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العمــــــل
الميداني

كثرة الشائعات في اآلونة األخيرة عن قرب تطبيق
حظر التجول مرة اخرى في المملكة العربية 

نود في , سواء كان حظًرا جزئًيا أو كاماًل , السعودية
هذه الدراسة ان نوضح العوامل التي اثرت على الناس

2020في فترة الحظر السابقة من مارس الى يونيو 
جابي من تأثيرات نفسية و مادية سواء كان بشكل إي,

د أو سلبي على الصعيد الفردي أو االجتماعي، مما ق 
ترة يؤثر على السلوكيات  الشخصية اثناء أو بعد ف 

مدى تأثير على الحظر، في هذه الدراسة سوف نَطلع
حظر التجول على الحالة النفسية و المادية على 

.السكان في المملكة العربية السعودية



5

%76%21%2%1

أرملأعزب مطلقمتزوج

البيانات الديموغرافية
1,022:  العينةحجم 

الحـالة االجتماعية

الجنس

ذكر
%41

أنثى
%59

%19 سعودي%81

الجنسية

اخــــرى

الحالة الوظيفية

جامعي/طالب مدرسي

خاص/موظف حكومي

أعمال حرة/ رائد أعمال 

باحث عن عمل

ربة منزل/ غير موظف

اإلداريةالمنطقة

1%

%28

%28

%17

%7

%11

%5%4

25أقل من 

فأكثر25

%55%19

%2

%14

%10

الرياض

المكرمةمكة

الشرقية

مناطق أخرى

المنورةالمدينة

القصيمعسير
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المادي/الوضع النفسي
خالل الحظر الصحي

02

بالبيت_خليك#
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24%
30%

46%

(أو أقل3)تقييم سلبي  (6على 4من )تقييم متوسط  (أو أكثر7)تقييم إيجابي 

تقييم المجيبين للوضع النفسي

و كان إيجابيالنفسي انه كانما يقارب نصف المجيبين قَيموا وضعهم 
قضاء هوعلى النفسية اإليجابية ليجابيمن الفروقات التي اثرت بشكل 

.و استغالل وقتهم لنفسهم و تطوير نفسهم ,الوقت مع األسرة
ن ولوحظ أن ما يقارب الربع قيموا وضعهم النفسي تقييم سلبي و كا

مناكثر ما يقوموا به هو السهر و شعورهم بالحبس و االنعزال اكثر من 
.كانت نفسيتهم ايجابية

يتقييم تأثير الحظر الصحي على الوضع النفس

الفروقات في 
السلبيات

الفروقات في 
اإليجابيات

الفروقات في 
األنشطة

%37 %62 قضاء الوقت مع األسرة
%16 %42 تطوير الذات
%53 %35 السهر
%19 %19 األكل أكثر من المعتاد
%23 %39 ممارسة الرياضة
%22 %43 القراءة

%33 %69 أصبح لدي وقت أكثر لنفسي

%36 %50 أصبحت ال أصرف أموااًل كثيرة

%23 %46 ر أصبحت على تواصل  و ُقرب أكث
أقاربي و أصدقائي, من عائلتي

%14 %29 الدراسة من المنزل / العمل 

%70 %28 الشعور بالحبس واالنعزال 

%51 %20 مع كثرة االحتكاك والتصادم
من معي بالبيت  

%58 %16 الشعور بالوحدة 

%24
%30

%46
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أصحابنصفمنأكثربهاقامالتيالعاداتأبرزمنالسهركان
أصحابأننجداليوميةالنوملساعاتوبالنظر.السلبيةالنفسية
طفقواحدةساعةنومهمساعاتمعدلزاداإليجابيةالنفسية

ألصحاببالنسبةاماساعات،9ليصبحالصحيالحظرخالل
علماً ساعات10ليصبحساعتينالنوممعدلزادالسلبيةالنفسية

يفسرقدوهذاساعات،9-7منالصحيةالنومساعاتعددبأن
ونومالكثرةأنيبدوولكنالحظرإيجابياتكأحدللنوماختيارهم

.النفسيةعلىسلبيتأثيرلهاالسهر

الوضع النفسي

ساعات قبل الحظر8%35%46إيجابي 
ساعات بعد الحظر9

ساعات قبل الحظر8% 53%24سلبي 
ساعات بعد الحظر10

متوسط ساعات النومالسهر خالل الحظرتقييم الوضع النفسي

تأثير النوم على الوضع النفسي
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يشكلون)الخاصالقطاعموظفيمن%40أنالدراسةبَينت
جابياتإيمنأنوجدوااإليجابيةالنفسيةذوي(المجيبينمن12%

بالراحةشعورهميفسرماوهذاالمنزلمنالعملهوالحظر
ذويمن%18نقيضعلىُبعدعناألعمالإنجازعلىلقدرتهم
سيالنفباإلجهادشعورهميفسرقدهذاوالسلبيةالنفسية

.ُبعدعنالعملجراء
مجموعمن%7يشكلون)الحكوميالقطاعلموظفيبينما

إيجابيتأثيرهاوأعلىكانبعدعمللعملتقبلهمكان(المجيبين
.الموظفينثلثييقاربماعلى

تأثير  العمل عن بعد على الوضع

موظفي القطاع 
%12الخاص 

%40%43إيجابي

% 18%23سلبي

تقييم الوضع 
النفسي

الذين تقبلوا 
العمل عن بعد

موظفي القطاع 
%7الحكومي 

%42%63إيجابي

% 9%15سلبي
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ي والماديالعالقة بين تقييم المجيبين للوضع النفس

مرتفع،)يالمادلوضعهمتقييمهمحسبالمجيبينبتصنيفقمنالقد
ديالماوضعهمقيمواالذينالمجيبينأنوجدنا.(منخفضمتوسط،

بينما10من7تقييمالنفسيوضعهمبتقييمقاموامرتفعتقييم
من4تقييمالنفسيوضعهمقيمواالمنخفضالماديالوضعأصحاب

لوضعاعلىالمؤثرةالعواملمنالماديالوضعبأنلنايتضحوبذلك.10
النفسي،

يتقييم تأثير الوضع المادي على الوضع النفس

(أو أكثر7)وضعهم المادي مرتفع 

(6على 4من )وضعهم المادي متوسط 

(أو أقل3)وضعهم المادي منخفض 

10/9

10/5

10/1

45%

29%

27%

م متوسط تقيي
الوضع المادي

متوسط تقييم 
الوضع النفسي

10/7

10/4

10/6

تقييمهم لوضعهم النفسي
: بناء على وضعهم المادي
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متقييأعلىعلىالحكوميالقطاعموظفيقيمعام،بشكل
يموظفمعاناةظهرتبينماالحظرخاللالماديللوضعبالنسبة
.عملعنيبحثونمنوباألخصموظفينوالغيرالخاصالقطاع

6
4 5 5

7 6
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طالب  باحث عن عمل  ربة /غير موظف
منزل 

موظف في 
القطاع الخاص 

موظف في 
القطاع 

الحكومي 

رائد أعمال 

بأصحاقيمعمل،عنوالباحثينالموظفينلغيربالنسبةأما
كانبينما10من6تقييمالماديوضعهممنهماإليجابيةالنفسية

لعدميعودوذلك10أصلمن2السلبيةالنفسيةأصحابتقييم
.العملمنالتسريحأوالدخلوجود

تأثير  الحالة الوظيفية على الوضع المادي

باحث / غير موظف
%24عن عمل 

6/10%46إيجابي

2/10%27سلبي

تقييم الوضع الماديتقييم الوضع النفسي
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ةالنفسيأصحابقيمالخاص،القطاعلموظفيبالنسبة
6كانالماديلوضعهمتقييمهمأنالحظرفترةاثناءاإليجابية

10أصلمن4السلبيةالنفسيةأصحابتقييمكانبينما10من
وجودعدمهوتأزمهمأسبابأبرزمنأنهحيث.الماديلوضعهم

أصحابنصفمنأكثربإجماعالراتب،فينقصأودخل
.الخاصالقطاعموظفيمنالسلبيةالنفسية

تأثر موظفي القطاع الخاص بالحظر الصحي

موظفي القطاع 
%12الخاص 

6%43إيجابي

4%23سلبي

تقييم الوضع الماديتقييم الوضع النفسي

%61 %63 إفتقاد التجمعات العائلية و األصدقاء 
%70 %47 عدم القدرة على تلبية جميع اإلحتياجات التي أريدها 
%77 %33 الشعور بالحبس واإلنعزال 
%54 %40 نقص في الراتب / عدم وجود دخل 
%56 %16 الشعور بالوحدة 
%47 %23 عدم القدرة على الذهاب للمنتزهات والمالهي 
%42 %27 عدم القدرة على الذهاب إلى المطاعم 
%42 %17 كثرة اإلحتكاك والتصادم مع من معي بالبيت 
%42 %17 عدم القدرة على الذهاب إلى السينما 
%37 %19 عدم القدرة على الذهاب إلى األسواق 

أصحاب سلبيات الحجر الصحي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص
النفسية 

السيئة

أصحاب 
النفسية 

الجيدة
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ادعي هللا أن يفك هذه األزمة 
على خير و في أسرع وقت 

أغلقت محلي

انتهى عملي بسبب 
الحظر

13

ماذا قالوا عن 
فترة الحظر 

؟الصحي
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اتمنى من كل قلبي ان تنتهي 
هذه االزمه على خير ونرجع 

لحياتنا الطبيعية

شكرا  لجميع من التزم في الحظر  
و لألطباء و الممرضين الساهرين 

من اجلنا 

أود أن يلتفتون الناس إلى تطوير ذاتهم 
خصوصا في ظل هذه الجائحة؛ ألنه حتما 

ستتغير قواعد لعبة الحياة بعد هذه 
الظروف الحالية

رغم كل الدورات ال يوجد مطور 
مثل عائلتك 

14

ماذا قالوا عن 
فترة الحظر 

؟الصحي
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النتائج 
واالقتراحات

01

oخريطة المستهلك الحسية
oاالقتراحات
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خريطة المستهلك الحسية

األالم

ماذا يفضلون؟

بماذا يفكرون؟مـــاذا يـــرون؟

ماذا يفعلون؟

المكاسب

االستفادة من  الوقت في ▪
االهتمام بالنفس و المال في 

.التوفير
المصادمات و المشاحنات مع ▪

.أفراد العائلة

زه التن, الخروج, يفكرون في السفر▪
و زيارة األقارب و األصدقاء بعد 

.انتهاء األزمة

▪ يرون أنه بسبب الحظر أصبح لديهم 
.وقت أكثر لنفسهم

▪ يفضلون النوم و االستيقاظ كيفما 
.يشاؤون

▪ االهتمام بالنفس

▪ تدني الوضع النفسي نتيجة الحظر 
.الصحي

▪ .انخفاض المستوى المادي
▪ زيادة عدد ساعات النوم بشكل غير 

صحي له تأثير سلبي على نفسية 
.المجيبين

اإلحساس بأهمية العمل من مقر ▪
.العمل على خالف العمل عن بعد

ت تقدير النفس من حيث قضاء الوق▪
.مع الذات و االهتمام بها

مرونة أوقات النوم خالل الحظر ▪
سية الصحي ترك تأثير إيجابي على نف

.المجيبين
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نم ُسَرحواالذيننم عملعنالباحثيندعم
العونتقديموالخاصالقطاعمنأعمالهم

طريقعنوظائفعنالبحثرحلهخالللهم
ائفالوظإعالنعلىتقومتوظيفيةقنوات

.عليهاالتقديموتسهيلالمتاحة

1
عظمميقضوناإليجابيةالنفسيةأصحاب
أصحاببعكسذاتهمتطويرفيوقتهم

كنالمم منكانالذيالسلبيةالنفسية
والذاتتطويرفيوقتهممناالستفادة

العالقةاألعمالإنجاز

2

االقتراحات

ةالصحعلىالحفاظأهميةعنالوعينشر
ينالتماروممارسةالصحيبالغذاءالبدنية

يفالمنزلجومعتتناسبالتيالرياضية
كذلالله،سمحالالمنزليالحظرعودةحال

البدنية،الذهنية،الصحةمنسيقوي
.والنفسية

3
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@frequency_sa

frequency.sa

Frequency Sa

+966 531049162 

www.frequency.sa 

info@frequency.sa 

تابعونا
و

تواصلوا معنا

المملكة العربية السعودية|جدة 

https://twitter.com/frequency_sa
https://www.instagram.com/frequency.sa/
https://www.facebook.com/frequency.sa/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARCbq9cILJtl4_1fxqynSX5CtXSi0-Z610CUO4hvQg1J7ExVQaTZ1daqquH1weyYPDO0kQE_eUcgPojY
http://www.frequency.sa/

