكان

برنامج تطوير القطاع المالي

توطين المهن وسعودة الوظائف

برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي

تمكين المرأة السعودية

النتائج العامة للدراسة

الخاتمة

3

www.alqarar.sa @alqarar_sa



ملخص تنفيذي..
ُيمثــل المواطــن األســاس الــذي قامــت عليــه رؤيــة المملكــة 2030، ســواء كأداة تنفيــذ أو 
كمســتهدف، ولذلــك تضمنــت الرؤيــة العديــد مــن البرامــج والمبــادرات التــي تمــس حياتــه 

بشــكل مباشــر فــي مختلــف المجــاالت.

وقــد حلــت الذكــرى الخامســة إلطــالق الرؤيــة فــي الخامــس والعشــرين من أبريــل الماضي، 
مــع تحقيقهــا نتائــج ملموســة علــى مســتوى محاورهــا الثالثــة )مجتمــع حيــوي – اقتصــاد 
مزدهــر – وطــن طمــوح( بشــكل فــاق التوقعــات، وبمعــدل إنجــاز تخطــى المــدى الزمنــي 
ــن ســلمان، حفظــه  ــر محمــد ب ــي العهــد األمي ــه، ممــا ُيؤكــد أن رهــان ســمو ول المحــدد ل
اللــه، علــى الشــعب الســعودي كان ناجًحــا بامتيــاز بعدمــا اســتطاع بســماته الشــخصية 
وكاريزمتــه أن ينقــل شــغفه وحماســه وأفــكاره إلــى المواطنيــن الذيــن آمنــوا بقدراتهــم 
وإمكاناتهــم ومقــدرات وطنهــم، فبــدأ الحلــم فــي التحــول إلــى حقيقــة معاشــة فــي زمــن 
قياســي، حيــث أكــد ســمو األميــر محمــد بــن ســلمان أن »هــذه اإلنجــازات لــم تكــن لتتحقــق 
مــن دون إيمــان وعمــل المواطــن الســعودي الــذي أصبــح اليــوم ســّباًقا فــي المبــادرة 

واإلنجــاز والعمــل«.

وبهــذه المناســبة، ســعى مركــز القــرار للدراســات اإلعالميــة إلــى استكشــاف اتجاهــات 
المســتخدمين الســعوديين علــى موقــع تويتــر نحــو البرامــج والمبــادرات الخدميــة فــي 
الرؤيــة وطبيعــة تناولهــم لهــا، وذلــك عبــر رصــد وتحليــل جميــع تعليقاتهــم علــى منشــورات 
الحســاب الرســمي للرؤيــة علــى تويتــر، والتــي تناولــت هــذه المجــاالت خــالل الفتــرة الزمنيــة 

ــو 2021م.  ــر 2021 وحتــى 31 ماي الممتــدة مــن 1 يناي

وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج، منها:

 اتســمت غالبيــة تفاعــالت عينــة الدراســة باالتجــاه اإليجابــي نحــو رؤيــة المملكــة 2030 
ومجاالتهــا الخدمية.

ا بأهميــة الرؤيــة   أظهــرت تعليقــات المســتخدمين الســعوديين وعًيــا وإدراًكا شــعبيًّ
ودورهــا فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة والمســتدامة للمملكــة والمواطنيــن.

 حققــت رؤيــة المملكــة 2030 وخاصــة فــي جانبهــا الخدمــي الذي يمس حياة المواطن 
ــة التــي ال تقــل أهميــة عــن إنجازاتهــا  ــد مــن المكاســب المعنوي بشــكل مباشــر، العدي
الماديــة، تمّثلــت فــي شــيوع منــاخ مــن التفــاؤل واألمــل فــي المســتقبل، وقــدر كبيــر 
مــن الثقــة فــي قــدرات ومقــدرات الوطــن، فضــاًل عــن الثقــة فــي النفــس واإليمــان 

بالقــدرة علــى اإلنجــاز. 
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بهذه الكلمات الموجزة والعميقة في معانيها، قدم سمو ولي العهد األمير محمد بن 
سلمان، حفظه الله، رؤية السعودية 2030 الطموحة، التي وضعت ثالثة محاور رئيسية 
 96 إلى  المحاور  هي )مجتمع حيوي – اقتصاد مزدهر – وطن طموح(، وتتفرع هذه 

ا يتم تحقيقها عن طريق برامج تنفيذ الرؤية. هدًفا استراتيجيًّ

لقد قامت فلسفة الرؤية على عدة مقومات أساسية أهمها )الحلم، الطموح، واإليمان( 
وهو ما ُيمكن استنباطه بسهولة من مقوالت سمو ولي العهد ال سيما قوله: »دائًما 
ما تبدأ قصص النجاح برؤية، وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة«، كما 
قال سموه: »ثروتنا األولى التي ال تعادلها ثروة مهما بلغت: شعٌب طموٌح، معظُمه 
من الشباب، هو فخر بالدنا وضمان مستقبلها بعون الله«، وأكد - حفظه الله – »نحن 
نملك كل العوامل التي ُتمكننا من تحقيق أهدافنا مًعا، وال عذر ألحد منا في أن نبقى 

في مكاننا، أو أن نتراجع ال قدر الله«.

كما يمكن تلمس فلسفة الرؤية أيًضا في مستهدفاتها غير التقليدية والحالمة، سواء 
في نوعية برامجها ومشروعاتها أو المدى الزمني المحدد لتنفيذها.

وقد حلت الذكرى الخامسة إلطالق الرؤية في الخامس والعشرين من أبريل الماضي، مع 
تحقيقها نتائج ملموسة على مستوى محاورها الثالثة بشكل فاق التوقعات، وبمعدل 
إنجاز تخطى المدى الزمني المحدد له، مما ُيؤكد على أن رهان سمو ولي العهد على 

»يســرني أن أقــدم لكــم رؤيــة الحاضــر للمســتقبل، التــي نريــد أن نبــدأ العمــل بهــا اليــوم للغــد، بحيــث ُتعبــر 
عــن طموحاتنــا جميًعــا وتعكــس قــدرات بالدنــا«.

مقدمة..
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الشعب السعودي كان في محله، بعدما استطاع سموه بسماته الشخصية وكاريزمته 
وإمكاناتهم  بقدراتهم  آمنوا  الذين  المواطنين  إلى  وأفكاره  وحماسه  شغفه  ينقل  أن 
ومقدرات وطنهم، فبدأ الحلم في التحول إلى حقيقة معاشة في زمن قياسي، حيث 
أكد سمو األمير محمد بن سلمان أن »هذه اإلنجازات لم تكن لتتحقق من دون إيمان 

وعمل المواطن السعودي الذي أصبح اليوم سّباقًا في المبادرة واإلنجاز والعمل«.

منهجية الدراسة:
ُيمثل المواطن األساس الذي قامت عليه رؤية المملكة 2030، سواء كأداة تنفيذ أو 
حياته  التي تمس  والمبادرات  البرامج  العديد من  الرؤية  كمستهدف، ولذلك تضمنت 

بشكل مباشر في مختلف المجاالت.

للدراسات  القرار  مركز  سعى  المنطلق  هذا  من 
المستخدمين  اتجاهات  استكشاف  إلى  اإلعالمية 
القصيرة  التدوينات  موقع  على  السعوديين 
في  الخدمية  والمبادرات  البرامج  نحو  »تويتر« 

الرؤية وطبيعة تناولهم لها.

بشقيه  المسح  منهج  على  اعتمدت  وقد  الوصفية؛  البحوث  من  الدراسة  وُتعد هذه 
بيانات  على  للحصول  منظم  علمي  »جهد  أنه  على  ُيعرف  والذي  والكيفي،  الكمي 

ومعلومات، وأوصاف عن الظاهرة أو مجموعة الظواهر محل الدراسة«. 

قامت  للرؤية،  الخدمية  المجاالت  تناولت  التي  التعليقات  جميع  رصد  لصعوبة  ونظًرا 
الدراسة بحصر شامل لجميع تعليقات المستخدمين السعوديين على منشورات الحساب 
الرسمي لـ »رؤية السعودية 2030« على موقع تويتر خالل الفترة الزمنية الممتدة من 

1 يناير 2021 وحتى 31 مايو 2021م. 

وبعد إخضاع التعليقات لعملية الفرز، تم رصد 514 تعليًقا مخصًصا للمجاالت الخدمية 
في الرؤية، وقد شكلوا عينة الدراسة.

المواطن..
ُيمثل األساس الذي قامت عليه الرؤية، 

سواء كأداة تنفيذ أو كمستهدف

تعليقًا مخصًصا للمجاالت الخدمية في 514
الرؤية تم رصدها شكلت عينة الدراسة

@SaudiVision2030
#
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نتائج الدراسة:
مما ال شك فيه أن رؤية السعودية 2030 تستهدف في األساس المواطن السعودي، 
سواء بشكل غير مباشر، من خالل الخطط االستراتيجية والسياسات العامة التي وضعتها 
الرؤية، والكفيلة بتوفير البيئة المناسبة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة 
مصلحة  في  المطاف  نهاية  في   - الحال  بطبيعة   - تصب  والتي  السعودية،  العربية 
المواطن الذي ُيعد كما قال عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 
حفظه الله، »الهدف والرافد« للرؤية. أو بشكل مباشر عبر النواحي الخدمية التي تمس 
الحياة اليومية للسعوديين، والتي تم ترجمتها في عدد ضخم من البرامج والمبادرات، 
ا  عامًّ بتنفيذها، وخلقت مجااًل  البدء  فور  ثمارها  يجني  السعودي  المواطن  بدأ  والتي 
للنقاش حول أبعادها ومحاورها وآلياتها إلى جانب التعبير عن مستويات الرضا والشعور 
العام تجاهها، وذلك عبر مختلف الساحات والمنصات والوسائل االتصالية الجماهيرية، 
وبالنظر إلى »تويتر« كونه الوسيلة االجتماعية األبرز استخداًما في المجتمع السعودي، 
تلك  عبر  وخدماتها  الرؤية  عن  العام  النقاش  حاالت  أنتجته  الذي  العام  الشعور  فإن 
المنصة االجتماعية المهمة اتسم بطابع إيجابي كبير، أظهرته عمليات الرصد والتحليل 
كان  والتي  السعوديين،  المستخدمين  من  تويتر  عبر  المنشورة  المشاركات  لمختلف 
تعليقات ومشاركات  تنوعت  أو أي من خدماتها، حيث  الرؤية  الحديث عن  موضوعها 
المستخدمين في تناوالتهم الموضوعية للتعبير عن االتجاه نحو رؤية 2030 والمجاالت 

الخدمية المشمولة فيها، على النحو التالي: 
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رؤية  في  المشمولة  الخدمية  المجاالت  تعدد  يوضح  الذي  أعاله،  البياني  للشكل  ووفًقا 
2030 والتي تناولتها تعليقات المستخدمين السعوديين، يمكن القول إن التناول األبرز كان 
االهتمام بالتعليق وإبداء الرأي ووجهة النظر المباشرة نحو الرؤية كمحور للنقاش بشكل عام 
دون تفصيل أو تعرض ألي من مجاالتها التفصيلية، وهو ما ظهر بنسبة )38.3%( من إجمالي 
الرؤية من  ُتحققه  بما  المواطنون بشكل واسع  أشاد خاللها  المستخدمين، وقد  تفاعالت 
خدمات متعددة، واعتبارها رؤية استراتيجية تستهدف االرتقاء بمستوى معيشة المواطنين، 

في حين تمثلت أبرز مجاالت الرؤية الخدمية تناواًل بشكل تفصيلي على النحو التالي:

 تطرق النقاش في مشاركات المستخدمين السعوديين عبر تويتر حول خدمات اإلسكان
بنســبة 26.3% من إجمالي عينة الدراســة، وفيها أثنى المســتخدمون على المنجزات 
التــي حققتهــا الرؤيــة فــي هــذا المجــال، ســواء مــن حيــث الكم أو الكيف والتســهيالت.

ــر  ــة األكث ــة مــن بيــن موضوعــات الرؤي ــة الثاني ــر القطــاع المالــي المرتب  احتــل برنامــج تطوي
تنــاواًل فــي تعليقــات المســتخدمين – عينــة الدراســة – بنســبة تقــارب )8%(، وحــاول خاللهــا 
المســتخدمون اســتعراض الخدمــات التــي أوجدهــا هــذا البرنامــج، والتــي رأوا فيهــا أنهــا 
ــز االقتصــاد الوطنــي، وتحســين دخــل المواطــن، وتقليــل نســبة البطالــة. ستســهم فــي تعزي

 أمــا التفاعــالت التــي ركــزت علــى سياســة توطيــن المهــن وســعودة الوظائــف فــي رؤيــة 
المملكة 2030 فحصلت على اهتمام )6.2%( من مشــاركات وتعليقات المســتخدمين 
الســعوديين فــي عينــة الدراســة، والتــي أظهــروا فيهــا تأييــًدا وإشــادة كبيــرة بالقيــادة 

الرشــيدة، مصحوبيــن بإحســاس عــام بالتفــاؤل لتوجهاتهــا المتبعــة فــي هــذا الصــدد. 

 وبنســبة )5.6%( جــاء االهتمــام بالحديــث حــول برنامــج التحــول الصحــي، حيــث حــرص 
المتفاعلون خالله على إبراز قرارات القيادة الرشــيدة التي تســتهدف تحســين الخدمات 

الصحيــة المقدمــة للمواطنيــن والمقيميــن وجعلهــا ضمــن أولويــات أهــداف الرؤيــة.

 وحلَّ برنامج تمكين المرأة الســعودية في المرتبة الخامســة بين االهتمامات الموضوعية 
التفصيلية لمجاالت وخدمات الرؤية المشــمولة في نقاشــات المســتخدمين الســعوديين، 
وذلــك بنســبة )3.1%( مــن إجمالــي عينــة الدراســة، وارتبطــت أغلــب تعليقاتهــم بتســليط 
الضــوء علــى منجــزات تمكيــن المــرأة الســعودية خــالل األعــوام الخمســة الماضيــة ومنحهــا 

حقوًقــا لــم تكــن تحظــى بهــا قبــل إطــالق رؤيــة المملكــة 2030.

 كمــا تناولــت تفاعــالت المســتخدمين الســعوديين العديــد مــن البرامــج الخدميــة األخــرى 
فــي رؤيــة 2030 بنســب متقاربــة كمــا هــو موضــح فــي الشــكل التوضيحــي الســابق.

وبناء على ما سبق سعت الدراسة الحالية إلى الوقوف على طبيعة تناول تفاعالت 
المستخدمين للمجاالت الخمسة األبرز التي أظهرتها نتائج التحليل بشكل تفصيلي، 

على النحو التالي:
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 أواًل- برامج ومبادرات اإلسكان

أظهــرت نتائــج تفاعــالت المســتخدمين الســعوديين التــي تناولــت برامــج ومبــادرات قطــاع 
اإلســكان احتــالل االتجــاه اإليجابــي علــى غالبيــة تعليقــات المســتخدمين بنســبة %82، 
تــاله فــي المرتبــة الثانيــة االتجــاه المحايــد بنســبة 13%، بينمــا حصــل االتجــاه الســلبي علــى 

5% فقــط مــن إجمالــي تفاعــالت المســتخدمين المتعلقــة بهــذا المجــال الخدمــي.

تبًعــا  المســتخدمين  تعليقــات  فــي  ظهــرت  التــي  الموضوعــي  التنــاول  أطــر  وتنوعــت 
الختــالف اتجاهاتهــم نحــو خدمــات ومبــادرات برنامــج اإلســكان، حيــث جــاء إطــار الدعــم 
والتأييــد فــي المرتبــة األولــى بواقــع 62%، وارتبــط هــذا اإلطــار بعــدد مــن الشــواهد التــي 

ــي لــدى المســتخدمين، مــن أبرزهــا: ُتعــزز االتجــاه اإليجاب

 ارتفاع نسبة تملك المواطنين للمساكن خالل 4 سنوات من 47% إلى 60 %.

 إنشــاء منصــة »ســكني« والتــي أســهمت فــي إلغــاء مفهــوم االنتظــار للدعــم الســكني 
مــن 15 عاًمــا إلــى اســتحقاق فــوري.

 توفيــر الســكن المالئــم لألســر األشــد احتياًجــا بنظــام االنتفــاع مــن خــالل تقديــم أكثــر 
مــن 46 ألــف وحــدة ســكنية فــي مختلــف مناطــق المملكــة بالشــراكة مــع القطــاع غيــر 

الربحــي وأكثــر مــن 350 جمعيــة خيريــة.

 إنشــاء منصــات أســهمت فــي توفيــر الوقــت ومنــع المشــاكل بيــن المســتأجر وصاحــب 
العقــار أو المســكن مــن خــالل منصــة »إيجــار«.

 جمــع المســتفيدين والمســتثمرين ومطــوري العقــارات والجهــات التمويليــة تحــت 
مظلــة واحــدة بإنشــاء مركــز »ســكني الشــامل«.

 تدشــين شــركة »روشــن العقاريــة«  والتــي تعمــل علــى تطويــر مجتمعــات متكاملة في 
ــا، وتضــم أفضــل المرافــق التــي تشــمل الحدائــق  ــاة عصريًّ المملكــة توفــر أســلوب حي
والمــدارس  والمقاهــي  الهوائيــة والمطاعــم  الدراجــات  المشــاة ومســارات  وطــرق 

والمســاجد، بتصاميــم مســتلهمة مــن اإلرث الســعودي األصيــل.

%82

تفاعل إيجابي

%13

تفاعل محايد

%5

تفاعل سلبي
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كمــا ارتبــط باالتجــاه اإليجابــي نحــو برامــج ومبــادرات اإلســكان ظهــور عــدد مــن األطــر 
األخــرى )االستفســار – الطلــب - االقتــراح( -بنســب متفاوتــة –، والتــي عكــس خطــاب 
تفاعالتهــا اتجاههــا اإليجابــي نحــو خدمــات اإلســكان، وهــو مــا كشــفت عنــه طبيعــة 
وأســعار  المقدمــة  الخدمــات  عــن  االستفســار  فــي  ُمتمثلــة  كانــت  ســواء  تعليقاتهــم 
الوحــدات الســكنية فــي المناطــق الجديــدة، ومــدى إمكانيــة تنقــل المســتفيدين مــن 
شــركة عقاريــة إلــى أخــرى، أو إلغــاء التقديــم فــي أي مرحلــة فــي حالــة الحصــول علــى 
الدعــم، ومــدى حــق المســتفيد فــي تأجيــر منزلــه المدعــوم الحًقــا أو بيعــه، باإلضافــة إلــى 
االستفســار عــن حقــوق المطلقــات وغيــر المتزوجيــن فــي الحصــول علــى الدعــم الســكني، 

وأوجــه االســتفادة الممكنــة فــي حــدود الرواتــب الشــهرية للمواطنيــن... إلــخ.

تقديــم  علــى  حرصــت  والتــي  طلبــات،  بتقديــم  المتعلقــة  التعليقــات  أيًضــا  وتضمنــت 
اقتراحــات ُتســهم فــي تحقيــق اســتفادة أكبــر مــن هــذه البرامــج والمبــادرات المتعلقــة 

بخدمــات اإلســكان – مــن وجهــة نظــر المســتخدمين أصحــاب االقتراحــات -.

وحــّل إطــار الشــكوى فــي المرتبــة الثانيــة مــن تفاعــالت المســتخدمين المتعلقــة ببرامــج 
ومبــادرات اإلســكان بنســبة 13%، حيــث مّثــل االتجــاه المحايــد نحــو هــذه الخدمــات، 
وقــد عكــس خطــاب هــذه الفئــة تأييدهــم لبرامــج وخدمــات اإلســكان، إال أنهــم عبــروا 
عــن وجــود بعــض المشــكالت التــي يواجهونهــا، تمحــورت حــول اإلجــراءات البنكيــة أو 

مشــكالت تقنيــة خاصــة بالموقــع اإللكترونــي، ومــا إلــى ذلــك.

أمــا إطــار التعقيــب والنقــد فقــد احتــل المرتبــة األخيــرة بنســبة 5% فقــط، وكان مــن 
الالفــت أن أنصــار هــذا االتجــاه لجــؤوا إلــى الــكالم المرســل دون االســتناد إلــى أدلــة 
منطقيــة، ومــن أمثلــة ذلــك االدعــاء بــأن الوحــدات الســكنية التــي توفرها برامــج ومبادرات 

اإلســكان مخصصــة لألثريــاء فقــط.  
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  ثانيًا- برنامج تطوير القطاع المالي:

برنامــج  ومبــادرات  خدمــات  نحــو  المســتخدمين  باتجاهــات  المرتبطــة  النتائــج  أظهــرت 
تطويــر القطــاع المالــي اســتحواذ االتجــاه اإليجابــي علــى الغالبيــة العظمــى مــن تعليقــات 
المســتخدمين بنســبة )93%(، مقابــل )7%( ألصحــاب االتجــاه المحايــد، بينمــا اختفــت 
ــا لمــا يظهــره الشــكل البيانــي المعبــر عــن  التعليقــات ذات االتجــاه الســلبي، وذلــك وفًق

اتجاهــات المســتخدمين الســعوديين نحــو ذلــك البرنامــج فــي عينــة الدراســة. 

ومــع هــذه الســيطرة الواضحــة لالتجــاه اإليجابــي، كان مــن الطبيعــي أن يظهــر تفــوق كبيــر 
اعتمــدت نســبة  البرنامــج، حيــث  المســتخدمين حــول هــذا  الدعــم فــي مشــاركات  إلطــار 
)82.5%( مــن المشــاركات الخاصــة بــه فــي عينــة الدراســة علــى ذلــك اإلطــار، والــذي ارتبــط 
بعــدد مــن الشــواهد التــي عــززت االتجــاه اإليجابــي، وكان مــن أبرزهــا الثنــاء علــى جهــود 
المملكــة المبذولــة فــي أتمتــة األنظمــة الماليــة التــي وفــرت علــى المواطــن الوقــت والجهــد.

أمــا األطــر المســتخدمة فــي باقــي المشــاركات والتــي عبــرت أيًضــا عــن االتجــاه اإليجابــي 
نحــو برنامــج تطويــر القطــاع المالــي فتمثلــت فــي إطــار االستفســار، والــذي احتــل المرتبــة 
عــن  االســتعالم  أبرزهــا  كان  االستشــهادات  مــن  بعــدد  وارتبــط   ،%7.5 بواقــع  الثانيــة 

شــروط اســتحقاق تمويــل برنامــج »كفالــة«. 

%93

تفاعل إيجابي

%7

تفاعل محايد

%0

تفاعل سلبي
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 ثالثًا - توطين المهن وسعودة الوظائف:

أوضحــت النتائــج المرتبطــة باتجاهــات المســتخدمين نحــو خدمــات ومبــادرات توطيــن 
إجمالــي  مــن   %72 بواقــع  اإليجابــي؛  االتجــاه  غلبــة  الوظائــف  وســعودة  المهــن 
تعليقــات المســتخدمين التــي أظهــرت دعًمــا واضًحــا وتأييــًدا لمجمــل األفــكار والــرؤى 
حــول موضوعــات توطيــن المهــن والســعودة، فــي حيــن ظهــرت التعليقــات المحايــدة 
األقــل ظهــوًرا  فــكان  الســلبي  االتجــاه  أمــا   ،%16 بنســبة  الســعوديين  للمســتخدمين 

.%12 بواقــع 

تبًعــا  المســتخدمين  تعليقــات  فــي  ظهــرت  التــي  الموضوعــي  التنــاول  أطــر  وتنوعــت 
الختــالف اتجاهاتهــم نحــو خدمــات ومبــادرات توطيــن المهــن وســعودة الوظائف، ليظهر 
إطــار الدعــم والتأييــد فــي مقدمــة تلــك األطــر التــي اعتمــد عليهــا المعلقــون وبنســبة 
عاليــة كمعبــر واضــح وأصيــل عــن االتجــاه اإليجابــي للســعوديين نحــو تلــك العمليــة بنســبة 
)50%( مــن إجمالــي المشــاركات الخاصــة بهــا، وتمثلــت أبــرز مظاهر الدعم التي عززت هذا 
االتجــاه اإليجابــي فــي الشــعور بالتفــاؤل بالمســتقبل، وإظهــار الدعــم  للقيــادة وتشــجيعها 
فــي السياســات المتبعــة بشــأن توطيــن المهــن وســعودة الوظائــف، واالعتمــاد علــى 
الكفــاءات الســعودية، مــع الشــعور العــام بارتفــاع نســب عمــل المــرأة والمســاواة بيــن 

الجنســين فــي فــرص العمــل.

نحــو  اإليجابــي  االتجــاه  عــن  أيًضــا  عّبــرت  التــي  األخــرى  كمــا حصلــت مجموعــة األطــر 
خدمــات ومبــادرات توطيــن المهــن وســعودة الوظائــف والمتمثلــة فــي أطــر )االستفســار 

– الطلــب – االقتــراح( علــى نســب متفاوتــة فــي تعليقــات المســتخدمين.

فظهــر إطــار االستفســار عــن الخدمــات والمبــادرات والوظائــف الشــاغرة أو االســتعالم 
عــن الشــروط الالزمــة للتوظيــف بنســبة )9.4%( مــن إجمالــي عينــة الدراســة؛ وجــاء إطــار 
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وقــد   ،)%6.3( بنســبة  الوظائــف  علــى  للحصــول  الخبــرات  واســتعراض  العمــل  طلــب 
تســاوى فــي نســبته مــع إطــار إبــداء وعــرض المقترحــات.

فيمــا اعتمــدت نســبة )15.6%( مــن المشــاركات المرتبطــة بخدمــات توطيــن المهــن 
والســعودة علــى إطــار »الشــكوى« كممثــل لالتجــاه المحايــد الــذي يحمــل خطابــه العــام 
ــا نحــو الخدمــة، ولكنــه فــي الوقــت ذاتــه ُيظهــر بعــض المعوقــات التــي  اتجاًهــا إيجابيًّ
ُتعرقــل اســتفادته منهــا، وتمحــورت أبــرز الشــكاوى حــول مســتوى الرواتــب واألجــور التــي 
يحددهــا القطــاع الخــاص للعامليــن والموظفيــن، وازديــاد العنصــر األجنبــي فــي مقــرات 
العمــل المختلفــة علــى الرغــم مــن الشــروع فــي توطيــن المهــن، أو محاولــة بعــض أصحــاب 

العمــل االلتفــاف حــول قــرارات توطيــن المهــن واإلبقــاء علــى العنصــر األجنبــي لديهــم.

أمــا التعليقــات التــي انتهجــت إطــار التعقيــب والنقــد فحصلــت علــى نســبة 12.5% مــن 
إجمالــي المشــاركات حــول خدمــات توطيــن المهــن وســعودة الوظائــف، وتمّثلــت أبــرز 
مظاهــر انتقادهــم فــي عــدم تمكنهــم مــن التوظيــف، وغيــاب تطويــر قــدرات العامليــن 

ــا الخريجيــن القدامــى-.  ــة - خصوًص ــات العمــل والرؤي ــا لمتطلب ا وفًق ــا وإنســانيًّ فنيًّ
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 رابعًا - برنامج التحول الوطني في القطاع الصحي:

حصــل االتجــاه اإليجابــي علــى المرتبــة األولــى فــي تفاعــالت المســتخدمين الســعوديين 
المتعلقــة بخدمــات ومبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي فــي القطــاع الصحــي بواقع %73 
مــن إجمالــي تعليقــات المســتخدمين، تــاله االتجــاه المحايــد فــي المرتبــة الثانيــة بنســبة 
17%، أمــا االتجــاه الســلبي فجــاء فــي المرتبــة األخيــرة بواقــع 10%. وفــق مــا يظهــره 

الشــكل البيانــي التالــي:

ــا  وتنوعــت أطــر التنــاول الموضوعــي التــي ظهــرت فــي تعليقــات المســتخدمين تبًع
الختــالف اتجاهاتهــم نحــو خدمــات ومبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي فــي القطــاع 
الصحــي، حيــث تفــوق إطــار الدعــم والتأييــد كممثــل لمجموعــة األطــر ذات االتجــاه 
اإليجابــي نحــو خدمــات ومبــادرات البرنامــج، فظهــر هــذا اإلطــار بنســبة )%48.3( 
مــن إجمالــي العينــة الخاصــة بذلــك االتجــاه، وارتبــط بعــدد مــن الشــواهد كان أبرزهــا: 
نجــاح وزارة الصحــة فــي تجــاوز أزمــات فيــروس كورونــا، وتخطــي جميــع الصعوبــات 
ــر  ــة للمواطنيــن، كمــا عب ــر الخدمــات الصحي التــي صاحبــت تفشــي الجائحــة مــع توفي
المســتخدمون عــن تفاؤلهــم بمســتقبل المستشــفيات والقطــاع الصحــي بشــكل 
عــام فــي ضــوء الدعــم الكبيــر الــذي تخصصــه القيــادة الســعودية الرشــيدة لــوزارة 
الصحــة ضمــن رؤيــة 2030، باإلضافــة إلــى إبــراز برامــج التطــوع الصحــي ضمــن الرؤيــة 
وجهــود المؤسســات الحكوميــة فــي تفعيلهــا، وغيرهــا مــن الشــواهد العديــدة ذات 

البعــد اإليجابــي. 

كمــا ظهــرت مجموعــة األطــر األخــرى المعبــرة عــن االتجــاه اإليجابــي أيًضــا نحــو برنامــج 
التحــول الوطنــي فــي القطــاع الصحــي، وذلــك كمــا يلــي:

 جــاءت نســبة )10.3%( مــن المشــاركات حــول برنامــج التحــول الوطنــي فــي القطــاع 
الصحــي عبــارة عــن استفســارات عــن خدمــات ومبــادرات البرنامــج، والتــي من أهمها 
االســتعالم عــن األماكــن واألوقــات التــي يتوافــر بهــا لقــاح كورونــا، أو االستفســار 

حــول بعــض األمــور غيــر الواضحــة فــي تطبيقــات برامــج الخدمــة الصحيــة.

%73

تفاعل إيجابي

%17

تفاعل محايد

%10

تفاعل سلبي
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 اعتمــدت بعــض تلــك المشــاركات علــى إطــاري االقتــراح والطلــب اللذيــن ظهــرا بنســبة 
الشــواهد، منهــا: ضــرورة  لــكل منهمــا، وارتكــزا علــى عــدد مــن   )%6.9( متســاوية 
ا فــي مؤشــر  االهتمــام بقطــاع التمريــض ورفــع الحافــز الخــاص بــه كونــه معــزًزا أساســيًّ
الرعايــة الصحيــة، وتشــكيل لجــان خاصــة تشــرف عليهــا وزارة الصحــة بالتعــاون مــع 
الجهــات القضائيــة فــي المملكــة لمراقبــة األداء الصحــي ومحاســبة المقصريــن، وغيــر 

ذلــك.

 فيمــا اتســم عــدد مــن المشــاركات باالتجــاه المحايــد نحــو خدمــات ذلــك القطــاع، 
وقــد مّثلهــا إطــار الشــكوى بنســبة  )17.2%(، ومــن أبرزهــا الشــكوى مــن تكــرار تعطــل 
مــن  الفرديــة  الشــكاوى  أو  المواطنيــن،  بعــض  لــدى  الصحيــة  الخدمــات  تطبيقــات 
بعــض التجــارب الشــخصية، كمــا تضمنــت الشــكوى مــن عــدم التــزام بعــض المواطنيــن 
علــى  العقوبــات  بتغليــظ  الســعودية  الحكومــة  ومناشــدة  االحترازيــة  باإلجــراءات 

المخالفيــن.

 أمــا التعليقــات التــي اعتمــدت علــى إطــار التعقيــب والنقــد فحصلــت علــى نســبة 
10.3%، حيــث ركــزت هــذه الفئــة علــى ضــرورة تعزيــز مكانــة التمريــض فــي القطــاع 
ــا. الصحــي بالدولــة، خاصــة بعــد جهودهــم المقــّدرة فــي مواجهــة تفشــي جائحــة كورون

ــا ضــد األصــوات التــى ال ُتقــدر  جديــر بالذكــر أن بعــض المشــاركات تبّنــت خطاًبــا هجوميًّ
مبــادرات وجهــود التحــول الصحــي، أو مــن يمتنعــون عــن تلقــي اللقاحــات. 
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 خامسًا - تمكين المرأة السعودية:

برنامــج  ومبــادرات  خدمــات  نحــو  المســتخدمين  باتجاهــات  المرتبطــة  النتائــج  أظهــرت 
التحــول الوطنــي فــي تمكيــن المــرأة الســعودية غلبــة االتجــاه اإليجابــي بنســبة )%93( 
ــة  ــة الثاني ــد فــي المرتب ــه، وحــلَّ االتجــاه المحاي مــن إجمالــي تعليقــات المســتخدمين حول
بنســبة )7%(، فيمــا اختفــت التعليقــات ذات االتجــاه الســلبي نحــو هــذا البرنامــج، وفــق مــا 

يظهــره الشــكل البيانــي التالــي:

تبًعــا  المســتخدمين  تعليقــات  فــي  ظهــرت  التــي  الموضوعــي  التنــاول  أطــر  وتنوعــت 
الختــالف اتجاهاتهــم نحــو خدمــات ومبــادرات برنامــج التحــول الوطنــي فــي تمكيــن المــرأة 
ــرت )80%( مــن التعليقــات عــن دعمهــم وتأييدهــم الواضــح لتلــك  الســعودية، فقــد عب
المبــادرات والجهــود ورضاهــم بمــا تــم إنجــازه حولهــا، وذلــك مــن خــالل اإلشــادة بتمكيــن 
المــرأة، وعقــد المقارنــات بيــن وضعهــا قبــل إطــالق الرؤيــة وبعــد 5 ســنوات مــن تنفيــذ 
برامجهــا، أو عبــر االحتفــال بتقــدم المملكــة فــي نتائــج التقاريــر الصــادرة عــن البنــك الدولــي 
حــول أوضــاع المــرأة لعــام 2021/2020، وغيرهــا مــن المشــاركات التــي عكســت الرضــا 

الجماهيــري الكبيــر عــن إنجــازات رؤيــة 2030 فــي هــذا الســياق. 

وفيمــا يتعلــق بمجموعــة األطــر األخــرى التــي عبــرت أيًضــا عــن االتجــاه اإليجابــي ورضــا 
المســتخدمين الســعوديين نحــو مبــادرات وبرامــج تمكيــن المــرأة، فقــد تســاوى إطــارا 
علــى  المســتخدمون  حــرص  حيــث  منهمــا،  لــكل   %6.5 بنســبة  والطلــب  االستفســار 
االستفســار عــن نشــاطات أو شــروط أو مواصفــات خاصــة بمجــاالت التمكيــن، فيمــا ناشــد 
البعــض بضــرورة ســن قوانيــن تنتصــر للمــرأة العاملــة فــي القطــاع الخــاص، ومنــع انتقــاص 

ــرات الحمــل أو اإلرضــاع. أجورهــن فــي فت
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وقــد هاجمــت تعليقــات المســتخدمين آراء البعــض الذيــن ينظــرون إلــى المــرأة علــى أنهــا 
ال تصلــح للعمــل أو غيــر قــادرة علــى تحقيــق اإلنتاجيــة المنشــودة، مؤكديــن أنهــا جــزء 

رئيســي وشــريك فاعــل فيمــا تشــهده المملكــة مــن تنميــة شــاملة.

أمــا إطــار الشــكوى الــذي عّبــر عــن االتجــاه المحايــد نحــو برامــج تمكيــن المــرأة فحصــل 
البرنامــج، وركــز  بهــذا  الخاصــة  المســتخدمين  تفاعــالت  إجمالــي  مــن   %7 نســبة  علــى 
علــى الشــكوى مــن المضايقــات التــي تتعــرض لهــا المــرأة الســعودية، وســعي البعــض 

لالنتقــاص مــن قدرهــا.
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النتائج العامة للدراسة:
اإليجابــي  باالتجــاه  اتســمت  الدراســة  عينــة  تفاعــالت  غالبيــة  أن  النتائــج  أظهــرت   
ــة المملكــة 2030 ومجاالتهــا الخدميــة، فحصــل هــذا االتجــاه علــى المرتبــة  نحــو رؤي
األولــى بنســبة 85%، تــاله فــي المرتبــة الثانيــة االتجــاه المحايــد بنســبة 11%، بينمــا 
حصــل االتجــاه الســلبي علــى المرتبــة الثالثــة بنســبة 4% فقــط مــن إجمالــي تعليقــات 

الســعوديين. المســتخدمين 

 

 وجــود حالــة عامــة مــن الرضــا الشــعبي للرؤيــة، وتأييــد لبرامجهــا ومبادراتهــا الخدميــة 
المتعــددة والمتنوعــة التــي ُتغطــي مختلــف احتياجــات المواطــن المعيشــية.

رؤيــة  بأهميــة  ا  شــعبيًّ وإدراًكا  وعًيــا  الســعوديين  المســتخدمين  تعليقــات  أظهــرت   
للســعودية  الشــاملة والمســتدامة  التنميــة  تحقيــق  فــي  2030 ودورهــا  المملكــة 

والســعوديين.

 لــم تقتصــر تعليقــات المؤيديــن للرؤيــة وبرامجهــا ومبادراتهــا الخدميــة بإظهــار دعمهــم 
وتأييدهــم لهــا فقــط، بــل حرصــوا أيًضــا علــى الــرد علــى قلــة مــن التعليقات التــي انتقدت 
بعــض برامــج الرؤيــة، وتضمنــت ردودهــم توضيًحــا وتفنيــًدا العتراضاتهــم، مدعومــة 
بســرد إلنجــازات رؤيــة المملكــة التــي تحققــت علــى أرض الواقــع بالفعــل فــي شــتى 
المجــاالت التــي تمــس حيــاة المواطنيــن. وصاحــب هــذا األســلوب الدفاعــي التوضيحــي 
ــة  ــة اســتخدام المنهــج المقــارن مــن خــالل مطالب ــه المؤيــدون للرؤي الــذي اعتمــد علي
هــؤالء القلــة بمقارنــة واقــع المملكــة اآلن بمــا كانــت عليــه قبــل إطــالق رؤيــة 2030.
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 حملــت تعليقــات المســتخدمين الســعوديين العديــد مــن التوصيفــات التــي عكســت 
نظرتهــم للرؤيــة، وتمحــورت حــول تصويرهــا علــى أنهــا الحلــم الــذي يتــم تحقيقــه علــى 

أرض الواقــع.

 َحــرَص المســتخدمون فــي تعليقاتهــم علــى الثنــاء واإلشــادة بالقيــادة الرشــيدة ُممثلــة 
فــي خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز وســمو ولــي العهــد 
األميــر محمــد بــن ســلمان – حفظهمــا اللــه – لمــا يبــذاله مــن جهــود تســتهدف رفعــة 

المواطــن الســعودي.

 عكــس خطــاب التعليقــات إحســاس المواطــن الســعودي بالفخــر واالعتــزاز بســعوديته، 
فضــاًل عــن الشــعور باالطمئنــان علــى المســتقبل المشــرق للبــالد بتنفيــذ الرؤيــة.

 أظهــرت النتائــج أن رؤيــة المملكــة 2030 خلقــت حالــة تفاعليــة بيــن المواطنيــن تهــدف 
إلــى الوصــول لألفضــل دائًمــا، ســواء عبــر تقديــم بعــض المقترحــات التــي ُتســهم فــي 
تحســين الخدمــات، أو االستفســار عــن مختلــف البرامــج والخدمــات التــي تتضمنهــا 
الرؤيــة، فضــاًل عــن الطلبــات التــي مزجــت بيــن الشــخصية والعامــة، وكان الدافــع للنــوع 
ــا بامتيــاز، ومــن أمثلتــه مطالبــة البعــض بتجريــم كل مــن ُيحــاول التقليــل من  الثانــي وطنيًّ
اإلنجــازات التطويريــة التــي تشــهدها المملكــة فــي شــتى مناحــي الحيــاة، ألن هدفهــم 

هــو شــيوع منــاخ التشــاؤم.

جانبها  في  وخاصة   2030 المملكة  رؤية  أن  التحليل  نتائج  أوضحت  ختاًما.. 
من  العديد  حققت  قد  مباشر،  بشكل  المواطن  حياة  يمس  الذي  الخدمي 
المكاسب المعنوية التي ال تقل أهمية عن إنجازاتها المادية، تمّثلت في شيوع 
مناخ من التفاؤل، واألمل في المستقبل انطلق من واقع معيشي يشهد كل 

ا في مختلف نواحي الحياة. يوم تغيًرا جذريًّ

في  التامة  والثقة  طموحاتهم،  سقف  ارتفاع  السعوديين  تعليقات  أظهرت  كما 
قياداتهم الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز 
 – سلمان  بن  محمد  األمير  العهد  ولي  سمو  األول  وملهمها  الرؤية  ومهندس 
الدولة،  ومقدرات  قدرات  في  ثقة  إلى  الشعور  هذا  انتقل  وقد   – الله  حفظهما 

فضاًل عن ثقة في النفس وإيمان بالقدرة على اإلنجاز.

وإجمااًل، فقد أسهمت المكاسب المادية والمعنوية لرؤية المملكة 2030 في 
تعزيز الشعور العام للمواطنين بالفخر واالعتزاز بالوطن وهويتهم السعودية.  
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