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استهالل وشكر

     أثناء المراحل النهائية من إعداد هذا الكتاب، اطلع أحد زمالء العمل على عنوانه، وتساءل بعفوية: »وما هي 

اهتمامات وأولويات الشباب الخليجي سوى السفر والرتفيه؟« وبعض األوصاف السلبية التي تنتقص منهم! 

بذلك، بعضهم  الخليج  أبناءنا من شباب  العربي من يصف  القول؛ فهناك في عالمنا  بدعا من  ما قاله ليس 

يتفوه بها عالنية، وآخرون يكتبون نماذج منها، كما يفعل بعض الباحثني واإلعالمي�ني1، والبعض يتحدث بها سرًا.

      

     مقابل تلك المواقف والتصورات القاتمة عن الشباب، وعندما أتيحت لي فرصة االحت�كاك بكثري من  الشباب 

الفعاليات  وباحثًا ومدربًا ومتدربًا، مما يستلزم ذلك من حضور ومشاركة في بعض  الخليجي، مدرسًا وزميالً 

مختلف  في  وغريها  والتطوعية،  اإلعالمية  وجهودهم  وحماسهم  إبداعاتهم  نظري  لفتت  واألنشطة،  

المجاالت، رأيت حينها أن الوفرة المالية لديهم وإن أغرت البعض باالنفالت والرتفيه والكسل، إال أنها أسهمت 

عرب  ما  وهو  تجاهله.  يمكن  ال  الخليجي�ني،  والشابات  الشباب  من  وفعال  نشط  جيل  وصناعة  آخري�ن،  إبداع  في 

عنه حجازي في كتابه العميق حينما استطرد قائالً: »على أنه ال يجوز المبالغة في تضخيم سلبيات الصورة؛ 

الشؤون  ت�تابع  طيبة  نسبة  هناك  وأن   ، مهتمٌّ و  معنيٌّ  أنه  بوضوح  تبني  الخليجي  الشباب  حول  فالدراسات 

العامة الخليجية والقضايا العرب�ية الساخنة في وسائل اإلعالم المرئي والمكتوب، وهناك نسبة طيبة تنخرط 

في برامج ت�ثقيف ذاتي من خالل قراءات أدبية وفكرية جادة«2.

الرئيس  السؤال  فإن  الشباب،  لدى  المتنوعة  المراهقة  المغامرة  وحاالت  التناقضات،  هذه  ِخَضّم  وفي       

المطروح في هذا الكتاب، الذي يستطلع اهتمامات وأولويات الشباب الخليجي حسب ما بينته نتائج استطالعات 

1. يمكن االطالع على نماذج ووصف للحالة السلبية والرفاهية لشباب الخليج، و الوسائل الشائعة في قضاء وقت الفراغ لديهم، في: د. مصطفى حجازي، 
الشباب الخليجي والمستقبل: دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1، 2008 ، ص ص 128-134.

2. المرجع السابق، ص 136.
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عنه(  )المسكوت  الممنوع  بني  التجاذبات  هذه  وجود  مع  طموحاتنا  ترضي  بدقة  عنه  اإلجابة  يمكن  ال  الرأي، 

المجتمع عامة، والشباب خاصة؛  لكل من يعمل في دراسات  تحدِّيًا  به(، وهو ما يشكل  )المصرح  والمسموح 

لما تحويه نتائج استطالعاتنا من إجابات مثالية تزيد من هامش الخطأ، وما يستلزمه ذلك من استخدام وتنوع 

االسرتاتيجيات في التعرف على مكنون ضمائر الشباب، وما يجول في خاطرهم، وحجم تفكريهم في مختلف 

القضايا، وما ينبثق عن ذلك من سلوك.

    وأذكر أن من ضمن الربامج المميَّزة التي تنفذها كلية السياسة العامة واإلدارة بجامعة دالوي�ر األمريكية 

)University of Delaware( ضمن برنامج في عدة واليات أمريكية، مشروع )Kids Count(3، وهو يسعى لتوفري 

بيانات عالية الجودة عن رفاهية األطفال والشباب واألسر؛ للت�أثري اإلي�جابي على السياسات، وتحديد األولويات، 

والربامج في والية دالوي�ر، حيث نجد إجابات لبعض األسئلة الحساسة بدرجة من المصداقية حال تحقق مجهولية 

المستجيب )Identification(4، ومن ذلك السؤال حول السلوك الجنسي وغريه، وهو ما ال يمكن السؤال عنه 

ن هام من اهتمامات شبابنا، ويشغل مساحة من  صراحة في مجتمعاتنا، وتخلو منه دراساتنا، رغم أنه مكوِّ

تفكريهم، وهنا تزداد إشكاليات التعرف على اهتمامات الشباب، وما يشغل تفكريهم، وحجم كل هذه القضايا 

بحياتهم؟ أضف إلى ذلك بعض الجوانب المتعلقة بالتطرف والعنف واإلرهاب والطائفية والعنصرية، وغريها، 

التي أصبح ربطها بالشباب ينمو بشكل ربما لم يسبق له مثيل.

     يحاول هذا الكتاب إلقاء الضوء على بعض أولويات واهتمامات الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، 

كما تنقلها لنا استطالعات الرأي المتنوعة موثوقة المصدر، والممثلة لتلك الفئة العمرية مع مراعاة حداث�تها،    

http://www.ccrs.udel.edu/kids-count/about :3. انظر تفصيالً عن هذا المشروع
4. عدم ترك ما يشري للمستجيب في استطالعات الرأي؛ لضمان مصداقية اإلجابة، وباعتبارها من حقوق المستجيب.
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لذا اخرتت عنوان »ماذا قالوا لنا؟«، فهو ينقل ما صرح به الشباب أنفسهم وصوالً لنتائج وتوصيات، كلنا أمل 

إلى  النظر  في  الفجوة  تسد  وأن  الشبابي،  الشأن  في  القرارات  ومتخذي  السياسات  لصنَّاع  داعمًا  ت�كون  أن 

األولويات واالهتمامات، التي عادة ما ت�كون محصورة بني ثنائية صناع السياسات والربامج والشباب أنفسهم، 

فليس كل ما يراه صناع السياسات بالدول أو المنظمات الدولية يمثل أولوية، وليس كل ما يراه الشباب أولوية 

هو كذلك في الواقع والمنطق واإلمكانيات، لذا فإن محاولة المقاربة بني هاتني الرؤيتني هي بحد ذاتها نجاح 

وغاية نسعى لتحقيقها من خالل طرح هذا الموضوع الهام.

     وفي نهاية هذا االستهالل، وقبل االنتقال للمقدمة، ال يسعني – بعد حمد الله تعالى- إال تقديم خالص 

شكري وتقديري لكل من ساهم في إخراج هذا الكتاب، ومنهم: األستاذ/ محمد سيف األنصاري - مدير عام 

ونشاطاته  النرية،  وأفكاره  الدائمة،  متابعته  على  -؛  والتطوي�ر  والبحوث  للدراسات  المستقبل  شباب  مركز 

النوعية في قضايا الشباب، والزمالء في شركة خالد بن علي الرتكي القابضة: م. بندر الشمري - مدير عام 

االستدامة -، وم. حمد الكلثم - مدير المسؤولية المجتمعية -؛ واألستاذ / أنس الجريفاني-؛ على دعمهما 

المستمر، وسدهما الفجوة في بحوث الشباب النوعية على المستوى العربي، والزميل د. أحمد عبد الجواد؛ 

على جهده في التحليل اإلحصائي ألجزاء من الكتاب، واستخراج نتائج آراء الشباب بشكل منفصل، و الزميل د. 

نوح الشهري - المشرف العام على كرسي األمري سلطان لبحوث الشباب في جامعة الملك عبد العزي�ز -؛ فقد 

كانت نقاشاته مصدرًا مهمًا لكثري من أفكار هذا الكتاب، والحثِّ دومًا على تقديم إضافات نوعية بهذا المجال 

العزي�ز  الملك عبد  البحوث في مركز  األمام، ومدير  - من جامعة  الخليفة  الدكتور/ عبدالله  الهام، واألستاذ 

للحوار الوطني واستطالعات الرأي بالرياض -، وأشكر باحث الدكتوراة محمود ممدوح مرزوق، من جامعة بني 

 - الحصينان  فواز  د.  واألخ   ،- مداد  مركز  عام  مدير   - السريحي  د.خالد  واألخ  العرب�ية،  مصر  بجمهورية  سويف 

وكيل وزارة الشباب المساعد في دولة الكويت -، واألستاذ/ محمود الكيالني - الباحث والمدقق اللغوي -، 
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واألستاذ/ إبراهيم الرفاعي - المحرر والمراجع.  

 

سامر أبو رمان

مشرف عام مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي/ الكويت

مستشار كرسي األمري سلطان ألبحاث الشباب - جامعة الملك عبد العزي�ز / السعودية 

رئيس مركز عالم اآلراء الستطالعات الرأي/ األردن
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مقدمة منهجية

     ت�تميز منطقتنا العرب�ية برتكز  النسبة الكربى من الفئات العمرية ما بني الطفولة والشباب، وال تقل نسبة 

الشباب )30-15 عامًا( عن الثلث في كل الدول العرب�ية؛ وهذه داللة واضحة على شبابية وحيوية تلك المنطقة 

من العالم، وما تحمله من بذور تقدمها وازدهارها المرتقب المنشود5.

النظر عن طبيعة هذا االهتمام، وطرقه وغاياته  الشباب، بغض  الكبري بقضايا  الواضح االهتمام  لذا؛ من       

ومداه، في ظل وجود وزارات ومؤسسات مجتمع مدني، وهيئات تعنى بهذه الفئة العمرية الحرجة.

االهتمام  مظاهر  نمو  علينا  يخفى  ال  به،  يفكرون  وما  الشباب  عقول  في  والتنقيب  البحث  تحديات  ورغم 

الكويت  الخليجي، وفي ميادين ومجاالت متنوعة، فعلى مستوى دولة  التعاون  بالشباب في دول مجلس 

للشباب في  أول مسح وطني  بتنفيذ   - العام 2016  - منذ مطلع  الشباب  بدأت وزارة   ،- المثال  - على سبيل 

تاري�خ الكويت، بالتعاون مع اإلدارة المركزية لإلحصاء6 ، وتم تخصيص يوم 13 مارس/ آذار من كل عام لالحتفال 

بالشباب الكويتي7 .

للشباب من  نقاشية( لالستماع  )ندوات، حلقات  بعدة سنوات أطلقت مبادرات في صور متعددة      وقبلها 

مختلف الجهات الرسمية الكويتية، ومنها: »الكويت تسمع«، ضمن المؤتمر الوطني للشباب8 ، وكما عقدت 

الخليجي  الشباب  مؤتمر  وآخرها  والفعاليات،  والمؤتمرات  الملتقيات  من  العديد  الكويتية  الشباب  وزارة 

ومؤتمر  االجتماعي(9،  التواصل  لوسائل  األول  الكويت  )هاشتاق  ومؤتمر  و»عدسة«،  شبابية«  »مساحات 

)الشباب والتطرف(.

5. هذا بالرغم من وجود تنبؤات بانخفاض نسبة الشباب خالل السنوات القادمة، انظر التقري�ر االقليمي عن الشباب الصادر عن األمم المتحدة . 
 http://social.un.org/youthyear/docs/Regional%20Overview%20Youth%20in%20the%20Arab%20Region-Western%20Asia.pdf

http://www.csb.gov.kw/Statistic_NewsPaper_Details.aspx?News_paperID=123 .6
http://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=2491081&language=ar .7

 http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=260075&yearquarter=20131  .8
http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?id=458799&yearquarter=20154 .9
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    أما في دولة اإلمارات، فقد وجَّه حاكم إمارة دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، توصية إلى وزي�رة شؤون 

الشباب، أثناء استعراض خطة المائة، يوم بضرورة »االستماع للشباب، وأن تنقل لسموه الحلول من وجهة نظر 

الشباب؛ حتى تستطيع الحكومة خلق بيئة أفضل لهم؛ ليستطيعوا تحقيق أحالمهم وطموحاتهم« 10. 

      

خصص  فقد  الشباب؛  مع  الفعال  للتواصل  الجهود  تلك  عن  بمعزل  السعودية  العرب�ية  المملكة  ت�كن  ولم      

 مركز الملك عبد العزي�ز للحوار الوطني اللقاء الرابع من حوارات المركز لالستماع لمقرتحات الشباب و وجهات 

نظرهم حول عدد من القضايا التي تهمهم، وتم تنفيذ دراسة خاصة حول تطلعات الشباب 11.

     وعلى صعيد الممارسة والبحث العلمي، ثمة قضايا متعلقة بالشباب،  مثل: المشكالت التي تواجههم، 

والتعليم، وفرص العمل، والمسكن، والزواج، واالنتماء، ومؤخرًا اإلرهاب والتطرف؛ مما أضفى على االهتمام 

بقضايا الشباب ُبعدًا سياسيًا واسرتاتيجيًا وأمنيًا ال يمكن تجاهله، وأصبح البحث عن الشباب في محرك »غوغل« - 

على سبيل المثال - مرتبطا بمشكالتهم بما يوازي عشري�ن ضعفًا من إنجازاتهم - كما بينت بعض الدراسات - 12.

ت�أثري في منطقة الخليج  ومع »الرب�يع العربي، وما تبعه من تطورات قلبت منطقتنا العرب�ية، وما رافقه من 

التغريات  الجوانب االجتماعية، وإنما في  الشباب كمحرك فاعل، ليس فقط في  ينظر لشريحة  العربي؛ أصبح 

السياسية، ولعل مقولة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: »علمتنا منطقتنا، وعرب أحداث رهيبة مرت بها في 

هو  العرب�ية،  مجتمعاتنا  نصف  من  أكرث  يمثلون  الذين  الشباب،  لتطلعات  االستجابة  عدم  أن  األخرية،  السنوات 

سباحة في عكس التيار، وبداية النهاية للتنمية واالستقرار«13 ، لعلها تعرب عن هذا الهاجس لدى الحكومات 

وتلبيه  طموحاتهم،  إرضاء  باب  من  نية؛  وحسن  بواقعية  بالشباب  االهتمام  بضرورة  ومباشر،  صري�ح  بشكل 

http://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/2016-04-11-1.2615394 .10
11. مركز الملك عبد العزي�ز للحوار الوطني، قضايا الشباب ...الواقع والتطلعات، الرياض، الطبعة الثالثة،2013. 

12. الشباب في المملكة العرب�ية السعودية، مركز قراءات، 1435-1434هـ
13. محمد بن راشد، وزراء للسعادة والتسامح والمستقبل لماذا؟ البيان اإلماراتية، األحد، 28 فرباير 2016، العدد 13038، ص ص 10-11.
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مطالبهم؛ للحفاظ على االستقرار االجتماعي  والسياسي للبالد.

    وبالنظرة المتعمقة والتحليلية الناقدة لكافة تلك الجهود الصادقة، نجد أنها ت�تصف بالموسمية؛ حيث يبدو 

أن االستماع للشباب ما زال يت�أثر باألزمات وسد الفجوات وملء الفراغات، الحادث منها والطارئ،  أكرث من أن 

يكون مشروعًا اسرتاتيجيًا دوريًا ممتدًا لعشرات السنني، لذا كنا نواجه تحديات - كباحثني - أثناء محاولة إقناع 

مسؤولني حكومي�ني  بإلحاح بضرورة إجراء استطالعات رأي تختص بالشباب،  وعلى سبيل المثال – ال الحصر - عقد 

مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي ورشة عمل في جامعة الكويت،  بالتعاون مع )مركز شباب المستقبل 

تصورات  وقدَّمنا  والعربي14،  الخليجي  الشباب  لدى  التطوع  حول  العرب�ية(،  الجزي�رة  دراسات  مركز  للدراسات، 

لدراسات حول  الوعي السياسي بالحقوق والواجبات، والشباب والشأن العام، وغريها، مما زال بعضها طّي 

األدراج، وأخرى تشّق طريقها نحو التنفيذ. 

    ورغم أن مجال دراسات الشباب، الذي نحن بصدد تناوله في هذا الكتاب، من المجاالت  المتداخلة التخصصات 

)interdisciplinary(  ، إال أن المتخصصني به قلة؛ مما دفع الزميل د. نوح الشهري - المشرف على كرسي األمري 

سلطان ألبحاث الشباب في جامعة الملك عبد العزي�ز - للتفكري بمقرتح صناعة باحثني متخصصني  في العلوم 

الذي  )باحث(،  برنامج  م   2016  / 1437هـ  عام  بداية  عنها  انبثق  والتي  الشباب(،  )قضايا  بـ  المتعلقة  اإلنسانية 

استمر لمدة 8 أشهر؛ لتنمية المهارات البحثية في قضايا الشباب، ومحاولة سدِّ الفجوة الكبرية بني الدراسات 

العلمي  والتمكني  الشباب،  قضايا  في  مختصني  باحثني  إعداد  خالل  من  لشبابنا،  الميداني  والواقع  النظرية 

والعملي ألدوات البحث في العلوم اإلنسانية، وبناء تصور شامل للمعرفة اإلنسانية ومنهجية البحث فيها، 

وتوظيف المخرجات في خدمة المجتمع، وتحوي�ل األبحاث العلمية إلى منتجات عملية قابلة للتطبيق.

http://www.gulfopinions.com/ar/?p=989  :14. نظم مركز دراسات الخليج، ورشة مؤشر التطوع لدى الشباب العربي
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اعتنت  لذا  أنماطها؛  بمختلف  واالهتمامات  األولويات  معرفة  بالشباب،  المرتبطة  المهمة  الجوانب  ومن      

العديد من الدراسات واستطالعات الرأي بالتعرف على هذه األولويات واالهتمامات، واعتبارها ضرورة ُملحَّة 

في الحاضر والمستقبل.

    وإذا كانت تشرتك وت�تقارب اهتمامات وأولويات ومواضيع الشباب والنظرة إليهم في الدول العرب�ية؛ إال 

أن ثمة خصوصية لشباب دول مجلس التعاون الخليجي، وطريقة التعامل معهم؛ فهناك العامل االقتصادي 

الهام في معادلة التعامل مع الشباب الخليجي من ناحية األولويات واالهتمامات والمستقبل، وما ينتظرونه 

من السلطات والمجتمع، باإلضافة لعوامل أخرى ثقافية واجتماعية وسياسية.

الخليجي على  الشباب  يرت�كز في استعراضه ألولويات واهتمامات  الكتاب       وبناًء على ما سبق، فإن هذا 

منهجية علمية بتحديد تساؤل رئيس، ينبثق عنه عدد من األسئلة الفرعية، وتحديد عدٍد من األهداف نسعى 

لتحقيقها، مع توضيح المرجعيات والدراسات المعتربة التي تم االستناد إليها، وكذلك تحديد المفاهيم والعمل 

على توحيدها بما يتفق مع طبيعة وأهداف الكتاب.

    ينطلق هذا الكتاب من اإلجابة عن تساؤل رئيس: )ما هي أولويات واهتمامات الشباب في دول مجلس 

االستطالعية  الجهات  مختلف  أجرتها  التي  الرأي  استطالعات  بعض  تبّينه  ما  خالل  من  الخليجي؟(،  التعاون 

المختصة خالل الخمس السنوات الماضية، مع الرتكيز على الدراسات واستطالعات الرأي التي أنخرط بها الباحث 

بشكل أو بآخر؟ ولذا؛ سنحاول في هذا الكتاب تحقيق  جملة من األهداف، ومنها: 

- تحديد اهتمامات وأولويات الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، حسب ما بيَّنته نتائج استطالعات الرأي 

  التي نفذتها جهات استطالعية معتربة، فضالً عن تلك التي شارك فيها الباحث.

- التعرف على نماذج من الفروقات بني توجهات بعض الشباب الخليجي وباقي فئات المجتمع.
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- محاولة التعرف على  طرق وأساليب عملية استطالع أولويات واهتمامات الشباب الخليجي، ومن ثم تقديم 

   التوصيات والمقرتحات العلمية لتطوي�ر هذه األدوات والمنهجيات بشكل عام. 

- التعريف بأبرز الجهات التي  اهتمت وتناولت قياس رأي الشباب الخليجي.

- تسهيل التعرف على الجوانب اإلي�جابية، والتجارب المميزة من نشاطات وفعاليات في استخدام نتائج 

   استطالعات الرأي لخدمة الشباب الخليجي وقضاياهم، وتحقيق مطالبهم.

    وفيما يتعلق بالمصادر التي يعتمد عليها الكتاب، ولوجود العديد من الدراسات االستطالعية التي نفذتها 

الشباب في  أولويات  - على  التعرف – بطرق مباشرة وغري مباشرة  جهات خليجية وعرب�ية وعالمية؛ حاولت 

دول مجلس التعاون الخليجي واهتماماهم؛ فقد تمت االستفادة من هذه الدراسات للخروج بتصور عام عن 

بطريقة  وغريها،  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية  الجوانب  في  الخليجي  الشباب  واهتمامات  أولويات 

الرأي  استطالعات  من  ممكن  عدد  ألكرب  الكتاب  شمول  ولضمان  والجزئية.  االنطباعية  النظرة  ت�تجاوز  علمية 

والدراسات؛ فقد استند على مصادر بيانات نتائج استطالعات الرأي المتعلقة بموضوع األولويات، سواء التي 

عرب�ية، مثل:  أو   ،15)World Values Survey( العالمي  المسح  عالمية، مثل: منظمة  نفذتها جهات استطالعية 

15. يمثل هذا المشروع شبكة عالمية من الباحثني والمختصني االجتماعي�ني، الذين يدرسون أثر تغري القيم على الحياة السياسية واالجتماعية، وتديرها منظمة 
يت�كون من مسوح وطنية ممثلة في أكرث من 100 دولة،  بالسويد. وبدأ هذا المسح عام 1981، وهو  التي َمقرُّها في ستوكهولم  العالمي،  القيم  مسح 
، غري ربحي؛ ُيعنى بالمعتقدات والقيم  ُيَعدُّ هذا المسح أضخم مسح دولي، دوريٍّ والتي تحتوي على %90 من سكان العالم، باستخدام استبيان مشرتك. 
اإلنسانية، وهو يشمل – حاليًا - مقابالت مع 400.000 مستجيب تقري�بًا. يهدف هذا المسح لمساعدة العلماء وُصنَّاع القرار لفهم التغريات في المعتقدات، 
القيم، والدوافع المختلفة للناس في دول العالم، حيث يستفيد الباحثون في مختلف المجاالت، وُصنَّاع القرار، والصحفيون والطالب، والمؤسسات الحكومية، 
الجنسني، وغريها من  المساواة بني  الدِّين،  الديمقراطي،  التحول  االقتصادية،  التنمية  المواضيع، مثل:  العديد من  لتحليل  البيانات، ويستخدمونها  من هذه 

www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp .المواضيع
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مؤسسة )صلتك(16 أو )أصداء بريسون(17، مع التعرض لبعض الدراسات الميدانية التي أعدها باحثون أو مراكز 

رؤية  مركز  أصدرها  التي  الدراسات  تلك  مثل:  العربي،  الخليج  دول  في  متنوعة  مناطق  في  ودراسات  فكر 

للدراسات االجتماعية18، فيما يتعلق بأولويات الشباب السعودي في الجامعات، و أولويات الفتاة السعودية 

الجامعية19 وما صدر - مؤخرًا - عن مركز قراءات لبحوث الشباب، دون أن يتحمل الباحث مسؤولية نتائج هذه 

الدراسات واالستطالعات، مع الرتكيز على استطالعات الرأي والدراسات الميدانية التي أشرف عليها الباحث 

أو كان عضوًا في فريقها، ال سيما في الكويت والسعودية، مثل: استطالع »كيف يفكر السعوديون؟«، »أثر 

العالمي«،  القيم  »مسح  اإلعالمي«،  الت�أثري  قدرات  و«تعزي�ز  الكويتي«،  المجتمع  على  اإللكرتونية  الصحافة 

وغريها، وهذا ليس انتقاصًا من استطالعات الرأي األخرى، وإنما ألنه أتاح للباحث فرصة الرجوع للمادة الخام 

)الصورة األولية(، واستخراج بعض العالقات والنتائج حسب الفئة العمرية التي تم تحديدها، بما يتفق مع الفئة 

العمرية للشباب، ومع وجود بعض الدراسات التي اختلفت قليالً وتمت اإلشارة إليها في مكانها. 

    ومما تجدر اإلشارة إليه، أن استطالعات الرأي للشباب اإلماراتي كانت قليلة جدًا - حسب اطالع الباحث -، وحتى 

استطالع »أصداء بريسون«، فإنه بالرغم من شموله للشباب اإلماراتي، ومقر الشركة التي نفذت االستطالع 

في دولة اإلمارات، إال أنه لم يخصص الشباب اإلماراتي باستطالعات للرأي، وإنما كان ضمن الشباب العربي.    

عمل  فرص  توفري  إلى  الرامية  النشاطات  تشجع  و  العربي،  العالم  في  الشباب  أوضاع  تحسني  إلى  تسعى  إقليمية،  اجتماعية  مؤسسة  هي  “صلتك”   .16
واسعة النطاق، وتعزي�ز ريادة األعمال، وإتاحة المجال أمام الشباب للوصول إلى رؤوس األموال واألسواق، وللمشاركة واالنخراط في التنمية االقتصادية 

http://www.silatech.com/about-us .واالجتماعية
17. أصداء بريسون- مارستيلر، http://www.arabyouthsurvey.com ، وكما ورد في موقعهم، أنه عبارة عن استطالع سنوي، يهدف إلى تقديم صورة واقعية 
عن مواقف ووجهات نظر الشباب العربي، بما يتيح تزويد مؤسسات القطاعني العام والخاص ببيانات وتحليالت ميدانية، تساعدهم في اتخاذ القرارات ووضع 

السياسات السديدة.
ويعترب هذا االستطالع األكرث شمولية من نوعه؛ حيث يغطي دول مجلس التعاون الخليجي الست )اإلمارات، البحري�ن، السعودية، عمان، قطر، والكويت(، واألردن، 
والعراق، وفلسطني، ولبنان، واليمن، وتونس، والجزائر، وليبيا، ومصر، والمغرب؛ ولم يشمل االستطالع سوريا بسبب الصراعات األهلية التي تشهدها البالد. 
وتم إجراء مقابالت معمقة مع المشاركني حول موضوعات عديدة، ابتداء بالمسائل السياسية وانتهاء بالمواقف الشخصية. وت�رتاوح عينة االستطالع ما بني 

)150-300( شاب، ومقر الجهة المشرفة دولة اإلمارات العرب�ية المتحدة. 
www.royahcenter.com  :18. مركز دراسات اجتماعية غري ربحي، و يعد من أقدم مراكز الدراسات في المملكة العرب�ية السعودية

19. أولويات الفتاة السعودية الجامعية، مركز رؤية للدراسات االجتماعية، الطبعة األولى، 2014،1435، الرياض.
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وأما بخصــوص استطالع مــؤسسـة طابــة، التي مقـرها اإلمـارات، فقد شـمـل الشـبـاب اإلمــاراتـي، إال أنــه جــاء 

مقتصرًا على التدين - كما سيأتي.

المختلفة، والتي تم  الرأي  نتائج بعض استطالعات  الكاتب االستناد إلى      وبناًء على تعدد المصادر؛ راعى 

عة، وأزمنة متباعدة؛ مما  تنفيذها من عدة جهات بأدوات مختلفة، وأحجام عينات متفاوتة، وصيغ أسئلة متنوِّ

ق؛ وبالتالي الحكم على العالقات والمؤثرات والروابط بشكل قاطع؛  يضبط ويقلل من التحليل اإلحصائي المعمَّ

فهو أقرب إلى وصف مع تحليل عام للنتائج المباشرة في هذه المصادر الثانوية، دون التعامل مع استطالعات 

التي  االستطالعات  تلك  إال  متماثلة،  بطريقة  تنفيذه  تم  واحد  استطالع  وكأنها  الميدانية  والدراسات  الرَّأي 

أشرف الباحث عليها أو تم توفر بياناتها الخام )Raw data(. والحقيقة أن استخدام هذه المنهجية من شأنه 

االستفادة من عشرات استطالعات الرأي والدراسات الميدانية، من خالل استخراج نتائج الشباب، ومن هنا فإن 

هذا الكتاب يتضمن المصادر الرئيسة )primary data(  والمصادر الفرعية )secondary data(، وهي ميزة جيدة 

للكتاب للجمع بني هذه األنماط من المصادر لمحاولة الخروج بصورة عامة لفهم الشباب الخليجي.

 ،)World Values Survey( ومن األمثلة على التعامل مع البيانات الخام، من خالل نتائج مسح القيم العالمية     

لـ 13 دولة عرب�ية، منها ثالث دول خليجية، تمثلت في كل من )قطر والكويت والبحري�ن(،  في موجته األخرية 

ونظرًا ألن مصدر البيانات واحد، وقد جمعت في نفس الفرتة تقري�بًا، وبنفس الطريقة ضمن الموجة السادسة 

للمسح؛ تم االستناد إليها بدرجة كبرية - كما يتضح في ثنايا الكتاب.

      وفي اختيار المصادر الثانوية، راعى الكاتب - قدر المستطاع - اختيار استطالعات الرأي التي تحقق مستوى 

من الثقة في نتائجها، مع الحذر في بعضها، كالتي لم تحقق هذا المستوى، أو التحفظ على أخرى حسب 

معاي�ري علمية أشري إليها، أو في حال رفضت بعض الجهات التعاون مع الباحث، والرد على تساؤالته  المتعلقة 
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بمنهجية االستطالع، بعد أن تمت مخاطبتهم - مثالً - بطريقة اختيار المستجيبني، وقلة عدد عينة الشباب أو 

عدم توازنها.

     وأخذت بعني االعتبار أن هذا الجهد مكمل لغريه من الدراسات، ال سيما لمجموعة الدراسات التي أصدرها 

الت�كرار،  عدم  على  حرصًا  موجز؛  بشكل  إليها  اإلشارة  تمت  ولذا  والبحوث(،  للدراسات  المستقبل  شباب  )مركز 

وأحيانًا لم يتم التطرق إليها رغم ارتباطها بموضوع هذا الكتاب.

    ولعل من الجوانب المنهجية المهمة في كيفية التعرف على األولويات، باإلضافة لما سريد حول معنى 

األولوية والمطلب والمشكلة والقلق واالهتمام، وغريها من المفاهيم، هو صياغة األسئلة ما بني السؤال 

النتائج من جهة ألخرى،  اختالف  أسباب  أكرب  - من  الكاتب  نظر  - من وجهة  المفتوح، والتي هي  أو  المغلق 

ت�كون  نسبته  إجابة أكرث من غريه، وقد ال  يراه أو يسمعه المستجيب حتما سيأخذ نسبة  الذي  الخيار  حيث إن 

كذلك فيما لو كان سؤاالً مفتوحًا، كما حدث في السؤال عن قلق الشباب، وتم وضع خيار من ضمن خيارات ما 

يقلقهم: »عدم وجود إنرتنت سريع« 20، وكما أضفت خيار )التفكري بحال األمة(، ضمن خيارات إجابة السؤال حول 

أكرث ما يشغل المجتمع السعودي، وبالتالي أخذ نسبة مرتفعة، وهكذا في العديد من الجهات التي تنوعت 

خياراتها ما بني العيش في دولة ديمقراطية، وإمكانية الدخول على إنرتنت بسرعة عالية...إلخ.

     أما مفاهيم الكتاب، فهناك مفهومان رئيسان يقوم عليهما الكتاب، وهما )الشباب الخليجي، واألولويات(، 

وفيما يتعلق بالمفهوم األول، محور الكتاب الرئيس )الشباب الخليجي(، فهم الشباب المواطنون في دول 

مجلس التعاون الخليجي )المملكة العرب�ية السعودية، الكويت، قطر، اإلمارات العرب�ية المتحدة، البحري�ن، وُعمان(، 

ممن ت�رتاوح أعمارهم ما بني )30-18 عامًا(، وهي الفئة العمرية التي اخرتنا التعامل معها في الكتاب، وتمحورت 

حولها أغلب الدراسات واالستطالعات بالمنطقة. وهنا يجدر بيان بعض الجوانب في هذه المسألة؛ لما لها من 

20. انظر: تقري�ر أصداء بريسون، 2012، مرجع سابق، ص 8.
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أهمية، وما تحمله من اختالف وجهات نظر حيالها، فالمتابع لألدبيات التي تناولت موضوع الشباب كمرحلة 

عمرية مؤثرة، يدرك أنه من الصعوبة بمكان تحديد مرحلة الشباب زمنيًا من أين تبدأ، ومتى تنتهي؟ أو الجزم 

بأخطر فرتاتها وأهمها؟ بشكل دقيق و واضح المعالم؛ حيث إن هناك اختالفًا بني العلماء والجهات المعنية 

في تحديد سنوات الفئة العمرية لمرحلة الشباب؛ ذلك أن مفهوم الشباب من المفاهيم الخالفية، شأنه في 

ذلك شأن الكثري من المفاهيم في العلوم االجتماعية بصفة عامة. و قد اختلف الباحثون المتخصصون حول 

تحديد هذا المفهوم؛ فمنهم من يحدده انطالقًا من الزاويتني العمرية والبيولوجية، ومنهم من يحدده في 

ضوء الخصائص النفسية واالجتماعية21، فيعترب البعض أن زمن سن الشباب يبدأ من بداية الخامسة عشرة إلى 

بداية األربعني، بحيث نجد أن مرحلة الشباب هي أعلى نسبة في مراحل العمر، ويكون فيها أكرث تجارب الحياة 

والعمل واإلنتاج، وت�تضح نسبة مرحلة الشباب إلى غريها من مراحل العمر بالجدول اآلتي ) 1 (22:

جدول ) 1 ( مراحل العمر

 المرحلة
السنوات

النسبة المئوية
إلىمن

22 %الرابعة عشرةالوالدةالطفولة

40 %األربعنيالخامسة عشرةالشباب

15 %الخمسنيالحادية واألربعني الكهولة

23 %الوفاةالحادية والخمسني الشيخوخة

21. مركز رؤية للدراسات االجتماعية، القنوات الفضائية وعالقتها باالنتماء والهوية الوطنية للشباب السعودي، الرياض،1431 هــ، ص 22. 
http://www.alukah.net/web/eleid/0/19202/#ixzz42fF4rR2H  .22 ،  انظر : د.عبدالله الطارقي، تصنيف المراحل العمرية، قراءات ، 1437، 2016
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     وي�رى البعض أنها تقتصر على ما بني العشرة والثالثني عامًا، وغريهم يرى أنها تنحصر فيما بني الثامنة 

واألربعني عامًا، وقد عرَّفت الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام ١٩٨٥م، الشباب بأنهم: »األفراد الذين 

ت�رتاوح أعمارهم بني )١٥ - ٢٤( عامًا«، ومنذ ذلك الحني وجميع الدوائر اإلحصائية في األمم المتحدة تستخدم 

تلك الفئة العمرية في جميع اإلحصاءات العالمية المتعلقة بالشباب. وهناك توجه يحصر تلك المرحلة ما بني 

)١٥ - ٢٥( عامًا ؛ وهذا يتفق مع مفهوم المؤتمر األول لوزراء الشباب العرب، المنعقد بجامعة الدول العرب�ية 

في القاهرة عام ١٩٦٩م، الذي حدَّد تلك المرحلة بمن ت�رتاوح أعمارهم ما بني )١٥-٢٥( عامًا، وهو ينسجم مع 

المفهوم الدولي المتفق عليه، وكذلك مع مفهوم المسؤولني عن الشباب في دول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربي.

المنفذة،  الجهة  العمرية حسب  الفئة  ت�تنوع  الشباب،  العملية الستطالعات رأي  الممارسة       وعلى صعيد 

تاري�خ  في  للشباب  وطني  مسح  وأول  أكرب  تنفيذ  في  فمثالً:  والدراسة،  االستطالع  من  المرجوة  واألهداف 

الكويت، اعتمد العمر من سن )12 – 34( عامًا، وباعتبارهم يمثلون 72 % من المجتمع الكويتي23. وفي دراسة 

)29-15( عامًا، وفي  العمرية من  الفئة  السعودية، حددت  العرب�ية  المملكة  الشباب في  )مركز قراءات( حول 

استطالع الشباب العربي، الذي نفذته شبكة الجزي�رة، تحدد العمر ما بني )31-17( عامًا24 ، وفي استطالع الشباب 

األردني حول المشاركة السياسية، تم تحديد العمر ما بني )35-18( عامًا25.

وبصرف النظر عن االختالف، فإن هذه الدراسة حدَّدت مفهوم الشباب إجرائيًا على أنه المرحلة العمرية التي 

ت�رتاوح بني  )30-18( عامًا؛ ولذا فإن المصادر التي أعيَد أو أعدنا تحليلها أو استخراج نتائجها اعتمدت على هذه 

الفئة العمرية، وقد استندنا على الدراسات واستطالعات الرأي التي حددت فئة عمرية أقل أو أكرث، وتمت 

اإلشارة إلى ذلك، ال سيما حينما ذكرت أول مرة، وكما أن بعض الدراسات استندت إلى الشباب الذكور فقط أو 

http://alkuwaityah.com/Article.aspx?id=351076 .23
24. استطالع رأي الشباب في بلدان الرب�يع العربي، 15 نيسان/ أبري�ل إلى 25 أيار/مايو  2013، رعاية شبكة الجزي�رة، تنفيذ االستطالع: شركة سيغما كونساي، 

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/07/2013728132952362541.html   :)وشمل بلدان )تونس، مصر، ليبيا، اليمن
25. د.محمد شرف القضاة، د. سامر أبو رمان، استطالع رأي الشباب األردني حول المشاركة السياسية، 2016، مركز عالم اآلراء.

http://www.worldofopinions.org/?p=4627
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اإلناث، ال سيما في المملكة العرب�ية السعودية، وتمت اإلشارة إليها كذلك26.  

     وفيما يتعلق بالمفهوم الثاني »األولويات«، فنجد أن كلمة )أولى( في اللغة: اسم تفضيل، بمعنى �َأَحّق 

و�َأْجَدر؛ وله األولويَّة الُكربى، ويقصد بها - حسب التعريف البسيط في معجم اللغة المعاصر -: »أهّم من أّي 

شيء آخر«27 ؛ وحسب قاموس وبيسرت28  : »شيء يعترب أكرث أهمية من اآلخر، و يحتاج أن يتم التعامل معه 

أوالً«؛ وفي تعريف آخر: »األشياء التي يهتم بها الشخص، ويعتقد أنها مهمة«.

     ولما بدا أن التعامل مع مفهوم األولويات في استطالعات الرأي عادة ما يتم بالمعنى الواسع، لتشمل 

بينها، ال سيما  البال، والمشكالت29، والحاجيات، واالهتمامات، وصعوبة الفصل  المطالب والقلق وما يشغل 

حينما يتم وضع اإلجابات ضمن أسئلة مفتوحة أو مغلقة؛ فهنا يحدث االختالف في النتائج، وقد تعامل الكتاب 

مع هذا االتساع، فأضيفت كلمة اهتمامات لعنوانه، والتي تعني - بحسب معجم المعاني الجامع -: »اتجاه 

نفسّي إلى تركيز االنتباه حول موضوع معنّي له«30. 

وقد ركز الكاتب في  تحديد األولويات واالهتمامات على ما يعربِّ عنه الشباب بأنه أولويَّة وأهميَّة واهتمام 

ومطلب، من خالل نتائج استطالعات الرأي، وعرض النتائج حسب الموضوع، والتسلسل الزمني للنتيجة، وكما 

تم في العرض تنوع توزيع األفكار واألدوار – إن صح التعبري– حسب الدول والمعلومات المتوافرة؛ حرصًا على 

توجهات  نتائج  في  الفرق  لعرض  السعودي  الشباب  على  االختيار  وقع  المثال:  سبيل  فعلى  اإلطالة،  عدم 

26. انظر تفصيال: د. مصطفى حجازي، الشباب الخليجي والمستقبل، دراسة تحليلية نفسية اجتماعية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط 1، 2008،  ص 
.16-19

http://www.maajim.com/dictionary/%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9 .27
http://www.merriam-webster.com/dictionary/priority .28

29 . على سبيل المثال: كان السؤال في المؤشر العربي الصادر عن المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات عن أهم مشكلة تواجه بلدانهم، وتم التعبري 
عنها في التقري�ر كأولوية، انظر: المؤشر العربي في نقاط، 2014،  ص 6.

/http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D8%A7%D9%87%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85 :30. معجم المعاني الجامع
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الُعماني،  الشباب  تناولت  التي  السابقة  الدراسات  أكرث في  بتفصيل  المجتمع، وتم  أفراد  باقي  الشباب عن 

وفي مجال اإلعالم فصلنا ما يتعلق بالشباب الكويتي ...إلخ.

العربي  المستوى  بأقرانهم على  الخليجي مقارنة  الشباب  اهتمامات وأولويات  التعرف على       وإلتمام 

الرأي.  استطالعات  بعض  في  وردت  كما  المقارنة  واألولويات  االهتمامات  بعض  إضافة  تمت  والعالمي؛ 

ولضمان دقة النتائج؛ كان ال بد من البحث عن الدراسات التي تم تنفيذها في أكرث من بلد، وبنفس األسئلة 

واألدوات قدر المستطاع، ولعل مسح القيم العالمي )World Values Survey( أبرز نموذج يمكن االستناد إليه؛ 

لذا اخرتنا بعض األسئلة منه، التي تدل على أهمية بعض األمور واألشخاص لدى الشباب.

     وفيما يتعلق بالدراسات السابقة لهذا الكتاب، فمن الواضح أن هناك المئات من الدراسات الميدانية التي 

تضمنت استطالع آراء الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، سواًء بالجامعات أو األماكن العامة وغريها، 

في كل دولة من دول المجلس، كما سنذكر بما يتعلق بالشباب الُعماني كنموذج، إال أنه لم يسبق – حسب 

اّطالع الكاتب -  وجود دراسة استطلعت آراء الشباب الخليجي في الدول الست فقط، وهناك عدد محدود جدًا 

ممن استطلعوا آراء الشباب على المستوى العربي أو العالمي، ومنها دول الخليج الست، كدراسة )أصداء 

بعض  اختارت  دراسات  من  بغريها  مقارنة  أساسية،  بيانات  أنتجت  التي  الوحيدة  ت�كون  ربما  والتي  بريسون(، 

الدول، سواًء بقصد أو بظروف حتَّمت االختيار، كعدم الحصول على الموافقات الرسمية أو الدعم المطلوب، 

القيم  مسح  مثل:  الناس،  عامة  رأي  استطالعات  من  الشباب  بيانات  استخرجت  التي  الدراسات  تلك  وحتى 

العالمي، والذي لم يتضمن طوال مراحل تنفيذه للمشروع، الذي انطلق في الثمانينات من القرن الماضي 

وحتى الموجة السادسة، والتي انتهت بعام 2014، لم يتضمن دول الخليج مجتمعة، فعلى سبيل المثال: كانت 

في موجتها األخرية )الكويت وقطر والبحري�ن( فقط، وكذلك الحال في دراسة )The Ideation Center(31 ؛ حيث    

Strategy&(، http://www.strategyand.pwc.com/global/home/who_we_are( والتي أصبحت فيما بعد شركة ،))Booz & Company’s 31. تابع لشركة
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تضمنت استطالع آراء الشباب في )السعودية واإلمارات وقطر(، رغم أن عنوان التقري�ر كان »الشباب في دول 

مجلس التعاون الخليجي... مواجهة التحدي«32 .

ذت استطالعات رأي لكل الشباب الخليجي، ضمن مشروع واحد      وعليه، فإنه من الصعوبة أن تجد دراسة نفَّ

بالشأن  المهتمة  للجهات  مستقبلة  لمشاريع  المقرتحات  من  يكون  أن  يمكن  ما  وهذا  الفئة،  لهذه  مخصص 

الشبابي الخليجي. وعلى أي حال، تشكل الدراسات المنتشرة عن الشباب في هذه الدول مصدرًا معلوماتيًا 

الخليجي، وهو ما  الشباب  لتقديم صورة أشمل عن  نتائجها؛   لربط  الحاجة  الخليجي، مع  الشباب  جيدًا لفهم 

حاولنا في هذا الكتاب تقديمه باالستناد إلى عدد معني من استطالعات الرأي، ولكنه يحتاج للمزيد من البحث 

والدراسة أيضًا.

إلى مجاالت  الكتاب  أجزاء  الخليجي، تم تقسيم  الشباب  تنوع موضوعات اهتمامات وأولويات      وفي ضوء 

رئيسة، تعكس هذه الموضوعات، فكانت البداية تقديم نظرة إحصائية عامة عن الشباب الخليجي واستطالعاته، 

التي  االجتماعي، والجوانب  المستوى  الخليجي على  الشباب  ونماذج من دراساته، ثم اهتمامات ومطالب 

تشغل تفكريهم وتقلقهم، وعالقات الشباب الخليجي، وإشغال أوقات فراغهم، وأولويات القراءة لديهم، 

واألماكن المفضلة عندهم، ثم تناول الجزء الرابع اهتمامات وأولويات الشباب على المستوى االقتصادي، 

وفيه أهمية العمل في حياتهم، ومجاالت االست�ثمار، وقطاع العمل المفضل لديهم، تالها مجاالت اإلنفاق. 

وفي الجزء الخامس تطرقنا ألولويات الشباب الخليجي على المستوى اإلعالمي وشبكات التواصل  االجتماعي، 

من حيث المصادر اإلعالمية التي يعتمدون عليها، ونوعية الربامج المفضلة لديهم في التلفزي�ون واإلذاعة، 

وغريها، ومتابعة شبكات التواصل االجتماعي، والصحافة اإللكرتونية ومدى ت�أثريها والثقة بها والرضا عنها 

32. د. منى صالح الدين المنجد وآخرون، “الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة التحدي”.
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وفيه  السياسي،  المستوى  على  الشباب  واهتمامات  أولويات  السادس  الجزء  وتناول  معها.   والتفاعل 

محاولة التعرف على أهمية السياسة في حياة الشباب، ومستوى اهتمامهم بها، ومدى الفخر بجنسياتهم، 

أولويات  السابع  الجزء  وتناول  السياسية.  والقضايا  المفاهيم  وبعض  السياسية  األنظمة  ألنماط  ونظرتهم 

واهتمامات الشباب الخليجي على مستوى الدين والعقيدة. وفي الجزء الثامن تطرقنا لقضايا متنوعة في 

من  وغريها  التطوعي،  والعمل  والبيئة  والرياضة  الت�كنولوجيا  مستوى  على  الخليجي  الشباب  اهتمامات 

المواضيع المتنوعة.   

الخليجي مع الشباب العربي، وعلى  ثنايا األجزاء تقديم صورة مقارنة عن توجهات الشباب       وحاولنا في 

)SWOT Analysis(33، وتوصيات متنوعة،  الرباعي  بنتائج عامة والتحليل  الكتاب  اخت�تم  العالم، وأخريًا  مستوى 

نسأل الله – تعالى - أن يكون فيها الفائدة لكل العاملني بهذا الحقل الهام، وأن تساهم في نهضة األمة.

http://www.arageek.com/2015/03/24/how-to-use-  :33. هو أسلوب تحليلي لمعرفة نقاط القوة والضعف، والفرص والتهديدات لجهة أو ظاهرة معينة
swot-analysis.html



22

أوالً: استطالعات آراء الشباب
في دول مجلس التعاون الخليجي ... رؤية عامة
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    نستعرض في هذا الجزء مدخالً عامًا يلقي نظرة على بعض الجوانب اإلحصائية للشباب الخليجي، ثم نقدم 

مالمح عامة عن استطالعات رأي الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، من حيث مظاهر النمو، ونماذج 

من الدراسات الميدانية، ومقرتحات التطوي�ر والتحسني، باالستفادة من مرحلة االطالع والتعامل معها، وذلك 

على النحو اآلتي:

)أ ( الشباب الخليجي ....نظرة إحصائية: 
    بلغ عدد سكان دول مجلس التعاون، من مواطنني و وافدين، في عام 2014 م، نحو 50.3 مليون نسمة، 

مقابل 48.8 مليون نسمة في عام 2013 م، وبنسبة نمو قدرها )3.1 %(. ويتوزع السكان في دول المجلس 

على مساحة تبلغ 2.4 مليون كيلو مرت مربع، وتبلغ الكثافة السكانية لدول المجلس 21 نسمة لكل كيلو مرت 

مربع في عام 2014 م، مقارنة بـ 5 نسمة لكل كيلو مرت مربع في عام 1980 م، ويقدر عدد الذكور بـ 30.6 مليون 

نسمة في عام 2014 م، ويمثلون ما نسبته )60.8%( من إجمالي عدد السكان، مقابل 19.7 مليون نسمة من 

اإلناث، ويمثلن ما نسبته )39.2%( من إجمالي عدد السكان.

     وقد نما عدد سكان دول مجلس التعاون بدرجة كبرية خالل العقود الثالثة الماضية؛ فبينما كان في عام 

1980 م حوالي 13.4 مليون نسمة، ارتفع العدد إلى 16.3 مليون نسمة في عام 1985 م، وبنسبة زيادة قدرها 

%22، ثم تسارع النمو السكاني لدول المجلس مع تزايد حجم النشاط االقتصادي وتوفر الرعاية الصحية، ليصل 

إلى 21.3 مليون نسمة في عام 1990م، بنسبة نمو بلغت )31 %( خالل خمس سنوات. 

بلغ عدد سكان  الزيادة، حتى  النمو السكاني في  للتنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة؛ استمر  ونتيجة 

دول مجلس التعاون في عام 2000م ما مجموعه 29.9 مليون نسمة، بنسبة زيادة قدرها )40 %( خالل عشر 

سنوات.

     وفي عام 2005 م بلغ عدد السكان 33.8 مليون نسمة، ليصل إلى 50.3 مليون نسمة في عام 2014 م، 

بزيادة قدرها نحو 20.4 مليون نسمة خالل عشر سنوات. 

وبلغت الزيادة الطبيعية للسكان 758.9 ألف نسمة في عام 2014 م، مقابل 690.4 ألف نسمة في عام 2000م؛ 
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إذ بلغ عدد المواليد األحياء 893.8 ألف مولود في عام 2014 م، مقابل 883.8 ألف مولود في عام 2013 م، و 

777.8 ألف مولود في عام 2000 م. أما الوفيات، فقد سجلت في عام 2014 م حوالي 134.9 ألف حالة وفاة، 

مقابل حوالي 133.3 ألف حالة وفاة في عام 2013 م، و 87.4 ألف حالة وفاة في عام 2000 م.

شكل ) 1 ( جملة السكان في دول مجلس التعاون 1995 - 2014

المصدر: الكتاب اإلحصائي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي 2014 / المركز اإلحصائي الخليجي، مسقط، 

عمان، ص26.
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    وفيما يتعلق بإحصاء الشباب الخليجي، نجد أنه ال يختلف عن المجتمع العربي من حيث ارتفاع نسبة الشباب 

فيه على مستوى العالم؛ حيث إنها دول فتّية، وأن ما يقرب من ثلث المواطنني في البحري�ن وُعمان وقطر، 

وربع المواطنني في الكويت واإلمارات العرب�ية المتحدة، تنحصر أعمارهم بني 15 و 29 عامًا 34.  وبحسب دراسة 

الخليج  دول  مواطني  متوسط  وصل  فقد  التحدي«،  مواجهة  الخليجي:  التعاون  مجلس  دول  في  »الشباب 

العربي، البالغة أعمارهم دون سن 25، في عام 2010، إلى )41.4 %(، و تعترب ُعمان والسعودية أعلى دول 

الخليج من حيث نسبة الشباب إلى إجمالي عدد السكان؛ حيث تصل نسبة الشباب فيهما إلى )51.5%( في ُعمان، 

و )50.8 %( في السعودية، تليهـمـا البـحــريـن )43.9 %(، ثم الـكـويـت )37.7 %(، فقطر )33.8 %(، واإلمــارات بنسـبـة

 .35 )% 31( 

شكل ) 2 ( التوزيع النسبي للسكان في دول مجلس التعاون حسب فئات العمر 1995 - 2014

Lori Plotkin Boghardt, Youth Activism in the Small Gulf States, The Washington Institute, March 28, 2013 . 34
35.  د. منى صالح الدين المنجد وآخرون، “الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة التحدي”، ص 2.

 Jeffrey Ghannam, Social Media in the Arab World: Leading up to the Uprisings of 2011, A Report to the Center for International Media Assistance,•
.3 February 2011, Washington D.C, p 6
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جدول ) 2 ( السكان حسب الجنس وفئات العمر والجنسية )سعودي/غري سعودي(
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الكتاب اإلحصائي السنوي لدول مجلس التعاون الخليجي 2014 / المركز اإلحصائي الخليجي، مسقط، عمان، 26.

) 35 % ( من عدد السكان      وفي سلطنة عمان، تشكل فئة الشباب، ما بني سن 15 وحتى 25، ما يقرب من 

الُعمانية  الدراسات  كافة  ت�تبناه  ما  وهو  2010م36،  عام  تعداد  نتائج  حسب  وذلك  السلطنة،  في  الُعماني�ني 

واستطالعات الرأي التي ت�تناول الشباب الُعماني.

    وبحسب نتائج دراسة وطنية 37 بلغ تعداد الُعماني�ني منتصف عام 2015 م 2.4 مليون نسمة، بمعدل زيادة بلغ 

)3.73 %(، مقارنة بنفس الفرتة من عام 2014. وتعتمد التقاري�ر الحكومية في تحديد فئة الشباب على أنهم 

ما بني 15 إلى 29 عامًا، حيث تبلغ نسبة تلك الفئة العمرية من جملة تعداد السكان )30 %(، وت�تصدر محافظتا 

مسقط وشمال الباطنة أعلى نسبة من إجمالي الشباب الُعماني�ني؛ حيث بلغت )39.2 %(، وت�تقارب نسبتا الشباب 

من الجنسني المسجلني في السلطنة إلى النصف لكل منهما، مع زيادة طفيفة في نسبة الذكور بدرجة )1%( 

تقري�بًا.

     وقد بلغت نسبة الشباب العاملني في القطاع الحكومـي حـوالـي )25 %( من إجـمالي العاملني، بمستوى 

الــذكــور  رضا وظيفي بلغ )89 %(؛ حيث تبلغ نسبة األمان الوظيفي بذات القـطـاع )98 %(، وت�تـسـاوى نسـبـة 

واإلنـاث )50 %:50 %( من الشباب العاملني في القطاع الحكومي. 

بمستوى رضا  العاملني،  إجمالي   من   )%  43( حوالي  الخاص  القطاع  في  العاملني  الشباب  نسبة  وتبلغ       

وظيفي بلغ )64 %( تقري�بًا، حيث تبلغ نسبة األمان الوظيفي بذات القطاع )77 %(، وتبلغ نسبة الذكور )77 %(، 

بينما تبلغ نسبة اإلناث )23 %( من الشباب العاملني في القطاع الخاص.

    وفيما يتعلق بالوضع التعليمي، تنقسم فئة الشباب بني التعليم قبل الجامعي ما بني  15 إلى 17 عامًا، 

36. اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة عمان )2016(: عن اللجنة الوطنية للشباب - الفئة العمرية التي تستهدفها اللجنة.
https://www.ncsi.gov.om/   . 37 . سلطنة عمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ الشباب العماني في سطور – يوم الشباب العماني، أكتوبر

Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=WFIj3YSDp4VrQu76jvRXPg%3d%3d



28

حيث تبلغ النسبة اإلجمالية اللتحاق تلك الفئة بالمدارس )95.6 %(، وت�تنوع بني الذكور واإلناث؛ حيث تبلغ نسبة 

الذكور الملتحقني بتلك المرحلة )96.3 %(، أما اإلناث فتبلغ نسبتهن )95.1 %(. 

 ،)% 92( االلتحاق  عامًا، فتبلغ نسب  إلى 29   18 ما بني  العمرية  للفئة  الجامعي  التعليم      وأما على صعيد 

وبشكل عام تزيد نسبة الطلبة اإلناث عن الذكور في مؤسسات التعليم العالي بنسبة )63 % للطالبات الجدد، 

60 % للدارسات، و 58 % للخري�جات(، مقابل ) 37 %  للطالب الجدد، 40 % للدارسني، و42 % للخري�جني( الذكور.

     وإذا انتقلنا إلى المملكة العرب�ية السعودية، و بالنظر إلى تقديرات الهيئة العامة لإلحصاء بالمملكة38، يقدر 

عدد سكـان المملكة العرب�ية السعودية، وفقًا لنتائج المسح الديموجرافي 1437هـ/ 2016م، بـ 31742308 نسمة، 

مــقــارنـــة بـ 27236156 نســمـة في تعــداد 1431هـ/2010م، وذلـك بــزيــادة مقــدارهــا 4506152 نسمــة، ونسـبتــهــا

 16,54 %، وبمتوسط معدل نمو سنوي قدر بـ 2,54 %، ويتوزع هؤالء السكان حسب الجنس بما نسبته 57,44 % 

)ذكور(، و 42,56 % )إناث(، من جملة السكان في عام 1437 هـ / 2016م. 

سكان  جملة  من   %  63,2 بنسبة  أي  نسمة؛   20064970 المسح   لنتائج  وفقًا  السعودي�ني  السكان  عدد  وبلغ 

المملكة، و يتوزع السكان السعوديون حسب الجنس بما نسبته 50,96 % )ذكور( و 49,04 % )إناث( من جملة 

السكان السعودي�ني عام 1437 هـ/ 2016 39.

وفيما يتعلق بالشباب السعودي، نجد أن إجمالي تلك الفئة يبلغ  4.332277، يقسمون إلى ثالثة مستويات: 

))15-19 سنة(، )20-24 سنة(، )25-29 سنة((، وتبلغ إجمالي نسبة الذكور  2.092487 نسمة، كما تبلغ نسبة اإلناث 

2.239790 نسمة. 

        

http://www.cdsi.gov.sa/ar/4401 .38
39.  المسح الديموجرافي Demography Survey ، 2016 ، الهيئة العامة لإلحصاء ، المملكة العرب�ية السعودية ، ، 2016 ، ص 18
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جدول ) 3 ( السكان الكويتيون في كل محافظة حسب النوع وفئات العمر

   

وفيما يتعلق بالشباب الكويتي ما بني عمر 29-15 عامًا، فقد بلغ تعدداهم - حسب التعداد  السكاني 2011 - بلغ  

309 آالف نسمـــة، من أصـــل 1.089.969، وت�تـســاوى نسبــة الـــذكـــور واإلنــاث تـقـري�بـًا؛ حـيــث بلـغـت نسبــة الــذكـور
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 50.6 %، مقــابــل 49.4 % لإلنــاث  -  كـمـا هــو مبني في الـجــدول ) 3 (. 

   وفيما يتعلق بمملكة البحري�ن، فقد بلغ إجمالي عدد السكان 1314562 نسمة عام 2014،  يمثل البحرينيون 

منهم )630744( نسمة، بنسبة )48 %(، ويمثل الوافدون نسبة 52 %. وتبلغ نسبة اإلناث من البحريني�ني 49.1 %، 

مقابل 50.9 % للذكور40 .

 جدول ) 4 (، عدد السكان في البحري�ن

عدد
السكان 

الجملةغري بحرينيبحريني

إجماليذكرأنثىإجماليذكرأنثىإجمالي

2010570,687.00282,235.00288,452.00657,856.00181,951.00475,905.001,228,543.00

2011584,688.00288,810.00295,878.00610,332.00164,727.00445,605.001,195,020.00

2012599,629.00294,275.00305,354.00609,335.00154,240.00455,095.001,208,964.00

2013614,830.00301,885.00312,945.00638,361.00162,925.00475,436.001,253,191.00

2014630,744.00309,905.00320,839.00683,818.00198,170.00485,648.001,314,562.00

)ب ( استطالعات رأي الشباب الخليجي ... نظرة عامة:
   ثمة العديد من مظاهر النمو في مجال دراسات الشباب، ومشاريع قياس رأيهم في منطقة الخليج العربي،  

نتناولها هنا، ونتبعها بعرض نماذج لدراسات في بعض الدول، مع الرتكيز على سلطنة ُعمان كنموذج، ونتبعها 

/http://www.cio.gov.bh/cio_ara . 40
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باستعراض أهم مالمح هذه الدراسات واستطالعات الرأي، بما يسهم في تطوي�رها وتحقيق دورها المنشود 

بمشيئة الله – تعالى -.

   بداية، فيما يتعلق بمظاهر نماء مجال دراسات الشباب بدول مجلس التعاون،  فقد لوحظ – خالل السنوات 

الشباب، منها ما هو على مستوى دول  بحوث  المتخصصة في  الدراسات  ت�أسيس عدد من مراكز   - األخرية 

مجلس التعاون الخليجي، كالمركز الوطني ألبحاث قضايا الشباب في جامعة الملك سعود بالرياض41، ومركز 

س - مؤخرًا - في المملكة العرب�ية  شباب المستقبل للدراسات والبحوث والتطوي�ر في مملكة البحري�ن، كما أسِّ

للشباب  كبرية  استطالعية  دراسة  نفذ  وقد  جدة،  في  الشباب  ودراسات  لبحوث  قراءات  مركز  السعودية 

السعودي على مستوى المملكة. 

    وكذلك يوجد بعض الكراسي البحثية والمراكز في الجامعات المهتمة بدارسات الشباب، مثل: كرسي األمري 

بالشباب، ومن  تهتم  إلى جهات وهيئات  باإلضافة  العزي�ز42،  عبد  الملك  جامعة  الشباب في  لبحوث  سلطان 

نشاطاتها تنفيذ استطالعات الرأي، مثل: مركز الملك سلمان للشباب43. عالوة عن األجهزة الوطنية الشبابية، 

كاللجان الوطنية والوزارات والهيئات المستقلة والمختصة بتلك الفئة، مثل: اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة 

عمان.  

   وكما سبق القول بأن هناك قلة من الدراسات االستطالعية التي جمعت كل دول مجلس التعاون الخليجي، 

مع وجود الكثري من الدراسات التي تضمنت استطالع آراء الشباب، ال سيما الدراسات الميدانية في الجامعات 

الخليجي عامة، وت�كرر ذلك كل عام بشكل  الشباب  آراء  التي جمعت  الدراسات  أبرز  العلمية. ومن  والمعاهد 

 ASDA’A Burson-Marsteller Arab( دوري منذ عام 2008، استطالع أصداء بريسون مارستيلر للشباب العربي

أنها دراسة عن  إلى  الخليج، مع إشارتها  الرأي فشملت بعض دول  باقي استطالعات  أما   ،44)Youth Survey

ncys.ksu.edu.sa . 41
http://sultanchair.kau.edu.sa . 42

/http://www.psyc.org.sa . 43
http://www.arabyouthsurvey.com/ar/about :44 . انظر تفصياًل حول االستطالع وتحميل التقاري�ر السابقة وملخص النتائج في
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الشباب الخليجي، مثل: دراسة »الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي ...مواجهة التحدي«، الصادرة عن 

.)Booz & Company’s( مركز الفكر في  شركة

   وكجزء من النظرة العامة عن الدراسات االستطالعية المتعلقة بالشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، 

نستعرض هنا نموذج دراسات تناولت الشباب الُعماني45، ونشري إلى عدد من الدراسات وثيقة الصلة بالموضوع، 

الممثلة  المعتربة  المنهجية  واتِّباعها  نتائجها  الموضوعية في  عالية من  بدرجة   - تبدو  - كما  ت�تسم  والتي 

للشباب الُعماني، باإلضافة إلى حداث�تها ومعاصرتها، والتي تم االستناد عليها بصفة رئيسة في هذا الكتاب 

باإلضافة  ُعمان،  الوطني لإلحصاء والمعلومات بسلطنة  المركز  العماني، والصادرة عن  بالشباب  يتعلق  بما 

لالستناد على بحوث ودراسات متوفرة في كل من اتحاد مكتبات الجامعات المصرية، ومكتبة جامعة أم القرى، 

ومكتبة جامعة والية نزوى بسلطنة ُعمان، ومكتبة دار المنظومة وآسك زاد اإللكرتونية، وهي على النحو 

اآلتي:

1. دراسة »قيم الشباب في سلطنة ُعمان« 46: 
    وهي استطالع للرأي، يستهدف التعرف على قيم الشباب؛ بهدف تطوي�ر وقياس مجموعة من المؤشرات 

االجتماعية المتعلقة بقيم واتجاهات الشباب نحو العديد من القضايا، مثل: التعليم، والعمل، واستخدام أدوات 

التواصل االجتماعي، ومدى االعتقاد بأهمية القيم الدينية في الحفاظ على ترابط األسرة والمجتمع.

وقد تم جمع بيانات االستطالع عن طري�ق المقابالت عرب الهاتف )الثابت والمحمول( وفق استبيان إلكرتوني، 

45 . انظر تفصيل عرض دراسات عن الشباب السعودي كنموذج - أيضا - في: مركز قراءات، “الشباب في المملكة العرب�ية السعودية”، 1435-1434هـ، ص ص 21-50.
https://ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContent-  :)2015 ( 46 . سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، “قيم الشباب في سلطنة عمان”، مارس

Doc/bar_Explore%20the%20values%20of%20Omani%20youth_e533af48-8941-43eb-84bf-cda4abc94d32.pdf
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السلطنة،  محافظات  جميع  شملت  عامًا،   29 إلى   18 الشباب  فئة  من  ُعمانيًا  مواطنًا   1243 العينة  حجم  وبلغ 

ومختلف المستويات التعليمية والفئات العمرية.

مستوى  و  الجديدة  اإلعالم  لوسائل  الُعماني  الشباب  تعرض  بني  »العالقة  دراسة   .2
المعرفة السياسية« 47:

للمواقع والمدونات  السلطان قابوس  التعرف على مظاهر استخدام طالب جامعة  الدراسة      وتستهدف 

اإللكرتونية، وعالقتها بالمعرفة السياسية، وكذلك العالقة بني وسائل اإلعالم الجديدة، المتمثلة في اإلنرتنت 

والمعرفة السياسية، ورصد اتجاهات طالب جامعة قابوس نحو المواقع اإللكرتونية.

بت�أهيل الشباب للحياة العامة،  وألنهم  واستهدفت الدراسة طالب جامعة السلطان قابوس؛ كونها معنية 

العينة 370  الجديدة، والتعامل معها، وقد بلغت  ت�كنولوجيا وسائل اإلعالم  الفئات قدرة على استيعاب  أكرث 

مفردة، موزعة بالتساوي على الطالب والطالبات، بواقع 185 استمارة لكل فئة. 

    وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المتعلقة بتوجهات الشباب نحو القضايا السياسية الداخلية والخارجية، 

المعارف  استقاء  في   - نظرهم  وجهة  من   - مالءمة  أكرث  كونها  التوجهات؛  تلك  في  اإلنرتنت  ت�أثري  ومدى 

والحقائق نحو القضايا الداخلية والخارجية.

3. دراسة »تصور مقرتح لتمكني الشباب الُعماني وتفعيل مشاركتهم المجتمعية من خالل 
شبكة التواصل االجتماعي المفضلة لديهم«48 :

47 . طه عبد العاطي نجم، أنور بن محمد الرواس: العالقة بني تعرض الشباب الُعماني لوسائل اإلعالم الجديدة ومستوى المعرفة السياسية، مجلة دفاتر 
السياسة والقانون، الجزائر، يناير، )2011(، العدد )4(، ص ص 46 – 86.

48 . محمد بن علي البلوشي، محمد بن صالح العجمي )2015(: تصور مقرتح لتمكني الشباب الُعماني وتفعيل مشاركتهم المجتمعية من خالل شبكة التواصل 
االجتماعي المفضلة لديهم، بحوث مشروع االست�كتاب، المرحلة األولى، اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة عمان.
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     هدفت الدراسة إلى تعريف دور شبكات التواصل االجتماعي في تحقيق التمكني الفردي والجماعي، وتفعيل 

الُعماني  الشباب  لتمكني  مقرتح  تصور  ووضع  نظرهم،  وجهة  من  الُعماني  للشباب  المجتمعية  المشاركة 

وتفعيل مشاركتهم المجتمعية عرب شبكة التواصل االجتماعي المفضلة لديهم. 

    ولتحقيق أهداف الدراسة؛ اسُتخدم المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم تصميم استبانة ت�كونت من ثالثة 

للمجالني  الخماسي   )Likert(ليكرت مقياس  استخدام  وتم  المقرتح،  والتصور  والمشاركة،  التمكني،  مجاالت: 

ت�كونا من )27( فقرة، بينما كان المجال الثالث عبارة عن سؤالني: األول - حول الشبكة  األول والثاني، اللَذين 

الُعماني،  الشباب  لتمكني  المقرتح  التصور  حول  مفتوح  سؤال   - واآلخر  الشباب،  لدى  المفضلة  االجتماعية 

المجتمعية، وطبقت االستبانة ورقيًا وإلكرتونيًا على عينة عشوائية بلغت )1889( شابًا  وتفعيل مشاركتهم 

وشابًة، شملت محافظات السلطنة جميعها. 

   وأظهرت النتائج أن لشبكات التواصل االجتماعي دورًا كبريًا في تحقيق التمكني الفردي والجماعي، وتفعيل 

المشاركة المجتمعية للشباب الُعماني من وجهة نظرهم. وأبرزت الدراسة توصيات، منها: وضع اسرتاتيجية 

التواصل  شبكات  عرب  الُعماني  للشباب  المجتمعية  المشاركة  وتمكني  تفعيل  على  تقوم  مت�كاملة،  إعالمية 

االجتماعي، ودعم ومساندة المجموعات الشبابية الناشطة على شبكات التواصل االجتماعي، والتي لها دور 

فاعل في خدمة قضايا المجتمع. 

   في حني خرجت الدراسة بمقرتحات، ومن أبرزها: دراسة هذا الموضوع باستخدام متغريات أخرى، من قبيل 

دور شبكات التواصل االجتماعي في تنمية مشاركة الشباب في القضايا المجتمعية.

وتوطني  توظيف  في  ودوره  الُعماني  الخاص  للقطاع  االقتصادية  »األهمية  دراسة   .4
الموارد البشرية«49 :

49 . محمد خميس الحسني )2010(: األهمية االقتصادية للقطاع الخاص العماني ودوره في توظيف وتوطني الموارد البشرية، المؤتمر العربي الثاني ) تنمية 
الموارد البشرية وتعزي�ز االقتصاد الوطني (، المنظمة العرب�ية للتنمية اإلدارية - سلطنة ُعمان، ص ص 469 - 479.
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   واستهدفت الدراسة التعرف على دور القطاع الخاص في استيعاب القوى البشرية المتزايدة من الشباب 

في دفع عجلة اإلنتاج، من خالل استعراض دور القطاع الخاص الُعماني وطنيًا في تحقيق التنمية االقتصادية، 

وتعدد مجاالته، ومدى تجاوبه مع السياسات الحكومية، من حيث تنفيذ القرارات والمبادرات الحكومية؛ مما 

انعكس إي�جابيًا على االرتقاء بمعدل النمو على المستوى القومي.

عنه،  الشباب  عزوف  إلى  يؤدي  الذي  القطاع،  لهذا  االجتماعي  السياق  على  بالتعرف  الدراسة  واهتمت      

الت�أمينية،  والمزايا  األجور،  حيث  من  الُعماني،  للشباب  جاذبة  بيئة  تجعله  التي  التوصيات  من  عدد  وتقديم 

والرعاية الصحية، وضرورة تبني تلك المؤسسات لنظام عمل واضح.

 5. دراسة »الدور المأمول من المراكز الثقافية الشبابية من وجهة نظر الشباب بسلطنة 
ُعمان«50 :

بالدولة، ولكي تجد هذه  الدراسة من وجود تصورات قامت بإعدادها مؤسسات مختلفة     انطلقت مشكلة 

التصورات القبول والتطبيق العملي لها؛ فإن الدراسة سعت إلى استقصاء الدور المأمول من هذه المراكز 

بما يحقق طموحات الشباب من وجودها في المجاالت الشبابية الثقافية واالجتماعية، وغريها، بما يعكس 

المأمول  الدور  التعرف على  الدراسة في  الثقافية الشبابية، حيث تحددت أهداف  المنظور الشامل للمراكز 

من المراكز الثقافية الشبابية من وجهة نظر الشباب أنفسهم، من خالل ما تقيسه أداة الدراسة، والتعرف 

على مدى وجود فروق حول الدور المأمول من المراكز الثقافية الشبابية من وجهة نظر الشباب أنفسهم، 

من خالل ما تقيسه أداة الدراسة، بناء على متغريات: النوع، والمحافظات، والفئات العمرية، وطبيعة العمل.

وقد سعت الدراسة، في ضوء أهدافها، إلى اختيار األسس المنهجية بما يتوافق مع  الدراسة؛ فقد انتهجت 

المنهج الوصفي اإلجرائي؛ وذلك للتعرف على الدور المأمول من المراكز الثقافية الشبابية من وجهة نظر 

الشباب أنفسهم، وتناولت مجموعة من المتغريات، شملت النوع، والمرحلة العمرية، والمحافظة السكنية، 

50 . رجب بن علي العويسي وآخرون )2015(: الدور المأمول من المراكز الثقافية الشبابية من وجهة نظر الشباب بسلطنة ُعمان، بحوث مشروع االست�كتاب، 
المرحلة األولى، اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة ُعمان.
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عامًا،   29 إلى   15 من  العمرية  مراحلهم  تمتد  الذين  الشباب  جميع  الدراسة  مجتمع  وشمل  العمل.  وطبيعة 

بجميع محافظات سلطنة ُعمان، وتم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية؛ حيث وّزعت أداة الدراسة ورقيًا 

وإلكرتونيًا، وقد بلغت عينة الشباب 287 شابًا وشابة من الجنسني ذوي المرحلة العمرية المشار إليها، مع 

توزيع العينة على متغريات الدراسة )النوع االجتماعي، والمرحلة العمرية، والمحافظة، والحالة االجتماعية(.

6. دراسة »معاي�ري االختيار الزواجي لدى الشباب في المجتمع الخليجي: دراسة مقارنة بني 
الشباب الكويتي والشباب الُعماني«51 :

منظور  من  وذلك  الُعماني�ني،  والشباب  الكويتي�ني  الشباب  رؤية  بحسب  الزواجي  االختيار  الدراسة  بحثت       

في  المفضلة  المواصفات  فهو  الثاني  أما  االختيار،  تفضيالت  في  األول  البعد  يتمثل  بعدان؛  له  اجتماعي 

شخصية شريك الحياة. وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها 619 مفردة من الشباب المقبلني على الزواج، 

وتوزعت العينة بني الشباب الكويتي�ني بنسبة )%46.2(، والشباب العماني�ني )%53.3(. أما من حيث الجنس، فإن 

العينة توزعت بني الذكور بنسبة )%48.6(، واإلناث بنسبة )%51.4(. واعتمدت الدراسة على استبانة مقنَّنة من 

حيث الثبات والصدق، وت�تفق في محتواها مع موضوع الدراسة وهدفها.

    وت�تلخص نتائج الدراسة في أن هناك اتفاقًا - إلى حد كبري جدًا - بني آراء الشباب الكويتي والشباب الُعماني 

بشأن المواصفات المفضلة في شريك الحياة، سواء من الذكور أو من اإلناث.  وقد فسرت النتائج في ضوء 

أدبيات علم االجتماع والواقع االجتماعي الثقافي في المجتمعني الكويتي والعماني، خاصة أن هذه النتائج 

المجتمعات  شهدتها  التي  االجتماعي  التغري  عوامل  بت�أثري  يتعلق  ما  في  االجتماعية  النظرية  منطق  تؤكد 

العرب�ية الخليجية منذ حقبة النفط، وما ترتب على الرثوة النفطية من تحوالت في االقتصاد ونمط المعيشة، 

وقد سادت الثقافة الحضرية، وتراجعت الثقافة التقليدية، ومع الثقافة الحضرية ت�تنامى الفردية واالستقاللية، 

الكويتي  الشباب  بني  مقارنة  دراسة  الخليجي:  المجتمع  في  الشباب  لدى  الزواجي  االختيار  معاي�ري   :)2007( علي  محمد  سعاد  الناصر،  عبدالرحمن  فهد   .  51
والشباب الُعماني، مجلة دراسات الخليج والجزي�رة العرب�ية، الكويت، العدد )127(، ص ص 55 - 103.
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ويتوجه الفرد نحو التعبري عن ذاته، وتفعيل اختياراته الشخصية فيما يتعلق باألمور التي تخصه في الحياة، بما 

في ذلك اختيار الزواج.

7. دراسة »الشباب العماني في سطور«52 : 
    تستهدف هذه الدراسة استعراض أوضاع الشباب الُعماني في الفئة العمرية  15 إلى 29 عامًا، ذكورًا وإناثًا، 

من خالل التعرف على حجمهم وتوزيعهم الجغرافي في جميع محافظات السلطنة، وأوضاعهم التعليمية 

والصحية والعلمية واالجتماعية والرياضية والثقافية. وتوصلت الدراسة لعدد من النتائج ذات دالالت إحصائية 

عن األوضاع الديموغرافية والعلمية والصحية والتعليمية للشباب العماني وقت إجراء الدراسة، باإلضافة إلى 

التعرف على مدى مشاركاتهم المجتمعية، وصورها، وخصائصها.

8. دراسة »توجهات الشباب الُعماني نحو سوق العمل«53 : 
   قام المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات بتنفيذ الدورة الثالثة من دراسة توجهات الشباب العماني نحو 

سوق العمل؛ بهدف التعرف على اتجاهات الشباب وتفضيالتهم الوظيفية، والتغريات التي حدثت في تلك 

االتجاهات؛ لتحقيق فهم أعمق لتوجهاتهم نحو سوق العمل؛ كي يعد أولوية لضمان نجاح هذه السياسات 

على  الطلبة  هي:  الشباب،  من  رئيسة  فئات  ثالث  الدراسة  واستهدفت  المرجوة.  النتائج  وتحقيق  والربامج، 

في  المنخرطون  أو  المدرسي،  بعد  ما  الدبلوم  برامج  في  سواًء  السلطنة،  بداخل  العالي  التعليم  مقاعد 

مقاعد الدراسة الجامعية؛ والشباب الباحثون عن عمل، والمسجلون في هيئة سجل القوى العاملة؛ والشباب 

https://www.ncsi.gov.om/ :52 . سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ الشباب الُعماني في سطور –  يوم الشباب الُعماني”، أكتوبر
         Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=WFIj3YSDp4VrQu76jvRXPg%3d%3d

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/ :53 . سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2016(: “ توجهات الشباب الُعماني نحو سوق العمل “، يناير
      Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=xHtIBZ38wwqWMiux3lZJHQ%3d%3
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الثالث،  الفئات  هذه  من  ممثلة  عشوائية  عينات  على  الحصول  وتم  العمل.  قطاعات  مختلف  في  العاملون 

واستطلعت آراؤها إما عرب االتصال الهاتفي من قبل كوادر مدربة ومؤهلة في هذا المجال، أو عرب الربيد 

اإللكرتوني واستمارة إلكرتونية تم استيفاؤها من قبل المبحوث.

9. دراسة »أثر البث الفضائي المباشر على الهوية الثقافية الُعمانية«54 : 
الُعمانية  الثقافية  الهوية  على  المباشر  الفضائي  البث  أثر  وتفسري  وتحليل  فهم  إلى  الدراسة  تسعى     

بأبعادها )القومية، والدينية، واالجتماعية، والرمزية( .ولتحقيق هذا الهدف؛ اعتمدت الدراسة على أسلوب 

المسح االجتماعي لعينتني من المبحوثني؛ إحداهما - عينة عامة من جمهور المشاهدين، قوامها 522 مفردة 

من كال الجنسني، تم سحبها بطريقة عشوائية من جامعة السلطان قابوس في محافظة مسقط وجامعة ظفار 

وكليتي الرتب�ية والتقنية في محافظة ظفار؛ واألخرى - عينة خاصة من جمهور المسؤولني عن  التلفزي�ون 

العماني، قوامها 52 مفردة، وسحبت بطريقة عشوائية منتظمة، واستندت الدراسة على صحيفتي استبانة 

الستيفاء البيانات من عينتي الدراسة. 

    وفي ضوء نتائج الدراسة الميدانية صاغ الباحث توصيات ومقرتحات دراسته، والتي تؤكد على ضرورة االهتمام 

ت�كنولوجيا اإلعالم  - من  المستطاع  - قدر  الُعماني، ومحاولة االستفادة  القيمي والثقافي  النسق  بتفعيل 

واالتصال العالمية، بشكل يسمح من خالله بمرور الموروث الثقافي والحضاري العربي بشكل عام، والموروث 

العماني بشكل خاص، وضرورة تفعيل دور األسرة الُعمانية في االضطالع بواجبها اإلرشادي والرتبوي تجاه 

أبنائها، وذلك من خالل انتقاء الربامج التي ت�تفق مع قيم ومعاي�ري المجتمع الُعماني.

الدراسات  إن  القول:  يمكن  و  كنموذج.  العماني  الشباب  تناولت  دراسات  عرض  من  القدر  بهذا  ونكتفي 

االستطالعية التي تناولت الشباب الخليجي بالدراسة والتحليل والرصد مت�أرجحه ما بني االحرتافية والبساطة، 

وثمة مالحظات عليها، يمكن إجمالها بما يأتي: 

الُعمانية”، رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة عني  الثقافية  البث الفضائي المباشر على الهوية  أثر   “ 54. سالم بن عامر بن سالم )2005(: 
شمس، القاهرة.         
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- تباين الرؤى في السن: ثمة اختالف في السن المعتمد للشباب - كما أشرنا بالمفهوم -؛ ولذا ينبغي االنتباه 

  عند التعامل أو نقل آراء الشباب دون ذكر السن المعتمد في كل دراسة أو تقري�ر أو استطالع وغريه.

- شمول الشباب غري المواطنني في الدراسات: انطالقًا من أن دول الـخـليـج الـعـربـي يقطنهــا الكـثـري مــن غري 

  المواطنني، ومنهم الشباب، رغم أن البلد الخليجي هو موطنهم الذيـن ولــدوا وترعــرعــوا فيـه، وربمــا الكـثري 

  منهم ال يعرف غريه؛ لذا تجد في بعض التقــاريــر ذكــر عــدد السـكــان بمن فيهـم الخليجـي وغري الخليجي، مثل: 

  التقري�ر العربي الستخدام المعلومات واالتصاالت - دبي، اإلمارات العرب�ية المتحدة - عام  2011.

      ولذا يجدر بالجهات االستطالعية والبحثية الت�أكيد على هذه المعلومة للجهة المستفيدة؛ ففي بعض األحيان 

ال يكون من الحكمة دراسة الشباب من غري مواطني الدولة، وبالعكس، حسب أهداف الدراسة واالستطالع، 

فعلى سبيل المثال: الدراسات التسويقية، التي يهمها الشراء ممن يعيش على أرض البلد؛ لتسوي�ق خدماتها 

ومنتجاتها، فإنها ال يهمها جنسية الزبون.. في حني نرى بعض الجهات العالمية، التي تهتم بالقيم واألفكار 

الوافدين  دون  الخليجية  للجنسية  الحاملني  من  المستجيب  يكون  أن  تشرتط  كانت  البلد،  أهل  يحملها  التي 

)األجانب(، حتى لو كان مولودًا فيها، ويعيش طوال عمره فيها. وعلى كل الحاالت ينبغي االنتباه إلى هذه 

المسألة في التعامل مع استطالعات رأي الشباب.

- صهر الفئة الشبابية في جملة عدد السكان: فبعض الدراسات اعتمدت نتائــج الــدراسـات واستطــالعــات الــرأي 

   التي تعاملت مع مجموع السكان، واعتربته يعرب عن الشباب، ال سيما عندما ال يكون متاحًا لديهم إعادة تحليل 

   البيانات، وانتقاء الفئة العمرية للشباب. 

- صهر الشباب الخليجي في جملة الشباب العربي: بعـض الــدراســات تحــدثـت عــن الشـبــاب الخليجــي من ضمــن 

   الشباب العربي، ولربما كان من األفضل فصلهم، ال سيــما حينـما يتبـني وجــود اختــالفات أو يتوقع ذلك، مثل: 

   دراسـة )Booz( فيـمـا يتعـلـق بتهيئـة ســوق العمـل55.

- الحذر من مثالية اإلجابات: قد ت�تضمــن نتـائــج بعـض االستطـالعــات وجــود بعض المثالية والمجــاملــة فـي إجــابــة 

،)Booz & Company’s( 55 . “الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي ...مواجهة التحدي”، الصادرة عن مركز الفكر في  شركة
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  الشباب عن أسئلة بعــض استطالعــات الــرأي، مثل: التديــن؛ وهــو ما يستدعـي الحــذر بطـريقــة التعـامل معـهــا 

   واالعتماد عليها بدرجة كبرية.

- إشراك الشباب في استطالعات الرأي المتعلقة بهم: كجزء من تطوي�ر دراسات الشباب، تحتاج عمليــة تحــديــد 

  المجاالت البحثية في قضايا الشباب إلى آلية أكرث تفـاعليــة في إشـراك الشبــاب أنفـسهــم فيـهـا، ومن األمثلــة   

  الجيـدة في هذا السيــاق مــا قــام بــه الـمـركــز الوطنــي ألبحاث الشبــاب في جــامـعة المــلك سـعــود، مــن خــالل   

ت كالً مــن الشبــاب والشابات والخرباء المعني�ني بشـؤون الشبــاب، والتي هدفـت إلى »تحديد       حلقة نقاشيــة ضمَّ

  األولويات البحثية المتعلقـة بقضايــا ومشـكـالت الشـبـاب في المملكـة العــرب�يــة السعــوديــة«، حيث تــم التـعــرف    

  على أراء الشباب والشابـات حـول قضــايـاهــم وهمـومـهـم ومـشكـالتـهـم.
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ثانيًا: اهتمامات وأولويات الشباب الخليجي
 على المستوى االجتماعي
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        شهدت دول مجلس التعاون الخليجي نموًا متسارعًا وازدهارًا اقتصاديًا وثقافيًا واجتماعيًا، أحدث تغريًا 

الفتًا في بنية هذا المجتمع بجوانبه االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتنموية.

له  المجال  يحدث في هذا  تغري  كل  التغري وضوحًا؛ وذلك ألن  أكرث مظاهر  االجتماعية من  الجوانب       وتعد 

البناء الطبقي للمجتمع، وفي القيم والمعاي�ري  انعكاس في أنماط العالقات االجتماعية بني األفراد، وفي 

التي تؤثر في سلوك األفراد.

    ويلعب الشباب دورًا هامًا في بناء المجتمعات؛ حيث يعترب المجتمع الشاب أقواها؛ العتماده على طاقة 

هائلة تحركه، فالشباب قادة المستقبل بقوة آرائهم ونضوجهم الفكري المقرون بالطاقة والصحة الجسدية 

ويساهمون  وينتجون،  وي�رتقون  يفكرون  العلم  خالل  فمن  األمام،  إلى  التنمية  عجلة  تدفع  التي  السليمة، 

بالعطاء الفكري؛ ليكونوا قادة مؤثري�ن في مختلف شرائح المجتمع. 

د الظروف الحياتية؛ ازدادت االحتياجات االجتماعية، وأصبحت في تغري مستمر؛ مما يستدعي التعرف       ومع تعقُّ

عليها، باعتبارها متطلبات ضرورية يجب إدراكها من قبل المعني�ني ببناء قدرات الشباب.

وفي هذا الجزء نستعرض أهم مالمح اهتمامات وأولويات الشباب الخليجي على المستوى االجتماعي، من 

األمور في حياتهم، مثل:  المعيشية، وأهمية بعض  الخليجي والمطالب  الشباب  التعرف على عالقات  خالل 

األسرة واألصدقاء، والجوانب التي تشغل تفكريهم، وما يقلقهم من مواقف.

)أ( اهتمامات ومطالب وأولويات الشباب الخليجي: 
اللجنة  ذت  الُعماني، وسعيًا للوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم؛ نفَّ     فيما يتعلق بالشباب 

الوطنية للشباب برنامجًا استقرائيًا، تمثَّل في االلتقاء بعدد من الشباب، من خالل الجلسات االستقرائية، في 

ست محافظات في السلطنة؛ للتعرف على أولويات الشباب العماني في عدد من المجاالت، حيث وصل عدد 

المشاركني في جميع الجلسات )900 شاب وشابة(.
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الحكومي،  القطاع  بالسلطنة:  الشبابية  الفئات  لجميع  أفضل  تمثيل  تحقيق  اختيارهم  في  روعي  وقد       

والقطاع الخاص، وطالب الجامعات الحكومية والخاصة، وأصحاب المبادرات الشبابية، والباحثني عن فرص عمل، 

الجلسات  نتائج  تصنيف  وتم  المدني56،  المجتمع  ومؤسسات  الرياضية،  واألندية  الخاصة،  االحتياجات  وذوي 

االستقرائية تلك إلى تسعة مجاالت رئيسة، تعرب عن أولويات الشباب الُعماني، و جاءت في المرتبة األولى: 

العمل واالقتصاد، بنسبة  تليها  الصحية واالجتماعية، بنسبة 78 %؛  تليها  التعليمية والرتبوية، بنسبة 84 %؛ 

بنفس  معها  وت�تساوى   ،%  38 بنسبة  والفنية،  اإلعالمية  ثم  %؛   43 بنسبة  والرتفيهية،  الرياضية  ثم  %؛   75

الرتتيب والدرجة: الدينية والقَيميَّة، بنسبة 38 %؛ تليها الثقافية واإلبداعات األدبية، بنسبة 35 %؛ ثم القانونية 

والحريات، بنسبة 32 %؛ فالتقنيات واالبت�كارات العلمية، بنسبة 26 %.

     وبالنسبة لما يهتم به الشباب العماني عرب شبكة اإلنرتنت: ت�أتي الموضوعات الثقافية بالرتتيب األول، بنسبة 

15.6 %؛ تليها مباشرة الموضوعات الرياضية، بنسبة 14.9 %؛ تليها الموضوعات السياسية، بنسبة %13.4؛ ثم 

الموضوعات الفنية، بنسبة 11.6 %؛ ثم الموضوعات الدينية، بنسبة 10.6 %؛ ثم الموضوعات الرتبـــوية، بنــسبـــة 

8 %؛ ثم الموضوعات االقتصادية، بنسبة 7.7 %؛ وأخريًا الموضوعات التنموية، بنسبة 5.6 % 57.

      وفيما يتعلق بنظرة الشباب السعودي، فقد طرح عليهم مجموعة من األولويات المعيشية58، وتم السؤال 

عن درجة ت�أي�يدهم لها بشكل مباشر، من خالل تقديم عدة أولويات مطروحة إعالميًا في المملكة، ال سيما في 

العام 2015.

56 . سلطنة عمان، اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة عمان )2013(: مؤشرات إحصائية عن الجلسات االستقرائية للشباب العماني،:
http://www.nyc.om/?page_id=510

57 . طه عبد العاطي نجم، أنور بن محمد الرواس )2011(: العالقة بني تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم الجديدة ومستوى المعرفة السياسية، مجلة 
دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، يناير، العدد )4(، ص ص 46 – 86

58 . تم استخراج النتائج الخاصة بالشباب من  دراسة “ كيف يفكر السعوديون”، إشراف: سامر أبو رمان، مصطفى الحباب، ص ص 26-28
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     وكما يالحظ تعدَّت نسبة الت�أي�يد لمجموعة األولويات التي تضمنها استطالع الرأي 95 % الجدول ) 5 (، ويظهر 

الشباب  أيدها  والتي  األولويات،  هذه  على رأس  جاءت  حيث  البلد؛  واستقرار  أمن  حفظ  أولوية  نسبة  ارتفاع 

بدرجة كبرية.

جدول ) 5 (، ت�أي�يد/ عدم ت�أي�يد الشباب السعودي لبعض األولويات المعيشية 

 المرحلة
أؤيدها 
بدرجة 
كبرية

ال أؤيدهاأؤيدها
ال 

أؤيدها 
مطلقًا

88.510.90.60حفظ أمن واستقرار البلد

82.815.70.90.6المحافظة على األخالق والقيم اإلسالمية

77.815.70.90زيادة الوعي الثقافي والتعليمي

75.123.41.50تنمية الخدمات الصحية

71.326.31.80.6توفري سكن لكل مواطن

69.828.41.50.3توفري وظيفة لكل مواطن

53.4424.40.3زيادة المستوى المعيشي للمواطنني

         

    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، وجمع المؤيدين مقابل غري 

إال  اختالفًا  نلحظ  ولم  األولويات،  هذه  كل  على  األخرى  الفئات  مع  الشباب  فئة  رأي  اتفاق  يتضح  المؤيدين، 

أن الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا يرون لزيادة الوعي الثقافي والتعليمي أهمية أكرب مما تراه فئة 

الشباب.
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     وفيما يتعلق بالقضايا االجتماعية األكرث أهمية لتعامل السلطات معها، من وجهة نظر الشباب السعودي، 

تم عرض مجموعة من المطالب، وسمح لكل مستجيب بخياري�ن فقط، وأوضحت النتائج أن »الحد من ارتفاع نسبة 

المختصة  السلطات  أن  منهم   %  64 يرى  حيث  السعودي؛  الشباب  عند  أهمية  األكرث  القضية  هي  البطالة« 

يجب أن تسعى إلى توفري فرص عمل جديدة، والحد من ارتفاع نسب البطالة، وجاء »القضاء على الفقر« في 

المرتبة الثانية على سلم أهم القضايا التي يجب على الحكومة التعامل معها، بنسبة بلغت 29 % من الشباب 

السعودي، ثم قضايا المرأة، بنسبة 28.9 % - كما يتضح من الشكل رقم ) 3 (.

شكل ) 3 ( أهم ما يطلب الشباب السعودي من السلطات التعامل معه

مجموع النسب أكرث من 100 %؛ ألنه كان يسمح للمستجيب بأكرث من خيار.

 توطيد
 العالقات

االجتماعية

أخرى/رفض
اإلجابة

الطرق
والمواصالت

قضايا المرأة  قضايا
الشباب

مجاالت
الصحة

البطالة الفقرالتعليم
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    وقد اتفق الشبان والشابات على هذه القضايا، باست�ثناء مطالبة اإلناث باهتمام السلطات بقضايا المرأة 

بشكل أكرث. 

شكل ) 4 ( أهم ما يطلبه الشباب السعودي من السلطات التعامل معه حسب النوع

 

مجموع النسب أكرث من 100 %؛ ألنه كان يسمح للمستجيب باإلجابة بأكرث من خيار.

الشابات

 توطيد العالقات
االجتماعية

الطرق
والمواصالت

االهتمام
بقضايا المرأة

االهتمام
بقضايا الشباب

مجاالت
الصحة

القضاءالتعليم
على الفقر

 الحد من ارتفاع
نسبة البطالة

الشبان
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    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول أهم القضايا المجتمعية 

التي يجب أن ت�تعامل معها السلطات، بّينت النتائج وجود اتفاق بني الشباب والفئات األخرى على أن »البطالة 

والفقر« هما أهم القضايا التي يجب أن ت�تعامل معها السلطات قبل غريها من القضايا؛  ولكن البطالة بدرجة 

أكرب لدى الشباب؛ حيث بلغت نسبتها 64 % عندهم مقابل 40.2 % عند الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا،  

واختلف الشباب عن الفئات األخرى في رؤيتهم ألهم القضايا بعد ذلك؛ حيث تحتل قضية المرأة المرتبة الثالثة 

لدى الشباب، تليها قضية التعليم، ثم قضايا الشباب.. بينما ت�أتي قضايا الشباب لدى الفئة العمرية التي تزيد 

عن 30 عامًا في المرتبة الثالثة، تليها قضايا التعليم، ثم مجاالت الصحة، واتفق كالهما على أن قضايا الطرق 

والمواصالت، و توطيد العالقات االجتماعية، ت�أتي في المراتب األخرية.  

من  أكرب  بدرجة  كان  الشباب  بقضايا  عامًا   30 عن  تزيد  التي  العمرية  الفئة  اهتمام  أن  بالذكر  الجدير  ومن      

اهتمام الشباب أنفسهم بقضاياهم، ومن المفارقات - أيضًا - أن اهتمام الشباب بقضايا المرأة كان أكرث من 

اهتمامهم بقضاياهم، في حني أن قضايا المرأة ت�أتي في ترتيب مت�أخر لدى الفئة العمرية التي تزيد عن 30 

عامًا.
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جدول ) 6 ( أهم ما يطلبه الشباب السعودي من السلطات التعامل معه مقارنة بالفئة 
العمرية األكرب

أكرث من 30 عامًاالشباب القضية

40.2 %64 %البطالة

26.8 %29.1 %الفقر

9.5 %28.9 %قضايا المرأة

16.2 %23.2 %التعليم

22.7 %17.9 %قضايا الشباب

12.9 %15.5 %مجاالت الصحة

6.3 %12.8 %الطرق و المواصالت

4.5 %7.2 %العالقات االجتماعية

4.5 %1.2 %أخرى/رفض اإلجابة

    وبالنظرة التحليلية لما ورد في استمارة مسح القيم العالمية  من استجابات عن السؤال الخاص »باألهداف 

األكرث أهمية، والتي يجب أن تحققها البلد خالل العشر السنوات القادمة من وجهة نظر الشباب في البحري�ن 

نظر  - من وجهة  جاء على رأسها  األهداف؛ حيث  أهمية بعض  النظر حول  تباين في وجهات  وقطر«، يظهر 

الشباب البحريني - القوة العسكرية الكافية للدفاع عن البلد: 38.5 %، يليها في الرتتيب التطور نحو مجتمع 

بينما  النمو االقتصادي: 26 %.  أكرث مودة وإنسانية: 36 %، ثم اقتصاد مستقر: 29 %، ثم مستوى عالٍ من 
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القائمة، وكانت نسبة  االقتصادية رأس  األهداف  احتلت  القطري؛ حيث  الشباب  لدى  القائمة  اختلفت    هذه 

تحقيق مستوى عالٍ من النمو االقتصادي: 60.5 %، يليه في الرتتيب االقتصاد المستقر: 49.7 %، ثم الحد من 

األسعار: 23.4 %، ثم التطور نحو مجتمع مستقر: 19.7 %.

جدول ) 7 (  األهداف األكرث أهمية التي يجب أن تحققها البلد خالل العشر السنوات القادمة 
من وجهة نظر الشباب البحريني والقطري

قطرالبحري�ن الهدف

60.5 %26.0 %مستوًى عالٍ من النمو االقتصادي

16.7 %38.5 %القوة العسكرية الكافية للدفاع عن البلد

15.9 %16.7 %أن يكون للناس ت�أثري أكرب في األمور التي ت�تعلق بأعمالهم ومجتمعاتهم المحلية

6.9 %18.9 %محاولة أن ت�كون مدننا أكرث جماال

59.2 %24.2 %المحافظة على النظام في البلد

10.1 %36.1 %أن يكون للناس ت�أثري أكرب في صنع القرارات المهمة التي ت�تخذها الحكومة

23.4 %21.8 %الحد من ارتفاع األسعار

7.2 %17.9 %حماية حرية الرأي

49.7 %29.6 %اقتصاد مستقر

19.7 %36.0 %التطور نحو مجتمع أكرث مودة وإنسانية

16.4 %18.1 %التطور للوصول إلى مجتمع تقدَّر فيه األفكار أكرث من األموال

14.2 %16.3 %مكافحة الجريمة
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    وبما يرتبط باألولويات واالهتمامات االجتماعية، وردت في مسح القيم العالمي – الموجة السادسة بعض 

األسئلة حول أهمية األسرة واألصدقاء في حياة الشباب، وهنا نورد أهم النتائج في الدول الخليجية الثالث 

أن األسرة  تبنيَّ  باألسرة،  يتعلق  العالم: ففيما  العرب�ية وبعض دول  بالدول  المسح، مقارنة  المشمولة في 

الرتتيب،  على  البحري�ن  ثم  الكويت  ثم  قطر  من  كل  في  الشباب  من  العظمى  الغالبية  حياة  في  جدًا  مهمة 

ويالحظ من النتائج أن أهمية األسرة للشباب في البحري�ن متدنية مقارنة بكل من قطر والكويت.

    وبالمقارنة بني الدول الثالث تبني من النتائج، بعد جمع خيار ) مهم جدًا، مهم إلى حدٍّ ما(، أن األسرة مهمة 

في حياة 99.7 % من  الشباب القطري، 98.9 % من الشباب الكويتي، و 87.5 % من الشباب البحريني، وقد بلغ 

المتوسط الحسابي ألهمية األسرة لدى الشباب الخليجي )94.6 %( )77.2 % مهمة جدًا، 7.4 % مهمة(.

جدول ) 8 (  أهمية األسرة في حياة الشباب الكويتي والبحريني والقطري

غري مهممهم إلى حد مامهم جدًاالدولة
غري مهم على 

اإلطالق

0.0 % 0.3 %0.9 %98.8 %قطر

0.2 % 0.9 %5.3 %93.5 %الكويت

1.9 %10.6 %44.2 %43.3 %البحري�ن

 



51

شكل ) 5 ( أهمية األسرة في حياة الشباب الكويتي والبحريني والقطري

    

وبالنظر ألهمية األسرة لدى الشباب الخليجي مقارنة بباقي الدول العرب�ية التي تضمنها مسح القيم العالمي 

في موجته األخرية )العراق، األردن، لبنان، فلسطني، اليمن، مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، والمغرب(، بيَّنت النتائج 

أن هناك تقاربًا كبريًا جدًا في أهمية األسرة.

    وبالمجمل، وبرغم الفارق البسيط جدًا، فقد جاء الشباب القطري في المركز الرابع بني الدول العرب�ية من 

حيث أهمية األسرة، والشباب الكويتي في المركز الثامن عرب�يًا، بينما جاء الشباب البحريني في المركز الثالث 

عشر - واألخري - من حيث أهمية األسرة في حياتهم.
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شكل ) 6 ( أهمية األسرة في حياة الشباب الخليجي

الشباب  أن  دراسة  بينت  فقد  العالمي،  المسح  نتائج  مع  ينسجم  وبما  الُعماني،  بالشباب  يتعلق  وفيما       

طبيعة  يربز  مما  المجتمع؛  وترابط  األسرة  تماسك  على  للحفاظ  القيم  أهمية  على  يؤكد  زال  ما  الُعماني59 

العالقات السائدة بني الشباب الُعماني، حيث يؤكد ما نسبته 97.5 % على األهمية القصوى في الحفاظ على 

 https://www.ncsi.gov.om/Pages/Polls.aspx -   :59. سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ قيم الشباب في سلطنة ُعمان”، مارس
                                                                  collapseP9
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قيم الشباب والعالقات األسرية، وأكد ما نسبته 2.5 % أهميتها إلى حد ما، وما نسبته 0.5 % على عدم األهمية. 

     وبمقارنة أهمية األسرة لدى الشباب الخليجي بأهميتها على مستوى دول العالم، التي شملها مسح 

القيم العالمي في موجته السادسة، بيَّنت النتائج أن أهمية األسرة لدى الشباب الخليجي أقل منها على 

المستوى العالمي )94.6 % الخليج، 98.3 % العالم(. وبشكل عام، فقد جاءت قطر في الرتتيب الحادي عشر 

عالميًا، والكويت في الرتتيب التاسع والثالثني عالميًا، بينما جاءت البحري�ن في الرتتيب األخري عالميًا من حيث 

أهمية األسرة للشباب.  

شكل ) 7 ( أهمية األسرة لدى الشباب الخليجي على مستوى دول العالم
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     وفيما يتعلق بأهمية األصدقاء في حياة الشباب، يالحظ أن لألصدقاء دورًا مهمًا في حياتهم بكل من قطر 

بنسبة )98.3 %(، والكويت بنسبة )94.7 %(، ثم البحري�ن )76.2 %(.

جدول ) 9 ( أهمية األصدقاء في حياة الشباب الكويتي والبحريني والقطري

غري مهممهم إلى حد مامهم جدًاالدولة
غري مهم على 

اإلطالق

0.0 %1.7 %24.5 %73.8 %قطر

0.7 %4.6 %38.1 %56.6 %الكويت

7.7 %16.1 %39.2 %37.0 %البحري�ن

وعند أخذ المتوسط العام ألهمية األصدقاء عند الشباب الخليجي، تبنيَّ أن %88.7 من الشباب في الدول الثالث 

يرون أن األصدقاء مهمون في حياتهم )54.5 % مهم جدًا، 34.2 % مهم نوعًا ما(؛ مما يدل على ضرورة بناء 

األنشطة الشبابية أو أية فاعليات متعلقة بهم بصورة جماعية، ومن خالل الجماعات الصغرية؛ حيث تؤكد تلك 

النتائج على أهمية الصديق في حياتهم، وتجاوز تلك النسب حاجز الثقة في االستطالع، وهو 70 % - كما هو 

موضح بالشكل اآلتي ) 8 (:
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شكل ) 8 ( أهمية األصدقاء في حياة الشباب البحريني والكويتي والقطري

 

    وعند المقارنة بني أهمية األصدقاء لدى الشباب الخليجي والشباب العربي، بينت النتائج أنه ال يوجد فرق 

ملحوظ؛ حيث بلغت النسبة )88.7 % للدول الثالث مقارنة بـ 89.4 % للدول العرب�ية(، وبفارق أقل من 1%.

    وبشكل عام، فقد جاءت قطر في المركز األول عرب�يًا، والكويت في المركز الثالث، بينما جاءت البحري�ن في 

المركز الثالث عشر، واألخري، شكل ) 9 (.
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شكل ) 9 ( أهمية األصدقاء في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالدول العرب�ية

    

      وكذلك عند مقارنة أهمية األصدقاء في حياة الشباب الخليجي )البحريني والكويتي والقطري( بأهمية 

األصدقاء في حياة الشباب على المستوى العالمي، بينت النتائج أنه ال يوجد فرق ملحوظ بينهما؛ حيث بلغت 

النسبة )89.4 %( على المستوى الخليجي، و )89.1 %( على المستوى العالمي.

      وحول الرتتيب، فقد جاءت قطر في المركز الرابع عالميًا من حيث أهمية األصدقاء في حياة الشباب، والكويت 

في المركز الثاني والعشري�ن عالميًا، بينما جاءت البحري�ن في المركز السادس والخمسني عالميًا. 
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شكل ) 10 ( أهمية األصدقاء في حياة الشباب البحريني والكويتي والقطري مقارنة بالمستوى العالمي
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- مالحظة: ليست كل الدول المشمولة بالمسح تظهر بالشكل.
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)ب( ما يشغل ويقلق تفكري الشباب الخليجي؟ 
    وارتباطًا باالهتمامات واألولويات حاولت بعض استطالعات الرأي التعرف على أهم األمور التي تمثل أكرب 

اهتمامات أفراد المجتمع، وتشغل تفكريهم، من خالل السؤال: »ما هو أكرث ما يشغل بالك )تفكريك(؟« وعند 

النظر لنتائج بعض االستطالعات، يبدو أن القضايا والهموم االقتصادية تشكل الجزء األكرب مما يشغل بال الشباب 

الخليجي60؛ حيث كشفت دراسة »الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي... مواجهة التحدي« أن الشباب في 

دول مجلس التعاون الخليجي )اإلمارات، السعودية، وقطر( قلقون بصورة أساسية حول الوضع االقتصادي 

المشمولة  الثالث  الخليجية  الدول  الشباب في  87 % من  والحصول على وظيفة61، واعترب  المالية،  واألمور 

المعيشة، وبنسبة 62 %،  ت�كاليف  ارتفاع  يليها مشكلة  البطالة مشكلة أساسية في بالدهم،  أن  باالستطالع 

ثم العثور أو الحصول على وظيفة بنسبة 55 % 62، ثم األزمة االقتصادية بنسبة 42 %.وفي استطالع »أصداء 

بريسون« 2013، كان ارتفاع ت�كاليف المعيشة أكرث ما يقلقهم، واشرتك بهذا الرأي الشباب الخليجي والشباب 

العربي. 

60 . من هذه الدراسات:
• منى المنجد، كريم صباغ، و شادي مجاعص، الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة التحدي، ص2.

 .Mona AlMunajjed, Karim Sabbagh, ”Youth in GCC Countries: Meeting the Challenge“, Op.cit, p3, p5 •
 Penn, Schoen & Berland Associates, 3rd Annual ASDA’A Burson-Marsteller Arab Youth Survey, ASDA’A Burson-Marsteller Inc. )PSB( and the  •

 .Nielsen Company, Dubai, March 2011, p 15
.Shafaat Shahbandari, Middle East youth optimistic about future, survey reveals, Op.cit •

61 . انظر: 
• منى المنجد، كريم صباغ، و شادي مجاعص، الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي: مواجهة التحدي، مرجع سابق، ص2.

 .Mona AlMunajjed, Karim Sabbagh, ”Youth in GCC Countries: Meeting the Challenge“, Op.cit, p 6 -7 & p11
62 . وهو ما تؤكده رغبة الشباب الملحة في توطني الوظائف، واالقتصار عليهم فيها، انظر: مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب، “الشباب في المملكة 

العرب�ية السعودية ) فرص البناء االجتماعي والثقافي والقيمي (”، مرجع سابق، ص 11.
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شكل ) 11 (   

لكل  ومنح  )تفكريك(؟«  بالك  يشغل  مطلب  أكرث  ما  اآلتي  بني  »من  السعودي63:  الشباب  سألنا  حينما  لكن      

ت�رتاوح بني المستوى الشخصي  التي  المغلقة،  إجابتني من بني مجموعة من األسئلة  اختيار  الحق في  فرد 

والمحلي والمستوى الخارجي، وت�تمثل في: زيادة الدخل، االستقرار األسري، الوضع المحلي في البلد، حال 

األمة العرب�ية واإلسالمية، وقصد من هذه األسئلة المغلقة عدم التفصيل في كل منها، وإنما تساؤل يدل 

على مجال االهتمام ضمن المستويات أعاله، فعلى سبيل المثال: تساؤل زيادة الدخل داللة على المستوى 

الشخصي المالي، بما فيه من السكن وتحسني المعيشة، وهكذا - كما يتضح من الشكل رقم )12( -  انقسمت 

أولويات الشباب السعودي واهتماماتهم إلى مجموعتني رئيستني من حيث األهمية: قسم يتعلق بالمصالح 

63 . من البيانات الخاصة باستطالع رأي السعودي�ني التي أشرف عليها الكاتب، ونشرت في كتاب “كيف يفكر السعوديون؟” ، مرجع سابق
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المادية واالهتمامات الحياتية والخاصة، وقسم يتعلق بالشأن السعودي العام والقضايا العرب�ية واإلسالمية.

    وقد جاء حال األمة العرب�ية واإلسالمية في المرتبة األولى بأنه أكرث ما يشغل بال الشباب السعودي، وذلك 

بنسبة 83.2 %، ثم االستقرار األسري بنسبة 72.1 %، ثم زيادة الدخل بنسبة 37 %.

شكل ) 12 ( الجوانب التي تشغل تفكري الشباب السعودي

 

تزيد النسبة المئوية عن 100 %؛ ألنه كان يسمح للمستجيب اإلجابة بخياري�ن
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    ولمعرفة أوجه االختالف بني كل من الشبان والشابات من حيث أهم الجوانب التي تشغل تفكريهم، كانت 

اإلناث أكرث اهتمامًا باالستقرار األسري والوضع المحلي للبلد من الذكور، الذين كانوا أكرث اهتمامًا بحال األمة 

العرب�ية واإلسالمية وزيادة الدخل.

    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول الجوانب التي تشغل 

الفئة  تفكريهم، يبدو وجود توافق في الرتتيب تقري�بًا، إال أن االستقرار األسري يشغل بال الشباب أكرث من 

العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، وبحوالي 20 %، وهي نتيجة طبيعية؛ كون الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا 

قد اجتازوا تلك اإلشكاليات في مراحل ماضية، وأصبح لديهم حياة أسرية ومادية أكرث استقرارًا من الشباب، 

تزيد  التي  العمرية  الفئة  المحلي عند  بالوضع  يتعلق  ما  جاء  الشباب، في حني  لدى  أكرث  الدخل  زيادة  كذلك 

عن 30 عامًا بنسبة أكرب، وكما يالحظ أن مجموع نسبة انشغال التفكري بشكل عام أعلى عند الشباب من الفئة 

العمرية التي تزيد عن 30 عامًا.

جدول ) 10 ( الجوانب التي تشغل تفكري الشباب السعودي مقارنة مع الفئات العمرية 
األخرى

 31 عامًا فأكرثالشباب القضية

77.3 %83.2 %حال األمة العرب�ية واإلسالمية

53.4 %72.1 %االستقرار األسري

24.4 %37.0 %زيادة الدخل

38.6 %26.8 % الوضع المحلي

2.6 %2.4 % كل ما سبق/أخرى/رفض اإلجابة
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القيم  مسح  من  أسئلة  مجموعة  اخرتنا  الشباب؛  تقلق  التي  المواقف  أكرث  على  للتعرف  محاولة  وفي      

العالمي في موجته السادسة، عن مدى قلقهم حيال مجموعة من المواقف. و نستعرض هنا أبرز النتائج 

المتعلقة بالشباب القطري والكويتي والبحريني:

- 67 % من الشباب القطري قلقون من إمكـانيـة فقـدهـم لعملهـم، أو مـن أن ال يجدوا عمالً ) كثريًا جدًا 44.3 %، 

  كثريًا  22.6 %(، وبلغت النسبة لدى الشباب الكويتي 68.8 %) %52 كثريًا جدًا، 16.8 % كثريًا(، في حني جاءت النسبة  

  لدى الشباب البحريني 47.5 % ) 6.1 % كثريًا جدًا، 41.4 % كثريًا(.

- يشعر غالبية الشباب في كل من قطر والكويت والبحري�ن بالقلق من عدم القدرة على منح أطفالهم تعليمًا 

   جيدًا، حيث أجاب أكرث من )86 %( من الشباب القطري بقلقهم من عدم القدرة على منح أطفالهم تعليمًا جيدًا 

   )66.4 % قلق كثريًا جدًا، 19.6 % قلق كثريا(، يليهم في ذلك الشباب الكويتي بنسبة بلغت 76.7 % ) 51.8 % كثريًا   

   جدًا، 24.9 % كثريًا(، وبلغت نسبة القلق لدى الشباب البحريني 47.1 % ) 6.1 % كثريًا جدًا، 41.4 % كثريًا(.

- أبدى 84.8 % من الشباب القطري قلقهم من وقـوع حــرب تدخـل فيهــا أو ت�ت�أثــر بهــا بلــدهم، وتفــاوتت درجــة 

   القلق بني كثريًا جدًا )70.4 %(، كثريًا )14.45 %(، بينمــا عرّب نحو 75.1 % من الشباب الكويتــي عن قلقهـم من هذا 

   األمر )53.9 % كثريًا جدًا، %21.2 كثريًا(، وبلغــت النســبـة لـدى الشـبـاب البحرينــي 44.1 % ) 5.6 % كثريًا جدًا، 38.5 %  

   كثريًا(.

- يسيطر هاجس من القلق من حدوث هجوم إرهابي على 8 %1 من الشباب القطري، وبدرجات متـفــاوتــة مــن 

   القلق: ) 68.3 % كثريًا جدًا، 12.7 % كثريًا(، بينما بلغت النسبــة )70.8 %( لــدى الشـبـاب الكويتـي )57 % كثريًا جــدًا، 

   13.8 % كثريًا(، وبلغت النسبة لدى الشباب البحريني 43.8 % ) 5.3 % كثريًا جدًا، 38.5 % كثريًا(.

- وبالنسبة للقلق من مراقبة الـهـاتـف أو اإليميـل )الربيد اإللكرتوني(، فـقد عرّب )49.6 %( مـن الشـبـاب البحرينـي 

   عن قلقهم من ذلك ) 12.1 % كثريًا جدًا، 37.5 % كثريًا(، وبلغت النسبة )58.1 %( للشباب القطري )%42.8 كثريًا جدًا، 

   15.3 % كثريًا(، في حني بلغت النسبة 59.3 % لدى الشباب الكويتي )44.9 % كثريًا جدًا، %14.4 كثريًا(.
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جدول ) 11 (  قلق الشباب  الكويتي والبحريني والقطري حيال بعض المواقف

ليس كثريًاكثريًاكثريًا جدًاالموقف
ال يقلقني على 

اإلطالق

أن تفقد عملك أو ال تجد  عمالً

19.1 %33.4 %41.4 %6.1 %البحري�ن

17.3 %13.9 %16.8 %52.0 %الكويت

14.7 %18.5 %22.6 %44.3 % قطر

عدم القدرة على منح أطفالي تعليمًا جيدًا

18.8 %34.1 %41.5 %5.6 %البحري�ن

11.5 %11.8 %24.9 %51.8 %الكويت

5.8 %%19.68.2 %66.4 %قطر

حرب تدخل فيها أو ت�ت�أثر بها بلدي

20.8 %35.1 %38.5 %5.6 %البحري�ن

10.1 %14.8 %21.2 %53.9 %الكويت

5.2 %10.1 %14.4 %70.4 %قطر

هجوم إرهابي

20.3 %35.8 %38.5 %5.3 %البحري�ن



66

جدول ) 11 (  قلق الشباب  الكويتي والبحريني والقطري حيال بعض المواقف

ليس كثريًاكثريًاكثريًا جدًاالموقف
ال يقلقني على 

اإلطالق

15.7 %13.4 %13.8 %57.0 %الكويت

7.2 %11.8 %12.7 %68.3 %قطر

مراقبة هاتفي أو إيميلي )بريدي اإللكرتوني(

16.9 %33.4 %37.5 %12.1 %البحري�ن

23.0 %17.7 %14.4 %44.9 %الكويت

22.3 %19.7 %15.3 %42.8 %قطر

    ومن األسئلة التي تضمنها مسح القيم العالمي أيضًا، السؤال عن »مدى ت�كرار التفكري في معنى الحياة 

والهدف منها؟« وقد بيَّنت النتائج أن أكرث من 91.1 % من الشباب القطري يت�كرر تفكريهم في معنى الحياة 

والهدف منها )65.5 % يت�كرر غالبًا، 25.6 % يت�كرر أحيانًا(،  و 76.7 % من الشباب الكويتي يفكرون في معنى الحياة 

والهدف منها )40 % يت�كرر غالبًا، 36.7 % يت�كرر أحيانًا(، في حني بلغت النسبة )68 %( لدى الشباب البحريني الذين 

يت�كرر تفكريهم في معنى الحياة والهدف منها )يت�كرر غالبًا 22.1 %، يت�كرر أحيانًا 45.9 %(.
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جدول ) 12 ( ت�كرار التفكري في معنى الحياة والهدف منها لدى الشباب الكويتي والبحريني 
والقطري

ال يت�كرر أبدًايت�كرر نادرًايت�كرر أحيانًايت�كرر غالبًاالدولة

2.3 %6.6 %25.6 %65.5 %قطر

6.3 % 17.1 %36.7 %40.0 %الكويت

7.6 %24.3 %45.9 %22.1 %البحري�ن
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ثالثًا: فراغ الشباب الخليجي وقضاء األوقات
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التي تعطي  الفراغ وسلوك األفراد في تمضيتها عن جملة اهتمامات الشباب،  التعامل مع أوقات      يعربِّ 

انطباعًا عن ثقافة مجتمعهم ونظرته إلى الحياة، ومن خالل األعمال التي يقضي فيها المجتمع أوقات فراغه 

يستدل على ميل ذلك المجتمع إلى إثراء الفراغ بالنافع المفيد من عدمه.

    والفراغ من أكرث الميزات التي تمتاز بها مرحلة الشباب، وقد أشارت بعض الدراسات االستطالعية الخليجية 

الدراسة.  أوقات  أثناء  يوميًا  فراغ  ساعات   4-6 بني  ما  لديهم  سنة،   13-25 أعمار  بني  ما  الشباب  أن  القديمة، 

الفراغ،  وقت  تمضية  طريقة  تعترب  ولذا؛  وغريها64.  األسبوع  نهاية  عطل  مع   %  75 إلى  النسبة  هذه  وترتفع 

المواضيع  لديهم، من  القراءة  أوقاتهم معهم، وأولويات  الشباب قضاء  يفضل  الذين  واألماكن واألشخاص 

التي ارتبطت بالشباب، وأخذت حيزًا في استطالعات رأيهم، وهو ما نعرضه في هذا الجزء على النحو اآلتي:

)أ ( الفراغ وأهميته في حياة الشباب الخليجي والعربي والعالم: 
    عند السؤال عن أهمية وقت الفراغ في حياة الشباب، نالحظ أهميته في حياة ثالثة أرباع الشباب البحريني 

ت الغالبية العظمى من الشباب القطري أن  والكويتي والقطري، بنسبة 74.4 % كمتوسط حسابي؛ حيث عربَّ

وقت الفراغ مهم جدًا لديهم بنسبة 87.9 %، يليهم فــي ذلك الشــبــاب الكويتي 74.3 %، ثــم الشبــاب البحــرينــي 

 .% 62.3

64 . دراسة استطالعية لعينة 3000 طالب ما بني 25-13 سنة، األمانة العامة لمجلس القوى العاملة في المملكة السعودية، 1420هـ، عرضها: د. مصطفى 
حجازي، الشباب الخليجي والمستقبل، مرجع سابق، ص 124.
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جدول ) 13 (   أهمية وقت الفراغ  في حياة الشباب الكويتي والبحريني والقطري

غري مهممهم إلى حد مامهم جدًاالدولة
غري مهم على 

اإلطالق

3.5 %8.6 %45.2 %42.7 %قطر

7.1 %18.6 %40.6 %33.7 %الكويت

19.7 %18.0 %40.4 %21.9 %البحري�ن

شكل ) 13 ( أهمية وقت الفراغ لدى الشباب البحريني والكويتي والقطري
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    ولمعرفة وجود فروقات في أهمية وقت الفراغ في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالشباب العربي، اتضح 

من النتائج أن وقت الفراغ أكرث أهمية لدى الشباب الخليجي منه لدى الشباب العربي، وبفارق 2.6 %.

    وبشكل عام، جاءت قطر في المركز األول عرب�يًا من حيث أهمية وقت الفراغ في حياة الشباب، وجاءت الكويت 

في المركز السادس، بينما جاءت البحري�ن في المركز العاشر. شكل ) 14 (

 شكل ) 14 ( أهمية وقت الفراغ في حياة الشباب البحريني والكويتي والقطري مقارنة بالدول العرب�ية
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     وبمقارنة أهمية وقت الفراغ في حياة الشباب الخليجي بدول العالم، جاءت أهمية وقت الفراغ في حياة 

الشباب العالمي أعلى منها على مستوى الشباب الخليجي؛ حيث إن وقت الفراغ مهم في حياة 79.7 % من 

الشباب على مستوى دول العالم، المشمولة بالمسح: )39.8% مهم جدًا، 39.9 % مهم نوعًا ما(، وبزيادة 

مقدارها 5.3 % عن الشباب الخليجي.

     وقد جاءت قطر في الرتتيب الحادي والعشري�ن بني دول العالم من حيث أهمية وقت الفراغ في حياة 

الشباب، وجاءت الكويت في الرتتيب السادس واألربعني، بينما جاءت البحري�ن في الرتتيب السادس والخمسني. 

شكل ) 15  ( أهمية وقت الفراغ في حياة الشباب الخليجي

 )الكويتي والبحريني والقطري( مقارنة بدول العالم
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    وفيما يتعلق بالشباب العماني، وما يفضل القيام به في وقت الفراغ، فإنه يفضل قضاء أوقات فراغه في 

المشاركة في األعمال التطوعية وبني األسرة؛ حيث تؤكد دراسة »قيم الشباب في سلطنة عمان«65 على 

مشاركة 43 % من الشباب العماني في أعمال تطوعية. 

السعودي  الشباب  أن  السعودي،  الشباب  أجريت على  نتائج دراسة قديمة في عام 662007،  توصلت  كما     

يفضل قضاء أوقات فراغه في عدد من األنشطة،كان أكرثها األلعاب، واألنشطة الرياضية والثقافية والدينية.

)ب (  األماكن التي يفضلها الشباب لقضاء عطلة نهاية األسبوع:
    حينما وجَّهنا للشباب السعودي - كجزء من دراســة “كيــف يفــكـر السعــوديــون؟ ، باستخــراج نتـائـج الشبــاب -

 سؤال: »في كل من األماكن اآلتية، هل يمكن معرفة درجة تفضيلك لها لقضاء عطلة نهاية األسبوع؟« جاء 

السفر خارج المدينة هو الخيار األفضل لدى الشباب السعودي لقضاء عطلة نهاية األسبوع؛ حيث جاء بنسبة 

92.9 %: )68 % مفضلة بدرجة كبرية، 24.9 % مفضلة إلى حد ما(، في حني جاءت الزيارات العائلية في الرتتيب 

 %  23.9 كبرية،  بدرجة  مفضلة   %  64.8(  :%  88.7 بنسبة  األسبوع،  نهاية  عطلة  لقضاء  األماكن  كأفضل  الثاني 

مفضلة إلى حد ما(، وجاءت األسواق في ذيل قائمة األماكن المفضلة لقضاء عطلة نهاية األسبوع، وبنسبة 

بلغت 56.2 %: )15.1 % مفضلة بدرجة كبرية، 41.1 % مفضلة إلى حد ما( - كما يتضح من الجدول رقم ) 13 (.

 https://www.ncsi.gov.om/Pages/Polls.aspx   :65 . سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ قيم الشباب في سلطنة ُعمان”، مارس
                                                                  - collapseP9

66. مركز الملك عبد العزي�ز للحوار الوطني )2007(: قضايا الشباب - الواقع .. والتحديات، وحدة استطالعات الرأي العام، الرياض، ص 37.
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جدول ) 14 ( األماكن المفضلة لقضاء عطلة نهاية األسبوع عند الشباب السعودي

البند
مفضلة 
بدرجة 
كبرية

مفضلة إلى 
حد ما

غري مفضلة
غري مفضلة 
على اإلطالق

6824.952.1السفر خارج المدينة

64.823.93.82.1الزيارات العائلية

47.334.412.75.6الشاليهات واالسرتاحات

45.633.411.87.7الرحالت البحرية

41.12917.212.4طلعات الرب

39.941.110.76.2الكورنيش

28.44717.27.4المتنزهات والحدائق

20.457.116.65.9المطاعم

15.141.128.415.4األسواق 
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شكل ) 16 ( األماكن المفضلة بدرجة كبرية عند الشباب السعودية لقضاء عطلة نهاية األسبوع

    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول األماكن المفضلة لقضاء 

عطلة نهاية األسبوع، جاء السفر خارج المدينة، الزيارات العائلية والشاليهات، على رأس األماكن التي يفضلها 

و»الكورنيش«  المدينة،  خارج  والسفر  العائلية،  الزيارات  جاءت  بينما  األسبوع،  نهاية  عطلة  لقضاء  الشباب 

تزيد عن 30 عامًا لقضاء عطلة نهاية  التي  العمرية  الفئة  التي تفضلها  الرب«، على رأس األماكن  و»طلعات 

البحرية  للرحالت  كبرية  بنسبة  الشباب  تفضيل  هي  اختالف  فيها  يتضح  التي  األماكن  أبرز  وكانت  األسبوع، 

والمطاعم والشاليهات واالسرتاحات، في حني تفضل الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا الزيارات العائلية 

بنسبة كبرية جدًا. 
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العمرية  الشباب السعودي والفئات  المفضلة لقضاء عطلة نهاية األسبوع بني  ( مقارنة األماكن   15 ( جدول 

األخرى

جدول ) 15 ( الجوانب التي تشغل تفكري الشباب السعودي مقارنة مع الفئات العمرية األخرى

 أكرث من 30 عامًاالشباب األماكن

%85.1%92.9السفر خارج المدينة

%97.9%88.7الزيارات العائلية

%81%81الكورنيش

%73.8%81.7الشاليهات واالسرتاحات

%64%77.5المطاعم

%78.5%75.4المتنزهات والحدائق

%71.3%79الرحالت البحرية

%77.2%70.1طلعات الرب

%43.2%56.2األسواق 

)ج ( رفاق الشباب الخليجي في قضاء األوقات:
وجهت  التي  األسئلة  ضمن  من  صحبتهم؟«  الشباب  يفضل  الذي  واألشخاص  العالقات  »عن  السؤال  كان       

للشباب، حيث بينت النتائج تفضيل الشباب العماني قضاء وقته مع األسرة في صور متعددة )ممتدة، نووية، 
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منفرد(67، ويعيش ما يقارب نصف الشباب )52 %( في أسر نووية، بينما يعيش الباقي  )48 %( في أسر ممتدة. 

وتزيد نسبة الشباب الذين يفضلون العيش في أسر ممتدة  )53 %( عن الذين يفضلون األسر النووية )46.8 %(، 

كذلك أعربت نسبة ضئيلة من الشباب )0.2 %( عن رغبتهم في العيش بمفردهم68.

    وتبني في استطالع »أصداء بريسون« الثالث عام 2011، أن أهم شيء بالنسبة للشباب الخليجي هو الحفاظ 

على عالقات عائلية وطيدة، بنسبة 72 % 69 : 

    وفي دراسة »الشباب الخليجي...مواجهة التحدي«، كانت النتيجة متقاربة مع ما سبق؛ حيث أظهرت أن 65٪ 

من الشباب في كل من )السعودية و قطر و اإلمارات( يفضلون قضاء وقتهم في المنزل مع العائلة70.

    وحينما سألنا الشباب السعودي، اعترب ثالثة أرباعهم أن األهل هم الطرف األقرب إليهم والمفضل لقضاء 

الوقت األكرث معهم: )47 % مع األسرة، %29 مع العائلة بأكملها(.

 

67. المقصود باألسرة النووية هي األسرة التي يعيش بها األب واألم وأبناؤهم غري المتزوجني فقط. أما األسرة الممتدة، فهي التي يعيش بها أقارب أو 
أشخاص آخرون غري األب واألم واألبناء غري المتزوجني، مثل: الجد / الجدة أو األبناء / البنات المتزوجني وزوجاتهم / أزواجهم.

 https://www.ncsi.gov.om/Pages/Polls.aspx -   :68 . سلطنة عمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ قيم الشباب في سلطنة عمان، مارس
                                                               collapseP9

 .Penn, Schoen & Berland Associates, 3rd Annual ASDA’A Burson-Marsteller Arab Youth Survey, Op.cit, p 8 .69
 .Mona AlMunajjed, Karim Sabbagh, ”Youth in GCC Countries: Meeting the Challenge“, Op.cit,  p 3 .70



79

 شكل ) 17 ( الطرف الذي يفضل الشباب السعودي قضاء الوقت بصحبته 

    وعن مدى االختالف بني الشبان والشابات في رؤيتهم للطرف الذي يفضلون قضاء الوقت بصحبته؛ فقد 

في  والدراسة  العمل  زمالء  ثم  األصدقاء،  ثم  بأكملها،  العائلة  ثم  أوالً،  األسرة  على  متفقة  رؤيتهم  جاءت 

المرتبة األخرية، ولكن اهتمام الشابات بقضاء الوقت مع األسرة والعائلة أكرث من اهتمام الشبان: )80 % إناث، 

71.9 % ذكور(، بينما يزيد اهتمام الشبان بقضاء الوقت مع األصدقاء، وزمالء الدراسة والعمل، عن الشابات: 

)27.6 % للشباب، %20 للشابات(.
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 شكل ) 18 ( الطرف المفضل قضاء الوقت بصحبته حسب النوع

 

    وفي محاولة دراسة مركز الملك عبد العزي�ز للحوار الوطني )2007(: قضايا الشباب - الواقع .. والتحديات، 

لمعرفة مقدار قضاء األوقات مع األسرة بالساعات، توصلت نتائج الدراسة71 إلى أن الشباب السعودي الذكور 

يتجه لقضاء وقته ألكرث من ساعتني يوميًا مع أسرته، بنسبة 91.1 %، كما تبلغ نسبة من يقضي وقته مع أسرته 

71. مركز الملك عبد العزي�ز للحوار الوطني )2007(: قضايا الشباب - الواقع .. والتحديات، وحدة استطالعات الرأي العام، الرياض، ص )30(.
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من 6-4 ساعات ما نسبته 31.1 %، في حني تبني أن اإلناث يقضني وقتًا أطول نسبيًا من الذكور مع األسرة؛ حيث 

تصل ألكرث من 6 ساعات، بما نسبته 45.4 % من نسبة اإلناث في العينة.

    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول الناس الذين يفضلون 

قضاء أوقاتهم معهم مقارنة مع الفئات األخرى، لم يكن  هناك اختالف بينهما بالرتتيب؛ حيث ت�أتي األسرة 

أوالً، ثم العائلة بأكملها ثانيًا، ثم األصدقاء، ثم زمالء العمل في الرتتيب األخري؛ ولكن الشباب يفضلون قضاء 

أوقاتهم مع األصدقاء وزمالء العمل أكرث من الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، الذين يزيد اهتمامهم 

بقضاء الوقت مع األسرة والعائلة بأكملها أكرث من الشباب.  الجدول ) 16 ( 

الجدول ) 16 ( الفئة التي يفضل قضاء الوقت معها

أكرث من 30 عامًاالشبابالفئة التي يفضل قضاء الوقت معها

47.255.6األسرة

29.032.7العائلة بأكملها

14.97.2األصدقاء

8.74.5زمالء العمل والدراسة

)ح ( أولويات القراءة لدى الشباب في وقت الفراغ:
الشباب  على  طرحناه  ما  ومنها  لديهم،  القراءة  مجاالت  عن  للشباب  أسئلة  االستطالعات  بعض  في  ورد      

إجابتني،  باختيار  للمستجيب  وسمح  فراغ،  وقت  يجدون  عندما  قراءة  المجاالت  أكرث  عن  بسؤالهم  السعودي، 

فجاءت القراءة في المجال الثقافي على رأس مجاالت القراءة التي يفضلها الشباب السعودي؛ بنسبة بلغت 

30.8 %، يليها المجال الديني بنسبة 18.9 %، ثم المجال الرتفيهي بنسبة 16.3 %، ثم المجال الرياضي بنسبة 
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التوالي،  الت�كنولوجي، والسياسي، والرتبوي، واالقتصادي، على  15.7 %، وجاء بعد ذلك المجال االجتماعي، 

وبنسب متفاوتة.

شكل ) 19 ( مجاالت القراءة المفضلة لدى الشباب السعودي
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     وفيما يتعلق بأهم الفروقات في مجاالت القراءة بني الشبان والشابات، تبني أن الشابات يفضلن القراءة 

أكرث من الشبان، بنسب متفاوتة في المجاالت الثقافية، واالجتماعية، والرتفيهية، والرتبوية، في حني يفضل 

الشبان القراءة في المجاالت الدينية، والرياضية، والسياسية، والت�كنولوجية، واالقتصادية.

شكل ) 20 ( مجاالت القراءة المفضلة لدى الشباب السعودي حسب النوع 
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    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول مجاالت القراءة المفضلة 

النتائج أن هناك توافقًا من حيث الرتتيب في مجاالت القراءة المفضلة بني كل  في أوقات الفراغ، اتضح من 

من الشباب والفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا؛ حيث إن المجال الثقافي، يليه المجال الديني ثم المجال 

الرتفيهي، ت�أتي في المراتب الثالث األولى لدى كل منهما، وإن كانت النسب متفاوتة بينهما؛ حيث إن الشباب 

أكرث اهتمامًا بالقراءة في المجاالت الرياضية والت�كنولوجية من الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، الذين 

يهتمون بالقراءة في المجاالت االجتماعية و الرتبوية أكرث من الشباب.

 الجدول ) 17 ( مجال القراءة المفضل

أكرث من 30 عامًا الشبابمجال القراءة المفضل

 37.8% 30.8%ثقافي

 34.2%18.9%ديني

35.2%16.3%ترفيهي

10.1%15.7%رياضي

17.6%15.6%اجتماعي

7%11.8%ت�كنولوجي

9.9%8.9%سياسي

12.5%6.0%تربوي

5.8%3.9%اقتصادي

1.4%1.2%رفض اإلجابة
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رابعًا: أولويات واهتمامات الشباب الخليجي
على المستوى االقتصادي
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باالنتقال  الشباب معنية  إن مرحلة  بالشباب؛ كونها مرحلة مفصلية في حياة اإلنسان؛ حيث  العمل  يرتبط      

لمرحلة االعتماد على النفس ماليًا، وبدء مرحلة جديدة في العمل الوظيفي واالست�ثمار.

    ويعترب توفري فرص العمل المرضية للشباب الخليجي من التحديات التي تواجه الحكومات، والتي أصبحت من 

الجوانب التي يطالب بعض الشباب السلطات االهتمام بها والتعامل معها.

    ونستعرض في هذا الجزء أهمية العمل في حياة الشباب، وقطاع العمل المفضل لديهم، ومجاالت االست�ثمار، 

ثم أولويات اإلنفاق لدى الشباب.

أ - أهمية العمل في حياة الشباب الخليجي، ومجال قطاع العمل المفضل لديهم:
البحري�ن  في  الشباب  حياة  في  مهم  العمل  أن  السادسة  موجته  في  العالمي  القيم  مسح  نتائج  تشري      

ثم  مهم(،   %  7.2 جدًا،  مهم   %  88.5(  :%  95.7 القطري  الشباب  لدى  أكرب  أهميته  كانت  وإن  وقطر،  والكويت 

الشباب الكويتي 93.9 %: )78.4 % مهم جدًا، %15.5 مهم(، ثم الشباب البحريني 70 %: )28.3 % مهم جدًا، 41.8 

% مهم(. جدول ) 17 (.

جدول ) 18 ( أهمية العمل في حياة الشباب الكويتي والبحريني والقطري

مهم جدًا
مهم إلى 

حد ما
غري مهم

غري مهم 
على اإلطالق

%0.9%3.5%7.2%88.5قطر

%1.6%4.5%15.5%78.4الكويت

%8.5%21.5%41.8%28.3البحري�ن
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     وبلغ المتوسط الحسابي ألهمية العمل في حياة الغالبية العظمى من الشباب 84.9 %: ) 63 % مهم جدًا، 

21.9 % مهم إلى حد ما(. شكل ) 21 (.

شكل ) 21 ( أهمية العمل في حياة الشباب البحريني والكويتي والقطري

 

    وبمقارنة أهمية العمل لدى الشباب الخليجي مع الشباب العربي، بينت النتائج أن المتوسط العام ألهمية 

العمل في حياة الشباب العربي أعلى منه لدى الشباب الخليجي بزيادة 2.7 %: )87.6 % على المستوى العربي، 

84.9 % للشباب الخليجي(.
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    وبشكل عام، فقد جاءت قطر في المركز الثاني عرب�يًا من حيث أهمية العمل في حياة الشباب، وجاءت 

الكويت في المركز الثالث عرب�يًا، بينما جاءت البحري�ن في المركز األخري. شكل ) 22 (.

شكل ) 22 ( أهمية العمل في حياة الشباب البحريني والكويتي والقطري وباقي الدول العرب�ية في مسح 

القيم العالمي 

 

أهمية  أن  النتائج  من  اتضح  العالمي،  بالمستوى  الخليجي  الشباب  حياة  في  العمل  أهمية  وبمقارنة      

العمل في حياة الشباب على مستوى دول العالم بلغت نسبته 90.2 %، وهي أعلى منها على المستوى 

الخليجي، بفارق قدره 5.3 %.
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الشباب،  حياة  العمل في  السابع عشر عالميًا من حيث أهمية  المركز      وبشكل عام، فقد جاءت قطر في 

وجاءت الكويت في المركز الحادي والعشري�ن عالميًا، بينما جاءت البحري�ن في المركز األخري عالميًا. )من بني الـ 

60 دولة التي شملها مسح القيم العالمي(.

شكل ) 23 ( أهمية العمل في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالمستوى العالمي
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الشباب  بتفضيل  الرأي  العديد من استطالعات  الشباب، فتشري  لدى  المفضل  العمل  بقطاع  يتعلق      وفيما 

الكويتي  الشباب  أن  العالمي  القيم  نتائج مسح  بينت  الخاص72، فقد  العام على  القطاع  العمل في  العربي 

يفضلون العمل كموظف في القطاع الحكومي بنسبة 54.4 %، في حني يفضل ما نسبته 19.1 % العمل لحسابه 

72 . انظر:
 Nader Kabbani, ”Marginalized and Unemployed Arab Youth“, in ”Arab Youth: Civic Engagement & Economic Participation“ in Arab Youth : Civic •
Engagement & Economic Participation, UNESCO Regional Bureau for Education in the Arab States – Beirut ,P24. http://www.unesco.org/new/

 fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Beirut/pdf/YCE%20_EN.pdf
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الخاص، ونسبة 16.2 % يفضلون العمل كموظف في القطاع الخاص، في حني ينقسم الشباب البحريني في 

مدى تفضيلهم بني القطاع الخاص 44.2 % والحكومي 43 %، مقابل تفضيل 12.7 % العمل لحسابهم الخاص. 

جدول )19( قطاع العمل المفضل لدى الشباب الكويتي والبحريني

العمل كموظف في 
القطاع العام

العمل كموظف في 
القطاع الخاص

العمل 
لحسابك 

الخاص
ال إجابة

0.0 %12.7 %44.2 %43.0 %البحري�ن

10.3 %19.1 %16.2 %54.4 %الكويت

العظمى  الغالبية  أن  النتائج  أوضحت  لديهم،  المفضلة  العمل  قطاعات  عن  السعودي  الشباب  وبسؤالنا      

منهم يفضلون العمل في القطاع الحكومي؛ حيث قرر 63.9 % من الشباب السعودي أنهم يفضلون العمل 

في القطاع الحكومي، مقابل 26.8 % يفضلون العمل في القطاع الخاص، بينما بلغت نسبة الذين يرغبون في 

العمل في القطاع غري الربحي )العمل الخريي ومنظمات المجتمع المدني( 8.6 % من الشباب السعودي - كما 

يتضح من الشكل رقم ) 24 (.

 



92

شكل ) 24 ( قطاع العمل المفضل لدى الشباب السعودي

   

 وبمقارنة قطاعات العمل المفضلة لدى الشباب السعودي بني كل من الشبان والشابات، وعلى الرغم من 

تفضيل جميع الفئات للعمل في القطاع الحكومي، إال أن الشابات يفضلن العمل في القطاع الحكومي والقطاع 

الخريي أكرث من الشبان. شكل ) 24 (.
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شكل ) 25 ( قطاع العمل المفضل لدى الشباب السعودي حسب النوع

 

   وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول قطاع العمل المفضل، لم 

يختلف الشباب عن الكبار، وإن كان اهتمام الكبار بالعمل في القطاع غري الربحي أكرث من اهتمام الشباب به. 
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جدول ) 20 ( قطاع العمل المفضل

أكرث من 30 عامًاالشبابقطاع العمل المفضل

61.5 %67.5 %القطاع الحكومي

27.1 %26.3 %القطاع الخاص

10.4 %5.9 %القطاع غري الربحي

ب -  مجاالت االست�ثمار والنظرة للعمل الوظيفي وأولويات اإلنفاق: 
    تبعًا للتغريات المتواصلة التي يشهدها العالم يومًا بعد يوم، في مختلف ضروب الحياة، ومختلف القطاعات 

االقتصادية، وما يصاحبها من توسع مستمر وزيادة مضطردة في قطاعات األعمال؛ تستلزم أن تواكب بمخرجات 

المتواصل؛  والنمو  االقتصادي  النمو  بمتطلبات  تفي  أن  تستطيع  التي  البشرية،  الموارد  من  وكمية  نوعية 

اهتمت بعض الجهات بدراسة بعض األبعاد االقتصادية، ومنها ما سعت إليه اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة 

المستوى  على  العماني  الشباب  توصيات  جاءت  وقد  واألعمال.  المال  مجال  في  التوجهات  لدراسة  عمان 

العمل واالقتصاد على النحو اآلتي73: 

1. االهتمام بجانب اإلنماء المهني للباحثني عن عمل، عن طري�ق تدري�بهم في الدوائر الحكومية والقطاع  

   الخاص.

2. تقديم تسهيالت حكومية بنكية، وتعزي�ز القوانني المسهلة لدعم المشاريع التجارية الشبابية.

3. تنظيم معارض تروي�جية ألصحاب المؤسسات واألعمال المنزلية.

4. مواءمة مخرجات التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.

73 . سلطنة عمان، اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة عمان )2013(: مؤشرات إحصائية عن الجلسات االستقرائية للشباب العماني، : 
  http://www.nyc.om/?page_id=510 
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العمل  سوق  في  الشباب  انخراط  لتسهيل  وذلك  الجديد؛  التوظيف  عند  الخربة  شرط  في  النظر  إعادة   .5

ومشروعات صغرية، بدالً من انتظار الوظيفة الحكومية.

     وتؤكد دراسة »توجهات الشباب العماني نحو سوق العمل«74 على أن هناك توجهًا لدى الشباب العماني 

لالست�ثمار؛ حيث ترتفع نسبة الشباب الذين يفكرون في إقامة مشروع خاص بهم بدرجة أكرب بني المشتغلني، 

الباحثون عن عمل بنسبة 46 %، وتقل النسبة إلى أدنى مستوياتها  بنسبة تصل إلى 72 %، يليهم الشباب 

بني طلبة التعليم العالي؛ حيث تصل إلى 28 %. ونالحظ أن التفكري بإقامة مشروع صغري يزيد بدرجة ملحوظة 

بني الذكور عن اإلناث: ) 75 % للذكور، مقابل 60 % لإلناث(. وتؤكد دراسة مركز قراءات للشباب السعودي75 أن 

االتجاه العام للشباب في انخراطهم المستقبلي العملي يتجه نحو مؤسسات المجتمع المدني والجهات غري 

الحكومية.

ثلثي  من  أكرث  فينظر  الخاص،  عملهم  وتشغيل  بإدارة  يبدؤون  الذين  األشخاص  تجاه  الشباب  نظرة  وحول      

النسبة  بلغت  بينما  الخاص،  بإدارة وتشغيل عملهم  يبدؤون  الذين  تجاه األشخاص  بإي�جابية  البحريني  الشباب 

%68.3 لدى الشباب الكويتي. جدول ) 21 (.

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/ :74. سلطنة عمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2016(: “ توجهات الشباب العماني نحو سوق العمل”، يناير
          Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=xHtIBZ38wwqWMiux3lZJHQ%3d%3

75 . الشباب في المملكة العرب�ية السعودية )فرص البناء االجتماعي والثقافي والقيمي(، تنفيذ مركز قراءات لبحوث ودراسات الشباب، مؤسسة محمد وعبد 
الله السبيعي الخريية، ص )9(.
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جدول )21( نظرة الشباب تجاه األشخاص الذين يبدؤون بإدارة وتشغيل عملهم الخاص

إي�جابي جدًا
إي�جابي 
إلى حد 

ما

سلبي 
إلى حد ما

سلبي 
جدًا

ال 
أعرف

رفض 
اإلجابة

0.7 %0.5 %2.2 %30.0 %45.9 %20.7 %البحري�ن

7.5 %5.7 %7.3 %11.2 %34.4 %33.9 %الكويت

    وللتعرف على مجاالت االست�ثمار المفضلة لدى الشباب السعودي، طرحنا سؤال:«فيما لو فكرت بت�أسيس 

مشروعك الخاص، ما القطاع الذي تميل إليه؟« وأوضحت النتائج أن قطاع التجارة )االسترياد والتصدير( جاء في 

المرتبة األولى منها، بنسبة %41.4، وقطاع المقاوالت واإلنشاءات ثانيًا، بنسبة 13.6 %، وجاء قطاع التعليم 

ثالثًا، بنسبة 12.7 %، يليه قطاعي الصحة والخدمة العامة في المرتبة الثالثة، وبنسبة 12.4 %، ثم االست�ثمار 

في قطاع السياحة، بنسبة 6.8 %، ثم يأتي قطاع ت�كنولوجيا المعلومات والقطاع الصناعي في المرتبة األخرية، 

وبنسبة متدنية جدًا، ال ت�تجاوز 0.3 % لكل منهما. جدول ) 22 (    

    ولعل مما تدل عليه هذه النتائج، ويحمل جوانب سلبية، هو ضعف الرغبة في القطاع اإلنتاجي الصناعي 

بشكل كبري، والرتكيز على قطاع الخدمات والتجارة.
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جدول ) 22 ( قطاع العمل المفضل لالست�ثمار لدى الشباب السعودي

النسبةالقطاع

41.4قطاع التجارة)استرياد وتصدير(

13.6اإلنشاءات و المقاوالت

12.7قطاع التعليم

12.4قطاع الصحة

12.4الخدمة العامة

6.8قطاع السياحة

0.3تقنية المعلومات

0.3صناعي

%100اإلجمالي

    ولمعرفة فيما إذا وجدت فروقات في قطاعات االست�ثمار المفضلة لدى الشباب السعودي حسب النوع، 

أوضحت النتائج أن الشبان والشابات يفضلون قطاع التجارة )االسترياد والتصدير(، وإن كانت نسبة الشابات تزيد 

التعليم والصحة  لالست�ثمار في قطاعي  بفارق طفيف عن الشبان 2 %، في حني كانت الشابات أكرث تفضيالً 
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من الشبان، وأقل اهتمامًا باالست�ثمار في مجاالت اإلنشاءات والمقاوالت والسياحة التي يفضلها الشباب، 

وتساوى الشبان والشابات في نسبة االست�ثمار في قطاع الخدمة العامة. 

شكل ) 26 ( قطاعات العمل المفضلة لالست�ثمار لدى الشباب السعودي حسب النوع

  

    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول قطاع االست�ثمار المفضل، 

يأتي أوالً لدى كل من الشباب والكبار، وال يبدو أن هناك  التجارة )االسترياد والتصدير(  النتائج أن قطاع  بينت 



99

اختالفًا واضحًا بينهما في باقي القطاعات. جدول ) 23 (.

 

جدول )23( قطاع العمل المفضل لالست�ثمار لدى الشباب مقارنة بالفئات العمرية األخرى

أكرث من 30 عامًا الشبابالقطاع

41.438.7قطاع التجارة)استرياد وتصدير(

13.613.7اإلنشاءات و المقاوالت

12.714.3قطاع التعليم

12.411.1قطاع الصحة

12.415.6الخدمة العامة

6.84.7قطاع السياحة

0.30.0تقنية المعلومات

0.30.0صناعي

 

    ولمعرفة أولويات اإلنفاق لدى الشباب؛ وجهنا للشباب السعودي السؤال: »لو كنت تملك فائضًا من المال، 

أي من اآلتي ترغب في إنفاق المال عليه؟« وكان لكل فرد الحق في اختيار إجابتني، فأوضحت النتائج أن 65.4 % 

من الشباب السعودي اختاروا »إنشاء مشروع خاص« إلنفاق المال الفائض لديهم، في حني جاء »التربع للجهات 

المقتنيات  شراء  يليه   ،%  36.9 بنسبة  للمستقبل،  التوفري  ثم    ،%  62.3 بنسبة  الثاني،  الرتتيب  في  الخريية« 

الجديدة )مثل: السيارات، األثاث، أجهزة،... إلخ(، بنسبة %20.5، ثم السفر والرتفيه، بنسبة 14.8 %، في حني ورد 

كل من إنشاء مشروع خريي، والزواج، ضمن الخيارات األخرى، وبنسب أقل من 1 %.
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شكل ) 27 ( إنفاق المال الفائض لدى الشباب السعودي

 

      وأوضحت نتائج االستطالع أن هناك اتفاقًا كبريًا في أولويات اإلنفاق لدى الشباب السعودي، )ذكورًا وإناثًا(؛ 

حيث جاء ترتيب األولويات حسب أهميتها متوافقًا بينهما، وإن كانت نسبة الشبان أكرب من نسبة الشابات في 

مجاالت إنشاء مشروع خاص، والتربع للجهات الخريية، بينما نسبة الشابات أكرب من الشبان في مجاالت شراء 

المقتنيات الجديدة، والتوفري للمستقبل، بينما تساويا في مجال السفر والرتفيه.
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شكل ) 28 (  إنفاق المال الفائض لدى الشباب السعودي حسب النوع

 

       

    وعند مقارنة رأي الشباب السعودي مع الفئة العمرية التي تزيد عن 30 عامًا، حول أولويات اإلنفاق، يتضح 

التربع للجهات الخريية، ثم التوفري  أن إنشاء مشروع خاص يأتي في صدارة أوجه اإلنفاق لدى الشباب، يليه 

للمستقبل، ثم شراء مقتنيات جديدة. بينما يأتي التربع للجهات الخريية في المرتبة األولى لدى الفئة العمرية 

واتفق  للمستقبل.  التوفري  ثم  جديدة،  مقتنيات  شراء  ثم  خاص،  مشروع  إنشاء  يليه  عامًا،   30 عن  تزيد  التي 
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الجميع على أن السفر والرتفيه يأتي في المرتبة األخرية بني أوجه اإلنفاق. 

    ومما يفسر ارتفاع نسب خيارات الشباب عن فئة 31 عامًا فما فوق أن الشباب لديهم طموح أكرب واحتياجات 

أكرث؛ وبالتالي كانوا يختارون أكرث من خيار. 

جدول ) 24 ( مجال اإلنفاق

الشبابمجال اإلنفاق
الفئة العمرية )31 سنة 

فأكرث( 

65.437.5إنشاء مشروع خاص

62.341.6التربع للجهات الخريية

36.925التوفري للمستقبل

20.527.3شراء مقتنيات جديدة )سيارة ، منزل ، أثاث، أجهزة، ...إلخ(

14.87.8السفر و الرتفيه
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خامسًا: اهتمامات وأولويات الشباب الخليجي
على المستوى اإلعالمي وشبكات التواصل  االجتماعي
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    أصبح لإلعالم وشبكات التواصل االجتماعي دور كبري في حياة الشباب، ويتطلب هذا األمر التواصل معهم؛ 

لمعرفة المصادر التي يثقون بها ويستقون منها معلوماتهم، سواًء كانت وسائل إعالم تقليدية، كالصحف 

والمجالت الورقية والتلفاز والمذياع، أو وسائل إعالم حديثة، من خالل الفضاء اإللكرتوني.

    وقد أصبحت وسائل الت�كنولوجيا الحديثة عناصر أساسية ال غنى عنها في الحياة العملية والشخصية على حد 

سواء؛ حيث تؤثر على حياة الشباب اليومية، وترسم برتدداتها إيقاع يومهم؛ لشدة التصاقهم بها، والتماهي 

مع وسائلها المتعددة.

    وفي هذا الجزء، نستعرض مسائل متنوعة ت�تعلق )بالشباب الخليجي ووسائل اإلعالم(، مثل: ثقة الشباب 

بمتابعتها،  يهتمون  التي  والمجاالت  وتنظيمها،  فيها  والنشر  اإللكرتونية،  والصحافة  اإلعالم،  وسائل  في 

ومدى ت�أثريها على المجتمع، وسيكون عرضها حسب كل جنسية من الشباب الخليجي، مع الرتكيز على الشباب 

الكويتي والعماني؛ لتوفر بيانات يمكن الوثوق بها.

)أ ( استخدامات اإلنرتنت و وسائل اإلعالم المفضلة للشباب الخليجي:
    ربما من المناسب أن نبدأ هذا الجزء في عرض نتائج آخر استطالع ألصداء بريسون 2016، والذي تضمن أكرث 

التواصل  شبكات  أكرث  إلى  باإلضافة  الخليجي،  ومنهم  العربي،  الشباب  لدى  استخدامًا  االجتماعية  المنصات 

استخداما للنشر، حيث تبني أن تطبيق )واتس أب( هو األكرث استخدامًا بشكل يومي، ويستخدم نصف الشباب 

العربي )الفيس بوك( للنشر، وما يقرب من ثلثهم يستخدم )توتري(76 .

http://www.arabyouthsurvey.com/ar/whitepaper :2016  76 . أصداء بريسون- مارستيلر، تقري�ر
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 الشكل ) 29 ( استخدامات اإلنرتنت ووسائل اإلعالم المفضلة للشباب الخليجي
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    وحول استخدام اإلنرتنت عند الشباب، يتضح من نتائج أصداء بريسون 2013، أن االستماع للموسيقى هو األكرث 

بني الشباب الخليجي والعربي كذلك، يليه تصفح اإليميل77. الشكل ) 30 (.

الشكل ) 30 (  استخدام اإلنرتنت

 78 دراسة  أكدت  فقد  اإلعالمية،  بالجوانب  يتعلق  بما  الخليجي  الشباب  جنسيات  بعض  لنتائج  انتقلنا  وإذا      

واالقتصادية؛  السياسية  العامة  التوجهات  تشكيل  في  اإلنرتنت  استخدام  نحو  العماني  الشباب  توجه  على 

http://www.arabyouthsurvey.com/ar/whitepaper  :2013 77 . أصداء بريسون- مارستيلر، تقري�ر
78 . طه عبد العاطي نجم، أنور بن محمد الرواس )2011(: العالقة بني تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم الجديدة و مستوى المعرفة السياسية، مجلة 

دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، يناير، العدد )4(، ص ص 46 – 86.
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كونه أكرث مالءمة من وجهة نظرهم في تحصيل المعارف والحقائق نحو القضايا الداخلية والخارجية. وأكدت 

دراسة79وطنية عمانية عن الشباب العماني وت�كنولوجيا المعلومات، حول طبيعة استخدام الشباب للكمبيوتر 

واإلنرتنت، الفئة العمرية )20 – 24 ( سنة، أن نسبة 82 % ممن يستخدمون الكمبيوتر هم من جملة شباب تلك 

الفئة، بينما سجلت الفئة العمرية )25 – 29 ( سنة نسبة 77 % في استخدامهم للكمبيوتر من جملة شباب تلك 

الفئة.

    وفيما يتعلق باستخدام اإلنرتنت، سجلت الفئة العمرية )20 – 24( سنة نسبة 88 % في استخدامهم لإلنرتنت 

من جملة شباب تلك الفئة، بينما سجلت الفئة العمرية )25 – 29( سنة نسبة 81 % في استخدامهم لإلنرتنت 

من جملة شباب تلك الفئة.

    هذا، وتظهر نتائج دراسة أخرى80 عن طبيعة استخدامات الشـباب الُعماني لإلنرتنت أن تطبيق )واتس أب( 

هو من أكرث وسائل التواصل االجتماعي استخدامًا بني الشــبــاب الُعمانـي؛ حيث يستخــدمــه بشــكـل يــومي ما 

يـــقـارب 95 % من الشباب. 

فنسبة  الشباب،  فئات  بني  األخرى  التواصل  ووسائل  اإلنرتنت  استخدام  في  التباين  بعض  النتـائج  وتوضـح      

ثــم   ،%  85 العالي  التعليــم  طلبــة  بني  لهـا  مسـتـوى  أعلـى  إلـى  تصـل  والبـحـث  للتصـفـح  اإلنرتنـت  استخدام 

االجتماعي  التواصل  بنسبة 40 %. وبالنسبة لوسائل  الباحثني عن عمل  أخريًا بني  بنسبــة 58 %، و  الـعـامــلني 

األخرى، مثل: )فيسبوك( و)تويرت(، نالحظ أن أعلى نسبة الستخدام )فيسبوك( بشكل يومي توجد بني العاملني، 

وتبلغ نسبة 23 %، مقابل نسبة  12 % للباحثني عن عمل وطلبة التعليم العالي. في حني تؤكد دراسة81  أخرى أن 

لشبكات التواصل االجتماعي دورًا كبريًا في تحقيق التمكني الفردي والجماعي، وتفعيل المشاركة المجتمعية 

https://www.ncsi.gov.om/ :79 . سلطنة عمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ الشباب العماني في سطور –  يوم الشباب العماني”، أكتوبر
         Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=WFIj3YSDp4VrQu76jvRXPg%3d%3d

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/  :80 .  سلطنة عمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2016(: “ توجهات الشباب العماني نحو سوق العمل”، يناير
             Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=xHtIBZ38wwqWMiux3lZJHQ%3d%3

81. محمد بن علي البلوشي، محمد بن صالح العجمي )2015(: تصور مقرتح لتمكني الشباب العماني وتفعيل مشاركتهم المجتمعية من خالل شبكة التواصل 
االجتماعي المفضلة لديهم، بحوث مشروع االست�كتاب، المرحلة األولى، اللجنة الوطنية للشباب بسلطنة عمان.
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عينة  أفراد  لدى  المفضلة  االجتماعية  الشبكة  أن  النتائج  أظهرت  كما  نظرهم.  وجهة  من  العماني  للشباب 

.)WhatsApp الدراسة هي )الواتس أب

     في المقابل ترتفع نسبة االستخدام اليومي لـ )تويرت( بني الطلبة بنسبة 21 %، بينما تصل أدنى مستوى 

لها بني الباحثني عن عمل بنسبة 10 %. وعن األوقات التي يفضل الشباب العماني فيها استخدام اإلنرتنت، 

فتشري نتائج دراسة82 إلى حصول الفرتة الصباحية على الرتتيب األول، بنسبة 24.9 %، ثم جاءت فرتة المساء 

في الرتتيب الثاني، بنسبة 22.6 %، وفرتة الظهرية بنسبة 19.3 %، ثم فرتة السهرة بنسبة 15.7 %، وأخريًا فرتة 

بعد منتصف الليل، بنسبة 10.3 %.

     كما تبني من نتائج الدراسة أن 55 % من الشباب العماني يقوم بمشاهدة التلفزي�ون يوميًا، بما نسبته 25 % 

)مرة/ مرتني( أسبوعيًا، وما نسبته 12 % أقل من ذلك، وما نسبته 7 % ال يشاهده مطلقًا. وعن أوقات مشاهدة 

التلفزي�ون، فيؤكد 16 % متابعته قبل 12 ظهرًا، ونفس النسبة ما بني 12-3 عصرًا، وما نسبته 12 % ما بني 3-6 

مساًء، وما نسبته 41 % من 9-6 مساًء، وما نسبته 56 % من 12-9 مساًء، وما نسبته 9 % ما بعد 12 مساًء، وما 

نسبته 6 % ال يوجد أوقات محددة لذلك.

     وفيما يتعلق بأنواع الربامج التلفزي�ونية المفضلة للشباب العماني، تظهر النتائج أن الربامج التلفزي�ونية 

تليها   ،%  63 بنسبة  لديهم،  المفضلة  النوعية  هي  وغريها(  ترفيهية،  برامج  مسلسالت،  )أفالم،  الرتفيهية 

الربامج اإلخبارية، بنسبة 46 %، تليها الربامج الثقافية، بنسبة 29 %، تليها الربامج الرياضية، بنسبة 24 %، تليها 

الربامج الدينية، بنسبة 13 %، وتليها الربامج االجتماعية، بنسبة 10 %.

82 . طه عبد العاطي نجم، أنور بن محمد الرواس )2011(: العالقة بني تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم الجديدة و مستوى المعرفة السياسية، مجلة 
دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، يناير، العدد )4(، ص ص 46 – 86.

 متوسط وقت االستماع = 80 دقيقة يوميا.
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     وفيما يتعلق بت�كرار االستماع لإلذاعة فيما بني الشباب الُعماني، تبني أن ما نسبته 36 % يقوم باالستماع 

لإلذاعة يوميًا، وما نسبته 20 % )مرة / مرتني( أسبوعيًا، وما نسبته 12 % أقل من ذلك، وما نسبته 32 % ال 

يستمع لها مطلقًا.

     وعن أوقات االستماع لإلذاعة، فيؤكد ما نسبته 71 % استماعه لها قبل 12 ظهرًا، وما نسبته 15 % ما بني 12-3 

عصرًا، وما نسبته 14 % ما بني 6-3 مساًء، وما نسبته 15 % من 9-6 مساًء، وما نسبته 7 % من 12-9 مساًء، وما 

نسبته 1 % ما بعد 12 مساًء، وما نسبته 10 % ال يوجد أوقات محددة لذلك.

النتائج أن الربامج اإلخبارية هي       وفيما يتعلق بأنواع الربامج اإلذاعية المفضلة للشباب العماني، تظهر 

النوعية المفضلة لهم، بنسبة 46 %، تليها الربامج االجتماعية، بنسبة 37 %، تليها الربامج الرتفيهية، بنسبة 

29 %، تليها الربامج الثقافية، بنسبة 27 %، تليها الربامج الدينية، بنسبة 18 %،  وتليها الربامج الرياضية، بنسبة 

.% 13
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جدول )25( مالمح توجهات الشباب العمانية اإلعالمية 

أنواع الربامج 
التلفزي�ونية 

المفضلة

أنواع الربامج 
اإلذاعية

نسب االستماع لإلذاعة
أوقات االستماع 

لإلذاعة

الربامج 

اإلخبارية

الربامج 46 %

اإلخبارية

71 %قبل 12ظهرًا36 %االستماع لإلذاعة يوميًا46 %

االستماع مرة: مرتني 18 %الربامج الدينية13 %الربامج الدينية

أسبوعيًا

15 %ما بني 3-12 عصرًا20 %

الربامج 

االجتماعية

الربامج 10 %

االجتماعية

االستماع أقل من مرة: 37 %

مرتني أسبوعيًا

14 %ما بني 6-3 مساًء12 %

الربامج 

الرتفيهية

الربامج 63 %

الرتفيهي

15 %ما بني 9-6  مساًء32 % ال يستمع لها مطلقًا29 %

الربامج 

الرياضية

الربامج 24 %

الرياضية

متوسط وقت االستماع = 80 دقيقة 13 %

يوميًا

ما بني 9-12 
مساًء

% 7

1 %ما بعد 12 مساًء

الربامج 

الثقافية

الربامج 29 %

الثقافية

ال توجد أوقات 27 %
محددة 

% 10
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     ومع الفارق الزمني الكبري مع دراسة الشباب العماني، فإن النتائج بخالف ما توصلت إليه نتائج دراسة  مركز 

هي  والدينية  والعلمية  الرتفيهية  الربامج  أن  أوضحت  حيث  832007؛  عام  الوطني  للحوار  العزي�ز  عبد  الملك 

األكرث جذًبا الهتمام الشباب السعودي - بحسب الشكل اآلتي: 

شكل ) 31 ( الربامج اإلعالمية األكرث جذبًا للشباب السعودي

83 . مركز الملك عبد العزي�ز للحوار الوطني )2007(: قضايا الشباب - الواقع .. والتحديات، وحدة استطالعات الرأي العام، الرياض، ص 34.
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     وفيما يتعلق بقراءة الجرائد والمجالت المطبوعة* فيما بني الشباب العماني، تبني أن ما نسبته 9 % يقوم 

بقراءة الجرائد والمجالت المطبوعة يوميًا، وما نسبته 26 % مرة / مرتني أسبوعيًا، وما نسبته 18 % أقل من 

ذلك، وما نسبته 47 % ال يطلع عليها مطلقًا. 

     وفيما يتعلق بالموضوعات المفضلة في الجرائد والمجالت المطبوعة للشباب العماني، تظهر النتائج أن 

الموضوعات اإلخبارية هي النوعية المفضلـــة لهـــم، بنسبــــة 71 %، تلــيـهــا الــمـــوضــوعــات الـــريــاضيــة، بنســبــة

 31 %، تليها الموضــوعــات الثقافيــة، بنسبة 28 %، تليها الموضوعات االجتماعية، بنسبة 20 %، تليها الموضوعات 

الرتفيهية، بنسبة 15 %، وتليها الموضوعات الدينية، بنسبة 10 %.

     وفيما يتعلق بشباب الكويت، فقد جاء في الدراسة االستطالعية »ت�أثري الصحافة اإللكرتونية على المجتمع 

بينت  حيث  الكويتي؛  الشباب  عليها  يعتمد  التي  واألخبار  للمعلومات  اإللكرتونية  المصادر  حول  الكويتي«84، 

النتائج أن أهم المصادر اإللكرتونية للمعلومات واألخبار التي يعتمد عليها الشباب الكويتي بدرجة كبرية، جاء 

)يوتيوب( في المرتبة األولى، بنسبة 94.1 %، يليه في المرتبة الثانية )إنستغرام(، بنسبة 89.4 %، ثم )تويرت( 

ثالثًا، بنسبة 85.3 %، ثم الصحف اإللكرتونية الكويتية رابعًا، بنسبة %82.5، ثم )فيسبوك( خامسًا، بنسبة 69.1 %، 

بينما جاءت الصحف اإللكرتونية غري الكويتية في المركز األخري، بنسبة 61.8 %.

* متوسط وقت القراءة = 13 دقيقة يوميًا.
84 . نفذت الدراسة االستطالعية عام 2014، لصالح وزراه اإلعالم، وتم استخراج نتائج شباب الكويتي من الفئة العمرية من 30-25 سنة، وبلغ حجم العينة 1171 

شابًا وفتاة من الكويتي�ني.
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جدول )26(  مصادر األخبار والمعلومات اإللكرتونية التي يعتمد عليها الشباب الكويتي

المصدر

أعتمد 
عليها 
بدرجة 
كبرية

أعتمد 
عليها

أعتمد 
عليها 
بدرجة 

متوسطة

أعتمد 
عليها 
بدرجة 
قليلة

ال 
اعتمد 
عليها 
على 

اإلطالق

53.924.710.86.14.4مواقع التواصل االجتماعي - إنستغرام 

50.529.614.03.12.7مواقع التواصل االجتماعي - يوتيوب 

49.923.511.97.76.9مواقع التواصل االجتماعي - توتري 

32.019.817.316.314.6مواقع التواصل االجتماعي - فيسبوك 

33.831.317.412.45.1الصحف اإللكرتونية الكويتية 

8.724.528.622.815.3الصحف اإللكرتونية غري الكويتية 

    وحول استخدام الشباب الكويتي لإلنرتنت، فقد أكدت النتائج أن 100 % من الشباب في المجتمع الكويتي 

يستخدمون اإلنرتنت ذكورًا وإناثًا.

الشباب  ثلثي  من  يقرب  ما  أن  اإللكرتونية،  والكتابة  النشر  استخدام  بمعدل  يتعلق  فيما  الدراسة،  وبينت      

الكويتي )64 %( يقومون بالنشر والكتابة اإللكرتونية بدرجة كبرية يوميًا، و 22 % يستخدمون النشر والكتابة 

اإللكرتونية بدرجة كبرية إلى حد ما، و 8.1 % بدرجة متوسطة شهريًا، و4.1 % بصورة بسيطة مرة كل عدة شهور، 

2.5 % ال يتعاملون مع النشر والكتابة اإللكرتونية مطلقًا.
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شكل ) 32 ( معدالت النشر والكتابة اإللكرتونية للشباب الكويتي

    ومن حيث أثر النوع على تعامل الشباب مع النشر والكتابة اإللكرتونية، بينت النتائج أن الشباب هم األكرث 

استخدامًا للنشر والكتابة اإللكرتونية من الشابات بدرجة كبرية يوميًا، وبفارق 8.7 %، بينما اإلناث أكرث استخدامًا 

لها من الشباب بدرجة كبرية إلى حد ما شهريًا، وبدرجة متوسطة شهريًا بفارق طفيف.
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شكل ) 33 ( معدالت النشر والكتابة اإللكرتونية للشباب الكويتي حسب النوع

     وعن أهم المجاالت التي يهتم الشباب الكويتي بمتابعتها في الصحافة اإللكرتونية، جاءت المجاالت الدينية 

في الرتتيب األول، بنسبة 72.8 %، تليها في المرتبة الثانية كل من المجاالت االجتماعية والمجاالت الت�كنولوجية، 

بنفس النسبة 66.8 %، ثم المجاالت الثقافية والفنية في المرتبة الثالثة، بنسبة 64.2 %، بينما جاءت المجاالت 



116

االقتصادية والمجاالت الطبية كآخر المجاالت التي يهتم الشباب الكويتي بمتابعتها في الصحافة اإللكرتونية85. 

جدول )27( ، ومما يجدر ذكره أن خيارات االستطالع لم تشمل المجاالت الرتفيهية، والتي - بالت�أكيد - لو كانت 

موجودة لحصلت على نسبة عالية، وقلَّلت من النسب األخرى. 

جدول )27(  مجاالت اهتمام الشباب الكويتي في الصحافة اإللكرتونية 

إلى أي مدى تهتم في 
كل من المجاالت اآلتية 

مما ينشر في الصحافة 
اإللكرتونية؟

مهتم 
بدرجة 
كبرية

ال أهتممحايد مهتم
ال أهتم 

على 
اإلطالق

23.522.315.232.86.2سياسية

35.231.618.211.93.0اجتماعية

21.030.019.821.47.7اقتصادية

27.636.619.712.53.6ثقافية وفنية

39.533.318.86.91.5دينية

37.723.715.315.77.5رياضية

35.531.318.211.73.3ت�كنولوجية

17.427.125.522.27.7طبية

15.426.120.77.430.3أخرى، اذكرها

85. كان يسمح لكل مستجيب أكرث من خيار؛ ولذا تزداد النسبة عن 100%.



117

شكل ) 34 ( مجاالت اهتمام الشباب الكويتي في الصحافة االلكرتونية

    وحول رؤية الشباب لمدى توفر حرية الصحافة اإللكرتونية في الكويت، تبنيَّ من النتائج أن الغالبية العظمى 

من الشباب الكويتي ترى أن هناك حرية للصحافة اإللكرتونية؛ ولكنها بنسب متفاوتة؛ حيث يرى 31.9 % من 

الشباب أن هناك حرية كبرية للصحافة اإللكرتونية، ونسبة 42.2 % من الشباب الكويتي يرون أن هناك حرية 

للصحافة اإللكرتونية إلى حد ما، وي�رى 20.2 % من الشباب أن هناك حرية متوسطة للصحافة اإللكرتونية، و 

3.8 % يرون بأن هناك حرية قليلة للصحافة اإللكرتونية، بينما 1.9 % من الشباب يرون بأن هناك حرية قليلة جدًا 

للصحافة اإللكرتونية. الشكل ) 35 (.
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شكل ) 35 ( رؤية الشباب الكويتي لمدى توفر حرية للصحافة اإللكرتونية

 

     وكما يوجد تقارب كبري بني الشبان والشابات في رؤيتهم حول حرية الصحافة اإللكرتونية في المجتمع 

الكويتي، وإن كانت نسبة الشابات الالتي يري�ن أن هناك حرية كبرية للصحافة اإللكرتونية أكرب من نسبة الشبان، 

بينما نسبة الشبان الذين يرون ان هناك حرية إلى حد ما أكرب من نسبة الشابات. 
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شكل ) 36 ( رؤية الشباب الكويتي لمدى حرية الصحافة اإللكرتونية حسب النوع
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)ب ( رضا وثقة الشباب الخليجي بمصادر اإلعالم و شبكات التواصل: 
»ثقة  دراسة  من  فيتضح  الُعماني،  بالشباب  يتعلق  بما  اإلعالم  وسائل  في  ينشر  بما  الثقة  درجة  وحول      

الموطن في وسائل اإلعالم«86 أن درجة ثقة الشباب العماني في وسائل اإلعالم بلغت ما نسبته 79 %، كما 

يعترب الشباب الُعماني أن الجرائد الورقية والمجالت المطبوعة من أكرث وسائل اإلعالم مصداقية؛ حيث يثق 

في تلك المصادر أكرث من 86 % من الشباب، وت�أتي الثقة في اإلذاعة الُعمانية تالية بنسبة 80 %، وتليها 

دراسة87  تؤكد  عال،  معدل  ذات  ُتعد  والتي  تلك،  الثقة  درجة  على  وبناًء   .%  74 بنسبة  الُعماني  التلفزي�ون 

على ضرورة االهتمام بتفعيل النسق القيمي والثقافي الُعماني، ومحاولة االستفادة قدر المستطاع من 

ت�كنولوجيا اإلعالم واالتصال العالمية بشكل يسمح من خالله مرور الموروث الثقافي والحضاري العربي بشكل 

عام، والموروث الُعماني بشكل خاص، وضرورة تفعيل دور األسرة الُعمانية في االضطالع بواجبها اإلرشادي 

والرتبوي تجاه أبنائها، وذلك من خالل انتقاء الربامج التي ت�تفق مع قيم ومعاي�ري المجتمع الُعماني.

    وفيما يتعلق بالثقة، وبرغم االنتشار واالستخدام الواسع لشبكات التواصل االجتماعي، إال أنها ليست هي 

المصادر األكرث موثوقية لدى الشباب العربي؛ حيث يتضح من نتائج استطالع »أصداء بريسون« 2013، أن الشباب 

العربي ما زال – رغم االنخفاض بني عامي 2011-2013 - يثق بالدرجة األولى في قنوات األخبار التلفزي�ونية. 

الشكل ) 37 ( .

86 . سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ ثقة المواطن في وسائل اإلعالم”، مارس:
             https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/LibraryContentDoc/bar_media%2022%20March_ad1cc275-37d0-4bbb-ab72-7fe042c39f71.pdf 

الُعمانية”، رسالة دكتوراة غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة عني  الثقافية  المباشر على الهوية  البث الفضائي  أثر   “ 87. سالم بن عامر بن سالم )2005(: 
شمس، القاهرة.         
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شكل ) 37 ( المصادر اإلخبارية الموثوقة

      وفيما يتعلق بمدى الثقة بما تنشره الصحافة اإللكرتونية الكويتية، يالحظ أن ثقة الشباب الكويتي ضعيفة؛ 

حيث عرب 23 % من الشباب الكويتي بأنهم يثقون فيما تنشره الصحافة اإللكرتونية الكويتية )6.9 % ثقة كبرية 

جدا، 16.1 % ثقة كبرية(، مقابل 39.4 % من الشباب الكويتي الذين ال توجد لديهم ثقة فيما تنشره الصحافة 

اإللكرتونية الكويتية: )8.4 % ال توجد ثقة على اإلطالق، 31 % ال توجد ثقة إلى حد ما(، بينما بلغت نسبة الشباب 

المحايد %37.7. الشكل )38(
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شكل ) 38 (  ثقة الشباب الكويتي فيما تنشره الصحافة االلكرتونية

     ويالحظ أن الشابات هن األكرث ثقة فيما تنشره الصحافة اإللكرتونية الكويتية؛ حيث اتضح من النتائج أن نسبة 

الثقة لديهن بلغت 28.9 %: )10.9 % ثقة كبرية جدا، 18 % ثقة إلى حد ما(، بينما بلغت نسبة الثقة لدى الشبان 

20.7 %: )5.3 % ثقة كبرية جدًا، 15.4 % ثقة إلى حد ما(.
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شكل ) 39 (  ثقة الشباب الكويتي فيما تنشره الصحافة االلكرتونية حسب النوع

 

     وعن رؤية الشباب الكويتي لمدى دقة ما تنشره الصحافة اإللكرتونية الكويتية، فقد عرب 34.7 % من الشباب 

أن هناك دقة، مقابل 25 % من الشباب الذين يرون بأنه ال توجد دقة فيما تنشره الصحافة اإللكرتونية في 

الكويت، بينما بلغت نسبة المحايدين 40.3 % من الشباب الكويتي.
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شكل ) 40 ( مدى دقة ما ينشر في الصحافة اإللكرتونية الكويتية من وجهة نظر الشباب الكويتي

 

     ويالحظ أن الشبان الكويتي�ني يرون أن ما ينشر في الصحافة اإللكرتونية أكرث دقة مقارنة بالشابات؛ حيث 

إن 35.8 % من الشبان يرون أن هناك دقة في ما ينشر في الصحافة اإللكرتونية، مقابل 32.7 % من الشابات، 

وبفارق 3.1 % لصالح الشبان.
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شكل ) 41 ( مدى دقة ما ينشر في الصحافة اإللكرتونية الكويتية من وجهة نظر الشباب الكويتي حسب النوع

 

    وفي محاولة لمعرفة رؤية الشباب الكويتي لمدى ت�أثري الصحافة اإللكرتونية على المجتمع الكويتي، تم 

توجيه مجموعة من العبارات للشباب إلبداء رأيهم فيها، وكانت النتائج كما بالجدول ) 28 ( اآلتي:

اتسمت رؤية الشباب لت�أثري الصحافة اإللكرتونية على المجتمـع الكويتي باإلي�جابية أكرث من السلبية؛ حيث بلغ 

المتوسط العام للذين يرون أن الصحافة اإللكرتونيــة ت�أثريها إي�جــابـي على المجتمـــع الكويتــي 47.8 %، مقـــابــل

 25 % الذين يرون أن ت�أثريها سلبي على المجتمع الكويتي.
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     وأبرزت النتائج أن الصحافة اإللكرتونية ت�تضح أكرب آثارها اإلي�جابية في تعزي�ز الوحدة الوطنية )55.1 % إي�جابي: 

20.3 % سلبي(، ثم في مجال اكتشاف المواهب اإلعالمية الجديدة )53.2 % إي�جابي: 24.1 % سلبي(، ثم في 

مجال عرض وإبراز القرارات الحكومية )%51.1 إي�جابي : 21.8 % سلبي(، ثم في مجال تحسني مستوى الخطاب 

والحوار بني شرائح المجتمع )51.1 % إي�جابي : 24.6 % سلبي(، ثم في مجال زيادة الحريات اإلعالمية )50.7 % 

إي�جابي : 24.4 % سلبي(، ثم في مجال فهم األحداث السياسية )50.2 % إي�جابي : 25.1 % سلبي(، كما تلعب 

شرائح  موقف  وإظهار  الفساد،  قضايا  كشف  مثل:  األخرى،  المجاالت  في  إي�جابيًا  دورًا  اإللكرتونية  الصحافة 

المجتمع األخرى، وغريها. جدول ) 28 (.
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جدول )28( رؤية الشباب الكويتي لت�أثري الصحافة اإللكرتونية على المجتمع الكويتي

الت�أثري الناجم من الصحافة اإللكرتونية على :
ت�أثري سلبي كبري جدًا

3        2      1

ت�أثري 
إي�جابي 
كبري جدًا 

5    4

30.723.945.6 %العالقات االجتماعية بالشرائح االجتماعية األخرى

20.324.655.1 %تعزي�ز الوحدة الوطنية 

26.625.248.1 %كشف قضايا الفساد 

25.124.750.2 %فهم األحداث السياسية

24.425.050.7 %زيادة الحريات اإلعالمية

26.234.039.7 %تغي�ري القناعات

24.624.351.1 %تحسني مستوى الخطاب والحوار بني شرائح المجتمع

21.826.851.5 %عرض وإبراز القرارات الحكومية

21.829.349 %إظهار مواقف كافة الشرائج االجتماعية

23.928.148.1 %زيادة التقارب الثقافي مع الشرائح األخرى

24.122.653.2 %اكتشاف مواهب إعالمية جديدة

31.337.331.4 %آثار أخرى 
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الكويتي سؤاالً مباشرًا،  الدين والعادات، وجهنا للشباب       ولمعرفة مدى تعارض الصحافة اإللكرتونية مع 

ال  اإللكرتونية  الصحافة  أن  الكويتي  الشباب  من   )%  45.5( يرى  حيث  الكويتي؛  الشباب  نظر  وجهات  وتفاوتت 

ت�تعارض مع الدين: )22 % ال ت�تعارض مطلقًا، 23.5 % ال ت�تعارض(، بينما يرى )38.8 %( من الشباب أنها ت�تعارض مع 

الدين: )6.9 % بدرجة كبرية، 31.9 % ت�تعارض إلى حد ما (، بينما اختار 15.6 % الحياد، فلم ينحازوا إلى المعارضة أو 

الت�أي�يد. الشكل ) 42 (

شكل ) 42 ( مدى تعارض الصحافة اإللكرتونية مع الدين من وجهة نظر الشباب الكويتي
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    وينظر الشباب الكويتي لعالقة الصحافة اإللكرتونية بالدين بصورة أكرث إي�جابية من الشابات؛ حيث بلغت نسبة 

الشباب الذين يرون أن الصحافة اإللكرتونية ال ت�تعارض مع الدين )49.9 %(، بزيادة مقدارها )15.2 %( عن نسبة 

الشابات، والتي بلغت )34.7 %(.

شكل ) 43 ( مدى تعارض الصحافة اإللكرتونية مع الدين من وجهة نظر الشباب الكويتي حسب النوع
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مؤيد  بني  الكويتي  الشباب  انقسم  فقد  والتقاليد،  العادات  مع  اإللكرتونية  الصحافة  تعارض  مدى  وحول      

ومعارض؛ حيث بلغت نسبة الشبــاب الذيــن يرون أن الصحــافــة اإللكـرتونيــة ال ت�تــعـارض مــع الــعــادات والتقـــاليــد

 43.4 %: )20.6 % ال ت�تعارض مطلقــًا، 22.8 % ال ت�تعارض(، مقابــل )40.1 %( من الشباب الذين يــرون أن الصحافة 

اإللكرتونية ت�تعارض مع العادات والتقاليد: )9.3 % ت�تعرض بدرجة كبرية، 30.8 % ت�تعارض إلى حد مــا(، بينما بلغت 

نسبة المحايدين من الشباب 16.5 %. 

شكل ) 44 ( تعارض الصحافة اإللكرتونية مع العادات والتقاليد من وجهة نظر الشباب الكويتي
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تجاه  الشابات  اإلناث  نظرة  من  إي�جابية  أكرث  الكويتي  الشباب  نظرة  جاءت  السابقة،  النتيجة  مع  وتماشيًا       

الصحافة اإللكرتونية؛ حيث إن نسبة الشبان الذين يرون أن الصحافة اإللكرتونية ال ت�تعارض مع العادات والتقاليد 

تزيد عن نسبة الشابات بمقدار 18.8 %: )48.8 % للذكور، 30 % لإلناث(.

 

شكل ) 45 ( مدى تعارض الصحافة اإللكرتونية مع العادات والتقاليد من وجهة نظر الشباب الكويتي حسب النوع
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    ومما يرتبط بتوجهات الشباب في الصحافة اإللكرتونية، رأيهم في وجود قانون لتنظيم النشر اإللكرتوني، 

وهو ما تم سؤال الشباب الكويتي عنه مباشرة، حيث أيَّد ثالثة أرباعهم )75.2 %( وجود قانون لتنظيم النشر 

اإللكرتوني في الكويت، مقابل )13.4 %( عارضوا ذلك. الشكل ) 46 (88  

شكل ) 46 ( رأي الشباب الكويتي في وجود قانون لتنظيم النشر اإللكرتوني

 

http://www.gulfopinions.com/ar/?p=3472 :88. لم تختلف نتيجة الشباب الكويتي عن باقي المجتمع في هذا الموضوع، انظر: د. سامر أبو رمان
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    وكانت الشابات أكرث ت�أي�يدًا لوجود قانون لتنظيم النشر اإللكرتوني في الكويت من الشبان، وبفارق )8.1 %( 

للشابات.

شكل ) 47 ( رأي الشباب الكويتي في وجود قانون لتنظيم النشر اإللكرتوني حسب النوع

 

    وحول أثر الصحافة اإللكرتونية على المجتمع في مجاالت حـرية الرأي وانتشار اإلشاعات وتطوي�ر اإلعالم 

الكويتي، فقد وافقت الغالبية العظمى من الشباب الكويتي )81.5 %( على أن الكويتي�ني يستخدمون النشر 

اإللكرتوني للتعبري عن آرائهم بحرية، مقابل 7 % فقط يعارضون ذلك. كما أن أكرث من ثلثي الشباب الكويتي 

)67.5 %( يرون أن النشر اإللكرتوني أسـهم في نشــر اإلشــاعـــات واالفـرتاءات علـى اآلخــريــن، بينــمــا عــارض ذلـك
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 15.1 % من الشباب. وي�رى أكرث من ثالثة أرباع الشباب الكويتي 77.2 % أن النشر اإللكرتوني ساعد في تطوي�ر 

اإلعالم الكويتي، بينما 12 % من الشباب يرفضون ذلك.

جدول )29( مدى موافقة الشباب الكويتي على أثر الصحافة اإللكرتونية على المجتمع في 
مجاالت حرية الرأي وانتشار اإلشاعات وتطوي�ر اإلعالم الكويتي

مجال الت�أثري
موافق 

تمامًا
معارضمحايدموافق

معارض 
بشدة

يستخدم الكويتيون النشر 

اإللكرتوني للتعبري عن آرائهم 

بحرية

57.024.511.45.51.5

أسهم النشر اإللكرتوني في نشر 

اإلشاعات واالفرتاءات  على اآلخري�ن
46.221.317.410.05.1

ساعد النشر اإللكرتوني في تطوي�ر  

اإلعالم الكويتي
54.622.610.96.45.6

27.636.619.712.53.6ثقافية وفنية

39.533.318.86.91.5دينية

37.723.715.315.77.5رياضية
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    وفي دراسة أشرف عليها الكاتب عام 2016، وأعدها مركز اآلراء الخليجية الستطالعات الرأي واإلحصاء، لصالح 

وزارة اإلعالم، بعنوان »تعزي�ز قدرات الت�أثري اإلعالمي لوزارة اإلعالم في دولة الكويت«،  تم توجيه عدة أسئلة 

من  الرغم  على  وهي  الكويتية.  الحكومية  اإلعالم  لوسائل  متابعتهم  عن  الشباب،  فئة  ومنهم  للكويتي�ني، 

اقتصارها على ما يتعلق باإلعالم الحكومي، إال أنه يمكن االسرتشاد بها في معرفة بعض توجهات الشباب 

الكويتي اإلعالمية على النحو اآلتي:

    فيما يتعلق بمدى متابعة الشباب الكويتي لوسائل اإلعالم الحكومية، فقد بلغت نسبة متوسط المتابعة 

التلفزي�ونية بنسبة 77.4 %،  71 %، حيث تحظى القنوات اإلذاعية بأعلى نسبة استماع 78.9 %، تليها القنوات 

أكرث متابعة  الشباب  56.7 %. وبشكل عام، فإن  بنسبة  االجتماعي  التواصل  الوزارة على مواقع  ثم حسابات 

لوسائل اإلعالم الكويتية الحكومية من الشابات، وبخاصة فيما يتعلق بحسابات الوزارة على مواقع التواصل 

االجتماعي؛ حيث يصل الفارق بينهما إلى 20.7 % لصالح الذكور.

جدول )30( متابعة الشباب الكويتي لوسائل اإلعالم الحكومية

الشاباتالشبانالنسبةالوسيلة

77.6 %80.3 %78.9 %القنوات اإلذاعية الكويتية

76.6 %78.2 %77.4 %القنوات الفضائية الكويتية

46.7 %67.4 %56.7 %حسابات الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي

70.73 %71.27 %71.00 %المتوسط العام

الكويتية، ومدى  الفضائية  القنوات  الكويتي على  الشباب  يتابعها  التي  الربامج      وحول مضمون وطبيعة 

الكويتية  الفضائية  القنوات  تقدمها  التي  الربامج  عن  الكويتي  الشباب  رضا  نسبة  بلغت  فقد  عنها،  رضاهم 
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الحكومية 53.9 %، وبلغت نسبة المتابعة 79.3 %، وكان الشباب هم األكرث متابعة واألكرث رضا لهذه الربامج من 

الشابات. كما يالحظ أن نسبة الرضا عن الربامج دائمًا أقل من نسبة المتابعة لها، وبفارق كبري؛ وهو أمر يبدو 

طبيعيًا لدى كل الفئات والمجتمعات، ولكن الفارق كبري؛ مما قد يعكس وجود قصور في هذه الربامج يجدر 

معالجته حتى تقرتب نسبة الرضا عن الربامج مع نسبة متابعة الشباب لها.

جدول )31(  مضمون وطبيعة الربامج التي يتابعها الشباب الكويتي على القنوات الفضائية 
الكويتية ومدى رضاهم عنها

الربامج
نسبة 

المتابعة
الشاباتالشباننسبة الرضا

الرضاالمتابعةالرضاالمتابعة

65 %81.7 %64.5 %87.9 %64.7 %84.7 %الدينية

35.5 %64.5 %38.2 %86.4 %36.8 %75.1 %السياسية

73.1 %95.6 %47.8 %87.3 %60.7 %91.6 %المنوعات

78.9 %95 %56.4 %83.5 %67.9 %89.4 %المسلسالت

16.2 %24.7 %64 %89.1 %39.5 %56.1 %الرياضية

53.74 %72.30 %54.18 %86.84 %53.92 %79.38 %المتوسط

    وحول متابعة الشباب الكويتي لحسابات وزارة اإلعالم على مواقع التواصل االجتماعي، فقد بلغت نسبة 

38.1 %، حيث يأتي )إنستغرام( في الرتتيب األول، بنسبة متابعة 73.1 %، يليه )تويرت( بنسبة 42.9 %، ثم )يوتيوب( 

لحسابات  الشبان  متابعة  نسبة  وكانت   ،%  8.7 بنسبة  األخري،  الرتتيب  في  )فيسبوك(  يأتي  ثم   ،%  27.7 بنسبة 

الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي أعلى كثريًا من نسبة متابعة الشابات لها، وبفارق 13.6 %.
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جدول )32(  متابعة الشباب الكويتي لحسابات وزارة اإلعالم على مواقع التواصل االجتماعي

الشاباتالشبانالنسبةالوسيلة

46.7 %53.3 %73.1 %إنستغرام

45.5 %54.5 %42.9 %توتري

37.3 %62.7 %27.7 %يوتيوب

43.3 %56.7 %8.7 %فيسبوك

43.20 %56.80 % 38.10 %المتوسط

التواصل االجتماعي، فعلى  أداء حسابات وزارة اإلعالم على مواقع  الكويتي عن  الشباب      وبخصوص رضا 

الرغم من أن الشباب الكويتي أكرث متابعة لحسابات وزارة اإلعالم على مواقع التواصل االجتماعي، وبفارق 

لدى  الرضا  نسبة  بلغت  حيث  الشبان؛  من  الحسابات  هذه  أداء  عن  رضًا  أكرث  الشابات  أن  إال  الشابات،  عن  كبري 

الشابات 67.9 %، وهي تقرتب من ضعف نسبة الرضا لدى الشبان، والتي بلغت 37 % فقط.
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جدول )33( رضا الشباب الكويتي عن أداء حسابات وزارة اإلعالم على مواقع التواصل 
االجتماعي

الشاباتالشبانالنسبة الرضا

67.9 %37.0 %50.2 %راٍض

24.7 %32.1 %28.9 %غري راٍض

7.4 %30.9 %20.9 %ال أعرف

    وفيما يتعلق بالصحيفة الكويتية األكرث قراءة لدى الشباب الكويتي، فقد جاءت )الرأي( أوالً بنسبة 24 %، ثم 

  )MBC( بنسبة 20.7 %. وأما بخصوص القناة التليفزي�ونية األكرث مشاهدة لديهم، جاءت مجموعة قنوات )األنباء(

على رأس القنوات التي يفضل الشباب الكويتي متابعتها، بنسبة تجاوزت 45 %، مقابل باقي القنوات األخرى. 

وفيما يتعلق بأكرث القنوات التليفزي�ونية الحكومية التي يشاهدها الشباب الكويتي، جاءت )القناة الفضائية 

الكويتية األولى( على رأس أكرث القنوات التي يفضل الشباب الكويتي مشاهدتها، وبنسبة تجاوزت 57 %، تليها 

)القناة الثالثة الرياضية( بنسبة 22.8 %، ثم )الفضائية األولى -بلس( بنسبة 20.6 %.

    ولقد أوضحت النتائج وجود فروقات في القنوات التي يفضل الشباب مشاهدتها حسب النوع؛ فالشبان قد 

اختاروا )القناة الثانية الرياضية( كأكرث قناة يشاهدونها، تليها )الفضائية األولى – بلس(، ثم )قناة العربي(، 

الثانية  الفضائية  )القناة  ثم  إثراء(،  )قناة  تليها  األولى(،  الفضائية  )القناة  مشاهدة  يفضلن  الشابات  بينما 

األجنبية(. جدول ) 34 (.
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جدول )34( القنوات الفضائية الحكومية األكرث مشاهدًة عند الشباب الكويتي

الشاباتالشباننسبة المشاهدةالقناة

58.3 %41.7 %57.2 %الفضائية األولى

10.1 %89.9 %22.8 %الثالثة الرياضية

34.8 %65.2 %20.6 %الفضائية األولى- بلس

49.4 %50.6 %16.5 %الفضائية الثانية – األجنبية

59.5 %40.5 %15.7 %إثراء

47.5 %52.5 %14.2 %العربي

* النسبة تجاوزت %100؛ نتيجة للسماح بأكرث من اختيار.

    وبخصوص القنوات اإلذاعية الكويتية األكرث متابعة لدى الشباب الكويتي، فقد بينت النتائج أن إذاعة محطة 

إذاعة  تليها   ،% 50.5 بنسبة  الشباب،  لدى  المفضلة  اإلذاعية  القناة  103.7( هي  إم  )كويت إف  العربي  الغناء 

)محطة القرآن الكريم(، بنسبة 32.8 %، ثم إذاعة محطة )الربنامج العام 89.5(، بنسبة 32.5 %. 
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جدول )35( القنوات اإلذاعية الكويتية األكرث استماعًا لدى الشباب الكويتي

نسبة االستماعالقناة

50.5 %إذاعة محطة الغناء العربي كويت إف إم 103.7

32.8 %إذاعة محطة القرآن الكريم 93.3

32.5 %إذاعة محطة الربنامج العام 89.5

14.9 %إذاعة محطة يو إف إم

13.3 %إذاعة محطة سوبر استيشن  99.7

10.3 %إذاعة محطة الربنامج الثاني 97.5 

19.7 %محطات إذاعية أخرى

* النسبة تجاوزت 100 %؛ ألنه يسمح للمستجيب بأكرث من اختيار.
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سادسًا: أولويات واهتمامات الشباب الخليجي
على المستوى السياسي
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    تعترب مشاركة الشباب السياسية أحد أشكال االنخراط واالندماج في الحياة العامة، وأحد أشكال الحكم الصالح، 

فضالً عن أنها شكل من أشكال الرقابة الشعبية.

    وتعزز مشاركة الشباب وتفعيلها من التنمية السياسية، وتقلل من حالة الفراغ السياسي التي يعيشونها 

ويشعرون بها عرب تهميشهم وعدم االهتمام بقضاياهم، فالمشاركة السياسية تعد تعبريًا واضحًا ومباشرًا 

لديهم شعور  يتوافر  الذين  المواطنني  بشرية من  تقتضي وجود مجموعة  الشعب، وهي  عن مبدأ سيادة 

االنتماء واالهتمام بالشأن العام. 

    نتناول في هذا الجزء عدة موضوعات ترتبط باهتمامات الشباب الخليجي على المستوى السياسي كما 

وردت في بعض استطالعات الرأي، مثل: أهمية السياسة، ومدى اهتمامهم بها، وأنماط األنظمة السياسية 

المناسبة للحكم، ومدى االفتخار بالجنسية، و مدى استعداد الشباب للقتال من أجل بلده في حالة نشوب حرب، 

والقضايا األبرز، و الدولة التي تعترب حليفًا أكرب لبلدانهم.  

)أ ( السياسة عند الشباب ومدى االهتمام بها:
     يبدو أن السياسة تشغل حيزًا كبريًا في حياة الشباب الخليجي، حسب نتائج السؤال الخاص بأهمية السياسة 

في الموجة السادسة من مسح القيم العالمي؛ حيث أجاب 70.7 % من الشباب البحريني بأن السياسة مهمة 

في حياتهم، يتفق معهم في ذلك 63.3 % من الشباب القطري، و57.1 % من الشباب الكويتي. جدول ) 36 ( 
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جدول )36( أهمية السياسة في حياة الشباب الكويتي والبحريني والقطري

مهم جدًاالدولة
مهم إلى 

حد ما
غري مهم

غري مهم 
على 

اإلطالق

15.6 %21.9 %29.3 %33.2 %الكويت

14.3 %22.5 %38.7 %24.6 %قطر

10.5 %18.8 %48.4 %22.3 %البحري�ن

     وعند استخراج المتوسط الحسابي، فقد بيَّنت النتـائـج أن السيـاسـة لدى الشـبـاب الخليجــي مهمــة فــي حيــاة

 64.1 % من الشباب في الدول الخليجية الثالث: )25.2 % مهمة جدًا، 38.9 % مهمة نوعًا ما(. شكل  ) 48 (
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شكل ) 48 ( أهمية السياسة في حياة الشباب البحريني والكويتي والقطري

اهتمام  أن  النتائج  من  تبنّي  العربي،  بالشباب  الخليجي  الشباب  حياة  في  السياسة  أهمية  مقارنة  وعند      

الشباب الخليجي بالسياسة أكرث من اهتمام الشباب العربي بها؛ حيث بلغت نسبة أهمية السياسة في حياة 

الشباب العربي 48.4 %، وبانخفاض قدره 15.7 % عن أهميتها في حياة الشباب الخليجي. 

     وبشكل عام، وعند دمج خياري ) مهم جدًا، مهم إلى حد ما(، فقد جاءت البحري�ن في المركز األول عرب�يًا من 

حيث أهمية السياسة في حياة الشباب، وجاءت قطر في المركز الثالث، ثم الكويت في المركز الرابع عرب�يًا. 

شكل  ) 49  (.
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شكل ) 49 ( أهمية السياسة في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالدول العرب�ية
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أن  لتؤكد  النتائج  جاءت  العالمي،  بالمستوى  الخليجي  الشباب  حياة  في  السياسة  أهمية  مقارنة  وعند      

السياسة أكرث أهمية في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالشباب في دول العالم المشمولة بالمسح؛ حيث 

بلغت نسبة أهمية السياسة في حياة الشباب على مستوى دول العالم )41.5 %(، بانخفاض قدره )22.6 %( 

عن الشباب الخليجي.

     وجاءت البحري�ن في المركز األول عالميًا من حيث أهمية السياسة في حياة الشباب، وجاءت قطر في المركز 

الخامس عالميًا، ثم الكويت في المركز السادس. شكل ) 50 (.

شكل ) 50 ( أهمية السياسة في حياة الشباب الخليجي مقارنة بدول العالم
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بالسياسة من  المهتمني  بلغت نسبة  بالسياسة، حيث  - هو درجة االهتمام  أيضًا   - باألهمية  يرتبط      ومما 

الشباب البحريني 67.5 %: )35 % مهتمون جدًا، 32.6 % مهتمون(، بينما بلغت نسبة المهتمني بالسياسة من 

الشباب الكويتي 60.5 %: ) 17.4 % مهتمون جدًا، 43.1 % مهتمون(، كما تبلغ نسبة المهتمني بالسياسة من 

الشباب القطري 67.3 %: )12.4 % مهتمون جدًا، 52.9 % مهتمون(.

جدول )37( اهتمام الشباب الكويتي والبحريني والقطري بالسياسة

الدولة
مهتم إلى 
درجة كبرية

لست مهتمًامهتم
لست 

مهتمًا على 
اإلطالق

11.5 %20.8 %32.6 %35.0 %البحري�ن

14.6 %25.0 %43.1 %17.4 %الكويت

15.0 %19.7 %52.9 %12.4 %قطر

)ب ( األنظمة السياسية المناسبة والواقع السياسي وقضاياه:
لألنظمة  والقطري  والكويتي  البحريني  الشباب  رؤية  لمعرفة  القيم  مسح  في  األسئلة  بعض  وردت      

السياسية المختلفة منها، وتم عرض أنماط من األنظمة السياسية، ومنها: وجود قائد قوي ال يكرتث بالمجلس 

التشريعي واالنتخابات، حيث رأى أكرث من نصف الشباب في الدول الثالث أن هذا النظام السياسي مناسب 

)52.2 % البحري�ن، 50.2 % الكويت، 51.5 % قطر(.
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    وحول خيار وجود خرباء ليسوا في الحكومة يضعون القرار الذي يعتقدون أنه األفضل للبلد، فقد رأى أكرث من 

ثلثي الشباب البحريني 67.2 % أنه يمكن أن يكون نظامًا سياسيًا مناسبًا، يليهم الشباب القطري بنسبة 64.1 %، 

ثم الشباب الكويتي بنسبة 60.9 %. 

    وحول خيار أن يحكم الجيش، فقد رأى أكرث من نصف الشباب البحريني 54.5 % أن حكم الجيش للبلد هو نظام 

سياسي مناسب، وانخفضت النسبة أقل من 40 % عند الشباب القطري، بينما رأى أكرث من ثالثة أرباع الشباب 

الكويتي أن الجيش ليس هو الخيار المناسب للحكم.

    وأما خيار أن يكون هناك نظام ديمقراطي سياسي، فقد أّيدت الغالبية العظمى من الشباب، في الدول 

الخليجية الثالث المشمولة بمسح الموجة السادسة، وجود نظام حكم ديمقراطي سياسي، وبنسب متفاوتة 

)77 % البحري�ن،  81.3 % قطر، 85.4 % الكويت(.
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جدول ) 38 (  رؤية الشباب البحريني والكويتي والقطري لألنظمة السياسية المختلفة

جدول )38(  رؤية الشباب البحريني والكويتي والقطري لألنظمة السياسية المختلفة

النظم 
السياسية

غري مناسبة جدًاغري مناسبةمناسبةمناسبة جدًا

وجود قائد قوي ال يكرتث بالمجلس التشريعي واالنتخابات

20.0 %27.1 %36.4 %16.4 %البحري�ن

26.1 %23.8 %24.1 %26.1 %الكويت

23.0 %25.5 %30.3 %21.2 %قطر

وجود خرباء ليسوا في الحكومة يضعون القرار الذي يعتقدون أنه األفضل للبلد

13.4 %19.3 %46.2 %21.0 %البحري�ن

13.6 %25.5 %33.2 %27.7 %الكويت

13.5 %22.4 %39.7 %24.4 %قطر

أن يحكم الجيش

22.2 %23.2 %42.5 %12.0 %البحري�ن

47.8 %27.6 %18.7 %5.8 %الكويت

34.8 %25.4 %30.8 %9.0 %قطر



151

جدول )38(  رؤية الشباب البحريني والكويتي والقطري لألنظمة السياسية المختلفة

النظم 
السياسية

غري مناسبة جدًاغري مناسبةمناسبةمناسبة جدًا

أن يكون هناك نظام ديمقراطي سياسي

8.6 %14.3 %41.2 %35.8 %البحري�ن

5.4 %9.2 %29.5 %55.9 %الكويت

7.0 %11.7 %35.4 %45.9 %قطر

الغالبية  أجابت  فقد  بجنسيته،  بالفخر  والقطري  والكويتي  البحريني  الشباب  شعور  بمدى  يتعلق  وفيما      

العظمى من الشباب في الدول الثالث بأنهم  فخورون بجنسيتهم، حيث اقرتبت النسبة من 100 % للشباب 

القطري، و أكرث من )96 %( للشباب الكويتي، وأكرث من )86 %( للشباب البحريني. 

جدول  )39( إلى أي مدى الشباب البحريني والكويتي والقطري فخور بجنسيته

فخورفخور جدًاالدولة
لست 
فخورًا

لست فخورًا على اإلطالق

%1.90.2 %11.8 %59.8 %26.3 %البحري�ن

%0.70.7 %2.4 %15.7 %80.5 %الكويت

%0.00.6 %0.0 %0.6 %98.8 %قطر
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     وحول مدى استعداد الشباب للقتال من أجل بلده في حالــة نشــوب حــرب، فقــد أوضحــت النتــائـــج أن أكرث مــن

 97 % من الشباب القطري، و 83.7 % من الشباب الكويتي، على استعداد للقتال من أجل بالدهم في حالة نشوب 

حرب، وتنخفض هذه النسبة بشكل كبري لتصل إلى 57 % فقط من الشباب البحريني، الذين أبدوا استعدادهم 

للقتال من أجل بلــدهم في حالة نشــوب حــرب. 

جدول )40(  مدى استعداد الشباب الكويتي والقطري والبحريني  للقتال من أجل بلده في 
حالة نشوب الحرب

النعمالدولة

43.0 %57.0 %البحري�ن

16.3 %83.7 %الكويت

2.6 %97.4 %قطر

    وعند سؤال الشباب عن أهم المشاكل التي تواجه العالم اليوم من وجهة نظرهم، وقدمت لهم عدة 

مشكلة  أهم  هو  الفقر  أن  على  والقطري  الكويتي  الشباب  من  كل  اتفق  بينها،  من  األهم  الختيار  مشاكل 

المعدية هي  أن األمراض  البحريني  الشباب  بينما يرى  لكليهما،  تجاوزت 47 %  اليوم، وبنسبة  العالم  تواجه 

أهم المشاكل التي تواجه العالم اليوم، وبنسبة 36.8 %، تليها مشكلة التمي�يز ضد النساء في المرتبة الثانية.    

    أما ثاني أهم المشاكل التي تواجه العالم اليوم بالنسبة للشباب الكويتي، فهي قلة التعليم، وبالنسبة 

للشباب القطري ت�أتي مشكلة التلوث البيئي كثاني أهم المشاكل التي تواجه العالم اليوم. جدول )  41 (. 
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جدول )41( أهم المشاكل التي تواجه العالم اليوم من وجهة نظر الشباب البحريني 
والكويتي والقطري

الفقر
التمي�يز 

ضد 
النساء

األمراض 
المعدية

قلة التعليم
التلوث
البيئي

2.5 %12.0 %36.8 %28.9 % 19.9 %البحري�ن

7.9 %24.7 %14.0 %5.6 %47.8 %الكويت

22.8 %7.2 %19.9 %2.6 %47.4 %قطر

جدول )42( رؤية الشباب البحريني والكويتي والقطري لمدى احرتام حقوق اإلنسان الفردية 
في البلد

الدولة
إلى درجة 

كبرية
إلى درجة 
متوسطة

ليس كثريًا
ال يوجد احرتام 
على اإلطالق

12.7 %19.4 %41.2 %26.7 %البحري�ن

4.1 %14.5 %33.8 %47.6 %الكويت

0.9 %2.0 %19.7 %77.5 %قطر

الفردية  البحريني والكويتي والقطري لمدى احرتام حقوق اإلنسان      كما ورد سؤال حول »رؤية الشباب 

في البلد؟« فتبني أن هناك إجماعًا شبه تام )97.2 %( من الشباب القطري على وجود احرتام لحقوق اإلنسان 
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الفردية في البلد، كما أن أغلبية الشباب الكويتي يؤيدون ذلك بنسبة 81.4 %،  و تنخفض هذه النسبة في حالة 

الشباب البحريني لتصل إلى 67.9 %.

لوسائل  العماني  الشباب  تعرض  بني  »العالقة  دراسة  حسب  السياسية،  بالقضايا  االهتمام  مدى  وحول     

اهتمام  مجال  الداخلية  السياسية  القضايا  تصّدرت  فقد  السياسية«،  المعرفة  ومستوى  الجديدة  اإلعالم 

الشباب العماني بنسبة 32.7 %، وربما يعد ذلك مؤشرًا منطقيًا؛ نظرًا الرتباطها بواقع المجتمع مباشرة، ثم 

جاءت القضايا السياسية العالمية في الرتتيب الثاني، بنسبة 30.5 %، وقد تعكس هذه النسبة المرتفعة زيادة 

الوعي السياسي لدى الشباب، بينما حصلت القضايا اإلقليمية على نسبة 15.8 %، وأخريًا كافة القضايا األخرى 

)متنوعة( على نسبة 21 %.

إلى  النتائج  تشري  الُعماني،  الشباب  يتابعها  التي  والعالمية  العرب�ية  السياسية  القضايا  مستوى  وعلى      

حصول القضية الفلسطينية على الرتتيب األول، بنسبة 20 %، وحصول الملف النووي اإلي�راني على الرتتيب 

الثاني، بنسبة 18.5 %، بينما جاءت العالقات العرب�ية العمانية في الرتتيب الثالث، بنسبة 15.98 %، ثم األحداث 

العرب�ية على نسبة 9.9 %، وأخريًا قضايا متنوعة بنسبة 1.6 %، وقد  العراقية على نسبة 14.2 %، والخالفات 

تركزت في الوضع اللبناني وملف حزب الله .

    وتشري الدراسة إلى أن نوعية القضايا السياسية المتعلقة بأذهان الشباب الُعماني متعددة، ما بني ما هو 

المراسيم السلطانية على  النسب اإلحصائية على حصول  الداخلي تشري  داخلي وخارجي؛ فعلى المستوى 

الرتتيب األول، بنسبة 26.7 %، وجاءت بعد ذلك خطب السلطان قابوس في مجلس عمان، بنسبة 22.3 %، ثم 

لقاءات السلطان قابوس بالشيوخ خالل الجوالت السلطانية، بنسبة 16.1 %، واجتماعات مجلس الشورى بنسبة 
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12.8 %، والمؤتمرات الدولية التي تعقد على أرض السلطنة، بنسبة 11.6 % 89.

تصدر  إلى  النتائج  فتشري  الُعماني،  الشباب  يتابعها  التي  الخارجية  السياسية  القضايا  لنوعية  وبالنسبة      

الموقف األمريكي من مسرية السالم الفلسطيني - اإلسرائيلي مجال اهتمام عينة الدراسة، بنسبة 18.2 %، 

تليها مباشرة قضايا اإلرهاب في العالم، بنسبة 17.6 %، والملف النووي الكوري، بنسبة 11.2 %، واالنتخابات 

الرئاسية في الدول الديموقراطية، بنسبة 10.9 %، والعالقات الصينية األمريكية بنسبة 8.8 %، وأخريًا قضايا 

أخرى متنوعة بنسبة 26 %، و ت�رتكز في االغتياالت السياسية، وعالقة االتحاد األوروبي برتكيا، وقضية التبت.

    ومما ت�كرر السؤال عنه في استطالع »أصداء بريسون« عن الدولة الحليف األقوى لبلدك، وكانت السعودية 

هي الدولة الحليف األكرب لبلدهم عند الشباب العربي، ومنهم الخليجي.  الشكل ) 51 ( 

89 . طه عبد العاطي نجم، أنور بن محمد الرواس )2011(: العالقة بني تعرض الشباب العماني لوسائل اإلعالم الجديدة و مستوى المعرفة السياسية، مجلة 
دفاتر السياسة والقانون، الجزائر، يناير، العدد )4(، ص ص46 – 86.
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شكل ) 51 ( من هو الحليف األكرب لبلدك؟
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كانت  الخليجي90،  التعاون  مجلس  دول  في  الهوية  مسح  مشروع  ضمن  الكويتي�ني،  لرأي  استطالع  وفي      

السعودية هي الدولة التي يرى الكويتيون أنها ترتبط معهم بأقوى العالقات. كما في الشكل ) 52 (. 

شكل ) 52 ( استطالع لرأي الكويتي�ني، ضمن مشروع مسح الهوية في دول مجلس التعاون الخليجي 

    ولكن حينما تم استخراج النتائج حسب الفئة العمرية والفرق بينهما، وجدنا أن اإلمارات أكرث دولة تراها ذات 

90 .  تنفيذ مركز اآلراء الخليجية في دولة الكويت في عام 2015 لصالح جامعة قطر .
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عالقة قوية مع الكويت، عند الفئة العمرية 18-30 سنة - كما في الجدول ) 43 (.

الجدول ) 43 ( رؤية الكويتي�ني لعالقة الكويت بدول الخليج
 من حيث أقوى عالقة حسب العمر

الدولة
إلى درجة 

كبرية
إلى درجة 
متوسطة

5.86.4البحري�ن

1.00ُعمان

5.84.5قطر

24.061.8السعودية

59.620.9اإلمارات

1.02.7ال أعرف

2.93.6رفض اإلجابة

100100المجموع
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سابعًا: اهتمامات وأولويات الشباب الخليجي
على مستوى الدين والعقيدة
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    يعد الدين والعقيدة من الجوانب المهمة في حياة المجتمعات الخليجية؛ ولذا جاءت بعض األسئلة للتعرف 

على مدى أهمية العقيدة لدى الفرد؟ ومدى اعتبار نفسه متدينًا؟ وهو ما نستعرضه في هذا الجزء على 

النحو اآلتي:

)أ ( التدين والعقيدة في حياة الشباب الخليجي: 
    للعقيدة دور مهم في حياة الغالبية العظمى من الشباب الخليجي )الكويتي، البحريني، والقطري(، وتشكل 

أهميتها ما نسبته 94.6 % من الشباب الخليجي: )75.5 % مهمة جدًا، 19.6 % مهمة نوعًا ما( حسب المتوسط 

الخليجية  الدول  في  الشباب  بني  وبالمقارنة  العالمي.  القيم  مسح  من  السادسة  الموجة  لنتائج  الحسابي 

الثالث المشمولة في المسح، نجد أن العقيدة مهمة في حياة الشباب القطري بأكمله 100 %، ومهمة في 

حياة 97.6 % من الشباب الكويتي، وبنسبة 91.1 % من الشباب البحريني. شكل ) 53 (.
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شكل ) 53 ( أهمية العقيدة في حياة الشباب البحريني والكويتي والقطري 

    أما عن عالقة الشباب بالدين والعقيدة على النحو التفصيلي، جاءت استجابات الشباب على ما ورد في مسح 

القيم العالمي، والذي أفرد بعض العبارات الخاصة بالدين، التي طلب من الشباب مدى الموافقة عليها أو 

الرفض لها، جاءت كاآلتي:
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- ما يقرب من 85 % من الشباب في كل من البحريـن والـكـويـت يوافـقـون على أنه »عـنـدمـا يتـعـارض الـعلـم مــع 

  الدين؛ فإن الدين دائمًا هو األصح، وترتفع هذه النسبة لت�تجاوز 99.5 % من الشباب القطري.

- أكرث من 97 % من الشباب القطري يوافقون على مقولة »أن الدين الوحيد المقبول هو ديني«، و تنخفض 

   هذه النسبة لتصل إلى 85 % مـن الشـباب فـي كل مــن البحـريـن والـكــويـت.

- الغالبية العظمى من الشبـاب فـي قـطــر 84.8 % يرفضـون مقــولة »يجب تعليم جميع األديـــان في الــمـدارس 

  الحكومية«، وتصل لمن يرفضها إلى نسبة  62.5 % مــن الشبــاب الكويتي، وجــاء الــوضـع مختـلــفــًا لــدى الشبـــاب 

  البحريني؛ حيث إن 74.2 % منهم يوافقون على القول بتعليم جميع األديان في المدارس الحكومية.

- أكرث من ثلثي الشباب البحريني 70 % يوافقون على القول »الذين ينتمون لديانات أخرى لديهم قيم أخالقية 

  مثل الذين ينتمون لديني«، بينما تنخفض نسبة الموافقة لدى الشباب في كل من الكويت وقطر، لتصل إلى 

  حوالي 56 % لكل منهما.

- جدول ) 44 ( مدى موافقة أو رفض الشباب الخليجي لمجموعة من العبارات الخاصة بالدين

جدول )44( مدى موافقة أو رفض الشباب الكويت والبحريني والقطري لمجموعة من 
العبارات الخاصة بالدين

المجموعأعارض جدًاأعارضأوافقأوافق جدًاالعبارة

عندما يتعارض العلم مع الدين، الدين دائمًا هو الصحيح

100.0 %4.2 %10.8 %45.3 %39.7 %البحري�ن

100.0 %5.9 %9.4 %15.3 %69.4 %الكويت

100.0 %0.0 %0.3 %7.6 %92.2 %قطر

الدين الوحيد المقبول هو ديني
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جدول )44( مدى موافقة أو رفض الشباب الكويت والبحريني والقطري لمجموعة من 
العبارات الخاصة بالدين

المجموعأعارض جدًاأعارضأوافقأوافق جدًاالعبارة

100.0 %3.7 %13.0 %43.0 %40.3 %البحري�ن

100.0 %4.1 %12.4 %14.6 %68.9 %الكويت

100.0 %0.6 %2.0 %3.5 %93.9 %قطر

يجب تعليم جميع األديان في المدارس الحكومية

100.0 %8.6 %17.2 %41.0 %33.2 %البحري�ن

100.0 %31.6 %31.3 %22.6 %14.5 %الكويت

100.0 %49.4 %35.3 %6.3 %8.9 %قطر

الذين ينتمون لديانات أخرى لديهم قيم أخالقية مثل الذين ينتمون لديني

100.0 %9.8 %20.1 %40.5 %29.5 %البحري�ن

100.0 %24.0 %29.9 %32.5 %13.6 %الكويت

100.0 %12.1 %32.3 %45.5 % 10.1 %قطر

    ومع أهمية الدين عند الشباب الخليجي، فقد انسجمت إجاباتهم في مدى اعتبار أنفسهم متدينني في دول 

الخليج الثالث التي شملها مسح القيم العالمي في موجته السادسة، حيث إن نحو 94 % من الشباب القطري 

يرون أنفسهم متدينني، وتنخفض النسبة إلى 76.1 % من الشباب البحريني، و70.2 % من الشباب الكويتي.
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جدول )45( كيف يعترب الشباب البحريني والكويتي والقطري نفسه متدينًا 

شخص متدينالدولة
شخص غري 

متدين
شخص غري 

مؤمن

1.4 %4.6 %93.9 %قطر

0.5 %23.4 %76.1 %البحري�ن

6.6 %23.2 %70.2 %الكويت

وكانت  والقطري،  والكويتي  البحريني  للشباب  عبارات  توجيه  تم  للدين؛  األساسي  المعنى  على  وللتعرف 

إجاباتهم عن العبارات كاآلتي:

 

1- الدين هل هو اتباع القواعد الدينية أم عمل الخري لآلخري�ن؟
أكرث من ثلثي الشباب القطري يرون أن الدين هو اتباع القواعد الدينية، و50.5 % من الشباب الكويتي، و47 % 

من الشباب البحريني. في المقابل، رأى أكرث من نصف الشباب البحريني 53 % أن الدين هو عمل الخري لآلخري�ن، 

بينما تبلغ النسبة 49.5 % من الشباب الكويتي، و33.6 % من الشباب القطري.

2- انقسام الشباب الخليجي في معنى الدين، ما بني فهم ما بعد الموت أو فهم الحياة 
في هذا العالم:

أكرث من نصف الشباب البحريني والقطري يرون أن المعنى األساسي للدين هو فهم ما بعد الموت )54.8 % 
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البحري�ن، 51.2 % قطر(، و تنخفض النسبة لتصل إلى أقل من 40 % من الشباب الكويتي الذين يرون ذلك، في حني  

رأى أكرث من 60 % من الشباب الكويتي أن المعنى األساسي للدين هو فهم الحياة في هذا العالم، ويتفق 

معهم في ذلك 48.8 % من الشباب القطري، و 45.2 % من الشباب البحريني.

جدول )46( رأي الشباب البحريني والكويتي والقطري في المعنى األساسي للدين

الدولة
الدين هو اتباع القواعد 

والطقوس الدينية
الدين هو عمل الخري لآلخري�ن

53.0 %47.0 %البحري�ن

49.5 %50.5 %الكويت

33.6 %66.4 %قطر

المعنى األساسي للدين هو فهم ما بعد الموت
المعنى األساسي للدين هو فهم الحياة في هذا 

العالم

45.2 %54.8 %البحري�ن

60.8 %39.3 %الكويت

48.8 %51.2 %قطر

قطر  من  كل  في  الشباب  عضوية  أن  النتائج  بينت  فقد  الدينية،  المؤسسات  في  الشباب  عضوية  وحول      

والكويت والبحري�ن في مؤسسات دينية متدنية جدًا: 26 % من الشباب البحريني أعضاء في مؤسسات دينية، 

منهم 15.9 % فقط أعضاء نشيطون، 24.6 % من الشباب الكويتي أعضاء في مؤسسات دينية، 13.3 % منهم 
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أعضاء نشيطون، و17.6 % من الشباب القطري أعضاء في مؤسسات دينية، 7.5 % منهم فقط أعضاء نشيطون. 

أن  إال  المنظمات،  الخليجي، ضعيفة بشكل عام في  العربي، ومنهم  الشباب  أن عضوية  االتفاق على  ومع 

السؤال عن  عند  يحدث  الحزب�ية، كما قد  التنظيمات  الخوف والخلط مع  نوٌع من  يكتنفه  العضوية  السؤال عن 

عضوية الجمعيات الدينية.

جدول )47( الشباب الكويتي والبحريني والقطري، وعضوية  المؤسسات الدينية

غري منتٍمعضو غري نشطعضو نشطالدولة

74.0 %10.1 %15.9 %البحري�ن

75.4 %11.3 %13.3 %الكويت

82.4 %10.1 %7.5 %قطر

)ب ( تدين الشباب الخليجي ومقارنته بالشباب العربي والعالمي: 
    بينت النتائج للدراسات التي أجريت عن أهمية التدين في حياة الشباب الخليجي والعربي، أنه ال يوجد اختالف 

في أهمية العقيدة بني الشبـاب الخليجــي والشبــاب العـربي؛ حيث بلـغـت النسبــة )94.6 % للشــبــاب الخـليجـــي،

95.3 % للشباب العربي(، وبفارق أقل من 1 % لصالح الشباب العربي.

    وبشكل عام، جاءت قطر في المركز األول عرب�يًا من حيث أهمية العقيدة في حياة الشباب، وجاءت الكويت 

في المركز السابع عرب�يًا، بينما جاءت البحري�ن في المركز العاشر. شكل ) 54 (.
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شكل ) 54 ( أهمية العقيدة في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالشباب العربي

 

اتضح من  بالمسح،  المشمولة  العالم  الخليجي مع دول  الشباب  حياة  العقيدة في      وعند مقارنة أهمية 

النتائج أن أهمية العقيدة في حياة الشباب الخليجي أعلى منـها علـى المستـوى الـعـالمي، وبـفـارق يتــجــاوز

 21 %: )94.6 %  الخليجي، 73.3 % دول العالم(.
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    وبشكل عام، جاءت قطر في الرتتيب األول عالميًا من حيث أهمية العقيدة في حياة الشباب، وجاءت الكويت 

في المركز الحادي عشر، بينما جاءت البحري�ن في المركز التاسع عشر عالميًا.

شكل ) 55 ( أهمية العقيدة في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالمستوى العالمي
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ت�أثريها على  التدين ودرجة  العقيدة وقضايا  أجريت دراسة استطالعية مقارنة للشباب91 عن موقف      وقد 

الشباب الخليجي والعربي، في ثماني دول عرب�ية: األردن، واإلمارات العرب�ية المتحدة، والبحري�ن، والسعودية، 

والدعاة،  والعلماء  الدينية،  الهوية  من:  مواقفهم  على  للتعرف  والمغرب؛  ومصر،  والكويت،  وفلسطني، 

والدين والسياسة، والتدّين واإلصالح، والتطّرف الديني... إلخ، ونظرًا ألهمية الدراسة، وإضافتها ألفكار في 

هذا الجزء من الكتاب؛ سنعرض هنا أهم النتائج، ونستخرج بعض النتائج المرتبطة بالشباب الخليجي في الدول 

الخليجية األربع المشمولة باالستطالع، وذلك على النحو اآلتي:

1. التدّين وكيفية فهم الدين: في ستة من البلدان الثمانية، كانت نسبة الشباب الذين يعتقدون أن الدين عالقة 

الخطأ”.  من  الصواب  تحّدد  وأحكام  باعتقادات  يتعّلق  “فقط  أّنه  يعتقدون  الذين  نسبة  من  أكرب  خاصة  روحية 

المرء مسلًما ملتزًما  إّنه من السهل أن يكون  وفي السعودية قالت غالبية معتربة من المسلمني الشباب 

ومقاوًما لإلغراءات الموجودة حالًيا في مجتمعه. بينما أكرث من 7 من 10 في اإلمارات، وحوالي 6 من 10 في 

الكويت ومصر وفلسطني، أقروا بشعورهم بالتوّتر بني إغراءات مجتمع اليوم والحفاظ على هويتهم الدينية 

بالنسبة لهم هو  الجانب األهم في اإلسالم  إّن  الشباب  تقري�ًبا، قال  البلدان  كّل  للدين. وفي  وممارستهم 

“العيش وفق األخالق والمعاي�ري اإلسالمية”، ثّم بعد ذلك “القضايا السياسية التي تواجه المسلمني”. وي�وجد 

اتفاق مجمع عليه تقري�ًبا بني الشباب في كاّفة البلدان التي شملها االستطالع أّن إيمانهم باإلسالم مبني 

على قناعتهم بأّنه الحّق. وفي الوقت نفسه، أقّرت غالبية قوية في البحري�ن وفلسطني ومصر واإلمارات بأّن 

إيمانهم باإلسالم سببه أنهم ترّبوا عليه. ومن خالل نظرة عامة على نتيجة هذا السؤال، يبدو الفرق الواضح 

في نتيجة بعض الدول، مثل: اإلمارات واألردن؛ ما قد يدل على خلل في فهم السؤال أو طريقه طرحه من بلد 

لبلد.

91 . تقري�ر عن “مواقف جيل الشباب العربي المسلم من الدين وعلمائه ودعاته”، مبادرة الدراسات المستقبلية، مؤسسة طابة 2016:
http://mmgsurvey.tabahfoundation.org/downloads/mmgsurvey_full_arabic_web.pdf
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جدول )48(  التّدين وفهم الدين

الدين مجرد اعتقادات وأحكام تبني الحدود بني الصواب والخطأ

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

77 %44 %44 %80 %75 %93 %16 %100 %أوافق

23 %56 %56 %20 %25 %7 %84 %0 %ال أوافق

مالحظة : قد ال يكون ناتج جمع النسبة المئوية %100 ببسبب تقريب األرقام. »أوافق« تضم االجابتني: »أوافق 

بشدة« و » أوافق إلى حد ما«، و »ال أوافق« تضم االجابتني: »ال أوافق إلى حد ما« و »ال أوافق إطالقًا«.

الحق في إسداء  الناس لهم  أّن  البلدان على  غالبية قوية في جميع  العام: وافقت  النطاق  الدين في   .2

النصيحة الدينية في العلن، مع االنتباه إلى أّن أفضل النصيحة هي التي ت�كون بأسلوب جميل. على أّن واحدًا 

من خمسة تقري�بًا في اإلمارات والكويت وفلسطني عرّبوا عن معارضتهم بعض الشيء لمثل هذه التدّخالت 

العاّمة.

    وكما أيدت األغلبية في كل البلدان المشمولة بالمسح حظر المحتوى الثقافي إذا انتهك القيم األخالقية 

والسلوكية للمجتمع.
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جدول )49( أي جانب من جوانب اإلسالم هو األهم بالنسبة لك؟

الدين مجرد اعتقادات وأحكام تبني الحدود بني الصواب والخطأ

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

اذا انتهك 
المحتوى 

الثقافي )األفالم، 
التلفاز، المسرح، 
اإلعالنات، ..الخ( 
القيم األخالقية 

والسلوكية 
للمجتمع، فينبغي 

حظره.

% 67% 88% 63% 85% 74% 74% 76% 70

ال ينبغي ضبط 
المحتوى 
الثقافي 

بالحساسيات 
األخالقية. فإذا 
لم يعجب الناس 

شيء فليس 
عليهم أن 
يشاهدوه.

% 33% 12% 37% 15% 26% 26% 24% 30

مالحظة : قد ال يكون ناتج جمع النسبة المئوية %100  بسبب تقريب األرقام.

3. دور الحكومات: إجماالً كان يرى غالبية الشباب في مصر والكويت وفلسطني دوًرا لتدخل الحكومة في كلِّ 

مجال تقري�ًبا من مجاالت الحياة الدينية؛ بينما الغالبية في البحري�ن عارضوا أي تدخل للحكومة تقري�ًبا، ما عدا 
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الشباب في جميع  غالبية قوية من  الكراهية. وقد وافقت  أو  العنف  التحريض على  إيقاف  أجل  تدخلها من 

البلدان الثمانية على أّن الحكومة ينبغي أن تشارك في ت�أمني خلوِّ الخطاب الديني من التحريض على العنف أو 

الكراهية، وكذلك وافقت على أّنه ينبغي حظر األفالم أو الربامج التلفزي�ونية إن هي انتهكت معاي�ري المجتمع 

األخالقية والسلوكية.

 

جدول )50(  بدرجات من 1-5 ) من 1»ت�تدخل بشدة« إلى 5 »ال ت�تخدل إطالقًا(
كيف ترى أن الدولة ينبغي أن ت�تدخل في كل من المجاالت اآلتية؟

الدين مجرد اعتقادات وأحكام تبني الحدود بني الصواب والخطأ

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

تعي�ني األئمة 
وإدارة المساجد 
وتدابري التحضري 

للمناسبات 
الدينية

36 %87 %90 %75 %62 %26 %67 %33 %ت�تدخل

ال 
ت�تدخل

% 51% 22% 58% 31% 11% 4% 5% 46

 ضبط الخطاب 
الديني في 

خطب الجمعة 
والمحاضرات 

العامة والربامج 
الدينية المتلفزة

70 %77 %82 %68 %62 %38 %32 %41 %ت�تدخل

ال 
ت�تدخل

% 14 33%% 61% 25% 12% 9% 8% 13
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جدول )50(  بدرجات من 1-5 ) من 1»ت�تدخل بشدة« إلى 5 »ال ت�تخدل إطالقًا(
كيف ترى أن الدولة ينبغي أن ت�تدخل في كل من المجاالت اآلتية؟

الدين مجرد اعتقادات وأحكام تبني الحدود بني الصواب والخطأ

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

ضمان عدم 
استغالل الخطاب 

الديني في 
الرتوي�ج للعنف 

والتحريض 
والكراهية

89 %90 %77 %66 %72 %60 %66 %82 %ت�تدخل

ال 
ت�تدخل

% 2% 16% 24% 9 16% % 2% 3 % 3

صالحية كاملة 
للتدخل في أي 

شيء يتعلق 
بالدين في 

المجتمع

34 %62 %41 %63 %24 %12 %48 %7 %ت�تدخل

ال 
ت�تدخل

% 89% 16% 72% 56% 18% 30% 22% 57

مالحظة : قد ال يكون ناتج جمع النسبة المئوية 100 % بسبب تقريب األرقام. وألن اإلجابة »3« غري متضمنة، 

»ت�تدخل« تضم اإلجابتني »1« و »2« . و » ال ت�تدخل« تضم اإلجابتني »4« و«5«.

أّن  الثمانية على  البلدان  الشباب في خمسة من  غالبية من  توافق  لم  المعاصر:  بالواقع  الدين والصلة   .4

ا - يتعاَرض مع العالم الحديث، ويحتاج إلى إصالح؛ وعدم الموافقة هذه كانت  اإلسالم - كما يعلَّم ويماَرس حاليًّ

ثّم األردن فالكويت فالسعودية. وكان يشعر أكرث من 6 من 10 فقط في  في أقوى درجاتها في اإلمارات 
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الثمانية تشعر  البلدان  أّن “اإلصالح” مطلوب. وكانت غالبية كبرية من الشباب في جميع  فلسطني والمغرب 

بأّن اللغة التي يستخدمها الدعاة في دعوتهم إلى الدين، وفي طرح المواضيع والقضايا، يعوزها التحديث، 

الثمانية  البلدان  - في جميع  أيضًا   - الحاضر. وغالبية كبرية  بالواقع  أكرث صلة  ت�كون  أن  إلى  وهي في حاجة 

وافقت على أّن الدين - كما يعلَّم ويماَرس حاليًا - يمنح المرأة االحرتام والتمكني، وأّنه توجد حاجة إلى عدد أكرب 

من العالمات في الدين والداعيات. ونظًرا لتنوع طبيعة البلدان والشباب المشمولني في االستطالع؛ فقد بدا 

أّن المستجيبني قد يكون لديهم تفسريات متنوعة  لـ االحرتام والتمكني”.

 

جدول )51( الدين والصلة بالواقع المعاصر

يتعارض الدين كما ُيعلم وُيماَرس حاليًا في مجتمعي مع العالم الحديث ويحتاج إلى تغي�ري 
وإصالح

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

62 %47 %30 %71 %31 %55 %3 %29 %أوافق

38 %53 %70 %30 %69 %45 %97 %71 %ال أوافق

مالحظة : قد ال يكون ناتج جمع النسبة المئوية 100 % بسبب تقريب األرقام. »أوافق« تضم اإلجابتني: »أوافق 

بشدة« و »أوافق إلى حد ما«، و«ال أوافق« تضم اإلجابتني: » ال أوافق إلى حد ما« و »ال أوافق إطالقًا«.

الدين سبب في  أّن  الثمانية دعوى  البلدان  الدين: رفضت غالبية ساحقة من الشباب في سبعة من  5. دور 

في  شباب  اعتقد  ولكنِ  العربي.  العالم  في  واالقتصادية  والسياسية  االجتماعية  المجاالت  في  التدهور 

فلسطني - فقط - أّن الدين سبب في التدهور. وفي جميع البلدان الثمانية اعتقدت غالبية معتربة من الشباب 

ا في مستقبل بالدهم. أن للدين دوًرا مهمًّ
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جدول )52( كان الدين سببًا أساسيًا لتدهور العالم العربي في المجاالت االجتماعية 
والسياسية واالقتصادية في اآلونة األخرية

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

24 %10 %4 %57 %4 %29 %19 %14 %أوافق

76 %90 %96 %43 %96 %71 %81 %86 %ال أوافق

مالحظة : قد ال يكون ناتج جمع النسبة المئوية 100 % بسبب تقريب األرقام. »أوافق« تضم اإلجابتني: »أوافق 

بشدة« و »أوافق إلى حد ما«، و«ال أوافق« تضم اإلجابتني: » ال أوافق إلى حد ما« و »ال أوافق إطالقًا«.

جدول )53( للدين دوٌر مهم في مستقبل بلدي

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

77 %90 %93 %86 %88 %63 %89 %75 %أوافق

23 %10 %7 %14 %12 %37 %11 %25 %ال أوافق

مالحظة : قد ال يكون ناتج جمع النسبة المئوية 100 % بسبب تقريب األرقام. »أوافق« تضم اإلجابتني: »أوافق 

بشدة« و »أوافق إلى حد ما«، و«ال أوافق« تضم اإلجابتني: » ال أوافق إلى حد ما« و »ال أوافق إطالقًا«.
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6. المرجعية العلمية وآراء حول الخطاب الديني: لدى السؤال عّمن له الحق في تبي�ني الدين، كانت أكرث إجابات 

مصدر  أهّم  “ما  الشباب:  سؤال  وعند  المؤهلون”.  و“المشايخ  البالد”  “مفتي  أّنه  هي  المت�كررة  الشباب 

لإلرشاد والتوجيه عندكم”؟ أجابت الغالبية منهم في أربعة من البلدان الثمانية أّنهم يعتمدون على الربامج 

الدينية المتلفزة. وفي ثالثة بلدان أخرى أجابوا أّنهم يستمدون الهداية من المحاضرات الدينية التي ُتقام 

في بلداتهم. وقال غالبية الشباب في خمسة من البلدان الثمانية إّن الخطاب الديني الذي يسمعونه، من 

الكلمات والمحاضرات والدروس الدينية، ذو صلة وثيقة بالقضايا التي تواجه المسلمني اليوم. وجاءت اآلراء 

حول خطب الجمعة منقسمة؛ فالغالبية في المغرب والسعودية والبحري�ن وفلسطني رأوا أّن خطب الجمعة 

إلى جانب موافقة  44 %  الحكومة”،  “رتيبة مملة”، وإّما “صوت  الصوت”، وإّما  إّما “مطّولة غاضبة وعالية 

من الشباب في الكويت و 24 % في األردن على هذا الرأي. بينما تشعر غالبية كبرية في مصر  69 %، وفي 

اإلمارات  79 %، أّن خطب الجمعة “ملِهمة وتقوي اإليمان”. وكما كان متوّقعًا، يوجد تالزم في أغلب البلدان 

بني الذين يشعرون بالحاجة إلى تجديد الخطاب الديني والذين يجدون خطب الجمعة ضعيفة الت�أثري.
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جدول )54( المرجعية العلمية

من تعتقد أن له الحق في شرح الدين وبيانه، والحكم بالحالل والحرام والصواب
 والخطأ في الدين؟

المغربمصرالكويتفلسطنيالسعوديةالبحري�ناإلماراتاألردنالمقارنة

70 %61 %13 %47 %34 %38 %10 %49 %مفتي البالد

المشايخ )خري�جو 
المعاهد 

الشرعية أصحاب 
اإلجازات

% 39% 83% 31% 46% 43% 49% 34% 33

إمام المسجد 
في الحي

% 25% 20% 43% 25% 21% 7% 36% 24

أساتذة الجامعة 
المسلمون 

في الدراسات 
اإلسالمية

% 36% 29% 23% 42% 24% 53% 47% 21

الدعاة الذين 
لهم برامج 

متلفزة
% 32% 4% 49% 33% 17% 13% 27% 63

أي مسلم 
متدين ملتزم

% 11% 14% 27% 20% 11% 15% 19% 16
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نعرض  طابة(؛  )مؤسسة  الراعية  المؤسسة  من  أحدثه  الذي  اإلعالمي  واألثر  االستطالع،  هذا  ألهمية  ونظرًا 

هنا بعض النتائج المرتبطة بالشباب الخليجي في الدول األربعة المشمولة باالستطالع، ومقارنتها مع باقي 

الشباب العربي، على النحو اآلتي:

- التدّين وكيفية فهم الدين:

  جاءت استجابات الشباب الخليجي على أن الدين عبارة عن فهم المعتقدات، وتوضيح للصواب والخطأ من 

   األحكام للمواقف: من الشباب الخليجي بمتوسط حسابي قدره %59.5، مقابل %78.5 للشباب - عينة الدراسة 

– العربي.

الدين في النطاق العام:
جاءت استجابات الشباب الخليجي على وجوب مراقبة الوسائل اإلعالمية، وحظر ما يتعارض مع القيم الدينية: 

بمتوسط حسابي قدره %74، مقابل %72 للشباب - عينة الدراسة – العربي.

- دور الحكومات:
  جاءت استجابات الشباب الخليجي على قبول تدخل الحكومات:

- فيما يتعلق بتعي�ني األئمة وإدارة المساجد: عند الشباب الخليجي بمتوسط حسابي قدره 64.5 %، مقابل     

   55.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي. 

- فيما يتعلق برقابة وضبط الخطاب الديني: عند الشباب الخليجي بمتوسط حسابي قدره 50 %، مقابل 69 % 

   للشباب - عينة الدراسة - العربي. 

- فيما يتعلق بضمان عدم استخدام الخطاب الديني في الرتوي�ج للكراهية أو العنف: عند الشباب الخليجي 

  بمتوسط حسابي قدره 69 %، مقابل 85.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.

- فيما يتعلق بالشؤون الدينية في المجتمع عند الشباب الخليجي: عند الشباب الخليجي بمتوسط حسابي 

  قدره 32.5 %، مقابل 48 % للشباب - عينة الدراسة - العربي. 
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- الدين والصلة بالواقع المعاصر:
جاءت استجابات الشباب الخليجي على عدم تعارض الواقع الديني مع ما هو معاصر، وعدم وجود حاجة لتحديث 

الخطاب الديني: بمتوسط حسابي قدره 69.5 %، مقابل 45.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.

- دور الدين:
جاءت استجابات الشباب الخليجي برفض فرضية أّن الدين سبب للتدهور في المجاالت االجتماعية والسياسية 

واالقتصادية في العالم العربي: بمتوسط حسابي قدره 88.5 %، مقابل 81 % للشباب - عينة الدراسة - العربي. 

بمتوسط حسابي  بالدهم:  ا في مستقبل  للدين دورًا مهمًّ أن  الخليجي على  الشباب  استجابات  جاءت  بينما 

قدره 88.5 %، مقابل 81.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.

- المرجعية العلمية وآراء حول الخطاب الديني:
   جاءت استجابات الشباب الخليجي عّمن له الحق في تبي�ني الدين:

- لمفتي الديار: بمتوسط حسابي قدره 23.5 %، مقابل 55 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.

- ألصحاب اإلجازات الشرعية: بمتوسط حسابي قدره 47.5 %، مقابل 36.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.

- إلمام مسجد الحي: بمتوسط حسابي قدره 22.5 %، مقابل 24.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.

- لألساتذة الجامعي�ني المتخصصني بالدراسات اإلسالمية: بمتوسط حسابي قدره 35.5 %، مقابل 30 % للشباب - 

   عينة الدراسة - العربي.

- لدعاة الربامج اإلعالمية: بمتوسط حسابي قدره 23 %، مقابل 29.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.

- لعموم المسلمني الملتزمني: بمتوسط حسابي قدره 32.5 %، مقابل 13.5 % للشباب - عينة الدراسة - العربي.
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ثامنًا: اهتمامات وأولويات متنوعة للشباب الخليجي
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    باإلضافة الهتمامات الشباب الخليجي في الجوانب العامة - كما مر سابقًا -، هناك اهتمامات وأولويات 

في قضايا أخرى، مثل: الرياضة والرتفيه، العمل التطوعي، البيئة، وغريها، وهو ما نستعرضه بهذا الجزء، الذي 

يجمع مجاالت متفرقة على النحو اآلتي:

 ) أ (  الرياضية والرتفيهية:
لوضعهم  األفراد  وتصور  إدراك  بأنها:  الحياة  جودة  لمفهوم  العالمية  الصحة  منظمة  تعريف  من  يتضح      

ومواقعهم في الحياة، في سياق القيم التي يعيشون فيها، وعالقة ذلك بأهدافهم وتوقعاتهم، حيث 

الرياضة للمجتمع عمومًا، والشباب  ت�تضح أهمية  لذا  النفسية؛  بالصحة الجسمية للشخص وحالته  يرتبط ذلك 

على وجه التحديد؛ مما يتطلب التطرق لواقع واهتمامات الشباب وتطلعاته في الجوانب الرياضية.

     أكدت دراسة »الشباب الُعماني في سطور«92 على ممارسة الشباب الُعماني للرياضة، حيث بلغت نسبة 

87 % مقابل نسبة 13 % لم تمارس الرياضة، كما بلغت نسبة الشباب الُعماني الممارس للرياضة )الذكور 53 % 

مقابل نسبة 47 % لإلناث(، وجاءت ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية بحسب المحافظات على النحو اآلتي: 

المحافظات،  مستوى  على  الرياضية  لألنشطة  الممارسني  من  عدد  أعلى  الباطنة  شمال  محافظة  سجلت 

بنسبة 21 %، تليها محافظة مسقط، بنسبة  18 %، ومن ثم جنوب الباطنة، بنسبة 15 %، و أقل نسب ممارسة 

في محافظتي مسندم والوسطى، بنسبة 1 % من إجمالي بقية المحافظات. 

    وبحسب المؤهل التعليمي جاءت ممارسة الشباب لألنشطة الرياضية أعلى نسبة للشباب الحاصلني على 

الثانوية العامة، بنسبة 63 %، ثم الشباب الجامعي، بنسبة 24 %، ثم من هم أقل من المرحلة الثانوية، بنسبة 

https://www.ncsi.gov.om/ :92. سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ الشباب الُعماني في سطور –  يوم الشباب الُعماني “، أكتوبر
Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=WFIj3YSDp4VrQu76jvRXPg%3d%3d
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13 %.هذا، وتؤكد دراسة93 على ارتفاع متوسط وقت ممارسة األنشطة الرياضية بشكل ملحوظ بني الشباب 

الُعماني، ليصل حتى 6 ساعات و 51 دقيقة ) أسبوعيًا(، مقابل 5 ساعات ونصف تقري�بًا بني األفراد األكرب سنًا. 

من  مقابل  في   ،%  19 بلغ  الرياضية  المؤسسات  داخل  الُعماني  للشباب  الرياضة  ممارسة  نسبة  أن  كما       

يمارسها خارج المؤسسات الرياضية بنسبة 81 %. وعن الدوافع أو األهداف من ممارسة األنشطة الرياضية 

الرتفيه  ثم   ،%  72 بنسبة  الجيدة،  والصحة  الرشاقة  على  للمحافظة  نسبة  أعلى  جاءت  الُعماني،  للشباب 

واالستمتاع بوقت الفراغ، بنسبة 19 %، ثم تنمية المهارات أو اجتياز اختبارات معينة، بنسبة 5 %، وأخريًا عالج 

مشكالت صحية، بنسبة 3 %.

     وكما وردت بعض األسئلة من مسح القيم العالمية حول عضوية الشباب للمنظمات الرياضية، حيث تبني أن  

11.6 % فقط من الشباب القطري أعضاء نشيطون في منظمات رياضية، و 13 % منهم أعضاء غري نشيطني، و 

75.4 % منهم ال ينتمون ألية منظمات رياضية؛ بينما 16.4 % من الشباب الكويتي أعضاء نشيطون في منظمات 

رياضية، و14.5 % منهم أعضاء غري نشيطني، و 69.1 % منهم ال ينتمون ألية منظمات رياضية؛ كما أن 20.4 % من 

الشباب البحريني أعضاء نشيطون في منظمات رياضية، 13.5 % منهم أعضاء غري نشيطني، و 66.1 % ال ينتمون 

ألية منظمات رياضية.

https://www.ncsi.gov.om/Elibrary/Pages/ :93.  سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ ممارسة المواطن الُعماني للرياضة”، مارس
%LibraryContentDetails.aspx?ItemID=lQz9h%2fMuCIEfI0RRx9mveg%3d
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جدول )55( الشباب  الكويتي والبحريني والقطري وعضوية المنظمات الرياضية

غري منتٍمعضو غري نشطعضو نشطالدولة

66.1 %13.5 %20.4 %البحري�ن

69.1 %14.5 %16.4 %الكويت

75.4 %13.0 %11.6 %قطر

    وحول عضوية الشباب في منظمات الفن )التعليم والموسيقى(، فقد بينت النتائج أن نسبة قليلة جدًا من 

الشباب في كل من قطر والكويت أعضاء نشيطون في منظمات للفن )التعليم والموسيقى(: )8.5 % الكويت، 

7.8 % قطر(، بينما واحد من كل خمسة من الشباب البحريني عضو نشط في مثل هذه المنظمات 20.7 %.

جدول )56( الشباب الكويتي والبحريني والُعماني وعضوية منظمات الفن، التعليم، 
والموسيقى

المجموعغري منتٍمعضو غري نشطعضو نشطالدولة

100.0 %67.5 %11.8 %20.7 %البحري�ن

100.0 %84.8 %6.6 %8.5 %الكويت

100.0 %85.0 %7.2 %7.8 %قطر
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 )ب( األعمال التطوعية وعضوية الجمعيات الخريية:
الخاصة  األسئلة  بعض  غطت  ولذا  بالشباب؛  مرتبطة  أصبحت  التي  المواضيع  من  التطوعي  العمل  يعترب       

بالشباب موضوع العمل التطوعي، وقد توصل مؤشر صلتك94، الذي استطلع رأي الشباب العربي، إلى بعض 

النتائج المهمة فيما يتعلق بالتطوع، ومنها:  

- يعّد الشباب في العالم العربي من أقل شباب العالم الذين تطوعوا بوقتهم لصــالـح إحــدى المنظــمــات في 

   الشهر الماضي.

- يحظى الشباب والشابات ممن تطّوعوا بفرصة أكرب للتعرف على شخص يثقون به إلـى درجـة بدء أعمـال معه،  

  والوصول إلى ما يلزمهم من »تدريب« و«تموي�ل« إلطـالقــهــا، باعتبارهـمـا الــعامـلـني الـحـاسمــني في ريـــادة 

  األعمال. 

- يتباين العمل التطوعّي بني البلدان وفقًا لدخلهــا؛ فشـباب البـلـدان متـوسطـة الدخل في العالم العربي كانوا 

   في الشهر الماضي أقل ميالً من المتوسط للتطّوع بوقتهم لصالح إحدى المنظمات.

- الوعي بالمنظمات االجتماعية والمؤسسات غري الحكومية والمؤسسات الخريية التي توفر الفرص لخـدمة 

   المجتمع هو األعلى في أوساط الشباب في البلدان العرب�ية مرتفعة الدخل، لكن هذا الوعي بوجود فـرص 

   للتطّوع ال ُيرتجم دائمًا إلى معدالت تطوع أعلى.

- تساوى تقري�بًا الشبان والشابات في بلدان عرب�ية كثرية - متوسطة الدخل خاصة - في القول إّنهم تطّوعوا 

   بوقتهم لصالح إحدى المنظمات خالل الشهر الماضي.

http://www.silatech.com/docs/default-source/ :2013 ,28 94. موجز مؤشر “صلتك”: العمل التطوعّي المرتبط بريادة األعمال لدى الشباب العرب، ديسمرب
silatech-index/silatech-index-brief-volunteerism-linked-to-entrepreneurship-among-young-arabs-ar.pdf?sfvrsn=13
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    وي�بدو أن النتائج المتعلقة بالشباب الُعماني95 كانت أحسن من غريها؛ حيث بينت أن الشباب الُعماني يفضل 

قضاء أوقات فراغه بني المشاركة في األعمال التطوعية وبني األسرة، حيث يشارك 43 % من الشباب العماني 

الشبان  مشاركة  وتزيد  هذا،  الخريية.  لألعمال  التربع  في  منهم   %  64 يشارك  بينما  التطوعية،  األعمال  في 

بنسبة 10 % عن الشابات في المشاركة في األعمال التطوعية، ويأتي الشباب العماني من ذوي المستوى 

التعليمي األقل من الثانوي في مقدمة المشاركني في العمل التطوعي، بنسبة 50 %، ويليهم الشباب في 

مرحلة التعليم الثانوي، بنسبة 37 %، ويأتي الشباب الجامعي في المرتبة األخرية، بنسبة 13 % 96.

    وحول عضوية الشباب الخليجي في الجمعيات الخريية، فقد بينت نتائج الموجة السادسة من مسح القيم 

العالمي أن أقل من 15 % من الشباب، في كل من البحري�ن وقطر والكويت، أعضاء نشيطون في جمعيات خريية، 

وهو ما يتفق مع حالة الضعف العام في انتساب الشباب للجمعيات الخريية.

جدول )57(  الشباب الكويتي والبحريني والقطري  وعضوية  الجمعيات الخريية

غري منتٍمعضو غري نشطعضو نشطالدولة

78.6 %7.2 %14.2 %البحري�ن

75.5 %12.8 %11.7 %الكويت

78.1 %11.2 %10.7 % قطر

 https://www.ncsi.gov.om/Pages/Polls.aspx -  :95. سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ قيم الشباب في سلطنة ُعمان”، مارس
collapseP9

https://www.ncsi.gov.om/ :96.  سلطنة ُعمان، المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات )2015(: “ الشباب الُعماني في سطور –  يوم الشباب الُعماني”، أكتوبر
 Elibrary/Pages/LibraryContentDetails.aspx?ItemID=WFIj3YSDp4VrQu76jvRXPg%3d%3d
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)ج( البيئة واالهتمام بالشؤون البيئية:
الشباب  أن  النتائج  بينت  وقد  عليها،  المحافظة  بأهمية  يتعلق  وما  بالبيئة،  الخاصة  األسئلة  بعض  وردت      

إلى  ذلك  أدى  لو  حتى  األولوية،  تعطى  أن  يجب  البيئة  حماية  أن  على  يتفقان  القطري  والشباب  البحريني 

تدني النمو االقتصادي وفقدان بعض فرص العمل، وذلك بعكس الشباب الكويتي، الذي يرى أن تحقيق النمو 

االقتصادي وخلق فرص عمل جديدة يجب أن يعطى األولوية، حتى لو تضررت البيئة نتيجة ذلك بعَض الشيء.

جدول )58( رأي الشباب البحريني والكويتي والقطري في المفاضلة بني تحقيق النمو 
االقتصادي وحماية البيئة

الدولة

حماية البيئة يجب أن تعطى 
األولوية، حتى لو أدى ذلك إلى 
تدني النمو االقتصادي وفقدان 

بعض فرص العمل

تحقيق النمو االقتصادي 
وخلق فرص عمل جديدة 
يجب أن يعطى األولوية، 

حتى لو تضررت البيئة 
نتيجة ذلك بعض الشيء

إجابات أخرى

0.0 %41.6 %58.4 %قطر

0.0 %48.6 %51.4 % البحري�ن 

9.1 %60.5 %30.5 %الكويت

 

    وحول عضوية الشباب بالمنظمات البيئية، بينت النتائج أن أقل من ربع الشباب البحريني أعضاء في منظمات 

بيئية: )16.6 % أعضاء نشيطون، 6.7 % أعضاء غري نشيطني(، كما أن 11.1 % من الشباب الكويتي ينتمون لمنظمات 
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بيئية: )3.7 % أعضاء نشيطون، 7.4 % أعضاء غري نشيطني(. كما يتضح من النتائج - أيضا - أن 13.8 % من الشباب 

القطري أعضاء في منظمات بيئية: )6.9 % أعضاء نشيطون، 6.9 % أعضاء غري نشيطني(. وضعف نسبة عضوية 

الشباب الخليجي في منظمات البيئة ينسجم مع عضوية باقي المنظمات بشكل عام.  

جدول )59(  الشباب الكويتي والبحريني والقطري وعضوية  المنظمات البيئية

غري منتٍمعضو غري نشطعضو نشطالدولة

76.7 %6.7 %16.6 %البحري�ن

89.0 %7.4 %3.7 %الكويت

86.5 %6.9 %6.9 %قطر

القيم  نتائج مسح  بينت  الماضيتني، فقد  السنتني  بيئية خالل  بأموال لمنظمة  الشباب  بتربع  يتعلق      وفيما 

العالمية أن الشباب البحريني جاء في المرتبة األولى بني الدول الثالث من حيث نسبة الشباب الذين تربعوا 

بأموال لمنظمة بيئية خالل السنتني الماضيتني، بنسبة 28 %، يليهم الشباب الكويتي، بنسبة 18 %، ثم الشباب 

القطري، بنسبة 13 %.
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جدول )60( تربع الشباب البحريني والكويتي والقطري بأموال لمنظمة بيئية خالل السنتني 
الماضيتني

النعمالدولة

72 %28 %البحري�ن

82 %18 %الكويت

87 %13 %قطر

البيئة خالل السنتني الماضيتني، فقد تبني أن المشاركات     وحول الشباب والمشاركة في مسريات من أجل 

متدنية، مع أن الشباب الكويتي أكرث مشاركة في مسريات من أجل قضايا البيئة خالل السنتني الماضيتني من 

الكويتي، 11 %  البلدين: )14 % للشباب  البيئة في  الشباب القطري، وكانت نسب مشاركة الشباب في قضايا 

للشباب القطري(.

جدول )61( مشاركة الشباب الكويتي والقطري في نشاطات من أجل قضايا البيئة خالل 
السنتني الماضيتني

النعمالدولة

86.0 %14.0 %الكويت

89.0 %11.0 %قطر
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الخاتمة والتوصيات 
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     بعد عرض وتحليل ومناقشة العديد من استطالعات آراء الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي، نوجز هنا 

بعض النتائج، باإلضافة إلى نظرة عامة مقارنة آلراء الشباب الخليجي مع غريهم من الشباب العربي، وعلى 

مستوى شباب باقي دول العالم، واختالف بعض النتائج حسب العمر والجنس والجنسية، وغريها، داخل دول 

 ،)SWOT analysis( مجلس التعاون أنفسهم، وتحليل تلك النتائج في صورة مصفوفة التحليل الرباعي البيئي

ومن ثم نقدم بعض التوصيات والمقرتحات في ضوء ما توصلت إليه تلك المصفوفة ونتائجها العامة، وذلك 

على النحو اآلتي:

أوالً: النتائج العامة: 
- رغم وجود المئات من الدراسات الميدانية التي تضمنت استطالع آراء الشبــاب الخليجي، سـواًء بالجامــعــات أو 

  األماكن العامة وغريها، في كل دولة من دول المجلس، إال أننا لم نجد مشروع دراسة استطلعت آراء الشباب 

الخليجي في الدول الست فقط، حتى لو حملت عناوينها مصطلح: »الشبـاب الخليجـي«.

- أخذت الجوانــب األمـنيــة واستــقـرار الـبلـــد، مــع الــظـــروف االقـتصــاديــة والبــطــالة، النسبــة األكـرب فـي مطــالـــب 

   واهتمامـات الشباب السعودي. وكان الهاجس األمني أكرث أهمية من االقتصادي عند الشباب البحريني. وأما 

  الشباب القطري، فقد كان الجانب االقتصادي أكرث أهمية من الجانب األمني. وأما الشباب العماني، فقد كانت 

  الجوانب التعليمية والصحية متقدمة وأكرث أهمية من الجانب االقتصادي والعمل.

- كانت إجابات األسئلة التي سألت عن »مدى القلق من بعض األمور في البلد؟« مثل: »هجوم إرهابي، فقدان 

   العمل،...إلخ«، كانت تشري إلى نسبة مرتفعة من القلق، ال سيما عند جمع )القلق كثريًا جدًا مع القلق كثـريًا(. 

- تشابهت نتائج أهمية األسرة واألصدقاء في حياة الشباب الخليجــي مع العــربـي والـعــالمــي، وكــانت األســرة 

  والعائلة هي الطرف المفضل لقضاء الوقت معهم. وي�ربز ذلك بجالء لدى الـشبــاب الُعــمانـي، الذي يؤكــد مــا 

  نسبته %97.5 على األهمية القصوى في الحفاظ على العالقات األسرية.
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- يفضل الشبـاب السعــودي الـقـراءة فـي المـجـال الثـقـافـي، ثم الـدينـي، ثم الـرتفيهي، ثم الـريــاضي، وأقـلـهــا 

  تفضيالً السياسي، والرتبوي، واالقتصادي. بينما يفضل الشبــاب الُعـمانـي الـقـراءة في المـجـال الريــاضـي، ثــم 

  الثقافي، ثم االجتماعي، وأقلها تفضيالً الرتفيهي والديني.

- ترى األغلبية الساحقة من الشباب الخليجي أهمية للعقيدة والدين فـي حيــاتـــه، و يحتل التدين عنــد الشبــاب 

  القطري مرتبة متقدمة على مسـتـوى الشـبـاب الخليجـي، مـن خــالل عــدة مؤشــرات، منهــا: هـم األكرث وصفـــًا 

   ألنفسهم بالتدين، يقدمون الدين على العلم في حــال الـتعــارض، رفـض أغلبيتهم تعليـــم جـميـــع األديـــان في 

  المدارس الحكومية، انقسامهم حول اعتبار أن اآلخري�ن لديهم قيم أخالقيــة مـثل دينـهــم. وبــالمــقـابــل، كـــان 

  الشباب الكويتي هم األقل تدينًا من خالل نفس المؤشرات أعاله. 

- أغلبية الشباب الخليجي يفضلون العمل في القطاع العام )الحكومي(، وكانت أفضل مجاالت االست�ثمار لدى 

  الشباب السعودي التجارة )االسترياد والتصدير(، ثم قطاع المقاوالت واإلنشاءات، وكان القطاع الصناعي في 

  المرتبة األخرية تفضيالً.

- كانت أولويات إنفاق الشباب للمال الفائض في إنشاء مشروع خاص، والتربع للجهات الخريية، وأقلــها شـــراء 

  المقتنيات الجديدة،  ثم السفر والرتفيه.

- يرى الشباب الكويتي أن ت�أثري الصحافة اإللكرتونية على المجتمع إي�جابي أكرث منه سلبي، وأنه ساهم بتطوي�ر 

  اإلعالم، وأتاح فرصة التعبري عن آرائهم بحــريــة؛ ولكـنـه - بنفس الوقت - ساهم في نشر اإلشاعات97. ويــأتــي 

  توجه الشباب العماني بأن الجرائد الورقية والمجالت المطبوعة من أكرث وسائـل اإلعــالم مصــداقيــة، وتـــأتـي 

  الثقة في اإلذاعة الُعمانية تالية، وتليها التلفزي�ون الُعماني.

- ثالثة أرباع الشباب الكويتي يتابع القنوات الفضائية والتلفزي�ونية الكويتية، ولكن األقلية منهم ت�تابعها بشكل 

  دائم، ونصفهم يتابع حسابات وزارة اإلعالم الحكومية الرسمية على شبكات التواصل االجتماعي. بينما يتابع 

  ما يزيد عن نصف الشباب العماني القنوات التلفزي�ونيــة، وتنخفـض تلك النسبــة للربـع لـمن يتابعــه عــدة مــرات 

97. د. سامر أبو رمان، الكويتيون واإلعالم اإللكرتوني، صحيفة الجريدة، الكويت، عدد 3175، تاري�خ 21/9/2016، ص 10.
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  في األسبوع، وقليالً منهم من ال يتابعه، حيث يعتمد على الوسائل اإلعالمية األخرى في المعرفة.

- األغلبية الساحقة من الشباب الخليجي فخور بجنسيته، وكان أكرثهم فخرًا الشباب القطري، وأقلهم البحريني، 

  وكما أن أغلبهم مستعد للدفاع عن بلده في حال نشوب حرب.

- ينظر الشباب الخليجي على أن السعودية هي الحليف األكرب لبلدهم.

نماذج لبعض النتائج المتعلقة باختالف الشباب عن الفئة العمرية 31 عامًا فأكرث في دول 
مجلس التعاون الخليجي:

- يرى الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا أهمية أكرب لزيادة الوعي الثقافي والتعليمي من فئة الشباب.

- مطلب حل مشكلة البطالة أكرث عند الشباب من الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

- مطلب التعامل مع قضايا الشباب أكرث عند الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا من الشباب أنفسهم.

- الشباب أكرث اهتمامًا بالقراءة في المجاالت الرياضية والت�كنولوجية من الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا، 

  الذين يهتمون بالقراءة في المجاالت االجتماعية الرتبوية أكرث من الشباب.

- الشباب هم األقل تفضيالً للعمل في القطاع غري الربحي من الذين تزيد أعمارهم عن 30 عامًا.

 نماذج لبعض النتائج المتعلقة باختالفات الشبان عن الشابات في دول مجلس التعاون الخليجي:

- مطالبة الشابات أكرث من الشبان باهتمام السلطات بقضايا المرأة.

- تفضيل الشابات القراءة أكرث من الشبان - بنسب متفاوتة - في المجاالت الثقافية، واالجتماعية، والرتفيهية، 

  والرتبوية، في حني يفضــل الشـبـان الـقـراءة في الـمـجــاالت الدينـيـة، والـريــاضيـــة، والسيــاسيــة، والت�كنــولوجـيــة، 

  واالقتصادية.

- تفضيل الشابات االست�ثمار في قطاعات التعـليــم والصـحـة أكرث مـن الشـبــان، وهـن أقــل اهتـمـامــًا باالست�ثـمـار 

  في مجاالت اإلنشاءات والمقاوالت، والسيـاحــة، والتي يفضلهـا الشبان، وتساوت نسبة االست�ثمار في قطــاع 

  الخدمة العامة.
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- ينـشـر الشـبــان على مـواقــع الـتـواصــل أكرث من الشابــات، وهـن أكرث ثـقـة بـمـا تنشره الصحــافة اإللكرتونية مــن 

  الشبان. 

- ينظر الشبان للصحافة اإللكرتونية بأنها أكرث دقـة، وأقــل تعــارضًا مــع الـعـادات والـديـن، بعـكــس الشابــات؛ ولــذا 

  كانت نسبة الشابات الالتي طالنب بتنظيم النشر اإللكرتوني أكرث من الشبان. 

 نماذج لبعض النتائج المتعلقة باختالف توجهات الشباب الخليجي بني بعضهم: 
    اختلف الشباب البحريني في األهداف األكرث أهمية، التي يجب أن تحققها البلد خالل العشر السنوات القادمة؛ 

حيث جاء على رأسها - من وجهة نظر الشباب البحريني - القوة العسكرية الكافية للدفاع عن البلد، ثم التطور 

نحو مجتمع أكرث مودة وإنسانية، ثم األهداف االقتصادية. وقد احتلت األهداف االقتصادية )تحقيق مستوًى 

عالٍ من النمو االقتصادي، االقتصاد المستقر، الحد من األسعار( رأس القائمة.

- الشباب البحريني األكرث تفضيالً للعمل في القطاع الخاص.

- كان الشباب البحريني أقل من يرون أن هناك احرتامًا لحقوق اإلنسان في البلد.

 نماذج لبعض النتائج المتعلقة باختالف الشباب الخليجي عن الشباب في العالم:
- وقت الفراغ و العمل عالميـًا أهـم مـنـه عـنـد الشـبـاب الخـليجـي.

- السياسة أكرث أهمية في حياة الشباب الخليجي مقارنة بالشباب العربي، وبـاقي دول الـعـالـم التي شملهـا 

  مسح القيم العالمي )الموجة السادسة(، وكمــا جـاء الشبــاب البحـرينـي فـي الـمـركـز األول عــالمــيـًا، و الشبــاب 

  القطري في المركز الخامس عالميًا، ثم الشباب الكويتي في المركز السادس.

ثانيًا: تحليل النتائج: 
    نستعرض فيما يأتي أهم النقاط المستخلصة من النتائج، والتي يمكن تعميمها واالنطالق منها كركيزة لبناء 
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الخطط واالسرتاتيجيات الموجهة نحو الشباب الخليجي، والتي يمكن من خاللها صياغة مقرتحات في ضوء ما 

تم عرضه من نتائج ودراسات:

:)Strengths( أ. نقاط القوة 
1. تحتل العقيدة والدين مكانة بارزة ذات أهمية في حياة الشباب الخليجي.

2. اعتزاز الشباب الخليجي بوطنه، ووجود أغلبية ساحقة منهم فخور بجنسيته.

3. نظرة الشباب الخليجي اإلي�جابية لدول الجوار، واعتبارها حليفا اسرتاتيجيا عند الخطر، وذلك من خالل تعبريه 

    عن ثقته في المملكة العرب�ية السعودية، واعتبارها الحليف األكرب لبلدانهم.

4. اهتمام الشباب الخليجي باألوضاع والشأن السياسي مقارنة بالشباب العربي.

5. توجه الشباب الخليجي نحو الصحافة اإللكرتونية، والتعاطي اإلي�جابي معها، واعتبارها مصدر معرفة هامًا 

ودقيقًا وأكرث فاعلية.

:)Weaknesses( ب. نقاط الضعف
1. هناك فجوة في الشعور بني المواطنة ومتطلبات القيام بأدوارها لدى العديد من الشباب الخليجي.

2. انعدام التشبيك، عند إجراء دراسات أو استطالعــات رأي لــكـل الشـبـاب الخـليـجــي، ضمـن مشـروع واحــد مخصـص   

    لهذه الفئــة؛ ممــا يــؤدي إلـى تبــايــن وتضـارب في مخـرجـات ونتـــائــج تلك الــدراســات؛ نظــرًا لتبـايـن المـدخـــالت 

   والعمليات أثناء اإلعداد أو التنفيذ، بحسب توجهات الجهات المنفذة، أو اختــالف المنهجيات المتبعة. 

3. عدم االست�ثمار اإلي�جابي ألوقات الفراغ لدى الشباب الخليجي، بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجـتمعــاتـهم.

4. وجود ضعف في المهارات الحياتية لبعض فئات الشباب، والمتعلقة بتوظيف معارفهم ومهــاراتهـم فــي 

    الشأن العام؛ النعدام الخربة، مثال على ذلك: ) مطالبة الشابات بضرورة االهتمام بقضايـا الـمـرأة، ومـع ذلك  

   هناك ضعف في مشاركاتهن: ) كتابة / إعداد تقاري�ر / .. ( بنشر أو تسليط الضـوء ومـناصـرة تلك القضـايـا في 
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    مواقع التواصل االجتماعي أو اإلعالمي؛ فتظل راكدة لعدم وجود تفاعل إي�جابي من أصحاب الشأن بها. 

5. الرغبة الجامحة للعمل في القطاع الحكومي فقط.

6. ضعف االرتباط المؤسسي للشباب الخليجي؛ حيث كانت عضوية المنظمات التطوعية والبيئية وغريها ضعيفة 

  جدًا.

7. عـدم وجـود مـرصـد متعلق بدارسات الشباب الخليجي، يقوم بتجميع البيانات والمعلومات، وإصدار المؤشرات، 

وتحـديـد الفـجـوات الـقـائـمـة.

:)Opportunities(  ج . الفرص
1. تعدد الكيانات الرسمـيــة واألهليــة المهتـمـة بــدراســات قـطـاع الشـبـاب لـدى العـديـد من دول مـجـلـس الـتـعــاون 

   الخليجي.

2. تنامي النشاطات التي تهتم بالشباب من مؤتمرات وندوات وفعاليات.

3. تنامي الوعي لدى الشباب بأهمية القطاع الخاص واالست�ثمار فيه.

4. التماسك االجتماعي الوثيق للشباب الخليجي مع أسرهم وأصدقائهم وقبائلهم.

5. نظرة الشباب الخليجي اإلي�جابية للقطاع الثالث )التطوعي/الخريي(، وزيادة االهتمام بمجاالته، واستعدادهم 

لبذل المال والجهد فيه.

:)Threats(  د. التهديدات
1. شعور الشباب بالتهميش، وندرة مشاركتهم في الشأن العام أو األعمال التطوعية.

2. عدم إتاحة العديــد من الجــهــات، التـي تنفــذ استطــالعات رأي، نتائجـهـا المتـعلقـة بالشبـاب بشكـل منفـصـل، 

   أو إتاحتها لعامة الناس، أو توفري بياناتها الخام للباحثني، ليتم استـخـراج نتــائــج الشبـــاب بشـكـل خــاص، وبـناء 

   مشاريعهم المتعلقة بالشباب عليها، أو دراساتهم األكاديمية، ويمكن في هذا السياق اإلشارة إلى الجهود 
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العام من قبل قاعدة معرفة “ شركة عالم  الرأي  بنك عربي في استطالعات  تبذل حاليًا الطالق أول  التي 

المعرفة للمتوى الرقمي” في اآلردن حيث سيضم نتائج استطالعات الرأي التي أجريت في العالم العربي.

3. اهتمام الشباب بالمجاالت الرياضية والت�كنولوجية، على حساب الوعي الثقافي والتعـليـمـي.

4. تزايد حدة القلق وعدم األمان النفسي لكثري من الشباب، وخاصة فيما يتعلق بمجاالت العمل أو العدوان.

ثالثًا: التوصيات والمقرتحات العامة: 
وفي ضوء ما ورد من نتائج في ثنايا الكتاب، نورد بعض التوصيات من مقرتحات عامة ومنهجية ومشاريع، على 

النحو اآلتي:

- إنـشــاء مـرصـد الشــبـاب الخليجي: من المـقرتح أن يتـم إنشــاء مــرصــد الشــباب الخليجـي، وهـو عـبــارة عن نظــام 

  معلوماتي )Information System(، و آلية من آليات جمع المعلومات، يقوم بتجميع البيانات والمـعـلومــات، 

  وإصدار المؤشرات، وتحديد الفجوات القائمة؛ ليكون أداة هامة من أدوات مساعدة صانعي القرار، من خالل 

  توفري المعلومات الخاصة بالشباب الخليجي، بما يساعد في اتخاذ القرارات بشأنها.

- التشبيك بني الهيئات المهتمة بقطاع الشباب الخليجي: يحتاج التعرف على أولويات الشباب في استطالعات 

   الرأي إلى تحديد مع وجود االرتباط، الذي يشمل المطالب والقلق وما يشغل البال، والمشكالت، والحاجيات، 

   واالهتمامات، والتي يظهر االختالف بينـهـا حينـمـا تـكــون منهـجـيــة الــدراسـات متبايــنة، فيـحــدث االختــالف فـي 

   النتائج، وأحيانًا التناقض.

- تدشني منصة إلكرتونية مفتوحة لبيانات ومعلومات ودراسات الشباب الخليجي: لت�كون أداة هامة من أدوات 

   مساعدة صانعي القرار، من خالل توفري المعلومات الخاصة بالشباب، بما يساعد في اتخاذ القرارات بشأنها. 

   ومن المقرتح أن تقوم الجهات، التي تنفذ استطالعات رأي لــعــامة الـنـاس، بتــوفري بيانــاتـهـا الخــام للباحثني؛ 

   ليتم استخراج نتائج الشباب بشكل خاص، ومقارنتها مع الفئات األخرى.

- توظيف الدراسات ونتائج البحوث في رسم السياسات واتخاذ القرارات: برغم أهمية موضوع هذا الكتاب، إال 
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   أنه يقتصر على الجانب المعرفي، لذا فمن المهم معرفة األولويات  وطريقة قياسها،  و االنتقال إلى صناعة 

   السياسات و  اتخاذ القرارات حيالها، من مختلف الجهات الحكومية المعنية بالشأن الشبابي، باالستفادة مما 

   يرد في هذا الكتاب وعشرات الدراســات واالستطـالعــات، التي سعــت لفـهـم الشـبـاب.

ذت  - استمرارية إجراء تلك الدراسات بصورة دوريــة: نظرًا لـمـا وجــده الكـاتــب من الصعـوبة في إيــجـــاد دراســة نفَّ

   استطالعات رأي لكل الشباب الخليجي، ضمن مشــروع واحــد مخصـص لهــذه الفـئـة؛ فمــن المقـرتح تنفيــذ هذا 

   النمط منها مستقبالً، وبشكل دوري، من قبل الجهات المهتمة بالشأن الشبابي الخليجي.

- تنفيذ جلسات استقرائية للتعرف على توجــهــات الشـبـاب الخليجي: اقتــداًء بما قــامـت بــه بعض الجـهــات، مـثـل: 

   اللجنة الوطنية للشباب بسلطنــة ُعـمـان؛ للتـعـرف على المشـكــالت التي تواجههــم، مـثـل: )مشكــلــة الشعــور 

   بالتهميش، وقلة مشاركة الشباب في الشأن العام(، وكذلك لدراسة التخصصات والمجاالت التي ينبغي أن 

   يشارك بها الشباب، وتلك المرتبطة بالتنمية؛ حتى يكون لهذه المواضيع أولويات حسب قطاعات العمل98.

    تنفيذ برامج فاعلة لمواجهة مشكالت الشباب الخليجي: لما يبدو من وجود فجوة في الشعور بني المواطنة 

   والقيام بأدوارها ) على سبيل المثال ال الحصر (؛ فمن المقرتح العنايــة بهــذه المســألــة بالــدراســة؛ لمـعــرفة 

    أين يقف فهم الشباب لالنتماء والمواطنة، واألدوار والواجبات الواجب القيام بها، وبناء برامج ذات أنشطة 

   وفاعليات، يقوم على تصميمها وتنفيذها متخصصون؛ لمواجهة تلك المشكالت، والتي يتم التعرف عليها  

   من خالل جلسات االستماع الشبابية، وقياس أثر تلك الربامج، ومدى التغري الحادث من تطبيقها.

أخريًا، أرجو أن أكون قد وفقت في االقرتاب والفهم قدر المستطاع للشباب الخليجي، من خالل ما قالوه لنا 

يكون  أن  وعسى  حياتهم،  جوانب  بعض  في  أخرى  ودراسات  استطالعات  نقلته  وما  الرأي  استطالعات  في 

فيها ما يفيد المخلصني من الجهات واألشخاص و الباحثني، لخدمة هذه الشريحة من مجتمعاتنا.. والله ولي 

التـوفيـق.

د. سامر أبو رمان

98 . انظر مثاال تفصيليا بما ينطبق على المملكة العرب�ية السعودية، الشباب الخليجي والمستقبل، ص 66.
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