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امللخص التنفيذي
يف نهايــة عــام  ،2019أُجــري مســح
قيــم الشــباب يف جميــع أنحــاء
اململكــة العربيــة الســعودية ،حيــث
شــمل املســح املناطــق اإلداريــة
الثالثــة عــر ،مبــا يف ذلــك املناطــق
الحرضيــة والريفيــة .وألغــراض املســح،
متــت مقابلــة عينــة متثيليــة مكونــة مــن
 4000فــرد ضمــن الفئــة العمريــة 15
مــا ،وكانــت العينــة متناســبة
إىل  34عا ً
دميوغراف ًّيــا مــع التوزيــع الســكاين
الفعــي للمملكــة.
مــن خــال املقابــات الفرديــة
هــا لوجــه ،حاولنــا قيــاس
املنظمــة وج ً
خمــس قيــم رئيســية بــن الشــباب،
وهــي :العــزم واملثابــرة ،واإليجابيــة،
واملســؤولية ،والتســامح ،والوطنيــة
واالنتــاء الوطنــي.
بشــكل عــام ،حصلــت جميــع القيــم
الخمســة عــى درجــات عاليــة .مــع
ذلــك ،فقــد حصلــت قيمــة التســامح
عــى أعــى مســتوى مــن بــن جميــع
القيــم .أيضً ــا ،الحظنــا أيضً ــا وجــود عالقــة
إيجابيــة بــن الدخــل وأربعــة عــى
األقــل مــن هــذه القيــم.

مل يُظهــر الشــباب الذيــن
قابلناهــم الكثــر مــن األمــل
حــول الوضــع الوظيفــي الحــايل،
لكنهــم يشــعرون أن الوضــع
سيتحســن يف املســتقبل القريب.

مهــا ارتفعــت درجــات الوطنيــة
لــدى الشــباب ،فقــد تبــن أن
معرفتهــم وفهمهــم لتاريــخ البــاد
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الوطنية
واالنتامء الوطني

التسامح

املسؤولية

اإليجابية

كانــت درجــات الوطنيــة واالنتــاء
الوطنــي عاليــة ،والجديــر بالذكــر أن
املوظفــن الحكوميــن واألفــراد
املنتمــن إىل املهــن العســكرية

مــن بــن النتائــج املهمــة األخــرى
للدراســة التأكيــد عــى قــوة إميــان
الشــباب بالــذات؛ فعنــد التخيــر بــن
األعــراف االجتامعيــة أو القناعــات
الشــخصية اختــار الشــباب مــا يؤمنــون
بــه ،كــا كان رضاهــم عــن املحتــوى
العــريب عــى اإلنرتنــت يف الجانــب
األدىن.

العزم واملثابرة

أظهــر التحليــل اإلقليمــي أن املنطقــة
الرشقيــة تصــدرت املناطــق األخــرى
يف جميــع القيــم تقريبًــا ،ويعــود
الســبب يف ذلــك إىل ارتفــاع مســتويات
الدخــل يف تلــك املنطقــة.
عــى الرغــم مــن جهــود الحكومــة
ومبادراتهــا العديــدة املنصبــة يف
متكــن املــرأة ،فقــد حققــت اإلنــاث يف
الوقــت الحــايل درجــات أقــل بكثــر مــن
الذكــور يف جميــع القيــم.

ســجلوا درجــات أعــى نســبيًّا مــن
ا آلخر يــن .

وسياســاتها ضعيفــة ج ـدًا ،وحقــق
الشــباب أيضً ــا درجــات منخفضــة
عندمــا تعلــق األمــر باالمتثــال
لقوانــن املــرور و التحــي
بالســلوك املســؤول بيئيًــا.
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التوصيات
يبدو أن قيم الشباب متيل نحو
الفئات ذات الدخل املرتفع
ونحو بعض املهن "اآلمنة" ،لذا
يجب اتخاذ إجراءات تصحيحية
لضامن التوازن يف املجتمع

8

كام يتطلب األمر جهود جامعية
عىل مستوى املجتمع لتعزيز
السلوك الصديق للبيئة.
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من الرضوري القيام بحملة
اتصال فعالة لتعريف الشباب
باالمتثال لقوانني السري وكيف
ميكنها إنقاذ األرواح الثمينة،
ويجب أن يكون الشباب عىل
دراية و معرفة بتاريخ بالدهم
ومنطقتهم ،باإلضافة إىل
توعيتهم بالتهديدات الداخلية
والخارجية التي تواجهها
اململكة.

املقدمـــة
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أجريت املقابالت مع عينة
مكونة من  4000شخص
ضمن الفئة العمرية  15إىل
 34سنة بشكل عشوايئ عرب
مناطق اململكة العربية
السعودية

املقدمـــة

ميثل شباب اململكة العربية السعودية
حوايل ثلثي إجاميل سكانها ،ويف
أعقاب املبادرة الوطنية للحد من
االعتامد عىل عائدات النفط ،فإن هذا
الشباب يحمل مفتاح مستقبل اململكة،
ولهذا السبب فإن تشكيل الشباب ميثل
تشكيل مستقبل البالد.
القيم السلوكية واألخالقية العالية هي
ما نود أن نراه يف شبابنا ،ولكن من أجل
معرفة ما توصلنا إليه اليوم كان من
الرضوري قياس هذه القيم بني الشباب.
وعليه ،وعند التفكري فيام سبق ،أجرت
مسك القيم مسح قيم الشباب يف
نهاية عام  ،2019وذلك من خالل مقابالت
عشوائية مع  4000شخص ضمن الفئة

10

ما يف جميع أنحاء
العمرية من  15إىل  34عا ً
اململكة العربية باستخدام تقنية املقابلة
الشخصية مبساعدة الكمبيوتر ()CAPI
باالعتامد عىل أسئلة مدروسة.
أُجريت املقابالت مع الطالب يف املدارس و
الجامعات لتكتمل بذلك نصف العينة ،بينام تم
إكامل النصف اآلخر يف األماكن العامة .من
الناحية الدميوغرافية ،كانت العينة متناسبة
مع التمثيل الفعيل السكاين للمملكة حسب
التعداد الوطني لعام .2010
حاولنا من خالل املسح قياس القيم الخمسة
األساسية لدى الشباب ،وهي :العزمية
وااليجابية واملسؤولية والتسامح والوطنية،
وقد تم توزيع هذه القيم بني أبعاد مختلفة
شملت الصحة ،واملشاركة االجتامعية،
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واملواطنة ،واألمن ،والبيئة ،والتعليم،
والوظيفة ،وما إىل ذلك.
يستند هذا التقرير إىل نتائج تفصيلية من
املسح ،مبا يف ذلك الدرجات الرتاكمية
لكل قيمة من القيم التي متت دراستها
واملقارنة عرب املتغريات الدميوغرافية
املختلفة لها واستنتاجات إضافية لألبعاد
املذكورة أعاله.

إطار الدراسة
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تُقــاس درجــة مامرســة القيــم فكــ ًرا
وســلوكًا مــن خــال عــدد مــن املــؤرشات
يف كل مجــال مــن املجــاالت الثامنيــة
الســابقة ،وقــد أوضــح التقريــر خــط
األســاس لدرجــة مامرســة القيــم لــدى
الشــباب وفقًــا لتلــك املــؤرشات.

يف هــذا املــروع الــذي يركــز عــى
بنــاء خــط األســاس ،قيســت درجــة توفــر
قيــم محــددة منهــا ،وهــي :املســؤولية،
والعزميــة واملثابــرة ،والتســامح ،واإليجابيــة،
واالنتــاء الوطنــي والوطنيــة ،وذلــك مــن
خــال مامرســتها فكــ ًرا وســلوكًا يف مثانيــة
و ِ
ضــع مقيــاس لذلــك
أبعــاد أساســية؛ حيــث ُ
الغــرض ،وتــم تطبيقــه وعــرض نتائجــه يف
هــذا التقريــر.

املسؤولية

تســعى املجتمعــات إىل تب ّنــي قيــم
إنســانية ومجتمعيــة معينــة وتنميتهــا
وتعزيزهــا لبنــاء جيــل مجتمعــي منتــج
وإيجــايب ،وميكــن االســتدالل عــى درجــة
تب ّنــي الشــباب لتلــك القيــم اإلنســانية
واملجتمعيــة مــن خــال الفكــر والســلوك
يف مجــاالت محــددة .اســتهدفت مســك
القيــم عــدد مــن القيــم الرئيســة ذات
األهميــة الكبــرة يف هــذه املرحلــة؛
حيــث ركّــزت عليهــا لبنــاء خــط األســاس
ملــؤرش القيــم لــدى الشــباب ،وينطــوي
تحتهــا عــدد مــن القيــم الفرعيــة .وقــد

أوردت األدبيــات واملــؤرشات العامليــة
املختلفــة عــددًا مــن القيــم الرئيســة التــي
تتوافــق مــع مــا حددتــه مســك القيــم ،ومــن
أبرزهــا :املســؤولية ،والعزميــة واملثابــرة،
والتســامح والوســطية ،واإليجابيــة واملرونــة،
والوطنيــة واالنتــاء الوطنــي ،واالعتــزاز
باللغــة العربيــة ،واالنضبــاط واالتقــان.

ية

تُعــ ّد القيــم التــي يتب ّناهــا الشــباب
فكــ ًرا وســلوكًا يف املجتمــع مــن أهــم
الســات التــي تحــدد مالمــح املجتمــع
وســاته بأكملــه.

تؤكــد مســك القيــم عــى تطويــر هــذا
املقيــاس بصفــة دوريــة مبــا يتناســب مــع
املســتجدات والقيــم املضافــة لــه ،وتتبــع
التغــرات يف مامرســة القيــم لــدى
الشــباب مبــرور الوقــت .يوضــح الشــكل
التــايل القيــم التــي وقــع الرتكيــز عليهــا
يف هــذا املقيــاس ملــؤرش القيــم لــدى
الشــباب مــع األبعــاد األساســية التــي يتــم
مــن خاللهــا إظهــار القيــم ومامرســتها.

األمن والسالمة

العمل

الهوية
واملواطنة
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املنهجية املتبعة
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العينة املحققة

حسب املنطقة والفئة العمرية

شــمل املســح عينــة مكونــة
مــن  4000فــرد مــن مختلــف
أرجــاء اململكــة ،مــا أتــاح لنــا
تحليــل البيانــات عىل املســتوى
اإلقليمــي.
توزعــت العينــة عــى جميــع
مناطــق اململكــة بالتناســب
مــع عــدد ســكانها وفقًــا
للتعــداد الســكاين للمملكــة
العربيــة الســعودية لعــام
.2 0 1 0

املنهجية و األدوات
املقابالت الشخصية مبساعدة الكمبيوتر ()CAPI
بداية تم إعداد االستبيان بتنسيق

الستخدامه في المقابالت الميدانية

بمساعدة الكمبيوتر ( ،)CAPIوذلك من

محدد إلعطاء تقديرات كمية حول

عبر رابط إلكتروني .أجريت المقابالت

المعلومات التي سيتم جمعها ،ثم

وجها لوجه مع المجموعة المستهدفة
ً

خالل تزويد الباحثين بأجهزة لوحية
لمساعدتهم على جمع البيانات

تم تحويله إلى استبيان إلكتروني

باستخدام تقنية المقابالت الشخصية

بطريقة سلسة.
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العمل امليداين
التدريب واملدة الزمنية

ي فريق مكون من  77باحثاً إلكامل العمل
ُ
ع ِّ
امليداين ضمن املخطط الزمني املحدد مسبقًا

ع ِ
قد اجتامع توجيهي للباحثني ملناقشة
ُ
ما ييل:
رشح الهدف من الدراسة وأهميتها.
رشح املســح للباحثــن امليدانيــن واإلجابــة
عــن أســئلتهم ،ورشح التعليــات التــي
يجــب اتباعهــا.
إجــراء املقابــات التجريبيــة باســتخدام
األجهــزة اللوحيــة لضــان عــدم وجــود
مشــاكل أو صعوبــات قــد يواجههــا الفريق
امليــداين.

تدابري مراقبة الجودة
ضامن سالمة البيانات

14

املرافقة امليدانية

مراجعة البيانات

تحديد املواقع باستخدامGPS

تواجد املرشفني أثناء املقابالت

تتضمن مهام املرشفني أيضً ا متابعة البيانات التي

استخدمت الخرائط الحرارية

امليدانية لإلرشاف عىل األداء
وتقييمه والتأكد من كونهم

يتم جمعها يوميًّا ومراجعتها للتأكد من صحتها

كوسيلة لضامن جودة التوزيع

واكتاملها ،باإلضافة إىل مراقبة مواقع GPS

يتبعون التعليامت التي قدمها

املسجلة لكل مقابلة للتأكد من اتباع الباحثني لتوزيع

فريق املرشوع.

الصحيح للعينات.
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الجغرايف للعينة ملدن
مختلفة.

النتائج الرئيسة
للدراسة
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قيم الشباب

88
التسامح

82

اإليجابية

الوطنية واالنتامء الوطني

77

العزم واملثابرة

املسؤولية

82

86

جمعت ردود عينة املسح
• تتعلق كل جملة يف املسح بقيمة محددة ،ومن هنا ُ
ء عىل مقياس من ( 0اىل  ) 100لكل قيمة شبابية.
الستخراج املتوسط بنا ً
• تصدّرت قيمة التسامح قامئة القيم ،تليها املسؤولية.
• تكون النتائج مجدية فقط عند االستمرار يف تتبعها مع مرور الوقت وإجراء
املقارنات الدورية.
• تعد النتائج مفيدة أيضً ا عند القيام بالتحليل اإلحصايئ مع املتغريات
الدميوغرافية املختلفة للعينة.
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قيم الشباب

العزم واملثابرة
• العزم واملثابرة من أهم
سامت األشخاص الناجحني؛
فعندما يسعى شخص
ٍ
هدف ما
ما إىل تحقيق
أو يرشع يف مهم ٍ
ة ما،
فهناك العديد من القوى
املتعارضة التي عىل
الشخص التغلب عليها لبلوغ
غاياته ،والعزمية واملثابرة
هام الصفتان اللتان متكنان

املرء من االستمرار عىل الرغم
من الصعوبات الشديدة التي
قد يواجهها.
• لكن كيف ميكن متييز الشخص
العازم واملثابر؟ هل هو شخص
عازم عىل تحقيق أهدافه
بإرصار عىل الرغم من الصعاب؟
يف الواقع ،هناك العديد من
الجوانب األخرى التي نسميها

 1وضوح األهداف :تكمن يف ذات
الشخص ،فهو شخص موجه نحو
الهدف ،يعرف عىل وجه التحديد ما
يجب عليه تحقيقه وما يلزم لتحقيقه.
 2الكفاءة لتحقيق األهداف :معرفة
األهداف ليست كافية؛ يجب أن ميتلك
املرء الكفاءة والقدرة عىل تحقيق
األهداف.

يف املسح "قيمة" حددنا
قياسها من بني قيم أخرى،
ولنتمكن من قياس هذه
القيمة يف شبابنا سوف ننظر
لها من زوايا متعددة.
• لقد حددنا  7خصائص فرعية
تعكس مجتمع ً
ة مستوى
العزمية واملثابرة لدى
الشخص ،وهي كالتايل:

 5التفاؤل :ينظر املتفائلون إىل الجانب
اإليجايب واملرشق من الحياة؛ فبالنسبة
لهم الكوب دامئًا نصف ممتلئ والنصف
اآلخر يف طريقه لالمتالء .إن التفاؤل خاصية
رضورية لتحقيق األهداف يف الحياة
واألشخاص العازمون و املثابرون همبالرضورة متفائلون.

 3الرغبة يف التعلم :يؤمن هؤالء
األفراد حقًا بالتعلم من املهد إىل
اللحد ،وال يشعرون بأي تردد يف طرح
األسئلة ،ولديهم عقل فضويل ألنهم
يعرفون أن املعرفة تؤدي إىل التطور.

 6املرونة :ناد ًرا ما تسري األمور كام هو
متوقع .األشخاص املصممون واملثابرون
يجدون دامئًا بدائل لتحقيق أهدافهم .كام
يقول املثل :األشجار املرنة تصمد أمام
الرياح بينام تسقط األشجار الصلبة .لذا ،فإن
املرونة تؤيت مثارها يف مواجهة ما هو
غري متوقع.

 4الرغبة يف إمتام املهام :ال
يتزعزعون عن املسار الذي رشعوا
فيه وال يغادرون يف منتصف املهمة،
إنهم ليسوا مرتددين ألنهم عازمون.

 7الصمود :األشخاص الذين ال يفشلون
أبدًا هم الذين ال يستسلمون أبدًا .فالصمود
سمة قوية متكن الشخص من الرجوع
بعد السقوط .وكام يقال :إن طريق النجاح

مير بالعديد من اإلخفاقات ،وأصحاب
العزم واملثابرة يتعلمون من إخفاقاتهم
وينهضون من جديد.
باالعتامد عىل كل من الخصائص املذكورة
أعاله ،قمنا بصياغة جمل تعبريية ألغراض
املسح وطلبنا من الشباب املشارك يف
الدراسة تحديد مستوى موافقتهم أو
اختالفهم مع كل واحدة منها.

تقرير دراسة مؤرش القيم و الشخصية للشباب 2020
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العزم واملثابرة

أبدى الشباب درجة عالية من الثقة يف
مستقبلهم وكان حوايل  91%منهم
يعتقدون بشدة أنهم سينجحون يف
معظم األشياء التي سيفعلونها يف
املستقبل.
كان حوايل  89%من العينة عىل يقني بأن
لديهم الكفاءة والقدرة عىل القيام بكل
األعامل التي تهمهم.
يعتقد  83%من العينة أنهم يعيشون
حياة لها هدف واضح مهم ومحدّد.

بشكل عام ،حصلت جميع األسئلة
املتعلقة بالعزم واملثابرة عىل درجات
عالية جدًا باستثناء عدد قليل منها ،و
كانت النتيجة الرتاكمية التي حسبناها82
عىل مقياس من  0إىل .100

السبب وراء ذلك الخجل والخوف من
اإلحراج بدلً من إظهار العزم واملثابرة.
كام تلقت اثنتان من العبارات األخرى
املتعلقة باملرونة مستوى اتفاق
منخفض نسبيًا.
سعت هذه العبارتان قياس قدرة
الشباب عىل النظر إىل الجانب اإليجايب
عند مواجهة االنتكاسات واألحداث
الصعبة واملواقف املؤملة ،ومع
ذلك ،فقد شكلت العبارتان خيا ًرا صع ًبا
للشباب ،وبالتايل سجلت درجة منخفضة
وهذا مفهوم.

حصلت عبارة تتعلق باالنفتاح عىل التعلم
عىل درجة منخفضة إىل حد ما ،وقد يكون

إضاءات من الجمل التي تم تقييمها

يؤمن  91%أنهم سينجحون يف معظم األشياء التي سيفعلونها يف املستقبل
يف املستقبل سوف أنجح يف معظم األشياء التي سوف أقوم بها
59%

67%
دامئاً صحيح

صحيح معظم األوقات

صحيح إىل حد ما

نادرا ً

24%

غري صحيح أبدا ً

7%
ال أريد اإلجابة

يشعر  89%أن لديهم القدرة عىل القيام بكل األعامل التي تهمهم
لدي القدرة عىل القيام بكل األعامل التي تهمني
29% 59%

60%
أوافق بشدة

18

أوافق
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لست متأكدا ً

ال أوافق

ال أوافق مطلقاً

9%
أفضل عدم اإلجابة

العزم واملثابرة

ما هي العوامل التي دفعت درجات العزمية و املثابرة؟

حقق الشباب الذكور من املنطقة الرشقية الذين ينتمون
إىل فئات الدخل املرتفع درجات أعىل بكثري يف سمتي
العزم واملثابرة.

ما هو السبب الحقيقي وراء املستوى
العايل من العزم واملثابرة لدى
الشباب؟ ما هي العوامل التي تقود
العزم؟

تتقدم املنطقة الرشقية بفارق كبري
بدرجة  90عند تحليل النتيجة بحسب
املنطقة ،وهذا يعني أن الشباب من
املنطقة الرشقية يف عينتنا حصلوا
عىل درجات أعىل من الشباب يف
جميع املناطق األخرى يف األسئلة
املتعلقة بالعزم واملثابرة .فام الذي
مييز الشباب من املنطقة الرشقية؟

سعينا للحصول عىل هذه اإلجابات من
خالل تحليل النتائج و ربطها مع عدد من
املتغريات الدميوغرافية ،مثل املنطقة
ومستوى الدخل و مستوى التعليم و
الفئة العمرية العمر والجنس وما إىل
ذلك.

90
87

86
83

85
81

81

80

79

العزمية واملثابرة حسب مستوى الدخل
عايل جدا ً

فوق املتوسط

متوسط

تحت املتوسط

79

العزمية واملثابرة حسب املنطقة
منخفض جدا ً

الغربية

الرشقية

الجنوبية

الشاملية

الوسطى
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ما هي العوامل التي دفعت درجات العزمية و املثابرة؟
ســعيًا لفهــم العوامــل التــي ســاهمت
يف رفــع درجــات العزميــة واملثابــرة
بصــورة أفضــل ،أبحرنــا بعمــق أكــر
يف بيانــات املنطقــة الرشقيــة وحللنــا
قــا للمتغــرات الدميوغرافية
النتائــج وف ً
املختلفــة ،فوجدنــا أن أعــداد الذكــور
يف املنطقــة الرشقيــة كانــت عاليــة
جــدًا مقارنــ ً
ة باإلنــاث مــن نفــس
املنطقــة ( 98مقابــل  ،)83كــا لعــب
حاســا للغايــة
مســتوى الدخــل دو ًرا
ً
مــع درجــات أعــى ملســتويات الدخــل
العاليــة.

بغــض النظــر عــن املنطقــة ،قمنــا
أيضً ــا بجدولــة درجــات العزميــة
واملثابــرة مــع املتغــرات األخــرى
التــي تضمنــت الدخــل والتعليــم
والعمــر
الوظيفيــة
والحالــة
والجنــس والحالــة االجتامعيــة،
حــا ج ـدًا ،وهــو أن
ووجدنــا منطًــا واض ً
عــدد الدرجــات يتزايــد طرديًّــا بازديــاد
مســتويات الدخــل ،مــا يعنــي أن
مســتوى الدخــل لــه تأثــر إيجــايب
عــى مســتوى عزميــة الشــباب
ومثا برتهــم .

بــرف النظــر عــن الدخــل ،كان الجنــس
العامــل الوحيــد البــارز الــذي يؤثــر عــى
قيمــة العزميــة واملثابــرة؛ حيــث حصــل
الذكــور عــى درجــة أعــى بكثــر مــن
اإلنــاث ( 85مقابــل .)80
وملعرفــة أي فئــة عمريــة كانــت
املســؤولة عــن هــذا االختــاف بــن
الذكــور ،قمنــا أيضً ــا بالنظــر للنتائــج حســب
العمــر ووجدنــا أن الفئــة العمريــة 25-34
ســنة لديهــا درجــة أعــى مــن الفئــات
العمريــة األخــرى.

ما العوامل املعيقة لهذه القيمة؟

ملعرفــة ذلــك ركزنــا عــى الرتكيبــة الســكانية التــي
حصلــت عــى تقييــم منخفــض للعــزم واملثابــرة ،وأكــد
البحــث املتعمــق يف البيانــات اإلقليميــة تســجيل
درجــات أقــل نســبيًا داخــل املنطقــة الوســطى بــن
اإلنــاث وفئــات الدخــل املنخفــض.
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اإلنــاث الشــابات مــن املنطقــة الوســطى
والذيــن ينتمــون إىل رشائــح الدخــل
املنخفضــة كانــت درجاتهــم يف العــزم
واملثابــرة منخفضــة جــدا.

قيم الشباب

اإليجابية

• دامئا ما يتم الخلط بني
اإليجابية والتفاؤل ،يف حني
أن اإليجابية ذات معنى أوسع
بكثري من التفاؤل ،وعىل
الرغم من أن التفاؤل جزء
من اإليجابية إال أننا عندما
نتحدث عن اإليجابية يف
هذه الدراسة فإننا نشري إىل
اإليجابية يف حياة شبابنا.
• نحاول قياس قيمة اإليجابية
املتمثلة يف كل من الصحة
الجيدة والعالقات الجيدة
والقدرة عىل االستمتاع

 1الصحة :إن الشعور بالسعادة
والبهجــة والهــدوء والطأمنينــة
والنشــاط والقــوة والحيويــة
والراحــة ملعظــم الوقــت يف
حياتــك يكفــي لإلشــارة إىل أنــك
بصحــة جيــدة وتســتمتع بالحيــاة.
يف هــذا املســح ،قمنــا بــإدراج
هــذه الســات تحــت قســم
الصحــة والرفاهيــة.
ءا
 2التفــاؤل :يعتــر التفــاؤل جــز ً
أساســيًا مــن اإليجابيــة ،ولكــن

بالحياة والتفاؤل واإليجابية من
وجهة نظر الشباب.
• نحن نؤمن بأن اإليجابية
يف حياة شبابنا تلعب دو ًرا
رئيسا يف نجاحهم وتشكيل
ً
مستقبلهم ،وال يقل قياس
اإليجابية أهمي ً
ة أيضً ا؛ ألنها
مرتبطة بالرفاهية االجتامعية
واالقتصادية ،فعندما نقيس
اإليجابية بني شبابنا ،فإننا
نقيس أيضً ا الصحة االجتامعية
واالقتصادية ملجتمعنا.

مــا مــدى تفــاؤل شــبابنا بشــأن
مســتقبلهم؟ هــل هــم متفائلــون
جوهريًــا أم يشــعرون بالتفــاؤل
فقــط؟ التفــاؤل يعنــي أيضً ــا
متتعهــم بنظــرة إيجابيــة حــول
الحيــاة ،مبــا يف ذلــك حياتهــم
املهنيــة ،وشــعورهم بأنهــم
حــال مــن ذويهــم.
ً
أفضــل
 3العالقــات االجتامعيــة :تشــر
العالقــات الجيــدة مــع العائلــة
واألصدقــاء أيضً ــا إىل اإليجابيــة

• لذا ،ومن أجل قياس
اإليجابية يف حياة شبابنا
ككل ،علينا تغطية جوانب
متعددة من حياتهم،
ونلخص هذه الجوانب عىل
النحو التايل:

يف الحيــاة ،فاإليجابيــن ،بســبب
تعامالتهــم اإليجابيــة ،يكســبون
صداقــات جديــدة باســتمرار،
ســواء كان عــى مســتوى
وســائل التواصــل االجتامعــي أم
يف الحيــاة الواقعيــة.
قمنا بقياس الجوانب املذكورة
أعاله من خالل جمل تعبريية
مختلفة صيغت لهذا الغرض
أُدرجت يف االستبيان.
تقرير دراسة مؤرش القيم و الشخصية للشباب 2020
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اإليجابية

كانت النتيجة الرتاكمية
لإليجابية  77عىل مقياس
من  0إىل  ،100وهي
أدىن درجة بني درجات
القيم األخرى.
نظ ًرا ألن الصحة والرفاهية
هي إحدى أبعاد اإليجابية،
فقد سجلت جميع العبارات
املتعلقة بالصحة درجات

مرتفعة نسب ًّيا ،حيث مل
تتجاوز نتيجة الخيار األول
"دامئًا"  48%أبدًا.
يعد االستيقاظ بحيوية أحد
املؤرشات الرئيسة للصحة
الجيدة ،ولكن مل نحصل عىل
استجابة جديرة باالهتامم؛
حيث أقر فقط  32%من
الشباب بقدرتهم عىل
االستيقاظ من النوم بحيوية
وراحة دامئًا.

بشأن املستقبل ،إال أنهم
مل يكونوا متفائلني جدًا
بشأن الوضع االقتصادي
الحايل.
حصلت الجمل املتعلقة
بالعالقات واألنشطة
االجتامعية عىل إجابات
مختلطة؛ فعىل الرغم
من تأكيد الشباب عىل
متانة عالقاتهم مع أفراد
عائالتهم ،إال أن األنشطة
اليومية كانت مملة يف
نظر رشيحة ال بأس بها
يف العينة.

بالنظر إىل البعد اآلخر من
اإليجابية وهو التفاؤل ،أبدى
الشباب تفاؤلهم الكبري

مقياس اجتامعي آخر
جرت دراسته هو القدرة
عىل تكوين صداقات
جديدة باستمرار ،واإلجابات
عىل هذا السؤال مل تكن
إيجابية إىل حد ما ،إال أن
هذا سلوك اجتامعي
غري عادي وقد ال ينطبق
بالتساوي عىل جميع
املشاركني يف الدراسة.

إضاءات من الجمل التي تم تقييمها
أفاد  70%من الشباب بقدرتهم عىل االستيقاظ من النوم بحيوية وراحة
أشعر بالحيوية والراحة عند اإلستيقاظ من النوم
32%
دامئاً

25%
نصف الوقت

إكرث من نصف الوقت

10%

13%
أحياناً

أقل من نصف الوقت

أبدا ً

7%

9%

4

ال أريد اإلجابة

 88%يعتقدون أنهم أشخاص متفائلون
أنا شخص متفائل
63%
دامئاً صحيح
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25%
صحيح إىل حد ما

نادرا ً

غري صحيح أبدا ً

9%
ال أريد اإلجابة
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اإليجابية

ما هي العوامل التي دفعت درجات اإليجابية؟

أظهرت الدراسة أن الشباب الذكور الذين ترتاوح أعامرهم
والذين
ما يف املنطقة الرشقية،
بني  15و  19عا ً
ينتمون إىل رشيحة الدخل املرتفعة هم من تصدروا نتائج
اإليجابية

ما
من أين تأيت هذه اإليجابية؟ متا ً
مثل العزم واملثابرة قمنا بجدولة
درجة اإليجابية الرتاكمية (  )77مع
املتغريات الدميوغرافية املختلفة
ها
للعينة ،وما الحظناه كان مشاب ً

ما ملا رأيناه يف قيمة العزم و
متا ً
املثابرة.
تقدمت املنطقة الرشقية مرة أخرى
بفارق كبري مبسجلة ( 85درجة) ،وسجلت
املنطقة الشاملية درجة قدرها(،)81

80
77

وهي ثاين أعىل نسبة ،يف حني
حققت بقية املناطق املتخلفة درجات
(  76و  74و  )74للمناطق الجنوبية
والوسطى والغربية عىل التوايل.

84

81

82
78

77

77

74

71

68

اإليجابية حسب نوع العمل

ضابط عسكري
ال يبحث عن عمل

اإليجابية حسب مستوى الدخل

موظف حكومي
باحث عن عمل

تلميذ

موظف القطاع الخاص

تحت املتوسط
عايل جدا ً

منخفض جدا ً
أعىل من املتوسط

متوسط
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ما هي العوامل التي دفعت درجات اإليجابية؟
كشــف البحــث املتعمــق
يف بيانــات املنطقــة
الرشقيــة تقــدم الذكــور
عــى اإلنــاث بفــارق كبــر
( ) 91مقابــل ( ،) 80كــا
تصــدرت النتائــج الفئــة
مــا)
العمريــة ( 15إىل 19عا ً
و وذوي الدخــل املرتفــع.
بشــكل عــام ،يبــدو أن
مســتوى الدخــل لــه
تأثــر واضــح جــدًا عــى

اإليجابيــة؛ حيــث كانــت
درجــات اإليجابيــة أعــى
لــدى مــن يتمتعــون
مبســتويات دخــل عاليــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،كان
لنــوع الوظيفــة تأثــر أيضً ا
عــى اإليجابيــة؛ حيــث
حصــل الشــباب الذيــن
لديهــم وظائــف حكوميــة
وعســكرية آمنــة عــى
درجــات إيجابيــة أعــى
بكثــر مــن العاملــن يف

القطاعــات األخــرى ،يف
حــن أن أولئــك الذيــن
يبحثــون عــن عمــل حصلوا
عــى أدىن درجــة.
عنــد تحليــل النتائــج حســب
الفئــة العمريــة ،لوحــظ
أن الفئــة العمريــة ( 15-19
) ســجلت درجــة إيجابيــة
أعــى بكثــر مــن الفئتــن
العمريتــن األخريــن.

قــاد الذكــور مــرة أخــرى
النتيجــة مقابــل اإلنــاث ،و
كانــت الفئــة العمريــة
مــا) هــي مــن
(  15-19عا ً
حصلــت عــى أعــى
الدرجــات بــن الذكــور.

ما العوامل املعيقة لهذه القيمة؟

مرة أخرى ،ركزنا عىل الدرجات املنخفضة
لإليجابية وتعمقنا لرنى ما يحددها .ظهرت
الدرجات املنخفضة يف املناطق الوسطى
والغربية تحديدًا بني اإلناث وفئات الدخل
املنخفض يف هذه املناطق.
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سجلت أدىن الدرجات يف املناطق
ُ
الوسطى والغربية تحديدًا بني اإلناث وفئات
الدخل املنخفض.

قيم الشباب

املسؤولية
• دامئــا ميكــن تصنيــف املســؤولية عــى
أنهــا أهــم قيمــة يجــب أن يتمتــع بهــا
شــباب اليــوم ،فالشــباب املســؤول هــو
أمثــن رصيــد للبــاد ،ولكــن كيــف نحــدد
مــدى مســؤولية شــبابنا؟ مــن الطبيعي
أن يصعــب عــى الشــباب أن يتحملــوا
املســؤولية يف هــذه املرحلــة
العمريــة ،الســيام وأن هــذه املرحلــة
ترتبــط بشــكل كبــر بســلوكيات يغلــب
عليهــا عــدم االكــراث و الالمبــاالة.

 1السلوك املسؤول :تتضمن
املسؤولية السلوكية تحمل املرء
مسؤولية أفعاله ،واالستقاللية عن
التأثريات الخارجية خاص ً
ة السلبية
منها ،وتكوين رأيه الخاص بدون
التأثر بآراء اآلخرين ،والقدرة عىل
التعامل مع الصعوبات واالعرتاف
باألخطاء.
 2االنضباط :يؤمن الشخص
املسؤول برضورة االنضباط يف
العمل واملدرسة و األمور املالية.
 3االلتزام الديني :يبدي
الشخص املسؤول مستوى عا ٍ
ل
من االلتزام بركائز اإلسالم الخمسة،
والصلوات الخمس ،والحج ،والزكاة،
والصدقة.

لذلــك ،ولنتمكــن مــن قيــاس
•
املســؤولية ،فقــد قمننــا بتحديــد هــذا
املصطلــح بعنايــة و دقــة ،مــع األخــذ
يف االعتبــار جميــع أشــكاله ومظاهــره.
ال تنحــر املســؤولية عــى العائلــة
فحســب ،بــل تشــمل املســؤولية
تجــاه األصدقــاء واألقــارب واملعــارف
والزمــاء واملجتمــع بأكملــه .كــا
يتضمــن تعريفنــا أيضً ــا املســؤولية
ء
تجــاه العقيــدة و البيئــة و الوطــن .بنــا ً

 4تحمل املسؤولية :من أجل
مستقبل املرء وعائلته و وطنه.
 5احرتام القوانني :االلتزام بإشارات
املرور ،وربط أحزمة األمان أثناء
القيادة ،واالمتثال لحدود الرسعة،
وتجنب استخدام الهاتف املحمول
أثناء القيادة ،و ما نحو ذلك.
 6املسؤولية تجاه البيئة :يحرص
الشباب املسؤول عىل إعادة تدوير
النفايات ويتجنب رمي القاممة يف
الشوارع ،ويسعى للمحفاظة عىل
توفري الطاقة يف املنزل واملدرسة
والعمل ،كام يدرك العواقب الوخيمة
لنقص املوارد الطبيعية والنفايات
النووية واملواد غري القابلة للتحلل
وما إىل ذلك.

عــى ذلــك ،وضعنــا املقاييــس التاليــة
لتقييــم مســتوى املســؤولية لــدى
الشــباب:

 7املسؤولية التعليمية:
الشعور بأهمية التعليم ورضورته
يف حياة املرء واعتباره عامل بناء
مهم .
استنادًا إىل الجوانب املذكورة
أعاله ،قمنا بصياغة عدد من
العبارات وأدرجناها يف االستبيان
لإلجابة عليها بـ موافق أو غري
موافق.
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املسؤولية

ســجلت قيمــة املســؤولية
نتيجــة تراكميــة قدرهــا () 86
عــى مقيــاس مــن (  ) 0إىل (
 ،) 100و احتلــت املرتبــة الثانيــة
بعــد قيمــة التســامح ،وهــذه
نتيجــة رائعــة بالنظــر إىل أبعــاد
املســؤولية العديــدة.

كانــت إجابــات الشــباب
عــى األســئلة املتعلقــة
باملســؤولية الســلوكية و
باالنضبــاط إيجابيــة للغايــة،
كــا أظهــر  77%مــن الشــباب
مســتوى عال ًيــا مــن االلتــزام
بــأركان اإلســام الخمســة
التــي متثــل أحــد جوانــب
ا ملســؤ ولية .
عندمــا تعلــق األمــر بتحمــل
مســؤولية املســتقبل و
األرسة و الوطــن ,كانــت
اإلجابــات إيجابيــة جــدًا ،و

لكــن بقيــت هنــاك فجــوة
واضحــة يف جانــب االمتثــال
لقوانــن املــرور ،خاص ـ ً
ة إجــراء
املكاملــات الهاتفيــة أثنــاء
ا لقيــا د ة .
أظهــرت الدراســة مســتوى
جــدًا مــن الوعــي
عاليًــا
البيئــي بــن الشــباب و لكــن
مل ينعكــس مســتوى الوعــي
عــى ســلوكهم الفعــي تجــاه
البيئــة ،وميكــن أن يعــزى ذلــك
إىل املعايــر املجتمعيــة
التــي نعيشــها؛ حيــث ال

يُتوقــع مــن الشــباب التــرف
مبســؤولية تجــاه البيئــة إال إذا
أتيحــت لهــم الخيــارات لذلــك،
مثــل إعــادة تدويــر النفايــات.
يأخــذ الشــباب مســؤوليتهم
التعليميــة عــى محمــل الجــد؛
وذلــك ألنهــم يعتقــدون أن
هــذا سيســهم يف تحســن
حياتهــم املهنيــة و حصولهــم
عــى وظيفــة املســتقبل
و يعــزز مــن مكانتهــم يف
املجتمــع.

إضاءات من الجمل التي تم تقييمها
مهم للغاية
.بالنسبة لـ  ، 96%كان تحمل مسؤولية مستقبلهم
ً
تحمل مسوولية مستقبيل
83%
مهم جدا ً

مهم

مهم إىل حد ما

غري مهم

13%
غري مهم عىل اإلطالق

3

أفضل عدم اإلجابة

.يؤمن  87%من الشباب بقدرتهم عىل حل مشاكلهم الخاصة
أنا أستطيع حل مشاكيل بنفيس
59%

56%
دامئاً صحيح
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صحيح إىل حد ما

نادرا ً

31%

غري صحيح أبدا ً

10%
ال أريد اإلجابة
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املسؤولية

ما هي العوامل التي دفعت درجات املسؤولية؟

تصدر الذكور والفئات العمرية الصغرية واألفراد غري
املتزوجني من املناطق الشاملية والرشقية درجات
املسؤولية.

حصلت املنطقة الشاملية
عىل درجة متعادلة مع
املنطقة الرشقية ( )89التي
احتلت الصدارة يف العديد
من مؤرشات القيم األخرى.

مرة أخرى ،عندما قمنا
بتحليل الدرجة الرتاكمية
للمسؤولية (  ) 86مع
املتغريات الدميوغرافية
املختلفة للعينة كانت
النتائج هذه املرة مفاجئة
للغاية.

لذلك ،ألقينا نظرة أعمق
عىل هاتني املنطقتني
91

ملعرفة الرتكيبة السكانية
للشباب الذين يقودون
هذه النتائج.

املنطقة الشاملية ،بينام كانت
فئة الذكور الدافع الوحيد الرتفاع
نتيجة املنطقة الرشقية.

تصدرت فئة الذكور
واملجموعات العمرية
األصغر واألفراد غري
املتزوجني النتيجة يف

92

89

89

87
85
84

املسوولية حسب الفئة العمرية يف املنطقة الشاملية
25-34

20-24

15-19

85

املسؤولية حسب املنطقة
الغربية

الرشقية

الجنوبية

الشاملية

الوسطى
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ما العوامل التي دفعت درجات املسؤولية؟
عنــد مقارنــة مســتويات املســؤولية مــع
مســتويات الدخــل املختلفــة بشــكل عــام،
مل نجــد أي عالقــة واضحــة تربــط هذيــن
العاملــن كــا هــو الحــال مــع قيمتــي
العزميــة واإليجابيــة.
مــع ذلــك ،متيــل الدرجــات إىل أن تكــون
مرتفعــة لــدى مســتويات الدخــل العاليــة.
كانــت درجــات املســؤولية أيضً ــا أعــى
لــدى الفئــة العمريــة ( ) 20-24منهــا
لــدى الفئتــن العمريتــن األخريــن.

متاشــيًا مــع النمــط الســابق للقيــم
التــي تــم الحديــث عنهــا ،كانــت درجــة
املســؤولية لــدى الذكــور أعــى مــن
اإلنــاث بفروقــات بســيطة ( )87مقابــل ()85
مــع وجــود اختالفــات بســيطة مرتبطــة
باملتغــرات الدميوغرافيــة األخــرى.

ما العوامل التي أعاقتها؟

سجلت املسؤولية أدىن مستوى لها يف املنطقة
ريا
الجنوبية ( ،)84ومع ذلك مل تكن هذه الدرجة بعيدة كث ً
عن املناطق الوسطى والغربية ،حيث سجل كالهام ()85
درجة .باإلضافة إىل ذلك ،كانت اإلناث والفئات العمرية
األصغر س ًنا وذوو مستويات التعليم املنخفض واألفراد
غري املتزوجني هم السبب وراء الدرجات املنخفضة يف
املنطقة الجنوبية.
بشكل عام ،تضمنت الرتكيبة الدميوغرافية ألقل الدرجات
الفئات ذات الدخل املنخفض والتعليم املنخفض واإلناث.
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"أظهرت الرتكيبة
الدميوغرافية ألقل درجات
املسؤولية الفئات التالية:
أصحاب الدخل املنخفض
والتعليم املنخفض واإلناث"

قيم الشباب

التسامح
• دامئا التسامح هو السمة املميزة
للمجتمعات املتحرضة ،فال ميكن
عا بسالم إال
لألشخاص أن يعيشوا م ً
عندما يتسامحوا مع بعضهم البعض
ويتقبلوا حق الشخص اآلخر يف
اختالف رأيه أو معتقده.

• علمنا التاريخ أن الدول املتنوعة
يف التكوين تتمتع باالزدهار؛ إذ ينتج
عن التنوع أفكا ًرا جديدة تؤدي إىل
االبتكار الذي بدوره يؤدي إىل النمو
االقتصادي.

• إذا كنا نهدف إىل خلق مجتمع
متسامح ،فنحن بحاجة إىل غرس
التسامح يف شبابنا يف مرحلة مبكرة.
ولكن إىل أي مدى نجحنا يف ذلك؟
رشعنا يف قياس قيمة التسامح بني
شبابنا من خالل تحديد مكوناتها أولً :

 1التسامح يف العالقات :يتكون
املجتمع املتسامح من أفراد
متسامحني ،وإذا كانوا متسامحني عىل
املستوى الفردي ،فسيكونون أيضً ا
متسامحني عىل املستوى الجامعي.
لذا ،من الرضوري قياس التسامح مع
اآلخرين يف عالقات الشباب االجتامعية
وسلوكهم يف البيئات التعاونية،
فالشخص املتسامح مستعد دامئًا
للتنازل والتصالح مع اآلخرين.

 2التسامح العرقي والثقايف
والديني :لن يواجه الشخص املتسامح
أي مشاكل يف العمل أو العيش مع
أشخاص من مختلف األعراق أو الثقافات
أو األديان ،فهو يحرتم األديان الساموية
ويشجع الحوار مع أتباعها.

 3اإليثار  :هذه إحدى السامت األخرى
للمتسامحني الذين يقومون عادة ما
بإعطاء بعض األشخاص مساحة تسامح أكرب
مام يستحقونه ،وهذا ال يعني بالرضورة
أنهم يسمحون لآلخرين باستغاللهم،
لكنهم بطبيعتهم لطيفون لحد اإليثار.
إنهم ال يؤذون أي شخص أو يهينونه
أو يضايقونه ،بل يحاولون حل الخالفات
بطريقة ودية.
شكلت الجوانب املذكورة أعاله األساس
لعبارات التسامح التي شملها االستبيان.
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التسامح
إن التســامح يف العالقــات االجتامعيــة
وعالقــات العمــل ،مثــل القــدرة عــى التنــازل
والعمــل بشــكل تعــاوين مــع اآلخريــن ،هــو
بُعــد آخــر مهــم للتســامح ،وحصــل أيضً ــا
عــى درجــات إيجابيــة عاليــة .باإلضافــة إىل
ذلــك ،أبــدى  85%مــن الشــباب اســتعدادهم
للتصالــح مــع اآلخريــن.

حصلــت العبــارات املتعلقــة بالتســامح
العرقــي والثقــايف والدينــي عــى
درجــات إيجابيــة عاليــة.
 76%مــن الشــباب الذيــن شــملهم
االســتطالع مل يكــن لديهــم أي تحفــظ
ضــد العيــش بجــوار األشــخاص مــن
جنســيات أو ديانــات أو أعــراق أخــرى.

مل يكــن مــن املتوقــع أن يســجل
التســامح أعــى الدرجــات ( )88بــن
جميــع القيــم الخمســة عــى مقيــاس
مــن ( )0إىل (.)100

يعتقــد حــوايل  % 80مــن الشــباب أن
املســاواة بــن النــاس  -بغــض النظــر
عــن ثقافتهــم  -أمــر مهــم للغايــة.

إضاءات من الجمل التي تم تقييمها

أظهر  85%من الشباب الذين شملهم االستطالع استعدادهم للتنازل والتصالح مع اآلخرين
لدي استعداد للتنازل والتصالح مع اآلخرين
59%
30%

55%
دامئاً صحيح

صحيح معظم األوقات

صحيح إىل حد ما

نادرا ً

10%

غري صحيح أبدا ً

3

ال أريد اإلجابة

 90%يؤمنون بأهمية املساواة بني الناس بغض النظر عن ثقافتهم
املساواة بني األشخاص بغض النظر عن ثقافتهم
70%
مهم جدا ً

30

مهم

مهم إىل حد ما
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20%
غري مهم

غري مهم عىل اإلطالق

أفضل عدم اإلجابة

2 6%

التسامح

ما هي العوامل التي دفعت درجات التسامح؟

الفئات العمرية األكرب س ًنا وذوو مستويات التعليم
العايل هام األكرث مساهمة يف رفع مستويات
التسامح.

ســجل التســامح أعــى قيمــة يف
الدراســة بنتيجــة تراكميــة قدرهــا
( ،)88
وقــد جــرى تحليلهــا مــن خــال
املتغــرات الدميوغرافيــة للعينــة

هــذا املنطلــق ،ألقينــا نظــرة أعمــق
عــى بيانــات املنطقــة الرشقيــة
ملعرفــة الرتكيبــة الدميوغرافيــة
للشــباب الذيــن قــادوا هــذه النتيجــة.

ملعرفــة العوامــل التــي نتجــت عنهــا
هــذه الدرجــة املرتفعــة.
تقدمــت املنطقــة الرشقيــة مــرة أخــرى
بنتيجــة قدرهــا ( )91محققــ ً
ة أعــى
مســتوى بــن جميــع املناطــق .مــن
90

89
88

88

89

88

87

87

التسامح حسب الفئة العمرية

التسامح حسب مستوى التعليم

15-19

متوسطة

25-34

20-24

دبلوم متوسط
دبلوم عايل

ثانوية
بكالوريوس
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ما هي العوامل التي دفعت درجات التسامح؟
كانــت درجــة التســامح للذكــور عاليــة
جــدًا مقارنــ ً
ة باإلنــاث  )95( -مقابــل ()87
 يف املنطقــة الرشقيــة ،ومل تــرز أيدميغرافيــة أخــرى.

هــذه النتيجــة منطقيــة ومفهومــة
للغايــة .أيضً ــا ،يبــدو أن درجــات
التســامح ترتفــع مــع الفئــات
ا لعمر يــة .

عــى املســتوى العــام ،هنــاك عالقــة
واضحــة للغايــة بــن التســامح ومســتوى
التعليــم؛ فكلــا ارتفــع مســتوى
التعليــم زادت درجــة التســامح ،وتعــد

باإلضافــة إىل ذلــك ،كانــت درجــات
التســامح عاليــة بشــكل ملحــوظ لــدى
الذكــور مقارنـ ً
ة باإلنــاث ،حيــث وأظهر
البحــث املتعمــق يف الجنــس بــأن

التســامح كان يتزايــد عنــد الذكــور
مــع التقــدم يف العمــر ،وهــذا
مــا لوحــظ أيضً ــا عــى املســتوى
العــام للنتائــج.

ما العوامل التي أعاقت قيمة التسامح؟

جل أدىن مستوى للتسامح يف املنطقة الجنوبية
ُ
س ِّ
بنتيجة ( ،)86كام لوحظ أن الفئات العمرية األصغر
س ًنا وذوي مستويات التعليم املنخفض واألفراد غري
املتزوجني والشباب الذين ينتمون إىل مستويات
منخفضة من الدخل هم الذين أسهموا يف انخفاض
مستوى التسامح يف املنطقة الجنوبية.
بشكل عام ،لوحظت مستويات منخفضة من التسامح
لدى ذوي مستويات التعليم املنخفض والفئات
العمرية األصغر س ًنا وبني اإلناث
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بشكل عام ،سجلت قيمة
التسامح درجات منخفضة
لدى األشخاص ذوي
مستويات التعليم املنخفض
والفئات العمرية األصغر س ًنا
وبني اإلناث

قيم الشباب

الوطنية واإلنتامء الوطني

• ملاذا نقيس مستـوى الوطنية؟ ألن
الوطنية تحفز األفراد عىل تحقيق
إنجازات استثنائية .هناك فرق
بني لعب مباراة كرة القدم ضمن
الدوري املحيل واملباراة ضد بلد
آخر .لذلك ،فإن الوطنية تدفع األفراد
إىل تقديم أفضل ما لديهم.

• لقد قدم لنا الوطن الكثري ،ورغم
ذلك فبعض األفراد يعتربونه حقًا
لهم و أم ًرا مفروغًا منه .ولكن،
عندما يدرك شبابنا ما فعلته
بالدهم من أجلهم ،سيشعرون
برضورة رد الجميل .التساؤل هنا
هو ما مدى وطنية شبابنا حاليًا؟

 1الفخر بالهوية الوطنية :األفراد
الذين يتمتعون بالوطنية الحقيقية
يفخرون بجنسيتهم ولغتهم األصلية
ودينهم وثقافتهم وتقاليدهم أينام
كانوا يف العامل ،وال يشعرون بالخجل
من التعبري عن حبهم لها.

يؤمنون بالعمل التطوعي وأثره
اإليجايب عىل املجتمع ،وهم عىل
استعداد دامئًا لتقديم يد العون
متى ما دعت الحاجة.

 2املسؤولية تجاه الوطن :يشعر
األشخاص الذين يتحلون بالوطنية
أنهم مدينون لبلدهم ،ويعرفون
مسؤولياتهم كمواطنني؛ إنهم

أول ،لنلقي نظرة عىل بعض املعايري
ً
التي استخدمناها لتقييم الوطنية
واالنتامء الوطني يف استطالعنا.

تم قياس الوطنية واالنتامء الوطني
بنا ًء عىل الجوانب املذكورة أعاله بعد
أن قمنا بتكوين عبارات متثل كل واحدة
منها.

 3معرفة الوطن :مبا أنهم
يحبون وطنهم فإنهم يعرفون
تاريخه وتاريخ املنطقة ،كام يبقون
أنفسهم عىل اطالع دائم بسياسات
املنطقة ،وخاصة التهديدات الداخلية
والخارجية التي تواجه الوطن.
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الوطنية واالنتامء الوطني
تلقت جميع العبارات املتعلقة بحب
الوطن ،والشعور باملسؤولية تجاه
البالد ،واالستعداد للدفاع عن البالد،
والفخر بكونك سعوديًا ،والفخر بديننا
وثقافتنا ردودًا إيجابية للغاية.
مع ذلك ،عند اختبار مستوى الوطنية
لدى املشاركني من خالل أسئلة تتعلق
مبعرفة تاريخ اململكة والتهديدات
الداخلية والخارجية التي تواجهها ،فشل
الكثري منهم يف اإلجابة عنها ومل

حصلت العبارات املتعلقة بالوطنية
واالنتامء الوطني عىل درجة عالية
جدًا – ( )82عىل مقياس من ( )0إىل
( ،)100وهذا أمر متوقع نظ ًرا لطبيعة
املوضوع.

نحصل عىل مستوى عا ٍ
ل من اإلجابات
املرغوبة .
من الواضح أن هناك فجوة تتطلب
انتباهنا؛ فيجب أن يكون الشباب
السعودي عىل دراية ومعرفة بتاريخ
الدولة واملنطقة ،ويجب أيضً ا أن
يكونوا عىل وعي باملخاطر الداخلية
والخارجية التي تواجهها بالدنا.

إضاءات من الجمل التي تم تقييمها
 98%فخورون بثقافتهم أينام كانوا
أنا أفتخر بثقافتي أينام كنت
87%
فخور للغاية

6

5

4

3

8%
2

غري فخور نهائيا

3

أفضل عدم اإلجابة

 97%مستعدون للدفاع عن بالدهم كلام دعت الحاجة
إنا مستعد للدفاع عن موطني عندما تستدعي الحاجة
86%
أوافق جدا ً
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4

3

8%
2

ال أوافق إطالقاً

أفضل عدم اإلجابة

3

الوطنية واإلنتامء الوطني

ما العوامل التي دفعت درجات الوطنية و االنتامء الوطني؟

يبدو أن الذكور وباألخص الفئة العمرية األصغر س ًنا يف
املنطقة الرشقية من أصحاب الدخل املرتفع هم الذين
يقودون درجات الوطنية واالنتامء الوطني.

ملعرفــة اإلجابــة ربطنــا النتيجــة
باملتغــرات
()82
الرتاكميــة
الدميوغرافيــة املختلفــة ،وأتــت

90

املنطقــة الرشقيــة مــرة أخــرى يف
املقدمــة بنتيجــة ( )91لتظهــر أعــى
مســتوى مــن الوطنيــة واالنتــاء

88

77

86
82

82

الوطنــي ،حيــث أســهم فيــه الذكــور
بشــكل واضــح بنتيجــة مذهلــة ()99
مقابــل اإلنــاث بنتيجــة (.)82

82

82
81

79

79

الوطنية حسب نوع الوظيفة
ضابط عسكري
ال يبحث عن عمل

موظف حكومي
باحث عن عمل

الوطنية حسب مستوى التعليم
تلميذ
موظف القطاع الخاص

دبلوم متوسط
دبلوم عايل

ثانوية

متوسطة

بكالوريوس
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ما العوامل التي دفعت درجات الوطنية و االنتامء الوطني؟
الوطنيــة أعــى بــن الفئــات العمريــة
األصغــر ســ ًنا وبــن الشــباب الذيــن
ينتمــون إىل فئــات الدخــل العــايل.
عــى املســتوى الوطنــي ،يبــدو أن
مســتوى الدخــل لــه تأثــر واضــح عــى
ارتفــاع معــدالت الوطنيــة واالنتــاء
الوطنــي؛ حيــث كانــت مرتفعــة بــن فئــات
الدخــل العــايل.

كان مــن الجــي أن الوطنيــة تتأثــر بشــدة
مبســتوى التعليــم؛ حيــث كان هنــاك
اختــاف ملحــوظ يف الدرجــات التــي
ســجلت ألصحــاب مســتويات التعليــم
املنخفــض مقارنــ ً
ة بدرجــات أصحــاب
مســتويات التعليــم العــايل.
كانــت أيضً ــا مســتويات الوطنيــة و االنتامء
الوطنــي عاليــة نســبيًّا لــدى املوظفــن

الحكوميــن و العســكرين مقارنــ ً
ة
بأصحــاب الوظائــف األخــرى.
باإلضافــة إىل ذلــك ،كانــت درجــات
الوطنيــة لــدى الذكــور واألفــراد
املتزوجــن أعــى بشــكل ملحــوظ مــن
اإلنــاث والشــباب غــر املتزوجــن.

ما العوامل التي أعاقت قيمة الوطنية واالنتامء الوطني؟
ســجلت املنطقــة الشــالية
أدىن درجــة يف الوطنيــة،
و يف هــذه املنطقــة
بالتحديــد حصلــت اإلنــاث
املســتوى
وأصحــاب
التعليمــي املنخفــض عــى
أقــل الدرجــات.
لقــد ثبــت أن مســتوى الدخــل
حاســا يف
يلعــب دو ًرا
ً
تحديــد قيــم الشــباب ،ولذلــك
كانــت مســتويات الوطنيــة
منخفضــة أيضً ــا بــن رشائــح
الدخــل املنخفــض.
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نســتنتج مــن ذلــك أن انخفــاض
الدخــل وانخفــاض مســتوى
التعليــم وانعــدام األمــن
الوظيفــي تؤثــر ســل ًبا عــى
مســتويات الوطنيــة.
باإلضافــة إىل ذلــك ،يرتبــط
مســتوى التعليــم ارتباطًــا
وثيقًــا مبســتوى الوطنيــة
لــدى الشــباب؛ فقــد حصــل
أصحــاب املســتوى التعليمــي
املنخفــض عــى نتائــج
منخفضــة .
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كان لألمــان الوظيفــي
عــى

رش
تأثــ ٌ
ر مبــا ٌ
النتيجــة؛ حيــث لوحــظ أن
مســتويات الوطنيــة كانــت

منخفضــة جـدًا بــن الشــباب

الباحثــن عــن عمــل مقابــل
أولئــك الذيــن يعملــون
يف وظائــف حكوميــة

وعســكرية آمنــة.

تأمالت يف نتائج
الدراسة
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تأمالت يف نتائج الدراسة

ريا من األسئلة يف هذا االستبيان ،فقد
مبا أننا طرحنا عددًا كب ً
ريا من البيانات من جميع أنحاء اململكة ،و اكتشفنا
جمعنا كن ًزا كب ً
عددًا من الروابط املثرية لالهتامم واإلحصاءات املفيدة التي
تتجاوز قيم الشباب والتي نرغب مبشاركاتها يف هذا التقرير.

مستوى الرضا عن جودة املحتوى العريب عىل اإلنرتنت:
ســألنا الشــباب ضمــن أســئلة قيــاس
مســتويات الوطنيــة عــن مــدى
رضاهــم عــن جــودة املحتــوى
العــريب عــى اإلنرتنــت ووســائل
التواصــل االجتامعــي.

كان مســتوى الرضــا منخفضً ــا إىل حــد مــا؛ فقد
عــر أقــل مــن نصــف املســتجيبني عــن رضاهــم
عــن املحتــوى العــريب الحــايل ،بينــا أبــدى
حــوايل  18%منهــم عــدم رضاهــم ،يف حــن
كان حــوايل ربــع املشــاركني فقــط "راضــن

إىل حــد مــا" .عنــد التعمــق يف الصفــات
الدميوغرافيــة للعينــة ،نجــد أن عــدم الرضــا
كان يــأيت بشــكل رئيـ ٍ
ـس مــن رشيحــة اإلنــاث
والفئــة العمريــة (.)20-24

ٍ
راض عىل اإلطالق 10%
غري
أفضل عدم اإلجابة 2%
ال أدري 7%
ٍ
راض متاماً 8%
غري

راض متاماً 30%

راض إىل حد ما 25%

راض جدا ً 18%
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اإلصابة باألمراض املزمنة بني الشباب:

مريض بالسكر 2%

أفضل عدم اإلجابة 3%
ال أعرف 3%

ضغط الدم 1%

قمنــا بطــرح بعــض األســئلة املتعلقــة بالصحــة
عــى الشــباب ،ومــن بينهــا ســؤال عــن إصابتهم
باألمــراض املزمنــة.

أمراض مزمنة أخرى 3%

مل تُبلــغ الغالبيــة العظمــى مــن العينــة عــن
أي مــرض مزمــن (حــوايل  89%مــن العينــة)،
بينــا أبلــغ حــوايل  % 6فقــط مــن العينــة عــن
معاناتهــم مــن أمــراض مزمنــة.
وال مرض مام ذكر 89%

االلتزام بأركان اإلسالم الخمسة:
مــن ضمــن األســئلة املتعلقــة باملســؤولية،
ســألنا الشــباب عــن مــدى التزامهــم بــأداء
الشــعائر الدينيــة ألركان اإلســام الخمســة؟
وقــد أشــار حــوايل  77%مــن الشــباب إىل
مســتوى عــا ٍ
ل مــن االلتــزام (دامئًــا ومعظــم
الوقــت) ،بينــا ســجل حــوايل  6%منهــم فقــط
عــدم التزامهــم.

غري ملتزم 1%
لدي نقص كبري
يف اإللتزام 5%

ال أعرف 3%
أفضل عدم اإلجابة 4%

ملتزم يف بعض
األحيان 10%

تجــدر اإلشــارة إىل أنــه نظــ ًرا ألن الســؤال ال
يتعلــق بــأي جانــب دينــي محــدد ولكــن كان
حــول األركان الخمســة مجتمعــة ،فقــد يضعــف
ذلــك النتيجــة.
حاولنــا فهــم مســتوى التديــن عــى حســب
الجنــس والعمــر و املســتوى التعليمــي،
فوجدنــا أن الذكــور يتمتعــون مبســتوى أعــى
مــن االلتــزام الدينــي مقارنــة باإلنــاث ،ومل يكــن
هنــاك فــرق واضــح بــن الفئــات العمريــة.
يبــدو أن مســتوى االلتــزام الدينــي كان يــزداد
كلــا صعدنــا ســلم املســتوى التعليمــي،
ومــع ذلــك ،مل يكــن لهــذه االختالفــات أي داللــة
إحصائيــة.

ملتزم معظم
الوقت 25%

ملتزم دامئاً 52%
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التسامح  -أنواع األشخاص الذين ال يفضل الشباب العيش يف جوارهم
كان أحــد األســئلة التــي أُدرجــت
ـؤال عــن
تحــت قيمــة التســامح سـ ً
أنــواع األشــخاص الذيــن ال يفضــل
الشــباب العيــش يف جوارهــم.

الذيــن ينتمــون إىل األديــان األخــرى ()10%
والجنســيات األخــرى ( )5%و املتحدثــون
بلغــات أخــرى ( .)4%بصفــة عامــة ،ميكننــا
اعتبــار أن هــذا املســتوى مــن التســامح
مرتفــع ج ـدًّا بالنســبة لشــباب ينتمــون إىل
مجتمــع محافــظ بطبيعتــه.

أظهــرت الغالبيــة العظمــى مســتوى عال ًيــا
مــن التســامح مــع األشــخاص الذيــن ينتمــون
إىل أي ديــن أو جنســية أو عــرق آخــر.
مــن ناحيــة أخــرى ،أشــارت رشيحــة صغــرة
نســبيًا إىل عــدم تســامحها مــع اآلخريــن

املناطق ذات الدخل العايل و الدخل املنخفض
كان لربــط مســتويات الدخــل
مــع املناطــق املختلفــة بعــض
النتائــج املثــرة لالهتــام؛ فقــد
الحظنــا أن املنطقــة الرشقيــة
تتمتــع بأكــر نســبة غــر اعتياديــة
مــن الشــباب الذيــن ينتمــون
إىل مســتوى الدخــل األعــى
باملقارنــة
املتوســط
مــن
مــع املناطــق األخــرى ،حيــث
ادعــى  28%مــن الشــباب الذيــن
شــملتهم العينــة يف املنطقــة
الرشقيــة أن دخــل أرسهــم كان
"أعــى مــن املتوســط" مقارنــة
بـــ  13%فقــط يف املنطقــة
الوســطى ونحــو  11%يف ســائر
املناطــق األخــرى.

أدىن مستويات الدخل شهدتها
املنطقة الجنوبية.
تجــدر اإلشــارة هنــا إىل أن
مســتويات املســجلة مبنيــة عــى
مــا يتصــوره الشــباب؛ فقــد طُلــب
منهــم اإلشــارة إىل دخــل أرسهم
عــى مقيــاس امتــد مــن منخفــض
ج ـدًا إىل مرتفــع ج ـدًا  -ومســتوى
الدخــل املبلــغ عنــه يعتمــد عــى
تصورهــم بصــورة كبــرة وليــس
عــى أرقــام محــددة.
نسب الشباب ذو الدخل الفوق املتوسط
الغربية

قــد يكــون هــذا هــو الســبب الــذي
جعــل املنطقــة الرشقيــة تتقــدم
تقريبًــا يف جميــع درجــات القيــم
الرتاكميــة؛ نظـ ًرا ألننــا رأينــا ارتباطًــا
وثيقًــا بــن مســتوى الدخــل
وقيــم الشــباب ،مــا يعنــي أن
مســتويات الدخــل األعــى تــؤدي
إىل درجــات أعــى يف القيــم.
مــن هــذا املنطلــق ،قــد تكــون
العالمــات األعــى مــن املنطقــة
الرشقيــة مدفوعــة مبســتويات
الدخــل العاليــة للمنطقــة.
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الشاملية

نسب الشباب ذو الدخل املنخفض جدا
الغربية
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الرشقية

الجنوبية

الوسطى

الرشقية

الجنوبية

الشاملية

الوسطى

االدخار مقابل الدخل – عالقة عكسية يف املنطقة الرشقية:
القاعــدة العامــة التــي يتوقعهــا املــرء
هــي أنــه كلــا كســبت أكــر  ،زادت قدرتــك
عــى االدخــار.

أعــى نســبة مــن الشــباب ( )58%الذيــن أبلغوا
عــن عــدم قدرتهــم عــى االدخــار كانــت
ضمــن رشيحــة أصحــاب الدخــل «املنخفــض
جــدًا» ،وانخفضــت هــذه النســبة مــع زيــادة
مســتويات الدخــل.

لقــد توقعنــا ذلــك أثنــاء قيامنــا مبقارنــة
نســبة االدخــار مــع نســبة الدخــل العــام،
ووجدنــا أن القاعــدة كانــت صحيحــة عــى
املســتوى الوطنــي.

حــا عندمــا قمنــا
رغــم ذلــك ،كان العكــس صحي ً
بالتعمــق يف بيانــات املنطقــة الرشقيــة؛

فقــد كانــت أعــى نســبة للشــباب الذيــن
أبلغــوا عــن عــدم ادخارهــم تحــت رشيحــة
الدخــل "فــوق املتوســط" ،وميكــن أن
حــا فقــط يف حالتــن :إمــا
يكــون هــذا صحي ً
لعــدم وجــود حاجــة لالدخــار (نظـ ًرا المتــاك
كل يشء) ،أو بســبب اإلنفــاق بــا مبــاالة
وبــكل املدخــول.

نسبة للشباب الذين ال ميارسون االدخار

املستوى الوطني

املنطقة الرشقية

عدم اإلدخار
تحت املتوسط
عايل جدا ً

عدم اإلدخار

منخفض جدا ً

أعىل من املتوسط

تحت املتوسط
متوسط

عايل جدا ً

منخفض جدا ً

أعىل من املتوسط

متوسط
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الخامتة
والتوصيات
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الخامتة

النتائج األساسية للدراسة:

مؤرش القيم للشباب
تم حساب درجات خمس قيم ،وهي:
●العزم واملثابرة
● اإليجابية
● املسؤولية
● التسامح
● الوطنية واالنتامء الوطني
أظهــرت نتائــج املســح أن (- )4عــى األقــل -مــن درجــات
قيــم الشــباب مرتبطــة بشــكل إيجــايب مبســتوى
الدخــل.
احتلــت املنطقــة الرشقيــة الصــدارة يف جميــع القيــم
تقري ًبــا ،وقــد يعــود ذلــك إىل وجــود فئــة الدخــل
األعــى مــن املتوســط يف العينــة.
ســجل الذكــور نســ ًبا أعــى بكثــر مــن اإلنــاث يف
جميــع القيــم.
ســجل املوظفــون الحكوميــون والضبــاط
العســكريون نسـ ًبا أعــى بكثــر مــن شــاغيل املهــن
األخــرى يف درجــات الوطنيــة واالنتــاء الوطنــي.
ســجل األفــراد املتزوجــون أيضً ــا نسـبًا عاليــة مقارنـ ً
ة
باألفــراد غــر املتزوجــن يف درجــات الوطنيــة
واالنتــاء الوطنــي.
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الخامتة
النتائج األساسية للدراسة:

44

الصحة

الثقة يف النفس

أظهرت النتائج أن األمراض المزمنة نادرة جدًا بين الشباب،
كما لم يسجل االستيقاظ بحيوية ونشاط  -وهو مؤشر
رئيس للصحة الجيدة  -على نتائج إيجابية ملموسة .

عند تخيير الشباب بين األعراف االجتماعية والقناعات
الشخصية ،يميل الشباب إلى اختيار ما يؤمنون به.

الرفاه االجتامعي

التقنية

يبدو أن الدعم االجتماعي غير موجود واألنشطة
اليومية مملة بالنسبة لشريحة ملحوظة في العينة.

ٍ
راض عن جودة المحتوى العربي على
الشباب غير
اإلنترنت ،وتعد وسائل التواصل االجتماعي أداة التواصل
المفضلة لديهم.
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الخامتة

النتائج األساسية للدراسة:

التدين

الوطنية

ما دينيًّا عاليًا .كما كان مستوى
يبدي الشباب التزا ً
عا أيضً ا نظ ًرا لكون المجتمع محافظ
التسامح الديني مرتف ً
دين ًيا.

يتمتع الشباب بوطنية عالية جدًا ،ومع ذلك فإن
مستوى المعرفة بتاريخ البلد والمنطقة منخفض.

أنظمة املرور

املسؤولية تجاه البيئة

هناك حاجة لتحقيق مستويات أعلى من االلتزام
بقوانين المرور.

رغم الوعي العالي بالبيئة لدى الشباب ،فهم مقصرون عندما يتعلق
األمر بالسلوك الفعلي.

ريادة األعامل

الفرص االقتصادية

يولي الشباب أولوية قصوى ألخالقيات العمل ،ما يشير
إلى وجود فجوة بحاجة للملء في هذا المجال.

إن الشباب متفائلون للغاية حول المستقبل ،إال أنهم
يعتقدون أن وضع العمل الحالي محبط.
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التوصيات
الخطوات القادمة

1

2

3

4

الصحة ثروة؛ فيجب غرس
العادات الصحية بين الشباب،
ومن ذلك :النوم باك ًرا،
واتباع نظام غذائي صحي،
وممارسة الرياضة ،إلخ.

من الضروري القيام بحملة
توعوية فعالة لتعريف
الشباب بضرورة االلتزام
بقوانين السير وكيف يمكنها
إنقاذ األرواح الثمينة.

يجب أن يكون العمل
االجتماعي والعمل
التطوعي إلزاميًا للطالب عن
طريق المدارس والكليات.

يدرك الشباب المخاطر
الناجمة عن إهمال البيئة،
ومع ذلك ،هناك حاجة
إلى جهود جماعية على
المستوى الوطني لتعزيز
السلوك الصديق للبيئة.

5

6

7

8

من المطلوب بذل مجهود
أكبر لتحسين المحتوى
العربي على اإلنترنت بما
يتوافق مع تطلعات الشباب،
وقد يشمل هذا إجراء دراسة
لفهم توقعات الشباب
وكيفية تحقيق رضاهم في
هذا السياق.

هناك حاجة لجهود متضافرة
لتعزيز أخالقيات العمل
في أماكن العمل وفي
المعامالت التجارية ،كما
يحتاج الشباب إلى بيئة
تمكينية ال يمكن إتاحتها إال
من خالل ثقافة أعمال غنية
باألخالق والمهنية.

يجب أن يكون الشباب
على دراية بتاريخ بالدهم
ومنطقتهم ،ويجب أيضً ا
توعيتهم بالتهديدات
الداخلية والخارجية التي
يواجهها الوطن.

كشف التحليل العميق
للدرجات التي تم حسابها
في هذه الدراسة بأن قيم
الشباب تميل بشكل عام
باتجاه فئات الدخل العالي،
و نحو أصحاب بعض المهن
"اآلمنة" .لذلك ،وجب اتخاذ
تدابير تصحيحية لضمان
التوازن في المجتمع.
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امللحقات
لإلطالع على النتائج المفصلة لجميع األسئلة التي شملها االستبيان بإمكانكم تحميل التقرير
كامل من الرابط أدناه:
https://steadypace.co/files/Values_and_Personality_Index_Report_2020_Arabic.pdf
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