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  القسم األول

   المنهجيةموضوع الورقة وإجراءاتها



 ٣

  : مدخل

ذ  سابقة له ًا لكل التحضيرات ال ائج طبق ة للنت شة األولي اع المناق دءًا باجتم دوة الموسعة ب ه الن

ة التحضيریة               رورًا باجتماعات اللجن والمؤشرات اإلحصائية لدراسة معارف واتجاهات الشباب م

ه من تحضيرات      لهذه الندوة فقد انتهت اللجنة التحض    ا انتهت إلي سيم الجداول    يریة ضمن م ى تق إل

سية                 ائج الدر والمؤشرات اإلحصائية لنت   ة محاور رئي ى أربع انون جدوًال إل ة وثم ة ثالث اسة والبالغ

  :متسقة وهي

  . حالة٣٠٠٠ من أآثر من والمكونة المحور التحليلي لبيانات العينة ودالالتها – ١

  . المحور الدیمقرافي والمتعلق بالترآيبة الدیمقرافية لعينة ومجتمع البحث آكل– ٢

  .لشباب محور الصحة اإلنجابية واألسریة ل– ٣

  . محور مشاآل الشباب وقضایاهم التعليمية وأدوارهم المجتمعية– ٤

ستقلة مع        ،وتكليف أربعة خبراء متخصصين بعرض جداول وبيانات آل محور         ة م  في ورق

ة             اإبراز أهم الدالالت اإلقتصادیة واالجتماعية المتعلقة ببي       ة هي الورق ذه الورق نات آل محور وه

ة ببي ة والمتعلق ات االرابع يتم  ن ي س ة والت م المجتمعي ة وأدواره ضایاهم التعليمي شباب وق شاآل ال م

  .عرضها وإبراز أهم دالالتها االجتماعية واالقتصادیة في البنود التالية من هذه الورقة

  :جداول وبيانات المحور: أوًال

ذا المحور آكل من                جدوًال  ) ٢٥(یتكون المجموع اإلجمالي للجداول اإلحصائية المتعلقة به

  :توزع على مشاآل الشباب وقضایا تعليمهم وأدوارهم المجتمعية على النحو التاليوت

داول  – ١ ة ج ن ( ثماني سكانية       ) ٨-١م شاآل ال ل الم شباب مث ة لل شاآل العام بعض الم ق ب تتعل

ا    ة حله ة وآيفي ریة والزوجي ة واألس صادیة واالجتماعي شباب،  واالقت ر ال ة نظ ن وجه م م ث

  . والتدخينالقاتالمشاآل المتعلقة بتعاطي 

شباب       ) ١٥-٩( جداول من رقم     سبعة – ٢ اة ال يم في حي ق وتتعلق بقضایا التعل ات مدى   وتتعل  ببيان

ه  ن عدم ة م ة التعليمي ي العملي شباب ف اق ال ة  ،إلتح ات الالزم يم والمتطلب د التعل دى فوائ  وم

ه        يم ونوعيت ة لتحسين مستوى التعل شباب في ال               ومعرف ر من ال يم   أسباب عدم التحاق آثي تعل

  .وأقصى مستوى تعليمي لكل من األوالد والبنات

م     عشرة جداول  – ٣ س           )٢٥-١٦( من رق شارآة ال ا حول الم ة     ةياسيوتترآز في معظمه  في العملي

ا    رآ ومدى مشا  ، من حيث أهميتها   ،االنتخابية شباب فيه شارآة      ،ة ال ذه الم أثير ه  وأسباب   ، وت

ا     ،عدم المشارآة  رأة       دى  م  و ، وأهمية مشارآة المرأة وتأثيره وق الم ساوى حق والرجل في    ت

  . إضافة إلى بيانات مدى معرفة الشباب باتفاقيات حقوق اإلنسان،االنتخابات

  



 ٤

  :منهجية عرض النتائج وإبراز أهم دالالتها: ثانيًا

شاآل      ة بم صائية المتعلق ات اإلح ائج والبيان رض النت يتم ع ة  س ضایاهم التعليمي شباب وق ال

  :خطوات المنهجية اآلتيةوأدوارهم المجتمعية وفقًا لل

  :رئيسيةأو أقسام  تقسيم الجداول إلى ثالثة محاور – ١

  . العامة للشباببمشاآل البطالة والتشغيل والمشاآل محور الجداول والبيانات المتعلقة –أ 

  . محور الجداول المتعلقة بقضایا التعليم والشباب–ب 

  .تمعية للشبابمجر الوا محور الجداول المتعلقة بالمشارآة واألد-جـ 

واه    من حيث      ورد من المصدر   عرض آل جدول من جداول المحاور الثالثة آما          – ٢  شكله ومحت

  .وتعریفه أو تعریف القضية المتعلقة به

 صعودًا وهبوطًا إنطالقًا من  ه اإلحصائية المتعلقة بموضوعمؤشرات نتائجه اإلشارة إلى أهم     – ٣

  .دول بالدرجة األولى آل جالعينة فيسقف وأرضية موقف مقياس 

ة  سقف وأرضية     موقف   اإلشارة إلى بعض المؤشرات األخرى البعيدة نسبيًا عن مقياس           – ٤ العين

  .الجدول والتي تتميز بأهمية وداللة خاصةفي 

 واالقتصادیة لكل مؤشر من مؤشرات سقف وأرضية الجدول أو أي  االجتماعيةالداللة   إبراز   – ٥

ه ذو أه صورةميمؤشر أخر في صرة ب دًا ة مخت دًا عن و ج صيلي لمضمون بعي ل التف التحلي

  .الداللة

ة    للرسائل  أعطى رؤیة أولية     – ٦ ة والثقافي ة   اإلعالمي شود في ضوء           المطلوب  لتحقيق الهدف المن

  .اإلحصائي من جهة وداللته االجتماعية من جهة أخرىالمؤشر 
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  القسم الثاني

   لشبابالنتائج والمؤشرات المتعلقة بمشاآل ا

  ودالالتها االجتماعية واالقتصادية



 ٦

  الت السكانية من وجهة نظر الشبابيوضح أهم المشك) ١(لجدول رقم ا
  %  عدد  أهم المشكالت السكانية

 ١٩٫٩  ٤٨٣  حجم السكان آبير
 ١٨٫٦  ٤٥٠  مشاآل تعليمية

 ١١٫٦  ٢٨٤  مشاآل اجتماعية
 ٢٧٫٣  ٦٦٢  مشاآل اقتصادیة

  ٢٫٦  ٦٢  ن واإلمكانياتعدم التوازن بين حجم السكا
  ٢٫٩  ٧١  مشاآل بيئة

 ١٢٫٧  ٣٠٨  مشاآل صحية
 ٢٣٫٢  ٥٦٣  بطالة

  ٨٫٩  ٢١٥  قصور في الخدمات
  ٦٫٠  ١٤٦  مشاآل سكن

  ٨٫٧  ٢١١  شحة الموارد المائية
  ٦٫٥  ١٥٨  مشاآل أخرى

  : مؤشرات النتيجة– ١
ة هي            مؤشرات موقف سقف   –أ   صادیة والبطال شاآل االقت د أن الم ة        العينة تؤآ ا یعاني ر م  أآث

  .%٢٣ و٢٧ا ما بين يهالشباب والتي یتراوح معدل االنحياز إل
ين حجم       بمدى إدراك  مقابل أقل المؤشرات في أرضية المقياس والمتعلقة         –ب    عدم التوازن ب

  %.٢٫٦ وبمعدل  المتاحةوالمواردالسكان 
ة         یضاف إلى ذلك     -جـ   شاآل البيئ اه الم سئولية تج شعور بالم دني درجة ال دل ال یتجاوز   ت بمع

  . ممن یستشعرون أهمية وخطوة مشاآل البيئة%٢٫٩
  :االقتصادية و االجتماعيةت الدالال– ٢

ش    –أ  صادیة والمعي روف االقت شاآل الظ أن م د ب ذي یؤآ ة ال قف العين ف س صداقية موق ية  م
دل         ام وبمع شكل ع سكان ب شباب وال ة   يوازی الصعبة والبطالة هي ما یؤرق ال م البطال  رق

  .المعلنة% ١٥ مقابل نسبة الـ%٢٧و٢٣ علن والفعلي والذي یتراوح ما بينغير الم
ين                      إن أخ  –ب   وازن ب شكلة اختالل الت وعي بم دني ال طر ما في هذه النتيجة ومؤشراتها هو ت

شاآل      المتاحة، حجم النمو السكاني والموارد   اه الم سئولية تج شعور بالم دني ال من جهة وت
م یتج     ،البيئة من جهة أخرى    شكلة االختالل      حيث ل وارد       اوز اإلدراك لم سكان والم ين ال ب

  %.٢٫٩البيئة ومشاآل % ٢٫٦
  : الرسالة اإلعالمية والثقافية المطلوبة– ٣

شباب    –أ  ة وال صفة عام اس ب ل للن رص العم شية وف صادیة والمعي الظروف االقت ام ب  االهتم
  .خاصة

سكان    حالعدم فهممواجهة حالة التدني الخطير  الترآيز أآثر على     –ب   و ال لة االختالل بين نم
ة           ،وآمية الموارد المتاحة من جهة     شاآل البيئ اه م سئولية تج شعور بالم ة      وتدني ال  من جه

  .أخرى
  



 ٧

  يواجهها الشباب في مناطقهمالتي  يوضح أهم المشكالت) ٢(رقم الجدول 
  %  عدد  المشاآل

 ٤٠٫٧  ٩٨٨  تعليمية
 ٢٦٫٢  ٦٣٥  صحية

 ٢٤٫٥  ٥٩٤  اقتصادیة
 ١٣٫٢  ٣٢١  اجتماعية
  ٩٫٩  ٢٣٩  أسریة

  ٤٫٩  ١١٩  ریاضية
 ٥٩٫١ ١٫٤٣٢  )التشغيل(بطالة 

 ١٣٫٣  ٣٢٣  عدم استغالل وقت الفراغ
 ٢٩٫٩  ٧٢٤  عدم القدرة على الزواج

  ١٫٢  ٣٠   الشباب في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهمإشراكعدم 
 ١٥٫٥  ٣٧٦  أخرى

  : مؤشرات النتيجة– ١
طالة والتشغيل هي أولى المشاآل التي یعاني منها الشباب في           مؤشرات العينة تؤآد بأن الب     –أ  

  .في سقف موقف العينة% ٥٩٫١المناطق المختلفة وبمعدل انحياز 
ل –ب  دم  % ١٫٢ مقاب ر ع راكلمتغي ي     إش اتهم ف ة بحي رارات المتعلق اذ الق ي اتخ شباب ف  ال

  .أرضية موقف العينة
ة التي       -جـ   شاآل التعليمي دل     یضاف إلى ذلك متغير الم سها بمع دراه  عبرت عن نف ع مق   مرتف

  .في سقف موقف العينة آكل% ٤٠٫٧
  : الدالالت االجتماعية واالقتصادية– ٢

د      –أ  شباب تؤآ ين ال شغيل ب ة والت شاآل البطال سها  م صداقيتها نف رى و وم رة أخ دل م بمع
ر عن      % ٥٩٫١ سابق المعب ه في الجدول ال ا أآدت ى مم دل أعل ة وبمع اطق الریفي في المن
  %.٢٧ق الحضریة بمعدل المناط

بالنسبة لمتغير عدم إشراك      % ١٫٢بأرضية الموقف في الجدول والبالغ      المؤشر الخاص   –ب  
ر من الغموض              اتخاذالشباب في    ه آثي اتهم یحيط ب ه إذا     ،   القرارات المتعلقة بحي ان   ألن آ

شباب ف          اش نسبة من لم ی    معرفةالمقصود من المتغير     إن رآوا في القرار المتعلق بهم من ال
ورة  سبة المنظ شارك% ١٫٢الن م ی ن ل م م ة ،ه ورة والبالغ ر المنظ سبة غي ل الن  مقاب

ة% ٩٨٫٢ ر والنتيج ياق المتغي ن س م م ا یفه و م شارك وه ي ت صود ،الت ان المق ا إذا آ  أم
شارآون  % ١٫٢ن في القرار فإن النتيجة تتحول إلى العكس تمامًا          فة نسبة المشارآي  معر ی

ل  شارآون% ٩٨٫٢مقاب ال،ال ی ر ذات دالل   الن وآ ة وغي ر منطقي ين غي ة تيجت ة اجتماعي
  .واقعية

  : الرسالة المطلوبة– ٣
سبة    –أ  ة بالن ف والمدین ي الری شغيل ف ل والت رص العم شة وف ضایا المعي ام بق ة االهتم  أولوی

  .للشباب خاصة والمجتمع عامة
ن ا      –ب  رار م ي الق شباب ف راك ال دم إش ة ع ن نتيج صودة م ة المق ن الدالل د م ات التأآ لبيان

  . الخاماألساسية



 ٨

  

يوضح أهم الحلول للمشاآل التي يواجهها الشباب في مناطقهم من ) ٣(الجدول رقم 
  وجهة نظرهم

  %  عدد  المشاآلحلول 
 ٢٥٫٣  ٦١٤  توفير التعليم المجاني

 ١٨٫٥  ٤٤٩  تحسين التعليم وآليته ووسائله
 ٦٧٫١ ١٫٦٢٧  توفير فرص عمل للشباب
 ١٠٫٥  ٢٥٥  ية وثقافيةتوفير أندیة شبابية ریاض

  ٧٫٥  ١٨٢   دینية واجتماعية–إقامة ندوات توعية لألسرة 
 ٣٢٫٧  ٧٩٢  تسهيل فرص الزواج للشباب

 ١٥٫٢  ٣٦٩  توفير الخدمات الصحية الضروریة
  ٢٫٢  ٥٣  إعطاء الفرصة للشباب في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم

 ٢٣٫١  ٥٦١  أخرى
  
  : مؤشرات النتيجة– ١

نطل آحل لمشاآل الشبابتغير توفير فرص العمل      یأتي م  –أ   ة سقف     في م ى قم  موقف قهم عل
  %.٦٧٫١ بعيد عن المنافسة مقدارهالعينة وبمعدل 

شبا  –ب   ر إع    ب آ أما أقل المتغيرات أهمية في رأي ال و متغي  الفرصة  طاء حل لمشكالتهم فه
ذي ال     م وال ة به رارات المتعلق اذ الق شباب التخ اوز  لل ية % ٢٫٢یتج ي أرض ف ف  الموق

  . بالعينة آكلالمتعلق
  : الدالالت االجتماعية واالقتصادية– ٢

شغيل                 –أ   ة والت شة والبطال ز قضية المعي شباب    هناك مزید من المصداقية لتعزی  آمشكالت لل
ول حاسمة    وتوفير فرص العمل        والتنمية آما الحظنا في نتائج الجداول السابقة      ذه   آحل  له

ة        وه% ٦٧٫١ وبمعدل انحياز    المشاآل، ر والبطال و ما یوازي أو یقترب من معدالت الفق
  . في المجتمعالمعلنة وغير المعلنة

اتهم في         إ –ب   ة بحي رارات المتعلق اذ الق شباب في اتخ ن ما یصدق على مغير عدم مشارآة ال
رارات              شارآة في الق شباب فرصة الم ر أعطى ال نتيجة الجدول السابق یصدق على متغي

يا     المتعلقة بهم آحل سواء من         ر أو عدم منط          حيث غموض س ة قق المقصود من المتغي  ي
  .إیجابًاسلبًا أو النتائج 

  :المطلوبة الرسالة – ٣
ين ظروف الم –أ  ى یق د عل شكلة   التأآي ة آم صعبة والبطال شة ال وفرةعي ة الم رص والتنمي  لف

  .حل بالنسبة للشباب والمجتمع آكلآالعمل والتشغيل 
ية  –ب  ات األساس ة البيان ام مراجع شارآة    الخ ف الخاصة بم ر أرضية الموق ة بمتغي المتعلق

  . المتعلقة بهمالقراراتالشباب في اتخاذ 
  



 ٩

  

  يوضح المعالجات المناسبة لحل الخالفات الزوجية ) ٤(جدول رقم 
  من وجهة نظر الشباب

  %  عدد  المعالجات
  ٥٢٫٥ ١٫٢٧٢  الحوار

  ٣٤٫٤  ٨٣٣  اللجوء لألسرة للمساعدة في حل اإلشكال
  ١٫٨  ٤٤  الهجر

  ١٫٠  ٢٤  الضرب
  ١٫٠  ٢٥  اللجوء للمحاآم

  ١٫٠  ٢٤  الطرد
  ٢٫٥  ٦٠  ترك المنزل

  ٥٫٧  ١٣٩  أخرى
  ٠٫٢  ٤  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي
  
  : مؤشرات النتيجة– ١

المتعلقة بمبدأ الحوار  من موقف العينة في اتجاه سقف المتغيرات % ٨٦٫٩ تمرآز حوالي   –أ  
ر   وء ألس زوجين أو اللج ين ال دل   ب ة وبمع ات الزوجي ل الخالف ر % ٥٢٫٥تيهما لح لمتغي

  .القرابيةلمتغير دور األسرة % ٣٤٫٤الحوار و 
دل           –ب  ة بمع اعي للعين ف االجتم ية الموق اع أرض ي ق رى ف رات أخ ة متغي شار ثالث  انح

زل            % ١متساوي مقدار    رأة من المن وهي متغيرات الضرب واللجوء للمحاآم والطرد للم
  .جيةآحلول للخالفات الزو

  :الدالالت االجتماعية – ٢
زوجين   مبدأ الحوار یقضي باعتماد% ٨٦٫٩ موقف إیجابي بدرجة عالية من الحسم   –أ   بين ال

  .تسویة الخالفات الزوجيةومساعدة األهل في حل وأ
سلبية      –ب  رات ال رفض المتغي سمًا ل ر ح ابي أآث ف إیج رد  ( موق م، والط ضرب، للمحك ) ال

  .آحلول
  :ة الرسالة المطلوب– ٣

ر           على سالمة واستقرار     االطمئنان –أ   البنية الداخلية لألسرة الزوجية وأنها قد تجاوزت الكثي
  .والكثير من الحلول السلبية المتخلفة للخالفات الزوجية

ات  التأآيد على أهمية الحفاظ على هذا الموقف وحمایته من            –ب   سياسية     االختراق ة وال الثقافي
  .وهة وانتهاء بالتزمت الدیني المغلوط المشبالعولمةءًا خارج والداخل بد من الالمسلطة

  

  

  



 ١٠



 ١١

  يوضح مدى تأييد الشباب لممارسة التدخين آمشكلة) ٥(جدول رقم 

  الشابة  الشاب
  تأييد التدخين

  %  عدد  %  عدد

  ٢٫٦  ٦٣  ٩٫٨  ٢٣٨  یدؤأ

  ٩٦٫٩ ٢٫٣٤٩  ٨٩٫٤ ٢٫١٦٨  یدؤال أ

  ٠٫٥  ١٣  ٠٫٨  ١٩  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥ ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ا            –أ   ين هم رین فعلي د أو    :  الجدول ال یعتمد على أآثر من متغي د جاءت النتيجة     ال  أؤی د وق أؤی
ع           شابات و   % ٩٦٫٩عبارة عن تحصيل حاصل بواق ذآور    % ٨٩من ال شباب ال ال من ال

  .ون التدخين في سقف العينةیؤید
  .فقط یؤیدون في أرضية موقف العينة من الشباب ٩٫٨من الشابات و% ٢٫٦ مقابل –ب 

  : الداللة االجتماعية– ٢
ة اإلحصائية          موقف   –أ   ة محسوم إیجابيًا من الناحي ة،      البحت ل مصداقية      وبدرجة عالي ه أق لكن

رهم          المدمنين ألن أآثر    ،وواقعية من الناحية االجتماعية الفعلية     شباب أو غي ين ال دخينا ب ت
  .دة التدخين فإن غالبيتهم الساحقة سيردون بعدم التأیيدإذا ما سوئلوا عن مدى تأیيدهم لعا

دل النتيجة –ب  ا أن مع إن  وآم ل مصداقية ف ا وأق الغ فيه دخين مب دم الت دي ع ة لمؤی اإلیجابي
اه                     دني المصداقية في االتج در من ت نفس الق النتيجة المقابلة في أرضية الموقف تخضع ل

ألوف   للتستر  جتمع آكل   نظرًا الميول الشباب من الجنسين والم     المعاآس   ى المشكلة   الم  عل
  .دًال من اإلقرار بها تمهيدًا لمعالجتها بعندما عن مدى ممارستهم لها،

  : الرسالة المطلوبة– ٣
سائل   والنتائجعتماد على مثل هذه المقایيس  عدم اال  –أ   ة بالم ة  المتمخضة عنها والمتعلق  القيمي

ا فقط للمقا    ،واإلخالقية في المجتمع    ستدل به رات أخرى       وی ائج متغي ة مع نت ة   رن ر دق أآث
وعية  اسوموض شكلةلقي سرطان  آ ، الم دد مرضى ال دخين،  ع ة الت اج  نتيج ة اإلنت وآمي

  .ورةمن المكيفات المحظورة وغير المحظ هاوالتوزیع من السجائر وغير



 ١٢

  يوضح التوزيع العددي والنسبي حسب تأييد الشباب ) ٦(الجدول رقم 

  لممارسة عادة التخزين

  الشابة  الشاب
  د عادة التخزينتأيي

  %  عدد  %  عدد

  ٦٫١    ١٤٨  ٢٠٫٣  ٤٩٢  یدؤأ

  ٩٣٫٤ ٢٫٢٦٥  ٧٨٫٩ ١٫٩١٤  یدؤال أ

  ٠٫٥  ١٢  ٠٫٨  ١٩  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥ ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

دین          ا یتكون سقف         ،الجدول یتكون من متغيرین فقط مؤیدي التخزین وغير المؤی  ومن آالهم
الغ    ة الب ف العين شابات و % ٩٣٫٤موق ن ال ر   % ٧٨٫٩م ن غي شباب م ن ال دین م  المؤی

  . في أرضية موقف العينةلألوالد من المؤیدین% ٢٠٫٣للبنات و% ٦٫١ مقابل ،للتخزین
  : الدالالت االجتماعية– ٢

ر                 –أ   ة وغي ر المنطقي  هي نفس دالالت الجدول السابق المتعلق بالتدخين من حيث المبالغة غي
دین       ،اقعية لنسبة غير المؤیدین للتخزین    الو  مع    والتدني غير المنطقي وغير الواقعي للمؤی

  .بعض الفوارق النسبية المتوقعة بين الذآور واإلناث
 بالنظر ألن مؤشرات عدد المخزنين من       ،أن یكون العكس هو الصحيح     وهن ما یخشى    إ –ب  

ة عشرة       ممن هم   % ٧٠الشباب وغير الشباب في المجتمع یتجاوز الـ       وق سن الثاني ا   ،ف  أم
  .أن یقول المخزنون بأنهم ال یؤیدون التخزین فهي مجرد آلمة حق یراد بها باطل

  : الرسالة المطلوبة– ٣
  . الحذر من مثل هذه المؤشرات المخادعة إحصائيًا وعدیمة الداللة الواقعية اجتماعيا–أ 

شاآل االج –ب  ذه الم ل ه أثير مث م وت ة حج ى معرف اد عل ة  االعتم ى القيمي ذات المنحتماعي
ات التي تتجاوز          صادیة لألراضي المزروعة بالق واألخالقي من خالل المؤشرات االقت

ذین یتجاوزون        % ٤٥اليوم   من أجود األراضي وعدد المشتغلين بزراعة وتجارة القات ال
  . والمناسباتالل االستهالك اليومي في األسواق وعدد المخزنين من خ،المليون إنسان



 ١٣

  والتي توضح التوزيع النسبي للشباب ) ٨(و) ٧(ول رقم ادالج

  حسب تعاطي التدخين والتخزين

  )٧(جدول رقم 

  %  عدد  تعاطي عادة التدخين

  ٢٫٨  ٦٩  تعاطى مسبقًا

  ١٤٫٦  ٣٥٤  یتعاطى حاليًا

  ٨٢٫١ ١٫٩٩١  ال یتعاطى

  ٠٫٥  ١١  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  )٨(جدول رقم 

  %  عدد  تعاطي عادة التخزين

  ٣٫٥  ٨٥  تعاطى مسبقًا

  ٣١٫٩  ٧٧٤  یتعاطى حاليًا

  ٦٤٫١ ١٫٥٥٤  ال یتعاطى

  ٠٫٥  ١٢  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  

ة        سابقة المتعلق ى الجداول ال الرأي ینطبق عليها ما ینطبق عل د     ب د أو عدم تأیي ة بتأیي  والمتعلق

  .ل االجتماعية المطلوبةعادتي التدخين والتخزین من حيث النتائج والدالالت والرسائ

  



 ١٤

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الثالثالقسم 

   الشباب بقضاياالنتائج والمؤشرات المتعلقة 

  التعليمية ودالالتها االجتماعية واالقتصادية



 ١٥

  يوضح التوزيع العددي والنسبي للعينة حسب االلتحاق بالتعليم) ٩(الجدول رقم 

  %  عدد   بالتعليمااللتحاق

  ٣٣٫٧  ٨١٨  ملتحقين حاليًا

  ٣٩٫٣  ٩٥٤  سبق لهم االلتحاق

  ٢٦٫٩  ٦٥٣  لم یلتحقوا

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ة                ، أوال لقد توزع المقياس بين ثالثة متغيرات فقط        م االلتحاق في سقف العين ا من سبق له ه

دل  دل    % ٣٩٫٣بمع ة بمع ف العين ي أرضية موق ة أصًال ف ة التعليمي وا بالعملي م یلتحق ذین ل م ال  ث

  %.٣٣٫٧یضاف إلى ذلك الملتحقين حاليًا وبمعدل % ٢٦٫٩

  : الداللة االجتماعية– ٢
ع                    –أ   ي المتوق ع الفعل ى الواق دل عل ة ی  التوازن شبه المتكافئ بين سقف وأرضية ومرآز العين

ة   شباب بالعملي ة ال ة لعالق ةالتعليمي ضل ،الفعلي و أف ا ف وه ة  م ن الناحي ة م ذه النتيج ي ه
  .الموضوعية

وا قط                           أما –ب   م یلتحق ة بمن ل ة المتعلق سبة المتضخمة ألرضية العين ا فهي الن ا فيه  أخطر م
  . بالكامل آأميين% ٢٦٫٩بالعملية التعليمية والبالغة نسبتهم 

ـ  ة    -ج ة التعليمي رتبطين بالعملي ودوا م م یع اق ول م االلتح بق له ن س سبة م يهم ن  إذا أضفنا إل
فإن احتمال  % ٣٩٫٣ موقف سقف العينة بنسبة      یمثلونیعانون من األمية المعرفية     والذین  

ى   صل إل د ی ة ق ة المعرفي ة واألمي ة االبجدی شباب % ٦٦٫٢خطورة األمي ين ال ذات، ب بال
  .وهنا مكمن القضية والمشكلة

  : الرسالة المطلوبة– ٣
ة                   – أ ة المعرفي شي األمي ة وتف ة األبجدی تفحال األمي عدم  ( استشعار وجود خطر حقيقي من اس

  .اموأهمية التصدي له) ليم وتحدیث المعرفة المتسارعة التطورمواصلة التع
م       – ب ن الك اني م ة ال تع ة التعليمي ن أن العملي ة م ات واقعي ى حيثي تنادًا إل ة اس ى ثق ا عل  أنن

ل        اءة أو تأهي وء آف اهج وس ة المن ساد اإلدارة ونوعي ن ف اني م ا تع در م ات بق واإلمكاني
  . أآثر من غيرهترآيز عليهالمدرس واحترام المهنة وهو ما ینبغي ال



 ١٦

  يوضح آراء الشباب حول فوائد التعليم) ١٠(الجدول رقم 
  %  عدد  فوائد التعليم

  ٢٦٫٠  ٤٦١  احترام أآثر من قبل اآلخرین
  ١٦٫١  ٢٨٥  ثقة أآبر بالنفس

  ٤٧٫١  ٨٣٤  فرص عمل أفضل
  ١٦٫٥  ٢٩٣  تحقيق دخل أفضل

  ١٣٫٩  ٢٤٦  إمكانية أفضل لحل المشاآل والتعامل مع الناس
  ٤٠٫٩  ٧٢٤  التعليم قيمة بحد ذاته
  ٢٫١  ٣٨  ال فائدة من التعليم

  ٢١٫١  ٣٧٤  أخرى
  ١٫١  ٢٠  ال أعرف

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ر –أ  ف متغي ضل " یق ل أف رص عم يم   " ف ن التعل شباب م ا ال ي یتوقعه د الت ى رأس الفوائ عل
  .في سقف موقف العينة% ٤٧٫١وبمعدل 

  . أي فائدة من التعليم في أرضية موقف العينةوجود عدم بالنسبة لمتغير% ٢٫١ مقابل –ب 
داره                      -جـ   ة مق ع یقترب من سقف العين دل مرتف سابقتين مع ين ال % ٤٠٫٩ یضاف إلى النتيجت

  ".أن للتعليم قيمة بحد ذاته"وهو المتعلق بمتغير 
  : الداللة االجتماعية– ٢

دره  –أ   م     ق % ٤٧٫١ بالرغم من أن أعلى معدل في سقف العينة ومق دة العل ر فائ د انحاز لمتغي
م بالعمل          ط العل ي رب من أجل الحصول على فرص عمل أفضل وهو أمر إیجابي ألنه یعن

ا ینبغي            واإلنتاج، ر مم ل بكثي دل أق ي   ، إال أن الداللة االجتماعية لهذا المع ا تعن ه  ألنه  ال أن
ل  ن أجل العم العلم م ؤمن ب اجی ل % ٤٧٫١ إال واإلنت ط مقاب شباب فق ن ال هي و% ٥٣م

  .بالعلم من أجل العملال یؤمنون من النسبة غير المنظورة 
سبة              –ب   سابق وجود ن اعي ال ا    % ٤٠٫٩ إن ما یؤآد االستدالل االجتم شباب م ون  من ال یزال

دم             یؤمنون بفلسفة تقليدیة قدیمة      أو تبحث عن العلم بحد ذاته دون ما عالقة له بالواقع والتق
  .اة على األصح الذي ال یخدم الحيبعلم یرتبط بالترف

ق             -جـ   رفض شبه المطل سابقة فهي ال  أما أفضل الدالالت االجتماعية من مؤشرات النتيجة ال
اه            ،للقول بعدم وجود أي فائدة من التعليم        رغم أن هذا الموقف آان یشكل في الماضي اتج

شار اعي واسع االنت ى ،اجتم شباب عل ر ال ى اآلن من غي ه حت رون من تخلص الكثي م ی  ول
  .األقل

  : الرسالة المطلوبة– ٣
  . تعزیز مبدأ وفلسفة التعليم من أجل التقدم والتنمية–أ 

سفة  –ب  ر فل م " تغيي م للعل ر      " العل ة للحاض ر النافع ارف غي وم والمع اوز العل ة وتج القدیم
  .والمستقبل



 ١٧

  ) ١١(الجدول رقم 
  يوضح أهم المتطلبات الالزمة لرفع مستوى التعليم من وجهة نظر الشباب

  %  عدد  رتيبات لرفع مستوى التعليمأهم الت
  ٤٥٫٠  ٧٩٨  تحسين المناهج

  ١١٫٢  ١٩٨  تحسين نوعية وشكل الكتب
  ١٧٫٤  ٣٠٩  تحسين الوسائل التدریبية

  ٤٨٫٤  ٨٥٧  توفير معلمين أآفاء
  ١٨٫٢  ٣٢٢  توفير بيئة تعليمية أفضل في المدرسة
  ٠٫٩  ١٦  تضمين موضوعات إقليمية ودولية

  ٤٫٤  ٧٨  آثرتضمين تطبيقات عملية أ
  ٦٫٥  ١١٦  ربط التعليم باحتياجات سوق العمل

  ١٥٫١  ٢٦٨  تدریس موضوعات أآثر باللغة اإلنجليزیة
  ١٦٫٠  ٢٨٣  ترآيز أآثر على الكمبيوتر وتكنولوجية المعلومات

  ٢٫٥  ٤٤  تدریب الطلبة على آيفية البحث عن المعلومات واستخدامها
  ٢٫٨  ٥٠  إدخال أسلوب الحوار والمناقشة
  ٣٫٦  ٦٣  تغيير أسلوب االمتحانات والتقييم

  ١٫٧  ٣١  ال حاجة للتغيير
  ٢١٫٨  ٣٨٧  أخرى

  ٧٫٢  ١٢٧  ال أعرف
  : مؤشرات النتيجة– ١

ع مستوى                       –أ   سيين یضمنان رف رین رئي ة حول متغي سقف العين  لقد تمحور الموقف الغالب ل
ة ة التعليمي اء" األول ،العملي ين أآف وفير معلم اني " ت اهجتحسين ال"والث از " من حيث انح

  %.٤٥والثاني % ٤٨٫٤للمتغير األول 
ـ  –ب  ق ب ة والمتعل ر أرضية العين ا متغي ة ألي " أم دم الحاج رع ة  " تغيي ة التعليمي ي العملي ف

  %.١٫٧الحالية فلم ینحاز إليه إال 
ـ  وب     -ج ات والحاس ا المعلوم ة وتكنولوجي ي المدرس ة ف ة التعليمي وفير البيئ ة ت رزت أهمي  ب

  .حوظة في مرآز موقف العينة أآثر من غيرهاآمتطلبات مل
  : الدالالت االجتماعية– ٢

از –أ  اء و% ٤٨٫٤ انحي ين أآف وفير معلم ة  % ٤٥لت ى درج ة عل ي نتيج اهج ه سين المن لتح
ه   ف علي ذي ال یختل ع ال ع الواق ق م صداقية والتواف ن الم ة م انعالي د،اثن ل ه وتؤآ  آ

  .الف اهتماماتها وأهدافهاتالدراسات على اخ
ة           – ب ع العملي ي واق ر ف ى أي تغيي ة إل دم الحاج رة ع رافض لفك ة ال ية العين ف أرض  موق

دل ة بمع ة % ٩٨٫٣ التعليمي ل موافق ر المنظورة مقاب سبة غي سبة % ١٫٧وهي الن من الن
ر في         ال   ، هي نتيجة بالغة األهمية    ،المنظورة في الجدول   من حيث تأآيد الحاجة إلى التغيي

ا      بل ،العملية التعليمية فحسب   ذه النتيجة       ، وإبراز حجم المشكلة وخطورته ي  ألن ه  أن  تعن
  %.٩٨العملية التعليمية الحالية أصبحت مرفوضة من قبل الشباب بنسبة 

  : المطلوبة الرسالة– ٣
  . المزید من تأهيل وتدریب المدرسين وإصالح اإلدارة المدرسية الفاسدة–أ 

ات ال –ب  ب ومتطلب ا یتناس اهج بم ویر المن ر وتط ة  تغيي م والمعرف رات العل ة ومتغي  تنمي
  .المتسارعة النمو والتطور

ـ  ن         -ج د م ستنيرة والح المية الم ة واإلس ة والقومي ة الوطني ى الهوی ز عل ف  الترآي  التوظي
  .للعملية التعليميةوالحزبي السياسي 



 ١٨

   بالتعليم بين الشبابااللتحاقيوضح أسباب عدم ) ١٢(الجدول رقم 

  %  عدد  أسباب عدم االلتحاق

  ٩٫٢  ٦٠  بسبب التكاليف

  ٣٥٫٤  ٢٣١  ال یوجد لدینا مدرسة

  ١٠٫٦  ٦٩   بالعملاالنشغال

  ٢٢٫٨  ١٤٩  ظروف أسریة

  ١٠٫٠  ٦٥   الجامعة–لبعد المدرسة 

  ٣٤٫٥  ٢٢٥  معارضة األسرة

  ١٫٤  ٩  لوجود إعاقة أو مرض

  ٩٫٣  ٦١  أخرى

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

رین    –أ  ول متغي ة ح قف العين ف س ز موق د تمرآ ا   لق سيين هم ود مدر "رئي دم وج ةع و " س
رة " ة األس دل " معارض ر األول و% ٣٥٫٤وبمع اني % ٣٤٫٥للمتغي ر الث ي ،للمتغي  وه

  . ومادون المعدل األدنى للنجاح وسقف هابط عموماحاسمةمعدالت غير 
دل   –ب  اليف وبمع اع التك ي ارتف ل ف د تمث ة فق ر أرضية موقف العين ا متغي م ،%٩٫٢ أم  وت

  . تدنيًااألآثر ه آأرضية رغم أنتهحيالاقة لعدم صتجاوز متغير اإلع
  : الدالالت االجتماعية– ٢

قفها أو                  –أ   دًال من س ة ب  لقد مال مجموع العينة بمتغيراتها المختلفة نحو التكتل في مرآز العين
  . ما یعني عدم وجود مشكالت حادة في هذا الموضوع بشكل عام،أرضيتها

ود  –ب  دم وج رات ع ة إن مؤش دم    والمدرس باب لع ل آأس راض األه اقاعت التعليم االلتح  ب
ة              جاءتوبالرغم من أنها قد      سبتهما العام دني ن ة إال أن ت  %٣٤٫٥و  % ٣٥٫٤ في المقدم

سبياً          % ٥٠ما فوق الـ  إلى ما دون مستوى الحسم بكثير         ،یقلل من حجم المشكلة وحدتها ن
سة قریبة هن     مدر  بأن من یعاني من اعتراض األهل وعدم وجود        تذآرناخصوصًا إذا ما    

  .األوالد هذا الرأي أآثر من  هن صاحباتیكّن قد والالتيالبنات بالذات 
دل    % ٩٫٢ لها   انحازوالتي  " بتكاليف الدراسة " أما داللة أرضية الموقف المتعلقة       -جـ   ا ت فإنه

ة لحوالي          على أمرین األول إیجابي وه     شباب   % ٩٠و أن الدولة توفر فرص مجاني من ال
ب هذه الفرص، والثانية سلبية وهي أن هناك من لم یستطيع بعد الوصول             مهما آانت عيو  

  .إلى هذه الفرص لفقرهم المدقع
  : المطلوبة الرسالة– ٣

  . توفير مزید من المدارس للمناطق األآثر حرمانًا–أ 
  . تعزیز الوعي بأهمية التعليم لألوالد والبنات على حد سواء–ب 
  



 ١٩

  )١٣(الجدول رقم 

  اب حول أعلى مستوى تعليمي يمكن أن يصل إليه الفتيانيوضح رأي الشب

  %  عدد  أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه الفتيان

  ١٫٤  ٣٣  أساسي

  ٩٫٦  ٢٣٣  ثانوي

  ٨٧٫٨ ٢٫١٢٨  جامعي فأآثر

  ١٫٢  ٢٨  التعليم غير مهم

  ٠٫١  ٣  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ا   ن ب ع وم الي متوق سم ع ة ح از  نتيج ى % ٨٧٫٨ب تحصيل الحاصل أن ینح للحصول عل

وق    ا ف امعي فم يم الج ستوى التعل دارها  ،م ية مق ل أرض ي % ١٫٤ مقاب يم األساس ستوى التعل  ،لم

اس الجدول      % ١٫٢ومؤشر غير موضوعي لعدم أهمية التعليم مقداره         د مستوى   هو   ألن مقي تحدی

  .التعليم وليس أهميته من عدم أهميته

  :ية الداللة االجتماع– ٢
شباب                  –أ   ذات في أوساط ال ة بال  وجود وعي وإدراك شامل ألهمية التعليم ومستویاته الجامعي

  . من حيث المبدأ إیجابيأمروهو 
شكلة       تدني إدراك أهمية التعليم األساسي والثانوي والمهني وهو أمر سلبي              –ب   نم عن م  وی

  .حقيقة
  : المطلوبة الرسالة– ٣

ام –أ  ات الاالهتم وى ومخرج ه   بمحت ة وقيمت ه االجتماعي د جاذبيت ى ال یفق امعي حت يم الج تعل
  .المادیة والمعنویة آما هو الحال بالنسبة للتعليم األساسي والثانوي

ا       –ب  انوي المتخصص بم ي والث يم األساس ة التعل ضمون ووظيف ب م ادة ترتي ه  إع د ل  یعي
دًال من    ، والمجتمع الفعال في الحياة العملية للشباب     هجاذبيته ودور  يم       ب ى التعل ز عل الترآي

  . آم بال آيفإلىالجامعي الذي أوشك على التحول 
  



 ٢٠

  )١٤(الجدول رقم 

  رأي الشباب حول أعلى مستوى تعليمي يمكن أن تصل إليه الفتيات

  %  عدد  أعلى مستوى يمكن أن يصل إليه الفتيان

  ١٣٫٩  ٣٣٦  أساسي

  ٢١٫٢  ٥١٤  ثانوي

  ٦٠٫٦ ١٫٤٧٠  جامعي فأآثر

  ٤٫٠  ٩٨  التعليم غير مهم

  ٠٫٣  ٧  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  :مؤشرات النتيجة – ١

يم                      % ٦٠٫٦ –أ    ى مستوى التعل اه عل د حصول الفت ة یؤی سقف موقف العين دل ل هو أعلى مع
  .الجامعي فأآثر

  .للفتاة في أرضية موقف العينةالتعليم غير مهم بالنسبة یعتبرون یعتبر % ٤ –ب 
  .المستوى الثانوي% ٢١٫٢یفضلون التعليم األساسي و % ١٣٫٩ بين هذا وذاك نسبة -جـ 

  : الدالالت االجتماعية– ٢
شيء اإلیجابي                  –أ   ستویات وهو ال  وجود اعتراف متزاید بحق المرأة في التعليم إلى أعلى الم

  .في النتيجة رغم عدم وصول هذا االعتراف إلى الحد المطلوب
التعل–ب  ام ب دم االهتم ول نحو ع رار المي سبة  تك ة بالن ى درجة مخل انوي إل يم األساسي والث

  .ةب وهي النتيجة السال، في الجدول السابقللبنينللبنات آما هو بالنسبة 
ة          -جـ   ة القائل ة المتخلف ة الرجعي ة من العقلي ة باقي اة      وجود بقي سبة للفت يم بالن ة التعل دم أهمي  ،بع

  .ة النسبةتوخطورته أنه بين الشباب رغم محدودی
  :ة المطلوبة الرسال– ٣

  . تأآيد حق الفتاة المتساوي مع الفتى في التعليم بكل مستویاته–أ 
 التأآيد على أهمية وقيمة التعليم األساسي والثانوي والمهني وأن التعليم الجامعي ليس آل              -ب

  .شيء
يم في المجتمع بصفة                      -جـ   رأة في التعل ة الم  محاربة البقية الباقية من تفكير عدم أهمية وأحقي

  .مة والشباب خاصةعا



 ٢١

يوضح التوزيع العددي والنسبي للشباب حسب مدى موافقتهم على أن ) ١٥(الجدول رقم 

  للبنات الحق في إآمال التعليم مثل األوالد

  %  عدد   الحق في إآمال التعليم مثل األوالدللبناتالموافقة على أن 

  ٨٦٫٢ ٢٫٠٩١  موافقون

  ٩٫٩  ٢٣٩  غير موافقين

  ٣٫٠  ٧٣  ال یعرفون

  ٠٫٩  ٢٢  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة- ١

ات في إآ                 ى حق البن ة عل ة للموافق يم   نتيجة محسومة بدرجة عالي ال تعل ًا     هم األوالد تمام ن آ

  .ال یوافقون% ٩٫٩مقابل % ٨٦٫٢وبنسبة 

  : الدالالت االجتماعية– ٢
ل                ى األق شكل عل دأ أو ال ة من حيث المب ك           ألن ،الداللة إیجابي  درجة المصداقية هي دون ذل

ع      ى أرض الواق ى المستوى                % ٦٠٫٦ ال لمجرد أن      ،بكثير عل اة حت يم الفت دوا تعل ذین أی م ال فقط ه

ذون                ذآور ال یحب ران الجامعي في نتيجة الجدول السابق فحسب بل وألن الكثير من الشباب ال  االقت

  . والجامعيون منهم بالذات،بفتاة جامعية ویفضلون ما دون ذلك

  : الرسالة المطلوبة– ٣
رأة              –أ   ى الم دة عل  تحري بعض المؤشرات ذات الطابع العاطفي أو حب االستعراض والمزای

  .من هذا القبيل
ى و              –ب   ة إل شعارات اإلیجابي وال وال ل األق ى تحوی رأة           العمل عل سبة للم ي سواء بالن ع فعل اق

  .غيرها من قضایا المجتمع آالدیمقراطية وحقوق اإلنسانأو



 ٢٢

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الرابعالقسم 

   الشباب بأدوارالنتائج والمؤشرات المتعلقة 

   ومشارآاتهم المجتمعية

    والسياسيةودالالتها االجتماعية



 ٢٣

  يوضح مدى أهمية المشارآات المجتمعية ) ١٦(الجدول رقم 

  في مجال االنتخابات بالنسبة للشباب

  %  عدد  أهمية المشارآة المجتمعية

  ٨٠٫٧ ١٫٩٥٧  مهمة جدًا

  ٩٫٠  ٢١٩  مة إلى حد مامه

  ٣٫١  ٧٥  غير مهمة

  ٧٫٠  ١٧٠  ال أعرف

  ٠٫٢  ٤  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ات           –أ   داً   " حسم عالي باالنحياز لمتغير أن المشارآة في االنتخاب ة ج دل   " مهم % ٨٠٫٧وبمع
  .في سقف موقف العينة

  .ة في االنتخابات في أرضية موقف العينةعدم أهمية المشارآ"لمتغير % ٣٫١ مقابل –ب 
  : الداللة االجتماعية– ٢

ين       –أ  ات ب الل االنتخاب ن خ سياسية م شارآة ال ة الم وعي بأهمي ي ال ر ف ابي آبي ور إیج  تط
  .الشباب

شعور                     –ب   ر من ال ل بكثي ع هي أق ى الواق ات عل ا،  أن مصداقية الممارسة الفعلية لالنتخاب  به
ى            ،تيار األفضل مصداقية االخ تردي  ناهيك عن    شيء هو الخطوة األول شعور بال  ولكن ال

  . وتحسينهعلى طریق فعله
  : المطلوبة الرسالة– ٣

  .وممارسةبالمشارآة السياسية  الترآيز على تحویل الوعي والقول إلى فعل –أ 
ل         وحسن   االهتمام بتعزیز مصداقية حریة      –ب   ة قب االختيار في اتجاه المصلحة الوطنية العام

  .غيرها



 ٢٤

توضح مدى أهمية مشارآة الشباب في الحياة السياسية ) ١٩، ١٨، ١٧(الجداول رقم 
  .وتأثير هذه المشارآة بشكل عام وفي مناطقهم بشكل خاص

  )١٧(جدول رقم 
  %  عدد  في الحياة السياسيةأهمية المشارآة 

  ٨٢٫١ ١٫٩٩٠  مهمة جدًا
  ٨٫٣  ٢٠١  مهمة إلى حد ما

  ٣٫٢  ٧٨  غير مهمة
  ٦٫٠  ١٤٦  ال أعرف
  ٠٫٤  ١٠  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي
  )١٨(جدول رقم 

  %  عدد  التأثير في تغيير نتائج االنتخاباتمدى 
  ٧٠٫٦ ١٫٧١٣  نعم لها تأثير قوي
  ٩٫١  ٢٢١  لها تأثير محدود
  ٦٫٥  ١٥٧  ليس لها تأثير

  ١٢٫٩  ٣١٢  ال أعرف
  ٠٫٩  ٢٢  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي
  )١٩(جدول رقم 

  %  عدد  قبال على االنتخاباتاإلمدى 
  ٨١٫٣  ١٫٩٧٢  نعم وبنشاط
  ١٠٫٨  ٢٦١  بشكل محدود

  ١٫٢  ٣٠  ال یقبلون
  ٦٫٤  ١٥٦  ال أعرف
  ٠٫٢  ٦  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي
  : مؤشرات النتائج– ١

ة       ه مؤشرات حسم مرتفعة متشاب  –أ   ة في الجداول الثالث ة إلى حد آبير في سقف موقف العين
ات و        % ٨٢٫١وبمعدل   شارآة في االنتخاب ة الم شارآة في        % ٧٠٫٦ألهمي ذه الم أثير ه لت
  .للمشارآة في المناطق% ٨١٫٣النتائج و

ين           ه مقابل أرضية متشاب   –ب   ا ب راوح م ًا تت للجداول  % ١٫٢و% ٦٫٢و% ٣٫٢ة أیضًا تقریب
  .الثالثة على التوالي

  )نفس دالالت الجدول السابق: ( الدالالت االجتماعية– ٢
  )نفس رسالة الجدول السابق: ( المطلوبةالة الرس– ٣



 ٢٥

  يوضح أسباب عدم مشارآة الشباب في االنتخابات) ٢٠(الجدول رقم 

  %  عدد  أسباب عدم المشارآة

  ٢٠٫٠  ٦  الشباب ليسوا على قناعة بأهمية مشارآتهم

  ١٦٫٧  ٥  اآلباء ال یسمحون لهم

  ٢٦٫٧  ٨  انتشار األمية في أوساط الشباب

  ١٦٫٧  ٥  أخرى

  ٢٠٫٠  ٦  أعرفال 

 ١٠٠٫٠  ٣٠  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

شباب     ل% ٢٦٫٧ ال یتجاوز موقف سقف العينة       – أ متغير انتشار األمية آسبب لعدم مشارآة ال
  .في االنتخابات

  . بالمشارآةاآلباءلمتغير عدم سماح % ١٦٫٧تصل إلى متضخمة  مقابل أرضية - ب
ـ سبة   – ج ذا وذاك ن ين ه رین % ٢٠ ب امين األول أنلمتغي ة   ه ين بأهمي ر مقتنع شباب غي  ال

  . أنهم ال یعرفون السببوالثانيمشارآتهم 
  : الدالالت االجتماعية– ٢

دني مواقف ال –أ  ة وت ز العين التمحور حول مرآ ل ب ة آك ز موقف العين اه ح یتمي ي اتج سم ف
  . ما یعني إشكاليات حادة تؤدي إلى عدم المشارآةاألرضية وأالسقف 

شارآة            % ١٦٫٧ األرضية المرتفع     أن مؤشر  –ب   اء من الم اء لألبن ع اآلب اً والمتعلق بمن  غالب
  . معروفةما یرتبط ذلك بالفتيات وليس األبناء وألسباب اجتماعية

سوا            % ٤٠ أخطر ما في هذه المؤشرات هو أن         -جـ   ين من لي من العينة قد أنقسموا مناصفة ب
شارآتهم ة م ة بأهمي ى قناع ك مصيبة،عل ن ال، وتل شارآته وم دم م  ، یعرف أي سبب لع

  .والمصيبة أعظم
  : المطلوبةالرسالة - ٣

ات         –أ  ة واالنتخاب سياسية عام شارآة ال ي الم شباب ف ة دور ال ن أهمي د م ى مزی د عل  التأآي
  .خاصة

  .اسية وحسن االختياريصداقية القول بالممارسة الس متعزیز -ب
  . والمعرفية المتزایدة بين الشباب الترآيز على مواجهة مخاطر تفشي األمية األبجدیة-جـ 



 ٢٦

يوضح مدى أهمية مشارآة المرأة في الحياة السياسية بصفة عامة ) ٢١(الجدول رقم 

  واالنتخابات بصفة خاصة

  %  عدد  مشارآة المرأة في االنتخابات

  ٦٦٫٦ ١٫٦١٦  مهمة جدًا

  ١٤٫٦  ٣٥٥  مهمة إلى حد ما

  ١٢٫١  ٢٩٤  غير مهمة

  ٦٫٥  ١٥٨  ال أعرف

  ٠٫١  ٢  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ى أن    % ٦٦٫٦ یؤآد   –أ   سياس     في سقف العينة عل اة ال رأة في الحي شارآة الم ات   م ية واالنتخاب
  ".مهمة جدًا"بالذات 

ة و     % ١٢٫١ –ب   ر مهم شا       % ٦٫٥یعتبرونها غي ون إن آانت م ة أو   رآال یعرف رأة مهم ة الم
  .غير مهمة

  :اعية الدالالت االجتم– ٢
دل سقف                               –أ   ى مع ا إل ى حد م ات إل رأة في االنتخاب رون بحق الم دل من یق  إذا ما أضفنا مع

ة  ي ) ١٤٫٦ + ٦٦٫٦(العين رأة ف شارآة الم ة م رون بأهمي ن یق ي لم دل الكل إن المع ف
ى     صل إل ات ست سياسية       % ٩١٫٢االنتخاب دات ال ياق المزای ي س ألوف ف دل م و مع وه

  .واالنتفاع بصوت المرأة على األقل
رة من                    –ب   سبة الكبي ذه الن ة ه  أما الداللة األهم غير المنظورة واألآثر خطورة فهي أن غالبي

ة وال         سياسية الحق شراآة ال ي ال ا ف رون بحقه اب ال یق ي االنتخ رأة ف ق الم دین لح المؤی
دونها     لغيرها،  آمرشحة لنفسها أو     ل یری سة الخصوم من الرجال          آب  ،مجرد صوت لمناف
ذلك    وهذه النسبة المرتفع    ا باطل         "هي   ة ل راد به ة حق ی ق        " آلم ى طری ا خطوة عل ولكنه

  .األلف ميل
  : الرسالة المطلوبة– ٣

يس مجرد                 –أ   سياسية ول اة ال رأة في الحي ة للم سياسية الحق شراآة ال  العمل على تحقيق مبدأ ال
  .االنتفاع بصوتها آناخبة

ذا الحق وممار –ب  د ه ي تأآي ى ف سئولية األول رأة الم ل الم ن  أن تتحم دًال م سئولية ب ته بم س
  .االنتظار لما یعطى لها أو یقال لها فعله في هذا الصدد

  



 ٢٧

  يوضح مدى تأثير مشارآة المرأة في نتائج االنتخابات) ٢٢(الجدول رقم 

  %  عدد  تأثير المرأة في تغيير نتائج االنتخابات

  ٥٥٫٦ ١٫٣٤٨  نعم لها تأثير قوي

  ١٨٫٦  ٤٥١  لها تأثير محدود

  ١٣٫٢  ٣١٩  رليس لها تأثي

  ١٢٫٥  ٣٠٣  ال أعرف

  ٠٫٢  ٤  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  

  : مؤشرات النتيجة– ١
وي في سقف موقف العينة أهمية التأثير % ٥٥٫٦ یقرر عن حق  –أ   ى    الق رأة عل شارآة الم  لم

  .نتائج االنتخابات
  .ال یرون لها تأثير على نتائج االنتخابات% ١٢٫١ مقابل –ب 
  .عرفون ما إذا آانت مشارآة المرأة تؤثر أو ال تؤثرال ی% ٦٫٥ -جـ 

  : الدالالت االجتماعية– ٢
ابي  –أ  راف إیج دل تخطي      اعت ة بمع ة االنتخابي ي العملي أثيره ف رأة وت دور الم سبي ب  درجةن

  .وهو اإلیجابي في األمر% ٥٥٫٦الفشل وهو 
لمشارآة المرأة في ممن ال یرون أي تأثير      % ٤٥ إن النسبة غير المنظورة وهي حوالي        –ب  

ك           ا في ذل ون بحقه م من ال یعترف رة في      ،االنتخابات ونتائجها ه ة وخطي سبة عالي  وهي ن
  .أعاقة حقوق المرأة والمجتمع في الممارسة الدیمقراطية

  : الرسالة المطلوبة– ٣
ر المباشر في        –أ    تعزیز مبدأ اإلقرار بحق المرأة في الشراآة السياسية ودورها المباشر وغي

  .شارآة في االنتخابات أو غيرها باعتبارها نصف المجتمعمیر نتائج هذه التقر
سها    –ب  حة لنف رأة آمرش سياسية للم شارآة ال صداقية الم ز م ا،  تعزی رد  ولغيره يس مج ول

  .ناخبة لغيرها من الرجال



 ٢٨

  مناطقهنمشارآة في االنتخابات في يوضح مدى إقبال النساء على ال) ٢٣(الجدول رقم 

  %  عدد  ة على االنتخاباتإقبال المرأ

  ٥٨٫٩ ١٫٤٢٩  نعم وبنشاط

  ٢٥٫٦  ٦٢٢  بشكل محدود

  ٩٫٢  ٢٢٢  ال یقبلون

  ٦٫١  ١٤٧  ال أعرف

  ٠٫٢  ٥  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  

  : مؤشرات النتيجة– ١
ات   مشارآة النساء في    ارتفاع  في سقف موقف العينة على      % ٥٨٫٩ یؤآد   –أ   اطقه انتخاب  نمن

  .یة بنشاطالریفية والحضر
ال            أرضية في   % ٩٫٢ مقابل   –ب   رون أي إقب ة ال ی ات في      موقف العين ى االنتخاب رأة عل للم

  . عيشها أو سكنهامنطقة
  : الداللة االجتماعية– ٢

ات        رأة في االنتخاب لنظر   ابصرف  ،یقين وجود تغير اجتماعي إیجابي ملحوظة لمشارآة الم

  .سياسيًا وحزبيًاة وآيفية توظيفها عن طبيعة ومحتوى هذه المشارآ

  : المطلوبة الرسالة– ٣
  . تعزیز دور وفاعلة وشمول مشارآة المرأة في االنتخابات والحياة السياسية عمومًا–أ 

شارآة  –ب   رأة   منح هذه الم دًا عن        للم ا الحقيقي آشریك سياسي بعي ا ومحتواه مجرد  دوره
  . لصوتها والحزبي الضيقالتوظيف السياسي



 ٢٩

   أسباب تدني مشارآة المرأة في االنتخاباتيوضح) ٢٤(الجدول رقم 

  %  عدد  أسباب عدم مشارآة المرأة في االنتخابات

  ٢٨٫٤  ٦٣  المجتمع ال یسمح لها بالمشارآة

  ٣٢٫٤  ٧٢  األزواج ال یمسحون لزوجاتهم

  ٣٫٦  ٨  المرأة ال ترغب بالمشارآة

  ٥٫٠  ١١  بعد المرآز االنتخابي

  ٩٫٩  ٢٢  أوساط النساءفي انتشار األمية 

  ٥٫٠  ١١  أخرى

  ٣٫٢  ٧  ال أعرف

  ١٣٫٥  ٣٠  غير مبين

 ١٠٠٫٠  ٢٢٤  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ز     ول مرآ ر ح وزع الكبي شتت والت ة بالت ف العين ز موق فتمي دة  موق ن ح د ع ة والبع  العين

 عن  العينة المعبر لسقف  % ٣٢٫٤ حيث ال تتجاوز النسبة      ،التمرآز حول سقف أو أرضية المقياس     

آأرضية  % ٥ و، أول لعدم أو تدني المشارآة  آسببواج لزوجاتهم من ممارسة االنتخاب       األز منع

  . المراآز االنتخابية بالنسبة للمرأةلمتغير بعد

  :  االجتماعية الداللة– ٢
ى دل عل ة ت ذه النتيج ع ه باب أو موان ود أس دم وج رة ع ي آبي رأة ف شارآة الم  تحول دون م

  .وائق ما تزال تفعل فعلها بصورة مباشرة وغير مباشرة إال أن بعض الع،العملية االنتخابية

  : الرسالة المطلوبة– ٣
  . تعزیز دور وحق المرأة في الممارسة السياسية واالنتخابية–أ 

  . العمل على إزالة ما تبقى من العوائق المباشرة وغير المباشرة أمام هذه المشارآة–ب 



 ٣٠

   للنساء يوضح مدى موافقة الشباب على أن) ٢٥(جدول رقم 

   بشكل عام نفس حقوق الرجال

  %  عدد  إقبال المرأة على االنتخابات

  ٥٣٫٢ ١٫٢٨٩  موافقون

  ٤١٫٢  ٩٩٨  غير موافقين

  ٤٫٩  ١١٩  ال یعرفون

  ٠٫٨  ١٩  غير مبين

 ١٠٠٫٠ ٢٫٤٢٥  اإلجمالي

  
  : مؤشرات النتيجة– ١

ف ال     –أ  قف موق ي س افئين األول ف به متك سمين ش ى ق ة إل سمت العين د أنق ق   لق ة والمتعل عين
  %.٥٣٫٢الموافقة على مبدأ المساواة التامة وبمعدل بمتغير 

ة وال                 %  ٤١٫٢ مقابل   –ب   ساواة المطلق دأ الم رفض مب ذي ی آأرضية في الطرف المضاد ال
  .توسط في ذلك

  : الداللة االجتماعية– ٢
 حولالمحتدم  ألنها تعكس حالة الجدل     وتطرف،   تعتبر هذه النتيجة من أآثر النتائج واقعية         –أ  

  .حقوق المرأة وحقوق الرجل
ود      التامة  من العينة بمبدأ المساواة     % ٥٣٫٢ إن إقرار    –ب   ة یعد انتصارًا ملحوظًا للجه  الحثيث

  . على المستوى الرسمي والشعبيلتأآيد مبدأ المساواة
ـ  رار -ج ة        % ٤١٫٢ إن إص ة المعياری ن الناحي ل م ساواة یمث دم الم دأ ع سك بمب ى التم عل

ه      ئية عائقًا خطيرًا    واإلحصا رأة، لكن وق الم ام حق صارًا      أم د انت ة یع ة االجتماعي من الناحي
ساء    للمرأة ودعاة المسا   ة     خصومهم    ألن   ،واة من الرجال والن ة  أصبحوا أقلي ألول متراجع

ة      ،مرة ل عشرة أو                ، بينما صاروا هم األغلبية المتنامي ه الحال قب ان علي ا آ  وهو عكس م
  .ألقل على اعشر عامًا مضىخمسة 

   

  

  

  

  

  

  

  
  



 ٣١

   :المالحظات النقدية العامة للبيانات: خاتمة
  

  :في األخير یمكن اإلشارة إلى أهم المالحظات النقدیة التالية

شغيل                  – ١ ة والت التعليم والبطال ا ب ق منه  إن البيانات المتعلقة بمشاآل وقضایا الشباب وما یتعل
رة ذات         ة وموضوعية آبي ة   بالذات قد تميزت بمصداقية عالي صادیة واجتماعي دالالت اقت

  . القراراتواتخاذ تخطيط أولياتیتوجب وضعها ضمن 
ا     – ٢ زت بنتائجه د تمي زین ق دخين والتخ شاآل الت ة بم ات المتعلق داول والبيان  أن بعض الج

ة  دمالمتطرف سؤال        بع ا ال ي عليه ي بن شكلية الت ية ال سبب الفرض صداقية ب دني الم  أو ت
الختيار الموضوعي وارتباطها بقيم أخالقية والتكرار محدود       والخالية تقریبًا من إشكالية ا    

  .الداللة
د                     – ٣ ة ق شارآاتهم المجتمعي شباب وم أدوار ال ة ب ع المتعلق سم الراب  إن آل جداول وبيانات الق

اقتصرت على متغير واحد من آل أشكال المشارآة المجتمعية هو متغير االنتخابات فقط               
شابات، د   شباب وال سبة لل واء بالن شارآة    س كال الم ن أش ر م كل أخ رض ألي ش ون التع

شطة                    ة وآل أشكال أن ة والحزبي ة والنقابي ة والتعاوني شطة الثقافي المجتمعية الواسعة آاألن
شارآات     األدوار والم ة ب ة المتعلق صور الدالل ي ق ا یعن دني، م ع الم ات المجتم منظم

  .المجتمعية للشباب
  

  

 

 


