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 بني يدي املوضوع:أوال: 
 

هلبببببببببب ا  ؛بببببببببببل ال يروببببببببببم البنبببببببببباء والتحببببببببببول إال مبببببببببب  الشبببببببببببابالشببببببببببباب اببببببببببم م ببببببببببتقبل ال ببببببببببد يف  ببببببببببل أمببببببببببة       
علبببببببببببببيهم  –ا نبيببببببببببببباء  يو ببببببببببببباو عامبببببببببببببة  بببببببببببببحابة و بببببببببببببواري " بعبببببببببببببش ب نبيًبببببببببببببا إال شبببببببببببببا ً  مبببببببببببببا"جببببببببببببباء يف ا  بببببببببببببر: 
بكببببببببع العببببببببرب علببببببببم شببببببببيء بكاءاببببببببا  مببببببببا"و بببببببباو أبببببببببو عمببببببببرو ببببببببب  العببببببببالء يقببببببببول:   شبببببببببا ً  –الصببببببببال  وال ببببببببال  

   وما بل ع منه ما ي تحق".علم الشباب

 بشببببببببببببب و مللعنايبببببببببببببة  تلبببببببببببببدا سبببببببببببببائر ا مبببببببببببببم وال قافبببببببببببببات  وتصبببببببببببببدر   لشبببببببببببببباب  تنبببببببببببببوع االاتمبببببببببببببا ؛وهلببببببببببببب ا     
اجلامعبببببببببببببببببببات وخبببببببببببببببببببار  اجلامعبببببببببببببببببببات؛ و لببببببببببببببببببب   و واملرا بببببببببببببببببببف وامل س بببببببببببببببببببات البح يبببببببببببببببببببة يفااللجببببببببببببببببببب وقضببببببببببببببببببباايام

 ..  بببببببببا مر لبببببببببة اسبببببببببت نائية مببببببببب  عمبببببببببر ا ن ببببببببباو ؛سبببببببببتحقاة اببببببببب ت الفببببببببببة أو يكبببببببببوو االاتمبببببببببا   بببببببببا اسبببببببببت نائًياال
 مطلق ا ن او.

بقيبببببببببببببببا   مبببببببببببببببديراا التنفيببببببببببببببب ي   ومببببببببببببببب  انبببببببببببببببا راببببببببببببببب  جملببببببببببببببب  ا  ار  يف م س بببببببببببببببة الراجحبببببببببببببببي ا ن بببببببببببببببانية     
أو يطببببببببببببببوروا رديبببببببببببببة خا ببببببببببببببة يف حتديبببببببببببببد أاببببببببببببببم   واخلببببببببببببببف  مببببببببببببب  العبببببببببببببباملني فيهبببببببببببببا  رشببببببببببببببيد الفابببببببببببببراي :البببببببببببببد تور

 تجه إليها املنح م  قبل امل س ة املاحنة.تاالوااات اليت ينب ي أو 

تجبببببببببه املبببببببببنح يف قضبببببببببااياا  ببببببببببل يفببببببببباملوقا وببببببببباوح سببببببببب ال: ابببببببببل اببببببببب ت املر لبببببببببة العمريبببببببببة ينب بببببببببي أو  ؛وهلببببببببب ا     
 واو س ال:  ا ت الدراسةاو احملور  شكالية   حن  أما  س ال متجاوح

 ما أام االوااات اليت ينب ي أو مننح فيها يف قضااي الشباب يف اململكة العربية ال عو ية 

امللبببببببببببب    واببببببببببببو سبببببببببببب ال م بببببببببببب ول  وقضببببببببببببية    يف وقتهببببببببببببا يف  ببببببببببببل  كومببببببببببببة خببببببببببببا   ا ببببببببببببرمني الشببببببببببببريفني     
 -مببببببببببد ببببببببببب  سببببببببببلماو حمالشبببببببببباب ا مببببببببببف   وويل عهببببببببببدت  ببببببببببا   ال ببببببببببمو امللكببببببببببي  سببببببببببلماو ببببببببببب  عبببببببببببد العفيببببببببببف

يف فبببببببببببببا  جعلبببببببببببببع فيهبببببببببببببا اململكبببببببببببببة الشبببببببببببببباب يف سبببببببببببببد   -  ووحيبببببببببببببر البببببببببببببدفاع انئببببببببببببب  رئبببببببببببببي  جملببببببببببببب  البببببببببببببوحراء
 االاتما  يف رديتها وقراراهتا وقضااياا.

واببببببببببو أمببببببببببر يقببببببببببو ان إج ضببببببببببلع منهجببببببببببي  خببببببببببر يبببببببببب  ر يف حمبببببببببباور ا جابببببببببببة عبببببببببب  إشببببببببببكاليتنا ا نفببببببببببة البببببببببب  ر       
وابببببببببببو أمبببببببببببر حمفبببببببببببف بقبببببببببببدر    1101اململكبببببببببببة العربيبببببببببببة ال بببببببببببعو ية يبببببببببببة أال وابببببببببببو موقبببببببببببع قضبببببببببببااي الشبببببببببببباب يف رد 

 حتفيف اوااات الردية وإهلامها مل تقبالت اململكة العربية ال عو ية.

و علبببببببببببببم م س بببببببببببببة الراجحبببببببببببببي ا ن بببببببببببببانية  و تبببببببببببببوفف ا جاببببببببببببببة عببببببببببببب  ا شبببببببببببببكالية وقبببببببببببببد وعبببببببببببببم القبببببببببببببائمو      
ات والبحبببببببببببببو  البببببببببببببيت تناولبببببببببببببع وال ببببببببببببب االت احملوريبببببببببببببة لدراسبببببببببببببتنا اببببببببببببب ت ينب بببببببببببببي أو يكبببببببببببببوو مبببببببببببببدخلها الدراسببببببببببببب

  الشبببببببببببباب يف اململكبببببببببببة العربيبببببببببببة ال بببببببببببعو ية  خصوً بببببببببببا  بببببببببببني ن تصبببببببببببح  معنبببببببببببا ن بببببببببببر ا خبببببببببببر حنبببببببببببو شببببببببببببابنا
أعببببببببببا تلبببببببببب  الدراسببببببببببات والتقببببببببببارير الدوليببببببببببة الببببببببببيت تنشببببببببببراا تباًعببببببببببا بعبببببببببب  امل س ببببببببببات واللجبببببببببباو الدوليببببببببببة عبببببببببب  

ة العربيببببببببببببة ال ببببببببببببعو ية  باب يف اململكببببببببببببويكببببببببببببوو مبببببببببببب  عينتهببببببببببببا الشبببببببببببب  الشببببببببببببباب العببببببببببببر  أو الشببببببببببببباب اخلليجببببببببببببي
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ومببببببببا  ومببببببببا موضببببببببوعاهتا  مببببببببا  جببببببببم تلبببببببب  الدراسببببببببات  :سببببببببتفها   اببببببببوواببببببببو أمببببببببر  يببببببببوي  خببببببببر يطببببببببل علينببببببببا  
و ببببببببببببفية  تعامببببببببببببل معببببببببببببه  نهجيببببببببببببة علميببببببببببببة بببببببببببب  تكببببببببببببوو جببببببببببببااف  السببببببببببببتدماجها  مببببببببببببدخل ي    تصببببببببببببنيفها ا ويل

 وس االهتا.افر يف حترير اجلواب العلمي املنهجي احملد  ع  إشكالية الدراسة تتض  وحتليلية

تفصبببببببببببببببببببح عببببببببببببببببببب  أو عبببببببببببببببببببد  الشبببببببببببببببببببباب يف   1117 ينب بببببببببببببببببببي أو ال نن بببببببببببببببببببم أو مصبببببببببببببببببببلحة ا  صببببببببببببببببببباءو      
 سببببببببببببعة ماليبببببببببببنيبلببببببببببب    ( سبببببببببببنة17( إج  15اململكبببببببببببة العربيبببببببببببة ال بببببببببببعو ية   ببببببببببب  تبببببببببببااو  أعمبببببببببببارام مبببببببببببا ببببببببببببني  

مببببببببببب   %14.1(  يشبببببببببببكلوو مبببببببببببا ن ببببببببببببته 7,871,107فبببببببببببرً ا   و ال بببببببببببنيوسببببببببببببعة  اً ومثببببببببببباو مائبببببببببببة وت بببببببببببعني ألفببببببببببب
 ( ن مة.01,551,006ام  البال  عد   إمجايل عد  ال كاو  ململكةم  

وابببببببببب ا رقببببببببببم ال ينب ببببببببببي وبببببببببباوحت  بببببببببببل ي  ببببببببببد علببببببببببم سببببببببببدا  الببببببببببرأي يف االوببببببببببات الطمببببببببببو  حنببببببببببو ابببببببببب ت الفبببببببببببة      
الفيفايئيببببببببببببة يف  ر تهببببببببببببا مبببببببببببب  التفاعببببببببببببل والقببببببببببببدر     ببببببببببببف مبببببببببببب  املصببببببببببببطلحاتالببببببببببببيت يصببببببببببببح اسببببببببببببت دا     الفاعلببببببببببببة
اببببببببببو حتببببببببببد دي البببببببببب ي يقببببببببببا أمببببببببببا  ابببببببببب ت الفبببببببببببة وهلبببببببببب ا فبببببببببب و التحبببببببببب االنببببببببببدما  والديناميكيببببببببببة املتجببببببببببد  ؛ علببببببببببم

 ينب ي للبا ش وليته  وللم  ول الن ر إليه  وللمانح اعتبارت واعتما ت.

 أتر بببببببب  أخببببببببي القبببببببببارحم الكببببببببرل مببببببببع فصبببببببببول الدراسببببببببة وحماوراببببببببا شبببببببببا رًا لكببببببببل مبببببببب  أسبببببببببهم معببببببببي يف إ ببببببببباح     
 أو تصوي . ا ت الدراسة أو مراجعة

 

  :إشكالية الدراسةاثنًيا: 
 

: مبببببببببا أابببببببببم قضبببببببببااي وابببببببببو البببببببببرئي  هلبببببببببا  ببببببببب الالتبببببببببتل   إشبببببببببكالية الدراسبببببببببة يف حتديبببببببببد اجلبببببببببواب املنهجبببببببببي عببببببببب  
ة ال بببببببببببببببعو ية مبببببببببببببببب  خبببببببببببببببالل البحببببببببببببببببو  جببببببببببببببببه حنوابببببببببببببببا املبببببببببببببببنح يف اململكببببببببببببببببة العربيبببببببببببببببيتالشبببببببببببببببباب اجلبببببببببببببببدير   و 

 والدراسات ع  الشباب يف اململكة 

وتلبببببببببب  ا سبببببببببببلة   تتضببببببببببافر أجوبتهببببببببببا لؤسببببببببببها  يف اجلببببببببببواب عبببببببببب  ال بببببببببب ال الببببببببببرئي ويتفببببببببببرع عبببببببببب   لبببببببببب  أسبببببببببببلة 
 اي:

 ما  جم وتصنيا الدراسات ع  الشباب يف اململكة   
 ما أام حتدايت واوااات الشباب ال عو ي م  خالل تل  الدراسات   
 ما الفرص وما ال  رات اليت تشف إليها تل  الدراسات  

عينببببببببببة مبببببببببب  البحببببببببببو  والدراسببببببببببات عبببببببببب  و ببببببببببفي  و راسببببببببببة حتليليببببببببببة لمجببببببببببع مبببببببببب  خببببببببببالل علببببببببببم أو يببببببببببتم  لبببببببببب  
حمليببببببببببببة وإقليميببببببببببببة وعامليببببببببببببة  وحتديببببببببببببد اجلببببببببببببواب املنهجببببببببببببي عبببببببببببب  أاببببببببببببم اوااببببببببببببات املببببببببببببنح   الشببببببببببببباب يف اململكببببببببببببة

 املرشحة يف  ل .
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 :منهج الدراسةاثلثًا: 
واقبببببببببببببع الدراسبببببببببببببات عببببببببببببب  الو بببببببببببببفي:  يبببببببببببببش يبببببببببببببتم مجبببببببببببببع وتو بببببببببببببيا  اختببببببببببببب ت الدراسبببببببببببببة منهجبببببببببببببني: املبببببببببببببنهج

 دراسبببببببببببببات  وتلببببببببببببب  ال لنتبببببببببببببائج وموضبببببببببببببوعاتومبببببببببببببنهج التحليبببببببببببببل  يف اململكبببببببببببببة العربيبببببببببببببة ال بببببببببببببعو ية؛باب الشببببببببببببب
 يف قضببببببببببببااي الشببببببببببببباب  1101مببببببببببببة يف نتببببببببببببائج  لبببببببببببب  مببببببببببببع اوااببببببببببببات رديببببببببببببة اململكببببببببببببة العربيببببببببببببة ال ببببببببببببعو ية املواء

 جل الو ول إج ا جابة ع  إشكالية الدراسة.  1111والتحول الوطا 
 

 :جمتمع وعينة الدراسةرابًعا: 
ولببببببببببببي  أمامنببببببببببببا مر ببببببببببببد   اببببببببببببو الدراسببببببببببببات عبببببببببببب  الشببببببببببببباب يف اململكببببببببببببة العربيببببببببببببة ال ببببببببببببعو يةجمتمببببببببببببع الدراسببببببببببببة 

بببببببببب و د  ن بببببببببب علمببببببببببي مو ببببببببببد  مببببببببببع مببببببببببا وهلبببببببببب ا عمببببببببببدت الدراسببببببببببة إج مجببببببببببع عينببببببببببة مبببببببببب  تلبببببببببب   ؛انببببببببببا وانببببببببببا     ش 
 :الدراسات     ا  

 واي: الدراسات الوطنية الشاملة ع  الشباب يف اململكة العربية ال عو ية (1
  اب1416 راسة مر ف املل  عبد العفيف للحوار الوطا ع  الشباب. 
  اب1416 راسة مر ف أسبار ع  الشباب. 
  اب1401 راسة املر ف الوطا  حبا  الشباب. 
  اب1404 راسة مر ف قراءات وم س ة ال بيعي. 
 1114  راسة مر ف املل  سلماو للشباب . 
 1115  راسة الشباب يف اململكة    بكر  قا ر . 

 شببببببببببببريطة أو يكببببببببببببوو الشببببببببببببباب ال ببببببببببببعو ي مبببببببببببب  عينتهببببببببببببا:  الدراسببببببببببببات عبببببببببببب  الشببببببببببببباب يف اخللببببببببببببيج العببببببببببببر  (1
 . راسة ميدانية 17 ااعد  وبل 
سبببببببببببواء  انبببببببببببع رسبببببببببببائل ماج بببببببببببتف أو   الدراسبببببببببببات احملليبببببببببببة عببببببببببب  الشبببببببببببباب يف اململكبببببببببببة العربيبببببببببببة ال بببببببببببعو ية (0

 . راسة ميدانية 70وبل ع أ  ر م    مةو أوراة عمل علمية حمك  أ  تورات 
شببببببببببببريطة أو يكببببببببببببوو الشببببببببببببباب   مل العببببببببببببر االدراسببببببببببببات العامليببببببببببببة والتقببببببببببببارير الدوليببببببببببببة عبببببببببببب  الشببببببببببببباب يف العبببببببببببب (4

 .اً  ولي اً  راسة وتقرير  11وبل ع أ  ر م    ال عو ي م  عينتها
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 :وإجراءاهتا فصول الدراسةخامًسا: 
 

 املدخل املنهجي للدراسة. :الفصل األول

 حتديد إشكالية الدراسة ومنهجيتها وجمتمعها.ويف ا ت املر لة مت 
 

  الو بببببببببببببببول إج الدراسبببببببببببببببات البببببببببببببببيت عنيبببببببببببببببع  لشبببببببببببببببباب يف اململكبببببببببببببببة العربيبببببببببببببببة ال بببببببببببببببعو ية :الفصلللللللللللللللل الثلللللللللللللللاين
 :الشاملة واحمللية واخلليجية والدولية

 عمد البا ش إج ا  : ؛ جل الو ول إج تل  الدراساتو 

 جامعببببببببببببببة أ  القببببببببببببببرا  جامعببببببببببببببة امللبببببببببببببب  سببببببببببببببعو   جامعببببببببببببببة ا مببببببببببببببا   :مواقببببببببببببببع اجلامعببببببببببببببات ال ببببببببببببببعو يةحاير   (1
 عتبارابببببببببببببببا اجلامعبببببببببببببببات الكببببببببببببببببف   ات التببببببببببببببباري  يف الدراسبببببببببببببببات النف بببببببببببببببية  ؛حممبببببببببببببببد بببببببببببببببب  سبببببببببببببببعو   لبببببببببببببببراي (
 والابوية واالجتماعية ع  الشباب.

 

 وأمهها:  حاير  مواقع قواعد املعلومات الرقمية الكبف  (1
  قواعبببببببببببد مببببببببببب  خبببببببببببالل معبببببببببببر  يتبببببببببببيح الو بببببببببببول إج   اسببببببببببباتاملكتبببببببببببة الرقميبببببببببببة ال بببببببببببعو ية ل حببببببببببببا  والدر

 .سات احمللية وا قليمية والدوليةا حبا  والدرا املعلومات ع 
  والدراسات. موقع  ار املن ومة الرقمية ل حبا 

 

 :وأمهها  الو ول إج عد  م  التقارير الدولية املامجة  لل ة العربية (0
 . استطالع أ داء بفسوو لرأي الشباب العر 
  تقرير"."Booz & Company 
  استطالع الباروما العر. 
 تقرير مر ف ا حبا  بيو. 
  تقرير معهد"."James Zogby 
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 التايل: دولويوضحها اجل  وعملنا علم ترمجتها  ومت الو ول إج عد  م  التقارير وا حبا  الدولية اف املامجة
 عنوان الدراسة أو التقرير م

1.  SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE MIDDLE EAST 

1.  The Silatech Index: Voices of Young Arabs 

0.  
Volunteerism Linked to Entrepreneurship Among 

Young Arab 

 حتويل التعليم يف العامل العر :   ر ا واجف يف عصر التعلم االجتماعي  .4
 1111فهم اجليل الرقمي العر    .5
 1111الرقمي العر  فهم اجليل   .6
 الطالة يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي امل اطر وا اثر  .7
 1110   1قدرات   .8
 1110موجف م شر االوب/ لت     .7

 / تقرير 1111است دا  مواقع التوا ل االجتماعي يف الشرة ا وسط    .11
 / تقرير 1115است دا  اهلواتا ال  ية يف الشرة ا وسط    .11
 / تقرير 1111ا  صاءات واالوااات   -يف الشرة ا وسط است دا  ا نانع   .11
 / تقرير 1110إ صاءات اجلوال العاملية    .10

 

 

 واو:      ما سبق وفق قال  اعتمدته الدراسةعلومات املبياانت و المت است را  و 

 كلمات مفتاحية البياانت الرقم
  عنوان الدراسة

 

  الباحث
  التصنيف
  املصدر
  التاريخ

  أهم النتائج
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  :و ا وحتليل موضوعات الدراسات ونتائجها :الفصل الثالث

 ومت  ل  م  خالل حموري :

 : و ا وحتليل موضوعات الدراسات وتصنيفهاأوال

 ومت فيها التعر  علم  جم توحع الدراسات     تصنيفاهتا

 : و ا وحتليل نتائج الدراساتاثنًيا

الشببببببببببباب يف اململكببببببببببة العربيببببببببببة ال ببببببببببعو ية واملبببببببببب  رات علببببببببببيهم ونقببببببببببا   ومت فيهببببببببببا التعببببببببببر  علببببببببببم أاببببببببببم خصببببببببببائ 
 .القو 

 

 : اولوايت املنح يف قضااي الشبابالفصل الرابع

باب يف اململكببببببببببة العربيببببببببببة جببببببببببه حنواببببببببببا املببببببببببنح يف قضببببببببببااي الشببببببببببيت يبببببببببش يببببببببببتم حتريببببببببببر االوااببببببببببات الببببببببببيت ينب ببببببببببي أو 
 ال عو ية م  خالل تو يا املدخالت ا تية:

 : الدراسة الو فية ملوضوعات الدراسات أوال

 : نتائج حتليل نتائج الدراسات ع  الشباباثنًيا

  ول قضااي الشباب 1101: اوهات ردية اثلثًا

   ول قضااي الشباب. 1111: اوااات التحول الوطا رابًعا
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 : الدراسات الوطنية الشاملة عن الشباب يف اململكةأوال
 

خبببببببببببار   -عربيبببببببببببة ال بببببببببببعو ية عرضبببببببببببتها  ستفاضبببببببببببة الدراسبببببببببببات الوطنيبببببببببببة الشببببببببببباملة عببببببببببب  الشبببببببببببباب يف اململكبببببببببببة ال
 : و انع علم النحو ا   ل أمهية ع   قي الدراساتتوحت    ا  راسات  بف  ؛- النمو  

قضلللللللللااي الشلللللللللباب وواقعهلللللللللم "(:  م 5002الع يللللللللل  للينلللللللللوار اللللللللللوط    دراسلللللللللة مركللللللللل  امللللللللللل  عبلللللللللد -1
 ".   وتطلعاهتم

ابببببببببببببي: الشبببببببببببببباب وا سبببببببببببببر   الشبببببببببببببباب والتعلبببببببببببببيم    وقبببببببببببببد تطرقبببببببببببببع اببببببببببببب ت الدراسبببببببببببببة إج سببببببببببببببعة جمببببببببببببباالت     
وال قافبببببببببببة  والعمبببببببببببل  والشبببببببببببباب والفبببببببببببراأ  والشبببببببببببباب واملواطنبببببببببببة  والشبببببببببببباب و ببببببببببباار  العنبببببببببببا. وأعبببببببببببدت اببببببببببب ت 
الدراسببببببببببببة إ ار  الدراسببببببببببببات والبحببببببببببببو  والنشببببببببببببر  ملر ببببببببببببف؛ رابببببببببببببة يف التعببببببببببببر  علببببببببببببم قضببببببببببببااي ومهببببببببببببو  وتطلعببببببببببببات 

  املبببببببببب  ر  يف احملبببببببببباور امل تلفببببببببببة  ومبببببببببب    الشببببببببببباب ال ببببببببببعو ي؛ و لبببببببببب   ببببببببببد   شببببببببببا النقبببببببببباب عبببببببببب  اجلوانبببببببببب
تقببببببببببدل قاعببببببببببد  معلوماتيببببببببببة لدراسببببببببببات متعمقببببببببببة تعبببببببببب  بقضببببببببببااي الشببببببببببباب ال ببببببببببعو ي وتطلعبببببببببباهتم؛ ليببببببببببتم تفعيببببببببببل 
 ور الشبببببببببببباب يف تطبببببببببببوير ادتمبببببببببببع. وقبببببببببببد ق لبببببببببببع أابببببببببببم ا ابببببببببببدا  الفرعيبببببببببببة للدراسبببببببببببة يف: قيبببببببببببا  مبببببببببببدا قبببببببببببو  

م مشبببببببببببكلة قببببببببببببول الشبببببببببببباب يف اجلامعبببببببببببات الببببببببببباابط ا سبببببببببببري واالجتمببببببببببباعي للشبببببببببببباب  والتعبببببببببببر  علبببببببببببم  جببببببببببب
والكليببببببببببات  والتعببببببببببر  علبببببببببببم املصببببببببببا ر البببببببببببيت ي ببببببببببتقي منهببببببببببا الشبببببببببببباب  قببببببببببافتهم  والتعبببببببببببر  علببببببببببم الصبببببببببببعو ت 
البببببببببببببيت تواجبببببببببببببه الشبببببببببببببباب يف ا صبببببببببببببول علبببببببببببببم العمبببببببببببببل  وحتديبببببببببببببد  يفيبببببببببببببة قضببببببببببببباء الشبببببببببببببباب أوقبببببببببببببات فبببببببببببببرااهم  

هبببببببببببببو  املواطنبببببببببببببة لبببببببببببببدا وحتديبببببببببببببد مبببببببببببببدا  فايبببببببببببببة وتنبببببببببببببوع ا مبببببببببببببا   الاو يبببببببببببببة للشبببببببببببببباب  والتعبببببببببببببر  علبببببببببببببم مف
الشبببببببببببببببباب والعوامبببببببببببببببل امل بببببببببببببببامهة يف   بببببببببببببببيلها  والتعبببببببببببببببر  علبببببببببببببببم  راء الشبببببببببببببببباب ال بببببببببببببببعو ي  بببببببببببببببول  ببببببببببببببباار  

البببببببببب  ور وا ان   يف الفبببببببببببة العمريببببببببببة مببببببببببا  :العنببببببببببا. وق ببببببببببل جمتمببببببببببع الدراسببببببببببة يف فبببببببببببة الشببببببببببباب مبببببببببب  اجلن ببببببببببني
  وقاربببببببببببببببع سببببببببببببببنة  وتببببببببببببببل  لبببببببببببببب  مجيببببببببببببببع امل ببببببببببببببتوايت التعليميببببببببببببببة والقطاعببببببببببببببات الو يفيببببببببببببببة (17 – 16 بببببببببببببببني 

لببببببببببم الشببببببببببباب يف . وقببببببببببد وحعببببببببببع االسببببببببببتبانة املعببببببببببد  خصيصبببببببببباً هلبببببببببب ت الدراسببببببببببة ع%71ن بببببببببببة الطببببببببببالب مببببببببببنهم 
 مجيع مناطق اململكة.

وبينببببببببببع الدراسببببببببببة أو الشببببببببببباب ال ببببببببببعو ي يتجببببببببببه إج مشببببببببببار ة وقتببببببببببه بشببببببببببكل  بببببببببببف مببببببببببع ا سببببببببببر   وتبببببببببببني      
يف  -الشبببببببببببباب الببببببببببب  ور  ووأ  مببببببببببب  الشبببببببببببباب يقضبببببببببببي أ  بببببببببببر مببببببببببب  سببببببببببباعتني مبببببببببببع أسبببببببببببرته يوميببببببببببباً  % 71.1أو 

سببببببببببببببباعات  يف  بببببببببببببببني أو ا ان  يقضبببببببببببببببني وقتًبببببببببببببببا أطبببببببببببببببول ن ببببببببببببببببي ا مببببببببببببببب   (6-4 يقضبببببببببببببببوو مببببببببببببببب   -ال الببببببببببببببب  
لتصبببببببببببل  إج    سببببببببببباعات 6الببببببببببب  ور مبببببببببببع ا سبببببببببببر ؛  يبببببببببببش ارتفعبببببببببببع ن ببببببببببببة املشبببببببببببار ات  سبببببببببببرا     بببببببببببر مببببببببببب  

 م  ن بة ا ان  يف عينة الدراسة. 45.4%

مببببببببببب  عينبببببببببببة الدراسبببببببببببة اسبببببببببببتعدا اً  %78 يبببببببببببش أببببببببببببدا  وأوضبببببببببببحع الدراسبببببببببببة وجبببببببببببو  تبببببببببببرابط أسبببببببببببري قوي     
مبببببببببب  الشببببببببببباب  تمعببببببببببوو مبببببببببببع  %51قببببببببببوايً مل بببببببببباعد  أسببببببببببرام يف قضبببببببببباء م ببببببببببتلفماهتم  وتببببببببببببني أو أ  ببببببببببر مبببببببببب  

 أقار م بشكل أسبوعي. 
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ويف جمببببببببببال التعلببببببببببيم تبببببببببببني أو ن بببببببببببة املتقببببببببببدمني للجامعببببببببببة مبببببببببب  البببببببببب  ور أ  ببببببببببر مبببببببببب  ن بببببببببببة ا ان ؛ و بببببببببباو      
جامعبببببببببة مهبببببببببا: ب عببببببببببد مقبببببببببر اجلامعبببببببببة  وعبببببببببد  ا صبببببببببول علبببببببببم املعبببببببببدل املطلببببببببببوب. أابببببببببم سبببببببببببني لعبببببببببد  التقبببببببببد  لل

مببببببببببب  املتقبببببببببببدمني للجامعبببببببببببات يبببببببببببتم قببببببببببببوهلم  ومببببببببببب  مل يبببببببببببتم قبولبببببببببببه أرجبببببببببببع  لببببببببببب   %77وجببببببببببباء أو أ  بببببببببببر مببببببببببب  
قافببببببببببببة ل ببببببببببببببني: الفببببببببببببا  املعببببببببببببدل ال ببببببببببببانوي  وحمدو يببببببببببببة املقاعببببببببببببد الدراسببببببببببببية. وبينببببببببببببع الدراسببببببببببببة أو مصببببببببببببا ر  

م لببببببببببببش املدرسببببببببببببة والتلفبببببببببببباح والصببببببببببببحا مصببببببببببببا ر الفبببببببببببببة ا وج ا   ببببببببببببر  الشببببببببببببباب تتببببببببببببوحع إج  ببببببببببببال  فبببببببببببببات:
لتبببببببببببب  ر     ببببببببببببفاً يف ت  يببببببببببببة  قافببببببببببببة الشببببببببببببباب  بينمببببببببببببا جبببببببببببباءت الكتبببببببببببب  وشبببببببببببببكة ا نانببببببببببببع يف املرتبببببببببببببة ال انيببببببببببببة

بدرجببببببببببببة مقاربببببببببببببة  ويف الفبببببببببببببة ال ال ببببببببببببة تبببببببببببببني وجببببببببببببو    ببببببببببببف ضببببببببببببعيا ن بببببببببببببي ا لكببببببببببببل مبببببببببببب  امل ببببببببببببجد واملصببببببببببببا ر 
هيببببببببببببة والعلميببببببببببببة والدينيببببببببببببة اببببببببببببي ا   ببببببببببببر جبببببببببببب ً  الاتمببببببببببببا  الشببببببببببببباب  بينمببببببببببببا ا خببببببببببببرا. و انببببببببببببع البببببببببببب امج الافي

 جاءت ال امج الرايضية وا خبارية بدرجة من فضة ن بي ا.

مببببببببببب  الشبببببببببببباب يقضبببببببببببي مع بببببببببببم وقبببببببببببع فراابببببببببببه يف املنبببببببببببفل   مبببببببببببا تببببببببببببني أو  %71وأوضبببببببببببحع الدراسبببببببببببة أو      
 تلعبببببببببببببببب  الببببببببببببببببدور نف ببببببببببببببببه  أو  االسبببببببببببببببباا ات  املقببببببببببببببببااي  ا سببببببببببببببببواة  ا نانببببببببببببببببع  املكتبببببببببببببببببات والنببببببببببببببببوا ي( ال

و بببببببببببل  إج    والفضببببببببببع ن ببببببببببببة الشببببببببببباب الببببببببببب ي  يعتمببببببببببدوو عليهبببببببببببا يف قضببببببببببباء وقببببببببببع فبببببببببببرااهم بشببببببببببكل  ببببببببببببف
11%. 

و انببببببببببببع ا لعبببببببببببباب ا لكاونيببببببببببببة وا نشببببببببببببطة الرايضببببببببببببية وال قافيببببببببببببة ا   ببببببببببببر مفاولببببببببببببة مبببببببببببب  قبببببببببببببل الشببببببببببببباب       
اطق اململكببببببببببببة أو ا مببببببببببببا   تليهببببببببببببا ا نشببببببببببببطة الدينيببببببببببببة    ا نشببببببببببببطة الفنيببببببببببببة. ويببببببببببببرا مع ببببببببببببم الشببببببببببببباب يف منبببببببببببب

الاو يبببببببببببة املتبببببببببببوفر  ابببببببببببف  افيبببببببببببة وابببببببببببف متنوعبببببببببببة  ويبببببببببببروو أو جبببببببببببو   ا مبببببببببببا   الاو يبببببببببببة ضبببببببببببعيفة  فيمبببببببببببا عبببببببببببدا 
 منطقة مكة املكرمة و راو واملنطقة الشرقية وتبو ؛ فا ما   الاو ية فيها جيد .

اهلمللللللللللللللوم الشللللللللللللللباب السللللللللللللللعودي: بعنببببببببببببببواو " هللللللللللللللل(:6251دراسللللللللللللللة مركلللللللللللللل  أسللللللللللللللبار للدراسللللللللللللللات   -1
واببببببببببببي  راسببببببببببببة  ميببببببببببببة  بببببببببببببف   اسببببببببببببت دمع امل ببببببببببببح امليببببببببببببداي الشببببببببببببامل علببببببببببببم   "واملشللللللللللللك ت والتطلعللللللللللللات

 اب. 1415اب  إج  شهر  فر 1414م توا مدو اململكة  م  شهر  ي ا جة 

( مبحبببببببببببببببواثً  مبببببببببببببببوحعني علبببببببببببببببم  ببببببببببببببب  عشبببببببببببببببر  مدينبببببببببببببببة  يف  ببببببببببببببب  منببببببببببببببباطق 0,151وبل بببببببببببببببع العينبببببببببببببببة       
   ل منطقة. ج رافية رئي ة  بواقع  ال  مدو يف

سببببببببببببببنة(  17-15واببببببببببببببدفع الدراسببببببببببببببة إج التعببببببببببببببر  علببببببببببببببم  راء الشببببببببببببببباب  يف شببببببببببببببر ة عمريببببببببببببببة حمببببببببببببببد         
 بببببببببببببول املشبببببببببببببكالت البببببببببببببيت يواجهو بببببببببببببا  أو البببببببببببببيت يشبببببببببببببعروو أو ادتمبببببببببببببع يواجههبببببببببببببا  إضبببببببببببببافة للكشبببببببببببببا عببببببببببببب  

 خصائصهم االجتماعية وال لو ية والفكرية  وإ  اسهم وات وطنهم  ون رهتم للعامل م   وهلم.

وتو ببببببببببببلع الدراسببببببببببببة إج نتببببببببببببائج  مبببببببببببب  أمههببببببببببببا: أنببببببببببببه فيمببببببببببببا يتعلببببببببببببق  لتعببببببببببببر  لوسببببببببببببائل ا عببببببببببببال  فقببببببببببببد      
  يبببببببببببع القنبببببببببببوات الفضبببببببببببائية ابببببببببببف ال بببببببببببعو ية علبببببببببببم أعلبببببببببببم ن ببببببببببببة متابعبببببببببببة ببببببببببببني وسبببببببببببائل ا عبببببببببببال  امل تلفبببببببببببة 
لبببببببببببدا الشبببببببببببباب الببببببببببب ي  تلبببببببببببتهم الدراسبببببببببببة  يلبببببببببببي  لببببببببببب  الصبببببببببببحا اليوميبببببببببببة ال بببببببببببعو ية    متابعبببببببببببة ا خببببببببببببار 
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ا  ال ياسبببببببببببببببية احملليبببببببببببببببة  ومشبببببببببببببببااد  التلففيبببببببببببببببوو ال بببببببببببببببعو ي  وبعبببببببببببببببداا جببببببببببببببباءت قبببببببببببببببراء  الكتببببببببببببببب   وا  بببببببببببببببد
فمتابعبببببببببببببببببة ا خببببببببببببببببببار وا  بببببببببببببببببدا  ال ياسبببببببببببببببببية العامليبببببببببببببببببة    اسبببببببببببببببببت دا  ا نانبببببببببببببببببع    االسبببببببببببببببببتماع لؤ اعبببببببببببببببببة 

 ال عو ية  وأخفاً  االطالع علم الصحا اليومية اف ال عو ية بن بة متدنية. 

مببببببببببببب  الشبببببببببببببباب ملتفمبببببببببببببوو  لعبببببببببببببا ات  %47.7فقبببببببببببببد اتضبببببببببببببح أو  والتقاليبببببببببببببد: وفيمبببببببببببببا يتعلبببببببببببببق  لعبببببببببببببا ات     
 ضعيفو االلتفا .  %4.0متوسطو االلتفا   و %45.5والتقاليد  و

مببببببببببب  أفبببببببببببرا  العينبببببببببببة يعتقبببببببببببدوو  %47.1أشبببببببببببارت نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج أو  وفيمبببببببببببا رببببببببببب  قببببببببببببول ا خبببببببببببر:     
أ ببببببببببم أقببببببببببل  %10.1أ ببببببببببم م ببببببببببل اببببببببببفام  ويببببببببببرا  %08.0أو ال ببببببببببعو يني أفضببببببببببل مبببببببببب  اببببببببببفام  بينمببببببببببا يببببببببببرا 

أقبببببببببل مببببببببب  ابببببببببفام  واببببببببب ت النتيجبببببببببة تشبببببببببف إج وجببببببببببو  شبببببببببكل مببببببببب  أشبببببببببكال التعصببببببببب  العنصبببببببببري  أو التمر ببببببببببف 
 يني لآلخري .  ول ال ات؛ ا مر ال ي قد يعيق تقبل ال عو 

أشبببببببببببارت نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج أو ترتيببببببببببب  أولبببببببببببوايت االنتمببببببببببباء لبببببببببببدا الشبببببببببببباب  وفيمبببببببببببا يتعلبببببببببببق  النتمببببببببببباء:     
. %0.8  املنطقبببببببببببببببببببببة   %4.1    القبيلبببببببببببببببببببببة %01.8    للبببببببببببببببببببببوط  %55 انبببببببببببببببببببببع للعائلبببببببببببببببببببببة أواًل  بن ببببببببببببببببببببببة 

 ببببببببببببف  مببببببببببب  أفبببببببببببرا  العينبببببببببببة لبببببببببببديهم وقبببببببببببع فبببببببببببراأ   %41أشبببببببببببارت النتبببببببببببائج إج أو  . و لن ببببببببببببة للوقبببببببببببع:0.8%
لبببببببببببببببديهم  %17.7سببببببببببببببباعات فبببببببببببببببراأ  و (0-1 لبببببببببببببببديهم  %10سببببببببببببببباعات فبببببببببببببببراأ يومي بببببببببببببببا  و (6-4 يصبببببببببببببببل إج 

فببببببببببببراأ وا ببببببببببببد  يوميبببببببببببباً.  مببببببببببببا و أشببببببببببببارت نتببببببببببببائج  (سبببببببببببباعة لببببببببببببديهم  %7.7سبببببببببببباعة فببببببببببببراأ  و (11-7 لببببببببببببديهم 
مببببببببببب  أفبببببببببببرا  العينبببببببببببة يعبببببببببببانوو مببببببببببب  مشبببببببببببكالت قضببببببببببباء وقبببببببببببع الفبببببببببببراأ  بينمبببببببببببا  بببببببببببنا  %01الدراسبببببببببببة إج أو 

أ ببببببببببببا "قليلببببببببببببة  %11.6مبببببببببببب  أفببببببببببببرا  العينببببببببببببة مشببببببببببببكالت الفببببببببببببراأ أ ببببببببببببا "متوسببببببببببببطة ا مهيببببببببببببة"  ويببببببببببببرا  11.4%
 ال يعانوو م  مشكالت قضاء وقع الفراأ.  %11ا مهية"  و

وتنوعببببببببببببع ا نشببببببببببببطة الببببببببببببيت يشبببببببببببب ل  ببببببببببببا الشببببببببببببباب وقببببببببببببع فببببببببببببرااهم فيهببببببببببببا إج أربببببببببببببع جمموعببببببببببببات  اببببببببببببي:      
 ا نشطة االجتماعية  وا نشطة ال قافية  وا نشطة ال انية والبدنية  وا نشطة ا نتاجية. 

مبببببببببب  أفببببببببببرا  العينببببببببببة أو املببببببببببرأ  ال ببببببببببعو ية أقببببببببببل مبببببببببب  افاببببببببببا  %14.0يببببببببببرا  وفيمببببببببببا يتعلببببببببببق حبقببببببببببوة املببببببببببرأ :     
أ بببببببببا أ  ببببببببب  مببببببببب   %46.5ش ا صبببببببببول علبببببببببم  قوقهبببببببببا علبببببببببم م بببببببببتوا ن ببببببببباء العبببببببببامل  بينمبببببببببا يبببببببببرا مببببببببب   يببببببببب
مبببببببببب  أفببببببببببرا  العينببببببببببة أو قضببببببببببااي  قببببببببببوة املببببببببببرأ   %57.7يببببببببببروو أ ببببببببببا م ببببببببببل افاببببببببببا. و يببببببببببرا  %18.5افاببببببببببا  و

أ بببببببببا  %15.6املبببببببببرأ  "مهمبببببببببة جبببببببببد ا"  و ببببببببب  أو تتوجبببببببببه هلبببببببببا جهبببببببببو  الدولبببببببببة  اضبببببببببراً وم بببببببببتقباًل  بينمبببببببببا يبببببببببرا 
أمهيببببببببببببببة حاي   فببببببببببببببرص  %50يببببببببببببببروو أ ببببببببببببببا "قليلببببببببببببببة ا مهيببببببببببببببة". ويببببببببببببببرا  %14.0و أ ببببببببببببببا "متوسببببببببببببببطة ا مهيببببببببببببببة" 

يبببببببببببببببروو أ بببببببببببببببا  %17.7يبببببببببببببببروو أو اببببببببببببببب ت امل ببببببببببببببب لة "متوسبببببببببببببببطة ا مهيبببببببببببببببة"  و %15.7عمبببببببببببببببل املبببببببببببببببرأ   مقاببببببببببببببببل 
 "قليلة ا مهية".
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دراسلللللللللة (  بعنببببببببواو: "هلللللللللل6245دراسلللللللللة املركللللللللل  اللللللللللوط  أل)لللللللللا  الشلللللللللباب  امعلللللللللة امللللللللللل  سلللللللللعود   -0
لللللللللللوايت وطموحللللللللللات الشللللللللللباب يف اململكللللللللللة العربيللللللللللة السللللللللللعودية يف ضللللللللللوء مسللللللللللينية السللللللللللتط ع  راء وأو 
 ". االسرتاتيجية  الوطنية للشباب

ابببببببببببببببببببببببببب. ومت اسبببببببببببببببببببببببببتطالع رأي  1401-0-10إج  7وطبقبببببببببببببببببببببببببع الدراسبببببببببببببببببببببببببة خبببببببببببببببببببببببببالل الفبببببببببببببببببببببببببا  مببببببببببببببببببببببببب       
بيببببببببببببببة ( شببببببببببببببا  وشببببببببببببببابة   وتببببببببببببببل االسببببببببببببببتطالع املنبببببببببببببباطق ا  اريببببببببببببببة البببببببببببببب ال  عشببببببببببببببر  يف اململكببببببببببببببة العر 6,748 

  ببببببببببباب ن ببببببببببب  ا فبببببببببببرا  امل بببببببببببتطلعني ضبببببببببببم  إطبببببببببببار التعبببببببببببدا  ال بببببببببببكاي  حتبببببببببببع  ر جبببببببببببع إجال بببببببببببعو ية. وقبببببببببببد 
إشببببببببببببببببرا  خبببببببببببببببب اء ق ببببببببببببببببم املعاينببببببببببببببببة  ملصببببببببببببببببلحة العامببببببببببببببببة لؤ صبببببببببببببببباءات. وتكونببببببببببببببببع أ وات الدراسببببببببببببببببة مبببببببببببببببب  

إ بببببببببببدامها خا بببببببببببة بعينبببببببببببة الشبببببببببببباب  وا خبببببببببببرا بعينبببببببببببة الشبببببببببببا ت  وقبببببببببببد بنيتبببببببببببا  ؛اسبببببببببببتمار   صبببببببببببر معلومبببببببببببات
املشببببببببببببتمل علبببببببببببم قيبببببببببببا  معرفببببببببببببة  راء الشبببببببببببباب يف: وضبببببببببببعهم املهببببببببببببا لتحققبببببببببببا اهلبببببببببببد  العببببببببببببا  مببببببببببب  الدراسبببببببببببة  

والصبببببببببببببببببحي والرضبببببببببببببببببا العبببببببببببببببببا   وااتمامببببببببببببببببباهتم  واملشبببببببببببببببببكالت والتحبببببببببببببببببدايت البببببببببببببببببيت تبببببببببببببببببواجههم  وطمو ببببببببببببببببباهتم 
امل بببببببببببببببتقبلية  والقضبببببببببببببببااي البببببببببببببببيت تشببببببببببببببب ل  هلبببببببببببببببم  وأببببببببببببببببرح املشبببببببببببببببكالت مببببببببببببببب  وجهبببببببببببببببة ن بببببببببببببببرام  والصبببببببببببببببعو ت 

   و رائهم يف احملاور املهمة لتنميتهم.والتحدايت اليت حتد م  استفا هتم م  خدمات التنمية

سبببببببببببببببنة.  (14 – 15 وتراو ببببببببببببببع أعمبببببببببببببببار الشببببببببببببببباب والشبببببببببببببببا ت  ضببببببببببببببم  عينبببببببببببببببة البحببببببببببببببش  مبببببببببببببببا بببببببببببببببني      
مببببببببب  أفبببببببببرا  العينبببببببببة مببببببببب   %81فقبببببببببد تببببببببببني أو مبببببببببا يقبببببببببارب  ق  لنتبببببببببائج اخلا بببببببببة بتعلبببببببببيم الشبببببببببباب:وفيمبببببببببا يتعلببببببببب

املببببببببببر لتني    مببببببببببا و تبببببببببببني أو أ  ببببببببببر مبببببببببب   محلببببببببببة الشببببببببببها   ال انويببببببببببة واجلامعيببببببببببة(  أو أ ببببببببببم مبببببببببب  طلبببببببببببة ابببببببببباتني 
 . %51.0نصا العينة م   محلة أو طلبة ال انوية العامة(  بن بة بل ع 

  بينمببببببببببببببا جبببببببببببببباء %18.6أمببببببببببببببا  محلببببببببببببببة الشببببببببببببببها   اجلامعيببببببببببببببة أو الطلبببببببببببببببة اجلببببببببببببببامعيوو(  فبل ببببببببببببببع ن بببببببببببببببتهم      
مبببببببببب  التوحيببببببببببع  بن ببببببببببببة  أ ببببببببببحاب  محلببببببببببة الشببببببببببها   املتوسبببببببببببطة أو طلبببببببببببة املر لببببببببببة املتوسببببببببببطة( يف املرتببببببببببببة ال ال ببببببببببة

. أمببببببببببببببببببا املرتبببببببببببببببببببة الرابعببببببببببببببببببة  %1.5     محلببببببببببببببببببة الشببببببببببببببببببها   االبتدائيببببببببببببببببببة(  بن بببببببببببببببببببة بل ببببببببببببببببببع %16.7بل ببببببببببببببببببع 
فقبببببببببببط؛ ولعبببببببببببل  %1.4وا خببببببببببف   فكانبببببببببببع مببببببببببب  نصبببببببببببي  مببببببببببب  ابببببببببببم  أعلببببببببببم مببببببببببب  جبببببببببببامعي(  بن ببببببببببببة بل بببببببببببع 

تببببببببببدي اببببببببببب ت الن ببببببببببببة ا خبببببببببببف  عائبببببببببببد إج  عمليبببببببببببات االبتعببببببببببا  اخلبببببببببببارجي  البببببببببببيت ت بببببببببببتقط  مع بببببببببببم الشبببببببببببباب 
حمللبببببببببببي  علمبببببببببببباً أو الشبببببببببببا ت أ  ببببببببببببر مبببببببببببياًل لاللتحبببببببببببباة  لتعلببببببببببببيم مببببببببببب  الشببببببببببببباب  وأ  بببببببببببر حتقيقبببببببببببباً مل ببببببببببببتوايت ا

 تعليم أعلم م  الشباب. 

فقببببببببببببببد بل ببببببببببببببع ن بببببببببببببببة  الببببببببببببببفوا ( يف وسببببببببببببببط الشببببببببببببببباب  مببببببببببببببا ربببببببببببببب  ا الببببببببببببببة االجتماعيببببببببببببببة للشببببببببببببببباب:وفي     
تتجبببببببببببببباوح ن بببببببببببببببة . ومل %6.7  وبل ببببببببببببببع ن بببببببببببببببة  اخلبببببببببببببباطبني وامل طببببببببببببببو ت( %7.7املشببببببببببببببمول  بببببببببببببب ا امل ببببببببببببببح 
مبببببببببببببب  جممببببببببببببببل الشببببببببببببببباب والشببببببببببببببا ت  يف  ببببببببببببببني بل ببببببببببببببع ن بببببببببببببببة  العببببببببببببببفاب(  %1.1 الطببببببببببببببالة واالنفصببببببببببببببال( 

81.8% . 
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  يف %71.1فقبببببببببببببد بل بببببببببببببع ن ببببببببببببببة  الطبببببببببببببالب( يف اببببببببببببب ا امل بببببببببببببح  و لن ببببببببببببببة لوضبببببببببببببع الشبببببببببببببباب املهبببببببببببببا:     
. أمبببببببببببببا  الشبببببببببببببباب %0 بببببببببببببني بل بببببببببببببع ن ببببببببببببببة  الشبببببببببببببباب امللتحبببببببببببببق بببببببببببببب امج تبببببببببببببدري  مببببببببببببب  أجبببببببببببببل العمبببببببببببببل( 

 . %8.0العاملوو(  فقد بل ع ن بتهم 

ولكبببببببببب  بل بببببببببببع ن بببببببببببة الشبببببببببببباب  البببببببببب ي  ال يعملبببببببببببوو وال توجببببببببببد لبببببببببببديهم معوقببببببببببات  بببببببببببحية قببببببببببنعهم مببببببببببب       
الشبببببببببببببباب والشببببببببببببا ت. يف  ببببببببببببني بل ببببببببببببع ن ببببببببببببببة  املكتفببببببببببببني أو مبببببببببببب  يوجبببببببببببببد مبببببببببببب  جممببببببببببببل  %17.1العمببببببببببببل( 

مبببببببببببببب   %60.6. وتبببببببببببببببني وجببببببببببببببو  %1.7لببببببببببببببديهم إعاقببببببببببببببات أو مشببببببببببببببكالت  ببببببببببببببحية قببببببببببببببنعهم مبببببببببببببب  العمببببببببببببببل( 
تببببببببببببببني أو ن ببببببببببببببة و الشبببببببببببببباب امل بببببببببببببتطلع رأيهبببببببببببببم يف اببببببببببببب ا امل بببببببببببببح  ال  ملبببببببببببببوو أي مهبببببببببببببار  مهنيبببببببببببببة(.  مبببببببببببببا 

ً  او نوعه.   %71.1وربة العمل(  الشباب ال عو ي يف ا ا امل ح  ال ي   مل ي بق هلم   أاي 

فقببببببببببببببببد سببببببببببببببببعم ابببببببببببببببب ا  عبببببببببببببببب  ا وضبببببببببببببببباع واخلببببببببببببببببدمات االجتماعيببببببببببببببببة: وفيمببببببببببببببببا يتعلببببببببببببببببق   ببببببببببببببببتوا الرضببببببببببببببببا     
االسبببببببببببببتطالع  إج  التعبببببببببببببر  علبببببببببببببم م بببببببببببببتوا رضبببببببببببببا الشبببببببببببببباب عببببببببببببب  أوضببببببببببببباعهم يف ا سبببببببببببببر   ورضببببببببببببباام عببببببببببببب  

أو  رضبببببببببببببا  م بببببببببببببتوا اخلبببببببببببببدمات يف مكببببببببببببباو سبببببببببببببكنهم  ورضببببببببببببباام عببببببببببببب  وضبببببببببببببعهم العبببببببببببببا  يف ادتمبببببببببببببع؛ فتببببببببببببببني
  يف  بببببببببببببني أو  رضببببببببببببباام عببببببببببببب  وضبببببببببببببعهم العبببببببببببببا ( يف %87املبحبببببببببببببو ني عببببببببببببب  تعامبببببببببببببل أسبببببببببببببرام معهبببببببببببببم( بلببببببببببببب  

 . %76ادتمع  او 

وقبببببببببد بل بببببببببع ن ببببببببببة الرضبببببببببا العبببببببببا  يف وسبببببببببط الشبببببببببباب عببببببببب   اخلبببببببببدمات ا منيبببببببببة( املقدمبببببببببة هلبببببببببم يف مكببببببببباو      
ا عببببببببببببب  م بببببببببببببتوا   يف  بببببببببببببني بلببببببببببببب  الرضببببببببببببب%61     اخلبببببببببببببدمات التعليميبببببببببببببة( بن ببببببببببببببة بل بببببببببببببع %61إقبببببببببببببامتهم 

. وأشبببببببببببببببببار الشبببببببببببببببببباب إج أو  أمبببببببببببببببببا   الافيبببببببببببببببببه( ابببببببببببببببببف متبببببببببببببببببوفر  يف حمبببببببببببببببببيط %50 اخلبببببببببببببببببدمات الصبببببببببببببببببحية( 
وأو  خببببببببببببببببدمات التببببببببببببببببدري  وتطببببببببببببببببوير املهببببببببببببببببارات( مفقببببببببببببببببو   يف   %61و لبببببببببببببببب  بن بببببببببببببببببة بل ببببببببببببببببع  سببببببببببببببببكنهم 

 . %67وسط سك  الشباب  بن بة بل ع 

وقبببببببببببع الفبببببببببببراأ يف حمبببببببببببيط  مببببببببببب  الشبببببببببببباب ال  بببببببببببدوو أمبببببببببببا   مالئمبببببببببببة لقضببببببببببباء %71يف  بببببببببببني أو ن ببببببببببببة      
مبببببببببببنهم إج أو فبببببببببببرص العمبببببببببببل املالئمبببببببببببة لطمبببببببببببو هم ال تتبببببببببببوفر يف مقبببببببببببر  %70أشبببببببببببار و مقبببببببببببر إقبببببببببببامتهم.  مبببببببببببا 

راضببببببببببني عبببببببببب  م ببببببببببتوا البببببببببب امج ا عالميببببببببببة املوجهببببببببببة هلببببببببببم بن بببببببببببة  -عمومبببببببببباً  -إقببببببببببامتهم. ومل يكبببببببببب  الشببببببببببباب 
مبببببببببببببد م بن ببببببببببببببة (.  مبببببببببببببا وأ بببببببببببببم مل يكونبببببببببببببوا راضبببببببببببببني عببببببببببببب  م بببببببببببببتوا ااتمبببببببببببببا  امل ببببببببببببب ولني يف %06بل بببببببببببببع  
 (. %01بل ع  

ي ببببببببببببببيطر علببببببببببببببم تفكببببببببببببببف الشببببببببببببببباب ال ببببببببببببببعو ي يف  ص االاتمامببببببببببببببات الشببببببببببببببائعة بببببببببببببببني الشببببببببببببببباب:وخبصببببببببببببببو      
ااتمبببببببببببببا  عبببببببببببببامل و لببببببببببببب  يرجبببببببببببببع  إج  ؛%84اببببببببببببب ت املر لبببببببببببببة ال بببببببببببببعي إج إ مبببببببببببببال الدراسبببببببببببببة  بن ببببببببببببببة بل بببببببببببببع 

االاتمببببببببببببا   الشببببببببببببباب  بببببببببببب ا الشبببببببببببب و؛ ن ببببببببببببرا لصبببببببببببب ر سببببببببببببنهم  والسببببببببببببتمرار أالبببببببببببببهم يف مقاعببببببببببببد الدراسببببببببببببة  يليببببببببببببه
ل بببببببببببببببببع (    االاتمبببببببببببببببببا   تابعببببببببببببببببة البببببببببببببببب امج التلفاحيببببببببببببببببة بن بببببببببببببببببة ب%70بببببببببببببببببفاير  ا قببببببببببببببببارب بن بببببببببببببببببة بل ببببببببببببببببع  

 . %67بن بة بل ع  (    است دا  ا نانع71% 
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ويلحببببببببببجت الفببببببببببا  االوببببببببببات العببببببببببا  لببببببببببدا الشببببببببببباب فيمببببببببببا ربببببببببب  تطببببببببببوير مهببببببببببارات البببببببببب ات  الببببببببببيت حتقببببببببببق      
جمببببببببببببال التعلببببببببببببيم والعمببببببببببببل واملشببببببببببببار ة االجتماعيببببببببببببة. يف  ببببببببببببني للشببببببببببببباب مفيببببببببببببداً مبببببببببببب  التمكببببببببببببني االجتمبببببببببببباعي يف 

ارتفببببببببباع ن ببببببببببة شبببببببببيوع االاتمامبببببببببات ابببببببببف ادديبببببببببة ببببببببببني الشبببببببببباب  علبببببببببم حنبببببببببو  -مببببببببب  جهبببببببببة أخبببببببببرا  -يلحبببببببببجت 
( مبببببببببببب  الشببببببببببببباب 1.67أعلببببببببببببم مبببببببببببب  االاتمامببببببببببببات بتطببببببببببببوير البببببببببببب ات. ووجببببببببببببد أو الشببببببببببببا ت أ  ببببببببببببر ااتمامبببببببببببباً  

( أ  بببببببببببببببر مببببببببببببببب  الشبببببببببببببببباب 1.67راء  ا بببببببببببببببر   ( بعمليبببببببببببببببة الت بببببببببببببببوة   مبببببببببببببببا و يفيبببببببببببببببد ااتمبببببببببببببببامه   لقببببببببببببببب1.56 
 1.61 .)     

( مبببببببببببببب  الشببببببببببببببباب 1.61ومبببببببببببببب  الالفببببببببببببببع للن ببببببببببببببر أو الشببببببببببببببا ت أ  ببببببببببببببر ااتمامببببببببببببببا  تابعببببببببببببببة امل ل ببببببببببببببالت       
  وحاير  ا قببببببببببببارب  ومتابعببببببببببببة (. و انببببببببببببع أعلببببببببببببم عشببببببببببببر  ااتمامببببببببببببات لببببببببببببديه  اببببببببببببي: إ مببببببببببببال الدراسببببببببببببة1.58 

والتنببببببببببببفت  واسببببببببببببت دا  ا نانببببببببببببع  والقببببببببببببراء  ا ببببببببببببر   وتطببببببببببببوير الل ببببببببببببة البببببببببببب امج التلففيونيببببببببببببة  والت ببببببببببببوة  والافيببببببببببببه 
بينمببببببببببببببا ا  ليفيببببببببببببببة  واالنشبببببببببببببب ال  تطلبببببببببببببببات ا سببببببببببببببر   والتوا ببببببببببببببل مببببببببببببببع ا خببببببببببببببري  عبببببببببببببب  اهلبببببببببببببباتا/ اجلببببببببببببببوال. 

االاتمببببببببببببا   لرايضبببببببببببببة و ارسبببببببببببببتها  ولعببببببببببببب  الببببببببببببببالوت  والتنببببببببببببفت  ل بببببببببببببيار   ومفاولبببببببببببببة التجبببببببببببببار   وقضببببببببببببباء وقبببببببببببببع 
ش عببببببببببببببب  شبببببببببببببببري  للحيبببببببببببببببا  الفوجيبببببببببببببببة  ومشبببببببببببببببااد  ا فبببببببببببببببال   واحملا  بببببببببببببببة الفبببببببببببببببراأ مبببببببببببببببع ا  بببببببببببببببدقاء  والبحببببببببببببببب

 انببببببببببببببببع والتوا ببببببببببببببببل ا لكبببببببببببببببباوي  واالاتمببببببببببببببببا   ل ياسببببببببببببببببة  واالنشبببببببببببببببب ال  تطلبببببببببببببببببات ا سببببببببببببببببر       الدر شببببببببببببببببة(
علبببببببببببم حنبببببببببببو أعلبببببببببببم مببببببببببب  ااتمبببببببببببا  الشبببببببببببا ت  بببببببببببا. و انبببببببببببع أعلبببببببببببم و    لدرجبببببببببببة ا وجللشبببببببببببباب ااتمامبببببببببببات 

ال الدراسببببببببببببة  وحاير  ا قببببببببببببارب  و ارسببببببببببببة الرايضببببببببببببة  عشبببببببببببر  ااتمامببببببببببببات شببببببببببببائعة لببببببببببببدا الشببببببببببببباب اببببببببببببي: إ مبببببببببببب
ومتابعبببببببببببببة الرايضبببببببببببببة  واالنشببببببببببببب ال  تطلببببببببببببببات ا سبببببببببببببر   واسبببببببببببببت دا  ا نانبببببببببببببع  ومتابعبببببببببببببة الببببببببببببب امج التلفاحيببببببببببببببة  

 اجلوال.وقضاء الوقع مع ا  دقاء  والافيه والتنفت  والتوا ل مع ا خري  ع  اهلاتا / 

ت طمو ببببببببببببات الشببببببببببببباب عاليببببببببببببة فقببببببببببببد جبببببببببببباء باب امل ببببببببببببتقبلية:يتعلببببببببببببق بطمو ببببببببببببات الشببببببببببببوأخببببببببببببفاً  فيمببببببببببببا      
 ببببببببببببد بعيببببببببببببد مببببببببببببع متطلبببببببببببببات ا يببببببببببببا  الواقعيببببببببببببة  و لبببببببببببب    بببببببببببب  القببببببببببببراء  التحليليببببببببببببة لطبيعببببببببببببة  ومتناامببببببببببببة إج

إ   انببببببببببببببببع أول االاتمامببببببببببببببببات الببببببببببببببببيت حتتببببببببببببببببل تفكببببببببببببببببف الشببببببببببببببببباب احمللببببببببببببببببي  ت؛وخصببببببببببببببببائ  ابببببببببببببببب ت الطمو ببببببببببببببببا
ملهنبببببببببببببة املفضبببببببببببببلة بن ببببببببببببببة بل بببببببببببببع (    يلبببببببببببببي  لببببببببببببب  طمبببببببببببببو  ا صبببببببببببببول علبببببببببببببم ا%71االاتمبببببببببببببا   لوالبببببببببببببدي   

(. وابببببببببببببب ا الطمببببببببببببببو  اببببببببببببببو مبببببببببببببببا %80.8(    ا صببببببببببببببول علببببببببببببببم العمببببببببببببببل املناسبببببببببببببب  بن ببببببببببببببببة بل ببببببببببببببع  87% 
 ببببببببببا يتببببببببببيح هلببببببببببم القببببببببببدر   (؛%85   عببببببببببل الشببببببببببباب يطمببببببببببح للحصببببببببببول علببببببببببم  خببببببببببل م ببببببببببتقل بن بببببببببببة بل ببببببببببع

(.  مببببببببببببببا يطمببببببببببببببح  إج  حت ببببببببببببببني %86علببببببببببببببم حتقيببببببببببببببق طمببببببببببببببو هم و إ ار  أحمببببببببببببببات ا يببببببببببببببا  بن بببببببببببببببة بل ببببببببببببببع  
 ا سر  املعيشية  و إج  حتقيق الشعور  مهيته يف ادتمع. رو  

  و بببببببببببباو طمببببببببببببو  %85أمببببببببببببا علببببببببببببم م ببببببببببببتوا التعلببببببببببببيم  فالشببببببببببببباب يطمببببببببببببح إج إ مالببببببببببببه بن بببببببببببببة بل ببببببببببببع      
(   مببببببببببببا %86الشببببببببببببا ت يفببببببببببببوة طمببببببببببببو  الشببببببببببببباب  ببببببببببببول م بببببببببببب لة إ مببببببببببببال التعلببببببببببببيم؛ إ  بل ببببببببببببع ن بببببببببببببته   

فيبببببببببببه إ  بل بببببببببببع ن ببببببببببببته   ؛يببببببببببا طمبببببببببببو  الشببببببببببببابيفببببببببببوة طمبببببببببببو ه   بببببببببببول االلتحببببببببببباة بببببببببببب امج الدراسبببببببببببات العل
(. ومييبببببببببببببببل الشبببببببببببببببباب الصببببببببببببببب ار  إج  إ مبببببببببببببببال التعلبببببببببببببببيم  %71(  بينمبببببببببببببببا بل بببببببببببببببع ن ببببببببببببببببة الشبببببببببببببببباب  74% 
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وااللتحبببببببببباة ببببببببببب امج الدراسببببببببببات العليببببببببببا  واملشببببببببببار ة يف حت ببببببببببني  ببببببببببرو  ا سببببببببببر  املعيشببببببببببية  علببببببببببم حنببببببببببو أعلببببببببببم 
م  إج  ا صببببببببببول علببببببببببم ال ببببببببببيار   مبببببببببب  الشببببببببببباب الكبببببببببببار. ولكبببببببببب  الشببببببببببباب الصبببببببببب ار مييلببببببببببوو علببببببببببم حنببببببببببو أعلبببببببببب

  و لببببببببببب  ( سبببببببببببنة16 -15وابببببببببببو تفكبببببببببببف قبببببببببببوي ي بببببببببببيطر علبببببببببببم عقليبببببببببببة الببببببببببب ي  تبببببببببببااو  أعمبببببببببببارام مبببببببببببا ببببببببببببني  
 – 10تبببببببببببببااو  أعمبببببببببببببارام مبببببببببببببا ببببببببببببببني   لبببببببببببببدا الشبببببببببببببباب الببببببببببببب ي  %71(  يف مقاببببببببببببببل %74بن ببببببببببببببة بل بببببببببببببع  

فتت بببببببببببف  قبببببببببببع؛نبببببببببببه يواجبببببببببببه  قيقبببببببببببة اببببببببببب ا الوا. و ينمبببببببببببا يببببببببببببدأ الشبببببببببببباب  واجهبببببببببببة الواقبببببببببببع ويكببببببببببب   ف ( سبببببببببببنة14
 رجبببببببببببة طمو اتبببببببببببه علبببببببببببم حنبببببببببببو  تلبببببببببببا   ببببببببببب و يصببببببببببببح قبببببببببببا راً علبببببببببببم إ ار  أحمبببببببببببات ا يبببببببببببا   وا صبببببببببببول علبببببببببببم 

  خل م تقل. 

أو الشببببببببببببباب ال ببببببببببببعو ي مشبببببببببببببع ب قافببببببببببببة الو يفببببببببببببة ا  اريببببببببببببة؛ وابببببببببببب ا ا مببببببببببببر انبببببببببببببع  - بببببببببببب ل    -وتبببببببببببببني      
 بببببببببببببمع  لتوجبببببببببببببه حنبببببببببببببو و مر لبببببببببببببة التنميبببببببببببببة ا وج يف  يبببببببببببببا  ادتمبببببببببببببع ال بببببببببببببعو ي ات مببببببببببببب   قافبببببببببببببة ادتمبببببببببببببع؛ 

اببببببببم  - يف ال البببببببب  -ومبببببببب    فبببببببب و جيببببببببل الشببببببببباب  لقطبببببببباع ا كببببببببومي  والع ببببببببكري واملببببببببدي؛العمببببببببل يف ا
أبنبببببببببباء   ء مببببببببببو فني  وببببببببببب ل   س بببببببببببع  قافببببببببببة ادتمببببببببببع علببببببببببم العمبببببببببببل الببببببببببو يفي واملهببببببببببا. و ينمببببببببببا يصبببببببببببد  

مفيبببببببببد مببببببببب    الك بببببببببف مببببببببب  الشبببببببببباب بواقبببببببببع الو يفبببببببببة ال  بببببببببداا مرضبببببببببية لبببببببببه مببببببببب   يبببببببببش البببببببببدخل؛ فبببببببببيطمح  إج
 الدخل وحتقيق ال ات.

الشللللللللللللللباب يف   بعنببببببببببببببواو: "(5062مركلللللللللللللل  قللللللللللللللراءات لبينللللللللللللللو  ودراسللللللللللللللات الشللللللللللللللباب  دراسللللللللللللللة   -4
  والببببببببببيت 1114"  للعببببببببببا  اململكللللللللللة العربيللللللللللة السللللللللللعودية: فللللللللللر  البنللللللللللاء االجتمللللللللللاع  والثقللللللللللايف والقيملللللللللل 

إبببببببببببببببراايم أعببببببببببببببداا  مر ببببببببببببببف قببببببببببببببراءات لدراسببببببببببببببات وحبببببببببببببببو  الشببببببببببببببباب( لصببببببببببببببا   م س ببببببببببببببة حممببببببببببببببد وعبببببببببببببببد ب 
   ال ببببببببببببيعي اخلفيبببببببببببة(  وخصصبببببببببببع جبببببببببببفًءا م بببببببببببتقال لكبببببببببببل منطقبببببببببببة مببببببببببب  منببببببببببباطق اململكبببببببببببة العربيبببببببببببة ال بببببببببببعو ية

 :أي و او م  أبرح نتائجها ما 
 :: أبرح نتائج الواقع االجتماعي للشباب ال عو يأوالً 

علبببببببببببم التوا بببببببببببل بشبببببببببببكل  ببببببببببببف جبببببببببببد ا  -بشبببببببببببكل عبببببببببببا   -إقببببببببببببال الشبببببببببببباب  إجتشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة  .1
 ضم  قنوات التوا ل املكتوب إلكاوني ا وامل موع بشكل رئي . 

مبببببببببببا الشبببببببببببباب ال بببببببببببعو ي ين بببببببببببروو النف بببببببببببهم بن بببببببببببر  إ ابيبببببببببببة  يبببببببببببش إو تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج أو  .1
ببببببببببب ين بببببببببببروو  نف بببببببببببهم اجتماعي بببببببببببا  ن بببببببببببور سبببببببببببل  ابببببببببببم مببببببببببب   فقبببببببببببط   العينبببببببببببة مببببببببببب  الشببببببببببببابيقبببببببببببارب   

 .وانطوائي
تببببببببببب خر  جبببببببببببد ا وامل تشبببببببببببار املت صببببببببببب  يف مر لبببببببببببة مج الدراسبببببببببببة إج  لبببببببببببول إمبببببببببببا  امل بببببببببببجد تشبببببببببببف نتبببببببببببائ .0

 .إليهماستشاراهتم وشكواام ومهومهم لدا الشباب يف توجيه 
تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج  لبببببببببببول إمبببببببببببا  امل بببببببببببجد أو خطيببببببببببب  اجلمعبببببببببببة ووسبببببببببببائل ا عبببببببببببال  يف املراتببببببببببب   .4

 .مساع  المهمعند لدا الشباب رو  التفادل  ا خف  يف بش
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 تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج  لبببببببببببول مع بببببببببببم النشببببببببببباطات  ات االرتببببببببببببا  املباشبببببببببببر  لعمبببببببببببل ا كبببببببببببومي يف .5
 يبببببببببببش جببببببببببباءت الراببببببببببببة يف املشبببببببببببار ة يف ال بببببببببببر  التجاريبببببببببببة وجمبببببببببببال   مراتببببببببببب  متببببببببببب خر  لبببببببببببدا الشبببببببببببباب؛

علبببببببببببببم التببببببببببببببوايل  وجبببببببببببببباءت   %01.1و %01.0املنببببببببببببباطق يف املرتبببببببببببببببة ا ا يببببببببببببببة وال انيبببببببببببببة عشببببببببببببببر  بن بببببببببببببببة 
بن بببببببببببببة   الرابببببببببببببة يف املشببببببببببببار ة يف ادلبببببببببببب  البلببببببببببببدي وجمببببببببببببال  ا  يبببببببببببباء أخببببببببببببفًا يف املرتبببببببببببببة ال ال ببببببببببببة عشببببببببببببر 

 لكليهما. 01.7%
 مبببببببببببلمعيقبببببببببببات الع مل يعبببببببببببد سبببببببببببببا مهًمبببببببببببا مببببببببببب تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج العبببببببببببار االجتمببببببببببباعي للو يفبببببببببببة  .6

عبببببببببببببد  تبببببببببببببوفر اجلديبببببببببببببة ل  لبببببببببببببدا الشبببببببببببببباب ال بببببببببببببعو ي إ   لبببببببببببببع يف  خبببببببببببببر ا سبببببببببببببباب لبببببببببببببديهم  و ببببببببببببب 
 . لعمل

 تشف نتائج الدراسة إج عد  ااتما  الشباب  لش و ال ياسي العا . .7
لببببببببببي  مبببببببببب  ااتماماتببببببببببه عالقببببببببببات ال راميببببببببببة لببببببببببدا الشبببببببببباب تشببببببببببف نتببببببببببائج الدراسببببببببببة إج أو البحببببببببببش عبببببببببب  ال .8

 يف قائمة االاتمات. قد  لع يف املرتبة ا خف هل ا 
يف   صبببببببببببنيفات الطائفيبببببببببببة  وحتبببببببببببدي التصبببببببببببنيفات املناطقيبببببببببببةتشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج  لبببببببببببول حتبببببببببببدي الت .7

 .املرات  ا خف  يف اهلمو  والت وفات اليت تراو  الشباب
"عبببببببببد  رضببببببببباام بشبببببببببد "  الشبببببببببباب تقريبًبببببببببا أشببببببببباروا إج  تشبببببببببف نتبببببببببائج الدراسبببببببببة إج أو مبببببببببا يقبببببببببارب    ببببببببب .11

عبببببببببببببد   مبببببببببببببنهم إج %10.5    يبببببببببببببش أشببببببببببببباربعببببببببببببب  ا مبببببببببببببورو"عبببببببببببببد  رضببببببببببببباام" بشبببببببببببببكل عبببببببببببببا  عببببببببببببب  
 %11.8ة حمالئهبببببببببببم.  مبببببببببببا أشبببببببببببارعببببببببببب   رجبببببببببببة تبببببببببببدي  أالهبببببببببببم  وعبببببببببببد  رضببببببببببباام عببببببببببب  أخبببببببببببال مرضببببببببببباا

عبببببببببب  طريقببببببببببة لببببببببببب   -أيًضببببببببببا  -عببببببببببد  رضبببببببببباام عبببببببببب   رجببببببببببة تببببببببببدي  حمالئهببببببببببم  وعببببببببببد  الرضببببببببببا  مببببببببببنهم إج
 .%11.1بن بة و   ا  دقاء

مبببببببببببببب  الشببببببببببببببباب "ان رًا" و"أبببببببببببببببًدا" مببببببببببببببا طر ببببببببببببببوا أفكببببببببببببببارًا  %41.7تشببببببببببببببف نتببببببببببببببائج الدراسببببببببببببببة إج وجببببببببببببببو   .11
مبببببببببببببببببب  الشببببببببببببببببببباب ال ي ببببببببببببببببببامهوو  ملببببببببببببببببببال  %08.0يف منطقببببببببببببببببببتهم  إضببببببببببببببببببافة إج أو   نشبببببببببببببببببباء مشبببببببببببببببببباريع

 ة الشباب. وال  ر وو علم  ضور  ورات تدريبية خلدم  لتطوير منطقتهم
العينببببببببببببة مبببببببببببب  الشببببببببببببباب  أشبببببببببببباروا إج "رضبببببببببببباام "  اتشببببببببببببف نتببببببببببببائج الدراسببببببببببببة إج أو مببببببببببببا يفيببببببببببببد عبببببببببببب   ل بببببببببببب .11

د  الرضبببببببببببببا عبببببببببببب  تبببببببببببببوطني عبببببببببببب مبببببببببببببنهم إج %05.1 بشببببببببببببكل عببببببببببببا  عببببببببببببب  جببببببببببببو   التعلبببببببببببببيم   مببببببببببببا أشببببببببببببار
 الو ائا.

تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة  و ا سبببببببببببباب والعوامبببببببببببل البببببببببببيت تتعلبببببببببببق  جلوانببببببببببب  النف بببببببببببية والتعفيبببببببببببف والتحفيبببببببببببف  .10
بن بببببببببببة قاربببببببببببع علببببببببببم    ر علببببببببببم انببببببببببدماجهم مببببببببببع ادتمببببببببببعتبببببببببب  الش صببببببببببي للشببببببببببباب مبببببببببب  ا مببببببببببور الببببببببببيت 

01.1%. 
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 :: أبرح نتائج الواقع ال قايف للشباب ال عو ياثنيا

الدراسببببببببببة إج أو املوضببببببببببوعات الببببببببببيت يتابعهببببببببببا الشببببببببببباب عبببببببببب  وسببببببببببائل التوا ببببببببببل االجتمبببببببببباعي  تشببببببببببف نتببببببببببائج .1
    املوضبببببببببببببببببوعات االجتماعيبببببببببببببببببة %55.7بن بببببببببببببببببة   " ائًمببببببببببببببببا" و"االبًبببببببببببببببببا" اببببببببببببببببي املوضبببببببببببببببببوعات الشبببببببببببببببببرعية

مبببببببببببببببببب   %40.1. وجببببببببببببببببببدير  لبببببببببببببببببب  ر وجببببببببببببببببببو  %46.6  فاملوضببببببببببببببببببوعات التكنولوجيببببببببببببببببببة بن بببببببببببببببببببة 47.7%
ال  %45.1الشبببببببببببببببببببببباب "ان رًا" و"أببببببببببببببببببببببًدا" مبببببببببببببببببببببا يتبببببببببببببببببببببابعوو ا شببببببببببببببببببببباعات والفضبببببببببببببببببببببائح  إضبببببببببببببببببببببافة إج أو 

تبببببببببببببببببة يتببببببببببببببببابعوو املوضببببببببببببببببوعات اجلن ببببببببببببببببية. ومبببببببببببببببب  الالفببببببببببببببببع للن ببببببببببببببببر  لببببببببببببببببول املوضببببببببببببببببوعات الرايضببببببببببببببببية  ر 
 .%41.6وبن بة   متوسطة

ا" تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج أو القنبببببببببببوات الفضبببببببببببائية تببببببببببب  ر يف ش صبببببببببببية الشبببببببببببباب "بدرجبببببببببببة  ببببببببببببف  جبببببببببببد   .1
  فبببببببببببببباملواقع %45.7  شبببببببببببببببكات التوا ببببببببببببببل االجتمبببببببببببببباعي بن بببببببببببببببة   %48.1و"بدرجببببببببببببببة  بببببببببببببببف " بن بببببببببببببببة 

حا . وجببببببببببببباءت وسبببببببببببببائل ا عبببببببببببببال  التقليديبببببببببببببة  ا  اعبببببببببببببة  والصببببببببببببب%40.7فببببببببببببباملواقع ا لكاونيبببببببببببببة بن ببببببببببببببة 
 الورقية(  ملرات  ا خف  يف الت  ف يف ش صية الشباب.

 %61.1اببببببببببالء ا سببببببببببعار بن بببببببببببة  :تشببببببببببف نتببببببببببائج الدراسببببببببببة إج ختببببببببببو  الشببببببببببباب امل ببببببببببتقبلي مبببببببببب  قضببببببببببااي .0
  فبببببببببببببالفقر  والبطالبببببببببببببة %57.1  الف بببببببببببببا  بن ببببببببببببببة ة  ببببببببببببببف  جبببببببببببببد ا" و"بدرجبببببببببببببة  ببببببببببببببف "  "بدرجببببببببببببب 61.1%

  %54.7ا خالقبببببببببببببببي" بن ببببببببببببببببة  لكليهمبببببببببببببببا    "الت بببببببببببببببو  مببببببببببببببب  االحنبببببببببببببببالل %55.0والبطالبببببببببببببببة بن ببببببببببببببببة 
مبببببببببب  ت ببببببببببو  اللكليهمببببببببببا. أمببببببببببا  %54.1بن بببببببببببة   تربيببببببببببة  ببببببببببا ة  وإ ببببببببببا  املهنببببببببببة املناسبببببببببببة ا وال فابيببببببببببة 

  .%54.1  فقد جاء بن بة االبتعا  ع  شرع بم  
  %07.7تشببببببببببف نتببببببببببائج الدراسببببببببببة إج  لببببببببببول ا ببببببببببرص علببببببببببم متابعببببببببببة البببببببببب امج ال ياسببببببببببية متبببببببببب خرًا بن بببببببببببة  .4

قات الفنيبببببببببببببة  والبببببببببببببب امج ال نائيبببببببببببببة  والبببببببببببببب امج االقتصبببببببببببببا ية  والبببببببببببببب امج   و لبببببببببببببول ببببببببببببببرامج امل بببببببببببببباب07.7%
  %08.1و %08.4وبن ببببببببببببببببببببببببة   اجلن ببببببببببببببببببببببية يف املراتبببببببببببببببببببببب  ا خببببببببببببببببببببببف  يف ا بببببببببببببببببببببببرص علببببببببببببببببببببببم متابعتهببببببببببببببببببببببا

 علم التوايل.  %00.5  و%06.0و
مببببببببببب  الشبببببببببببباب ال يقبببببببببببردوو الصبببببببببببحافة الورقيبببببببببببة. وتببببببببببببني أو أابببببببببببم  %04.1تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج أو  .5

البببببببببببببيت يتابعهبببببببببببببا الشبببببببببببببباب الببببببببببببب ي  يقبببببببببببببردوو الصبببببببببببببحافة الورقيبببببببببببببة ابببببببببببببي: املوضبببببببببببببوعات أابببببببببببببم املوضبببببببببببببوعات 
  %55.1  و%58.5وبن بببببببببببببببببببببببة   االجتماعيببببببببببببببببببببببة واحملليببببببببببببببببببببببات والرايضببببببببببببببببببببببة يف املراتبببببببببببببببببببببب  البببببببببببببببببببببب ال  ا وج

 علم التوايل. %54.1و
مببببببببببب  الشبببببببببببباب ال يتبببببببببببابعوو ا  اعبببببببببببة بشبببببببببببكل عبببببببببببا . وتببببببببببببني أو  %05.6تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج أو   .6

يت يتابعهببببببببببببا الشببببببببببببباب عبببببببببببب  ا  اعببببببببببببة اببببببببببببي: الدينيببببببببببببة واالجتماعيببببببببببببة وامل ببببببببببببابقات يف أو أاببببببببببببم البببببببببببب امج البببببببببببب
 علم التوايل.  %05.1  و%50.5  و%61.4وبن بة   املرات  ال ال  ا وج
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 : أبرح نتائج الواقع القيمي للشباب ال عو ي:اثلثاً 

 يبببببببببببش  ال اتيبببببببببببة؛ بببببببببببهم علبببببببببببم االلتبببببببببببفا   لقبببببببببببيم تشبببببببببببف نتبببببببببببائج الدراسبببببببببببة إج مبببببببببببدا التبببببببببببفا  الشبببببببببببباب و ر  .1
يف  -تعببببببببببببببببباج  -ربببببببببببببببببافوو ب مبببببببببببببببببا أ بببببببببببببببببم " ائًمبببببببببببببببببا" و"االبًبببببببببببببببببا" إج مببببببببببببببببب  الشبببببببببببببببببباب  %87,1 أشبببببببببببببببببار

  فالصببببببببببببببدة مببببببببببببببع ا خببببببببببببببري  %81.1تعبببببببببببببباملهم مببببببببببببببع ا خببببببببببببببري     ا   ببببببببببببببار مبببببببببببببب  الطاعببببببببببببببات بن بببببببببببببببة 
علببببببببببببم أ ببببببببببببم "أبببببببببببببًدا" و"ان رًا" مببببببببببببا رببببببببببببافوو ب  %11.8. وجببببببببببببدير  لبببببببببببب  ر اسببببببببببببتجابة %78.0بن بببببببببببببة 

 علم أ م ال يفوو بوعو ام. %11.8 تعاملهم مع ا خري . واستجابة يف -تعاج  -ب 
 االلتبببببببببفا  بقبببببببببيم التوا بببببببببل االجتمببببببببباعي؛ا بببببببببرص لبببببببببدا الشبببببببببباب علبببببببببم إج مبببببببببدا تشبببببببببف نتبببببببببائج الدراسبببببببببة  .1

  ببببببببببببببم  -علببببببببببببببم التببببببببببببببوايل  -  %56.8و  %58.0تراو ببببببببببببببع بببببببببببببببني  بن بببببببببببببب  يببببببببببببببش أشببببببببببببببار الشببببببببببببببباب 
  رطببببببببببببب  يف وو ا لببببببببببببول الوسببببببببببببط  وي بببببببببببباحموو مببببببببببببيواسببببببببببببوو ا ببببببببببببفي   ورتبببببببببببببار مببببببببببببا " ائًمببببببببببببا" و"االبًببببببببببببا" 

بببببببببببب قهببببببببببببم  وينصببببببببببببفوو امل لببببببببببببو   -تقريبًببببببببببببا  -  االسببببببببببببتجا ت . و ببببببببببببدر االنتبببببببببببببات إج أو مببببببببببببا يقببببببببببببارب   
 يبببببببببببش إ بببببببببببم "ان رًا" و"أببببببببببببًدا" مبببببببببببا يلتفمبببببببببببوو أو  ر بببببببببببوو علبببببببببببم اببببببببببب ت  جببببببببببباءت يف االوبببببببببببات املعبببببببببببا  ؛

 القيم يف التوا ل االجتماعي.
 يبببببببببش أشبببببببببار  الشبببببببببباب علبببببببببم االلتبببببببببفا  بقبببببببببيم العمبببببببببل؛ ا بببببببببرص لبببببببببدانتبببببببببائج الدراسبببببببببة إج مبببببببببدا  تشبببببببببف .0

 بببببببببببببببببوو مببببببببببببببببا   ببببببببببببببببم " ائًمببببببببببببببببا" و"االبًببببببببببببببببا"   %57.4و  %61.5تراو ببببببببببببببببع بببببببببببببببببني  بن بببببببببببببببب الشببببببببببببببببباب 
التن ببببببببببببيم  ويبببببببببببببا روو ا خببببببببببببري   مل بببببببببببباعد   ويبببببببببببببا روو ا خببببببببببببري   لببببببببببببرأي الصببببببببببببواب  ويصبببببببببببب وو عنببببببببببببد 

ببببببببببب جببببببببببباءت يف االوبببببببببببات  -تقريبًبببببببببببا  - ت   االسبببببببببببتجاالشبببببببببببدائد. و بببببببببببدر االنتببببببببببببات إج أو مبببببببببببا يقبببببببببببارب   
  يش إ م "ان رًا" و"أبًدا" ما يلتفموو أو  ر وو علم قيم العمل. املعا  ؛

 االلتبببببببببفا  بقبببببببببيم  بببببببببال  الفبببببببببر  العامبببببببببة؛ا بببببببببرص لبببببببببدا الشبببببببببباب علبببببببببم إج مبببببببببدا تشبببببببببف نتبببببببببائج الدراسبببببببببة  .4
لوالببببببببببدي    يببببببببببش  ببببببببببرص ويلتببببببببببف  الشببببببببببباب "بدرجببببببببببة  بببببببببببف  جببببببببببد ا" و"بدرجببببببببببة  بببببببببببف " علببببببببببم قيمببببببببببة بببببببببببر ا

  فقبببببببببببببيم ا مانبببببببببببببة  %51.6لكليهمبببببببببببببا    قيمبببببببببببببة الشبببببببببببببجاعة بن ببببببببببببببة  %50.4وقيمبببببببببببببة ا مبببببببببببببا  بن ببببببببببببببة 
علبببببببببببببببببم التبببببببببببببببببوايل. ومببببببببببببببببب   %48.7و %51.1و %51.7ا مانبببببببببببببببببة  والعفبببببببببببببببببة  و بببببببببببببببببلة البببببببببببببببببر م بن ببببببببببببببببببة 

مببببببببب   يبببببببببش التبببببببببفا  الشبببببببببباب  بببببببببا وا بببببببببرص قبببببببببيم  بببببببببال  الفبببببببببر  العامبببببببببة بعببببببببب  الالفبببببببببع للن بببببببببر  لبببببببببول 
وابببببببببب ت القببببببببببيم اببببببببببي: التعفيببببببببببف  قليلببببببببببة جببببببببببد ا" و" رجببببببببببة قليلببببببببببة"   و "بدرجببببببببببة يف مراتبببببببببب  متبببببببببب خر  عليهببببببببببا  

علبببببببببببببببببم  %0 17  و%4 17  و%17.7   بن ببببببببببببببببببةوالبببببببببببببببببدعم  والتواضبببببببببببببببببع  و ببببببببببببببببب  اخلبببببببببببببببببف لآلخبببببببببببببببببري 
 علم التوايل.

تشببببببببببببف نتببببببببببببائج الدراسببببببببببببة إج مببببببببببببدا االلتببببببببببببفا  وا ببببببببببببرص لببببببببببببدا الشببببببببببببباب علببببببببببببم االلتببببببببببببفا  بقببببببببببببيم  ببببببببببببال   .5
 يبببببببببش  بببببببببرص ويلتبببببببببف   اب  بببببببببا و ر بببببببببوو عليهبببببببببا؛يلتبببببببببف  الشبببببببببب  ابي بببببببببا البببببببببيتإتعامبببببببببل الفبببببببببر  مبببببببببع ادتمبببببببببع 

    %55.1يبببببببببببة: الكبببببببببببر  بن ببببببببببببة تالشبببببببببببباب "بدرجبببببببببببة  ببببببببببببف  جبببببببببببد ا" و"بدرجبببببببببببة  ببببببببببببف " علبببببببببببم القبببببببببببيم ا 
. ومبببببببببببببب  الالفببببببببببببببع %51.4  فقيمببببببببببببببة البشاشببببببببببببببة بن بببببببببببببببة %50بن بببببببببببببببة  -تعبببببببببببببباج  -قيمببببببببببببببة  افببببببببببببببة ب 
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وال  ببببببببببرص الشببببببببببباب  الببببببببببيت ال يلتببببببببببف   قببببببببببيم  ببببببببببال  تعامببببببببببل الفببببببببببر  مببببببببببع ادتمببببببببببعبعبببببببببب  للن ببببببببببر  لببببببببببول 
يف مراتببببببببببب  متببببببببببب خر   واببببببببببب ت القبببببببببببيم ابببببببببببي:   عليهبببببببببببا  و لببببببببببب  "بدرجبببببببببببة قليلبببببببببببة جبببببببببببد ا" و"بدرجبببببببببببة قليلبببببببببببة"

 علم التوايل. %17.1  %17.0بن بة   التضحية  وا ياء
 

اجتاهللللللللللات الشللللللللللباب السللللللللللعودي يف »: بعنببببببببببواو (5062دراسللللللللللة مركلللللللللل  املللللللللللل  سلللللللللللمان للشللللللللللباب   -5
 «.التخطيط

 الدراسة ما أي :و او  ا تو لع إليه 

مببببببببببب  الطلبببببببببببببة املشببببببببببببار ني يف االسببببببببببببتبانة يببببببببببببروو أو الت طببببببببببببيط  تببببببببببببا  إج الفهببببببببببببم والببببببببببببتعل م مبببببببببببب   % 74أو      
أو الت طببببببببببيط لببببببببببي    مببببببببببر الصببببببببببع   وإمنببببببببببا  % 17مبببببببببب  خببببببببببالل القببببببببببراء  والبببببببببب امج التدريبيببببببببببة  فيمببببببببببا   ببببببببببر 

 .او سهل التنفي 

أ م ميارسوو الت طيط بشكل  % 45أوضح  ميار  فيها الطالب مها  الت طيط: و لن بة للفاات الفمنية اليت     
يف أشهر  فيما أ د  % 18يقوموو  لت طيط در   أاي  وأسابيع قليلة  و % 14 ائم  ويف مجيع خطواهتم  يف مقابل 

 .اعافوا أ م مل ي بق هلم الت طيط %5لم الت طيط  عوا   وأ م يعملوو ع % 8
 % 18م  الطالب ال  ور يلتفموو بتنفي  خططهم بشكل  امل  مقابل  % 11و تو  لع الدراسة إج أو   ما     

 م  ا ان .

 7 راء املنفل وافاا  ما يصل إجفيما تشك ل مشار ة ا فرا    ئهم يف مها  ا سر   م ل:  االت ال فر أو ش      
 .أفرا  11أفرا  م  بني  ل 

د  أ راً يف ا جيال الوفيما             يط يف  ياهتا:ناشبة ملمارسة الت طيتعلق آبراء املشار ني فيم  ي تطيع أو   
جاءت الرابة الش صية يف مقد مة الاتي   ي تهلها   ف الوالدي      ور التعليم    ا  دقاء  يف  ني جاء 

شار وو يف االستبانة  ا املهيف مقدمة العقبات اليت يواجه ة ال تتوافق مع ما مت الت طيط لهالت و   م  أ دا  م تقبلي
 .تلتها ا اجة إج الدعم يف تعل م مهارات الت طيط    عد  وجو   افع قوي للت طيط للم تقبل

واعتببببببببببببب  املشبببببببببببببار وو أو التعبببببببببببببر   علبببببببببببببم وبببببببببببببارب النجبببببببببببببا ني وسبببببببببببببيلة مهمبببببببببببببة يف  يفيبببببببببببببة تطبببببببببببببوير الطلببببببببببببببة      
ليهببببببببببببببا املمارسببببببببببببببة والتجربببببببببببببببة    القببببببببببببببراء  يف جمببببببببببببببال الت طببببببببببببببيط  ت   نف ببببببببببببببهم  جببببببببببببببا   مهببببببببببببببارات الت طببببببببببببببيط

وأخبببببببببببفاً  ضبببببببببببور البببببببببببدورات التدريبيبببببببببببة املت صصبببببببببببة. وأقبببببببببببر ت الن ببببببببببببة ا  ببببببببببب  مببببببببببب  املشبببببببببببار ني الطبببببببببببالب أ بببببببببببم 
قببببببببببباموا بوضببببببببببببع خططهبببببببببببم الدراسببببببببببببية وأابببببببببببدافهم العلميببببببببببببة  وأ بببببببببببم مبببببببببببب  خبببببببببببالل الت طببببببببببببيط اسبببببببببببتطاعوا حتقيببببببببببببق 

تعل مبببببببببببببببوا يف  راسبببببببببببببببتهم  يفيبببببببببببببببة الت طبببببببببببببببيط للوقبببببببببببببببع  و ببببببببببببببب ل   نتبببببببببببببببائج أعلبببببببببببببببم.  مبببببببببببببببا و أشببببببببببببببباروا إج أ بببببببببببببببم
الت طببببببببببيط للمر لببببببببببة اجلامعيببببببببببة  فيمببببببببببا عبببببببببب  بعضببببببببببهم أ ببببببببببم مل ميارسببببببببببوا الت طببببببببببيط مبببببببببب  قبببببببببببل أ نبببببببببباء الدراسببببببببببة. 
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مببببببببب  املشبببببببببار ني أ بببببببببم قبببببببببد سببببببببببق هلبببببببببم إعبببببببببدا  خطبببببببببة ماليبببببببببة لشبببببببببراء  تلكبببببببببات ش صبببببببببية  % 76وأخبببببببببفاً  أ بببببببببد 
 .هلم

مببببببببببببببببنهم أ ببببببببببببببببم اسببببببببببببببببتطاعوا  % 01أوضببببببببببببببببح    فبببببببببببببببببة املببببببببببببببببو فني:ني يف االسببببببببببببببببتبانة مببببببببببببببببو ببببببببببببببببول املشببببببببببببببببار      
أفببببببببببرا   11مبببببببببب  بببببببببببني  ببببببببببل  7ا صببببببببببول علببببببببببم و يفببببببببببة حمببببببببببد   بعببببببببببد الت طببببببببببيط هلببببببببببا  وأ هببببببببببرت االسببببببببببتبانة أو 

مببببببببببنهم أ بببببببببم ا ت بببببببببببوا الك ببببببببببف مبببببببببب   % 61مبببببببببب  خططهببببببببببم  فيمبببببببببا   ببببببببببر  % 51يلتفمبببببببببوو بتنفيبببببببببب  أ  ببببببببببر مببببببببب  
يشبببببببببببار وو خبببببببببببب اهتم عببببببببببب  تلببببببببببب   % 51اخلببببببببببب ات مببببببببببب  خبببببببببببالل شببببببببببببكات التوا بببببببببببل االجتمببببببببببباعي  يف مقاببببببببببببل 

 .الشبكات

أ ببببببببببببببم  % 17أ ببببببببببببببد   فني  ومببببببببببببببدا التببببببببببببببفامهم  لت طببببببببببببببيط لببببببببببببببه:و ببببببببببببببول الببببببببببببببوعي املببببببببببببببايل لببببببببببببببدا املببببببببببببببو      
مببببببببببببب  املشبببببببببببببار ني أو لبببببببببببببديهم  % 41يصبببببببببببببرفوو رواتببببببببببببببهم  لكامبببببببببببببل قببببببببببببببل انتهببببببببببببباء الشبببببببببببببهر  يف  بببببببببببببني   بببببببببببببر 

 .للتوفف واال خار   ا ً 

 :د. أبو بكر ابقادر :الشباب يف اململكة العربية السعودية -1

أوضببببببببببببببباع   1115 يف  راسبببببببببببببببته الشببببببببببببببباملة البببببببببببببببيت نشبببببببببببببببرهتا م س بببببببببببببببة امللببببببببببببببب  خالبببببببببببببببد  تنببببببببببببببباول الكاتببببببببببببببب      
سبببببببببببنة  و لببببببببببب  ( 05 – 14 والببببببببببب ي  تبببببببببببااو  أعمبببببببببببارام ببببببببببببني   الشبببببببببببباب الببببببببببب  ور  اخبببببببببببل ادتمبببببببببببع ال بببببببببببعو ي

ا جبببببببببببم  :و لببببببببببب    ببببببببببب  تعريفبببببببببببات ا مبببببببببببم املتحبببببببببببد . واسبببببببببببتعر  الكاتببببببببببب  قضببببببببببباايام امللحبببببببببببة مببببببببببب   يبببببببببببش
 يببببببببببببش    وتقاطعببببببببببببات  ببببببببببببل  لبببببببببببب  مببببببببببببع العوملببببببببببببة؛وال قافببببببببببببة اخلا ببببببببببببة  ببببببببببببم  والتعلببببببببببببيم والتببببببببببببدري   الببببببببببببدميوارايف

 الاويج واالستهال  وم س ات ادتمع املدي.

أيخبببببببببب  يف اعتبببببببببببارت أاببببببببببم اخلصببببببببببائ    ويبببببببببب  ر الكاتبببببببببب  أنببببببببببه انطلببببببببببق يف  راسببببببببببته مبببببببببب  إطببببببببببار ن ببببببببببري عببببببببببا      
لمجتمببببببببببببع العببببببببببببر  ال ببببببببببببعو ي  مشببببببببببببفاً إج أو ادتمببببببببببببع ال ببببببببببببعو ي والصببببببببببببفات ال قافيببببببببببببة االجتماعيببببببببببببة املميببببببببببببف  ل

يف تشببببببببببببببكيل  ي و ببببببببببببببا  نببببببببببببببه جمتمببببببببببببببع ال تببببببببببببببفال البنيببببببببببببببة االجتماعيببببببببببببببة التقليديببببببببببببببة القبليببببببببببببببة تلعبببببببببببببب   وراً مهمبببببببببببببباً 
وابببببببببببببو مبببببببببببببا يعبببببببببببببر  يف علبببببببببببببم االجتمببببببببببببباع  دتمبببببببببببببع االنق بببببببببببببامي مببببببببببببب   يبببببببببببببش  وتوجيبببببببببببببه  يبببببببببببببا  الفبببببببببببببر  فيبببببببببببببه 

العتمببببببببببببا  علببببببببببببم ال ببببببببببببلطة البطرير يببببببببببببة امل  ببببببببببببد  علببببببببببببم    وعلببببببببببببم م ببببببببببببتوا ا سببببببببببببر   التحالفببببببببببببات االجتماعيببببببببببببة
ب ببببببببببب  عمليببببببببببات التحببببببببببديش والتنميبببببببببببة    أمهيببببببببببة وحموريببببببببببة ال ببببببببببلطة ا بويببببببببببة. مببببببببببع االعبببببببببباا   و ابببببببببب ت الببببببببببب 

 ور ا  خ  أشكااًل جديد .  قد قر أواًل بعمليات إعا   تعريا

عببببببببببببب  أوضببببببببببببباع الشبببببببببببببباب يف   يشببببببببببببف الكاتببببببببببببب  إج أو إ صببببببببببببباءات التعبببببببببببببد  ال تقبببببببببببببد   بببببببببببببور  تفصبببببببببببببيلية      
البببببببببببيت ميكببببببببببب  أو تعطينبببببببببببا  بببببببببببور  عببببببببببب  نوعيبببببببببببة الوسبببببببببببط االجتمببببببببببباعي وال قبببببببببببايف الببببببببببب ي  بببببببببببد   بيبببببببببببتهم ال بببببببببببكنية

أو الشببببببببببببباب البببببببببببب  ور تتفبببببببببببباوت  -بشببببببببببببكل إمجببببببببببببايل  -و ا  صببببببببببببائيات توضببببببببببببح وأالشببببببببببببباب أنف ببببببببببببهم فيببببببببببببه  
  بببببببببب  أوضببببببببباعهم و بببببببببروفهم ا ياتيبببببببببة  مبببببببببا يعبببببببببا أو بعببببببببب  الشببببببببببباب فر بببببببببهم أفضبببببببببل مببببببببب  الببببببببببع  ا خبببببببببر 

 أوضاعهم ا سرية.
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  يف طبيعببببببببببببة املببببببببببببرأ :منهببببببببببببا  العتبببببببببببببارات   ببببببببببببف  ؛ويبببببببببببب ر الكاتبببببببببببب  عببببببببببببد  تببببببببببببول ابببببببببببب ت الدراسببببببببببببة لببببببببببببؤان      
و ادتمببببببببببع العببببببببببر  يو ببببببببببا وتو ببببببببببا  قافتببببببببببه يف أعمببببببببببال العديببببببببببد مبببببببببب  إ يببببببببببش  ادتمعببببببببببات العربيببببببببببة احملاف ببببببببببة؛

الدارسبببببببببببني ا ن روبولبببببببببببوجيني  نبببببببببببه جمتمبببببببببببع تقليبببببببببببدي متبببببببببببدي   وأو ال الببببببببببب  علبببببببببببم أمبببببببببببرت أنبببببببببببه جمتمبببببببببببع ال يبببببببببببفال 
طة احملوريبببببببببة ابببببببببي سبببببببببلطة ا ب كبببببببببوو فيبببببببببه ال بببببببببلتأي ادتمبببببببببع الببببببببب ي  ؛ بببببببببيالبطرير يعبببببببببي  مبببببببببا يعبببببببببر   دتمبببببببببع 

سبببببببببببببببواء علبببببببببببببببم م بببببببببببببببتوا ادتمبببببببببببببببع أو علبببببببببببببببم م بببببببببببببببتوا ا سبببببببببببببببر  أو ا يبببببببببببببببا  اخلا بببببببببببببببة. وي  بببببببببببببببد أو  ا  ببببببببببببببب  
  والعمبببببببببببل علبببببببببببم ق لهبببببببببببا  فيهبببببببببببا  بببببببببببول اعتصبببببببببببا  الببببببببببب  ور  ببببببببببب ت ال بببببببببببلطة (ا ان  صبببببببببببية العربيبببببببببببة تتشبببببببببببكل الش

 ا  عاو واالست ال  جل وهتا والرضا  ا.   ويف ا وقات مجيعها 

وقيببببببببببببا    وا تالهلببببببببببببا مر ببببببببببببف الصببببببببببببدار   ومبببببببببببب  أبببببببببببببرح م بببببببببببباار ادتمببببببببببببع البطرير ببببببببببببي بببببببببببببروح سببببببببببببلطة البببببببببببب  ور      
 لطة.ارمية قيمية ت ر ا ت ال 

فبببببببببببرام التحبببببببببببوالت والت بببببببببببفات البببببببببببيت  لبببببببببببع  حتبببببببببببوالت ادتمبببببببببببع االنتقبببببببببببايل: -أيضببببببببببباً  -وتنببببببببببباول الكاتببببببببببب       
إال أو ادتمعببببببببببببببببات العربيببببببببببببببببة مل    ل ببببببببببببببببكاو ب ببببببببببببببببب  ا يببببببببببببببببا  ا ضببببببببببببببببرية والعمببببببببببببببببل يف امل س ببببببببببببببببات الصببببببببببببببببناعية

تببببببببببببتمك  مبببببببببببب  اخلببببببببببببرو  مبببببببببببب  شببببببببببببرنقة أسببببببببببببالي  وقببببببببببببيم ادتمببببببببببببع التقليببببببببببببدي  ليبببببببببببباً  وال تببببببببببببفال بعبببببببببببب  املالمببببببببببببح 
 "لينببببببببببر"وابببببببببب ا مببببببببببا جعببببببببببل  لتقليببببببببببدي منهببببببببببا إج ادتمببببببببببع ا ببببببببببديش؛ال قافيببببببببببة اببببببببببي أقببببببببببرب إج مسببببببببببات ادتمببببببببببع ا

  تمعات االنتقالية.ينعتها  د

فيببببببببببد مبببببببببب    ببببببببببفات العوملببببببببببة أ بببببببببببح الشببببببببببباب ال ببببببببببعو ي معروفبببببببببباً يف بلببببببببببداو نببببببببببه مببببببببببع املويببببببببببرا الكاتبببببببببب  أ     
فهبببببببببببببي إمبببببببببببببا تببببببببببببببال  يف  قيبببببببببببببل إج أو تكبببببببببببببوو ضببببببببببببببابية وسبببببببببببببا جة؛ العبببببببببببببامل  ولكببببببببببببب  الصبببببببببببببور  املكونبببببببببببببة عبببببببببببببنهم

اجلديبببببببببببببة  أو أ بببببببببببببم جمموعبببببببببببببة حماف بببببببببببببة يصبببببببببببببع    ان ماسبببببببببببببهم يف اللهبببببببببببببو وارتيبببببببببببببا  ا مبببببببببببببا   ال بببببببببببببيا ية وعبببببببببببببد
 وا  ا ية واحملاف ة جداً. إخراجها م  وجهات ن راا احملدو  

وجمتمببببببببببع ال يببببببببببفال     يت بببببببببباءل الكاتبببببببببب  عبببببببببب  مببببببببببا ميكبببببببببب  أو يفعلببببببببببه الشببببببببببباب يف عببببببببببامل مت ببببببببببف مضببببببببببطرب     
  وأعببببببببببدادان يابصببببببببببوو بنببببببببببا  مشببببببببببد اً علببببببببببم أو الوقببببببببببع لببببببببببي  لصببببببببببا نا عاليببببببببببة قليببببببببببل اخلبببببببببب   لكبببببببببب  طمو اتببببببببببه 

 وفر تنا لدخول العصر ال تفال قائمة  لكنها حتتا  إج   م.

وي  ببببببببببببببه  الكاتببببببببببببببب  يف تو ببببببببببببببيا حتبببببببببببببببوالت الشببببببببببببببباب مببببببببببببببب  خببببببببببببببالل تو بببببببببببببببيا أ ببببببببببببببواهلم وأوضببببببببببببببباعهم      
م تحضبببببببببببببراً واقبببببببببببببع  لبببببببببببببديهم  عببببببببببببباهتم وطرائبببببببببببببق التفكبببببببببببببفونف وأمنبببببببببببببا   يببببببببببببباهتم   واوااببببببببببببباهتم الفكريبببببببببببببة وال قافيبببببببببببببة

ا نانبببببببببع البببببببببيت مل تت سببببببببب  بعببببببببببد ضبببببببببوابط أخالقيبببببببببة عنببببببببببد الك بببببببببف مببببببببب  الشبببببببببباب فيمببببببببببا يتعلبببببببببق حببببببببببدو  ا ريببببببببببة 
ببببببببببا  فيهببببببببببا ا -أ يبببببببببباانً  -الببببببببببيت ميكبببببببببب  أو تكببببببببببوو مبببببببببب   قهببببببببببم  ومبببببببببب  انببببببببببا تقببببببببببع  خلصو ببببببببببية أو وبببببببببباوحات ال حت 

 بببببببببببوة  خصو بببببببببباً وقكنببببببببببه مبببببببببب  اخببببببببببااة بعبببببببببب  القببببببببببيم والتقاليببببببببببد بشببببببببببكل اببببببببببف م  قببببببببببوة ا خببببببببببري  إمجببببببببببااًل 
 فيما يتعلق  لتوا ل بني اجلن ني.
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 :: الدراسات احمللية اخلاصة بقضااي معينة عن الشباب يف اململكةاثنًيا
 

 : وقد جاءت علم النحو ا   -ال ي سبقع ا شار  إليه  - النمو  مت تل يصها يف  ؛ولع م  جم العد 
 

 ملينوظة البياانت 6

 عنوان الدراسة
الوجبببببداي  الوااببببببات الوالديبببببة للتنشببببببة  مبببببا تببببببدر ها طالببببببات مبببببر ليت التعلببببببيم عالقبببببة الببببب  اء 

 ال انوي واجلامعي  دينة مكة املكرمة

 اء وجداي   

 االوااات الوالدية 
 التنشبة 

 سوس  رشا  نور إهلي الباحث

   تورات التصنيف

 أ  القرا اجلامعة

   1117 التاريخ

 أهم النتائج

 أهداف الدراسة:
  التعببببببببببببببببر  علببببببببببببببببم  رجببببببببببببببببة العالقببببببببببببببببة بببببببببببببببببني البببببببببببببببب  اء الوجببببببببببببببببداي وأسببببببببببببببببالي  التنشبببببببببببببببببة

 االجتماعية.
 .التعر  علم  رجة الفروة بني ال  اء الوجداي وأبعا  الدرجة الكلي 

 

 نتائج الدراسة:
 .توجد عالقة بني ال  اء الوجداي وأسالي  التنشبة االجتماعية 
 اء الوجببببببببببداي وأبعببببببببببا ت ال توجببببببببببد فببببببببببروة  الببببببببببة إ صببببببببببائياً علببببببببببم متوسببببببببببط  رجببببببببببات البببببببببب  

 الفرعية بني طالبات التعليم ال انوي واجلامعي.
  ال توجببببببببببد فروقببببببببببات علببببببببببم متوسببببببببببط  رجببببببببببات البببببببببب  اء الوجببببببببببداي وأبعببببببببببا ت الفرعيببببببببببة بببببببببببني

 الطالبات املتفوجات واف املتفوجات.
  ال توجببببببببببد فببببببببببروة  الببببببببببة إ صببببببببببائياً علببببببببببم متوسببببببببببط  رجببببببببببات البببببببببب  اء الوجببببببببببداي وأبعببببببببببا ت

 أ  (. -لمي بني طالبات الت ص   ع
  ال توجببببببببببد فببببببببببروة علببببببببببم متوسببببببببببط  رجببببببببببات البببببببببب  اء الوجببببببببببداي وأبعببببببببببا ت بببببببببببني الطالبببببببببببات

 املقيمات مع أسرا  واملقيمات يف ال ك .
ال توجبببببببببببد فبببببببببببروة علبببببببببببم متوسبببببببببببط  رجبببببببببببات الببببببببببب  اء الوجبببببببببببداي وأبعبببببببببببا ت ببببببببببببني الطالببببببببببببات 

  وات التحصيل املرتفع والتحصيل املن ف 
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 ملينوظة البياانت 4

 عنوان الدراسة
عوامببببببل تنميببببببة ا ببببببوار والنقببببببال الال ببببببفي لببببببدا طالبببببببات املر لببببببة ال انويببببببة  دينببببببة الببببببراي  مبببببب  

 ن ر املعلماتوجهة 

 تنمية ا وار 
 تنمية النقال 
  اجف اخلو  
   الا 
 لقات ا وار  

 

 مي بنع محد ب   عيج الدعيج الباحث

 ماج تف التصنيف

 جامعة املل  سعو  اجلامعة

 اب  1416 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
   والبببببا   مببببب  إببببببداء  لقبببببات ا بببببوار والنقبببببال ابببببف الصبببببفي ت ببببباام يف   بببببر  ببببباجف اخلبببببو

وجهببببببة الن ببببببر للطالبببببببات   مببببببا و أو ا ببببببوار  قببببببق العديببببببد مبببببب  الفوائببببببد االجتماعيببببببة والنف ببببببية 
 والابوية للطالبات  ويك به  مهارات التوا ل مع ا خري .

  إو  لقببببببات ا ببببببوار والنقببببببال اببببببف الصببببببفي ت بببببباعد املعلمببببببات علببببببم فهببببببم نف ببببببية الطالبببببببات
 قق املفيد م  التوا ل بني املعلمة والطالبة.وأسلو   يف التفكف؛ و لتايل حت

  إو تشببببببجيع املعلمببببببات و إ ار  املدرسببببببة للطالبببببببات علببببببم امل ببببببامهة والقيببببببا   عمببببببال تطوعيببببببة
 يدعم انتماء الطالبة للمدرسة وادتمع.

  عبببببببد  تبببببببوفر املكببببببباو املناسببببببب  لعقبببببببد  لقبببببببات ا بببببببوار والنقبببببببال ابببببببف الصبببببببفي  رابببببببم تبببببببوفر
 .اخلدمات ا ساسية يف املدرسة

عببببد  وجببببو  فببببروة  ات  اللببببة إ صببببائية بببببني اسببببتجا ت املعلومببببات  ببببول العوامببببل الببببيت تنمببببي 
 ا وار والنقال الال  في  واملتعلقة  لطالبة يف املر لة ال انوية.

 

 

 

 

 

 ملينوظة البياانت 5
 عمليات ال ا ر  لدا طالب املر لة ال انوية واجلامعية  حاف ة الطائا الدراسةعنوان 

  ال ا ر 
 

 عا ل ب  عاي  ب  أمحد ال بييت الباحث

 ماج تف التصنيف

 أ  القرا اجلامعة

 اب  1400 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
   املر لبببببة ال انويبببببة تفبببببوة م ببببباار  شبببببفع النتبببببائج أو م ببببباار عمليبببببات الببببب ا ر  لبببببدا طالببببب

 ال ا ر  لدا طال  املر لة اجلامعية.
   مبببببببا أو انبببببببا  فروقببببببباً  البببببببة يف م ببببببباار عمليبببببببات الببببببب ا ر  ببببببببني طالببببببب  املر لبببببببة ال انويبببببببة 

     الت ص   لصا  طال  الت ص  ا     ما عدا مت ف م هر االستدعاء.
جلامعية  للت ص   بعك  طال  املر لة ابينما مل توجد فروة بني طال  املر لة ال انوية تبعاً 

ال ي  وجدت فروة بينهم تبعاً للت ص   لصا  طال   لية ا  اب ضد طال   لية الط   
 وطال   لية العلو .
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 ملينوظة البياانت 2

 عنوان الدراسة
طبببببالب العالقبببببة ببببببني عنبببببا الطبببببالب وبعببببب  املت بببببفات النف بببببية واالجتماعيبببببة لبببببدا عينبببببة مببببب  

 املر لة ال انوية  دينة مكة املكرمة

 العنا 
 املت فات النف ية 
 املت فات االجتماعية 
 حمد ات العنا 
 تقدير ال ات 
 م توا القلق 
 امل توا ال قايف 

 خالد ب  محيد اخلطا  الباحث

 ماج تف التصنيف

 جامعة أ  القرا اجلامعة

 اب 1401 التاريخ

 أهم النتائج

 الدراسة:نتائج 
  هبببببببببرت حمبببببببببد ات مرتببببببببببة تناحليببببببببباً ميكببببببببب  أو يرتكبببببببببف عليهبببببببببا سبببببببببلو  العنبببببببببا مببببببببب  وجهبببببببببة 

ن بببببببببببر طببببببببببببالب املر لببببببببببببة ال انويببببببببببببة  دينببببببببببببة مكبببببببببببة املكرمببببببببببببة  واببببببببببببي م بببببببببببباار العنببببببببببببا اببببببببببببف 
 املباشر.

  توجبببببببببببد عالقبببببببببببة  البببببببببببة إ صبببببببببببائياً ببببببببببببني حمبببببببببببد ات العنبببببببببببا وأبعبببببببببببا ت و بببببببببببل   مببببببببببب  القلبببببببببببق
  دينة مكة املكرمة.وتقدير ال ات لدا طالب املر لة ال انوية 

   توجبببببببببد فببببببببببروة  الببببببببببة إ صبببببببببائياً بببببببببببني جمموعببببببببببة  وي العنبببببببببا املرتفببببببببببع واملببببببببببن ف  لصببببببببببا
  وي العنا املرتفع يف حمد ات العنا وأبعا ت وم توا القلق وتقدير ال ات.

  ال توجببببببببببببد عالقببببببببببببة ارتباطيببببببببببببة بببببببببببببني حمببببببببببببد ات العنببببببببببببا وأبعببببببببببببا ت و ببببببببببببل   مبببببببببببب : امل ببببببببببببتوا
تمبببببببببببباعي ال قببببببببببببايف العببببببببببببا  عنببببببببببببد طببببببببببببالب املر لببببببببببببة االجتمبببببببببببباعي  ال قببببببببببببايف  وامل ببببببببببببتوا االج

 ال انوية  دينة مكة املكرمة.
  توجببببببببببد فببببببببببروة  الببببببببببة إ صببببببببببائياً بببببببببببني  وي العنببببببببببا املرتفببببببببببع واملببببببببببن ف  لصببببببببببا  املرتفببببببببببع

 يف امل توا ال قايف.
  ال توجببببببببببببببببد فببببببببببببببببروة يف حمببببببببببببببببد ات العنببببببببببببببببا وأبعببببببببببببببببا ت  وم ببببببببببببببببتوا القلببببببببببببببببق وامل ببببببببببببببببتوا

 قببببببببببببايف العببببببببببببا   كببببببببببببل  لببببببببببببدا طببببببببببببالب االجتمبببببببببببباعي وال قببببببببببببايف  وامل ببببببببببببتوا االجتمبببببببببببباعي ال
 املر لة ال انوية  كة املكرمة تبعاً للعمر.

عببببببببببببد  وجببببببببببببو  فببببببببببببروة يف متوسببببببببببببطات مت ببببببببببببفات الدراسببببببببببببة تبعبببببببببببباً ملت ببببببببببببف اجلن ببببببببببببية  عببببببببببببدا 
 مت ف امل توا ال قايف لصا  ال عو يني
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 ملينوظة البياانت 2

 عنوان الدراسة
والتفكببببببف التناسبببببب  لببببببدا طببببببالب املر لببببببة ال انويببببببة يف حماف ببببببة العالقببببببة بببببببني التفكببببببف اال تمببببببايل 

 وا ي الدواسر

 التفكف اال تمايل 
  التفكف التناس 
 تنمية التفكف 

  . ااي حممو  جرا ات الباحث

  راسة التصنيف

 6ادلة العربية لتطوير التفوة  العد   اجلامعة

   1110 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  بينبببببببع نتبببببببائج الدراسبببببببة أو م بببببببتوا التفكبببببببف اال تمبببببببايل وم بببببببتوا التفكبببببببف التناسببببببب  لبببببببدا

طبببببالب الصبببببا ا ول اثنبببببوي يف حماف بببببة وا ي الدواسبببببر  وو امل بببببتوا املقببببببول ترببببببوايً  ووجبببببو  
( بببببببببني α=15.1عالقبببببببة ارتباطيبببببببه طر يببببببببة من فضبببببببة  الببببببببة إ صبببببببائيا عنبببببببد م ببببببببتوا الداللبببببببة  

التناسببببببب  لبببببببدا طبببببببالب الصبببببببا ا ول اثنبببببببوي يف حماف بببببببة وا ي التفكبببببببف اال تمبببببببايل والتفكبببببببف 
 الدواسر.

خلصببببببع الدراسببببببة إج ضببببببرور  االاتمببببببا  بتنميببببببة التفكببببببف اال تمببببببايل و التفكببببببف التناسبببببب  وفهببببببم 
املفببببببببببباايم اال تماليببببببببببببة ومفبببببببببببباايم التناسببببببببببب  واالسبببببببببببتيعاب  و لببببببببببب  عببببببببببب  طريبببببببببببق اسبببببببببببت دا  

تشبببببببا  وحتديببببببببد العوامببببببببل واملت بببببببفات اسبببببببااتيجيات تدري بببببببية  دي بببببببة  و إجبببببببراء  راسبببببببات ال 
 ا خرا اليت ت  ر يف تنمية التفكف اال تمايل.

 

 ملينوظة البياانت 1

العوامل امل  ر  علم التحاة الطالبات  ملعااد ال انوية املهنية للبنات  ململكة العربية ال عو ية م   عنوان الدراسة
 وجهة ن ر املعلمات واملديرات

  ةال انوية املهنياملعااد 
 

 بدور بنع عبد العفيف امل ضوب الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة املل  سعو  اجلامعة
  1118 التاريخ

 أهم النتائج

   عببببببد  وجببببببو  فببببببروة  ات  اللببببببة إ صببببببائية بببببببني املببببببديرات و املعلمببببببات إحاء العوامبببببببل املببببببب  ر
و ببببب ل  يف اخلصبببببائ  التعليميببببببة و   للبنببببباتعلببببببم التحببببباة الطالببببببات  ملعاابببببد ال انويبببببة املهنيبببببة 

 التدريبيبة اخلا ة بتل  املعااد.
  يوجببببببد فببببببروة  ات  اللببببببة إ صببببببائية بببببببني املببببببديرات و املعلمببببببات إحاء االقاا ببببببات الببببببيت تفيبببببببد

 يببببش بلبببب   ؛لصببببا  املببببديرات واببببي فببببروة  املعااببببد ال انويببببة املهنيببببة للبنبببباتااللتحبببباة يف  نببببب بة
 .هل  (8 4  ( مقابل5 4للمعلمات  املتوسط ا  ا  

 الببببببببببدورات التدريبيببببببببببة عببببببببببد  وجببببببببببو  فببببببببببروة  ات  اللببببببببببة إ صببببببببببائية بببببببببببني اخببببببببببتال  عببببببببببد  
مجيببببع احملبببباور اخلا ببببة حنببببو العوامببببل املبببب  ر  علببببم االلتحبببباة  ملعااببببد ال انويببببة املهنيببببة للمبحببببو ني و 

 للبنات.
 مجيببببببع  للمبحببببببو ني و  سبببببنوات اخلبببببببر  عببببد  وجبببببو  فبببببروة  ات  اللبببببة إ صبببببائية بببببني اخبببببتال

 احملاور اخلا ة حنو العوامل امل  ر  علم االلتحاة  ملعااد ال انوية املهنية للبنات.
 .انا  فروة  ات  اللة إ صائية بني اختال  اخل   وحمور االقاا ات 
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 ملينوظة البياانت 7

 عنوان الدراسة
تببببببببببدفع إج  ارسبببببببببة سببببببببببلو  التبببببببببدخني مبببببببببب  وجهبببببببببة ن ببببببببببر بعبببببببببب   البببببببببيتالعوامبببببببببل وا سببببببببببباب 

 ية  حاف ة امل وا ال انو الطالب املدخنني واف املدخنني  ملر لة 

 سلو  التدخني 
 العوامل االجتماعية 
 العوامل االقتصا ية 
 العوامل النف ية 
 العوامل الابوية 
 الشعور  لضيق 
  قالع ع  التدخنيا 
 

 حممد الع مري عبداهلا ي ب   ىي ب  الباحث

 ماج تف التصنيف

 جامعة أ  القرا اجلامعة

 اب 1401 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج البينث:
  م  أفرا  العينة. %01.5ن بة املدخنني 
 تليهبببببببببببببببببا العوامبببببببببببببببببل االقتصبببببببببببببببببا ية  ا تلبببببببببببببببببع العوامبببببببببببببببببل االجتماعيبببببببببببببببببة املرتببببببببببببببببببة ا وج    

 وأخفاً النف ية.  فال قافية  فالابوية  فالدينية  فا عالمية  ا سرية
 فروة بني الصفو  ال ال ة يف  ارسة التدخني. دال توج 
  ال توجبببببببببد فبببببببببروة ببببببببببني ادموعبببببببببات مببببببببب   يبببببببببش مجيبببببببببع احملببببببببباور تبعببببببببباً للمت بببببببببفات  تعلبببببببببيم

 .ا ب وا    أما   التدخني  العمر  الصا الدراسي(
 ة التبببببببببدخني ت عبببببببببفا ملمارسببببببببب  توجبببببببببد فبببببببببروة ببببببببببني ادموعبببببببببات مببببببببب   يبببببببببش مجيبببببببببع احملببببببببباور

 وتدخني ا ب وا  .
  الشببببببببببعور  لضببببببببببيق والك بببببببببببة يعببببببببببد العامببببببببببل ا علببببببببببم مبببببببببب  العوامببببببببببل النف ببببببببببية وراء  ارسببببببببببة

 التدخني م  وجهة ن ر عينة البحش.
  عببببببببببد  تطبيببببببببببق قببببببببببرار منببببببببببع بيببببببببببع الببببببببببدخاو ل طفببببببببببال مبببببببببب  قبببببببببببل احملببببببببببالت يعببببببببببد العامببببببببببل

ر لببببببببببببببة ا علببببببببببببببم مبببببببببببببب  العوامببببببببببببببل االجتماعيببببببببببببببة وراء  ارسببببببببببببببة التببببببببببببببدخني لببببببببببببببدا طببببببببببببببالب امل
 ال انوية.

  قبببببببببببببالع عببببببببببببب  التبببببببببببببدخني  ققبببببببببببببع الاتيببببببببببببب  ا علبببببببببببببم يف ا قلبببببببببببببة نشبببببببببببببر  قافبببببببببببببة طبببببببببببببرة
 العوامل ال قافية.

 .اياب الطال  ع  املدرسة واملنفل  او أام العوامل الابوية امل  ية للتدخني 
  طبببببببببببر  ا  ء  بنبببببببببببائهم خبببببببببببار  املنبببببببببببفل يعتببببببببببب  أعلبببببببببببم العوامبببببببببببل الدينيبببببببببببة البببببببببببيت تقبببببببببببو  إج

 التدخني.
   سبببببببببببعر البببببببببببدخاو يف احملبببببببببببالت التجاريبببببببببببة  ببببببببببباو أابببببببببببم ا سبببببببببببباب البببببببببببيت تشبببببببببببجع الفبببببببببببا

 لم شراء الدخاو وتعاطيه.عالطال  
 .النوا ي النف ية  او هلا فروة واضحة بني املدخنني واف املدخنني 
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 ملينوظة البياانت 8
 املكرمة  راسة ميدانية علم الشباب يف مكة بلد ا را  يف تعديل سلو  الشباب:ا  ر النف ي لل عنوان الدراسة

 ا  ر النف ي 
   مكة  -البلد ا را

 املكرمة
  تعديل ال لو 

 عبد ب الطارقي الباحث
   تورات التصنيف
 أ   رماو ا سالمية اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

  اب يف تعديل سلو  الشب ارت مشكلة ا ت الدراسة  ول حتديد ا  ر النف ي ملكة املكرمة
املشار ني ضم  برانمج "شباب مكة" يف مشروع تع يم البلد ا را . وادفع الدراسة لتحقيق مجلة 
م  ا ادا   م  أمهها: حتديد  رجة ا  ر النف ي للبلد ا را  علم الشباب املشار ني ضم  

 ر م  وحتديد  رجة ا برانمج "شباب مكة"  وحتديد  رجة ا  ر االجتماعي للبلد ا را  عليه
ع يالفكري  وحتديد  رجة ا  ر املعريف  وحتديد  رجة أ ر البلد ا را  يف تعديل سلو هم.  ما و عن

ال     :الدراسة  لكشا عما إ ا  انع انا  فروة  ات  اللة إ صائية بني الشباب     مت ف
 ال انمج.واملهنة  وامل ال  ونوع ال ك   ونوع النشا  ال ي التحق به يف 

  وانتهجع الدراسبببببببة املنهج الو بببببببفي  وتكوو جمتمع الدراسبببببببة م  مجيع الشبببببببباب املشبببببببار ني يف
ابببببببببببببببببب  والبال  1401برانمج "شببببباب مكة"  التابع ملشببببروع تع يم البلد ا را   كة املكرمة يف عا  

 مشار (. 4111عد ام  
    مكة"  التابع ملشبببببروع ( شببببباب م  املشبببببار ني يف برانمج "شبببببباب 411وبل ع عينة الدراسبببببة

 اب.1401تع يم البلد ا را   كة املكرمة يف عا  
 :وتو لع الدراسة لنتائج  م  أمهها 
   سببنة(  و ل   10 – 17أو أال  أفرا  عينة الدراسببة م  الشببباب ال ي  تااو  أعمارام بني

 ( م  إمجايل أفرا  عينة الدراسة.%60بن بة  
 بينما  انع ن بببببببببببة  ا ان ( %75.5ل  ور( بن بببببببببببة  أو أال  أفرا  عينة الدراسببببببببببة م   ا  )
 ( فقط م  إمجايل أفرا  عينة الدراسة.4.5% 
   بينما  انع ن بببة %68أال  أفرا  عينة الدراسببة م  الشببباب جن ببيتهم  سببعو ي( بن بببة  )

 ( م  إمجايل أفرا  عينة الدراسة.%01 اف ال عو يني(  
 بينما  انع ن ببببببببة %88 املتفوجني(  بن ببببببببة  أال  أفرا  عينة الدراسبببببببة م  الشبببببببباب  اف  )

 ( م  إمجايل أفرا  عينة الدراسة.%11 املتفوجني(  
  أال  أفرا  عينة الدراسبببببببببببببة م  الشبببببببببببببباب ال ي  م الهم الدراسبببببببببببببي  اثنوي(  و ل  بن ببببببببببببببة
( م  إمجايل أفرا  عينة الدراسببببببببة  يليهم الشببببببببباب أ ببببببببحاب امل ال  جامعي(  بن بببببببببة 51.0% 
(  بينما %1 وي امل ال الدراسبي  متوسبط(  بن ببة  م  انع أقل ن ببة للشبباب (  و 45.8% 

 مل يك  أي م  أفرا  عينة الدراسة م اله الدراسي  أقل م  متوسط(.
   يليهم %40.5أال  أفرا  عينة الدراسببببببة م  الشببببببباب    مهنته  طال  جامعي(  بن بببببببة  )

ب ال ي   لي  لديهم عمل(  بن بببببببببة (    الشبببببببببا%15الشببببببببباب  طالب تعليم عا (  بن بببببببببة  
(  و انع أقل ن بببببببببببة للشببببببببببباب ال ي  %6.5(     مو فو القطاع اخلاص(  بن بببببببببببة  11.0% 

 (.%0.8يعملوو  مو فني  كوميني(  بن بة  
    م  %71.0أال  أفرا  عينة الدراسة م  الشباب ال ي  ي كنوو يف  شقة(  و ل  بن بة )

(  و انع أقل %11.0هم الشببباب ال ي  سببكنهم  شببع (  بن بببة  إمجايل أفرا  عينة الدراسببة  يلي
 (.%7.5ال ي  سكنهم  فيال(  بن بة  م  ن بة للشباب 
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 ملينوظة البياانت 8
   بينما  انع %57.5أال  أفرا  عينة الدراسبببببة م  الشبببببباب نوع سبببببكنهم  إ ار(  بن ببببببة  )

 ( م  إمجايل أفرا  عينة الدراسة.%41.5ن بة الشباب ال ي  سكنهم  مل ( اي  
  التوعية حبق الطريق(   خدمة الطائفني(   إرشببا   : ر ا نشببطة م   يش  رجة املشببار ة ايأ 

 ( علم الاتي .%17.8(   %08(   %08.0التائهني(  بن    
    1.5أقل ا نشبببطة اي  خيمة الوفا   املكية(    قيبة التع يم(    فجت النعمة(  بن ببب%  )
 ( علم الاتي .1.5%(   1% 
  م   يش ن ببببة املشبببار ة او موسبببم  رمضببباو(؛  يش  انع ن ببببة املشبببار ة   ا أ  ر املواسبببم

 (.%86.5املوسم  
   )ًيف ا  ر النف ببببببببي علم الشببببببببباب: م  العبارات اليت  صببببببببلع علم  رجة موافقة   بف  جدا

توسبببببط   بببببا     أشبببببعر  ل بببببعا   در  بقائي يف ا ر (  واليت جاءت يف الاتي  ا ول  :العبار 
   أشببببببعر  لفر  ب ببببببب   عو  امل ببببببتفيد يل يف ا ر (   توسببببببط   ببببببا  :  تليها العبار  ( 4.88 
 4.88.) 
  أشببببببببببببببعر أنا قا ر علم العطاء ب ببببببببببببببب  عملي ا ا( يف  :يف اجلان  الفكري: جاءت العبار 

 سبباعدت بعملي يف ت يف  ببور  املكي  :(.   تليها العبار 4.71الاتي  ا ول   توسببط   ببا   
 (.4.71ضل لدا الفوار(   توسط   ا   ل ف
  يف اجلان  االجتماعي: م  العبارات اليت  صببببببببببببببلع علم  رجة موافقة   بف  جداً(  العبار: 

 أشبببببببببعر  و امل بببببببببتفيد يف ا ر  أخي يف ب(  واليت جاءت يف الاتي  ا ول   توسبببببببببط   بببببببببا  
ط   ا  خلدمة الفائر للبلد ا را (   توس أ ر ع أو  يف مكة فرً ا   ف   :(. تليها العبار 4.77 
 4.76.) 
  أشببببببعر  :يف اجلان  املعريف: م  العبارات اليت  صببببببلع علم  رجة موافقة   بف  جداً(  العبار 

(.   تليها 4.71أو عملي يف مكة عبا  (  واليت جاءت يف الاتي  ا ول   توسببببببببببببط   ببببببببببببا   
 (.4.56ا را (   توسط   ا     أشعر حباجيت لتعلم فضائل البلد :العبار 
  يف جان  تعديل ال بببببلو : م  العبارات اليت  صبببببلع علم  رجة موافقة   بف  جداً(  العبار: 

 أ بحع أستشعر امل  ولية أ  ر م   ي قبل(  واليت جاءت يف الاتي  ا ول   توسط   ا  
 ت ف ل   ببببب  أسبببببلو  يف التوا بببببل االجتماعي مع والدي(   توسبببببط  :(.   تليها العبار 4.61 

 تت ف  :( أيضبببببببببببباً  ولك   حنرا  معياري أ   م  العبار  ا وج.   تلتها العبار 4.61  ببببببببببببا   
(. ويف الاتي  الرابع جاءت 4.51سبببببلو ا   جر  و بببببويل ل بببببا ات ا ر (   توسبببببط   بببببا   

 (.4.47علم  تلكات الدولة(   توسط   ا     أ بحع أ  ر حماف ة :العبار 
  تبني أو  رجة   ف البلد ا را  علم الشببباب املشببار ني ب انمج "شببباب مكة" اي  رجة  عالية

(  واو مي ل  رجة 4.41جداً(؛  يش بل  املتوسببببط ا  ببببا  للمجموع الكلي للمحاور اخلم ببببة  
 نة الدراسبببة  علم مجيع عبارات االسبببتبانة  وال يموافقة  عالية جدا( م  قبل الشبببباب م  أفرا  عي

 يوضح بدورت مدا   ف العمل  ل انمج عليهم م  مجيع اجلوان  الوار    الستبانة.
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 ملينوظة البياانت 9

ة املتضرري  املر لة ال انببببوي طالبالصالبة النف ية وامل اند  االجتماعية واال تباب لببببدا عينة م   عنوان الدراسة
 واف املتضرري  م  ال يول  حاف ة جد 

 الصالبة النف ية 
 امل اند  االجتماعية 
  م  ال يول واملتضررو 
 اال تباب 

 ا  ني ب      حممد سيد الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة أ  القرا اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 م ببتوا الصببالبة النف ببية لدا املتضببرري  متوسببطاً  وأو أ  ر أبعا  الصببالبة النف ببية   فاً   او

 لدا املتضرري  او االلتفا    التحكم.
   او متوسببببببببببط امل بببببببببباند  االجتماعية لدا املتضببببببببببرري  متوسببببببببببطاً  وأو أ  ر أبعا   امل بببببببببباند 

 .ملتضرري  او بعد امل اند االجتماعية   فاً لدا ا
 توا اال تباب متوسببببطاً لدا املتضببببرري  بني  رجات طالب املر لة ال انوية املتضببببرري   او م بببب

 ببببباند  وبني  رجاهتم علم مقيا  امل  واف املتضبببببرري  م  ال بببببيول علم مقيا  الصبببببالبة النف بببببية
 االجتماعية.

   اف و ال توجد عالقة ارتباطية  ات  اللة إ صببائية بني  رجات طالب املر لة ال انوية املتضببرري
  رجاهتم علم مقيا  اال تباب.ية و املتضرري  م  ال يول علم مقيا  الصالبة النف 

  توجد عالقة ارتباطية سبببببببالبة  الة إ صبببببببائياً بني  رجات طالب املر لة ال انوية املتضبببببببرري  واف
 املتضرري  م  ال يول علم مقيا  امل اند  االجتماعية وبني  رجاهتم علم مقيا  اال تباب.

 ب املر لة ال انوية علم مقيا المتوسبببببببببطات  رجات ط إ صبببببببببائية بني لةال روة  ات توجد ف 
  املتضرري .اف الطلبة لة الطال   متضرر بب اف متضرر( لصا إج  اامل اند  االجتماعية ترجع 

 ب املر لة ال انوية املتضبببببببببرري  وافالإ صبببببببببائيا با متوسبببببببببطات  رجات ط توجد فروة  الة ال 
 مقيا  امل اند  االجتماعية ترجع لت ف الت ص  الدراسي  شرعي بب طبيعي(. املتضرري  علم

 اب ب املر لة ال انوية علم مقيا  اال تبالطبني متوسببطات  رجات   الة إ صببائيا توجد فروة
 املتضرري . الطلبة متضرر( لصا  فاترجع  الة الطال   متضرر بب 

   ي  ب املر لة ال انوية املتضببببببرر المتوسببببببطات  رجات ط إ صببببببائية بني اللةال توجد فروة  ات
 .واف املتضرري  علم مقيا  اال تباب ترجع ل ف الت ص  الدراسي  شرعي بب طبيعي(

  يببة ب املر لببة ال ببانو الطميك  التنب   ال تببباب م  خالل امل ببببببببببببببببانببد  االجتمبباعيببة فقط لببدا
 املتضرري  واف املتضرري  م  ال يول  حاف ة جد .
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الصعو ت اليت تواجه طالب املر لة ال انوية يف تعلم مهار  قراء  الل ة ا  ليفية يف مدينة مكة  عنوان الدراسة
 املكرمة

 الل ة ا  ليفية 
  عو ت القراء  
  مهار  القراء 
 فقداو الدافعية 
 تقنيات التعليم 
  اسااتيجيات التدري 

 ا سو  القري فواح ب  سعيد الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة أ  القرا اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 انا   عو ت تواجه طالب املر لة ال انوية يف تعلم مهار  قراء  الل ة ا  ليفية تعو  إج:  -1
 نه ال يربط مهار  القراء  أأو املعلببببببببببببم اببببببببببببف متمك  م  تدري  مهار  القراء    ما منها:  :املعلم

 . ملهارات ا خرا  و  ل  يقرأ اجلملة أو القطعة مر  وا د  فقط
   ندر   ارسببببتهم للقراء  خار  الصببببا  وفقداو الدافعية لدا الطالب  وقلببببببببببببببببببة منها:  :الطال

 . ليفيةا إملبامهم  فر ات الل ة 
 ة خطبببببببببببببببوات تعلبببببببببببببببيم مهار  القراء   وقلة  ليفيا عد  مراعا  مقرر الل ة منها:  :املقرر الدراسي

التدريبات يف املقرر علم أنواع القراء   و   ل  طول قطعة القراء    ما أو بع  املوضوعات ابف 
  للقراء .مشبوقة 

 نشبببببببببببببببطة البببببببببببببببيت  ليفية  وقلة ا ا قلة توفر معامل خا ة بتعليم الل ة  منها: :الوسائل التعليمية
ناسبببببة لتعليم م املمهار  القراء  خار  الصببببا  وقلة توفر تقنيات التعلي ت بببباعد الطال  علم  ارسببببة

 مهار  القراء .
   ع  طببببببببببرة مة بيجيات التدري  ا دي ة  وعد  مالءقلة است دا  اساات : منها:طرة التدري

 التبدري  خلصبائ  الطالب  واست دا  املعلم الل ة العربية أ ناء الشر  بك ر .
طات اسببببببببببتجا ت املعلمني واملشببببببببببرفني عد  وجو  فروة  - 1  ات  اللة إ صببببببببببائية بني متوسبببببببببب 

تعفا    لن بببة لصببعو ت طالب املر لبببببببببببببببببة ال انوية يف تعلم مهار  قراء  الل ة ا  ليفية  امل تصببني
 لطبيعة العمل  وامل ال العلمي  وعد  سنوات اخلدمة.

 

 ملينوظة البياانت 66
 القر و الكرل علم التحصيل الدراسي والقيم اخللقيةأ ر  لقات حتفيجت  عنوان الدراسة

 لقات القر و  
 التحصيل الدراسي 
 القيم اخللقية 

 عما  ب  سيا ب  عبد الرمح  العبد اللطيا الباحث
 خا ة  راسة التصنيف
 اجلمعية العلمية ال عو ية للقر و الكرل وعلومه اجلامعة
 اب 1401 التاريخ

 أهم النتائج

  م أي  لما طالع مد  التحاقه ؛ي للطالب  ختال   ا التحاقهماسالتحصيل الدر ارتفاع
 .حبلقة حتفيجت القر و الكرل

 الصدة  بر الوالدي   الن افة  أ ب ا ديش  ا مانة" لدا الطالب  :توفر القيم اخللقية"
 امللتحقني حبلقة القر و الكرل.

  الدراسة يف توفر القيم اخللقية "الصدة  برعد  وجو  فروة  الة إ صائًيا بني أفرا  عينة 
الوالدي   الن افة  أ ب ا ديش  ا مانة"  ختال   ا التحاقهم حبلقة حتفيجت حتفيجت القر و 

 ال ي يهدي لليت اي أقو .  و ل  لتوفراا لديهم الرتباطهم  لقر و الكرل ؛الكرل
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 ملينوظة البياانت 65
 الطال  اجلامعي م  القر و الكرل علم طالبات  لية الابية  ملفامحيةواقع م توا  عنوان الدراسة

  م توا الطالبات مع
 القر و الكرل

  حة التالو  
 حة ا فجت  
 فهم املعاي 
 املر لة اجلامعية 

  . جوحاء   ي العتي  الباحث
  راسة ميدانية التصنيف
 جملة البحو  والدراسات الشرعية اجلامعة
 اب 1416 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 .ينب ي حاي   الفم  املمنو  ملقرر القر و الكرل 
 .ضبرور  إعبا   الن بر فبي عمليبة تقبول الطالب  فبي مقبرر القببر و 
 .االاتما  بنصح الطالب وترايبهم فبي تعلبم القبر و الكبرل؛  تبم تفيبد راببتهم ويقبل هتبر م 
  علببم تعلبببم القببر و الكببرل خببار  اجلامعبببة لببدا  ور حتفبببيجت القبببر و الكبرل ببش الطببالب. 
  بالي  اجليببد  للتببدري ب ببم ا سب ببدريبهم علب ببرل وتب ببل معلمببي القببر و الكب ل التعامببل وأ ببو    ايب

 .الاببببوي مببع الطالبب 
  و مبببببببع تبببببببوفف الوسبببببببائل ا دي بببببببة واملتطبببببببور  لتعلبببببببيم القر   تقليل عد  الطالب يف ا لقة الوا د 

 الكرل.
 لفبببة ببببضرور   بببش املعلمبببني للحبببرص علبببم سبببيطر  جبببو احملبة وا   حت ني البيبة الدراسبببية املعنويبببة

 وا خبو  البصا قة ببني املعلبم وطالببه.
 ب ب ب بة وشب ب بة( متنوعب ب ب بة  إجرائي ب ب بات علمي ب براء  راسب ب باجل مشكالإجب ب ب ببصني؛ لتعب ب ب بل  ت ب ب ب  قب ب ت املة مب

  ا ي  ي إج  لها ج رايً.  نيةالتدري  بن ا  ا لقة القر 
  ببببببببببببب او ا  اء إو للت  د م  وويدام للما   القر نية   ؛الكرلتقوية  ليات تقول معلمي القر و 

 التدريب ي فبي مجيبع وجوابه  التدريب ية والتقومييبة(.
 

 ملينوظة البياانت 64
 حنو اسااتيجية متكاملة لتعفيف قيم الو د  الوطنية لدا الشباب ال عو ي عنوان الدراسة

 القرا النمو جية 
 الو د  الوطنية 
 املشروعات التنموية 

 أمحد حممد عبدالكرل محف  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -رشا  النف ي ا جملة  اجلامعة
  1114 التاريخ

 أهم النتائج

 االسرتاتيجية املقرتحة:
  م  النتائج اد ع  واي إقامة املشببروعات التنموية  القرا النمو جية(  حتقق االسببااتيجية املقا ة

 :منها
 حتقيق  اجة التقدير و و وا اجة إج ا م   وا اجات االجتماعية    إشباع ا اجات البيولوجية

 ال ات.
   وجعلها ادفاً يعمل اجلميع علم حتقيقه واحملاف ة عليه.  الوطنيةإعالء قيمة الو د 
  ة الشباب يف عملية التنمية املتكاملة ي اام يف حتقيق ا م  الفكري.مشار  
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 ملينوظة البياانت 62

ل انوي االعالقة بني ما وراء ال ا ر  والتحصيل الدراسي يف الرايضيات لدا طالب الصا ال اي  عنوان الدراسة
  دينة الطائا

  ال ا ر 
 التحصيل الدراسي 
 رايضيات 
  قدر  ال ا ر 
 م توا املعرفة 
  اسااتيجيات ما وراء

 ال ا ر 

 طارة ب  عبدالرمح  ب  حممد الق امي الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة أ  القرا اجلامعة
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:

  الببببببببببة إ صببببببببببائياً بببببببببببني مكببببببببببوو الرضببببببببببا عبببببببببب  البببببببببب ا ر  وم ببببببببببتوا وجببببببببببو  عالقببببببببببة موجبببببببببببة 

 املعرفة يف التحصيل الدراسي يف الرايضيات.

  وجببببببببببو  عالقببببببببببة سبببببببببببالبة  الببببببببببة إ صببببببببببائياً ببببببببببببني مكببببببببببوو الرضببببببببببا عببببببببببب  البببببببببب ا ر  وم بببببببببببتوا

 التطبيق يف التحصيل الدراسي يف الرايضيات.

  فبببببببببة يف ا ر  وم بببببببببتوا املعر عبببببببببد  وجبببببببببو  عالقبببببببببة  البببببببببة إ صبببببببببائياً ببببببببببني مكبببببببببوو قبببببببببدر  الببببببببب

 الدراسي يف الرايضيات.التحصيل 

  عببببببببببد  وجببببببببببو  عالقببببببببببة  الببببببببببة إ صببببببببببائياً بببببببببببني مكببببببببببوو قببببببببببدر  البببببببببب ا ر  وم ببببببببببتوا التطبيببببببببببق

 يف التحصيل الدراسي يف الرايضيات.

   عبببببببببببد  وجبببببببببببو  عالقبببببببببببة  البببببببببببة إ صبببببببببببائياً ببببببببببببني مكبببببببببببوو اسبببببببببببااتيجيات مبببببببببببا وراء الببببببببببب ا ر

 وم توا املعرفة يف التحصيل الدراسي يف الرايضيات.

  ا ر    عالقبببببببببببة  البببببببببببة إ صبببببببببببائياً ببببببببببببني مكبببببببببببوو اسبببببببببببااتيجيات مبببببببببببا وراء البببببببببببعبببببببببببد  وجبببببببببببو 

 الدراسي يف الرايضيات. وم توا التطبيق يف التحصيل

   وجبببببببببببببو  عالقبببببببببببببة موجببببببببببببببة  البببببببببببببة إ صبببببببببببببائياً ببببببببببببببني الدرجبببببببببببببة الكليبببببببببببببة ملبببببببببببببا وراء الببببببببببببب ا ر

 وم توا التحصيل الدراسي الكلي يف الرايضيات.
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 راسة  يفية لطالب   : قافة الشباب يف ادتمع ال عو ي بني إ را  ا اضر وتوقعات امل تقبل الدراسةعنوان 
 وطالبات جامعة طيبة

 قافة الشباب  
 العا ات والتقاليد 
 ا  وال االجتماعية 
 الن م التعليمية 
 وسائل االتصال 
 التنشبة االجتماعية 

 

 أمحد يوسا سعد الباحث
 مةحمك   راسة  التصنيف
 جامعة طيبة اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج التطبيق امليداين:
 إ را هبببببببببم  مهيببببببببببة العلبببببببببم والتعلببببببببببيم  فبببببببببرا  العينببببببببببة مببببببببب  البنببببببببببني والبنبببببببببات  ببببببببببولمل رتلبببببببببا أ

يف ادتمعببببببببببببببات املعا ببببببببببببببر   وأقببببببببببببببر اجلميببببببببببببببع  هببببببببببببببو  اململكببببببببببببببة يف تطببببببببببببببويرت ونشببببببببببببببرت بببببببببببببببني 
 ربوعها.

  أو يكوو مكفواًل للجن ني.اعت  الكل أو  ق التعليم    
 وا أفببببببببببببرا  العينببببببببببببة  انببببببببببببع علببببببببببببم  اخببببببببببببل الن ببببببببببببا  التعليمببببببببببببي  مارسبببببببببببباته امع ببببببببببببم شببببببببببببك

 وم توا  فايته الداخلية واخلارجية.  و قافته
 .لو جت نف  الشكوا الشائعة  اخل أال  ن م التعليم العربية 
 واي أبوية.  بنية العائلة اخلليجية اي نف ها بنية العائلة العربية 
  فببببببببببرا  ا سببببببببببر  علببببببببببم  ببببببببببدو  حتببببببببببوالت قببببببببببد أ ببببببببببابع جمتمببببببببببع ا سببببببببببر   أاتفببببببببببق مجيببببببببببع

ولكبببببببببببببنهم اختلفبببببببببببببوا يف    وعلبببببببببببببم مبببببببببببببا تضبببببببببببببمنه مببببببببببببب  أ وار وطبيعبببببببببببببة العالقبببببببببببببات  اخلهبببببببببببببا
 تقييمها.

  أسببببببببببببببببالي  ا رمبببببببببببببببباو اببببببببببببببببي ا سببببببببببببببببلوب ا   ببببببببببببببببر شببببببببببببببببيوعاً بببببببببببببببببني أسببببببببببببببببالي  الضبببببببببببببببببط
 االجتماعي  اخل ا سر .

 البنات. شبه إمجاع أو تربية البنني أ ع  م  تربية 
 . ا ب او منو   القدو 
 .ًانصرا  أال  أفرا  العينة ع  متابعة الش و العا  حملياً وعربياً و وليا 
 . طمو ات أفرا  العينة تقليدية يف الت ر  والعمل والفوا 
  8-4 فبببببببببببباات اسببببببببببببت دا  النببببببببببببع عنببببببببببببد أالبببببببببببب  الشببببببببببببباب ال ببببببببببببعو ي تببببببببببببااو  بببببببببببببني) 

 ساعات يومياً.
  بينما البنات قنوات الدراما وا فال . يفضل الشباب قنوات الرايضة 
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اوااات طلبة الابية اخلا ة حنو مهنة امل تقبل والدوافع الكامنة وراء التحاقهم  لت ص   امعة  عنوان الدراسة
 ادمعة

 مهنة امل تقبل 
  تدري   وي

 اال تياجات اخلا ة
 م توا التحصيل 
 الدوافع الكامنة 
 الدرجات ضعا 
  م توا تعليم ا ب

 وا  
 ال مات الش صية 

  . وا ا العايد   . خالد عرب   . م موو   ونة الباحث
  راسة ميدانية التصنيف
 جامعة ادمعة اجلامعة
 1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  وي  عببببببببببباء مهنببببببببببة تببببببببببدري أو أ ببببببببببا ي  ببببببببببد  ؛ ابيببببببببببةإاالوااببببببببببات حنببببببببببو مهنببببببببببة امل ببببببببببتقبل 

 يبببببببببش  ؛و الت صببببببببب أب ببببببببب  الن بببببببببر عببببببببب  امل بببببببببار   اال تياجبببببببببات اخلا بببببببببة ابببببببببي وا بببببببببد 
تو بببببببببببلع العديبببببببببببد مببببببببببب  الدراسبببببببببببات البببببببببببيت تناولبببببببببببع االواابببببببببببات حنبببببببببببو التبببببببببببدري    بببببببببببدا 

  ابية.إو االوااات  انع أفبات املعاقني 
  لبببببببببببببببببب ويإج أو ا فبببببببببببببببببرا  البببببببببببببببببب ي  التحقبببببببببببببببببوا  هنبببببببببببببببببة التبببببببببببببببببدري  الدراسبببببببببببببببببة أشبببببببببببببببببارت 

سببببببببببباب الدافعببببببببببة لبببببببببب ل   بببببببببب  العمببببببببببل مببببببببببع ا طفببببببببببال ا اال تياجببببببببببات اخلا ببببببببببة  انببببببببببع 
 املعوقني.

  انبببببببببا   وافبببببببببع مببببببببب  ر  يف اختيبببببببببار ختصببببببببب  الابيبببببببببة اخلا بببببببببة لبببببببببدا طبببببببببالب ق بببببببببم الابيبببببببببة
 اخلا ة  امعة ادمعة.

 التحقبببببببببببببع بق بببببببببببببم الابيبببببببببببببة : "البببببببببببببيت نصبببببببببببببها  (1البببببببببببببدوافع  انبببببببببببببع الفقبببببببببببببر    قبببببببببببببواأو إ
 اخلا ة برابيت الش صية".

 قببببببببببل البببببببببببدوافع أمهيبببببببببببة اببببببببببي أو يكبببببببببببوو مت قببببببببببببوهلم يف الق ببببببببببم ب بببببببببببب  عبببببببببببد  القببببببببببببول يف أ
 أو لضعا  رجاهتم يف املر لة ال انوية.  أو توجيه م  الكلية  أي ق م  خر

  عببببببببببد  وجببببببببببو  فببببببببببروة  ات  اللببببببببببة إ صببببببببببائية يف اوااببببببببببات طلبببببببببببة الابيببببببببببة اخلا ببببببببببة حنببببببببببو
 مهنة امل تقبل تعفا مل توا الدراسة.

   اللبببببببببببببببة إ صبببببببببببببببائية يف البببببببببببببببدوافع الكامنبببببببببببببببة وراء التحببببببببببببببباة عبببببببببببببببد  وجبببببببببببببببو  فبببببببببببببببروة  ات
  .وا الطلبة بق م الابية اخلا ة تعفا مل توا تعليم ا ب 

  ابيببببببببببببة  ات  اللببببببببببببة إ صببببببببببببائية بببببببببببببني الببببببببببببدوافع الكامنببببببببببببة وراء التحبببببببببببباة إعالقببببببببببببة  انببببببببببببا 
 الطلبة بق م الابية اخلا ة واواااهتم حنو مهنة امل تقبل.

 و وإ؛ ا علببببببببببببببم نبببببببببببببببوع االوبببببببببببببببات أو ال بببببببببببببببلو ف و ل ببببببببببببببمات الش صبببببببببببببببية وأبعا ابببببببببببببببا   بببببببببببببببإ
 ات واوااات الطالب تت  ر ب مات ش صياهتم.سلو 
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 املشكالت ا  ا ميية لطالبات جامعة طيبة وعالقتها   توا ا  اء عنوان الدراسة

 املشكالت ا  ا ميية 
 م توا ا  اء 
 املقررات الدراسية 
  ايبة التدري 
  اجلامعيةاملكتبة 
 اجلدول الدراسي 

 إبراايم الدمياطي سلطانة .  الباحث
  راسة ميدانية التصنيف
 جامعبببة طيببببة اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
وج  لن ببببة املرتبة ا أ هرت الدراسبببة أو املشبببكالت ا  ا ميية املتعلقة  ملقررات الدراسبببية ا تلع 

   عيةم  تلتها املشكالت املتعلقة  عضاء ايبة التدري     املشكالت املتعلقة  ملكتبة اجلاللطالبات
 -أيضا  -وا تلع املشكالت املتعلقة  جلداول الدراسية املرتبة ا خف . وأوضحع نتائج الدراسة 

  وأعضبببببببباء ايبة ونيةالتلففي ات تتم ل يف الدائر أو أام املت فات امل  ر  علم ا  اء ا  ا ميي للطالب
 التدري   واملقررات الدراسية.

  ا تلع املشببببكالت ا  ا ميية املتعلقة  ملقررات الدراسببببية املرتبة ا وج  لن بببببة لطالبات جامعة
الت املتعلقة ليها املشببببببببببببببكت   جموعات التقوية    االختباراتليها املشببببببببببببببكالت املتعلقة ت  طيبة

    مكانيات املا يةاملتعلقة    املشكالتاملتعلقة  ملكتبة  ف املشكالت     عضاء ايبة التدري 
  املتعلقة  لدائر    كالت املتعلقة  لتدري  امليداي    املشت املتعلقة   رشا  ا  ا ميياملشكال

 .  فاً املتعلقة  جلداول الدراسيةالتليففيونية  وأخ
 و لية الابية   لية العلو  الطبية التطبيقية  :رتبة ا وج يفا تلع مشببببببببكلة املقررات الدراسببببببببية امل  

 . لية الط   و لية العلو   و  و لية ادتمع
 وج  جمموعات التقوية( يف املرتبة ا  جاءت مشببببببكلة اخلدمات املطلوبة لرفع امل ببببببتوا الدراسببببببي

 للمشكالت ا  ا ميية لكلية العلو .
 امل ببتوا وا خف  يف  املرتبة ا وج يف امل ببتوا ا ول جاءت مشببكلة ا رشببا  ا  ا ميي لتحتل 

 الرابع.
 .ا تلع مشكلة املقررات الدراسية املرتبة ا وج يف امل توا ال اي والرابع وال ابع 
  ا تلع مشببببكلة اخلدمات اليت تقد  لرفع امل ببببتوا الدراسببببي املرتبة ا وج يف امل ببببتوايت ال الش

 واخلام  وال ام .
 ت االختبارات املرتبة ا وج يف امل توا ال ا  .ا تلع مشكال 
  توجد اختالفات معنوية بني الكليات يف م بببببببتوا املشبببببببكالت املتعلقة  عضببببببباء ايبة التدري  

 .مليدايختبارات  وم توا التدري  اواال  واملشكالت املتعلقة  جلدول  والدائر  التليففيونية
 ات يوا مكان  بةواملكت  ا يتعلق  ملقررات الدراسبببببببيةال توجد اختالفات معنوية بني الكليات فيم

 .  ا ميي  وجمموعات التقويةوا رشا  ا   املا ية
  ا  شتوجد اختالفات معنوية بني  راء الطالبات وفقاً للمعدل الاا مي فيما يتعلق  شكالت ا ر

 .ا  ا ميي  والتدري  امليداي
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  الطالبببببببببببببات وفقبببببببببببباً للمعببببببببببببدل الاا مببببببببببببي فيمببببببببببببا راء  ال توجببببببببببببد اختالفببببببببببببات معنويببببببببببببة بببببببببببببني

واملقبببببببببببببببببررات   والبببببببببببببببببدائر  التليففيونيبببببببببببببببببة  يتعلبببببببببببببببببق  شبببببببببببببببببكالت أعضببببببببببببببببباء ايببببببببببببببببببة التبببببببببببببببببدري 
سببببببببببببببببي  واالختببببببببببببببببببارات  واجلببببببببببببببببدول الدرا  ات املا يبببببببببببببببببةيببببببببببببببببوا مكان  واملكتبببببببببببببببببة  الدراسببببببببببببببببية

 .وجمموعات التقوية
  راء الطالببببببببببببببببات وفقببببببببببببببباً للم بببببببببببببببتوا الدراسبببببببببببببببي يف  توجبببببببببببببببد اختالفبببببببببببببببات معنويبببببببببببببببة ببببببببببببببببني

  واملكتبببببببببببببببببة  م ببببببببببببببببتوا املشببببببببببببببببكالت ا  ا مييببببببببببببببببة املتعلقببببببببببببببببة  عضبببببببببببببببباء ايبببببببببببببببببة التببببببببببببببببدري 
 .ي  واالختبارات  وجمموعات التقويةواجلدول الدراس

  راء الطالببببببببببببببات وفقببببببببببببباً للم بببببببببببببتوا الدراسببببببببببببببي يف  ال توجبببببببببببببد اختالفبببببببببببببات معنويبببببببببببببة بببببببببببببببني
  ةواملقببببببببببببررات الدراسببببببببببببي  م ببببببببببببتوا املشببببببببببببكالت ا  ا مييببببببببببببة املتعلقببببببببببببة  لببببببببببببدائر  التليففيونيببببببببببببة

 .رشد ا  ا ميي  والتدري  امليدايوامل  ات املا يةيوا مكان
  راء الطالببببببببببببات وفقببببببببببباً  البببببببببببة ا نببببببببببب ارات ا  ا مييبببببببببببة  توجبببببببببببد اختالفبببببببببببات معنويبببببببببببة ببببببببببببني

ايببببببببببببببببة التبببببببببببببببدري  وا رشبببببببببببببببا  يف م بببببببببببببببتوا املشبببببببببببببببكالت ا  ا مييبببببببببببببببة املتعلقبببببببببببببببة  عضببببببببببببببباء 
 .ا  ا ميي

  وفقببببببببببببببباً  البببببببببببببببة ا نببببببببببببببب ارات يف ال توجبببببببببببببببد اختالفبببببببببببببببات معنويبببببببببببببببة ببببببببببببببببني  راء الطالببببببببببببببببات
م ببببببببببببتوا املشببببببببببببكالت ا  ا مييببببببببببببة املتعلقببببببببببببة  لببببببببببببدائر  التليففيونيببببببببببببة  واملقببببببببببببررات الدراسببببببببببببية  
واملكتببببببببببببببببببة  وا مكانيبببببببببببببببببات املا يبببببببببببببببببة  واجلبببببببببببببببببدول الدراسبببببببببببببببببي  واالختببببببببببببببببببارات  والتبببببببببببببببببدري  

 .امليداي  وجمموعات التقوية
 ت ا  ا مييببببببببببببة توجبببببببببببد اختالفببببببببببببات معنويببببببببببببة بببببببببببببني  راء الطالبببببببببببببات يف م ببببببببببببتوا املشببببببببببببكال

 .املتعلقة  عضاء ايبة التدري   واالختبارات  والتدري  امليداي
  توجبببببببببببد اختالفببببببببببببات معنويبببببببببببة بببببببببببببني  راء الطالببببببببببببات فيمببببببببببببا يتعلبببببببببببق   ببببببببببببتوا املشببببببببببببكالت

ا  ا مييببببببببببببة اخلا ببببببببببببة بكببببببببببببل مبببببببببببب  الببببببببببببدائر  التليففيونيببببببببببببة  واملقببببببببببببررات الدراسببببببببببببية  واملكتبببببببببببببة  
 .وجمموعات التقويةوا مكانيات املا ية  واجلدول الدراسي  

  توجبببببببببببد عالقبببببببببببة ارتببببببببببببا  معنبببببببببببوي سبببببببببببال   عك بببببببببببي( ببببببببببببني  بببببببببببل مببببببببببب  أعضببببببببببباء ايببببببببببببة
التبببببببببببدري  والبببببببببببدائر  التليففيونيببببببببببببة واملقبببببببببببررات الدراسبببببببببببية واجلببببببببببببدول الدراسبببببببببببي واالختبببببببببببببارات  

 .واملعدل الاا مي للطالبات
  ال توجببببببببببببد عالقبببببببببببببة ارتبببببببببببببا  معنبببببببببببببوي بببببببببببببني  بببببببببببببل مبببببببببببب  املكتببببببببببببببة وا مكانيببببببببببببات املا يبببببببببببببة

 ببببببببببببببببببا ميي وجمموعببببببببببببببببببات التقويببببببببببببببببببة والتببببببببببببببببببدري  امليببببببببببببببببببداي  ومعببببببببببببببببببدل ا  اء وا رشببببببببببببببببببا  ا 
 .ا  ا ميي للطالبات
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ينة م   راسة ميدانية علم ع :العالقة بني است دا  ا نانع واالاااب االجتماعي لدا الشباب عنوان الدراسة
 الشباب والشا ت يف مدينة الراي 

  االجتماعياالاااب 
 است دا  ا نانع 
 ال يد ا لكاوي 
 دايتتاملن 

 

  . حممد  الصبيحي   . محد ب  ان ر املوسم الباحث
  راسة ميدانية  التصنيف
 جامعة ا ما  حممد ب  سعو  اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 ملخص الدراسة ونتائجها:
سببببببببببعع ابببببببببب ت الدراسببببببببببة إج الكشببببببببببا عبببببببببب  العالقببببببببببة بببببببببببني اسببببببببببت دا  الشببببببببببباب يف مدينببببببببببة 

والعوامببببببببببببببل املبببببببببببببب  ر  يف الببببببببببببببراي  لؤنانببببببببببببببع ومببببببببببببببدا شببببببببببببببعورام  الاببببببببببببببااب االجتمبببببببببببببباعي  
وقببببببببببد أجريببببببببببع الدراسببببببببببة امليدانيببببببببببة علببببببببببم عينببببببببببة عشببببببببببوائية مبببببببببب  الشببببببببببباب  تلبببببببببب  العالقببببببببببة.

ر ات   بببببببببببببب  مفبببببببببببببب( 410قوامهببببببببببببببا    البببببببببببببب ي  يعيشببببببببببببببوو يف مدينببببببببببببببة الببببببببببببببراي   ال ببببببببببببببعو ي
( مببببببببببببببببببنهم مبببببببببببببببببب  البببببببببببببببببب  ور و %51.6  :( سببببببببببببببببببنة18 - 17تببببببببببببببببببااو  أعمببببببببببببببببببارام بببببببببببببببببببني  

 ( م  ا ان .47.4% 
واسببببببببببببببببتندت الدراسببببببببببببببببة يف إطاراببببببببببببببببا الن ببببببببببببببببري علببببببببببببببببم ن ببببببببببببببببرييت االسببببببببببببببببت دا  وا شببببببببببببببببباع  

إضبببببببببببببافة إج بعببببببببببببب  املبببببببببببببداخل االجتماعيبببببببببببببة فيمبببببببببببببا يتعلبببببببببببببق  فهبببببببببببببو    والبنائيبببببببببببببة الو يفيبببببببببببببة
االاببببببببببببببااب االجتمبببببببببببببباعي وأبعببببببببببببببا ت ومقايي ببببببببببببببه  واعتمببببببببببببببدت مببببببببببببببنهج امل ببببببببببببببح  سببببببببببببببت دا  

 لقيا  مت فات الدراسة. ؛حتتوي علم عد  مقايي   استمار  استبياو مقننة
 م  أمهها:  أسفرت ع  جمموعة م  النتائجو 

( %61.5 يببببببببببببش إو   ؛الشببببببببببببباب يف مدينببببببببببببة الببببببببببببراي   افببببببببببببة اسببببببببببببت دا  ا نانببببببببببببع بببببببببببببني 
و لن بببببببببببة لببببببببببدوافع   مهببببببببببم مببببببببببا بببببببببببني  ببببببببببال  إج أربببببببببببع سبببببببببباعات.ومع  ي ببببببببببت دمونه يوميبببببببببباً 

 االسببببببببببببببت دا   بببببببببببببباو ا صببببببببببببببول علببببببببببببببم املعلومببببببببببببببات    شبببببببببببببب ل وقببببببببببببببع الفببببببببببببببراأ  والت ببببببببببببببلية
فقبببببببببببببد جببببببببببببباء ال يبببببببببببببد   أمبببببببببببببا جمبببببببببببباالت االسبببببببببببببت دا  والافيببببببببببببه يف مقدمبببببببببببببة اببببببببببببب ت البببببببببببببدوافع.

 تالت املنتدايت العامة    مواقع ا ااي والصور.  ملرتبة ا وجا لكاوي يف ا

 مبببببببببببببا  شبببببببببببببفع الدراسبببببببببببببة أو الشبببببببببببببعور  الابببببببببببببااب االجتمببببببببببببباعي موجبببببببببببببو  لبببببببببببببدا عينبببببببببببببة 
أشبببببببببارت النتبببببببببائج إج وجبببببببببو  و  مبببببببببا   ة أقبببببببببل قلبببببببببياًل مببببببببب  املتوسبببببببببط.لكببببببببب  بدرجببببببببب  الدراسبببببببببة

ور  الابببببببببببااب عالقبببببببببببة ارتباطيبببببببببببة  ات  اللبببببببببببة إ صبببببببببببائياً ببببببببببببني اسبببببببببببت دا  ا نانبببببببببببع والشبببببببببببع
االجتمبببببببببببببببباعي  و بببببببببببببببباو ملت ببببببببببببببببفات العمببببببببببببببببر وا الببببببببببببببببة االجتماعيببببببببببببببببة وامل ببببببببببببببببتوا التعليمببببببببببببببببي 

يف  بببببببببببني مل ي هبببببببببببر   بببببببببببف  و   وم بببببببببببتوا البببببببببببدخل   بببببببببببف  ال إ صبببببببببببائياً يف تلببببببببببب  العالقبببببببببببة
  اللة إ صائية ملت في اجلن  والو يفة.
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ال عو ي علم مواقع التوا ل االجتماعي  مصدر للمعلومات ع   اعتما  الشباب اجلامعي عنوان الدراسة
 عا فة ا ف :  راسة ميدانية علم عينة م  الطلبة ال عو يني يف ا ر و

  عا فة ا ف 
   مصا ر املعلومات 
 الشباب ال عو ي 
  طالب اجلامعات 
  مواقع التوا ل

 االجتماعي

 عما  عبدالر يم ا جيلي الباحث
 ماج تف التصنيف
 ا ر و -جامعة الفمو   اجلامعة
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:

أبببببببببببببرح أسببببببببببببباب اسببببببببببببت دا  وسببببببببببببائل التوا ببببببببببببل االجتمبببببببببببباعي  مصببببببببببببدر للمعلومببببببببببببات عبببببببببببب  

(  و ارتفببببببببببببباع سبببببببببببببقا % 45عا بببببببببببببفة ا بببببببببببببف  ابببببببببببببي سبببببببببببببهولة الو بببببببببببببول إليهبببببببببببببا  بن ببببببببببببببة  

بن ببببببببببببببة  ا ريبببببببببببببة فيهبببببببببببببا  و ببببببببببببب ل  سبببببببببببببهولة إرسبببببببببببببال  بببببببببببببور وملفبببببببببببببات ومقببببببببببببباطع  و لببببببببببببب 

 17% .) 

ويبببببببببببرا مع بببببببببببم املبحبببببببببببو ني أو تنبببببببببببامي النفبببببببببببو  ا يبببببببببببراي جنبببببببببببوب اجلفيبببببببببببر  العربيبببببببببببة  وهتديبببببببببببد 

ا مبببببببببب  القببببببببببومي العببببببببببر   اببببببببببو مبببببببببب  أبببببببببببرح أسببببببببببباب عمليببببببببببة عا ببببببببببفة ا ببببببببببف   و اعتبببببببببب وا أو 

 ولبببببببببة ا مبببببببببارات العربيبببببببببة املتحببببببببببد  ا ليبببببببببا ا ابببببببببم لل ببببببببببعو ية يف اببببببببب ت العمليبببببببببة   مببببببببببا أو 

تمبببببببببببع البببببببببببدويل. و انبببببببببببع مببببببببببب  نتبببببببببببائج اببببببببببب ت العمليبببببببببببة ت بيبببببببببببع عا ببببببببببفة ا بببببببببببف  فاجببببببببببب ت اد

 ال عو ية  الع  أساسي وقو  إقليمية م  ر  يف املنطقة.
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أ ر شبكات التوا ل االجتماعي  الفي  بو   التويا( علم اوااات الفكر ال ياسي لدا الشباب  عنوان الدراسة
 ال عو ي

 التوا ل  شبكات
 االجتماعي

  الفي  بو 
 تويا 
 الفكر ال ياسي 
 الشباب ال عو ي 
 العلو  ال ياسية 

 رند  عبد املهدي العطوي الباحث
 ماج تف التصنيف
 اجلامعة ا ر نية اجلامعة
   1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  بشبببببببببببببببكل  االجتمببببببببببببببباعيمببببببببببببببب  أفبببببببببببببببرا  العينبببببببببببببببة يتبببببببببببببببابعوو مواقبببببببببببببببع التوا بببببببببببببببل  %0.75إو

انببببببببببببع يتببببببببببببابعوو مواقببببببببببببع التوا ببببببببببببل االجتمبببببببببببباعي بشببببببببببببكل متقطببببببببببببع فك ائببببببببببببم  أمببببببببببببا البببببببببببب ي  
علبببببببببببم متابعبببببببببببة جيبببببببببببد  مببببببببببب  قببببببببببببل الشبببببببببببباب ال بببببببببببعو ي   واببببببببببب ا يبببببببببببدل % 7.14ن ببببببببببببتهم 

 ملواقع التوا ل االجتماعي.
  إو أ  بببببببببببر املواقبببببببببببع متابعبببببببببببة مببببببببببب  أفبببببببببببرا  العينبببببببببببة مببببببببببب  الشبببببببببببباب ال بببببببببببعو ي ابببببببببببو موقبببببببببببع

  تببببببببببببالت موقببببببببببببع "تببببببببببببويا" بن بببببببببببببة مبويببببببببببببة بل ببببببببببببع %4.58"الفببببببببببببي  بببببببببببببو "   ببببببببببببا ن بببببببببببببته 
ومببببببببببببب     قبببببببببببببي شببببببببببببببكات التوا بببببببببببببل االجتمببببببببببببباعي  م بببببببببببببل: "اببببببببببببباي فبببببببببببببايا" و  6.10%

 .%5.18"لينكد إو" .. إخل  بن بة 
  ي بببببببببببببببت د  الشبببببببببببببببباب ال بببببببببببببببعو ي مواقبببببببببببببببع التوا بببببببببببببببل االجتمببببببببببببببباعي يف التوا بببببببببببببببل مبببببببببببببببع

 أفبببببببببرا  ا ابببببببببل وا قبببببببببارب؛  و اببببببببب ت املواقبببببببببع أ ببببببببببحع مببببببببب  أابببببببببم وسبببببببببائل التوا بببببببببل ببببببببببني
ادتمبببببببببببببع؛ لقلبببببببببببببة تكلفتهبببببببببببببا  ول بببببببببببببرعتها الفائقبببببببببببببة يف إيصبببببببببببببال الرسبببببببببببببائل علبببببببببببببم اخبببببببببببببتال  

 .حمتوااا  سواء  انع نصاً أو  ور  أو فيديو
  الشببببببببببببببببباب ال ببببببببببببببببعو ي ي ببببببببببببببببت د  مواقببببببببببببببببع التوا ببببببببببببببببل االجتمبببببببببببببببباعي  ببببببببببببببببد  الافيببببببببببببببببه

 .والت لية
   الشببببببببببببباب ال ببببببببببببعو ي ي ببببببببببببت د  مواقببببببببببببع التوا ببببببببببببل االجتمبببببببببببباعي للبحببببببببببببش عبببببببببببب   تبببببببببببب

 .ت ص يف جمال ال
  مشبببببببببببببار ة الشبببببببببببببباب ال بببببببببببببعو ي يف مواقبببببببببببببع التوا بببببببببببببل االجتمببببببببببببباعي "الفبببببببببببببي  ببببببببببببببو " و

 ."تويا"  أ رت علم بناء الفكر ال ياسي لديهم
  سبببببببببببامهع مواقبببببببببببع التوا بببببببببببل االجتمببببببببببباعي يف التعبببببببببببر  إج منبببببببببببا   مببببببببببب   يبببببببببببا  الشبببببببببببعوب

 .ا خرا
  مواقبببببببببببببع التوا بببببببببببببل االجتمببببببببببببباعي ت ببببببببببببباام يف تشبببببببببببببكيل اواابببببببببببببات الشبببببببببببببباب ال بببببببببببببعو ي

 .ال ياسية
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العالقة بني التعر  ل امج تلففيوو الواقع واهلوية ال قافية م  وجهة ن ر الشباب اجلامعي ال عو ي  عنوان الدراسة
 (اراب  يدول أمنو جأ  برانمج 

  اوببببااببببات الشببببببببببببببببببباب
 ال عو ي

 الطالب اجلامعيوو 
 اهلوية ال قافية 
 التلففيوو 

 افل الكويك سعد ان ر  الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة الفمو  اجلامعة
   1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:

  لعببببببببببببد  أسببببببببببببباب "أراب  يببببببببببببدول"مبببببببببببب  أفببببببببببببرا  العينببببببببببببة يشبببببببببببباادوو بببببببببببببرانمج  %67.7إو  
منهبببببببببببببا: وجبببببببببببببو  ش صبببببببببببببيات مشبببببببببببببهور   أسبببببببببببببلوب إخبببببببببببببرا  الببببببببببببب انمج  للت بببببببببببببلية وقضببببببببببببباء 

 وقع الفراأ.
  ا  ابيبببببببببببببة ملشبببببببببببببااد  الببببببببببببب انمج: ت ببببببببببببباعد علبببببببببببببم االاتمبببببببببببببا   مل هبببببببببببببر اخلبببببببببببببارجي  ا اثر

تشببببببببببب ل متابعبببببببببببة الببببببببببب انمج عببببببببببب   ارسبببببببببببة ابببببببببببواايت أخبببببببببببرا  ي ببببببببببباعد مشبببببببببببااد  الببببببببببب انمج 
 علم االاتما   لصحة.

   أ  ببببببببببر ا شببببببببببباعات املتحققببببببببببة لببببببببببدا العينببببببببببة اببببببببببو معرفببببببببببة  قافببببببببببات الشببببببببببعوب ا خببببببببببرا
 والشعور  لرا ة واملتعة وا اثر .

 لبببببببببببدا العينبببببببببببة: أشبببببببببببعر حبببببببببببباجيت النف بببببببببببية للهبببببببببببروب مببببببببببب   ة شبببببببببببباعات املتحققبببببببببببأقبببببببببببل ا
 واقعي إج واقع  خر  أشعر  و ال انمج يع  ع  مشاعري.

   ق لبببببببببببببع ا اثر ال بببببببببببببلبية للببببببببببببب انمج يف تنكبببببببببببببر ا فبببببببببببببرا  لببببببببببببببع  التقاليبببببببببببببد االجتماعيبببببببببببببة
 والفر  ال قافية.  خل لة عا ات ا سر  االجتماعيةوم امهة ال انمج يف
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   اب الشباب اجلامعي لقيم املواطنةإ ور ال امج ا وارية يف  عنوان الدراسة

  جو ا القنا  ال عو ية 
 ال امج ا وارية 
 طالب اجلامعات 
 الشباب ال عو ي 
 املواطنة 

 عبد الرمح      ال امدي الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة الفمو  اجلامعة
   1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 يبببببببببببش  ؛قليلبببببببببببة –بشبببببببببببكل عببببببببببا   -قنبببببببببببوات ال ببببببببببعو ية لمتابعببببببببببة أفبببببببببببرا  عينببببببببببة الدراسبببببببببببة ل 

 -بشببببببببببببببكل عببببببببببببببا   -بينببببببببببببببع نتببببببببببببببائج الدراسببببببببببببببة أو متابعببببببببببببببة الطلبببببببببببببببة للقنببببببببببببببوات ال ببببببببببببببعو ية 
  انع  عدل ساعة ف قل.

  البببببببببببببيت تتناوهلبببببببببببببا إو معبببببببببببببدل متابعبببببببببببببة أفبببببببببببببرا  عينبببببببببببببة الدراسبببببببببببببة للموضبببببببببببببوعات االقتصبببببببببببببا ية
الببببببببببب امج ا واريبببببببببببة يف القنبببببببببببا  ال بببببببببببعو ية ا وج  انبببببببببببع ضبببببببببببعيفة؛  بببببببببببا يشبببببببببببف إج أو الببببببببببب امج 
االقتصببببببببببا ية وبببببببببببرامج املببببببببببال وا عمببببببببببال لي ببببببببببع مبببببببببب  ضببببببببببم  ااتمامببببببببببات الطلبببببببببببة اجلببببببببببامعيني 

 .املتابعني لل امج ا وارية يف القنا  ال عو ية ا وج
    ال توجببببببد فببببببروة  ات  اللببببببة إ صببببببائيةa = 05.0   تعببببببفا   ببببببر اجلببببببن  مبببببب )

وجهبببببببببببة ن بببببببببببر الطلبببببببببببببة اجلبببببببببببامعيني وبببببببببببات  ور البببببببببببب امج ا واريبببببببببببة يف القنبببببببببببا  ال ببببببببببببعو ية ا وج 
 .يف إ  ا م قيم املواطنة

 ال توجد فروة  ات  اللة إ صائية تعفا   ر امل توا الدراسي. 
   توجببببببببببد فببببببببببروة  ات  اللببببببببببة إ صببببببببببائية تعببببببببببفا   ببببببببببر الكميببببببببببة  وجبببببببببباءت الفببببببببببروة لصببببببببببا

ات ا ن ببببببببببببببانية؛  ببببببببببببببا يشببببببببببببببف إج أو طلبببببببببببببببة الكليببببببببببببببات ا ن ببببببببببببببانية أ  ببببببببببببببر متابعببببببببببببببة الكليبببببببببببببب
 .لل امج ا وارية اليت تب ها القنا  ال عو ية ا وج

  توجببببببببببد فببببببببببروة  ات  اللببببببببببة إ صببببببببببائية تعببببببببببفا   ببببببببببر معببببببببببدل متابعببببببببببة القنببببببببببوات ال ببببببببببعو ية
 .بشكل عا 

  ا واريببببببببببببة يف توجببببببببببببد فببببببببببببروة  ات  اللببببببببببببة إ صببببببببببببائية ملعببببببببببببدل م ببببببببببببتوا متابعببببببببببببة البببببببببببب امج
القنببببببببببا  ال ببببببببببعو ية ا وج بببببببببببني سبببببببببباعة ف قببببببببببل و أ  ببببببببببر مبببببببببب  سبببببببببباعة إج سبببببببببباعتني  وجبببببببببباءت 
الفببببببببببروة لصببببببببببا  أ  ببببببببببر مبببببببببب  سبببببببببباعة إج سبببببببببباعتني؛ وابببببببببب ا يببببببببببدل علببببببببببم أو معببببببببببدل متابعببببببببببة 

جبببببببببباء  عببببببببببدل مبببببببببب  سبببببببببباعة إج سبببببببببباعتني  ويشببببببببببف  -بشببببببببببكل عببببببببببا   -القنببببببببببوات ال ببببببببببعو ية 
 .نوات ال عو ية ل  إج ااتما  م  عينة الدراسة  تابعة الق
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مدينة   راسبببببة ميدانية يف :أ ر اجلماعة املرجعية ا سببببباسبببببية علم القرار الشبببببرائي للشبببببباب ال بببببعو ي عنوان الدراسة
 الراي 

 ادتمع ال عو ي 
 الشباب 
 الشراء 
 اجلماعة املرجعية 
  مدينة الراي 

 أسيل عبدب الداي  الباحث
 ماج تف التصنيف
 اجلامعة ا ر نية اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 جلماعات املرجعية علببببم قببببرار شببببراء املالببببب  للببببشباب ال عو ي. ومت   ر ا اللة إ صائية  وجدت

و  ادتمع يليهم ا  دقاء و   التو ل إج أو حمالء العمل ام ا   ر   فاً علم قبرار شبراء املالبب 
 واملشااف  وا سر  أخفاً .

  رتلا   ف اجلماعات املرجعية علم قرار شراء املالب  عند الشباب ال عو ي بببببببببببببببباختال   ل
م :  معدل است دا  ا نانع  الدخل الشهري لرب ا سر   اجلبببببببببببببن   الفببببببببببببببة العمريبببببببببببببة  منطقة 

 .ال ك   امل توا التعليمي(
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العربية   راسبببببببة ميدانية يف اململكة :اوااات الشبببببببباب ال بببببببعو ي حنو امله  ا رفية يف منطقة اجلو  عنوان الدراسة
 ال عو ية

  اجلو 
 اوااات الشباب 
 ا ر  املهنية 
 العمل والعمال 

 سعو  مقبول سند الشراري الباحث
 ماج تف التصنيف
 اجلامعة ا ر نية اجلامعة
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 تقبل مل ماو وأ ا ضوأمهيتها للمجتمع ال عو ي    ابية حنو امله  ا رفيةإانا  اوااات  ع ان

وو عولك   انع االوااات سلبية حنو العمل فيهبببببببببببببببا   مبببببببببببببببا أ م ال يشج ال ي يدخل فيها. الفر 
 .الدخول يف  قل امله  ا رفيةا م  أقار م علم إخوا م أو أ دً 

 ختال   ؛ ما أو اوااات الشباب ال عو ي حنو امله  ا رفية اختلفبع فبي ادبال االجتمباعي 
 . عمل ا ب  عمبل ا    عبد  أفبرا  العائلة( :م ل  بع  املت فات االقتصا ية واالجتماعية

 تال  بع   خ ؛فبببي ادبببال املبببا ي ب ال عو ي حنو امله  ا رفية  ما واختلفع اوااات الشبا
  مكاو ا قامة  وعد  أفرا  ا سر (.   م ل:املت فات االقتصا ية واملت فات االجتماعية

 تو يات البا ش:
ية  ووضع ف ن ر  ادتمببببع حنببببو املهبببب  ا رفيوأو م البا ش بضرور  االستفا   م  وسائل ا عال  لت 

و امله   ابية حنإم  أجبببببببببببببل تنميبببببببببببببة اواابببببببببببببات  ؛ع  امل اقات املهنية والعملية يف  فو  مبكر ب
 .ا رفية
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 رااب اما لدا الشباب ال عو ي و  وراا يف الوقاية م  ا بعا  االجتماعية و ال قافية للوعي ا  عنوان الدراسة

  ماا الوعي 
 الشباب ال عو ي 
  راابا مكافحة 

 عاي  محو  م فر البقمي الباحث
   تورات التصنيف
 جامعة ا حار اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 أهداف الدراسة:
  حتديببببببببببد  ور ا بعبببببببببببا  االجتماعيبببببببببببة وال قافيببببببببببة للبببببببببببوعي ا مبببببببببببا لببببببببببدا الشبببببببببببباب ال بببببببببببعو ي

 يف الوقاية م  ا رااب.
   االجتماعيبببببببببببة وال قافيبببببببببببة للبببببببببببوعي ا مبببببببببببا لبببببببببببدا الشبببببببببببباب معرفبببببببببببة العالقبببببببببببة ببببببببببببني ا بعبببببببببببا

 ال عو ي.
   التعببببببببببر  علببببببببببم العالقببببببببببة بببببببببببني الببببببببببوعي ا مببببببببببا لببببببببببدا الشببببببببببباب ال ببببببببببعو ي والوقايببببببببببة مبببببببببب

 ا رااب.
   معرفبببببببببببة مبببببببببببدا اخبببببببببببتال  البببببببببببوعي ا مبببببببببببا لبببببببببببدا الشبببببببببببباب الببببببببببب ي  عايشبببببببببببو ا  بببببببببببدا

 ا راابية ع  افام.
 بعببببببببببببد ا  بببببببببببببدا   التعببببببببببببر  علببببببببببببم مببببببببببببدا اخببببببببببببتال  البببببببببببببوعي ا مببببببببببببا لببببببببببببدا الشببببببببببببباب

 ا راابية.
  فاايم معينة. مقاسةالتعر  علم العالقة بني الوعي الديا والوعي ا ما  
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 :  راسة لعينة م  طلبة جامعة املل  عبدالعفيف يف جد ااات الشباب ال عو ي حنو ا رااباو عنوان الدراسة

 ال عو ي الشباب 
  ا رااب 
 اوااات الشباب 

 حممد سليم  اار الشراري الباحث
   تورات التصنيف
 اجلامعة ا ر نية اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ال توجببببببببببد فببببببببببروة بببببببببببني اوااببببببببببات الشببببببببببباب ال ببببببببببعو ي حنببببببببببو ا رابببببببببباب تعببببببببببفا إج مكبببببببببباو

 ا قامة أو إج الدخل الشهري.
  فروة بني اوااات الشباب حنو ا رااب تعفا إج  الة العمل.توجد 
  ال توجببببببببببببد فببببببببببببروة تعببببببببببببفا إج الكليببببببببببببة  ببببببببببببول العمليببببببببببببات ا راابيببببببببببببة  وتن ببببببببببببيم القاعببببببببببببد  

أو اسبببببببببببتهدا  ا جانببببببببببب  يف ادتمبببببببببببع ال بببببببببببعو ي  أو  بببببببببببول أ بببببببببببر ا راببببببببببباب علبببببببببببم  ببببببببببببور  
 أ  ر م  افام. سلبيا وقا طلبة الكليات العلمية قد  اوا سال   رام أو م

  ًتعبببببببببببفا إج م بببببببببببتوا ال بببببببببببنة الدراسبببببببببببية  بببببببببببول ا راببببببببببباب  توجبببببببببببد فبببببببببببروة  البببببببببببة إ صبببببببببببائيا
يف ادتمبببببببببببع ال بببببببببببعو ي  ولصبببببببببببا  طلببببببببببببة ال بببببببببببنوات املتقدمبببببببببببة  الببببببببببب ي  ابببببببببببم أ  بببببببببببر عرضبببببببببببة 

 لؤرااب.
   ال توجببببببببببد فببببببببببروة  الببببببببببة إ صببببببببببائياً بببببببببببني اوااببببببببببات الشببببببببببباب  اخببببببببببل ادتمببببببببببع ال ببببببببببعو ي

 تعفا إج مكاو ا قامة.  خل ادتمع ال عو يوبني م  يقوموو  لتفجفات  ا
 شببببببببببببباب حنببببببببببببو ا رابببببببببببباب تعببببببببببببفا إج توجببببببببببببد فببببببببببببروة  الببببببببببببة إ صببببببببببببائياً بببببببببببببني اوااببببببببببببات ال

 إ   انع مواقا الشباب ا    سناً أ  ر سلبية م  افام. العمر؛
  اببببببببببباب تعبببببببببببفا إج ال توجبببببببببببد فبببببببببببروة  البببببببببببة إ صبببببببببببائياً ببببببببببببني اواابببببببببببات الشبببببببببببباب حنبببببببببببو ا ر

  إو الشببببببببببببببباب  افببببببببببببببة  انببببببببببببببع مببببببببببببببواقفهم متطابقببببببببببببببة وببببببببببببببات إ م ببببببببببببببتوا الببببببببببببببدخل الشببببببببببببببهري؛
 ا رااب يف ادتمع ال عو ي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

48 

 

 

 ملينوظة البياانت 57

املت فات االجتماعية املرتبطة بدرجة الوعي ال ببببياسببببي عند الشببببباب ال ببببعو ي:  راسببببة ميدانية علم  عنوان الدراسة
 طالب جامعة القصيم

 الشباب ال عو ي 
  يةاالجتماع املت فات 
  الوعي ال ياسي 
  جامعة  طالب

 القصيم
 

 شيمة بنع فال  الرشيدي الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة القصيم اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 فيما يتعلق ابملتغريات االجتماعية األسرية:

 أ  ر م  ا مهات. أو ا  ء يقوموو بدور يف حاي   الوعي ال ياسي ل بناء 
   أو ا شبببببببببببقاء الببببببببببب  ور ي بببببببببببامهوو ببببببببببببفاي   البببببببببببوعي ال ياسبببببببببببي أ  بببببببببببر مببببببببببب  ا شبببببببببببقاء ا ان

 يف الطبقة االقتصا ية الوسطم.
  مبببببببببا يتفببببببببببق أفببببببببببرا  ا سبببببببببر  يف تصببببببببببوراهتم للقضببببببببببااي ال ياسبببببببببية علببببببببببم الطبقببببببببببة االقتصببببببببببا ية 

 ال نية.
 أما فيما يتعلق ابملتغريات التعليمية:

  وا سببببببببببببات   يف املر لببببببببببببة ال انويببببببببببببة واملقببببببببببببررات تعتبببببببببببب  مصببببببببببببدراً  فبببببببببببب و ا نشببببببببببببطة املدرسببببببببببببية
 للوعي ال ياسي للشباب يف ادتمع.

 :الدينية وفيما يتعلق ابملتغريات
  ا للوعي ال ياسي ل فرا .مصدر  أو امل س ات الدينية يف ادتمع تعت 

 وفيما يتعلق ابملتغريات العاملية:
  ات العربيبببببببببببة ابببببببببببي مصبببببببببببدر للبببببببببببوعي ال ياسبببببببببببي أو ا بببببببببببوارات ال قافيبببببببببببة ال ياسبببببببببببية يف القنبببببببببببو

وأو  االقتصببببببببببببببببا ية املتوسببببببببببببببببطة والعاليببببببببببببببببة.و  فببببببببببببببببرا  ادتمببببببببببببببببع يف امل ببببببببببببببببتوايت االجتماعيببببببببببببببببة 
نانبببببببببببع يف املواقبببببببببببع العربيبببببببببببة ابببببببببببي مصبببببببببببدر للبببببببببببوعي ال ياسبببببببببببي  فبببببببببببرا  ادتمبببببببببببع   مبببببببببببا أو ا 

الصبببببببببببحا العربيبببببببببببة ابببببببببببي مصبببببببببببدر للبببببببببببوعي ال ياسبببببببببببي  فبببببببببببرا  ادتمبببببببببببع يف  افبببببببببببة امل بببببببببببتوايت 
 االقتصا ية.و اعية االجتم
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 معاجلة قضااي ادتمع ال عو ي يف قنا  ا خبارية و العربية و اوااات الشباب اجلامعي حنواا عنوان الدراسة

  ادتمع ال عو ي 
   القضااي االجتماعية 
   القنوات الفضائية 
   اوااات الشباب

 اجلامعي
   ا خباريةقنا 
 قنا  العربية 

 فال  عامر فواح الدمهشي الباحث
   تورات التصنيف
 جامعة القاار  اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 أهداف الدراسة:
 أواًل: ر د خصائ  معاجلة قضااي ادتمع ال عو ي يف النشرات وال امج بقنبا  ا خبارية والعربية. 

مالمح معاجلة قضااي ادتمع ال عو ي فبببببببببي النبببببببببشرات والببببببببببرامج املقدمة يف ااتني  اثنياً: املقارنة بني
 القناتني.

اثل اً: معرفة وحتديد اوااات الشببببباب اجلامعي ال ببببعو ي ال ي  تعرضببببوا لقنا  الدراسببببة حنو قضببببااي 
 جمتمعهم. 

ربية يف معاجلتهما رية والعرابعاً: اختبار افااضببببببببببببببات ن رية ا طر ا خبارية اليت تو فها قنا  ا خبا
 و وراا يف تشكيل اوااات الشباب اجلامعي الب عو ي حنو ا ت القضااي.  قضااي الدراسةل
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ون  بع  ا عمال يف ادتمع اخلليجي:  راسببببة اجتماعية  سببببباب بعد الشببببباب ع  مه  سببببوة  عنوان الدراسة
 امل تهل  يف جد 

 العمل املها 
 االاااب املها 
 الابية ا سرية 
 الابية املدرسية 
 اال اا  املها 
 الشباب ال عو ي 
 مه  ال وة 
  سوة امل تهل 

 سعيد ب  فا  محو  ال ر ة الباحث
   تورات التصنيف
 جامعة املل  عبد العفيف اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
ع سببببببببببببببوة  يببش  تبب اي نتببا  التطور التببارري لل بباار ؛ بباار  التجنبب  املها يف الوقببع الراا  

ا ا االاااب املهابقاد اليت يعفح   ان الة  قافة و ارسبببة علم العمالة الوافد  من لقةامل بببتهل  سبببوقاً 
لشببببببباب ل ا جعل املناف ببببببة علم العمل يف ال ببببببوة مناف ببببببة  ببببببعبة والتفرأ الدائم م  أجل العمل؛ 

رور  تفر  ض اليت  وال يدر  متطلبات الدخول يف ال وة  ال ي يفتقد اال اا  املها  ال عو ي
وتعلم املهنة   تتطل  منه التفرأ والقبول   جر القليل يف البدايةو  ما  ارسببببببببببة العمل لتعلم  قافته   

 علم يد املعلم.
علم مفهو   املرتكف   ا سببببببببرية واملدرسببببببببية  ل ما ميلكه م   قافة عمل اي نتا  الابية  ل  ل  يف

 بعيداً ع  مفاايم العمل ا ر واال اا  املها والتفرأ م  أجل العمل.  العمل ا كومي وامل جور
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ات اليت ا شبببباعو اسبببت دامات الشبببباب اجلامعي ال بببعو ي ملواقع الصبببحا ا لكاونية ال بببعو ية  عنوان الدراسة
 "حتققها " الدوافع   ا شباعات   املضامني   االوااات    جم املشار ة

  شبكة ا نانع 
  الصحا ا لكاونية 
  طالب اجلامعات 
 االطالع 
 تنويع املوضوعات 

 مفر  ب      اجلابري الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف

 -بشبببببرية لالسبببببتشبببببارات العلمية وتنمية املوار  الامل سببببب بببببة العربية  -ادلة العربية للعلو  االجتماعية  اجلامعة
 مصر

  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 ا كاونية بدرجة متوسطة م  االنتا لو الن بة ا    م  العينة ام ال ي  يقردوو الصبحا إ : 

(  % 1.16و د أو   . ( % 6.06 يش  انع ن بتهم    ( أاي  يف ا سبوع 4  م  يومني إج 
صبلع   وال ي  يقردو ا بدرجة عالية م  االنت ا    يومياً( كاونيبة  نت ا  ات ا ليقردوو الصحا 
  بينمبا الب ي  يقردو با بدرجة ضعيفة  ( م  أفرا  العينة % 4.10جاءت    يش  ؛علبم الن بة ا قل

 .(%7.10 انع ن بتهم    يبش ؛ت ا  انع ن بتهم تفوة ال ي  يقردو ا بدرجة عالية م  االن
 ما كاونية  بينا ل( يقضوو أقل مب  ساعة يوميًا يف قراء  الصحا % 51العينة قامًا   نصا

وا ا أقل م  النتيجة اليت   ( م  أفرا  العينة% 5.1ساعات ام فقط    4  بر مب  ال ي  يقردو ا  
   ساعات 0 أو ال ي  يقردوو أ  ر م   يش تو ل إج ؛( لع هلا  راسة   أ. ا    ال اريتو 
7 %). 
    واي تفوةم  مناحهلم كاونيبةا ل( يقردوو الصحا %7.68الن بة ا علبم مب  أفببرا  العينبة   
وا ت نتيجة (  %4.10؛  يش جاءت ن بتهم   ن بة ال ي  يقردو ا م  اجلامعة -بشبكل  بف  -

 .دراستهم  وانشب ال الطبالب بو ل  لضيببق الوقبع ؛ يش إنه م  الصع  قراءهتا م  اجلامعة ؛طبيعية
 للصحيفة  يةكاونا لكاونية م  خالل تصفح املواقبع ا لو  صول أفرا  العينة علم ا خببار إ

ا م ل لالطالع علبم  بل اي وعليه ف و ا ت الطريقة  ؛(%  8.85 صل علبم أعلبم ن بة  
م  خالهلا     وأيضباً يتمكويبه م   ور ورسو  ومقاطع فيبديوكاونيبة وما حتا لامني الصحيفة مضب

وال ال كاونية ع  طريق رسائل اجلا لو و متابعبة أخببار الصبحا  ا شباعات الالحمة له. حتقيق
د جاءت فق ؛كاونيةا لحتقبق ا شباعات اليت ي عم هلا الشباب م  خالل است دامهم للصحا 

 .( فقط% 7.0ن بتها   
  الفي بو ":   م لكاونيةا لأشار بع  أفرا  العينة إج وسبائل أخبرا ملتابعبة أخببار الصبحا "
 . "تويا" و
 ؛  يش  صلع علم تكرار اي  حيفة  سبق( (1فة اليت  صلع علم التفضيل رقم  و الصحيإ
يفة :  حم ل  وب ل  تكوو قد تفوقع علم  حا قدمية وعريقة (؛%0.84ون ببة    (110 

 ب ل   -و حيفة املدينة (  %7.61ون بة   (80اءت يف املرتبة ال انية بتكرار  التبي ج  ( عكباظ
 .(% 8.41ون بة   (56اءت يف املرتبة ال ال ة بتكرار  اليت ج  -
  الرايضة تعلقة ببواملضامني امل  (واجلرمية املتعلقة بب   ا وا   الشباب اجلامعي يفضلوو املضامني )  

 علبم تكبرار  صلعو     فموضوعات ا وا   واجلرمية؛  يبش جاءات يف املرتبة ا وجعلم  د سواء
موضوعات الرايضة علم نفب  التكرار  -  ل   -و صلع  (.% 4.66ون بة مبوية     (87 

  ( يف   . سعيد  يد وقد اتفقع ا ت الدراسة مع ما تو لع لبه  راسبة .ونف  الن بة املبوية
 .يف املضامني املفضلة صول موضوعات ا وا   واجلرمية علم مرتبة متقدمبة 
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 :  راسة ميدانيةلدا الشباب اجلامعي ال عو ي مصداقية وسائل التوا ل االجتماعي عنوان الدراسة

  االتصاالتوسائل 
  مواقع التوا ل

 االجتماعي
 طالب اجلامعات 
 الشباب ال عو ي 
 تويا 
  في بو 
 يوتيوب 

 عبدب حممد الوحاو الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 اجلمعية املصرية للعالقات العامة -جملة حبو  العالقات العامة الشرة ا وسط  اجلامعة
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 الدراسة:نتائج 
 تويابببببببببببببببب " بة ل لن مرتفعةة وسائل التوا ل االجتماعي  انع ين بة ال قة للشباب يف مصداق " 

 من ف  "  فمعببدل ال قببة فيهمببااليوتيوب"أو  "الفي  بو "أمببا بببه مع م أفرا  العينببة.  والبب ي ي ق
 ."يوتيوبب "ا ة لخ وضعيا 

  الشببببببببببببباب  بني اأ  ر وسببببببببببببائل التوا ببببببببببببل االجتماعي اعتما اً وتولية وانتشببببببببببببار  "تويا"تبني أو
 ."اليوتيوب"   "الفي بو "تالت   ال عو ي

  عد  وجو  فروة  ات  اللة إ صبببببببببببائية بني ال  ور وا ان  يف مصبببببببببببداقية وسبببببببببببائل التوا بببببببببببل
 خبار.ا االجتماعي يف نقل 
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النف ية واالجتماعية لتعر  الشباب اجلامعي ال عو ي واملصري لل ناب شات    د قنوات ا اثر  عنوان الدراسة
 التوا ل االجتماعي

 العالقات االجتماعية 
  قنوات التوا ل

 االجتماعي
 ال ناب شات 
 الشباب 
 ا تمية التكنولوجية 
 ال راء املعريف 
 الشباب املصري 
 الشباب ال عو ي 

 

 محد علي حممد اري  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 اجلمعية املصرية للعالقات العامة -جملة حبو  العالقات العامة الشرة ا وسط  اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 افة  اجلامعي  ال بببببببعو ي واملصبببببببري( و  وجو  فروة  ات  اللة إ صبببببببائية بني جن بببببببية الشبببببببباب 

 التعر  لل ناب شات.
  الة إ صببببائياً بني   افة تعر  الشببببباب لل ببببناب شببببات ملت ف امل ببببتوا االجتماعي وجو  فروة 

 .واالقتصا ي  يف  ني مل ي بع وجو  فروة  الة إ صائياً ملت في  النوع وا الة االجتماعية(
  سبببببباب التعر  لل بببببناب وجو  فروة  ات  اللة إ صبببببائية بني الشبببببباب املصبببببري وال بببببعو ي 

  .صري  لصا  الشباب املشات
  ة املتحققة ا شباعات االجتماعيو وجو  عالقة ارتباطية بني   افة تعر  الشباب لل ناب شات

 منه.
 .وجو  عالقة ارتباطية بني   افة تعر  الشباب لل ناب شات و رجة  قة املبحو ني به 
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: ااي الرايضببيةمتابعة القضبب الصببحا الرايضببية ا لكاونية يفاعتما  الشببباب اجلامعي ال ببعو ي علم  عنوان الدراسة
  راسة م حية

  الصحا الرايضية
 ا لكاونية

 الصحا ا لكاونية 
 عال  الرايضيا  
 الشباب اجلامعي 
 القضااي الرايضية 

 عبداملل  ب  عبدالعفيف الشلهوب الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 جامعة املل  سعو  اجلامعة
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  نانببببببببببببع بشببببببببببببكل أساسببببببببببببي يف ا صببببببببببببول علببببببببببببم املعلومببببببببببببات ا اعتمببببببببببببا  الشببببببببببببباب علببببببببببببم

 .الرايضية
 ارتفاع مدا متابعة القضااي الرايضية يف الصحا ا لكاونية الرايضية. 
 تر ف االعتما  علم الصحا ا لكاونية الرايضية يف متابعة القضااي الرايضية. 
  تر بببببببببببف االعتمبببببببببببا  علبببببببببببم الصبببببببببببحا ا لكاونيبببببببببببة الرايضبببببببببببية يف متابعبببببببببببة ا لعببببببببببباب الرايضبببببببببببية

 .علم  ر  القد 
   تر بببببببببببفت  وافبببببببببببع الشببببببببببببباب علبببببببببببم: متابعببببببببببببة نشبببببببببببا  الفريبببببببببببق الرايضببببببببببببي الببببببببببب ي يشببببببببببببجعه

 متابعة أخبار الرايضة  معرفة أخبار الالعبني.
 لكاونيببببببببببة فا ببببببببببف يف سببببببببببهولة تصببببببببببفح وقببببببببببراء  الصببببببببببحا ا   أمببببببببببا  افببببببببببع الت ببببببببببلية والافيببببببببببه

 الرايضية.
  ة إ صببببببببببائية بببببببببببني  وافببببببببببع لببببببببببال  شببببببببببفع نتببببببببببائج الدراسببببببببببة وجببببببببببو  عالقببببببببببة ارتباطيببببببببببة  ات

اعتمبببببببببا  املبحببببببببببو ني علببببببببببم الصببببببببببحا الرايضببببببببببية ا لكاونيببببببببببة و رجببببببببببة اعتمببببببببببا ام علببببببببببم تلبببببببببب  
 الصحا يف متابعة القضااي الرايضية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

53 

 ملينوظة البياانت 42

الشببببببببببببببباب اجلامعي م  قيم التحديش:  راسببببببببببببببة ميدانية علم عينة م  الطالب والطالبات موقا  عنوان الدراسة
 ال عو يني يف جامعة املل  سعو   لراي 

 الشباب اجلامعي 
 قيم التحديش 

 عبد الرمح  ب  عبد ب الشقف الباحث
 ماج تف التصنيف
 املل  سعو  اجلامعة
 اب1401 التاريخ

 أهم النتائج

م البا ش الشباب اجلامعي  إج   ال  ش صيات  اي:  ديش  وتقليدي  وانتقايل  و ل  ق    
م  خالل استطالع  رائهم  ول    عشر  قيمة م  قيم التحديش  اي:  قيمة ا فا   م  الوقع 

 -قيمة اهلوية ال اتية  -قيمة ردية العامل  -قيمة االلتفا    ن مة  والقوانني  -قيمة الت طيط  -
قيمة  -قيمة ا  اح  -قيمة ا فاظ علم البيبة  -قيمة الصحة واملر   -يمة االختيار الفواجي ق

قيمة التعر  للتقنية  -قيمة قبول ا خر  - قيمة االختيار املها - قيمة اال خار -االستهال  
معة املل  اقيمة ا اا  املرأ (. وطبقع الدراسة امليدانية علم طالب وطالبات ج -ووسائل االتصال 

سعو  يف مدينة الراي   املنت مني يف الدراسة يف الفصل الدراسي ا ول للعا  اجلامعي 
 ( طالبا وطالبة. 011 . وبل   جم العينة  1111/1111 -اب 1401/1401

  تو ببببببببببببلع نتببببببببببببائج الدراسببببببببببببة إج أو الشببببببببببببباب اجلببببببببببببامعي ال ببببببببببببعو ي  ببببببببببببدا ي يف تعاملببببببببببببه
مببببببببع قببببببببيم: ا فبببببببباظ علببببببببم البيبببببببببة  وا بببببببباا  املببببببببرأ . وتقليببببببببدي يف تعاملببببببببه مببببببببع قببببببببيم: الصببببببببحة 
واملببببببببببببر   ورديببببببببببببة العببببببببببببامل  واال خببببببببببببار. وانتقببببببببببببايل يف تعاملببببببببببببه مببببببببببببع قببببببببببببيم: قبببببببببببببول ا خببببببببببببر  

يببببببببببببببار الفواجببببببببببببببي  واالسببببببببببببببتهال   وا  بببببببببببببباح والت طببببببببببببببيط  وا فببببببببببببببا   مبببببببببببببب  الوقببببببببببببببع  واالخت
واالختيببببببببببببار املهببببببببببببا  والتعببببببببببببر  للتقنيببببببببببببة ووسببببببببببببائل االتصببببببببببببال  واهلويببببببببببببة ال اتيببببببببببببة  وااللتببببببببببببفا  

   ن مة  والقوانني. 
  بلبببببببببب  املتوسببببببببببط ا  ببببببببببا  العببببببببببا  لدرجببببببببببة اسببببببببببتجابة الشببببببببببباب اجلببببببببببامعي ال ببببببببببعو ي وببببببببببات

 رجبببببببببببببات(   حنبببببببببببببرا   4 رجبببببببببببببة مببببببببببببب   1.770 لتحبببببببببببببديش الرئي بببببببببببببة بوجبببببببببببببه عبببببببببببببا  قبببببببببببببيم ا
(  رجببببببببببة؛  ببببببببببا يببببببببببدل علببببببببببم عببببببببببد  وجببببببببببو  تببببببببببباي   بببببببببببف يف 1.141يبببببببببباري  بببببببببب ف بلبببببببببب   مع

بنببببببببببباء اسبببببببببببتجا ت أفبببببببببببرا  الدراسبببببببببببة وبببببببببببات قبببببببببببيم التحبببببببببببديش. وبببببببببببب ل  خلصبببببببببببع الدراسبببببببببببة  
بوجبببببببببببه  -أو  رجبببببببببببة قببببببببببببول  أو شبببببببببببيوع( قبببببببببببيم التحبببببببببببديش  علبببببببببببم املنهجيبببببببببببة املوضبببببببببببوعة( إج

 خببببببببببر: أو بببببببببببني الشببببببببببباب اجلببببببببببامعي ال ببببببببببعو ي اببببببببببي  رجببببببببببة متوسببببببببببطة. أو  عبببببببببب   -عببببببببببا  
الشببببببببببببباب اجلببببببببببببامعي ال ببببببببببببعو ي اببببببببببببو ا و يف املر لببببببببببببة االنتقاليببببببببببببة إج ا دا ببببببببببببة. ويف ضببببببببببببوء 
النتبببببببببببائج البببببببببببيت تو بببببببببببلع إليهبببببببببببا الدراسبببببببببببة فقبببببببببببد أو بببببببببببع  نشببببببببببباء مر بببببببببببف وطبببببببببببا  حببببببببببببا  

 القيم  حبيش يهتم بتتبع تطورات القيم الكونية.
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:  راسببببة ال ببببعو ي يف للمرااقني يف ادتمعالفضببببائية الدينية  مل ببببتوا املعر عالقة التعر  للقنوات  عنوان الدراسة
 ميدانية

 املرااقوو 
  وسائل ا عال 
 القنوات الفضائية 
 ال فو الفكري 

 حممد عبدت بكف الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية –جامعة املل  سعو   -جملة ا  اب  اجلامعة

  1114 التاريخ

 النتائجأهم 

 نتائج الدراسة:
  يقبلببببببببببببوو علببببببببببببم متابعببببببببببببة القنببببببببببببوات الفضببببببببببببائية الدينيببببببببببببة  ااقنيأ بتببببببببببببع الدراسببببببببببببة أو املببببببببببببر 

ال يقبلبببببببببببببببوو علبببببببببببببببم مشبببببببببببببببااد  ابببببببببببببببب ت  %0مبببببببببببببببنهم  يف مقاببببببببببببببببل  %77و لببببببببببببببب  بن ببببببببببببببببة 
 القنوات.

  انبببببببببببا  عالقبببببببببببة  ات  اللبببببببببببة إ صبببببببببببائية ببببببببببببني  رجبببببببببببة ااتمبببببببببببا  املبببببببببببرااقني ال بببببببببببعو يني يف
 القنوات الفضائية الدينية وامل توا املعريف لديهم.ا صول علم املعلومات م  

  انببببببببببببا  عالقببببببببببببة  ات  اللببببببببببببة إ صببببببببببببائية بببببببببببببني أاببببببببببببدا  اعتمببببببببببببا  املببببببببببببراقني ال ببببببببببببعو يني
ة  الوجدانيبببببببببببة  ال بببببببببببلو ية( املاتببببببببببببة يبببببببببببعلبببببببببببم القنبببببببببببوات الفضبببببببببببائية الدينيبببببببببببة والتببببببببببب  فات  املعرف

 مل تلفة.علم ا ا االعتما    ست ناء اد  الت لية يف عالقته  لت  فات ا
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 الصور  ال انية للدر وية لدا الشباب ال عو ي عنوان الدراسة

 الصور  ال انية 
 سلو  الدر وية 
 أم  ادتمع 
 جمموعات إجرامية 

  ا م عا ل أمحد ال ول الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -جامعة املل  سعو   -جملة ا  اب  اجلامعة
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ببببببببببببم إ يببببببببببببش  فبببببببببببب  الشببببببببببببباب ال ببببببببببببعو ي للببببببببببببدر وي  شبببببببببببب  ؛النتببببببببببببائج ر  تأ هببببببببببببر 

 اً وضبببببببببببحية ومريضببببببببببب  وجمرمببببببببببباً  اً فهبببببببببببم يرونبببببببببببه طائشببببببببببباً وشبببببببببببا    ن بببببببببببر  سبببببببببببلبية؛ هإليبببببببببببين بببببببببببروو 
 .اً نف ي
 ل بببببببببببعو ي ل بببببببببببلو  الدر ويبببببببببببة   مجبببببببببببال؛ فهبببببببببببم ين بببببببببببروو إضبببببببببببافة إج رفببببببببببب  الشبببببببببببباب ا

ويبببببببببببب  ي إج خ ببببببببببببائر يف ا روا    ال ببببببببببببلو  علببببببببببببم أنببببببببببببه هتديببببببببببببد  مبببببببببببب  ادتمببببببببببببعابببببببببببب ا إج 
 خرو  ع  تعاليم الدي .فيه و   واملمتلكات

   تبببببببببببببني عببببببببببببد  وجببببببببببببو  فببببببببببببروة  ات  اللببببببببببببة إ صببببببببببببائية بببببببببببببني ن ببببببببببببر  الشببببببببببببباب للببببببببببببدر وي
 وبني مجيع املت فات الدميوارافية.   ش   وللدر وية   لو 
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 :  راسة ميدانيةيف ادتمع ال عو ي نانعا جرائم  الدراسةعنوان 

 اجلرمية وادرموو 
 جرائم املعلومات 
  يةلكاونا ا اسبات 
 القانوو اجلنائي 
 جمتمع املعلومات 
 طلبة اجلامعات 

 مصطفم مرتضم علي حممو  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -جامعة الفقاحيق  -جملة  لية ا  اب  اجلامعة
  1118 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ت لببببببببش أفببببببببرا  العينبببببببببة مبببببببب  الطببببببببالب ا ا بببببببببلني علببببببببم تقببببببببدير امتيببببببببباح  ونصببببببببفهم تقبببببببببدير 

 جيد جداً.
 حايرهتبببببببببببببا  بينمبببببببببببببا  عا تلبببببببببببببع املواقبببببببببببببع الافيهيبببببببببببببة املرتببببببببببببببة ا وج يف املواقبببببببببببببع البببببببببببببيت قببببببببببببب

 ا خف  والعاشر . املرتبتنيا تلع املواقع العلمية والنف ية 
 11%  نانع.ا ي ت دموو  امفات أ ناء العمل علم 
 15%  51يصببببببببببببببببببببرفوو  %06  و علببببببببببببببببببببم ا نانببببببببببببببببببببع أسبببببببببببببببببببببوعياً  رايالً  01يصببببببببببببببببببببرفوو 

ينفقببببببببببببببببوو أ  ببببببببببببببببر مبببببببببببببببب   %11رايل  و  (111-51 يصببببببببببببببببرفوو مببببببببببببببببا بببببببببببببببببني  %11  رايالً 
 رايل. 111
 44%   فرا  العينة أشاروا إج ضرور   ج  املواقع ال يبة.أم 
 06% ال بد م  البديل اجلا ب.أنه  يروو 
 50%  أو املواقع العربية اف مقنعة علم ا طالة.إج أشاروا 
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 :  راسة ميدانية يف علم االجتماع ا سريتعد  الفوجات عند الشباب ال عو ياالختيار للفوا  و  عنوان الدراسة

 ال امج االجتماعية 
  علم االجتماع

 ا سري
  الفوا  يف ا سال 
 تعد  الفوجات 
 الشباب ال عو ي 
 ادتمع ال عو ي 

 حممد ب  إبراايم ب  عبدالرمح  ال يا الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -جامعة بنها  -جملة  لية ا  اب  اجلامعة
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
اختيببببببببببارت  فقببببببببببداو الشببببببببببفافية عنببببببببببد الرجببببببببببل يفا البا  ببببببببببة اببببببببببي إليهببببببببببأاببببببببببم نتيجببببببببببة تو ببببببببببلع 
ب بببببببببب   قافبببببببببة ادتمبببببببببع البببببببببيت تعلبببببببببي مببببببببب  شببببببببب و مقبببببببببايي  ادتمبببببببببع  للفوجبببببببببة ا وج وال انيبببببببببة؛

وتقببببببببببد  مصببببببببببلحة ا سببببببببببر  العامببببببببببة  الفببببببببببر   يف الببببببببببفوا  أ  ببببببببببر مبببببببببب  ا تياجببببببببببات ومتطلبببببببببببات
 علم مصلحة الفر  وا تياجاته اخلا ة.
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 ا شباعات احملققة منهاو  Twitterاست دا  الشباب ال عو ي لشبكة التوا ل االجتماعي  الدراسةعنوان 

 التوا ل االجتماعي 
 تويا 
 لشباب ال عو يا 

 أمساء ال ي  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف

 ال عو ية –اجلمعية ال عو ية لؤعال  واالتصال  -جملة العربية لؤعال  واالتصال  اجلامعة
 جامعة ا ما  -ب والطالبات الللط م  البحو  الفائف   مل قر العلمي ال ا  

  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 61%  مبببببببببب  أفببببببببببرا  العينببببببببببة  ر ببببببببببوو علببببببببببم متابعببببببببببة املوضببببببببببوعات الدينيببببببببببة علببببببببببم شبببببببببببكة
 ".تويا"
 60% ر وو علم متابعة املوضوعات ا خبارية . 
 70%  متابعة املوضوعات الرايضية ر وو علم. 
 71% ر وو علم متابعة املوضوعات ا ن انية . 
 67%   ابببببببببببببببو ا اجبببببببببببببببة للحبببببببببببببببوار  "تبببببببببببببببويا"مببببببببببببببب  العينبببببببببببببببة  ببببببببببببببباو  افعهبببببببببببببببم السبببببببببببببببت دا

 افعهبببببببببببببم ابببببببببببببو البحبببببببببببببش عببببببببببببب  املعلومبببببببببببببات  بببببببببببببول  %84و خبببببببببببببري   ا والتوا بببببببببببببل مبببببببببببببع 
 الواقع الراا .

 ت ببببببببببببباعد امل بببببببببببببت دمني يف قضببببببببببببباء  "تبببببببببببببويا"و العوامبببببببببببببل البببببببببببببيت تطبببببببببببببر  علبببببببببببببم شببببببببببببببكة إ
ت بببببببببببببباعدام يف حتقيببببببببببببببق البحببببببببببببببش  %71و   مبببببببببببببب  العينببببببببببببببة %87وقببببببببببببببع الفببببببببببببببراأ بن بببببببببببببببة 

 ع  الت لية والافيه.
   للتوا ل االجتماعي "تويا"م  العينة شبكة  %77ي ت د. 
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ب ال بببعو ي :  راسبببة ميدانية علم عينة م  الشببببايف ا يا  الفوجيةفوا  و  فاا ال امج الت ايلية لل عنوان الدراسة
 املتفوجني  حاف ة جد 

  العالقات الفوجية 
  ال امج الت قيفية 
  ال قافة اجلن ية 
  ا سر 
  رشا وا الوعجت 
 الطالة 
 املشا ل الفوجية 

 حممد ب  سعيد ال امدي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر –جامعة الفقاحيق  -جملة  لية ا  اب  اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 70% .م  أفرا  العينة يروو ضرور   ضور الدورات الت ايلية للفوا  قبل عقد القراو 
 71.8% .روا أو ا ت الدورات  او هلا   ف يف تكامل واستمرار  ياهتم الفوجية   
 87%  يواجهوا مشا ل  قيقية يف سنوات  ياهتم الفوجية ا وج.  روا أ م مل 
 77.6%   يروو  أو الت يف امل ببببتمر يف منط وأسببببلوب ا يا  ي  ي إج التماسبببب  وعد  امللل م

 ا خر.
 87% أو وجو   خل اقتصببببببببببا ي يكفي ا سببببببببببر  ي بببببببببباعد علم تكاملها وعد  ا ياراا يروو  

 والت فيا م   د  املشكالت.
 76.0% وجو  ا بناء  عم لتماس  ا يا  ا سرية. أو يروو 
 71.5% و افجت   يروو أو قيا   ل طر  بواجباته الفوجية  قق االن جا  والتواحو االجتماعي

 علم الكياو ا سري.
 81%  يروو أو  ضببببور  ورات تقوية العالقات الفوجية ي  ي إج التماسبببب  ا سببببري وتالشببببي

 املشكالت.
 11.6% م عمل املرأ  خار  املنفل سببببببببببببببب  رئي ببببببببببببببي يف قيا  اخلالفات أو االختال  عل يروو

 ا سرية.
 07.8% أو االختال  يف أسببببلوب ا وار واملناقشببببة او أسببببا  اخلالفات اليت حتد  بني  يروو

 الفوجني.
 71.6% .أفا وا  و تل  ال امج أ رت يف طرة التعامل مع ا يا  الفوجية 
 71.7% م  تل  ال امج والدورات الت ايلية يف تقوية الصبببببببببالت والروابط  اسبببببببببتفا وا يروو أ م

 ا سرية.
 87% .استفا وا م  تل  الدورات يف ا وار والتوا ل ا سري 
 85.1%   م  عينة امل ببببتمري  يف  ياهتم الفوجية أفا وا  و م ببببتوا االسببببتفا   م  تل  ال امج

الت والتعامل ا  ا  والو  يف  ل املشبببببك   او  بفاً جداً علم  بببببعيد اسبببببتقرار  ياهتم ا سبببببرية
 الفوجية.
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م طالب  راسبببببة ميدانية عل : ور العوامل ادتمعية يف تدعيم قيم املواطنة لدا الشبببببباب ال بببببعو ي عنوان الدراسة
 اململكة العربية ال عو ية -أ ا / وطالبات جامعة املل  خالد 

  أ ا 
 ا  وال االجتماعية 
 املواطنة 
 جامعة املل  خالد 
 طالب اجلامعات 
 القيم االجتماعية 
   ا سر 
 ادتمع ال عو ي 

 سعيد ب  سعيد ان ر محداو الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 جامعة املل  خالد اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 املتم لبببببببببببببة يف ال ببببببببببببب اء وامل بببببببببببببك  وفبببببببببببببرص العمبببببببببببببل  إو إشبببببببببببببباع ا اجبببببببببببببات ا ساسبببببببببببببية  

 م  أام العوامل الدافعة للمشار ة ادتمعية بني الشباب اجلامعي.
  يف  بببببببببببببورهتا   مببببببببببببب  أفبببببببببببببرا  العينبببببببببببببة علبببببببببببببم أو اخلبببببببببببببدمات االجتماعيبببببببببببببة %74.58اتفبببببببببببببق

وتبببببببببدعيم قببببببببببيم   ضبببببببببرورية جببببببببببداً لتحقيبببببببببق االعتبببببببببفاح ا قيقببببببببببي  لبببببببببوط   الشبببببببببمولية املتكاملبببببببببة
 االنتماء.

 دعيم قبببببببببببيم االنتمببببببببببباء واملواطنبببببببببببة يتضبببببببببببم   قوقببببببببببباً يتمتبببببببببببع  بببببببببببا مجيبببببببببببع املبببببببببببواطنني  إو تببببببببببب
 واي يف نف  الوقع واج  علم الدولة وادتمع.

  أ ا  لببببببببببب  إج تنميبببببببببببة قبببببببببببيم املواطنبببببببببببة لبببببببببببدا ا  البببببببببببوعي   قبببببببببببوة والواجببببببببببببات  لمبببببببببببا ح
 الطالب.
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االجتماعي علم تشببببببكيل الن ببببببق القيمي ا خالقي للشببببببباب   ف اسببببببت دا  شبببببببكات التوا ببببببل  عنوان الدراسة
 ال عو ي

  شبكات التوا ل
 االجتماعي

  الن ق القيمي
 ا خالقي

 الشباب ال عو ي 
 

 ر ب رأفع حممد اجلمال الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية –اجلمعية ال عو ية لؤعال  واالتصال  -ادلة العربية لؤعال  واالتصال  اجلامعة
  1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
أ بتببببببببببببع الدراسببببببببببببة أو مواقببببببببببببع التوا ببببببببببببل االجتمبببببببببببباعي اسببببببببببببتطاعع أو ختلببببببببببببق جمبببببببببببباال عامببببببببببببا 

وأ ببببببببببدت الدراسببببببببببة  أ ببببببببببد  للشببببببببببباب   ببببببببببفاً علببببببببببم الن ببببببببببق القيمببببببببببي ا خالقببببببببببي لببببببببببديهم.
علبببببببببببببببم أنبببببببببببببببه  لمبببببببببببببببا حا  اسبببببببببببببببت دا  الشبببببببببببببببباب لشببببببببببببببببكات التوا بببببببببببببببل االجتمببببببببببببببباعي حا ت 

 الت  فات املعرفية والوجدانية وال لو ية.
 

 

 

 

 

 

 



 

 

59 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

59 

 ملينوظة البياانت 24

: ديالبدانة والت  ية والنشا  الباست دا  الشباب ال عو ي لوسائل ا عال  والوعي الصحي ع   عنوان الدراسة
  راسة م حية يف مدينة الراي 

  وسائل ا عال 
 الوعي الصحي 
 البدانة والت  ية 
 النشا  البدي 
 

 ع ماو ب  حممد العر  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -اجلمعية ال عو ية لؤعال  واالتصال  -ادلة العربية لؤعال  واالتصال  اجلامعة
  1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ة اي الصبببببببحيأام الوسبببببببائل اليت ي بببببببت دمها الشبببببببباب ال بببببببعو ي مصبببببببدراً لل قافة واملعلومات

      ا نانع. وترتي  الوسائل م   يش ا مهية لديهم او: الفضائيات    الصحا  التلففيوو
   الصحا ال عو ية اليومية.    احملطات التلففيونية ال عو ية  ا نانع

   شببفع الدراسببة ع  أو ن بببة  بف  م  الشببباب لديهم وعي متوسببط ع   اطر البدانة وأسبب 
وإ ببببابة   وأسبببب  النشببببا  الرايضببببي  وأو وعيهم الصببببحي يت  ر  جلن  والت صبببب  والوحوالت  ية 

 أ د أفرا  ا سر   ر   ولكنه ال يت  ر  لعمر وال  مل توا التعليمي.
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 راسببببببببة  :در للمعلومات ع  ال ورات العربيةمقارنة بني وسببببببببائل ا عال  التقليدية واجلديد   مصبببببببب عنوان الدراسة
 تطبيقية علم طالب اجلامعات ال عو ية

   وسائل ا عال
 التقليدية 

   وسائل ا عال
 اجلديد 

 ال ورات العربية 
 اجلامعات ال عو ية 
 مصا ر املعلومات 

 اجلوار  عوي  املطفي الباحث
 ماج تف التصنيف
 ال عو ية -اجلمعية ال عو ية لؤعال  واالتصال  -ادلة العربية لؤعال  واالتصال  اجلامعة
  1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 47.1% .ًم  العينة ي ت دموو وسائل ا عال  التقليدية أ ياان 
 00.7% وسائل ا عال  التقليدية ان راً. ووي ت دم 
 17% وسائل ا عال  التقليدية  ائماً. ووي ت دم 
 ائماً  %84 دا  وسائل ا عال  اجلديد  إج:  يف الوقع ال ي ارتفعع فيه معدالت است   

 (.ان راً  %4.7أ ياانً   11.00%
   :70أشارت نتائج الدراسة إج عد  ساعات االست دا  اليومي لوسائل ا عال  التقليدية% 

 قل م  ساعة يومياً(.أ %4.1 ال  ساعات ف   ر يومياً  
   :م   %6.1أقل م  ساعة   %65.1أما االست دا  اليومي لوسائل ا عال  اجلديد  فكانع

 . ال  ساعات ف   ر( %6.1أقل م   ال  ساعات   % 18.7ساعة إج  ال  ساعات  
 ية  عترتي  املبحو ني لوسائل ا عال  التقليدية واجلديد  اليت يفضلو ا: مواقع الشبكات االجتما

الصحا واملواقع ا لكاونية ا خبارية  القنوات التلففيونية  احملطات ا  اعية  الصحا الورقية  
 .ويليها را يو وتلففيوو ا نانع

  أشارت النتائج إج متابعة أخبار ال ور  املصرية ع  وسائل ا عال  التقليدية  او ضعيفا  عدل
صرية ع  وسائل ا عال  التقليدية بشكل متقطع. أما اتبعوا أخبار ال ور  امل %64  وأو 8.1%

 .%76.4ع  وسائل ا عال  اجلديد  فبل  معدل املتابعة 
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قيم الشبببببباب املواوب و عالقتها برأ  املال االجتماعي:  راسبببببة و بببببفية م بببببحية علم الشبببببباب  عنوان الدراسة
 بداع يف جامعة املل  عبد العفيفا املواوب  را ف التميف و املوابة و 

 امل ح االجتماعي 
 والكليات اجلامعات 
   جامعة املل

 عبدالعفيف
 الطالب املواوبوو 
 بنيو رعاية املوا 
 التنمية البشرية 
 املوار  البشرية 
 القيم ا خالقية 
 التميف وا بداع 

 خلو  بنع عطية ال قفي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية –العربية للدراسات الابوية واالجتماعية ادلة  اجلامعة
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ن ببببببببببببة أفبببببببببببرا  العينبببببببببببة الببببببببببب ي  أشببببببببببباروا إج أو البحبببببببببببش يف املراجبببببببببببع العلميبببببببببببة مببببببببببب  أابببببببببببم

ون ببببببببببببة  ببببببببببببف  مببببببببببب    %06.4الوسبببببببببببائل البببببببببببيت ت ببببببببببباعد علبببببببببببم تف بببببببببببف ال بببببببببببواار قبببببببببببدراا 
و لببببببببببب    أ بببببببببببم يوفقبببببببببببوو ببببببببببببني مصبببببببببببلحتهم ومصبببببببببببلحة ال بببببببببببفتشبببببببببببف إج ( %87.7 العينبببببببببببة 

  .عند تعار  املصا 
  يف مقدمبببببببببة أابببببببببم الوسبببببببببائل البببببببببيت ت ببببببببباعد العينبببببببببة علبببببببببم حتقيبببببببببق أابببببببببدافهم  ببببببببباو العقبببببببببل

 .%01.7وبن بة   يف ادتمع ال عو ي
  ر  أو فكبببببببببببب امبببببببببببب  العينببببببببببببة أنببببببببببببه يف  ببببببببببببال انتقببببببببببببد شبببببببببببب   مببببببببببببا مشببببببببببببروع %8.4يشببببببببببببف

 و معه.ف  م يناقشونه ويتحاورو  جيد  هلم؛
  إج أو حتقيبببببببببببببق الببببببببببببب ات يف مقدمبببببببببببببة أابببببببببببببم أسبببببببببببببباب  ارسبببببببببببببة بعببببببببببببب   %06.4أشبببببببببببببار

 الشباب مله   رفية يف أوقات الفراأ.
  لتميبببببببببببف ابببببببببببي إعبببببببببببدا  اأو الطريقبببببببببببة املناسببببببببببببة للتفبببببببببببوة و إج مببببببببببب  العينبببببببببببة  %41.1أشبببببببببببار

 .جدول يومي
  41.1 ال ي  يقدروو الت صصات الطبية بقيمة عالية ن بةبل ع%. 
 05.5%  يف إ مال الدراسة يف اخلار . ووفكر يم  العينة 
 77.4%  مببببببببب  العينبببببببببة لبببببببببديهم عضبببببببببوية  ر بببببببببف املوااببببببببب  وا ببببببببببداع  امعبببببببببة امللببببببببب  عبببببببببببد

 .العفيف
 71%  مبببببببببببب  العينببببببببببببة ي ببببببببببببتفيدوو مبببببببببببب  اخلبببببببببببب ات املتنوعببببببببببببة يف  ببببببببببببل اخببببببببببببتال  وتنببببببببببببوع

 .اخللفيات ال قافية  القبائل والوافدي  للعمل(
 77.5% جمموعبببببببببببببات افااضبببببببببببببية عببببببببببببب   مببببببببببببب  الشبببببببببببببباب املوابببببببببببببوب لبببببببببببببديهم عضبببببببببببببوية يف
 ."البال  بفي" و "ت  أباالو "
 51.7%  م  العينة  ارستهم االستهال ية اي القراء. 
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اسة ميدانية لعينة  ر  :  ف شبكات التوا ل االجتماعي علم ال قافة االجتماعية للشباب ال عو ي عنوان الدراسة
 م  الشباب اجلامعي

 التوا ل  مواقع
 االجتماعي

  اململكة العربية
 ال عو ية

 الشباب 
 تكنولوجيا املعلومات 
 االتصال اجلماافي 
 ا نانع 
  وسائل ا عال 

 نور  إبراايم الصوايو الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 جملة الشرة ا وسط   مر ف حبو  الشرة ا وسط  امعة عني ت  ( اجلامعة
   1114 التاريخ

 النتائج أهم

 نتائج الدراسة:
  املشار ة وا  ابية  :ويف مقدمتها  تعد ت القيم اليت مت ا ت ا ا م  شبكات التوا ل االجتماعي

  قيا  التوا ل مع ا خري .تيف ا وار  التعبف ع  الرأي  ال
 علم م توا  ب ب  ضعا التوا ل االجتماعي قعي؛تفضيل ادتمع االفااضي علم ادتمع الوا

  %14  حماولة ت يف الواقع %17.5ورف  الواقع واالن حاب منه بن بة   %07بن بة   الواقع
  التهمي  %64االاتما  بقضااي  ات طبيعة عاملية   %16القدر  علم إخفاء مالمح اهلوية 

 .%58 هم ات ة الفر ة الكافية للشباب يف التعبف ع  أنفإ  عد  41%
 .تراجع است دا  الل ة العربية لصا  اللهجات العامية 
  67بن بة   ضعا التوا ل االجتماعي علم م توا الواقع %71بن بة نانع ا إ ماو%. 
  81إضاعة الوقع بن بة%. 
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 ة ميدانية:  راسامل درات وطرة الوقاية منها  ور اجلامعات ال عو ية يف توعية ادتمع  ضرار عنوان الدراسة

 أضرار امل درات 
 الرعاية االجتماعية 
 إ ماو امل درات 
 اجلامعات ال عو ية 
   طرة الوقاية م

 امل درات

 سعو  ب  عيد ب  مشح  ا  ر  العنفي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 راجلفائ -واخلدمات التعلمية  مر ف البصف  للبحو  واالستشارات - راسات نف ية  اجلامعة
 1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  جمال الدور الوقائي الكبف للجامعات يف التصدي ملشكلة امل درات: مواجهة أسباب الفراأ

صة واليت قد تكوو سبباً يف االحنرا  حنو الف ا   إنشاء إ ار  مت ص  اليت يعيشها بع  الشباب
 للتوجيه وا شرا  الابوي  اخل اجلامعات

 م  وجهة   وجو  فروة  الة إ صائياً لدور اجلامعات ال عو ية يف التصدي ملشكلة امل درات
ن رائهم  وي بمقارنة   لصا  أعضاء التدري  م   وي الت صصات ا  بية  ن ر أعضاء التدري 
 الت صصات العلمية.

 م  وجهة   وجو  فروة  الة إ صائياً لدور اجلامعات ال عو ية يف التصدي ملشكلة امل درات
 لصا  ال  ور.  يعفا للجن  افيم  ن ر أعضاء التدري 

 م  وجهة   وجو  فروة  الة إ صائياً لدور اجلامعات ال عو ية يف التصدي ملشكلة امل درات
لصا  جامعة تبو     ا دو  الشمالية  فجامعة   يعفا للجامعة افيم  لتدري ن ر أعضاء ا

 .  املل  فيصل  جاحاو
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 رااب التكنولوجيا و عالقته  و   ا يا  و قلق امل تقبل لدا عينة م  الشباب ال عو ي عنوان الدراسة

  رااب التكنولوجيا 
  جو   ا يا 
 قلق امل تقبل 
 االضطرا ت النف ية 

 مضحي ساير محيد املصلوخي العنفي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -الابية   جامعة ا حار (  اجلامعة
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  توسبببط مان  يف مقيا  قلق امل بببتقبل و عد  وجو  فروة  ات  اللة إ صبببائية بني ال  ور وا

 .الدرجات
  صا  ال  ور.ل  وجو  فروة  ات  اللة إ صائية بني ال  ور وا ان  فيما يتعلق  و   ا يا 
 لصبببببا    وجو  فروة  ات  اللة إ صبببببائية بني ال  ور وا ان  فيما يتعلق برااب التكنولوجيا

 أ  ر شعوراً  خلو .      يش   ؛ا ان 
 ال عا  وهتديد شعورت  لرا ة و   وقلق امل تقبل يلع   وراً واضحاً يف هتديد  يا  ا ن ا. 
   وال عا   وهتديد شعورت  لرا ة  ن اوا امل او  املرضية تلع   وراً واضحاً يف هتديد  يا. 
 امل او  املرضية اي جفء م  اضطراب القلق. 
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 :  راسة نوعيةاملعا ر بع  القضااي االجتماعية اوااات الشباب ال عو ي حنو  عنوان الدراسة

  الفوا 
 التنشبة االجتماعية 
 البطالة 
 االء املهور 
 العا ات و التقاليد 
 ا عمال التطوعية 
 أوقات الفراأ 
  الفراأ  العنا

ا سري  الافيه  الرشو   
 االء املعيشة

 بندر محداو الفاراي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر –الابية   جامعة ا حار (  اجلامعة
   1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 68.18%  يف ا عمال التطوعية ووشار يم  أفرا  العينة ال. 
 86%  م  ا فرا  ال ي  يشبببار وو يف ا عمال التطوعية يروو مشبببار تهم واجباً وطنياً م  أجل

 اختيار ا  لح للحي.
 70%  يف ا عمال التطوعية بعد  معرفتهم  ي معلومات ع   معد  مشببببببار ته وام  العينة برر

 ا ت ا عمال.
 41.7%  م  العينة يروو أو املشبببببببكالت االقتصبببببببا ية اي أام املشبببببببكالت اليت تواجه ادتمع

 ال عو ي  أما العنا والتعليم فت   اثنياً.
 57.46% مفيد م     أجلم ؛م  العينة ي منوو بضببرور  ت يف بع  الن م ال ببائد  يف ادتمع

 التقد  والتطور.
 01.81% .م  العينة يروو ضرور  تعمف الصحراء وإقامة املصانع 
 17.4% أو م  بني املعوقات اليت تواجههم وقنعهم م  امل بببببببببامهة ا  ابية يف  م  العينة يروو

 العتقا ام أ م ما حالوا   ار ال  . ؛ولني  مامل   تنمية ادتمع عد  ااتما  
 60.60%  حتو   ول امل ببببببببتقبل ن ر  تشببببببببادمية   %11.71املتفائلني  مل ببببببببتقبل  و ن بببببببببة

 مل ي تطيعوا حتديد رديتهم. 10.60%
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 لية:  راسة حتليتشد  و ال لو لدا الشباب ال عو يا  وار الابوية يف مواجهة  اار  ال عنوان الدراسة

 لوسطية يف ا سال ا 
 الشباب 
  ال لو يف الدي 
 الابية ا سالمية 
 ا خالة ا سالمية 
 مكافحة ا رااب 
 ا رااب الدويل 
 العقيد  ا سالمية 
 الشورا 

 ف رية حممد إمساعيل خو  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر –الابية   جامعة ا حار (  اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 ملخص الدراسة:
مبببببببببببب  ات أو الوسببببببببببببطية ا سببببببببببببالمية اببببببببببببي   ابببببببببببببة الفكببببببببببببر تنطلببببببببببببق الدراسببببببببببببة مبببببببببببب  افبببببببببببباا  
ومحبببببببببببايتهم مببببببببببب  الوقبببببببببببوع يف ببببببببببببرا   التشبببببببببببد  وال لبببببببببببو   واملبببببببببببنهج املالئبببببببببببم لابيبببببببببببة الشبببببببببببباب

تعببببببببببببببر  الدراسببببببببببببببة  بببببببببببببباار  ال لببببببببببببببو   والتطببببببببببببببر . ويف إطببببببببببببببار مببببببببببببببنهج و ببببببببببببببفي حتليلببببببببببببببي
واببببببببببببببي   ببببببببببببببعو ي يف ال ببببببببببببببياة ادتمعببببببببببببببي ا اضببببببببببببببر والتطببببببببببببببر  يف سببببببببببببببلو  الشببببببببببببببباب ال

قم بشبببببببببد  يف ا ونبببببببببة ا خبببببببببف . وتتجبببببببببه الدراسبببببببببة إج عبببببببببر  أسبببببببببباب ال ببببببببباار  البببببببببيت تتفبببببببببا
وعوامببببببببببببل ابببببببببببب ت ال بببببببببببباار  وتببببببببببببداعياهتا    تتجببببببببببببه إج بيبببببببببببباو الببببببببببببدور املنببببببببببببو    س ببببببببببببات 

مبببببببببببببب  ا جببببببببببببببراءات الواجبببببببببببببب   اعببببببببببببببد   و ابيببببببببببببببة الوسببببببببببببببطيةاللتعببببببببببببببر  جوانبببببببببببببب    الابيببببببببببببببة
 اتباعها م  قبل ا ت امل س ات.
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 ور امل سبببب ببببات ا كومية يف إ  بببباب وتنمية مهارات القيا   لدا الشببببباب ال ببببعو ي:  راسببببة  عنوان الدراسة
 ميدانية علم عينة م  شباب منطقة الراي 

   القيا 
 امل س ات ا كومية 
  منطقة الراي 

 نور  إبراايم الصوايو الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -ادمعة(   جامعة جملة العلو  ا ن انية وا  ارية اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  1.76ارتفببببببببببببببباع ن ببببببببببببببببة الببببببببببببببب ي  يبببببببببببببببروو أمهيبببببببببببببببة ا ت ببببببببببببببباب املهبببببببببببببببارات القيا يبببببببببببببببة %  
وتعبببببببببببببد    % 1.87:  تحمبببببببببببببل امل ببببببببببببب ولية وجبببببببببببببو  مهبببببببببببببارات قيا يبببببببببببببة مطلبببببببببببببوب توفراببببببببببببباو 

مهبببببببببببارات االتصبببببببببببال  حتمبببببببببببل امل ببببببببببب ولية  املببببببببببببا أ   :م بببببببببببل  املهبببببببببببارات القيا يبببببببببببة والراي يبببببببببببة
معوقببببببببببببات وجببببببببببببو  وارتفبببببببببببباع ن بببببببببببببة البببببببببببب ي  يببببببببببببروو   واالبتكببببببببببببار   ببببببببببببنع واختببببببببببببا  القببببببببببببرار
 .% 0.67بن بة  ضور  ورات تنمية مهارات القيا   
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 ادتمع ال عو ي  و اثراا وأسالي  مواجهتهاإ ماو امل درات وتعاطيها يف ادتمع ال عو ي: عواملها  عنوان الدراسة

 امل درات 
 ا  ماو 
 مكافحة امل درات 
 القيم ا خالقية 
  سالميةا الشريعة 
 املعايف االجتماعية 
 أوقات الفراأ 
 التفك  ا سري 
  عال ا وسائل 
 امل توا املعيشي 
 القوانني والتشريعات 
 الط  العالجي 

 عطا منا ي الرويلي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر - وليات   اب عني ت   اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
ومبببببببب  أمههببببببببا:   ولة عبببببببب  انتشببببببببار مشببببببببكلة امل ببببببببدراتامل بببببببب  انببببببببا  جمموعببببببببة مبببببببب  العوامببببببببل 

العوامبببببببببببببببل ال اتيبببببببببببببببة  التفكببببببببببببببب  ا سبببببببببببببببري    بببببببببببببببف ا قبببببببببببببببراو  وقبببببببببببببببع الفبببببببببببببببراأ  التقليبببببببببببببببد 
وارتفبببببببببببباع امل ببببببببببببتوا االقتصببببببببببببا ي   ور وسببببببببببببائل ا عببببببببببببال     واحملا ببببببببببببا   تببببببببببببوفر امل ببببببببببببدرات

 ال فر لل ار  واالنفتا  علم العامل اخلارجي. وافاا م  العوامل ا خرا.

 

 

 ملينوظة البياانت 24
 قيم املواطنة لدا الشباب اجلامعي ال عو ي عنوان الدراسة

 ادتمع ال عو ي 
  املواطنة 
  الشباب اجلامعي 
  التعليم اجلامعي 
 تن يم ادتمع 

  ال  حممد سامي إمساعيل الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -  اجلمعية املصرية ل خصائيني االجتماعيني (  -جملة اخلدمة االجتماعية  اجلامعة
  1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 ضم    طنيةوضع قائمة  لقيم الو  أام املقا ات لفاي    ارسة الشباب اجلامعي لقيم املواطنة او

 خطط وأادا  اجلامعة.
 .عد  وجو  عالقة ارتباطية بني العمر و ارسة قيمة االنتماء الوطا لدا الشباب اجلامعي 
  امعي.ولية االجتماعية لدا الشباب اجلامل   عد  وجو  عالقة ارتباطية بني العمر و ارسة قيمة 
  و ارسة قيمة الت امح لدا الشباب اجلامعي.عد  وجو  عالقة ارتباطية بني العمر 
   عد  وجو  فروة معنوية بني الشباب اجلامعي يف  ارستهم لقيمة االنتماء الوطا تبعاً للت ص

 أو الكلية.
  عد  وجو  فروة معنوية بني الشباب اجلامعي يف  ارستهم لقيمة االنتماء الوطا تبعًا لل نة

 الدراسية.
  ة.بني الشباب اجلامعي يف  ارستهم لقيمة الت امح تبعاً لل نة الدراسيعد  وجو  فروة معنوية 
  عد  وجو  فروة معنوية بني الشباب اجلامعي يف  ارستهم لقيمة االنتماء الوطا تبعاً للمعدل

 الدراسي.
 .عد  وجو  فروة معنوية بني الشباب اجلامعي يف  ارستهم لقيمة الت امح تبعاً للمعدل الدراسي 
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إسبببهامات شببببكات التوا بببل  اخل ادتمع االفااضبببي يف تفعيل املشبببار ة ادتمعية لدا الشبببباب  عنوان الدراسة
 ال عو ي

 الصحة النف ية 
  الرعاية االجتماعية 
 امل س ات االجتماعية 
 املشار ة ادتمعية 
 ادتمع ال عو ي 
 الشباب ال عو ي 

 الفاملاجلوار  بنع فهد  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -  اجلمعية املصرية ل خصائيني االجتماعيني (  -جملة اخلدمة االجتماعية  اجلامعة
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ت ببببببببببببببببت د  ا ان  مواقببببببببببببببببع التوا ببببببببببببببببل االجتمبببببببببببببببباعي أ  ببببببببببببببببر مبببببببببببببببب  البببببببببببببببب  ور بن بببببببببببببببببة

 ضبيلة.
  سنة. (41-11 ارتفاع املشار ة الشبابية يف مواقع التوا ل يف ا عمار 
   ي بببببببببتعمل الشبببببببببباب ابببببببببف املتبببببببببفو  مببببببببب  اجلن بببببببببني مواقبببببببببع التوا بببببببببل بشبببببببببكل أ  بببببببببر مببببببببب

 .املتفو 
   بن ببببببببببببببببببة   يف مقدمبببببببببببببببببة مواقبببببببببببببببببع التوا بببببببببببببببببل ا   بببببببببببببببببر اسبببببببببببببببببت داماً  "البببببببببببببببببوت  أب"أي

   و" را ت ببببببببببببببببببببببببببباالن"    "اليوتيبببببببببببببببببببببببببببوب"يليبببببببببببببببببببببببببببه ال يبببببببببببببببببببببببببببد ا لكببببببببببببببببببببببببببباوي      70.5%
 ."الفي بو "وأخفاً  " ال ناب شات"    "التويا"
  م  العينة علم اهلواتا ال  ية لتصفح مواقع التوا ل. %85.5يعتمد 
  تفعيبببببببببببببل  قافببببببببببببببة املشببببببببببببببار ة االجتماعيببببببببببببببة لبببببببببببببدا الشببببببببببببببباب ال ببببببببببببببعو ي مبببببببببببببب  من ببببببببببببببور

 ر ة ال ياسية بقليل.اوتعت  أقل م  املش  %75.48املبحو ني  انع بن بة 
  قافبببببببببببة املشبببببببببببار ة املدنيبببببببببببة وا قبببببببببببوة العامبببببببببببة لبببببببببببدا الشبببببببببببباب ال بببببببببببعو ي مببببببببببب  تفعيبببببببببببل 

 .%77.87من ور املبحو ني  انع بن بة 
  تفعيببببببببببببل  قافببببببببببببة املشببببببببببببار ة بشببببببببببببكل عببببببببببببا  لببببببببببببدا الشببببببببببببباب ال ببببببببببببعو ي مبببببببببببب  من ببببببببببببور

 .%77.48املبحو ني  انع بن بة 
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:  راسببببة التطوعيمها  ختطيطية ملواجهة معوقات مشببببار ة الشببببباب اجلامعي ال ببببعو ي يف العمل  عنوان الدراسة
 ما  حممد ب  سعو   دينة الراي ا مطبقة علم طالب جامعة 

  الراي 
 اخلدمة االجتماعية 
 شباب اجلامعات 
 طالب اجلامعات 
 العمل التطوعي 
  معوقات مشار ة

 الشباب
  ما  حممد ب  ا جامعة

 سالميةا سعو  
 الت طيط االجتماعي 
 برامج العمل التطوعي 
  مشروعات العمل

 التطوعي

 ايسر عبد الفتا  القصاص الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -ن انية ا جملة  راسات يف اخلدمة االجتماعية والعلو   اجلامعة
 1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  للعمبببببببببببببل التطبببببببببببببوعي ضبببببببببببببعيا بشبببببببببببببكل عبببببببببببببا . وأتبببببببببببببع  ارسبببببببببببببة الطبببببببببببببالب اجلبببببببببببببامعيني

امل ببببببببببببامهة يف بببببببببببببرامج حمببببببببببببو تبببببببببببباجني يف املرتبببببببببببببة ا وج  و امل بببببببببببباعد  يف رعايببببببببببببة الفقببببببببببببراء واحمل
 ا مية أخفاً.

  علبببببببببببببم   املشبببببببببببببار ة فيهبببببببببببببايف ا عمبببببببببببببال التطوعيبببببببببببببة البببببببببببببيت يراببببببببببببب  الطالببببببببببببب  اجلبببببببببببببامعي
عد  الاتيببببببببببببب : م ببببببببببببباعد  الفقبببببببببببببراء واحملتببببببببببببباجني  تقبببببببببببببدل يبببببببببببببد العبببببببببببببوو للمرضبببببببببببببم  امل بببببببببببببا

اخلا ببببببببببببببببببة  ملشببببببببببببببببببكالت ا سبببببببببببببببببببرية  رعايببببببببببببببببببة  وي اال تياجبببببببببببببببببببات اخلا ببببببببببببببببببة  رعايبببببببببببببببببببة 
 الطفولة  ا اا ة ا سالمية  رعاية املواوبني.

  و جببببببببببببببببراء مشببببببببببببببببار تهم يف ا عمببببببببببببببببال اجلببببببببببببببببامعيو الفوائببببببببببببببببد الببببببببببببببببيت يتوقعهببببببببببببببببا الطببببببببببببببببالب
التطوعيببببببببببببة  علببببببببببببم الاتيبببببببببببب : ا ت بببببببببببباب مهببببببببببببارات وخبببببببببببب ات    بببببببببببب  ا بببببببببببباا  وتقببببببببببببدير 

ولية  مل ببببببببببببببب    بببببببببببببببا  ا م البببببببببببببببروابط االجتماعيبببببببببببببببة  تنميبببببببببببببببة ا خبببببببببببببببري   احملاف بببببببببببببببة علببببببببببببببب
االجتماعيببببببببببببببة  حت ببببببببببببببني ا  ببببببببببببببوال املعيشببببببببببببببية للفبببببببببببببببات احملرومببببببببببببببة  االسببببببببببببببت مار ا قيقببببببببببببببي 
 وقببببببببببببات الفببببببببببببراأ  التعببببببببببببر  علببببببببببببم مشببببببببببببكالت ادتمببببببببببببع وامل ببببببببببببامهة يف  لهببببببببببببا  و ببببببببببببيد 

 مبدأ التكافل االجتماعي يف ادتمع.
 جلبببببببببببببامعيني   عمبببببببببببببال التطوعيبببببببببببببة  املعوقبببببببببببببات البببببببببببببيت حتبببببببببببببول  وو التحببببببببببببباة الطبببببببببببببالب ا

علبببببببببببم الاتيببببببببببب : عبببببببببببد  وجبببببببببببو  الت طبببببببببببيط املناسببببببببببب  لبببببببببببدا اجلامعبببببببببببات لتفعيبببببببببببل العمبببببببببببل 
التطبببببببببببببوعي  عبببببببببببببد  تبببببببببببببوفر مرا بببببببببببببف للتعريبببببببببببببا بببببببببببببب امج العمبببببببببببببل التطبببببببببببببوعي يف اجلامعبببببببببببببات 
ال ببببببببببعو ية  عببببببببببد  وجببببببببببو  قاعببببببببببد  بيبببببببببباانت يببببببببببتم االعتمببببببببببا  عليهببببببببببا يف العمببببببببببل التطببببببببببوعي  

 عمل التطوعي.قلة امل س ات الداعمة ل امج ال
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الشببببائعات عند الشببببباب ال ببببعو ي م  وجهة ن ر طالب وطالبات جامعة املل  عوامل انتشببببار  عنوان الدراسة
 سعو 

  جامعة املل  سعو 
  طالب 
 اجلامعات ال عو ية 
 املشا ل االجتماعية 
 الشائعات 

 هتاي حممد ضيا ب اجلها الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -ن انية ا جملة  راسات يف اخلدمة االجتماعية والعلو   اجلامعة
  1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 ور وسبببببببببائل االتصبببببببببال ا دي بببببببببة يف نشبببببببببر  :منهبببببببببا   شبببببببببفع الدراسبببببببببة عببببببببب  عبببببببببد  نتبببببببببائج 

مبببببببببببببا يف نشبببببببببببببر الشبببببببببببببائعات  و ور التضبببببببببببببارب يف ا خببببببببببببببار  بببببببببببببول موضبببببببببببببوع    الشبببببببببببببائعات
  وله.
  ولة اخلببببببببب  وال ت  ببببببببببدت امل ببببببببب  وقبببببببببد ا تلبببببببببع عببببببببببار  "عنبببببببببدما ال تنفبببببببببي اجلهبببببببببات الرمسيبببببببببة

تصببببببببببح الشبببببببببائعة قابلبببببببببة لالنتشبببببببببار" املرتببببببببببة ال انيبببببببببة يف أ  بببببببببر العوامبببببببببل املفاضبببببببببة النتشبببببببببار 
 الشائعة.

 :وجاء علم التوايل 
 م  ا قيقة ف ل  ي هم بنشراا. اعندما حتتوي الشائعة جفء 
 .االستعجال يف نقل اخل   وو التحقق م   حته 
 .تنتشر الشائعات ب ب  تعد  وسائل ا عال  امل تلفة 
 . و املوضوع ال ي تتحد  عنه الشائعة يهم مع م النا  
 ا ي  ي إج انتشار الشائعات  وله. ؛التضارب يف ا خبار  ول موضوع  
 تر ا اا. تنتشر الشائعات إ ا  انع قصف  وسهال 
 ما تتفق الشائعة مع قيم النا  ومعتقداهتم.عند 
   لنتببببببببببببائج ال ببببببببببببلبية للشببببببببببببائعات مبببببببببببب  قبببببببببببببل مروجيهببببببببببببا سببببببببببببب  يف ل را  إعببببببببببببد  وجببببببببببببو

 انتشاراا.
 . حماولة البع  استباة نشر اخل 
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 م ا لكاونية جلرائاستطالع  راء الشباب ال عو ي  ول  ور امل س ات االجتماعية يف التبصف  عنوان الدراسة

 تكنولوجيا املعلومات 
 راء الشباب  
  امل س ات

 االجتماعية
 أم  املعلومات 
 اجلرائم ا لكاونية 
 اجلوان  النف ية 
  ب   ح امشروع

 اخلفي
 املواقع ا لكاونية 
 املواقع ا سالمية 
 الابية ا سرية 
  وسائل ا عال 

 منصور ب  عبدالرمح  اب  ع كر الباحث

 حبو  ومقاالت التصنيف

 اجلفائر -جامعة اجللفة  -جملة  راسات وأحبا   اجلامعة

  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:

  ؛م  العينة إج قيا  ا سبر   لتوعية خبطور  اجللو  لفاات طويلة أما  ا نانع %77.7أشبار 

 لت  ف  ل  علم  حتهم.

 71.0%  يف توعية الشبببباب مهم  ور ا سبببر   قد أوضبببحوا  و -عينة الدراسبببة  -م  الشبببباب

 ع.وختالا قيم وتقاليد ادتم  يف التح ير م  ا فكار وا راء اليت تبش ع  ا نانع

 78.0%  م  العينة قد أوضببببحوا  و   ف  ور ا سببببر  قوي  ني تقو  بنصببببحهم بعد االطالع

 قع امل لة.اعلم املو 

 65.8%  م  العينة قد أوضبببببببببحوا  و  ور ا سبببببببببر  قوي  ني تقو   راقبة سبببببببببلو  وتصبببببببببرفات

 نانع.ا الشباب أبنائها يف تعاملهم مع 

 65.4%   م  العينة قد أوضبببببببببحوا  و  ور ا سبببببببببر  قوي  ني تقو  بتوجيه وتوعية أبنائها بعد

 نانع.ا مات علم و تصديق  ل ما يقرأوو م  بياانت ومعل

 67.6%   العينة قد أوضببببحوا  و  ور ا سببببر  قوي  ني تقو  بتوجه وإرشببببا  أبنائها خبطور  م

 نانع.ا التعر  لالبتفاح املايل وا خالقي علم 

 68.0% م  العينة قد أوضببببببببببببحوا  و   ف  ضببببببببببببور الدرو  الدينية اليت تعقد يف امل ببببببببببببجد  

 يعت  قوايً.  لتوعيتهم خبطور  سوء است دا  ا نانع

 71.7%  تم هتالعينة قد أوضبببببببحوا  و   ف امل بببببببجد قوي بتن يم حماضبببببببرات و رو   ينية  م

 .واخلو  م  ع ابه -تعاج  – مهية   ر ب 
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 ملينوظة البياانت 28
  ور ادتمع يف إعدا  الشباب للفوا  عنوان الدراسة

 سلو  الشباب 
 اخلدمة االجتماعية 
 إعدا  الشباب 
  الفوا 
  امل س ات

 االجتماعية
 وعي الشباب 
 ادتمع ال عو ي 
 قوة الفوجني  
 واجبات الفوجني 
 العالقات ا ن انية 
 قوة ا بناء  
 ا قوة اجلن ية 
  ور ا سر  
 ور امل جد  
  ور وسائل ا عال  

 اا   بنع عبدالرمح  حممد الطريا الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -االجتماعية والعلو  ا ن انية جملة  راسات يف اخلدمة  اجلامعة
 1118 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
   وجو  فروة  ات  اللة إ صبببائية  ول اسبببتجابة العينة حنو اسبببتفا هتم م  م سببب بببات ادتمع

 املتم لة يف: ا سر   ا  دقاء  املدرسة  وسائل ا عال   وامل جد.
  أفرا  العينة ال ي  م ببببببتوا   ئهم  أمي(  وأولب  ال ي  وجو  فروة  ات  اللة إ صببببببائية بني

   دام متعلموو/ لصا  ادموعة ا وج حنو استفا هتم م  م س ات ادتمع.
  وجو  فروة  ات  اللة إ صببببائية  ول اسببببتجابة العينة حنو اسببببتفا هتم م  م سبببب ببببات ادتمع

 تبعاً للدخل الشهري.
 تجابة العينة حنو اسببببتفا هتم م  م سبببب ببببات ادتمع وجو  فروة  ات  اللة إ صببببائية  ول اسبببب

 تبعاً للت ص   لصا  أ حاب الت صصات الن رية.
  وجو  فروة  ات  اللة إ صببببائية  ول اسببببتجابة العينة حنو اسببببتفا هتم م  م سبببب ببببات ادتمع

 ( سنة.15-11تبعاً للعمر  لصا  ا فرا  بني  
 وة الل وسببببببببببببببائل ا عال  اي  لاتي : ا قامل بببببببببببببب وليات اليت تعر  عليها أفرا  العينة م  خ

 اجلن ية  العالقات ا ن انية  ا قوة املا ية  وأخفاً  قوة ا بناء.

 ملينوظة البياانت 29

املشكالت اليت تعوة إبداع الشباب اجلامعي م  وجهة ن ر طالب جامعة املل  فيصل والت طيط  عنوان الدراسة
طالب جامعة املل    ملواجهتها

 فيصل
 اخلدمة االجتماعية 
 شباب اجلامعات 
 معوقات ا بداع 
 ان ي املوابة وا بداع 
 ادتمع ال عو ي 
 الشباب املبدع 
 املشا ل االجتماعية 
  ور اخلدمة 

 االجتماعية

  اليا عفت عبدالعفيف الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر - جملة  راسات يف اخلدمة االجتماعية والعلو  ا ن انية اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  يلي %81.1أ  ر املشبببكالت اليت تعوة ا بداع اي تل  املتعلقة  لشببباب املبدع نف بببه  بن ببببة 

  وا تل املرتبة ال ال ة %81.8 ل  املشببببببببببببببكالت املرتبطة  جلامعات وأسببببببببببببببالي  التعليم بن بببببببببببببببة 
  واملرتبة الرابعة املشبببببكالت املرتبطة  سبببببر  %77.0بن ببببببة املشبببببكالت املرتبطة  دتمع ال بببببعو ي 

؛  ا %70.8  وأخفاً املشببببكالت املرتبطة  سببببات   اجلامعة بن بببببة %75.7الشبببباب املبدع بن بببببة 
ة تفعيل للشببباب املبدع  و  ل  أمهي -سببواء املا ية أو البشببرية  -يشببف إج أمهية توفف ا مكاانت 

  بة  عضاء ايبة التدري   وتدعيم عالقتهم  لشباب اجلامعين ا  الراي   العلمية  لن
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 ملينوظة البياانت 10
 االاااب ال قايف وعالقته بعا ات مشااد  القنوات الفضائية لدا الشباب ال عو ي عنوان الدراسة

 ادتمعات العربية 
 اخلدمة االجتماعية 
 االاااب ال قايف 
 الشباب ال عو ي 
 القنوات الفضائية 
   عا ات املشااد 
 ادتمع ال عو ي 
  حماف ة الر 
 املعايف االجتماعية 
 املشار ة االجتماعية 
 العجف االجتماعي 
 القيم االجتماعية 
 

 

 حممد ب  عبدب حممد الشايع الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -جملة  راسات يف اخلدمة االجتماعية والعلو  ا ن انية  اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 46% .م  أفرا  العينة يشاادوو القنوات الفضائية بدافع الت لية وقضاء وقع الفراأ 
 01% . م  أفرا  العينة يشاادوو القنوات الفضائية بدافع ا خبار ومتابعة ا  دا 
 10%  ار واملعار .وا فكم  أفرا  العينة يشاادوو القنوات الفضائية بدافع ا ت اب املفاايم 
 41.7% .م  أفرا  العينة يفضلوو القنوات العربية فقط 
 8.5% .م  أفرا  العينة يفضلوو القنوات ا جنبية فقط 
 57.0% .م  أفرا  العينة يشاادوو القنوات الفضائية خار  املنفل 
 0.6% . م  أفرا  العينة مشا وو يف قنوات مشفر 
  :ة الال معيارية  فقداو املعايف  العجف االجتماعي  عد  املشببببببببببببببار ترتي  أبعا  االاااب ال قايف

 االجتماعية  فقداو املع  للقيم االجتماعية.

 ملينوظة البياانت 16

اسببت دا  سببياسببات الت ببويق االجتماعي يف ا د م  اسببتهال  الطاقة  ململكة العربية ال ببعو ية:  عنوان الدراسة
 ال عو ي استطالع  راء عينة م  الشباب

 الطاقة الكهر ئية 
  ترشيد الطاقة

 الكهر ئية
  الت ويق 
 االجتماعي 
 الشباب ال عو ي 

 بدر حممد عبدب احمليميد الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -ادلة العلمية لالقتصا  والتجار   اجلامعة
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  و  اللة إ صببببائية بني إعالانت التوا ببببل االجتماعي وترشببببيد اسببببتهال  ال يوجد   ف معنوي 

 الطاقة الكهر ئية يف اململكة.
  ال يوجد   ف معنوي  و  اللة إ صببببببببببائية بني إعالانت التلففيوو  وترشببببببببببيد اسببببببببببتهال  الطاقة

 الكهر ئية يف اململكة.
  وترشببببببببببببببيد اسببببببببببببببتهال  الطاقة ال يوجد   ف معنوي  و  اللة إ صببببببببببببببائية بني إعالانت الطرة

 الكهر ئية يف اململكة.
   ال يوجد   ف معنوي  و  اللة إ صبببببائية بني إعالانت الصبببببحا وادالت وترشبببببيد اسبببببتهال

 الطاقة الكهر ئية يف اململكة.



 

 

71 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

71 

 

 

 ملينوظة البياانت 15

: ية جمتمعهمي حنو املشار ة يف تنمال عو العوامل االجتماعية امل  ر  يف اوااات الشباب اجلامعي  عنوان الدراسة
 سالمية  لراي ا ما  حممد ب  سعو   راسة ميدانية علم طالب جامعة ا 

 الت ف االجتماعي 
 اوااات 
 الشباب ال عو ي 
 طالب اجلامعات 
 تنمية ادتمع 
 التنمية الشاملة 
  ما  حممد ا جامعة

 سالميةا ب  سعو  
   لية العلو 

 االجتماعية
 املت فات الدميوارافية 
 التنشبة االجتماعية 
 الوعي االجتماعي 
 االنتماء االجتماعي 
  امل س ات

 االجتماعية
 ال قافة االجتماعية 
 القيم االجتماعية 
  ة ابيا الت  فات 
 الت  فات ال لبية 
 املشار ة الفاعلة 
 ال امج التدريبية 

 عبدالرمح  ب  سعد ب  عبدالرمح   ل سعو  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -ن انية ا جملة  راسات يف اخلدمة االجتماعية والعلو   اجلامعة
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  أ  بببببببببببببر املت بببببببببببببفات الدميوارافيبببببببببببببة  ال ببببببببببببب   ال بببببببببببببك   العمبببببببببببببل  امل س بببببببببببببات(   بببببببببببببفاً يف

  امل س ببببببببببببات االجتماعيببببببببببببةالعضببببببببببببوية يف اببببببببببببو اوببببببببببببات الشببببببببببببباب اجلببببببببببببامعي حنببببببببببببو التعبببببببببببباوو 
لبببببببببببببي  لببببببببببببب  ال ببببببببببببب  ويمرا بببببببببببببف خدمبببببببببببببة جمتمبببببببببببببع   أ سبببببببببببببواء أ انبببببببببببببع مجعيبببببببببببببات خفيبببببببببببببة 

  العضبببببببببببببببوية يف   لصببببببببببببببا  مت ببببببببببببببف ال بببببببببببببب     يببببببببببببببش التبببببببببببببب  ف إ ببببببببببببببا  معنببببببببببببببويوالعمببببببببببببببل
   ونوع الدراسة.ةامل س ات االجتماعي

  يببببببببببببب  ر عامبببببببببببببل ال قافبببببببببببببة والقبببببببببببببيم والبببببببببببببوعي االجتمببببببببببببباعي والتنشببببببببببببببة االجتماعيبببببببببببببة لبببببببببببببدا
  امعي ال بببببببببببعو ي علبببببببببببم اوااببببببببببباهتم حنبببببببببببو التعببببببببببباوو   بببببببببببفاً إ ابيببببببببببباً معنبببببببببببوايً الشبببببببببببباب اجلببببببببببب

 عند م توا الداللة املتعار  عليها.
 ات التنمويبببببببببببببببة التنشببببببببببببببببة االجتماعيبببببببببببببببة مببببببببببببببب  أ  بببببببببببببببر العوامبببببببببببببببل   بببببببببببببببفاً علبببببببببببببببم االوااببببببببببببببب

  ف طر ي.  -للشباب حنو ا مانة 
 لتنمويبببببببببببببببة التنشببببببببببببببببة االجتماعيبببببببببببببببة مببببببببببببببب  أ  بببببببببببببببر العوامبببببببببببببببل   بببببببببببببببفاً علبببببببببببببببم االواابببببببببببببببات ا

   ف طر ي. - وليةامل   للشباب حنو 
 فاهتبببببببببا اخلم بببببببببة   ت   انبببببببببا  عالقبببببببببة طر يبببببببببة معنويبببببببببة ببببببببببني العوامبببببببببل االجتماعيبببببببببة  كبببببببببل

 العمل اليدوي وا ريف. واوات الشباب حنو 
 ة  ت فاهتبببببببببا اخلم ببببببببب  انبببببببببا  عالقبببببببببة طر يبببببببببة معنويبببببببببة ببببببببببني العوامبببببببببل االجتماعيبببببببببة  كبببببببببل 

 .الرأي ءداواوات الشباب حنو املبا ر  وإب
 ة  ت فاهتبببببببببا اخلم ببببببببب  انبببببببببا  عالقبببببببببة طر يبببببببببة معنويبببببببببة ببببببببببني العوامبببببببببل االجتماعيبببببببببة  كبببببببببل 

 واوات الشباب حنو املشار ة يف تنمية جمتمعاهتم.
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 ملينوظة البياانت 14
 جهو  اململكة يف الت فيا م  تطر  الشباب ال عو ي عنوان الدراسة

  ا م  الفكري 
  التطر  الديا 
  مكافحة ا رااب 
   التعليم العا 
  االحنرافات ال لو ية 
  الابية ا سالمية 
  وسائل ا عال 

 اا   بنع عبدالرمح  حممد الطريا الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 جملة البحو  ا منية  ال عو ية( اجلامعة
  1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  موافقببببببببببوو إج  ببببببببببد مببببببببببا علببببببببببم أو انببببببببببا  أسبببببببببببا ً م  يببببببببببة إج يتضببببببببببح أو أفببببببببببرا  العينببببببببببة

 إفراح وتشكيل  اار  التطر .
  يوافببببببببببق أفببببببببببرا  العينببببببببببة علببببببببببم أو ا سببببببببببباب ال ياسببببببببببية تعببببببببببد مبببببببببب  ا سببببببببببباب امل  يببببببببببة إج

إفببببببببببببببببراح وتشببببببببببببببببكيل  بببببببببببببببباار التطببببببببببببببببر     العوامببببببببببببببببل ال قافيببببببببببببببببة فاالقتصببببببببببببببببا ية  وتليهببببببببببببببببا 
 االجتماعية   النف ية  وأخفاً الدينية.

  أفببببببببببرا  العينببببببببببة علببببببببببم أو اجلهبببببببببببو  الوقائيببببببببببة هلببببببببببا  ور يف تعببببببببببديل الفهببببببببببم اخلببببببببببباط  يتفببببببببببق
 للدي .

  انبببببببببببببا  وبببببببببببببان  يف موافقبببببببببببببة أفبببببببببببببرا  العينبببببببببببببة علبببببببببببببم أ بببببببببببببر اجلهبببببببببببببو  الوقائيبببببببببببببة يف تنميبببببببببببببة
 االنتماء الوطا.

  يببببببببببرا مع بببببببببببم أفببببببببببرا  العينبببببببببببة أو انببببببببببا  تعببببببببببباوانً بببببببببببني امل س بببببببببببات ادتمعيببببببببببة يف حتقيبببببببببببق
 التن يق فيما بينها.

  ت يف موافقبببببببببببة أفبببببببببببرا  العينبببببببببببة علبببببببببببم املعوقبببببببببببات البببببببببببيت حتبببببببببببد مببببببببببب  جهبببببببببببو  انبببببببببببا  تفببببببببببباو
 اململكة يف ا د م  التطر .
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 ملينوظة البياانت 12

ندية ال ببببعو ية  ول اشبببباا  الالع  احملا  اف ال ببببعو ي يف الرايضببببات ا مدا رضببببا الع   عنوان الدراسة
 امل تلفة

 النشا  الرايضي 
  البدنيةالابية 
  الرايضية  نديةا 

 الالع  ال عو ي
  ن ا  اال اا 
  الالع  اف

 ال عو ي
  الرائسة العامة لرعاية

 الشباب
 املشار ة الرايضية 
 الرضا الرايضي 
 ا لعاب الرايضية 
 علم النف  الرايضي 
 اال اا  الرايضي 

  بي  ب  علي ربعاو الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -الابية الشاملة جملة حبو   اجلامعة
   1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 ول مشار ة الالع  احملا  اف ال عو ي يف   م توا رضا الع  ا ندية ال عو ية 

  او فوة املتوسط بقليل.   الرايضات امل تلفة
  خفاً   حمور الرضا النف ي االجتماعي  وأ واملهاري أعلم معدل حملاور الرضا  او الرضا الفا

 الرضا ا  اري واملا ي.
 ي و م توا الرضا لدا الالعبني ال عو يني رتلا  ول مشار ة الالع  احملا  اف ال ع 

أعلم    يش م توا الرضا عند الع   ر  ال لة  اليد  الطائر   ختال  حماور الرضا ال ال ة؛
 يف حمور الرضا الفا.

  وة  ات  اللة إ صائية مل توا الرضا بني الالعبني  ختال  نوع الرايضة حملور الرضا توجد فر
 ا  اري واملا ي.

 ف  ول مشار ة الالع  احملا  ا  ال توجد فروة بني م توا رضا الالعبني ال عو يني
  ختال  نوع مشار ة الالع   الع  أساسي أو ا تياطي.  ال عو ي

  ا  مشار ة  احت بعد تطبيق نإي  يشار وو مع فريق ارتفع م توا  و الال عو يو و الالعبو 
 لديهم م توا أعلم م  الرضا.  الالع  احملا  اف ال عو ي

  ًب      راء الالعبني ال عو يني  ول ا اجة لالع  حما  اف سعو ي  انع إ ابية ن بيا
 .الن ر ع  نوع مشار ة الالع   أساسي  ا تيا (

  

 
 

 ملينوظة البياانت 12

اوااات الشبببباب ال بببعو ي حنو العمل التطوعي:  راسبببة مطبقة علم عينة م  طالب وطالبات  عنوان الدراسة
 ا  وال االجتماعية  املر لة ال انوية  دينة مكة املكرمة

 اوااات الشباب 
 العمل التطوعي 
 مكة املكرمة 
 التعليم ال انوي 
 ا  وال االقتصا ية 
 التطوع 
 اجلمعيات اخلفية 
 أوقات الفراأ 
 إ ار  الوقع 

 خالد ب  يوسا برقاوي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -ا  اب والعلو  ا ن انية -جملة جامعة املل  عبد العفيف  اجلامعة
  1118 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
ا سال   تعميق مفاايم اتضح م  ا ا البحش أو الشباب ال عو ي يروو أو التطوع ي اعد يف

و  التعاوو   نه يقو  علم تنمية ر  لم اخلف  وال  لكافة با البشبببببببببر  وأنه ضبببببببببروري؛يف ا ش ع
   امل اعد .و 

وأما فيما يتعلق بدوافع التطوع  فقد  شفع الدراسة أو الشباب ال عو ي يتطوع م  أجل نيل 
 ول.ا جر الع يم وال واب اجلفيل يف ا خر  يف املقا  ا 
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 ملينوظة البياانت 11

ة  راسبببشببببباب ال ببببعو ي و طرة الوقاية منها: "" بني العوامل امل  ر  يف ارتفاع  اار  "التفحيطال عنوان الدراسة
 "الدما  –جد   -: الراي  مقارنة لواقع ال اار  يف  ل م 

  الدما 
 التفحيط 
 تربية الشباب 
  الوعجت و ا رشا 
  الراي 
  جد 
 الضبط االجتماعي 
 التنشبة االجتماعية 
  امل س ات

 االجتماعية

  ا  ب  رميح الرميح الباحث
 مقاالت وحبو  التصنيف
 منية  ال عو ية(ا جملة البحو   اجلامعة
   1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 أوضحع نتائج الدراسة أو:

 ال انوي. أالبية املمارسني لل لو  التفحيطي ام م  طالب الصا ا ول 
  ن ببببببببببة طببببببببببالب مببببببببببدار   ار املال  ببببببببببة تفيببببببببببد علببببببببببم ن بببببببببببة طببببببببببالب املببببببببببدار  العامببببببببببة

 ال ي  ميارسوو التفحيط
  أ  ببببببببببببر الطببببببببببببالب البببببببببببب ي  ميارسببببببببببببوو التفحببببببببببببيط اببببببببببببم طببببببببببببالب  وو حتصببببببببببببيل  راسببببببببببببي

 ضعيا
  ) ميببببببببببببببار  ال بببببببببببببببلو  التفحيطبببببببببببببببي يف املبببببببببببببببدو البببببببببببببب ال :  جبببببببببببببببد   البببببببببببببببدما   البببببببببببببببراي

 بشكل  بف  وأ  رام وضو اً الدما 
  امل س ببببببببببببات الدينيببببببببببببة اببببببببببببي أ  ببببببببببببر امل س ببببببببببببات االجتماعيببببببببببببة الببببببببببببيت  بببببببببببب  أو تبببببببببببب  ي

 . وراً رئي ياً يف الوقاية م   اار  التفحيط
 

 ملينوظة البياانت 17
 مشكالت ا سر  وإقدا  الشباب علم االنتحار:  راسة علم عينة م  الشباب عنوان الدراسة

 االحنرافات ال لو ية 
  االنتحار 
 املشكالت ا سرية 
  املشكالت

 االجتماعية
 ال واار االجتماعية 
  الراي 
 ادتمع ال عو ي 
 البناء االجتماعي 
 اجلوان  ال قافية 
 الن رايت االجتماعية 

  ا  ب  رميح الرميح الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -ا  اب  - جملة جامعة املل  سعو  اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 الدراسة:نتائج 
 71.1% يريح ا ن بببباو م  مشببببا له ام    يروو أو االنتحار ً    ال  دوو م بببباعد    ال 

 م  ا خري  عندما يكونوو حباجة إليهم.
 87%  ً ج ا ت م مل أيتوا إ  يريح ا ن ببباو م  مشبببا له يتمنوو لو أ   يروو أو االنتحار  ال

يمة هلا يف وأو  ياهتم ال ق  االنتحار فيه  ل ملشببا لهمأ م يروو  -ضببمنياً  -ا يا   وا ا يعا 
  د  اهتا.

 81%  ً يعانوو م  املعاملة ام  يريح ا ن بببببببببببباو م  مشببببببببببببا له    يروو أو االنتحار  ال   
 مها بصفة  ائمة. الال يبة اليت ميارسها عليهم أ د الوالدي  أو  
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 عنوان الدراسة
 لة :  راسبببببببببة علم طالب املر ال بببببببببعو يالعوامل امل  ر  يف سبببببببببلو  االسبببببببببتهال  لدا الشبببببببببباب يف ادتمع 

 اجلامعية  امعة املل  عبد العفيف

  االستهال 
  سلو  امل تهل 
 طالب اجلامعات 
 ا خالة االجتماعية 
 جامعة املل  عبد العفيف 

 عبيد ب  علي عطياو  ل م ا الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -ا  اب  - جملة جامعة املل  سعو  اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  العوامببببببببببببل ا   ببببببببببببر   ببببببببببببفاً يف قببببببببببببرارات الشببببببببببببراء لببببببببببببدا عينببببببببببببة البحببببببببببببش اببببببببببببي تلبببببببببببب  الببببببببببببيت تتعلببببببببببببق

 مع ما تضيفه ال لعة م  قيف لش صية امل تهل .   ل عر واجلو  
  وا عببببببببببببالو واملوضببببببببببببة ال ببببببببببببائد  والعامببببببببببببل اللوج ببببببببببببيت  لبببببببببببب  التبببببببببببب  ف مل ت ببببببببببببجل عوامببببببببببببل الدعايببببببببببببة

 املتوقع يف ش صية امل تهل  الشاب.
 عالقببببببببببببببببببات  ات  اللببببببببببببببببببة إ صببببببببببببببببببائية بببببببببببببببببببني مت ببببببببببببببببببفات اجلببببببببببببببببببن  والعمببببببببببببببببببر والطبقببببببببببببببببببة  تدوجببببببببببببببببب

 مهية حمد ات قرارات الشراء عندت.أو رجة   االجتماعية للمبحو 
 

 

 ملينوظة البياانت 19

امعة دا عينة م  طالب جبرانمج إرشببببببببببببا ي يف تنمية امل بببببببببببب ولية االجتماعية واملواطنة لفاعلية  عنوان الدراسة
 :  راسة شبه وريبيةتبو 

 ل انمج ا رشا يا 
 امل  ولية االجتماعية 
 املواطنة 
 لشباب ال عو ي 

 يوسا ب  سطا  العنفي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 والتدري   ال عو ية(منية ا ادلة العربية للدراسات  اجلامعة
 1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
   فبببببببببببببروة يف امل ببببببببببببب ولية االجتماعيبببببببببببببة ببببببببببببببني ادموعبببببببببببببة التجريبيبببببببببببببة والضبببببببببببببابطة يف انبببببببببببببا

وأرجببببببببببع البا ببببببببببش  لبببببببببب  إج  فبببببببببباء   عببببببببببة التجريبيببببببببببة بعببببببببببد تطبيببببببببببق البببببببببب انمج؛اوببببببببببات ادمو 
والببببببببببببيت أ بتبببببببببببببع فاعليتهبببببببببببببا   ا سببببببببببببالي  والفنيبببببببببببببات ا رشببببببببببببا ية امل بببببببببببببت دمة يف الببببببببببببب انمج

 يف   ف م  البحو  والدراسات.
 فببببببببببببروة يف امل بببببببببببب ولية االجتماعيببببببببببببة واملواطنببببببببببببة للمجموعببببببببببببة التجريبيببببببببببببة بعببببببببببببد  توجببببببببببببد

يف   تطبيببببببببببببق البببببببببببب انمج مباشببببببببببببر  والقيببببببببببببا  التتبعببببببببببببي  شببببببببببببهر  شببببببببببببهراو   ال ببببببببببببة شببببببببببببهور(
 وابببببببببب ا يعببببببببببا أو البببببببببب انمج لببببببببببه فاعليببببببببببة يف ة شببببببببببهور؛اوببببببببببات القيببببببببببا  التتبعببببببببببي بعببببببببببد  ال بببببببببب

 ولية االجتماعية واملواطنة بعيد  املدا.امل   حت ني 
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 ملينوظة البياانت 70

 عنوان الدراسة
 تماعي و ا شببببباعات وافع اسببببت دامات الشببببباب ال ببببعو ي اجلامعي لشبببببكات التوا ببببل االج

  يف الفصبببببببببببببل ال اي م  العا  :  راسبببببببببببببة ميدانية علم طالب جامعة املل  سبببببببببببببعو املتحققة منها
 اب1400

  شبكات التوا ل
 االجتماعي 

  طالب اجلامعات 
  جامعة املل   سعو 

 انيا ب   نياو ب  حممد  ل سعو  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -سعو   املل   راسة ميدانية علم طالب جامعة اجلامعة
   1114 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 85%  شبكات التوا ل االجتماعيم  عينة البحش ي ت دموو. 
 88%   م  عينة البحش يقضببببببببوو يف اسببببببببت دا  تل  الشبببببببببكات ما بني سبببببببباعة إج أقل م

 ساعتني.
   تويا"منهم ي ت دموو  %61أ  ر م". 
 57%  جاءت  وافع ا صببببول علم ا خبارو  "الفي  بو " م  عينة البحش ي ببببت دموو  

دمة  وافع يف مق  والبحش ع  ا  دا  واال تفاالت  ومعرفة أبرح القضببببببااي ال ببببببياسببببببية العاملية
املبحو ني السبببت دا  شببببكات التوا بببل االجتماعي  تليها ا سبببباب والدوافع اخلا بببة  التصبببال 

 والتوا ل مع ا خري .
 .او االوات ا  ا  او ال ال  لدا املبحو ني إحاء   فات شبكات التوا ل االجتماعي  

 

 ملينوظة البياانت 76
 العالقات االفااضية بني الشباب يف ادتمع ال عو ي:  راسة يف اخلصائ  واحملد ات عنوان الدراسة

 ال امج االجتماعية 
 العالقات االفااضية 
 ادتمع ال عو ي 
  م ت لصات ا حبا 

 الضبع العالماار عبد  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية -العلو  ا ن انية واالجتماعية  -سعو  ا سالمية جملة جامعة ا ما  حممد ب   اجلامعة
   1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  إو ا قببببببببببببارب مي لببببببببببببوو الفبببببببببببببة الرئيبببببببببببب ية التببببببببببببي يتوا بببببببببببل معهبببببببببببا أفبببببببببببرا  عينبببببببببببة الدراسبببببببببببة

 ع  العالقات االفااضية علم ا نانبع. 
  إو النببببببببب بة ال البببببببببببة مبببببببببب  أفبببببببببرا  عينببببببببببة الدراسبببببببببة أشبببببببببارت إج أ ببببببببا تتوا بببببببببل فقبببببببببط مبببببببببع

 ا ان  ع  شببكة ا نانبع. 
  أمببببببببببا عبببببببببب  ال ببببببببببر  مبببببببببب  إقامببببببببببة العالقببببببببببات االفااضببببببببببية عببببببببب  ا نانبببببببببع  فقبببببببببد ق لبببببببببع

 و لة البر م.   وإقامة عالقبات جديد   فبي: قبضاء وقبع الفراأ
 را  العينببببببببببة أ ببببببببببدت علببببببببببم أو العالقببببببببببات االفااضببببببببببية ختضببببببببببع الن بببببببببببة ال البببببببببببة مبببببببببب  أفبببببببببب

 .ملعايف وتقاليد ورقابة ادتمع
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 ملينوظة البياانت 75
 الطالبات ال عو ايت  يف ضوء مت في النوع وال قافة داي لدا الشباب املصري وال عو يال  اء الوج عنوان الدراسة

 ال  اء الوجداي 
 ادتمع املصري 
 ادتمع ال عو ي 
 الطالب ال عو يوو 
 الطالب املصريوو 
 الطالبات املصرايت 
 اختبار حتليل 
  التباي  املتعد 
   االختبارات واملقايي

 النف ية
  الضبط ال ا 
 ال قافة العربية 
  سالميةا ال قافة 
 مت فات النوع 
 مت فات ال قافة 

 أمينة عبدب بدوي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -الابية   جامعة بنها ( جملة  لية  اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  سببببببببببببجلع نتببببببببببببائج الدراسببببببببببببة دموعببببببببببببة الشببببببببببببباب املصببببببببببببري مبببببببببببب  طببببببببببببالب اجلامعببببببببببببات

وخا بببببببببببببة يف البببببببببببببدرجات   م ببببببببببببتوايت مرتفعبببببببببببببة ن ببببببببببببببياً عببببببببببببب  أقببببببببببببرا م مببببببببببببب  ال بببببببببببببعو يني
 و رجة اهلناء  واالنفعالية واملراوبية االجتماعية.  الكلية لل  اء الوجداي

  مببببببببببببا  هببببببببببببر ارتفبببببببببببباع  ال يف م ببببببببببببتوا البببببببببببب  اء الوجببببببببببببداي الكلببببببببببببي لببببببببببببدا البببببببببببب  ور 
  ملقارنة مع ا ان .

   وجبببببببببببو  تفاعبببببببببببل مببببببببببب  ر ببببببببببببني مت بببببببببببفي النبببببببببببوع وال قافبببببببببببة علبببببببببببم بعبببببببببببد الضببببببببببببط الببببببببببب ا
 والعاطفية.
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املواطنة لدا الشبببببباب ال بببببعو ي يف  ل التحدايت املعا بببببر  م  وجهة ن ر من بببببو   تنمية قيم  عنوان الدراسة
  لية املل  فهد ا منية

 قيم املواطنة 
 تربية الشباب 
 قضااي الشباب 
  التحدايت املعا ر 

 فاطمة عاي  فواح ال لمي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر –عامل الابية  اجلامعة
   1116 التاريخ

 النتائج أهم

 نتائج الدراسة:
 علبببببببببببم املتوسبببببببببببط ا  بببببببببببا  ا علبببببببببببم يف تنميبببببببببببة قبببببببببببيم ادتمعيبببببببببببة  امل س بببببببببببات  صبببببببببببلع
امل س ببببببببببببببات التعليميببببببببببببببة والدينيببببببببببببببة وا سببببببببببببببر  وا نديببببببببببببببة الطالبيببببببببببببببة طنببببببببببببببة؛  لبببببببببببببب  أو املوا

والرايضبببببببببببية والرفببببببببببباة مببببببببببب  أ  بببببببببببر امل س بببببببببببات البببببببببببيت تببببببببببب  ر بصبببببببببببور  مباشبببببببببببر  علبببببببببببم حاي   
ا سبببببببببباب   وتعببببببببد مبببببببب  الفببببببببر  بشبببببببببكل مباشببببببببر معهببببببببا ب ببببببببب  ا تكببببببببا  ؛تنميببببببببة املواطنببببببببة

مبببببببببي فيبببببببببه ات ا  ابيبببببببببة البببببببببيت تنال بببببببببلو الفبببببببببر  الك بببببببببف مببببببببب   الرئي بببببببببة البببببببببيت ي بببببببببتمد منهبببببببببا
تعببببببببببي مفهببببببببببو  الابيببببببببببة ا دي ببببببببببة  امل س ببببببببببات  ابببببببببب ت و   ببببببببببه الببببببببببوطا وواحعببببببببببه الببببببببببوطا.

وتعمبببببببببببل علبببببببببببم خلبببببببببببق بيببببببببببببة وطنيبببببببببببة  ا اجتماعيببببببببببب وتفببببببببببباعال ا ميقراطيببببببببببب وقبببببببببببار  أسبببببببببببلو 
  فتنميبببببببببة املواطنبببببببببة ج عالقبببببببببات توا بببببببببل مبببببببببع بعضبببببببببهم الببببببببببع   خبببببببببالل ن بببببببببمببببببببب  فاعلبببببببببة

تتم ببببببببببببل يف تطبببببببببببببور ا فكبببببببببببببار الببببببببببببيت يعببببببببببببب   بببببببببببببا أعضبببببببببببباء ادتمبببببببببببببع عببببببببببببب  ااتمامببببببببببببباهتم يف 
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يف ضببببببببببوء ضببببببببببمف وطببببببببببا يببببببببببتم تكوينببببببببببه مبببببببببب  قبببببببببببل  افببببببببببة امل س ببببببببببات    ببببببببببا إأسببببببببببلوب 

 اليت هتد  إج تنشبة املواط  الصا .
 قبببببببببيم املواطنببببببببة  انبببببببببع املرجعيببببببببة الفل بببببببببفية أ  ببببببببر املرجعيببببببببات البببببببببيت تبببببببب  ر علبببببببببم تنميببببببببة  

والببببببببببيت تشببببببببببف إج تببببببببببوافر أسبببببببببب  العدالببببببببببة وا ريببببببببببة واال بببببببببباا  املتبببببببببببا ل بببببببببببني  افببببببببببة أفببببببببببرا  
ولتفعيبببببببببل تنميبببببببببة املواطنبببببببببة ا قيقيبببببببببة ال    و  ببببببببب  املعاملبببببببببة مببببببببب  الطبببببببببر  ا خبببببببببر.ادتمبببببببببع

 بببببببببد مبببببببب  تببببببببوفر  ببببببببل ا مكبببببببباانت والقببببببببدرات لببببببببدا أفببببببببرا  ادتمببببببببع لتمكيببببببببنهم مبببببببب  الوفبببببببباء
أساسببببببببببية ال تقبببببببببببو    ببببببببببا تطلبببببببببببه الفببببببببببرص الببببببببببيت يهيبهببببببببببا ادتمببببببببببع هلببببببببببم  فجمببببببببببيعهم ر ببببببببببائف

وتوسبببببببببببببع  فببببببببببببباة املشبببببببببببببار ة   فا ريبببببببببببببة تعبببببببببببببفح ال قبببببببببببببة لبببببببببببببدا املبببببببببببببواط  املواطنبببببببببببببة ببببببببببببببدو ا؛
االجتماعيببببببببببببة  وتببببببببببببدفع  ببببببببببببم إج ا بببببببببببباا   قببببببببببببوة املواطنببببببببببببة يف عالقبببببببببببباهتم مببببببببببببع بعضببببببببببببهم 

النتمبببببببببببباء الببببببببببببوطا  وتعمببببببببببببق لببببببببببببديهم الشببببببببببببعور    البببببببببببببع  أو مببببببببببببع م س ببببببببببببات ادتمببببببببببببع
يتبعبببببببببه  اأو املرجعيبببببببببات الفل بببببببببفية ق بببببببببل إطبببببببببار و  مبببببببببا   تمبببببببببع.والعدالبببببببببة النببببببببباجف   فبببببببببرا  اد

سبببببببببببرية ا ات البببببببببببيت  بببببببببببقلع لبببببببببببديهم مببببببببببب  البيببببببببببببة ال بببببببببببلو فبببببببببببرا  نتيجبببببببببببة ا الك بببببببببببف مببببببببببب  
تشببببببببببكل املببببببببببدخل الببببببببببرئي  لتماسبببببببببب  ادتمببببببببببع ا أ ببببببببببو ورفبببببببببباة املدرسببببببببببة وادتمببببببببببع   مببببببببببا 

 يف ا رية والعدالة وامل اوا  والت امح والتنمية.   وتوجيهه حنو ااايته املنشو 
   تببببببببب  ر علبببببببببم تنميبببببببببة قبببببببببيم املواطنبببببببببة  انبببببببببع  البببببببببيت املتوسبببببببببط العبببببببببا  للتحبببببببببدايت املعا بببببببببر

 التحببببببببدايت  بببببببباو حتببببببببدي ال ببببببببفو الفكبببببببببري. اببببببببف أو أ  ببببببببر   لهببببببببا تبببببببب  ر بصببببببببور  مباشببببببببر 
 نهجيببببببببببببببة التفاعببببببببببببببل مببببببببببببببع امل ببببببببببببببتجدات   تنميببببببببببببببة قببببببببببببببيم املواطنببببببببببببببة تعبببببببببببببب  ضببببببببببببببامنيمإو و 

السببببببببببببببببتيعاب والعمببببببببببببببببل علببببببببببببببببم تنشببببببببببببببببيط امليكانيفمببببببببببببببببات الكامنببببببببببببببببة يف  وابببببببببببببببببع اهلويببببببببببببببببة 
رار علببببببببببببم رأي أو فالتعصببببببببببب  الفكببببببببببببري يقبببببببببببو  علبببببببببببم ا  ببببببببببب املت بببببببببببفات بطريقبببببببببببة واعيبببببببببببة؛

  والعببببببببببببدل  والوسبببببببببببببطية   بببببببببببببا به عبببببببببببب  ا يا يبببببببببببببة بعببببببببببببدفكببببببببببببر م بببببببببببببالط للواقببببببببببببع؛  بببببببببببببا ي
 مبببببببببببببل ابببببببببببببب ا الفكبببببببببببببر ال يببببببببببببببرا إال فكببببببببببببببرت   واالعتبببببببببببببدال يف التصببببببببببببببور وا كبببببببببببببم  ومبببببببببببببب 

ب ببببببببببببب  اسببببببببببببتدراجه لقببببببببببببيم  ؛فيم ببببببببببببل ال ببببببببببببفو الفكببببببببببببري أمهيببببببببببببة  بببببببببببببف  للجانبببببببببببب  ا خببببببببببببر
أو الوسبببببببببببببائل البببببببببببببيت و  مبببببببببببببا   ادتمبببببببببببببع ا  بببببببببببببلي.. اتسبببببببببببببلو ات بعيبببببببببببببداً عببببببببببببب  وسبببببببببببببلو 

 ووابببببببببببي سبببببببببببهلة االسبببببببببببت دا  وسبببببببببببهلة املنبببببببببببال    اسبببببببببببت دمع يف ال بببببببببببفو الفكبببببببببببري   بببببببببببف 
الوسببببببببائل الببببببببيت أ ببببببببرت بصببببببببور  مباشببببببببر  مبببببببب  النا يببببببببة فببببببببرا  ي يببببببببدوو ابببببببب ت ا الك ببببببببف مبببببببب  

  نة لديهم.ال لبية علم تنمية املواط
 بببببببببببل علببببببببببم ادتمببببببببببع  كببببببببببل  حبيببببببببببش   ال يقتصببببببببببر ال ببببببببببفو الفكببببببببببري علببببببببببم فببببببببببر  معببببببببببني

 ؛يعمبببببببببببل علبببببببببببم إ اببببببببببببة الشبببببببببببعوب  وان بببببببببببالخها مببببببببببب  عقائبببببببببببداا  ومببببببببببب اابها  و ضبببببببببببارهتا
الك بببببببببببببببف مببببببببببببببب   وتببببببببببببببب  ي إج  ولبببببببببببببببد أفكبببببببببببببببار ون بببببببببببببببرايت مل يعتبببببببببببببببد ادتمبببببببببببببببع عليهببببببببببببببباتتل

 ات ال ريبة.ال لو 
  عببببببببببد  جببببببببببو  فببببببببببروة  ات  اللببببببببببة إ صببببببببببائية بببببببببببني اسببببببببببتجا ت أفببببببببببرا  عينببببببببببة الدراسببببببببببة

 تعفا ملت ف العمر.   ول تنمية قيم املواطنة لدا الشباب ال عو ي
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لبة جامعة علم عينة م  ط:  راسببببة و ببببفية  ي حنو ال امج الت ايلية للفوا اوات الشببببباب ال ببببعو  عنوان الدراسة
 املل  سعو   لراي 

 الشباب 
 التنمية االجتماعية 
  ال امج الت ايلية

 للفوا 

 ايا بنع سعد الشبي  الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ماراتا  -ش وو اجتماعية  اجلامعة
  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  الت ايلية للفوا  اوات إ ا اوات الشباب ال عو ي حنو ال امج. 
 إال أو   لببببببببببببببديهم أي معلومببببببببببببببات عبببببببببببببب  ابببببببببببببب ت البببببببببببببب امج عاالبيببببببببببببببة املبحببببببببببببببو ني لي بببببببببببببب

اببببببببببالبيتهم أ ببببببببببد علببببببببببم ا تيببببببببببا  املقبلببببببببببني علببببببببببم الببببببببببفوا  للبببببببببب امج الت ايليببببببببببة قبببببببببببل عقببببببببببد 
 راو.الق  
  ا سببببببببببق م شبببببببببراً قبببببببببوايً علبببببببببم وعبببببببببي الشبببببببببباب  مهيبببببببببة اببببببببب ت الببببببببب امج  ويبببببببببدل مبببببببببيعطبببببببببي

الشبببببببببباب  ملشبببببببببكالت البببببببببيت تقبببببببببع بعبببببببببد البببببببببفوا  والراببببببببببة يف علبببببببببم وجبببببببببو  البببببببببوعي لبببببببببدا 
 تفا يها.
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حاف ة طالب  لية املعلمني    ا ميي لداا نانع واسببت داماته وعالقته  لت صبب  ا  ماو إ عنوان الدراسة
 :  راسة استطالعيةجد 

  نانعا إ ماو 
 طالب  لية املعلمني 
  حماف ة جد 
 الشباب ال عو ي 
  نانعا مقااي 
   ف الت ص  
  ا مييا 
 اال تباب 
   االحنرا  ال يكو 
 القلق النف ي 
 التوافق النف ي 
 التوافق االجتماعي 
 مشا ل الشباب 
 ال مات الش صية 

 مصطفم عبدا ليم  ا ة الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية –ا  اب والعلو  والابية جملة البحو  والدراسات يف  اجلامعة
   1118 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ال توجبببببببببببببد فبببببببببببببروة  ات  اللبببببببببببببة إ صبببببببببببببائية ببببببببببببببني الت صصبببببببببببببات ا  ا مييبببببببببببببة العلميبببببببببببببة

والابيببببببببببببببببببة   والرايضببببببببببببببببببيات  والعلببببببببببببببببببو   ا اسبببببببببببببببببب  ا يل :وعببببببببببببببببببد  ال بببببببببببببببببباعات  واببببببببببببببببببي
 اخلا ة.

 جمموعبببببببببببببة ختصببببببببببببب  الل بببببببببببببة  ببببببببببببببنيإ صبببببببببببببائية  ات  اللبببببببببببببة  اأ هبببببببببببببرت النتبببببببببببببائج فروقببببببببببببب
 يف  ا  ق م الل ة العربية.  العربية وجمموعة ختص  الل ة ا  ليفية

  ات  اللبببببببببببببة إ صبببببببببببببائية ببببببببببببببني جمموعبببببببببببببة ختصببببببببببببب  الل بببببببببببببة  االنتبببببببببببببائج فروقببببببببببببب تأ هبببببببببببببر 
 يف  ا  الل ة العربية.  القر نية اتت صصالالعربية و 

 :ًلن بة ملعدل استهال   ل شر ة أسبوعيا  
  ق بببببببببببببمالل بببببببببببببة ا  ليفيبببببببببببببة  ق بببببببببببببم  ( سببببببببببببباعات أسببببببببببببببوعياً:5-1 يف الشبببببببببببببر ة الفمنيبببببببببببببة 

 تل  الشر ة ق م ا اس  ا يل.يف خر ترتي  و القر نية  الدراسات 
  ق بببببببببببببببببببببم ا اسببببببببببببببببببببب  ا يل  :سببببببببببببببببببببباعة أسببببببببببببببببببببببوعيا (15-11 يف الشبببببببببببببببببببببر ة الفمنيبببببببببببببببببببببة
 .(مرتفعاً  
  ق بببببببببببببم الل بببببببببببببة العربيبببببببببببببة والعلبببببببببببببو   (:سببببببببببببباعة فببببببببببببب   ر 16مببببببببببببب   يف الشبببببببببببببر ة الفمنيبببببببببببببة

 مقارنة بباقي الت صصات.  مرتفعاً 
  مببببببببب  العينبببببببببة  %10جببببببببباءت ن ببببببببببة مببببببببب  أقبببببببببروا  اتيببببببببباً   بببببببببم مبببببببببدمنوو علبببببببببم ا نانبببببببببع

 الكلية.
  انبببببببببببا  م شبببببببببببرات واضبببببببببببحة لتببببببببببب  ف الت صببببببببببب  ا  بببببببببببا ميي علبببببببببببم ا قبببببببببببرار الببببببببببب ا  يف

 إ ماو ا نانع.
  نانببببببببببع تشبببببببببببف إج إ مبببببببببببدمنوم شببببببببببرات الن بببببببببببة املبويبببببببببببة ملبببببببببب  و بببببببببببفوا أنف ببببببببببهم   ببببببببببم

  %40فقببببببببببد بل ببببببببببع  ؛ ل  مبببببببببب  طببببببببببالب ق ببببببببببم القر نيببببببببببةبببببببببببمبببببببببب  أقببببببببببروا  ارتفبببببببببباع ن بببببببببببة
 .%17ا يلمقارنة بق م ا اس  
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: ليةالوطنية و امل ببببتحداثت االتصببببا اعتما  الشببببباب ال ببببعو ي علم وسببببائل ا عال  التقليدية و عنوان الدراسة
  راسة مقارنة علم عينة م  الشباب يف مدينة الراي 

 الشباب ال عو ي 
  وسائل ا عال 
 ا عال  ال عو ي 
 االتصاالت 
 تكنولوجيا االتصاالت 
 الت ف االجتماعي 
 ا عال  ا لكاوي 
 القنوات الفضائية 
 البش املباشر 

 عبد ب ب  حممد ب      الرفاعي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ال عو ية –العلو  ا ن انية واالجتماعية  -جملة جامعة ا ما  حممد ب  سعو  ا سالمية  اجلامعة
  1118 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
   و وإإو الشببببببببببببببباب ال ببببببببببببببعو ي يتببببببببببببببب  امل ببببببببببببببتحداثت االتصببببببببببببببالية  عببببببببببببببدالت عاليببببببببببببببة

 للم تحد .معدل اعتما ت علم الوسائل التقليدية يت  ر   توا است دامه 
  انببببببببببببببببا   الببببببببببببببببة مبببببببببببببببب  ا لببببببببببببببببول الببببببببببببببببو يفي للم ببببببببببببببببتحداثت يف مقابببببببببببببببببل الوسببببببببببببببببائط

 .التقليدية
   إو قبببببببببببدر  امل بببببببببببتحداثت االتصبببببببببببالية علبببببببببببم حتقيبببببببببببق ا شبببببببببببباعات تتفبببببببببببوة علبببببببببببم قبببببببببببدر

 ا عال  التقليدي.
 املت فات الدميوارافية ت  ر بشكل  بف يف است دا  امل تحد  االتصايل. 
  االعتمبببببببببببببا  علبببببببببببببم  بببببببببببببل الوسبببببببببببببائل التقليديبببببببببببببة أعلبببببببببببببم الوسبببببببببببببائل يفمي بببببببببببببل التلففيبببببببببببببوو 

 وامل تحد ة.
   لببببببببببببه علببببببببببببم  البعببببببببببببد الافيهببببببببببببي ال ائبببببببببببب  يف الوسببببببببببببائل الوطنيببببببببببببة يقابلببببببببببببه وجببببببببببببو  طبببببببببببباأ

 م توا امل تحد .
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أمنا  ال بببببببلو  االسبببببببتهال ي لدا املرااقني وعالقته  ت فات امل بببببببتوا االجتماعي واالقتصبببببببا ي  عنوان الدراسة
 ال عو ية ل سر 

 ال لو  االستهال ي 
 املرااقوو 
 ال لع االستهال ية 
 م توا املعيشة 
 الطبقات االجتماعية 
 ا  وال االقتصا ية 
  ا سر 
 ادتمع ال عو ي 

 خلو      اجر  ا احمي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -جملة حبو  الابية النوعية  اجلامعة
   1111 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  يف أمنبببببببببببا    إاناثاعببببببببببد  وجبببببببببببو  فبببببببببببروة  ات  اللبببببببببببة إ صببببببببببائية ببببببببببببني املبببببببببببرااقني    بببببببببببور )

 ال لو  االستهال ي.
  عببببببببببببببد  وجببببببببببببببو  فببببببببببببببروة  ات  اللببببببببببببببة إ صببببببببببببببائية بببببببببببببببني ا بنبببببببببببببباء املببببببببببببببرااقني ل مهببببببببببببببات

 العامالت واف العامالت يف أمنا  ال لو .
 مت بببببببببببببفات امل بببببببببببببتوا ني أمنبببببببببببببا  ال بببببببببببببلو  االسببببببببببببتهال ي و توجببببببببببببد عالقبببببببببببببة ارتباطيبببببببببببببة ببببببببببببب

 االجتماعي واالقتصا ي ل سر  ال عو ية.
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م توايت القلق لدا طالب اجلامعة   راسة و فية مطبقة علم عينة م  طالب جامعة املل   عنوان الدراسة
 سعو   لراي ( 

 
 القلق 
 طالب اجلامعة 

 عبد ب إبراايم ع في الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة انيا للعلو  ا منية اجلامعة
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 هدفت الدراسة إىل:
   معرفبببببببببة م بببببببببتوا القلبببببببببق لبببببببببدا طبببببببببالب جامعبببببببببة امللببببببببب  سبببببببببعو  حنبببببببببو عالقبببببببببتهم  سبببببببببتا

 املا  . 
  .معرفة مدا   ف ا الة االقتصا ية للطالب علم م توا القلق لديهم 
  .معرفة م توا القلق لدا طالب جامعة املل  سعو  حنو املعدل الاا مي 
  . معرفة م توا القلق لدا طالب جامعة املل  سعو  حنو  عوبة املوا 

 : وكانت أهم النتائج
  الطبببببببببببببببالب يشبببببببببببببببعروو  لقلبببببببببببببببق بصبببببببببببببببفة م بببببببببببببببتمر  خشبببببببببببببببية  رمبببببببببببببببا م مببببببببببببببب   خبببببببببببببببول

 . %70,04بن بة   االختبارات
   عببببببببببببد  تقبببببببببببببلهم لشببببببببببببر  بعبببببببببببب  أعضبببببببببببباء ايبببببببببببببة الطببببببببببببالب يشببببببببببببعروو  لقلببببببببببببق ب ببببببببببببب

 . %81بن بة   التدري 
 لتجنببببببببببب  تر يبببببببببببف احملاضبببببببببببر ؛الطبببببببببببالب يتعمبببببببببببدوو اجللبببببببببببو    مبببببببببببا   اخللفيبببببببببببة للقاعبببببببببببة  

 . %76,66بن بة 
  71,67  بن بة الطالب عالقتهم جيد   ع م احملاضري%. 
  الطببببببببببالب يقلقهببببببببببم حمبببببببببباوالت بعبببببببببب  الطلبببببببببببة البببببببببب ي   بببببببببباولوو التببببببببببو    عضبببببببببباء ايبببببببببببة

 . %87,00  بن بة ري التد
 ضبببببببببور ال ببببببببباعات املكتبيبببببببببةعبببببببببد  التبببببببببفا  أعضببببببببباء ايببببببببببة التبببببببببدري  حب الطبببببببببالب يقلقهبببببببببم  

 .%88,66بن بة 
   بن ببببببببببببة   الطببببببببببالب يقلقهببببببببببم مبال ببببببببببة بعبببببببببب  أعضببببببببببباء ايبببببببببببة التببببببببببدري  يف أمهيببببببببببة املببببببببببا

77,00%  . 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

83 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

83 

 ملينوظة البياانت 79
  راسة ميدانية علم عينة م  مو في وحار  الصحة  دينة الراي  :قيم العمل لدا الشباب ال عو ي عنوان الدراسة

 
 قيم العمل 
 

 علي ب    ني ا يدر الباحث
 ماج تف التصنيف
 املل  سعو  اجلامعة
 اب1404 التاريخ

 أهم النتائج

للكشا ع  القيم املهيمنة علم الشاب ال عو ي يف أ اء العمل يف الدوائر الدراسة دفع ا
  :التعر  علم  تلع ا كومية  ويتفرع ع  ا ا اهلد  أادا  عد 

 واقع قيم العمل ال ائد  لدا الشباب ال عو ي العاملني  لدوائر ا كومية.  
 باب ال عو ي بوقع الدوا  ا كومي. مدا التفا  الش 
  أعماهلم  لدوائر ا كومية.  اء مدا التفا  الشباب ال عو ي 
 أ اء العمل يف الدوائر ا كومية. ا الشباب ال عو ي يفاملشا ل اليت يواجهه 
 العوامل امل  ية إج تقصف الشباب ال عو ي يف العمل يف الدوائر ا كومية. 

ال ي   وق لع عينة البحش يف املو فني ال عو يني ع الدراسة  نهج امل ح االجتماعي واستعان
لدراسي ا ول مو فا. واست رقع الفصل ا (011يعملوو بوحار  الصحة  نطقة الراي   وعد ام  

  ل  است دمع االستبانة  وسيلة أساسية جلمع البياانت اليت تتطلبها و  اب1400/1404لعا  
 الدارسة. 

وتبني م  نتائج الدراسة أو قيم العمل هلا وجو  يف بيبة العمل ا كومي  ومشتقة أ وهلا م  الشريعة 
 . ا سالمية  القر و وال نة( وا عرا 

 ما و اتضح أو املو فني يهتموو بوقع الدوا  ا كومي وعد  ال ياب إال للضرور . ولو جت 
است دا  اجلوال بك ر  أ ناء العمل؛ و ل  ن راً لوسائل االتصال االجتماعي ا دي ة وتطوراا  في  

 بو   تويا  وات  أب(؛  و الشباب  بوو است دا   ل ما او جديد م  تقنية. 
نتائج استقالل بع  الردساء الفمالء يف إ اح أعماهلم اخلا ة اخلارجة ع  العمل  وأ هرت ال

واملر فية يف ا  ار    ما تبني تقا   أن مة العمل وعد  تطوراا  وعد  وضو   قوة وواجبات 
املو ا  وعد  وجو  و ا للو يفة وحتديد امل  ولية  وعد  متابعة إ اح العمل لدا املو ا م  

ول أو ا  ار   والت اال يف فر  العقو ت علم املقصري  يف العمل  وعد  منح املو فني قبل امل   
 فر ة لتطوير قدراهتم ا  ارية وم تقبلهم الو يفي. 

وائر فقد أو ع الدراسة بتنمية قيم العمل لدا املو فني يف الد -املشار إليها  -ويف ضوء النتائج 
ا  خالقيات للتعري ؛التدريبية  وعقد الندوات  اخل ا جهف  ا كوميةا كومية  م  خالل ال امج 

الو يفة وبيبة العمل  وتفويد املو فني بدليل الو ا الو يفي  توضح فيه  قوقهم وواجباهتم  
 وأخالقيات الو يفة  والعقو ت اليت تقع عليهم يف  ال  الفتها  وتفعيل  ور الردساء  تابعة إ اح

و ا  واالاتما  بعملية التدوير الو يفي  ووديد وتطوير اللوائح وا ن مة  اخلا ة العمل لدا امل
  لعمل واملو فني  وعد  االعتما  علم املر فية يف ا  ار   ويفضل أو يتم توحيع املها  علم املو فني.
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 لدا نفالء  ار املال  ة  دينة جد العنا ا سري وعالقته  حنرا  ا  دا   عنوان الدراسة

 
 العنا ا سري 
  احنرا  ا  دا 

 سلماو حممد سعد ا ر  الباحث

 ماج تف التصنيف
 جامعة ا مف انيا العربية للعلو  ا منية اجلامعة
   1111 -اب 1401 التاريخ

 أهم النتائج

ا  بببببببببدا   ومببببببببب  يعببببببببباي ادتمبببببببببع مببببببببب  جبببببببببرائم العنبببببببببا  وخا بببببببببة العنبببببببببا ا سبببببببببري  ضبببببببببد 
اببببببببب ا املنطلبببببببببق حتببببببببباول الدراسبببببببببة التعبببببببببر  علبببببببببم العالقبببببببببة ببببببببببني العنبببببببببا ا سبببببببببري واحنبببببببببرا  

 . ا  بببببببببببببببببببببببببببدا    ببببببببببببببببببببببببببب  ال ببببببببببببببببببببببببببب ال البببببببببببببببببببببببببببرئي  للدراسبببببببببببببببببببببببببببة
 

 :منهج الدراسة
ة ا  ا  ل  وق ل االستبانببببببببببصر الشامبببتماعي أو ا ببل امل ح االجببباملنهج الو في  ع  طريق مدخ

 .الدراسةالرئي ية هل ت 
 

 : أهم النتائج
 

 ال يوجد للعنا ا سري عالقة  حنرا  ا  دا   اخل جمتمع الدراسة.. 
 بينع النتائج أنه ال يوجد عنا أسري  اخل أسر ا  دا  املبحو ني 
  م  أبرح أمنا  العنا ا سري لدا أسر جمتمع الدراسة  او ا مهال    العنا اجل دي  يليه

 .العنا اللف يالعنا النف ي  وم    
 رائم اليت ارتكبها أفرا  جمتمع الدراسة    جرمية ال رقةبببببب انع جرمية االاتصاب اي أ  ر اجل  

 .تليها املشاجرات
 

 : أهم التوصيات
 أ ا  برانمج  ايل ل  دا . -
 إجراء املفيد م  الدراسات العلمية. -
 إقامة  ورات توعوية. -
  . ياء لش ل أوقات الفراأإنشاء نوا   رايضية  اخل ا  -
 .استبدال العقو ت التعفيرية بتقدل خدمات للمجتمع -
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 ور املدار  ال انوية يف نشر الوعي ا ما   راسة ميدانية علم عينة م  طالب املر لة ال انوية  عنوان الدراسة
 للبنني يف مدينة أ ا(

 
  ال انويةاملر لة 
 نشر الوعي 

  علي ب  عبد ب الشهري فايف ب  الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة ا مف انيا العربية للعلو  ا منية اجلامعة
   1116 -اب 1417 التاريخ

 أهم النتائج

 أهداف البينث: 
هتببببببببببببد  الدراسببببببببببببة إج التعببببببببببببر  علببببببببببببم  ور املببببببببببببدار  ال انويببببببببببببة يف نشببببببببببببر الببببببببببببوعي ا مببببببببببببا  
مبببببببببببب  خببببببببببببالل الكشببببببببببببا عبببببببببببب   ور إ ارهتببببببببببببا ومعلميهببببببببببببا واملرشببببببببببببدي  الطالبيببببببببببببني  وحماولببببببببببببة 
التعببببببببببببر  علببببببببببببم الفببببببببببببروة يف وجهببببببببببببات ن ببببببببببببر الطببببببببببببالب  وفقبببببببببببباً للمت ببببببببببببفات الدميوارافيببببببببببببة 

 ا ولية لديهم. 
 أهم النتائج: 

ي املببببببببببببدار  ال انويببببببببببببة يقومببببببببببببوو   واراببببببببببببم يف نشببببببببببببر الببببببببببببوعي أ هببببببببببببرت الدراسببببببببببببة أو معلمبببببببببببب
ا مببببببببببا لببببببببببدا الطببببببببببالب بدرجببببببببببة مرتفعببببببببببة  يلببببببببببيهم مببببببببببديرو املببببببببببدار  ال انويببببببببببة  ويف املرتبببببببببببة 
ا خبببببببببببببف  املرشبببببببببببببدوو الطالبيبببببببببببببوو.  مبببببببببببببا و أ هبببببببببببببرت نتبببببببببببببائج الدراسبببببببببببببة وجبببببببببببببو  فبببببببببببببروة يف 

ل بببببببببببببنة اسبببببببببببببتجا ت أفبببببببببببببرا  العينبببببببببببببة  لكنهبببببببببببببا ال تعبببببببببببببفا ملت بببببببببببببف العمبببببببببببببر  أو اجلن بببببببببببببية  أو ا
 الدراسية  أو الفرع الدراسي.
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مدا فاعلية املدار  امل ائية يف الوقبببباية م  االحنبببرا    راسة ميدانية علم املدار  امل ائية  دينة  عنوان الدراسة
 الراي (

 
 
  االحنرا 
 املدار  امل ائية 

 العبو ي حممد فهد ب  ان ر ب  الباحث
 ماج تف  التصنيف
 جامعة ا مف انيا العربية للعلو  ا منية اجلامعة
   1117 -اب 1418 التاريخ

 أهم النتائج

 أهداف البينث: 
  د  البا ش أادا   راسته ملدا فاعلية املدار  امل ائية يف الوقاية م  االحنرا   واليت ق لع يف: 

  . التعر  علم مدا فاعلية املدار  امل ائية يف الوقاية م  االحنرا 
  . الكشا ع  طبيعة العالقات ال ائد  بني املعلمني والطالب يف ا ت املدار 
  . معرفة م توا التحصيل الدراسي ون   النجا  لدا الطالب يف ا ت املدار 
  . الكشا ع  م توا ال لو  العدواي وم توا  اار  الت رب املدرسي يف ا ت املدار 
 .الكشا ع  اوااات الطالب امللتحقني  ملدار  حنو مدارسهم 
   الكشا ع  اوااات أق ا  الشرطة القريبة م  املدار  و ار املال  ة حنو املدار  امل ائية

 ومدا فاعليتها يف الوقاية م  االحنرا .  
 نتائج الدراسة:

  . مع م املعلمني والطالب موافقوو قاماً علم فاعلية املدار  امل ائية يف الوقاية م  االحنرا 
  . إو نتائج املقابلة البح ية ت  د فاعلية املدار  امل ائية يف الوقاية م  اجلنو  واالحنرا 
 بة. دار  امل ائية طياملعلموو والطالب موافقوو علم أو عالقات الطالب مع معلميهم يف امل 
   املعلموو والطالب اف موافقني إطالقًا علم أو انا  سلو ا عدوانيا لدا الطالب يف املدار

 امل ائية. 
  املعلموو والطالب موافقوو علم أو الطالب امللتحقني  ملدار  امل ائية هلم اوااات إ ابية حنو

 مدارسهم. 
 م أو انا  ت ر  مدرسيا يف املدار  امل ائية. املعلموو والطالب موافقوو إج  د ما عل 
  الن   والبياانت ا  صائية ع  املدار  امل ائية تبني ارتفاع ن    اار  الت رب املدرسي يف

 املدار  امل ائية. 
  وجدت فروة  ات  اللة إ صائية بني  راء املعلمني و راء الطالب  ول مدا الفاعلية يف الوقاية

املعلمني  ال ي   انوا أ  ر موافقة علم فاعلية املدرسة امل ائية يف ا د م  م  االحنرا   لصا  
 االحنرا . 

   وجدت فروة  ات  اللة إ صائية بني  راء املعلمني و راء الطالب  ول م توا ال لو  العدواي
 لصا  الطالب  ال ي   انوا أ  ر موافقة علم م توا ال لو  العدواي.
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تقييم فاعلية برانمج التوعية ضد أضرار امل كرات وامل بدرات   راسة ميدانية علم من و  القوات  عنوان الدراسة
 اجلوية امللكية ال عو ية(

 
 
 التوعية 
 أضرار امل كرات 

 فهد ب  عبد الرمح  املوسم الباحث
 ماج تف  التصنيف
 ا منية انيا العربية للعلو ا مف جامعة  اجلامعة
   1116 -اب 1417 التاريخ

 أهم النتائج

 : أهداف البينث
  ت وامل درات.التعر  علم اوااات عينة الدراسة حنو امل كرا 
  التعببببببببببببببر  علببببببببببببببم الفببببببببببببببروة يف اوااببببببببببببببات امللتحقببببببببببببببني  لبببببببببببببب انمج واببببببببببببببف امللتحقببببببببببببببني يف

 تقدير  رجة اخلطور  لبع  أنواع امل درات. 
  وجوانبببببببببببببببب  الضببببببببببببببببعا  وتعفيفاببببببببببببببببا  البببببببببببببببب انمجالتعببببببببببببببببر  علببببببببببببببببم جوانبببببببببببببببب  القببببببببببببببببو  يف  

 ومعاجلتها. 
  .تقييم ا  اء العا  لل انمج يف جانبيه الن ري وامليداي 

 : أهم النتائج
 ية: تخلصع الدراسة إج النتائج ا 

  وجببببببببببببببد فببببببببببببببروة يف املتوسببببببببببببببطات يف االوببببببببببببببات حنببببببببببببببو امل ببببببببببببببكرات وامل ببببببببببببببدرات بببببببببببببببني تال
 بببببببببببا يشببببببببببف إج أو بببببببببببرانمج التوعيبببببببببببة مل   لبببببببببب انمج؛ انمج وابببببببببببف امللتحقببببببببببني امللتحقببببببببببني  لبببببببببب

 يتميف ع  افت م  وسائل التوعية.
   مبببببببببب  وجهببببببببببة ن ببببببببببر  -اهلببببببببببروب مبببببببببب  مشببببببببببكالت ا يببببببببببا  والبحببببببببببش عبببببببببب  املتعببببببببببة تعتبببببببببب

أ  بببببببببببببر ا سبببببببببببببباب البببببببببببببيت تبببببببببببببدفع الشببببببببببببب   إج تعببببببببببببباطي امل بببببببببببببكرات  -عينبببببببببببببة الدراسبببببببببببببة 
 وامل درات. 

  جبببببببببببببة خطبببببببببببببور  بعببببببببببببب  أنبببببببببببببواع ال توجبببببببببببببد فبببببببببببببروة يف املتوسبببببببببببببطات يف االوبببببببببببببات حنبببببببببببببو  ر
 امل كرات وامل درات بني امللتحقني واف امللتحقني يف برانمج التوعية. 

  توجبببببببببببببد فبببببببببببببروة  ات  اللبببببببببببببة إ صبببببببببببببائية ببببببببببببببني امللتحقبببببببببببببني وابببببببببببببف امللتحقبببببببببببببني بببببببببببببب انمج
يف مقبببببببببببببببببببببدار املعلومبببببببببببببببببببببات عببببببببببببببببببببب  امل بببببببببببببببببببببكرات   (1.15التوعيبببببببببببببببببببببة عنبببببببببببببببببببببد م بببببببببببببببببببببتوا  

 تعفا لصا  ال انمج.   وامل درات
  إ صبببببببببببببببببائية يف اواابببببببببببببببببات عينبببببببببببببببببة الدراسبببببببببببببببببة حنبببببببببببببببببو امل بببببببببببببببببكرات ال توجبببببببببببببببببد فبببببببببببببببببروة

وأمبببببببببببببببا علبببببببببببببببم امل بببببببببببببببتوا  .م بببببببببببببببتوا الرتببببببببببببببببة وا البببببببببببببببة االجتماعيبببببببببببببببة موامل بببببببببببببببدرات علببببببببببببببب
 ات  اللبببببببببببببة إ صبببببببببببببائية ببببببببببببببني متوسبببببببببببببط  وي  افقبببببببببببببد تببببببببببببببني أو انبببببببببببببا  فروقببببببببببببب  التعليمبببببببببببببي

 .لصا   وي التعليم االبتدائي  التعليم االبتدائي واملتوسط وال انوي
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العوامل املرتبطة  ختيار الت ص  لدا طلبة البكالوريو  يف جامعة ا ما  حممد ب  سعو   عنوان الدراسة
 ا سالمية  لراي  

 
 
  اختيار الت ص 
 
 

 فيصل اويصني الشلوي الباحث
  راسات عليا التصنيف
 جامعة ا ما  حممد ب  سعو  ا سالمية اجلامعة
 اب 1417 -اب 1416 التاريخ

 أهم النتائج

وجد البا ش ال عو ي "فيصل اويصني الشلوي" يف  راسة علمية أجرااا ع  العوامل املرتبطة 
 ختيار الت ص  لدا طلبة البكالوريو  يف جامعة ا ما  حممد ب  سعو  ا سالمية  لراي   

"اليت اي الرابة الش صية يف ا ا الت ص   واالعتقا   نه ا فضل   إج أو العوامل الش صية
ليها العوامل ت انع م  أ  ر العوامل ارتباطًا  ختيار الت ص  لدا ا الء الطلبة     مل تقبله"

"وتعا توففت لفرص عمل بعد الت ر    اجة ال وة له  اح اي  الطل  عليه م تقباًل"      املهنية
مقدر  الت ص  علم تشجيع التفكف"  بينما  انع العوامل "املتضمنة   يةالعوامل ا  ا مي

ماعية مناسبة اجتوتعا أمهية الت ص  يف ادتمع  ومقدرته علم حتقيق مكانة   "االجتماعية
اليت تعا الرابة "  ليها العوامل ا سريةت  أقلها ارتباطاً  ختيار الطالب   انع "لصا به م تقبالً 

 ."امل توا االجتماعي واالقتصا ي ل سر يف حت ني 

وأوضحع  راسة الشلوي  واو م   لية العلو  االجتماعية  امعة ا ما   أو اختيار الت ص  
  اجلامعي يف العديد م  ادتمعات العربية   ا فيها ادتمع ال عو ي  تعد قراراً ااماً يف  يا  الفر 

ها  إال اليت ت  ر يف م تقبل الش   االجتماعي  وامل  ويتوقا عليه العديد م  النتائج الال قة
 اءحمليطني  لفر  م  أقارب وأ دقتدخالت اتعايها أو ا ت االختيارات ال تفال عشوائية  و 

ومعار   واالعتقا  بتدخل الوساطة لاللتحاة  لت ص   وعد  املعرفة  جال العمل املالئم 
تاجها سوة العمل  وعد  القدر  علم اختيار للقدرات  وعد  الوعي  لت صصات اليت  

ادموع  :م ل  الت ص  املناس . ا ا   ضافة إج ما تفرضه اجلامعات م  شرو  ومعايف مقيد 
دفع  م إج أو ت  د م  فرص حتقيق الطالب لراباهتم ا     أو ما شابه  ل ؛أو املعدل الاا مي

  .االلتحاة بت صصات أخرا خار  حميط راباهتم

وبة  بف  فه الء الطالب  دوو  ع ادتمع ال عو ي ال يعد است ناء؛ وأوقد ا بتع ا ت الدراسة 
يف حتديد الت صصات اجلامعية  فحني است د  البا ش استبانة خا ة جلمع بياانت الدراسة م  

بطة املرتطالباً  اتضح وجو  فروة  ات  اللة إ صائية للعوامل ( 141 عينة عشوائية بل  عد اا 
 ختيار الت ص  لدا طلبة البكالوريو  يف جامعة ا ما  تعفا للت ص  ال انوي  والتقدير يف 

 .الشها   ال انوية  وامل توا التعليمي ل ب  و خل ا سر  الشهري
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  ور امل جد يف الوقباية م  االحنرا    راسة ميدانية علم أئمة ومرات ي امل اجد بشرة الراي (  عنوان الدراسة

 
 
 ور امل جد  
  الوقاية م  االحنرا 

 املشعو علي  متع  ب  الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة انيا العربية للعلو  ا منية اجلامعة
  1117 -اب 1418 التاريخ

 أهم النتائج

 : البينث أهداف
 ية: تت عم ا ت الدراسة إج حتقيق ا ادا  ا 

  . إبراح الدور التعبدي والتوجيهي والتعليمي للم جد يف الوقاية م  االحنرا 
   إبببببببببببببراح ا لببببببببببببول املقا ببببببببببببة الببببببببببببيت مبببببببببببب  شبببببببببببب  ا تفعيببببببببببببل  ور امل ببببببببببببجد يف الوقايببببببببببببة مبببببببببببب

 االحنرا . 
  و رائهببببببببببببببم يف ا  وار حتديببببببببببببببد العالقببببببببببببببة بببببببببببببببني املت ببببببببببببببفات الش صببببببببببببببية  فببببببببببببببرا  ادتمببببببببببببببع

 وطرة تفعيل ا ت ا  وار.   امل تلفة للم جد
 : أهم النتائج

  الببببببببببببدور التعبببببببببببببدي للم ببببببببببببجد يف الوقايببببببببببببة مبببببببببببب  االحنببببببببببببرا   وجبببببببببببباء يف الاتيبببببببببببب  أمهيببببببببببببة
و انبببببببببببع  رجبببببببببببة أمهيبببببببببببة اببببببببببب ا البببببببببببدور   ا ول مببببببببببب   يبببببببببببش  رجبببببببببببة املوافقبببببببببببة علبببببببببببم أمهيتبببببببببببه

 جداً.   جيد
  وجبببببببببببباء يف الاتيبببببببببببب    الوقايببببببببببببة مبببببببببببب  االحنبببببببببببرا الببببببببببببدور التببببببببببببوجيهي للم بببببببببببجد يف أمهيبببببببببببة

و انببببببببع  رجبببببببة أمهيبببببببة ابببببببب ا البببببببدور  بببببببببف    ال ببببببباي مببببببب   يببببببببش  رجبببببببة املوافقبببببببة علببببببببم أمهيتبببببببه
 .جداً 
 وجبببببببببببباء يف الاتيبببببببببببب    الببببببببببببدور التعليمببببببببببببي للم ببببببببببببجد يف الوقايببببببببببببة مبببببببببببب  االحنببببببببببببرا  أمهيببببببببببببة

 -و انبببببببببع  رجبببببببببة أمهيبببببببببة اببببببببب ا البببببببببدور   ال الببببببببش مببببببببب   يبببببببببش  رجبببببببببة املوافقبببببببببة علبببببببببم أمهيتببببببببه
  بف  فقط.  -اً أيض
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 ا م  ال قايف لدا الطالب املبتع ني للدراسة يف أسااليا  عنوان الدراسة

 
 
 ا م  ال قايف 
  واملبتع و 

  حممد ب  مضحي التو  العتي  الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة انيا العربية للعلو  ا منية اجلامعة
   1117 -اب 1418 التاريخ

 أهم النتائج

 :أهداف البينث
  ايف يف ضوء ن رية  راع ال قافات.استجالء مفهو  ا م  ال ق 
  شبببببببببببا بعببببببببببب  اجلوانببببببببببب  ال بببببببببببلبية وا  ابيبببببببببببة النامجبببببببببببة عببببببببببب  االتصبببببببببببال ال قبببببببببببايف ببببببببببببني 

 .بتعش و ولة االبتعا   أسااليا(الطال  امل
    معرفببببببببببببببة   ببببببببببببببف الوسببببببببببببببائل ا عالميببببببببببببببة ا سبببببببببببببباالية علببببببببببببببم ا مبببببببببببببب  ال قببببببببببببببايف للطالبببببببببببببب

 املبتعش. 
  .معرفة   ف البيبة ا  ا ميية ا ساالية علم ا م  ال قايف للطال  املبتعش 
 النامجبببببببببببببببة عببببببببببببببب    معرفبببببببببببببببة أابببببببببببببببم اجلوانببببببببببببببب  النف بببببببببببببببية واالجتماعيبببببببببببببببة عنبببببببببببببببد املبتعبببببببببببببببش

 االبتعا . 
 

 : أهم النتائج
  لالتصبببببببببال  اوا بببببببببد اسبببببببببلبي االدراسبببببببببة ابببببببببف مبببببببببوافقني علبببببببببم أو انبببببببببا  جانببببببببببأفبببببببببرا  عينبببببببببة

 أشببببببببببعر أو  قببببببببببافيت  :ال قببببببببببايف بببببببببببني الطالبببببببببب  املبتعببببببببببش وجمتمببببببببببع بلببببببببببد االبتعببببببببببا  يف الفقببببببببببر 
 واوييت ا ضارية مهد    خطار عد  يف أسااليا(. 

 ابيببببببببببببة إجوانبببببببببببب   ةأفببببببببببببرا  عينببببببببببببة الدراسببببببببببببة مببببببببببببوافقني بشببببببببببببد  علببببببببببببم أو انببببببببببببا    بببببببببببب 
 املبتعش وجمتمع بلد االبتعا . لالتصال ال قايف بني الطال  

  أفبببببببببرا  عينبببببببببة الدراسبببببببببة مبببببببببوافقني إج  بببببببببد مبببببببببا علبببببببببم أو انبببببببببا  سبببببببببتة   بببببببببفات لوسبببببببببائل
 ةا عببببببببال  علبببببببببم ا مبببببببب  ال قبببببببببايف للطالبببببببب  املبتعبببببببببش. واببببببببف مبببببببببوافقني علببببببببم أو انبببببببببا   ال ببببببببب

 بتعش.  م  ال قايف للطال  امل  فات لوسائل ا عال  علم ا
  للبيبببببببببببببببة  اوا ببببببببببببببد اأفببببببببببببببرا  عينببببببببببببببة الدراسببببببببببببببة مببببببببببببببوافقني بشببببببببببببببد  علببببببببببببببم أو انببببببببببببببا    ببببببببببببببف

ا  ا مييبببببببببببة علبببببببببببم ا مببببببببببب  ال قبببببببببببايف للطالببببببببببب  املبتعبببببببببببش. وابببببببببببف مبببببببببببوافقني علبببببببببببم أو انبببببببببببا  
  م  ال قايف للطال  املبتعش.   في  للبيبة ا  ا ميية علم ا

  لببببببببببدا  نياجتمبببببببببباعيأفبببببببببرا  عينببببببببببة الدراسبببببببببة مببببببببببوافقني علببببببببببم أو انبببببببببا  جببببببببببانبني نف بببببببببيني و
 املبتعش انوة ع  االبتعا . 

   مشببببببببببببكالت نف ببببببببببببية  سببببببببببببعأفببببببببببببرا  عينببببببببببببة الدراسببببببببببببة اببببببببببببف مببببببببببببوافقني علببببببببببببم أو انببببببببببببا
 انمجة ع  االبتعا .  واجتماعية تواجه املبتعش
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عالقتها الصحافة احمللية و اوااات الشباب ال عو ي يف اجلامعات حنو نشر أخبار اجلرمية يف  عنوان الدراسة
 خبصائصهم االجتماعية

 
 
 اوااات الشباب 
 اجلامعي 
 اخبار اجلرمية 
 الصحافة 

 عبد ب ب  عبد الرمح  النفي ة الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة ا مف انيا للعلو  ا منية اجلامعة
  1117 – 1401 التاريخ

 أهم النتائج

  راابوإالصحا توضح ما ختلفه اجلرائم م  ضحااي. 
  خبار اجلرمية رتلا حب   وجهات ن ر الصحفينيأو حتليل علم أة نفرا  العيأوافق. 
  فرا  العينة علم أو نشر أخبار اجلرمية ي اعد علم معرفة نوع اجلرمية الشائعة يف اململكةأوافق. 
 بني الشباب ومت ف الدخل  حب   مت ف العمر  توجد فروة ال . 
 لصا  ا ان   اناثوإ ا  ور   حب   مت ف اجلن   توجد فروة  الة إ صائيا. 
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 راسة مطبقة يف ق م الدراسات "اوااات الطالبة اجلامعية ال عو ية حنو  قافة ترشيد االستهال   عنوان الدراسة
 بنات  جامعة املل  سعو  –االجتماعية 

 
 
  اجلامعيةالطالبة 
  قافة ترشيد 

 االستهال 

  مال عبد الر يم  . الباحث
 ميدانية  راسة التصنيف
  1111 /جملة جامعة  مشق اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

يد التعر  علم اوااات الطالببة اجلامعيبة الب عو ية حنبو املعرفة ب قافة ترشإج هتد  ا ت الدراسة 
وقد اعتمدت علم عينة  .ومصا ر ا ت املعرفة  وإسهامها بتعفيف ونشر ا ت ال قافةاالستهال   

طالبة م  طالبات ق م الدراسات االجتماعية يف مر ف الدراسات  (551 ميدانية بل   جمها 
ممع م  خالل استبانة    الختبار ا ادا  املشار إليها ؛اجلامعية للبنات  امعة املل  سعو 

 :العل أمهه  وبضوء  ل  تو لع الدراسة إج نتائج عد  وفق شرو  تصميم االستبانة املناسبة ل ل
اًل ع  ض لة فض  معرفة الطالبة اجلامعيبة ال عو ية ب قافة ترشيد االستهال  م  مصا ر معدو  

 اللة إ صائية  وجو إج ئج الدراسة  وراا يف نشر ا ت ال قافة. وقد أشارت املعاجلة ا  صائية لنتا
 و ارسبتها هل ت ال قافة   فبي العالقة بني اخللفية االجتماعية للطالبة ومعرفتها ب قافة ترشيد االستهال 

 . وقلة ااتما  م س ات ادتمع املدي ب قافة ترشيد االستهال 
علم  لبم تو بيات واقاا ات عد إ  استنا ا إج اجلبانبني الن بري وامليبداي   ما انتهع الدراسة

ة ارتبطبع اب ت التو بيات  لنتائج العامة اليت تو لع الدراسو    عيد اجلامعة وادتمع وا سر 
 . إليها
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 اوااات طالب  لية املعلمني بتبو  حنو الدراسات القر نية عنوان الدراسة

 
 
 اوااات طالب 
  القر نيةالدراسات 

 رحيق  بوأبراايم إان ر   . الباحث
  راسة ميدانية التصنيف
  1111/ جملة جامعة  مشق  اجلامعة
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

اواابببببببببببات طبببببببببببالب  ليبببببببببببة املعلمببببببببببببني بتبببببببببببببو  حنببببببببببببو علبببببببببببم تعبببببببببببر  الابببببببببببدفع الدراسبببببببببببة إج 
  فقببببببببببببر  (01 الدراسبببببببببببببات القر نيببببببببببببة  ولتحقيببببببببببببق  لبببببببببببب  مت إعببببببببببببدا  اسببببببببببببتبانة مكونببببببببببببة مبببببببببببب  

  :واي  متضمنة  ال ة جمباالت
 .ااتما  الطالب بدراسة العلو  القر نية - 1
  .ومكانتها بني العلو  - 1 
  ون ر  ادتمع للدراسات القر نية. - 0

طالبببببببببببباً مببببببببببب   تلبببببببببببا الت صصبببببببببببات مببببببببببب   (151 فتكونبببببببببببع مببببببببببب    عينبببببببببببة الدراسبببببببببببة اأمببببببببببب
 تبو   ململكة العربية ال عو ية. طبالب  ليبة املعلمني  دينة

وقببببببببد تو بببببببببلع الدراسبببببببببة إج وجبببببببببو  اوبببببببببات قبببببببببوي حنبببببببببو الدراسبببببببببات القر نيبببببببببة  ولبببببببببي  انبببببببببا  
أو    اللببببببببببببببببببببة إ صببببببببببببببببببببائية يف االوااببببببببببببببببببببات تعببببببببببببببببببببفا للمعببببببببببببببببببببدل الاا مببببببببببببببببببببي  اتفببببببببببببببببببببرة 

 .أو امل توا ا  ا ميي الت ص  
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عالقة اشاا  الطالب يف مجاعات النشا  الطال    م  النف ي واالجتماعي لدا طالب املر لة  عنوان الدراسة
 ال انوية  لراي 

 
 
 اشاا  طالب 
   مجاعات النشا 
 ا م  النف ي 
 ال انوية 

 عمراو جها  العنفيمنفل  الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة انيا العربية للعلو  ا منية اجلامعة
   1116 -اب 1417 التاريخ

 أهم النتائج

 : أهداف البينث
  حتديد العالقة بني مدا مشار ة الطالب يف ا نشطة و رجة شعورام   م  النف ي واالجتماعي

 املدرسي. 
 رجة الشعور   م  النف ي واالجتماعي بني الطالب  الكشا ع  الفروة املوجو   يف 

 املشار ني يف ا نشطة وأقرا م اف املشار ني يف النشا  الطال .
 : أام النتائج 
 بني الطالب املشار ني يف النشا  الطال  وأقرا م اف   توجد فروة  ات  اللة إ صائية

 ني يف يف  ا  الطالب املشار   يف م توا ا م  النف ي وا م  االجتماعي املدرسي  املشار ني
 النشا  الطال . 

 ني بني الطالب املشار ني يف النشا  الديا وأقرا م اف املشار   توجد فروة  ات  اللة إ صائية
 الطالب  يف  ا  يف م توا ا م  النف ي وا م  االجتماعي املدرسي  يف النشا  الطال 

 املشار ني يف النشا  الديا. 
 ار ني بني الطالب املشار ني يف النشا  ال قايف وأقرا م اف املش  توجد فروة  ات  اللة إ صائية

الطالب  يف  ا   يف م توا ا م  النف ي وا م  االجتماعي املدرسي  يف النشا  الطال 
 املشار ني يف النشا  ال قايف. 

  بني الطالب املشار ني يف النشا  االجتماعي وأقرا م اف    اللة إ صائيةتوجد فروة  ات
يف  ا    يف م توا ا م  النف ي وا م  االجتماعي املدرسي  املشار ني يف النشا  الطال 

 الطالب املشار ني يف النشا  ال قايف. 
 م اف املشار ني ي وأقرا بني الطالب املشار ني يف النشا  العلم  توجد فروة  ات  اللة إ صائية

الطالب  يف  ا   يف م توا ا م  النف ي وا م  االجتماعي املدرسي  يف النشا  الطال 
 املشار ني يف النشا  العلمي. 

 بني الطالب املشار ني يف النشا  الرايضي وأقرا م اف   توجد فروة  ات  اللة إ صائية
يف  ا     م  النف ي وا م  االجتماعي املدرسييف م توا ا  املشار ني يف النشا  الطال 

 الطالب املشار ني يف النشا  الرايضي. 
 بني الطالب املشار ني يف النشا  الكشفي وأقرا م اف   توجد فروة  ات  اللة إ صائية

يف  ا    يف م توا ا م  النف ي وا م  االجتماعي املدرسي  املشار ني يف النشا  الطال 
 الطالب املشار ني يف النشا  الكشفي. 

   ات بني الطالب املشار ني يف النشا  الطال  ال قايف والنشاطتوجد فروة  ات  اللة إ صائية
 لصا  النشاطات ا خرا.  ا خرا
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ت يف االوااات حنو مهنة التمري  لدا عينة م  الشباب ال عو ي م  خالل برانمج إرشا ي  عنوان الدراسة
   راسة وريبية علم عينة م  طالب املعااد الصحية  ململكة العربية ال عو ية( 

 
 
  ت يف االوااات 
  التمري 

   ني محيد ال قفي الباحث
 ماج تف التصنيف
 جامعة انيا العربية للعلو  ا منية  اجلامعة
   1116 -اب 1417 التاريخ

 أهم النتائج

 أهداف البينث: 
 هتد  ا ت الدراسة إج ا  : 

   التعبببببببببببببببر  علبببببببببببببببم تفعيبببببببببببببببل ببببببببببببببببرانمج إرشبببببببببببببببا ي متكامبببببببببببببببل يف املهبببببببببببببببارات التمريضبببببببببببببببية
 واختيار فعاليته يف ت يف االوااات.

   التعببببببببببببر  علببببببببببببم اوااببببببببببببات وميببببببببببببول طببببببببببببالب معهببببببببببببد ال ببببببببببببباعي الصببببببببببببحي  مل ببببببببببببتوا
 ا ول. 

 امل بببببببببببببببببتوا  -ا البببببببببببببببببة االجتماعيبببببببببببببببببة -التعبببببببببببببببببر  علبببببببببببببببببم أ بببببببببببببببببر مت بببببببببببببببببفات:  العمبببببببببببببببببر
مكببببببببببباو النشببببببببببب  ( علبببببببببببم اواابببببببببببات وميبببببببببببول معهبببببببببببد  -امل بببببببببببتوا التعليمبببببببببببي -االقتصبببببببببببا ي

 ال باعي الصحي يف امل توا ا ول. 
  ن بببببببببر  ادتمبببببببببع( علببببببببببم  -م بببببببببتقبل املهنبببببببببة  -التعبببببببببر  علبببببببببم أ بببببببببر  الن بببببببببر  الش صبببببببببية

 اوااات وميول معهد ال باعي الصحي يف امل توا ا ول. 
 أهم النتائج: 

 خلصع الدراسة حمموعة م  النتائج أمهها:  
  أ هبببببببببببببرت النتبببببببببببببائج أو اواابببببببببببببات طبببببببببببببالب معهبببببببببببببد ال بببببببببببببباعي الصبببببببببببببحي يف امل بببببببببببببتوا

ا ول سبببببببببلبية حنبببببببببو مهنبببببببببة التمبببببببببري ؛  يبببببببببش تببببببببببني وجبببببببببو  فبببببببببروة ببببببببببني الوسبببببببببط ا  بببببببببا  
(  111,50لبببببببببببببدرجات الطبببببببببببببالب علبببببببببببببم مقيبببببببببببببا  االواابببببببببببببات حنبببببببببببببو مهنبببببببببببببة التمبببببببببببببري   

 (. 116(  والوسط االفااضي  الدرجة ا يا ية  45,001 حنرا  معياري  

   مببببببببببا و أ هببببببببببرت النتببببببببببائج وجببببببببببو  فببببببببببروة يف اوااببببببببببات الطلبببببببببببة حنببببببببببو التمببببببببببري  تعببببببببببفا
امل ببببببببببببببببببتوا  -امل بببببببببببببببببتوا االقتصبببببببببببببببببا ي -ا البببببببببببببببببة االجتماعيببببببببببببببببببة  -إج مت بببببببببببببببببف  العمبببببببببببببببببر

مكببببببببببباو النشببببببببببب  (  إال أو اببببببببببب ت الفببببببببببببروة ابببببببببببف  البببببببببببة إ صبببببببببببائيا؛  يببببببببببببش إو  -التعليمبببببببببببي
يف جمبببببببببببال (  وابببببببببببو امل بببببببببببتوا املقببببببببببببول 1,15 اللبببببببببببة   ( أ ببببببببببب  مببببببببببب  م بببببببببببتوا املعنيبببببببببببة  

 العلو  االجتماعية.
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 ملينوظة البياانت 95
 اوااات الشباب حنو حوا  امل يار:  راسة ميدانية علم عينة م  الشباب  دينة الراي  عنوان الدراسة

 
 
 حوا  امل يار 
 
 
 

     ب  علي ا مسري الباحث
 ماج تف  التصنيف
 جامعة املل  سعو   اجلامعة
 اب1404 التاريخ

 أهم النتائج

ا ت الدراسة اي  راسة ميدانية علم عينة م  الشباب يف مدينة الراي . و يش إ ا و فية 
حتليلية؛ فقد است د  البا ش منهج امل ح االجتماعي   ست دا  العينة  يف  راسة ال اار  موضع 
البحش. وقد استعاو البا ش  الستبانة    ا  جلمع البياانت. وتكوو جمتمع ا ت الدراسة م  

باب  دينة الراي   ومت اختيارام بطريقة العينة العشوائية  بشر  أو يتوافر فيهم شر  العمر الش
 ( سنة  وا قامة يف مدينة الراي . 01 – 15م   

( استبانة 405( استبانة موحعة  لت اوي بني ال  ور وا ان   مت استعا    511وقد مت توحيع  
فقط  وم    أ بحع عينة الدراسة تتكوو م  ( 071منها  والصا  للتحليل ا  صائي  

 ( أن م. 181(   ور و  111( مفر    عبار  ع   071 
 اب. 1404اب/1400ومت تطبيق ا  ا  يف الفصل الدراسي ا ول للعا  الدراسي  

وم  أام النتائج اليت  شفع عنها الدراسة: ارتفاع وعي ا ان  م  عينة الدراسة أ  ر م  ال  ور 
 لق  فهو  واوااات وإ ابيات وسلبيات حوا  امل يار  وتبني أو عينة الدراسة م  اجلن نيفيما يتع

ترا أو حوا  امل يار حوا  سري اف معل   واتضح أو االبية عينة الدراسة م  الشباب ترا أو 
ولياته   حوا  امل يار اف مقبول اجتماعياً  وأو االبية عينة الدراسة ترا أو الفو  ال يقو  بكامل م 

 وات الفوا . وترا االبية عينة الدراسة أو ا ا الفوا  إادار واضم  قوة ا طفال.
الفو  والفوجة  -ابات الطرفني وفيما ر  إ ابيات حوا  امل يار: فقد تلع أنه: يل  بع  ر  
   وجهة ن ر عينة الدراسة م  الشباب  وأنه ي اعد علم التقليل م  العنوسة. م

وفيما يتعلق ب لبيات حوا  امل يار: فقد ق لع يف: ضياع املع  ال امي للفوا    وعد  قيا  الفو  
 بكامل م  ولياته وات الفوا  م  وجهة ن ر عينة الدراسة م  الشباب. 

ويف ضوء ما تو لع إليه الدراسة م  نتائج  فقد أو ع بتوضيح مفهو  حوا  امل يار للشباب 
عال   وضرور  توعية الشباب  مل  وليات اليت تات  علم حوا  امل يار؛ م  خالل وسائل ا 

 ف ًا  قوة ا سر   وأمهية أو تعمل امل س ات االجتماعية علم ت قيا الشباب الراابني يف 
حوا  امل يار  ول  قوة الطفل وا سر   وإجراء مفيد م  الدراسات علم حوا  امل يار  وخصو اً 

اضوا ا ت التجربة  وحاي   أعدا  مكات  االستشارات ا سرية؛  ل علم الشباب ال ي  خ
اخلالفات الفوجية  وامل امهة يف وضع ا لول املناسبة؛  ا ي اعد علم وجو  أسر  م تقر   وإ خال 
ما   ا رشا  ا سري م  ضم  املنااج الدراسية يف اجلامعات؛ لتوعية الطالب والطالبات  س  

 ناجحة  و قوة وواجبات  ال اجلن ني.العالقة الفوجية ال
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 : الدراسات عن الشباب في الخليج العربيثالثًا

  
  

 تشمل السعوديةالدراسات عن الشباب يف اخلليج العريب اليت 

 

 كلمات مفتاحية البياانت 6
 ا اثر ال قافية واالجتماعية والنف ية الست دا  الشباب اخلليجي لشبكات التوا ل االجتماعي عنوان الدراسة

 ا اثر ال قافية 
 ا اثر االجتماعية 
 الشباب 
 ول اخلليج  
  مواقع التوا ل

 االجتماعي

 أمل حممد نبيل بدر الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 فائراجل -م س ة  نوح ا كمة للنشر والتوحيع  -جملة ا كمة للدراسات ا عالمية واالتصالية  املصدر
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 التعببببببببببببببر  علببببببببببببببم  :أبببببببببببببببرح ا اثر ال قافيببببببببببببببة ا  ابيببببببببببببببة ملواقببببببببببببببع التوا ببببببببببببببل االجتمبببببببببببببباعي اببببببببببببببي

 ال قافات ا خرا  وحاي   ا صيلة الل وية.
 الشببببببببببببببعور  ل ببببببببببببببعا   عنببببببببببببببد التوا ببببببببببببببل مببببببببببببببع  :اببببببببببببببي أبببببببببببببببرح ا اثر االجتماعيببببببببببببببة والنف ببببببببببببببية

 ا  دقاء القدامم  ومشار ة ا خري  مناسباهتم ومهومهم.
  لشبببببببببببباب مببببببببببب  ات بببببببببببع ت بببببببببببهيل احملبببببببببببا اثت ببببببببببببني اأو أو مواقبببببببببببع التوا بببببببببببل الك بببببببببببفو أمجبببببببببببع

 قع.اا اثر االجتماعية ال لبية للمو م  وا ت  ا سر  اجلن ني  وو علم 
  مببببببببببببببب  ا شبببببببببببببببباعات املاتببببببببببببببببة علبببببببببببببببم اسبببببببببببببببت دا  شببببببببببببببببكات التوا بببببببببببببببل أ بببببببببببببببا ت ببببببببببببببباعد يف

وت ببببببببببباعد علبببببببببببم   ا صبببببببببببول علبببببببببببم املعلومبببببببببببات عببببببببببب   افبببببببببببة ا  بببببببببببدا  والقضبببببببببببااي يف ادتمبببببببببببع
 قضية وقع الفراأ.
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 ملينوظة البياانت 94
 العوامل امل  ية إج ارتكاب العنا بني النفالء يف إ ال ية ا ائر  لراي   عنوان الدراسة

 
 العنا بني الفالء 

 إبراايم ب  سعد سعيد ال امدي الباحث
 ماج تف التصنيف
 للعلو  ا منيةجامعة انيا العربية  اجلامعة
   1118 -اب 1417 التاريخ

 أهم النتائج

 أهداف البينث: 
  . تعر   جم انتشار العنا بني النفالء  اخل ال ج 
  . تعر   ور العنا ا   ر انتشاراً وتكراراً بني النفالء  اخل ال ج 
  .استقصاء العوامل اخلا ة ببيبة ال ج   واليت هتي  للعنا بني النفالء 
   علم الفروة الدالة إ صائيا بني وجهات ن ر النفالء يف  ور العنا ا   ر انتشاراً  التعر

 وخصائصهم الدميوارافية.
  التعر  علم الفروة الدالة إ صائيا بني وجهات ن ر النفالء يف العوامل امل  ية إج العنا بني

 النفالء  وخصائصهم الدميوارافية. 
 أهم النتائج: 

 لنفالء  اخل إ ال ية ا ائر  وفق  راء عينة الدراسة. توجد  االت عنا بني ا 
  ور العنا ا   ر تكراراً وانتشاراً بني النفالء  اخل ال ج   وفق  راء عينة الدراسة  اي علم 

الاتي : االستهفاء وال  رية   خري   ال   والشتم واللع   والصراخ ورفع الصوت  والضرب 
  لعصي  وإتال  أارا  النفالء  واملضار ت اجلماعية.  ليد  واملفا  العنيا  والضرب 

   م  أام العوامل امل  ية للعنا  واملتعلقة ببيبة ال ج  يف إ ال ية ا ائر  لراي   اي: وجو
أوقات فراأ  بف  لدا النفالء  قلة ا نشطة الافيهية  عد  توفر العناية الصحية والعال  للنفالء  

 الء  واختال  امل توا التعليمي للنفالء  وعد  فعالية الرعاية االجتماعيةوجو  العنصرية بني النف 
 والنف ية للنفالء  واالح  ا  بني النفالء  اخل ال ج .  

  ًانا  فروة  ات  اللة إ صائية بني متوسطات  راء النفالء يف  ور العنا ا   ر تكراراً وانتشارا
 املهنة قبل  خول ال ج   ومت ف عد  مرات  خولبني النفالء ترجع إج مت ف العمر  ومت ف 

 ال ج   ومد  ا كم. 
  ًعد  وجو  فروة  ات  اللة إ صائية بني متوسطات  راء النفالء يف  ور العنا ا   ر تكرارا

وانتشاراً بني النفالء ترجع إج مت ف اجلن ية  ومت ف ا الة االجتماعية  ومت ف امل توا التعليمي  
 صحية  ونوع القضية.       وا الة ال

   عد  وجو  فروة  ات  اللة إ صائية بني متوسطات  راء النفالء يف العوامل اليت هتي   دو
 العنا بني النفالء ترجع إج املت فات الدميوارافية.
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 مفتاحية كلمات البياانت 5
 املشروعات الص ف  واملتوسطة وحتدي البطالة بني الشباب اخلليجي عنوان الدراسة

 ول اخلليج العربية  
 الشباب 
  املشروعات الص ف 
 البطالة 
 التنمية االقتصا ية 

 سر ا   ني عبداملطل   الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مصر -جملة حبو  اقتصا ية عربية  املصدر
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  ناع القرار االقتصا ي   لدا   ا  واملتوسطة حتتل أمهية  الص ف إو قضية تنمية وتطوير املشروعات

ال تقو  ا ت ف -  العربية خا ة  ول جمل  التعاوو لدول اخلليج -يف الدول املتقدمة والنامية  افة 
 .التنمية االقتصا ية واالجتماعية فيها  وواملشروعات م  

  ج  واملتوسطة النمط ال ال  للمشروعات يف  ول جمل  التعاوو لدول اخلليف الص تعت  املشروعات 
  . ملبة 80.6 يش تشكل ن بة  العربية؛

  إ ا   لعمليف التش يل وخلق فرص ا ايوحمور   واملتوسطة  ورا ااما ف الص ميك  أو ت  ي املشروعات
تنمية وتنويع القاعد   الجملفاي   الفرص يف  العربية  ول جمل  التعاوو لدول اخلليج نيبالتن يق  مت ما

 حبيش تتكامل مع بعضها البع   والت ص  يف ا نتا      امليف   ا نتاجية هل ت املشروعات
  ا يعفر القدر  التناف ية للمنتجات اخلليجية. التناف ية لكل  ولة؛

 يكت بها ا ا النوع م  يتالن را إج اخلصو يات  ؛املشروعات أمر  و أمهية إو ترقية ا ت 
إضافة  تتطل  تكنولوجيا معقد   أ اوحمدو ية رأ  املال امل ت مر   ما   م    ر ا جم  املشروعات

ا ت و قرار  و  ا سهولة اختا  ال العالية(  املرونة  حتصل يتالإج قدرهتا علم التكيا مع التطورات 
شكو ت يتالك  م  امتصاص اليد العاملة فهي ق ؛اجلملة م  اخلصائ  مكنتها م  أ اء أ وار مهمة

قيق التواحو وحت  وامل امهة يف خلق القيمة املضافة  ات ال كاو اجتلبية  جإم  البطالة   ما ت  ي 
 اجلهوي.

  فرص العمل خلق يفجهو ا منفر   ب لع ا كومات يف  ول جمل  التعاوو لدول اخلليج العربية  
  افية    ا و.  فاالع ح العمل  ولكنها ما   طالوتش يل 

 و ال كاو م  أام أسباب  اار  البطالة يف  ول جمل  التعاوو لدول اخلليج العربية.ارتفاع معدل من 
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 كلمات مفتاحية البياانت 4
 امل تدامة ور الشباب اخلليجي يف حتقيق التنمية  عنوان الدراسة

 التنمية امل تدامة 
 ول اخلليج  
 الشباب اخلليجي 
 

 عالء عبد الرحاة الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ا مارات - راء  ول اخلليج  املصدر
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 تر ف أال  املنتدايت وورل العمل اليت أقيمع يف عوا م اخلليج علم:      
  م  خالل توسيع ورل العمل املتكاملة والشاملة وامل تمر   الشبابية و عمهاإطالة ا بداعات  

 واليت  خ  بعداً اسااتيجياً.
 و وضع و فعهم حن  يتم فيها إشرا  الشباب يف عملية ا وار و نع القرار  إنشاء برامج خا ة

ة هل ت ة واملناسبوم    إ ا  ا لول املقا   النقا  علم أام املشكالت اليت تواجه ادتمع
 املشكالت.

  لتنموية يف العملية ا ورئي العمل علم  عم ا نشطة اليت ي ح فيها  ور الشباب  عامل فاعل
 ة.وتلع  وسائل ا عال   وراً  رحاً وم  راً يف  فور  ا ت العملية الو يفي  والبناء االجتماعي الصائ 

 ا  التعليمي م  خالل إعا   بناء الن   القتصا يةتعفيف  ور الشباب يف حتقيق التنمية ال ياسية وا
يتناول أمهية املشار ة ال ياسية والتنشبة االجتماعية يف عملية بناء ال قافة   وفق من ور  ديش وواع
 .ا  ا ال ياسية  ات احملتوا 

 
 كلمات مفتاحية البياانت 2

 العمالة الوافد     ولة الرفااية ..الشباب ..البطالةإشكالية  ال ية ا بعا  يف منطقة اخلليج:  عنوان الدراسة
  ول جمل  التعاوو 

 اخلليجي 
  الشباب اخلليجي 
  الرفااية 
  البطالة 
 ةيال رو  الباول 
  ادتمع اخلليجي 
  سعار العاملية ا 
 التنمية الصحية 
  امل س ات

 التعليمية 
 عائدات الباول 
  الك افة ال كانية 
 التنمية االقتصا ية 
 االقتصا  العاملي 

 أمحد ال يد تر ي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ا مارات - راء  ول اخلليج  املصدر
 1116 التاريخ

 أهم النتائج

 انبببببببببببع خال بببببببببببتها   عمليبببببببببببة ملشبببببببببببكلة البطالبببببببببببةاللبببببببببببول تو بببببببببببلع الدراسبببببببببببة إج  فمبببببببببببة مببببببببببب  ا 
 :املر ف  اي

 العمالقة تدشني عد  م  املشاريع التنموية. 
 وتشجيع تو يفها يف القطاع اخلاص.  العمل علم توطني العمالة 
 .تك يا جهو  تنويع املوار  االقتصا ية 
  وج ب املفيد م  االست مارات اخلا ة.  حترير االقتصا 
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 كلمات مفتاحية البياانت 2
 العمالة الوطنية 

 

 كلمات مفتاحية البياانت 2
 جه التحدايتو  الشباب اخلليجي: طمو  يف عنوان الدراسة

  الك افة ال كانية 
  ول جمل  التعاوو 

 اخلليجي 
 الشباب اخلليجي 
  تربية الشباب 
  ن مة ال ياسية ا 
  امل س ات

 التعليمية 
  العا ات و التقاليد 
 النمو االقتصا ي 
   تو يا املرأ 
   الوالايت املتحد
 مريكية ا 
  الصني 
 خر و اجلامعات 
   العمالة الوافد 
 البطالة 
  اجلرمية 

 عبد ا فيجت حمبوب الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ا مارات - راء  ول اخلليج  املصدر
 1116 التاريخ

 أهم النتائج

 من أبرز نقاط املقال:
قاليد والعا ات ومنها ما يتعلق  لت  منها ما يتعلق  لتعليم  إو  ول اخلليج تعاي مجلة م  التحدايت

اليت تعيق وقنع تو يا املرأ   و  ل  عفو  الشباب ع  العمل يف مه  تقتصر علم العمالة الوافد  
 اياب قوا توطني العمالة الوطنية. نتيجة يوجد مشكلة توطني العمالة الوافد   ا  ؛الرخيصة

يف املائة سنوايً يف بع   0.7يقارب   سكانياً مرتفعاً وال ب  الرئي ي أو  ول اخلليج بدأت تواجه منواً 
  يف  ل معاان  م  حمدو ية املوار   مليوو عامل أجن  يف  وهلا 14إج جان  وجو  أ  ر م    الدول

أو مع م ا يرا ات اف النفطية معتمد  و يف املائة ف   ر   ما  75واعتما اا علم إيرا ات النفط بنحو 
  وة    إج جان  توجه مع م ال يولة حنو قطاعات اف إنتاجية   الباو يماوايت  أ الً علم النفط
فيد وإو  انع ت  الل ي  ال يتمكناو م  إ ا  و ائا جديد ؛ فهي سيولة  مدور (  ا سهم والعقار

 م  النمو االقتصا ي. 
موقعني مالة   والعف ي  ولة  ينما تناق  مشاريعها االقتصا ية الطمو ة وعل تعفيف النمو امل تدا

تكلفة بني و ر او  ال -وال وة   واالبتكار  بعمالتها الشابة -فاهلند   رحي  علم جداول أعماهلا؛
  . 1111وستتفوة علم الصني بعمالتها الشابة عا    االقتصا ات املرتفعة واملن فضة

  طوير منتجاهتام  أجل ت ؛دم ل اهلن  وبدأت الشر ات يف الدول  ات التكلفة املرتفعة ت ا  إج بلداو
ا   ت لك       علم الرام م  أو  ل  عنصر ج ب؛لي  فقط ب ب  الفا  التكاليا فقط

 الطريقة ت تطيع توسيع نطاة إمكانية ا صول علم عمالة فنية بدرجة أ    ا او متوفر يف بلدا م.
يف  51وإ  ا     با  والي    ف  ا  انع ن بة الن اء تشكل   إو البطالة اي  افع لالحنرا 
 ل بطبًا شديداً يفيشك يف املائة يف ال عو ية؛ ف و  ل  8نه  سوا املائة م  ال كاو  وال يعمل م

ل ل  ف و منح املرأ  فر ًا مت اوية يف ا يا  االقتصا ية سيعفح  فاة النمو وحاي    م ف  التنمية؛
يف املائة  ويقضي علم  15تصا ية  وي اام يف رفع معدل  خل ا سر  بن بة تصل إج ا نتاجية االق
  لرجل واملرأ فا سال  ساوا بني ا أسر ومناطق عديد  يف  ول اخلليج؛ ال ي تعاي منه  الفقر تلقائياً 

 ولكل منهما  ور.   و المها م ت لا يف ا ر   ومل يفرة بينهما
أعباء  وامل اعد  يف  ل د الرمق ؛بل أ بح  اجة ماسة  د جمر  ملء للفراأإو عمل املرأ  اليو  مل يع

 ا يا .
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 كلمات مفتاحية البياانت 1
 قيم العمل لدا الشباب اخلليجي عنوان الدراسة

  امل س ات
 ال ياسية 

  ول جمل  التعاوو 
 اخلليجي 

  اجلوان  النف ية 
  خالقية ا القيم 
 ادتمع اخلليجي 
 التنمية االقتصا ية 
 امل س ات اخلا ة 
  الرفااية 
  عمال املكتبية ا 
 العمل والعمال 
 تنمية املوار  البشرية 

  ا  سليماو عبدالع يم الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 ا مارات - راء  ول اخلليج  املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 أبرز نقاط املقالة:
  امل تلفة خلقع نوعاً م  تفضيل العمل ا كومي علم افت م  م س ات عمليات التو يا

 .القطاع اف ا كومي
  ف .امتياحات ما ية وعينية  ب  م  خالل عمليات التو يا الواسعة  لقد منحع الدولة مواطنيها 
 .نش ت ا جيال اجلديد  يف أ ضاو الدولة ومشروعاهتا التنموية امل تلفة 
  تلفة اليت وضعع املواطنني العاملني يف مصا  الدول اخلليجية امل  اي تلفةعمليات التو يا امل

 يف موضع الرائسة علم افاا م  الوافدي .
 . أ بح العمل املكت  او املطل  الرئي ي للشباب اجلد 
 م  خالل اجللباب الفااي والعطور اخلالبة.  الرابة الدائمة  ل هور  ائماً بشكل ن يا 

 

 

 

 كلمات مفتاحية البياانت 7
 ا عال  االجتماعي و  فاته علم الناشبة يف  ول جمل  التعاوو عنوان الدراسة

 ا عال  االجتماعي 
 الناشبة 
 الفضائيات 
 ا نانع 
 

 الد تور مصطفم  جاحي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 60العد  / سل لة الدراسات االجتماعية  املصدر
  1111 التاريخ

 النتائجأهم 

 مهام مستقبلية:
 در هتديدات ولي ع نقمة ومص  بد  ي تكوو الفضائيات وا نانبع نعمبة ووسيلة للنماء والتمك  ال

ال بد م  تو يا الوفر  يف بناء القدر   سعياً حنبو شرا ة م تقبلية و ور علم ال ا ة  لواو؛ ا ةمتنوع
 العاملية.

 :إعا   طر  القضااي اخلا ة  لشباب 
   مها  مطرو ة علم ا عال  االجتماعي: االنتقبال م  الوقاية وا ماية إج بناء ا صانة ال اتية ضبد

 .علم اخبتال  ألوا با  أخطبار الفضائيات وا نانع
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 كلمات مفتاحية البياانت 8
 الشباب بني التعليم وسوة العمل يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي عنوان الدراسة

  التعليم يف  ول
 اخلليج
  جمل  التعاوو

 اخلليجي
 سوة العمل 
 التعليم ا ساسي 
 التعليم املتوسط 
 التعليم ال انوي 
 التعليم اجلامعي 
 البطالة املقنعة 
  ا يدي العاملة

 الوطنية
  ناعات  بف  
 الرقابة التشريعية 
 العمالة ا جنبية 
  العمالة الوافد 
   القيا 
 مهارات التوا ل 
  العملأخالقيات 

 جمموعة م لفني /  . م  عبا  الباحث
  تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

   البببببببببببيت حتققبببببببببببع يف إو البيببببببببببباانت ا  صبببببببببببائية تببببببببببببني املكاسببببببببببب  الكميبببببببببببة والنوعيبببببببببببة الكببببببببببببف
جمببببببببببببال توسببببببببببببيع التعلببببببببببببيم  يف مجيببببببببببببع مرا لببببببببببببه  يف  ول جملبببببببببببب  التعبببببببببببباوو اخلليجببببببببببببي  ال سببببببببببببيما 
مببببببببببببببع بلببببببببببببببوأ عببببببببببببببد  املقيببببببببببببببدي  مبببببببببببببب  البببببببببببببب  ور وا ان   يف مجيببببببببببببببع مرا ببببببببببببببل التعلببببببببببببببيم العببببببببببببببا  

( مليببببببببببببببببببوو عببببببببببببببببببا  1,1   مقابببببببببببببببببببل  1111( ماليببببببببببببببببببني  بببببببببببببببببب  عببببببببببببببببببا  7واخلبببببببببببببببببباص  حنببببببببببببببببببو  
اببببببببببببب ت البببببببببببببفاي   ارتفببببببببببببباع يف ن ببببببببببببببة (  وقبببببببببببببد وا ببببببببببببب  % 017 ؛ أي ببببببببببببببفاي   قبببببببببببببدراا  1781

تعلببببببببببببيم ا ان   مقارنببببببببببببة  لبببببببببببب  ور الشببببببببببببباب  يف املببببببببببببر لتني اجلامعيببببببببببببة ومببببببببببببا فببببببببببببوة اجلامعيببببببببببببة؛ 
إ  و ببببببببببل عببببببببببد  امللتحقببببببببببات مببببببببببنه   لتعلببببببببببيم اجلببببببببببامعي إج ضببببببببببعا عببببببببببد  البببببببببب  ور يف الفببببببببببا  

  .1114و  1777ما بني عامي 
   س بببببببببببببببببات التعلبببببببببببببببببيم تشبببببببببببببببببف البيببببببببببببببببباانت إج أو مبببببببببببببببببواطا  ول ادلببببببببببببببببب   الدارسبببببببببببببببببني يف م

ا ساسبببببببببببي واملتوسبببببببببببط وال بببببببببببانوي ومبببببببببببا قببببببببببببل اجلبببببببببببامعي والعبببببببببببايل   لبببببببببببدول ا عضببببببببببباء  خبببببببببببالل 
 616,074,14   تشببببببببببببببببف إج أو عببببببببببببببببد ام بلبببببببببببببببب    1110ول ايببببببببببببببببة  1111ا عببببببببببببببببوا  مبببببببببببببببب  
( مبببببببببببببببببببببببببببببب  البببببببببببببببببببببببببببببب  ور؛ أي  574,878,14( مبببببببببببببببببببببببببببببب  ا ان   و  11,776,7(  مببببببببببببببببببببببببببببببنهم  

 ور؛ وتعبببببببببببببو  الفروقبببببببببببببات ( للببببببببببببب  %57( لبببببببببببببؤان   ون ببببببببببببببة  %41 توسبببببببببببببط ن ببببببببببببب  قبببببببببببببدرت  
إج اخبببببببببببتال  ن بببببببببببب  القيببببببببببببد بببببببببببببني أعببببببببببببدا  ا ان  والبببببببببببب  ور يف سببببببببببببجالت القيببببببببببببد   مببببببببببببا يف 

 اململكة العربية ال عو ية بشكل  بف  وبقية البلداو بشكل ن   ومن ف .

  إو ارتفبببببببببباع ن بببببببببب  العمالببببببببببة اببببببببببف املواطنببببببببببة يف سببببببببببوة العمببببببببببل يشببببببببببكل خلببببببببببال مببببببببببع ارتفبببببببببباع
لببببببببببراا   خصو ببببببببببا جملبببببببببب  التعبببببببببباوو اخلليجببببببببببي  البببببببببب ي النمببببببببببو االقتصببببببببببا ي يف واقببببببببببع ال ببببببببببوة ا

يت بببببببببببم  لبببببببببببنمط الريعبببببببببببي  و بببببببببببا  فبببببببببببفت علبببببببببببم توليبببببببببببد أجهبببببببببببف  إ اريبببببببببببة  كوميبببببببببببة متضببببببببببب مة  
 -علببببببببم مببببببببدار حمبببببببب   بببببببببف  -و ببببببببناعات متقدمببببببببة  بببببببببف   تقببببببببو  علببببببببم الببببببببنفط وال بببببببباح  والببببببببيت 

لعبببببببببببع  ورا يف اسببببببببببتيعاب جببببببببببفء  بببببببببببف مبببببببببب  ا يببببببببببدي العاملببببببببببة الوطنيببببببببببة  لكنببببببببببه مببببببببببع تضبببببببببب م 
  البطالببببببببببببة املقنعبببببببببببببة يف ا جهببببببببببببف  ا كوميببببببببببببة  والتطبببببببببببببور التقببببببببببببا املت ببببببببببببارع للصبببببببببببببناعات  بببببببببببباار 

الكبببببببببف ؛  تببببببببع قببببببببدر  ابببببببب ت القنببببببببوات علببببببببم امتصبببببببباص املفيببببببببد مبببببببب  ا يببببببببدي العاملببببببببة الوطنيببببببببة 
الشبببببببببببابة حمبببببببببببدو  ؛ للعديبببببببببببد مببببببببببب  العوامبببببببببببل خبببببببببببار  اببببببببببب ت القطاعبببببببببببات   مبببببببببببا يشبببببببببببف   ببببببببببب  

ص الببببببببب ي ت بببببببببيطر فيبببببببببه الشبببببببببر ات علبببببببببم العبببببببببايل  وأبرحابببببببببا: طبيعبببببببببة اقتصبببببببببا ايت القطببببببببباع اخلبببببببببا
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 كلمات مفتاحية البياانت 8
 71مبببببببببببب  ا نشببببببببببببطة االقتصببببببببببببا ية اخلا ببببببببببببة  فضبببببببببببباًل العائليببببببببببببة علببببببببببببم ن بببببببببببببة ( % 71ن بببببببببببببة 

عبببببببببببب  ضببببببببببببعا االسببببببببببببت مارات املوجهببببببببببببة للصببببببببببببناعات الكبببببببببببببف  اببببببببببببف املعتمببببببببببببد  علببببببببببببم الطاقببببببببببببة 
 ات القيمببببببببببببببة املضببببببببببببببافة العاليببببببببببببببة  وتشببببببببببببببجيع أنشببببببببببببببطة املضبببببببببببببباربة الببببببببببببببيت ال رضببببببببببببببع بعضببببببببببببببها 

ج جانبببببببببب  فببببببببببتح أبببببببببببواب اسببببببببببتفا  العمالببببببببببة ا جنبيببببببببببة علببببببببببم مصببببببببببراعيه؛ للرقابببببببببببة التشببببببببببريعية    إ
حب بببببببببببببب   - ببببببببببببببا ي بببببببببببببباعد علببببببببببببببم تعطيببببببببببببببل قببببببببببببببانوو العببببببببببببببر  والطلبببببببببببببب   البببببببببببببب ي يفببببببببببببببا  

أو تبببببببببببببب  ي حمدو يببببببببببببببة املعببببببببببببببرو  مبببببببببببببب  ا يببببببببببببببدي  العاملببببببببببببببة الوطنيببببببببببببببة مبببببببببببببب   -االقتصببببببببببببببا يني 
اجلن بببببببببببني إج حت بببببببببببني فر بببببببببببهم يف املعبببببببببببرو  مببببببببببب  العمبببببببببببل  وأجبببببببببببورت  لكببببببببببب  الواقبببببببببببع ا اائلبببببببببببة 

ف ويضببببببببببم أعببببببببببدا  أو ابببببببببب ا ال ببببببببببوة  ببببببببببار مشبببببببببببعا لشببببببببببرو  وقيببببببببببو  أقببببببببببرب جلبببببببببب  وفببببببببببق وابببببببببب
حمببببببببببببدو   مبببببببببببب  ا يببببببببببببدي العاملببببببببببببة ا جنبيببببببببببببة الببببببببببببيت ت لل بببببببببببب ر   ا مببببببببببببر البببببببببببب ي أ ا  بببببببببببب ت 

 العوامل جمتمًعة إج خلق تشواات  بف  يف سوة العمل  لقطاع اخلاص اخلليجي
 أسباب تفش  البطالة يف أوساط الشباب اخلليج : 

بني املها ارت وسوة العمل يف العامل العر  أما تقرير  ندوة النقد العر   فيحد  التحدايت التنافر 
اليت تواجه تش يل الشباب  ومنها النمو الدمي رايف "ال كاي" الكبف وت ارع منو القو  العاملة وتراجع 

امهة القطاع مة وعد  م النمو االقتصا ي  وتشبع القطاع العا  وتفايد  جم الض و  علم املواحانت العا
 .اخلاص يف توفف فرص العمل  وانكماشه

 ارات االسااتيجيةبببببببببببلالستشPantheron  (EY - لفني ع أند يون - ن فوو   لن بة لشر ة 
 .االفتقار للمهارات وال لو يات اليت قكنهم م  بناء  يا  مهنية طويلة وانجحة يف القطاع اخلاص. 1 
 روات  عالية..توقع  1
 .اياب اخل   العملية التطبيقية. 0
 عوائق سلو ية (نق  يف مهارات التوا ل واالنضبا  وااللتفا  . 4

 واملهنية والقيا   وأخالقيات العمل و   التع لم ومواقا سلبية أو
 اف واقعية وات التو يا.

 .االفتقار للمهارات وامل االت املطلوبة. 5
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 كلمات مفتاحية البياانت 9
 ال ياسات واالسااتيجيات واخلطط يف  ول جمل  التعاوو: البحري  منو جاً  عنوان الدراسة

 شر ة الشباب 
 االقتصا  الريعي 
 ل  التعاوو جم

 اخلليجي
 خطط التنمية 
 التطر  الديا 
 االن الة الفكري 
 اخلطاب الديا 
  الفكر املتطر 

 أمحد عبد ا مف جمموعة م لفني / الباحث
  تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 تواجهها والتحدايت اليت ل و تعاطي  ل  ولة م   ول جمل  التعاوو مع املشا أ بتع التجربة ألقد 

انياهتا مكلكل  ول م   ول ادل  إ وأوخا ة  ( م تدامة لول    ا إمل ي اام يف  بشكل  منفر (
ووفرت   ل امهع يف  ل الك ف م  املشا ل ؛وفق من ومة مشا ة  اليت لو است لع مجاعيا  وموار اا

 علم  ول ادل  الك ف م  اجلهد واملوار . 
   د التحدايت الك ا اليت تواجه  ول جمل  التعاووأسعار النفط مي ل أإو االلفا  ا خف يف 

ت ادل  مبا را مجيع  ول طلقعأ يش  يجية؛اليت تشكل  ل ي ادتمعات اخلل  وخا ة فبة الشباب
لل الناتج ع  و معاجلة اخل  وحاي   ا نتاجية عنه  وتوفف الو ائا للشباب العاطل سوة العمل  لصا 

 اعتما  منو   االقتصا  الريعي.
 قيقية لدول جمل  التعاوو  وج  علم ا كومات  ( مي رافيةو شر ة الشباب تشكل  رو   إ

مية يف   ا يتناس  مع توجهات وخطط التن  وم س ات ادتمع  طفاا واست الهلا  لشكل ا ن  
  ل  ولة. 

نيفة وما نتج عنه م   ارسات ع ( التطر  الدياو م  خطر   مجيع  ول جمل  التعاو اليو  تعايو  
 ؛ة الفكريل اء ا خر  واالن الوإب ب    ل  قافة الكرااية  ؛وتدمفية  اخل ادتمعات اخلليجية

اعات ومجو  قنوات ا وار ا فقية بني قط ( وديد اخلطاب الديا عوات   جإب ب  عد  االستماع 
بة لتبا ا فكار  بحع تربة خصأاليت   ج عفلة جمموعات  بف  م  الشبابإ ا أ ا  ؛ادتمع امل تلفة

 والدعوات املتطرفة. 
  اجه  ول اخلليجاليت تو   إو التعاطي الفبوي مع بع  التحدايت االقتصا ية واالجتماعية وال ياسية 

 :الفم    للموار  والطاقاتاستنفا   بف جإ ا أ ا  ؛ ارهتاإبل يف   مل ي اام يف  ل ا ت املشا ل
عامل مع قضااي للت ؛للتعامل مع قضااي الشباب  وجمل   خر للمرأ  ؛يتم تشكيل جمل  أعلم للشباب

املرأ   ويتم التعاطي مع النقا ت العمالية  تن يمات للدفاع ع  مصا  العمال فقط  وال ر  التجارية  
 اياب شبه  امل للتوا ل بني ا ت اهليبات  حاب املصا  التجارية والصناعية  معأ مم لة ع  

لشباب يف  ول اليت تواجه ا  ا   لول والتن يق فيما بينها ملواجهة التحدايت الك ا   واملن مات
اياب أو  وسط  بشكل اتكايل  واالعتما  علم الدولة بصفتها ا اضنة ا    للمجتمعادل   

 ت يي  مل س ات ادتمع املدي.
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 كلمات مفتاحية البياانت 60
 االبتكار عند الشباب وسوة العمل عنوان الدراسة

 االبتكار 
 املشاريع الشبابية 
  املشاريع الص ف 
 امل س ات املالية 
 قطاع التعليم 
 تطوير التعليم 
 تطلعات الشباب 

 جمموعة م لفني / افجت أماو اثي الباحث
 والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو تاب أوراة عمل م قر / الشباب  التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 ر فت الورقة علم املفاايم ا تية:

  عبببببببببد  وجبببببببببو  اتبببببببببفاو يف عمليبببببببببة خلبببببببببق ا سبببببببببواة وإعبببببببببا   ايكلتهبببببببببا ببببببببببني سبببببببببوة اخلبببببببببدمات
وسبببببببببببوة ال بببببببببببلع  خا بببببببببببة  بببببببببببني رببببببببببببط املشببببببببببباريع الصببببببببببب ف  واملتوسبببببببببببطة  أو مبببببببببببا يعبببببببببببر  ببببببببببببب 

SMEs. 
  عببببببببببببد  وجببببببببببببو  اتببببببببببببفاو مببببببببببببا بببببببببببببني مفهببببببببببببو  ا اضببببببببببببنة للمشبببببببببببباريع وتلبببببببببببب  املفبببببببببببباايم املعنيببببببببببببة

 CSR مل  ولية االجتماعية  أو ما يعر  بب 
 ورقة:خال ة ال

  .االبتكار لي  او ال اية  بل الوسيلة   ا  املشاريع الشبابية 
   الت طبببببببببببببيط اجليبببببببببببببد  وقبببببببببببببدر  التعامبببببببببببببل مبببببببببببببع ا سبببببببببببببواة بشبببببببببببببكل مباشبببببببببببببر وعملبببببببببببببي  ابببببببببببببو

 ال بيل ا م ل ال تضاو ا فكار املبدعة.
  املشبببببببببببببباريع الشبببببببببببببببابية واملشبببببببببببببباريع الصبببببببببببببب ف  أو الناشبببببببببببببببة ال بببببببببببببببد وأو تقببببببببببببببو  علببببببببببببببم مبببببببببببببببدأ

ا جهبببببببببببف  الرمسيببببببببببة ابببببببببببو  مببببببببببني الوعببببببببببباء القببببببببببانوي  وخلبببببببببببق ا ببببببببببوافف للشبببببببببببر ات ال ببببببببببوة  و ور 
وامل س بببببببببات املاليبببببببببة؛ لتشبببببببببجيعها علبببببببببم فكبببببببببر  االسبببببببببتحوا  جلبببببببببفء مببببببببب  اببببببببب ت املشببببببببباريع  الببببببببببيت 
تراابببببببببا أ بببببببببا قبببببببببا ر  علبببببببببم النضبببببببببج  وخلبببببببببق عالقبببببببببة تفاعليبببببببببة وتكامليبببببببببة للت يبببببببببف واالسبببببببببتحدا   

 مع ا ت العقول املتطلعة  ائما.
 عم قطببببببببببباع التعلبببببببببببيم يف منطقبببببببببببة اخللبببببببببببيج  يبببببببببببرا االاتمبببببببببببا  الكببببببببببببف الببببببببببب ي إو املتطلبببببببببببع لبببببببببببد

توليببببببببببه ا كومببببببببببات لتببببببببببوفف ميفانيببببببببببات اببببببببببف م بببببببببببوقة لتطببببببببببوير التعلببببببببببيم  فببببببببببال بببببببببببد وأو يببببببببببرا أو 
ابببببببببببب ت امل رجببببببببببببات امل ببببببببببببتقبلية سببببببببببببتكوو أ  ببببببببببببر اضببببببببببببطالعا يف حتببببببببببببديش البنيببببببببببببة االقتصببببببببببببا ية  

ة  واالسببببببببببببببت الل ا  ببببببببببببببب  وتقببببببببببببببدل املشبببببببببببببباريع النوعيببببببببببببببة القائمببببببببببببببة علبببببببببببببببم اقتصببببببببببببببا ات املعرفبببببببببببببب
للتكنولوجيببببببببببا  فببببببببببال بببببببببببد دتمببببببببببع ا عمببببببببببال وامل س ببببببببببات املاليببببببببببة أو تببببببببببرا أو ابببببببببب ا النضببببببببببج ال 
بببببببببببد وأو يكبببببببببببوو متببببببببببواحاي مبببببببببببع تطلعببببببببببات الشبببببببببببباب واالبتكبببببببببببارات الببببببببببيت قبببببببببببد ت ببببببببببف مببببببببببب  منبببببببببببو 

 التجار  التقليدية.
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 كلمات مفتاحية البياانت 66
  لدخول إج عامل ا عمالحتدايت تواجه الشباب  عنوان الدراسة

 روا  ا عمال 
   ضعا اخل 
 حتدايت عائلية 
 املناف ة 
 قة العمالء  
 التحدايت ال اتية 
  امل اطر 
 املشروع الش صي 
 

 جمموعة م لفني / افاع املنصوري الباحث
  تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 

  :هناك حتدايت ذاتية تواجه رائد األعمال، منها 
   البببببببببببا  :  يبببببببببببش إو الببببببببببببع  جعبببببببببببل مببببببببببب  املبال بببببببببببة يف البببببببببببا   سبببببببببببببا لتببببببببببب خرت  يف خببببببببببببو

 وربة  خول عامل ا عمال.
  البببببببببببع  عبببببببببب   سببببببببببي  مشببببببببببروعه الش صببببببببببي  قلببببببببببة اخلبببببببببب  : سببببببببببامهع قلببببببببببة اخلبببببببببب   يف  ببببببببببا

 وحاي   ن بة خوفه م  خو  ا ت التجربة  حتع م مم اخلو  م  امل اطر .
  عبببببببببد  اجلديبببببببببة واست بببببببببهال ا مبببببببببور: واببببببببب ا جعبببببببببل مببببببببب  الببببببببببع  عرضبببببببببة للفشبببببببببل  و م ببببببببباال

 سلبيا اف حمفف لدخول ا خري   وخبا ة م  ام  وله  يف  سي  مشروعهم.
 ق ببببببببببببل جبببببببببببفءا مبببببببببببب  أسببببببببببببباب  -وال حالبببببببببببع  –عيببببببببببببة:   انببببببببببببع ا  ابيبببببببببببة الفائببببببببببببد  وقلبببببببببببة الواق

فشببببببببببل البببببببببببع ؛ فال البيببببببببببة مبببببببببب  البشببببببببببر اليببببببببببروو أو ي ببببببببببمعوو عبببببببببب  الفاشببببببببببلني؛  و الفاشببببببببببل 
ي ببببببببببببعم إج إخفبببببببببببباء فشببببببببببببله؛ منعبببببببببببباً ل  ببببببببببببرا     إ ببببببببببببم ي نببببببببببببوو مبببببببببببب  بدايببببببببببببة الت سببببببببببببي   و 

 التجار  فقط  ا   والواقع قد رالا ما لديهم م  توقعات.
   وو التفكببببببببببببف: قلببببببببببببة اخلبببببببببببب   وعببببببببببببل روا  ا عمببببببببببببال واملهتمببببببببببببني عرضببببببببببببة التبببببببببببب  ر   خببببببببببببري 

للتببببببببب  ر  ملعلومبببببببببات امل لوطبببببببببة وابببببببببف الصبببببببببحيحة؛ واببببببببب ا ببببببببببدورت قبببببببببد يكبببببببببوو م شبببببببببرا سبببببببببلبيا يف 
 ا ما  لدخول عامل ا عمال الص ف .

  التقبببببببببباع  عبببببببببب  البحببببببببببش عبببببببببب  املعلومببببببببببات:   ببببببببببا جعلهببببببببببم  بببببببببب ل  ال  ببببببببببدوو وال   ببببببببببنوو
أو االسبببببببببببتفا   مببببببببببب  البببببببببببدعم الببببببببببب ي تقدمبببببببببببه م س بببببببببببات تنميبببببببببببة الو بببببببببببول للفبببببببببببرص املتا بببببببببببة  

 املشاريع الص ف .
 

 

  :حتدايت عائلية وجمتمعية 
  عبببببببببببد  تقببببببببببببل العائلبببببببببببة أو ادتمبببببببببببع وجبببببببببببو  مبببببببببببواط  يف بعببببببببببب  القطاعبببببببببببات:  يبببببببببببش يواجبببببببببببه

روا  ا عمبببببببببببال بعببببببببببب  ا  ببببببببببببا   وعبببببببببببد  تقببببببببببببل ادتمبببببببببببع لببببببببببببع  ا نشبببببببببببطة التجاريبببببببببببة البببببببببببيت 
 االجتماعي.   ف ما  انع ا تقد يرااا  وو امل توا 



 

 

107 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

107 

 كلمات مفتاحية البياانت 66
   وجببببببببببو  بببببببببببدائل وو ببببببببببائا  كوميببببببببببة أ  ببببببببببر ضببببببببببماان: الو ببببببببببائا سببببببببببب  يف تراجببببببببببع طمببببببببببو

ا فبببببببببرا  عببببببببب  وربببببببببببة  سبببببببببي  مشببببببببببروعه اخلببببببببباص؛  يبببببببببش تقببببببببببد  مبببببببببر و ا مقنعببببببببببا لبببببببببه  وأ  ببببببببببر 
 استقرار  وال يتطل  الك ف م  اجلهد  مقارنة   ار  مشروع واري.

 
 :حتدايت عامة 
  مت ببببببببببباوية مبببببببببببع الشبببببببببببر ات العمالقبببببببببببة: فهبببببببببببي قبببببببببببا ر  علبببببببببببم تقليبببببببببببل تكلفبببببببببببة املناف ببببببببببة اابببببببببببف

 الو د  الوا د   و     قة العمالء؛  و ا قدمية ومعروفة.
   جمموعبببببببببببات العمبببببببببببل واال تكبببببببببببار لقطاعبببببببببببات مببببببببببب  قببببببببببببل جن بببببببببببيات معينبببببببببببة:  بببببببببببا يصبببببببببببع

  خول روا  ا عمال اجلد .
 .)عوبة إجراءات الاخي   بع   ول اخلليج  
 و  ا ماميبببببببببببببة يف بعببببببببببببب  امل س بببببببببببببات اخلا بببببببببببببة يف  عبببببببببببببم ضبببببببببببببعا خببببببببببببب   مبببببببببببببو في اخلطببببببببببببب

قطبببببببببببباع راي   ا عمببببببببببببال:  ببببببببببببا يشببببببببببببكل سببببببببببببببا مباشببببببببببببرا يف عببببببببببببد  و ببببببببببببول املعرفببببببببببببة واملعلومببببببببببببة 
الصببببببببببببحيحة  لطريقببببببببببببة ال ببببببببببببليمة لببببببببببببروا  ا عمببببببببببببال؛ وابببببببببببب ا بببببببببببببدورت يكببببببببببببوو فر ببببببببببببة للفشببببببببببببل  

 وقبل  ل  لنفور امل تهدفني م  قبل م س ات الدعم.
  لتجببببببببببد   اجببببببببببات روا  ا عمببببببببببال؛  يببببببببببش مببببببببببا  عببببببببببد  موا بببببببببببة بعبببببببببب  م س ببببببببببات الببببببببببدعم

واببببببببببببي تقببببببببببببد  نفبببببببببببب  اخلببببببببببببدمات  بببببببببببببنف   -منبببببببببببب   سي ببببببببببببها إج ا و  -حال البببببببببببببع  منهببببببببببببا 
ا ليبببببببببببة   وو تطبببببببببببوير وموا ببببببببببببة لت بببببببببببف  اجبببببببببببات امل بببببببببببتهدفني؛ واببببببببببب ا ببببببببببببدورت جعبببببببببببل الك بببببببببببف 
مببببببببببببب  املهتمببببببببببببببني يتجنببببببببببببببوو التوا ببببببببببببببل؛  بببببببببببببوو ابببببببببببببب ت ا اجبببببببببببببات اببببببببببببببف  ات جببببببببببببببدوا  أو ال 

 ئد ا عمال.ترضي توقع وطمو  را
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

108 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

108 

 
 
 
 

 كلمات مفتاحية  البياانت 65
 اهلوية االجتماعية للشباب بني ا سر  واملدرسة وادتمع يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي عنوان الدراسة

 اهلوية االجتماعية 
 ادتمع اخلليجي 
  اراة ا

 االستهال ي
 االحنرا  الفكري 
 العوملة 
 ا رااب 
  التطر 
 العنا 
 التفكي  الداخلي 

  . خالد ا ر  جمموعة م لفني / الباحث
  تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  الوافد م    م  الت بط ال قايف؛ نتيجة اخلليط ال قايف اف املتجان يعي  الشباب اخلليجي  الة

(؛ ا مات املنفلياتاخل   تلفة معه  قافيا واجتماعيا  وال سيما العمالة الناعمة  جمتمعات متعد   ومتنوعة
ينعك  بشكل سل  علم اويتهم االجتماعية  ويضفي قدرًا م  التشوت علم تفاعالهتم  ا مر ال ي

اعية  ويضاعا م  الصعو ت واملشكالت اليت تواجه ا سر  واملدرسة عند  ارسة أ واراا االجتم
 الابوية.

 و طبيعة اهلوية االجتماعية للشباب يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي تتشكل ع  م تويني: أ دمها إ
 يرتبط   طار الفضائي.  مرتبط  لاا  ال قايف والبنية االجتماعية هل ت ادتمعات  وال اي: معومل  حملي
 و دام تعو  تل  اخلطور  إج ت ؛يواجه الشباب يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي خطور  اجتماعية

ق  الة م   رجة تفضيلها علم  قافة جمتمعهم؛  ا رل واالنبهار  ا إج  واندماجهم مع ال قافة ال ربية
عانيها و ما ينعك  علم  الة االاااب اليت يوا اخلليجي  التناق  البنيوي  اخل الن يج االجتماعي

 واستال م ع  أوطا م.  واخلليجي بشكل خاص  الشباب العر  بشكل عا 
  :تتجلم إشكالية اهلوية االجتماعية للشباب يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي يف م اار عد   منها

ات سلو ة يف بع  القيم ا  ابيات الشباب  واحن ار سلو واضطراب املعايف يف   شيوع  الة ا نومي
 الشباب.

بشكل ب  مر ال ي ساام ا ية شبابية متناقضة  قافيا وقيميا؛سامهع العوملة ال قافية يف تشكيل ش ص -
 ر.  م  منطلق موا بة تطورات العصو ل االجتماعية  وت يف مكوانهتا؛يف طم  اهلوية ب أو آبخر 

للشباب او أ د املصا ر ا ساسية لنمو ا رااب يف العامل  و افتقا  وافتقار اهلوية االجتماعيةإ -
العر ؛ ويعو  ا ا إج عد  فعالية م س ات التنشبة االجتماعية يف  يا  الشباب اخلليجي  وال ي 

 واملرتبطة بدرجة أعلم م  ا   ا   identity Negativeي اام بدورت يف تبنيهم للهوية ال لبية 
 دتمع    ول اوايهتم و ورام يف ال ي ي اام يف افتقا  الشباب للوضو ا مر ا  لتفك  الداخلي؛

 ادتمع. إج اجلنو  والتطر  والعنا واتب يف ضوء ا ت النتيجة ب وم    يتجه الك ف م  الشباب 
واالنقيا    بطيف  الة الت ب بشكل  بف ب تتضح معاملها   و الشباب يعاي م  إشكالية يف اهلويةإ -

ور  مواجهة  ا ي تدعي ضر  املطلق ع  الشبكة العنكبوتية؛واالن ما    ا عمم للجماعات املتطرفة
باب   م  خالل ال ما  هل الء الش(ا سر  واملدرسة  ا ت ا شكالية ع  م س ات التنشبة االجتماعية
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 كلمات مفتاحية  البياانت 65
نه وجو  اهتم؛  ا ينش  ع  ميوهلم ا قيقية وتقدير  و وم اعدهتم علم ا تشا    تشا  أفكارام

 .مواطنني  د وو ت يفا  بفاتمعهم   امل تقبل دشباب يف عامل
راة االستهال ي ا ا   ويتعر  الشباب يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي إج  ور م  ا نتا  الفكري -

بشكل أو ب اام ا مر ال ي ي  ؛ملصنعة وانتهاء   نتجات ا ضار  ال ربية  بدءا  ل لع االستهال ية
اف   يد  لل لو جدوم    رلق أمناطا يف تشويه اهلوية االجتماعية للشباب يف تل  الدول  ب آبخر 

 انبعة م  الواقع االجتماعي. 
 يت   م اري :  باب يف  ول جمل  التعاوو اخلليجيو االحنرا  والتطر  بني الشإ -

ارام اعات إراابية متطرفة  وم    مشار تهم أفكيتجه حنو االنضما  إج مج  ا ول: قر ي  وري  موي
 التفكفية اهلدامة.
 تمعنا العر .م  اي إج تدمف للطاقة البشرية يف جم يتجه حنو عامل امل درات والتعاطي؛  وال اي: ان حا 

 براحمينحه الفر ة  و    تا  الشباب اخلليجي إج م  يشعرت  النتماء والتقدير واال اا    احاته 
 .وجو ت االجتماعي  ويدعم وال ناء علم  ا اته  طاقاته
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 يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي الي امشار ة الشباب يف من ومة ادتمع املدي و  عنوان الدراسة

 ادتمع املدي 
 املن مات ا الية 
  ول جمل  التعاوو 

 اخلليجي
 العمل التطوعي 
 التطوعية ا نشطة 
 املتطوع 
 قافة التطوع  
 ا منا  ال قافية 

 جمموعة م لفني /  . فاطمة الكبي ي الباحث
  تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 الدراسة:نتائج 
 معوقات مشاركه الشباب يف العمل التطوع 

 :. معوقات مرتبطة بتنظيمات العمل التطوع 6
ا مبببببببببببببر    وتكرارابببببببببببببا؛وعبببببببببببببد  التجديبببببببببببببد يف نوعيبببببببببببببه الببببببببببببب امج  الببببببببببببب امج املقدمبببببببببببببة تقليديبببببببببببببة -

ت بببببببببتهوي الشبببببببببباب الببببببببب ي ي بببببببببعم  الببببببببب ي يضبببببببببفي علبببببببببم العمبببببببببل التطبببببببببوعي الروتينيبببببببببة البببببببببيت ال
 اج الت يف والتجديد.

تف بببببببببببببببح ادبببببببببببببببال للشبببببببببببببببباب للمشبببببببببببببببار ة يف  الطبيعبببببببببببببببة القيبببببببببببببببا   يف التن يمبببببببببببببببات ا اليبببببببببببببببة  -
منفبببببببببببب    ختبببببببببببببد   وات أو يكبببببببببببببوو جمببببببببببببر  أالبببببببببببب امج  ببببببببببببببل تتوقببببببببببببع منببببببببببببه  وإ ار اختببببببببببببا  القببببببببببببرار 

 .طويلةلفاات حمتكر  و القيا   يف ا ت التن يمات ت ل أالقيا     ما  وجااة
املتطبببببببببببببوعني  وعببببببببببببد  وضبببببببببببببو   ور  ببببببببببببة و  الفريببببببببببببق العامبببببببببببببل يف امل سعببببببببببببد  التجببببببببببببان  ببببببببببببببني -

 املتطوع واختصا اته م  قبل امل س ة التطوعية اليت يلتحق  ا.
 قله التعريا  ل امج والنشاطات التطوعية اليت تقو   ا التن يمات ا الية. -
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و بببببببببقل مهبببببببببارات   قلبببببببببه الببببببببب امج التدريبيبببببببببة اخلا بببببببببة بت ايبببببببببل جيبببببببببل جديبببببببببد مببببببببب  املتطبببببببببوعني -

 .املتطوعني القدامم
 

 

 . معوقات مرتبطة ابلشباب:5
 تكوي  م تقبلهم.و انش ال الشباب بدراستهم  -
لببببببببببدا  مهيتهبببببببببباوأضبببببببببعا الببببببببببدوافع حنبببببببببو العمببببببببببل التطببببببببببوعي  وعبببببببببد  وضببببببببببو   قافببببببببببه التطبببببببببوع  -

   وقبببببببببببد يعبببببببببببو   لببببببببببب  لطبيعبببببببببببة ادتمبببببببببببع اخلليجبببببببببببي ومبببببببببببا يبببببببببببرتبط ببببببببببببه مببببببببببب   بببببببببببواار الشبببببببببببباب؛
  االستهال  والرفااية.

د مببببببببببب  مشببببببببببببار ه ا ان  مبببببببببببب  الشببببببببببببباب يف  بببببببببببببط  وانبببببببببببا  بعبببببببببببب  املعوقببببببببببببات البببببببببببيت تببببببببببببرت -
و تشبببببببببببببببجيع ا سبببببببببببببببر   وحمدو يبببببببببببببببة ادببببببببببببببباالت أ موافقبببببببببببببببةعبببببببببببببببد   :العمبببببببببببببببل التطبببببببببببببببوعي  م بببببببببببببببل

لبببببببببببع    وفببببببببببق ضببببببببببوابط العببببببببببا ات والتقاليببببببببببد  و ت بببببببببباام فيهببببببببببا املبببببببببرأ أالتطوعيبببببببببة الببببببببببيت ميكبببببببببب  
  .ادتمعات اخلليجية

 . معوقات مرتبطة ابجملتمع:4
البببببببببب ي تو ببببببببببا بببببببببببه طبيعببببببببببة الدولببببببببببة يف ادتمببببببببببع اخلليجببببببببببي  والببببببببببيت   الرفاايببببببببببة  ولببببببببببةمنببببببببببط  -

ي ل  تصبببببببببببببور فببببببببببببباال تياجبببببببببببببات والضبببببببببببببماانت ملواطنيهبببببببببببببا    افبببببببببببببةتقبببببببببببببو  الدولبببببببببببببة بتحقيبببببببببببببق  
و  ببببببببببببل مجيببببببببببببع القضببببببببببببااي وتببببببببببببوفف اال تياجببببببببببببات مبببببببببببب  مهببببببببببببا   لببببببببببببدا ا ن بببببببببببباو اخلليجببببببببببببي 

 الدولة و داا.
تقتصبببببببببببببر  هبببببببببببببي الف شببببببببببببب   بببببببببببببوراا يف ادتمعبببببببببببببات اخلليجيبببببببببببببة؛املشبببببببببببببار ة ب  قافبببببببببببببةضبببببببببببببعا  -

املشبببببببببار ة  :م بببببببببل  نبببببببببواع املشبببببببببار ة ا خبببببببببرا ببببببببببل تتعبببببببببدااا   علبببببببببم املشبببببببببار ة التطوعيبببببببببة فقبببببببببط
 ال ياسية.

وابببببببببي ا سبببببببببر   بتعلبببببببببيم وابببببببببر  قبببببببببيم التطبببببببببوع   عبببببببببد  ااتمبببببببببا  اخلليبببببببببة ا ساسبببببببببية يف ادتمبببببببببع -
واملشبببببببببار ة لبببببببببدا ا بنببببببببباء  وعبببببببببد  وجبببببببببو  منبببببببببو   علبببببببببم م بببببببببتوا ا سبببببببببر  للمشبببببببببار ة التطوعيبببببببببة 

  بناء علم التطوع.لتحفيف ا
و شبببببببببببببب  التقليببببببببببببببل مبببببببببببببب     بعبببببببببببببب  ا منببببببببببببببا  ال قافيببببببببببببببة ال ببببببببببببببائد  يف ادتمعببببببببببببببات اخلليجيببببببببببببببة -
 .باب  والتمييف بني الرجل واملرأ الش
  تشببببببببببجيع الشببببببببببباب علببببببببببم العمببببببببببل التطببببببببببوعياتمببببببببببا  م س ببببببببببات التعلببببببببببيم اجلببببببببببامعي بعبببببببببد  ا -

إ ببببببببببببدا نتببببببببببببائج  علببببببببببببم  لبببببببببببب   ببببببببببببدتأوخلببببببببببببق فببببببببببببرص هلببببببببببببم للمشببببببببببببار ة التطوعيببببببببببببة  وقببببببببببببد 
شبببببببببببارت نتبببببببببببائج أفقبببببببببببد   العمبببببببببببل التطبببببببببببوعي للطالببببببببببببة اجلامعيبببببببببببة الدراسببببببببببات امليدانيبببببببببببة ملعوقبببببببببببات

 و منااج اجلامعة ختلو م  تشجيع العمل التطوعي.إج أا ت الدراسة 
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 اخلليجياملواطنة واالنتماء والوالء لدا الشباب يف  ول جمل  التعاوو  عنوان الدراسة

 

  . فواح العنفي جمموعة م لفني/ الباحث
  تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
  :وضعع الدراسة ايكلية للمواطنة

 
 واي:  وخلصع إج تو يات لدول جمل  التعاوو   
 أي مببببببببببب  القيببببببببببا ات اخلليجيببببببببببة  و لبببببببببب ب  مببببببببببب  يف تعفيبببببببببف املواطنبببببببببة مبببببببببب  أعلببببببببببم؛ االسبببببببببتمرار

 واحملاسبببة. بةوالرقابب بانووالقب بة ول بائم عب ب  خالل إرساء
 واالنتمبببببببببباء إلببببببببببببم   باة البببببببببببوطااالسبببببببببتمرار فبببببببببببي تعفيبببببببببببف  قبببببببببببوة املبببببببببببواطنني   بببببببببببا يعبببببببببببفح الوفبببببببببب

الدولبببببببببببة وم س ببببببببببباهتا  ف  بببببببببببا  اببببببببببب ا الشبببببببببببعور ابببببببببببو الكفيبببببببببببل بنجببببببببببا  ابببببببببب ت ادتمعببببببببببات فببببببببببي 
جياهلبببببببببببا  ويضبببببببببببم     ببببببببببببا  فبببببببببببجت  بببببببببببروات املنطقبببببببببببة  املشببببببببببببار ة فببببببببببببي  ببببببببببببنع القببببببببببببرار الببببببببببببوطا

 م تقبال أفضل.
   مببببببببببببببواط  واع وم بببببببببببببب ول ومتقببببببببببببببل تعفيببببببببببببببف املواطنببببببببببببببة مبببببببببببببب  أسببببببببببببببفل  مبببببببببببببب  خببببببببببببالل إ ببببببببببببببا

ومبببببببببب م   ببببببببببا  و تببببببببببر  القببببببببببانوو  وميببببببببببار  ا ريببببببببببة وفببببببببببق ضبببببببببوابطها البببببببببيت  بببببببببد اا   للمشببببببببببار ة
 القانوو  فادتمع املتقبد  ابو الب ي تتفايبد فيبه أعدا  املواطنني امل  ولني.

 بببببببببا   بويبببببببببببة اخلليجيبببببببببة؛الا  إعطبببببببببببباء الابيبببببببببببة مببببببببببب  أجبببببببببببل املواطنببببببببببببة ا ولويبببببببببة فبببببببببببي ا ن مبببببببببة 
ت ببببببببباعد علبببببببببم فهبببببببببم املواطنبببببببببة  وت سببببببببب  للمهببببببببببارات  وتبنببببببببببي االواابببببببببات التببببببببببي تبببببببببب  ا إلببببببببببم 
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قببببببببا ر علببببببببم املشبببببببببار ة   بنببببببببباء املواطنبببببببببة مببببببببب  أسببببببببببفل  وت ببببببببباعد علبببببببببم إعببببببببدا  مبببببببببواط  م ببببببببتنف

 ولية.وم    بوعي
  علمببببببببببببببني قبببببببببببببببل اخلدمببببببببببببة امل إ مبببببببببببببببا  الابيببببببببببببببة مبببببببببببببب  أجببببببببببببببل املواطنببببببببببببببة فببببببببببببببي بببببببببببببببرامج إعبببببببببببببببدا

للمدرسببببببببببببة  و لتببببببببببببايل  الببببببببببببرئي وانطالقببببببببببببا مبببببببببببب  أو تعفيببببببببببببف املواطنببببببببببببة يعببببببببببببد اهلببببببببببببد   وبعببببببببببببداا.
 يتحمل املعلموو م  ولية حتقيق ا ا اهلد . 

   االسببببببببببتمرار فبببببببببببي إجبببببببببببراء الدراسبببببببببببات العلميبببببببببببة  بببببببببببول واقبببببببببببع الابيبببببببببببة مببببببببببب  أجببببببببببببل املواطنبببببببببببة
  كبببببببببببببب  مبببببببببببببب  اخلببببببببببببببرو    شبببببببببببببببرات م بببببببببببببببتمر فببببببببببببببي  ول جملبببببببببببببب  التعبببببببببببببباوو اخلليجببببببببببببببي   ببببببببببببببا مي

 ت بباعد علببم تطببوير فاعليببة املدرسببة فببي بنببباء املواطنة امل  ولة.
  االجتمبببببببببباعي  لبببببببببببببدا فببببببببببببببة الشبببببببببببببباب  بببببببببببببول  ور وأ بببببببببببببر مواقبببببببببببببع التوا بببببببببببببل البببببببببببببوعينشبببببببببببببر  
  .يف تنمية ش صياهتمهلا رشبا ام لالست دا  ا م ل وإ
  ت بببببببببببببببتهد  تطبببببببببببببببوير مهببببببببببببببباراهتم فببببببببببببببي   ر  عقبببببببببببببببد  ورات تدريبيبببببببببببببببة لفببببببببببببببببة الشبببببببببببببببابضببببببببببببببرو

وخبا بببببببببببة   تو يبببببببببببا مواقبببببببببببع التوا ببببببببببببل االجتمبببببببببباعي فببببببببببببي خدمبببببببببببة قضببببببببببباايام وقضببببببببببببااي أمببببببببببتهم
 يف جمال املنا ر  والض ط.

 مببببببببببببببب  خبببببببببببببالل تبببببببببببببببوعيتهم عببببببببببببببب  طريبببببببببببببق   الا يبببببببببببببببف علبببببببببببببببم طلببببببببببببببببة املببببببببببببببببدرا  واجلامعبببببببببببببببات
 وامللصقات اهلا فة. النشرات

  تتبنببببببببببم قضبببببببببااي  " الفببببببببببي  بببببببببببو "البببببببببدعو   نشببببببببباء جمموعبببببببببات شببببببببببابية اا فبببببببببة علبببببببببم موقببببببببببع
 لتبا ل املعرفة وتعميم الفائد . ؛اجتماعية و قافية

   وتعببببببببببببفح مبببببببببببببا حم املواطنبببببببببببببة ترسببببببببببببإعببببببببببببدا  بببببببببببببرامج تلففيونيببببببببببببة موجهببببببببببببة حتديببببببببببببدا للطفببببببببببببل  
  فهنبببببببببببببببا  العديببببببببببببببد مبببببببببببببب  بببببببببببببببرامج ا طفببببببببببببال فببببببببببببببي بعبببببببببببببب  ادتمعبببببببببببببببات ال ربيبببببببببببببببة ؛واالنتمبببببببببببباء

التبببببببببببببببي اسبببببببببببببببت دمع فيهبببببببببببببببا جمموعببببببببببببة مبببببببببببب  الطببببببببببببرة وا سببببببببببببالي     ات التعد يبببببببببببببببة ال قافيبببببببببببببببة
 .اليت ترس  قيم املواطنة واالنتماء

 .االلرا  يف العمل اجلماعي التعاوي 
 متلكات العامة.االوات حنو احملاف ة علم امل 
 و  اببببببببببببببي فببببببببببببببي أيببببببببببببببدا أمينبببببببببببببببة   ا ميببببببببببببباو  و القضبببببببببببببااي امللحببببببببببببببة التببببببببببببببي تواجبببببببببببببببه ا مبببببببببببببة

 ق  علم فعل الشيء الصحيح.ت   كومته 
 تواسببببببببببتقرار   ريبببببببببببتهعببببببببببببدا  مببببببببببببواط  ف ببببببببببببور ببلببببببببببببدت  وم ببببببببببببتعد لفعببببببببببببل أي شببببببببببببيء  مايببببببببببببة إ 
 .همنوأ
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 الشباب وبع  التحدايت املعا ر  والتمكني م  من ور التنمية البشرية وا قوقية عنوان الدراسة

  التحدايت املعا ر 
 التحدايت ا سرية 
  حتدايت التعلم

 والتعليم
  التحدايت

 االجتماعية
  حتدايت الصحة

 والنمو
  التحدايت النف ية

 واالنفعالية
  حتدايت ال لو يف

 الدي 
  حتدايت ا فاظ

 اهلويةعلم 
  حتدايت حتقيق

 ال ات
  امل او 
 ا صانة 
 برامج تنموية 
  امل س ات

 التعليمية

 جمموعة م لفني /  . أمساء العطية الباحث
  تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
   1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 :التحدايت واملشكالت اليت يواجهها الشباب 
 .التحدايت ا سرية 
 .حتدايت التعلم والتعليم 
 .التحدايت االجتماعية 
 .حتدايت الصحة والنمو 
 .التحدايت النف ية واالنفعالية 
 . حتدايت ال لو يف الدي 
 .حتدايت ا فاظ علم اهلوية 
 .حتدايت حتقيق ال ات 

وحتقيبببببببببببببق  عالبببببببببببببة وم بببببببببببببامهة إ ابيبببببببببببببة يف ادتمبببببببببببببعيبببببببببببببتمك  الشبببببببببببببباب مببببببببببببب  مشبببببببببببببار ة فو ببببببببببببب  
 أادافه؛ ام حباجة إج:

   م بببببببببببتوا  خيبببببببببببارات مقنعبببببببببببة يف حمببببببببببب  سبببببببببببريع الت بببببببببببف  خيبببببببببببارات البببببببببببتعلم و التعلبببببببببببيم ضبببببببببببم
وفبببببببببببببرص العمبببببببببببببل   بنببببببببببببباء القبببببببببببببدرات  وم بببببببببببببتوا تو يفهبببببببببببببا   اجبببببببببببببات ادتمبببببببببببببع وإمكببببببببببببباانت

قطاعبببببببببا يبببببببببتم قكينبببببببببه ضبببببببببم   وعبببببببببل مببببببببب  الشببببببببببابخيبببببببببارات قائمبببببببببة علبببببببببم العدالبببببببببة وامل ببببببببباوا   
 اسااتيجية وطنية تولية  و برامج تنموية.

 االخببببببببببببتال   م س ببببببببببببات تعبفيببببببببببببة   ات  اللببببببببببببة شبببببببببببببابية  يناميببببببببببببة  يتعلمببببببببببببوو فيهببببببببببببا تقبببببببببببببل
 والرأي ا خر.

  قافبببببببببة   قافبببببببببة مدنيبببببببببة  تبببببببببوفر هلبببببببببم ا صبببببببببانة  و قكبببببببببنهم مببببببببب  حتبببببببببدي ال قافبببببببببات الدخيلبببببببببة "
 م الفقر املعومل.العوملة"  واالستقواء عل

  امل س بببببببببببات  مكانبببببببببببة يشبببببببببببار وو مببببببببببب  خالهلبببببببببببا بصبببببببببببناعة القبببببببببببرار واملشبببببببببببار ة  وال سبببببببببببيما يف
 التعليمية امل تلفة.

  .اوية وطنية م تقر   تعفح قيم املواطنة الصا ة والدميقراطية 
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 الشباب يف  ول جمل  التعاووالتطر  والعنا و ليات املواجهة لدا  عنوان الدراسة

  التطر 
 العنا 
  ول جمل  التعاوو 

 اخللجي
  التحدايت املعا ر 
 الفبات االجتماعية 
 الا يبة ال كانية 
 البناء ا سري 
 الفراأ الفكري 
 

 جمموعة م لفني /  . فيصل املناور الباحث
 جمل  التعاوو تاب أوراة عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول  التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 أام الفرو  املف ر  ل اار  العنا:  
  سيا   العنا يف بناءات التنمية واالنتقال:   ا تولد القلق واالرتبا   وم    التوتر  بل إو ا ت

 بع  اجلماعات   رماو.ا الة قد ت  ي إج شعور 
  ارتفاع معدالت العنا يف فاات التوتر االجتماعي: ف  ا ختلقع يف فا  معينة بع  مصا ر

 التوتر؛ ف و  ل  سو  ي  ي إج ارتفاع ن بة وقائع العنا يف إطارت.
 ع  ا ا رماو الن  :  ل  أو ا رماو الن   يشف إج الشعور حبالة م  ا  با  الدائم وعد  ا شب

  لرام م  توقع الشيء والطمو  إليه.
  ميل  اار  العنا إج االنتشار يف ال ياقات ا ضرية: و إمكانية انتشار ا ت ال اار  يف ال ياقات

 ا ضرية  خا ة  ضر ادتمعات النامية.
  انتشار العنا بني الشباب  فبة عمرية:  ففبة الشباب تعت  م  أ  ر فبات ادتمع إمكانية

 للمشار ة يف  وا   العنا والتطر  وال ور .
  ميل اجلماعات احملد   املعامل ل لو  العنا: واو ال ي يتعلق  جلماعات العنصرية؛  و ا مجاعات

 هلا أ واراا الواضحة يف بناء ادتمع.
 حمف ات العنف لدى الشباب:

   أيديولوجيا. يرت سياسيا أواستعمال القاعد  اليت تقول  إو اهلد  ي ر الوسيلة(   يش ميك  ت 
 .ضرور  التطر  و العنا لبلوأ ااية أو افاا  وأنه ال يوجد  ل  خر 
 .و ا التطر  والعنا   مر امل ف واملضا  لل قافة أو الا يبة املهيمنة 
 .البناء علم  اريفما و /أو شرعية املتطرفني واملتشد ي   و خلصوص قا هتم 

 

 

 خلليج:حمف ات العنف لدى شباب ا  
 .اخللل يف الا يبة ال كانية 
 .هتمي  بع  الفبات االجتماعية 
 .اختالالت البناء ا سري 
 .ضعا اندما  الشباب يف ادتمع 
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 . الفراأ الفكري والتوقا ع  ا بداع وا نتا 
  .االفتقار لوجو  مرجعيات  ينية مو وقة 
 .فراأ الشباب واياب ا اضنات 

 كلمات مفتاحية البياانت 67
 امل اطر االجتماعية وحتدايهتا أما  الشباب يف  ول اخلليج العربية عنوان الدراسة

  امل اطر
 االجتماعية

 ول اخلليج  
 ا سر  اخلليجية 
 الفراأ 
 االاااب 
 النفعة االستهال ية 
 البطالة 
 العنا 
 امل درات 
 االحنرا  القيمي 

  . محد النوفلي جمموعة م لفني / الباحث
 عمل م قر / الشباب والتحدايت املعا ر  يف  ول جمل  التعاوو  تاب أوراة التصنيف
 سل لة الدراسات االجتماعية والعمالية املصدر
  1116 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج الدراسة:
 منا   م  امل اطر االجتماعية امل  ر  علم الشباب اخلليجي:

  خبببببببببببر سببببببببببب  البببببببببببفوا  لبببببببببببدا   ببببببببببباطراخلليجيبببببببببببة و تكوينهبببببببببببا:   امل ببببببببببباطر املرتبطبببببببببببة   سبببببببببببر 
امل ببببببببباطر النامجبببببببببة عببببببببب  عمبببببببببل املببببببببببرأ    ةالالشبببببببببباب  امل ببببببببباطر الناوبببببببببة مببببببببب  الطبببببببببب الفتيبببببببببات و

النفعبببببببببببببببة االسبببببببببببببببتهال ية لبببببببببببببببدا ا سبببببببببببببببر   واالعتمبببببببببببببببا  علبببببببببببببببم اخلا مبببببببببببببببات يف تربيبببببببببببببببة ا بنببببببببببببببباء
 .اخلليجية(

 .اطر الن ا  التعليمي و انعكاسها علم الشباب  
  الشباب. اطر االاااب و فقداو اهلوية لدا 
 .اطر الفراأ وادر الوقع عند الشباب اخلليجي  
 .اطر االحنرا  القيمي لدا الشباب  
  نانع.ا  اطر 
 اطر البطالة . 
  علم امل درات ماو  ا اطر. 
 .اطر العنا وا رااب  
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 كلمات مفتاحية البياانت 68
 ا ر  لدا الشبابواقع القراء   عنوان الدراسة

  القراء  ا ر 

  . علي ب  عبد ب ا اجي الباحث
 حبو  ومقاالت التصنيف
 مكت  الابية العر  لدول اخلليج املصدر
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

وقرسبببببببببببوا يف   الدراسبببببببببببة موجهبببببببببببة إج الشبببببببببببباب الببببببببببب ي  حتبببببببببببد ت ميبببببببببببوهلم واوااببببببببببباهتماببببببببببب ت     
و لتحديبببببببببببد توجبببببببببببه البا بببببببببببش إج تطبيبببببببببببق   مهبببببببببببار  القبببببببببببراء  والكتاببببببببببببة  مببببببببببب  الببببببببببب  ور وا ان 

ر لببببببببببة ال انويببببببببببة يف  راسببببببببببته امليدانيببببببببببة ابببببببببب ت علببببببببببم طببببببببببالب وطالبببببببببببات ال ببببببببببنة النهائيببببببببببة مبببببببببب  امل
وجمتمبببببببببع الدراسبببببببببة اببببببببب ا سبببببببببيكوو فقبببببببببط مببببببببب  أولبببببببببب  الطبببببببببالب والطالببببببببببات  البببببببببدول املببببببببب  ور .

ر  ال انويببببببببببة ا  ا مييببببببببببة الببببببببببيت تفضببببببببببي  ببببببببببم إج  خببببببببببول اجلامعببببببببببات البببببببببب ي  يدرسببببببببببوو يف املببببببببببدا
 .أو الكليات اجلامعية

 :خال ة الدراسة ونتائجها بل ة ا رقا  
 العوامل املؤثرة يف القراءة احلرة: 

يتببببببببببببني مببببببببببب  التحليبببببببببببل ا  صبببببببببببائي أو عامبببببببببببل البببببببببببدوافع ال اتيبببببببببببة أو الش صبببببببببببية لبببببببببببه أ ببببببببببببر     
فهببببببببببو  و مبببببببببر و   قببببببببببايف   ارسبببببببببتهم للقببببببببببراء  ا بببببببببر ؛قريبببببببببر مببببببببببدا  رح يف  فبببببببببع أفبببببببببرا  العينببببببببببة لت

إ  إ ببببببببببا تببببببببببوفر هلببببببببببم الك ببببببببببف مبببببببببب   لقببببببببببراء  ا ببببببببببر ؛طيبببببببببب   لن بببببببببببة هلببببببببببم  وأ ببببببببببم ي ببببببببببتمتعوو  
اخلببببببببببببب ات  وت بببببببببببببهم يف حت بببببببببببببني م بببببببببببببتوا ل بببببببببببببتهم  ووعبببببببببببببل مبببببببببببببنهم أفبببببببببببببرا اً متميبببببببببببببفي  ببببببببببببببني 

 .أقرا م
ائليببببببببببة: إ  يبببببببببببدو  مببببببببببا أوضببببببببببح التحليببببببببببل ا  صببببببببببائي أ ببببببببببر عامببببببببببل املبببببببببب  رات ا سببببببببببرية والع     

فيمببببببببببا أو انببببببببببا  تفبببببببببباواتً واضببببببببببحاً يف  راء أفببببببببببرا  العينببببببببببة  يببببببببببال تصببببببببببرفات و ارسببببببببببات أسببببببببببرام 
نشبببببببببطة اليوميبببببببببة فبببببببببال تببببببببببدو القبببببببببراء  ا بببببببببر  مببببببببب  أولبببببببببوايت ا  يتعلبببببببببق  وضبببببببببوع القبببببببببراء  ا بببببببببر  

( إج أ ببببببببببم مل يتمكنببببببببببوا مبببببببببب  %77فقببببببببببد أشببببببببببار مع ببببببببببم أفببببببببببرا  العينببببببببببة   االعتيا يببببببببببة  سببببببببببرام؛
وابببببببببب ا يعببببببببببا أو انببببببببببا  شببببببببببعوراً   مصببببببببببا بة   ئهببببببببببم إج حاير  املكتبببببببببببات العامببببببببببة للقببببببببببراء  فيهببببببببببا

 . مهية القراء  ا ر 
( مببببببببببببب  أفبببببببببببببرا  العينبببببببببببببة أفبببببببببببببا ت بوجبببببببببببببو  %61وعلبببببببببببببم البببببببببببببرام مببببببببببببب  أو ن ببببببببببببببة  ببببببببببببببف        

ور  ببببببببببدي هم لببببببببببدا اجتمبببببببببباعهم   سببببببببببر  لببببببببببي  عبببببببببب  مكتبببببببببببات خا ببببببببببة يف بيببببببببببوهتم  إال أو حمبببببببببب
 خببببببببببر شببببببببببيء قببببببببببردوت  بببببببببببل عبببببببببب  شبببببببببب و م العائليببببببببببة ا خببببببببببرا  أو ااتمامبببببببببباهتم اخلا ببببببببببة   مببببببببببا 

( %51فبببببببببببب و ن بببببببببببببة  بببببببببببببف  مببببببببببببنهم    ( مببببببببببببنهم. وعلببببببببببببم الببببببببببببرام مبببببببببببب   لبببببببببببب %66يشببببببببببببف  
وختصبببببببببببي  الوقبببببببببببع لببببببببببب ل .   أفبببببببببببا ت  و أسبببببببببببرام تشبببببببببببجعهم علبببببببببببم  ارسبببببببببببة القبببببببببببراء  ا بببببببببببر 

لكنببببببببه مبببببببب  النا يببببببببة العمليببببببببة اببببببببف  ببببببببحيحاً مبببببببب  النا يببببببببة الن ريببببببببة  و  وقببببببببد يكببببببببوو ابببببببب ا ا مببببببببر
(   بببببببببببم ال يصبببببببببببرفوو أمبببببببببببوااًل   بببببببببببف  علبببببببببببم %61 يبببببببببببش أفبببببببببببا  عبببببببببببد   ببببببببببببف مبببببببببببنهم    لببببببببببب ؛

شببببببببببراء الكتببببببببببب .  مببببببببببا مل   بببببببببببم أفببببببببببرا  العينبببببببببببة ا مبببببببببببر بوضببببببببببو  لبببببببببببدا سبببببببببب اهلم عببببببببببب  مبببببببببببدا 
ا يبببببببببروو   ءابببببببببم ( أفبببببببببا    بببببببببم  بببببببببانو %47 ارسبببببببببة أوليببببببببباء أمبببببببببورام للقبببببببببراء  ا بببببببببر   فبعضبببببببببهم  
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( مل ي يببببببببببببببد  لبببببببببببببب   %48ميارسببببببببببببببوو القببببببببببببببراء  عنببببببببببببببدما  ببببببببببببببانوا  بببببببببببببب اراً  وبعضببببببببببببببهم ا خببببببببببببببر  

 .وبن بة متقاربة  ما او واضح
القببببببببببراء   أمبببببببببا عامببببببببببل املبببببببببب  رات الابويببببببببببة واملدرسببببببببببية: فيببببببببببدو أو لببببببببببه أ ببببببببببراً يف تعفيببببببببببف  ارسببببببببببة    

 ينمبببببببببببببا (  %88فهبببببببببببببم يبتهجبببببببببببببوو  وبن ببببببببببببببة  ببببببببببببببف  مبببببببببببببنهم   ا بببببببببببببر  لبببببببببببببدا أفبببببببببببببرا  العينبببببببببببببة؛
أمجعببببببببببع ن بببببببببببة  بببببببببببف  و ي ببببببببببمعوو مدرسببببببببببهم يتحببببببببببد  يف أمببببببببببور سبببببببببببق هلببببببببببم قراءهتببببببببببا.  مببببببببببا 

( علببببببببببببم أو القببببببببببببراء  ا ببببببببببببر  تفيببببببببببببدام يف حت ببببببببببببني م ببببببببببببتواام الدراسببببببببببببي. اببببببببببببف %87مببببببببببببنهم  
( يبببببببببببرا عبببببببببببد  تبببببببببببوفر ا ليبببببببببببات الابويبببببببببببة املناسببببببببببببة البببببببببببيت تعيبببببببببببنهم علببببببببببببم %74أو مع مهبببببببببببم  

  ملمارسببببببببببببة القببببببببببببراء  ا ببببببببببببر  يف  ارسبببببببببببة القببببببببببببراء  ا ببببببببببببر   فلببببببببببببي  انببببببببببببا  مبببببببببببب  وقببببببببببببع  صبببببببببببب
اجلبببببببببببداول املدرسبببببببببببية  ولي بببببببببببع انبببببببببببا  ببببببببببببرامج حمبببببببببببد   يف مدارسبببببببببببهم  رابببببببببببم أو ن ببببببببببببة  ببببببببببببف  

( %60( أقببببببببببببببرت بوجببببببببببببببو  مكتبببببببببببببببة  بببببببببببببببف  يف مدارسببببببببببببببهم  إال أو مع مهببببببببببببببم  %64مببببببببببببببنهم  
 مل يفد بوجو  مكتبة يف فصوهلم الدراسية. 

 و القببببببببببببببراء  ا ببببببببببببببر    (%61أفببببببببببببببا  أفببببببببببببببرا  العينببببببببببببببة  وبن بببببببببببببببة  بببببببببببببببف  مببببببببببببببنهم  و  مببببببببببببببا      
تببببببببببببدفعهم إج االشبببببببببببباا  يف ا نشببببببببببببطة العلميببببببببببببة وال قافيببببببببببببة. ومببببببببببببع  لبببببببببببب  فبببببببببببب و ن بببببببببببببة ال    

وال تر ببببببببببد   ( تببببببببببرا أو املدرسببببببببببة ال تشببببببببببجع علببببببببببم  ارسببببببببببة القببببببببببراء  ا ببببببببببر %51 ببببببببببا مببببببببببنهم  
    هلا اجلوائف. 

  و مدرسببببببببببببببيهم ال يشببببببببببببببار و م يف  (%57وبن بببببببببببببببة  بببببببببببببببف     أفببببببببببببببا ت العينببببببببببببببةو  مببببببببببببببا      
لكبببببببببببببنهم يشبببببببببببببجعو م عليهبببببببببببببا  ويتبببببببببببببابعو م يف  ارسبببببببببببببتها    نشبببببببببببببا   ارسبببببببببببببة القبببببببببببببراء  ا بببببببببببببر 

(  يببببببببببببال %47(. ويقببببببببببببا أفببببببببببببرا  العينببببببببببببة موقفبببببببببببباً اببببببببببببف  اسببببببببببببم  %51وبن بببببببببببببة تصببببببببببببل إج  
تن ببببببببيم املدرسبببببببببة م بببببببببابقات  قافيبببببببببة مبنيبببببببببة علبببببببببم مبببببببببدأ تشبببببببببجيع  ارسبببببببببة القبببببببببراء  ا بببببببببر   ابببببببببف 

 .( منهم ترا اف  ل %47أو ما ن بته  
 وقات القراءة احلرةمع: 

وابببببببببي أمبببببببببور    ا إعاقبببببببببة  ارسبببببببببة القبببببببببراء  ا بببببببببر  تتم بببببببببل اببببببببب ت املعوقبببببببببات يف أمبببببببببور مببببببببب  شببببببببب    
يت ببببببببببم  لتبببببببببب ي أو ا بببببببببب ر  و بببببببببباو مببببببببببوقفهم منهببببببببببا   ش صببببببببببية مت طر هببببببببببا أمببببببببببا  أفببببببببببرا  العينببببببببببة

وو  و سببببببببببببببب  ر  ق ببببببببببببببال ي   -( %76إج  %81ن بببببببببببببببة تببببببببببببببااو  مبببببببببببببب   وب - فهببببببببببببببم أو الببببببببببببببرف ؛
القببببببببببببراء  ا ببببببببببببر  اببببببببببببو ضببببببببببببعا البببببببببببب ا ر  أو ا  را   أو ضببببببببببببعا البصببببببببببببر  أو عببببببببببببد   ارسببببببببببببتهم 

البببببببببببببببطء الشببببببببببببببديد يف القببببببببببببببراء   أو  ال  الببببببببببببببرأ  املتكببببببببببببببرر . يف  ببببببببببببببني أو ن بببببببببببببببة ال     ببببببببببببببا 
(  و مببببببببببببببا %74وو بببببببببببببب ل .  مبببببببببببببا ال يقببببببببببببببر أالببببببببببببب  أفبببببببببببببرا  العينبببببببببببببة  ر  ق ببببببببببببب( مبببببببببببببنهم ي  11% 

املبببببببببببببارايت تابعببببببببببببة ميببببببببببببنعهم مبببببببببببب   ارسببببببببببببة القببببببببببببراء  ا ببببببببببببر  اببببببببببببو شبببببببببببب ل أوقببببببببببببات فببببببببببببرااهم يف م
(  و سبببببببببببببببببب  عبببببببببببببببببد  %65ال يقبببببببببببببببببر اجلبببببببببببببببببفء ا  ببببببببببببببببب  مبببببببببببببببببنهم   وا نشبببببببببببببببببطة الرايضبببببببببببببببببية. و

 ارسببببببببببتهم القببببببببببراء  ا ببببببببببر  اببببببببببو عببببببببببد   صببببببببببوهلم علببببببببببم  تبببببببببب  ق ببببببببببل ااتمامبببببببببباهتم وميببببببببببوهلم  يف 
(. ويتقبببببببببببارب أفبببببببببببرا  العينبببببببببببة يف اعتببببببببببببار %01 بببببببببببني يقبببببببببببر بببببببببببب ل  جبببببببببببفء ال    ببببببببببببه مبببببببببببنهم  

  (%58 الفيببببببببببديو والتلففيببببببببببوو     القببببببببببراء  ا ببببببببببر  وجببببببببببو  وسببببببببببائل ع ببببببببببد   ت نببببببببببيهم عبببببببببب   ارسببببببببببة
 .( يقروو ب ل %41علم الرام م  أو ما يفيد ع   

  بببببببببببفاً يف  ارسبببببببببببة   أمبببببببببببا املعوقبببببببببببات ا سبببببببببببرية والعائليبببببببببببة: فهبببببببببببي لي بببببببببببع مببببببببببب  ا مبببببببببببور املببببببببببب  ر 
بببببببببببببني أفببببببببببببرا  ا سببببببببببببر  ال يعيببببببببببببق  - إو  بببببببببببباو موجببببببببببببو اً  -فاخلصببببببببببببا  امل ببببببببببببتمر  القببببببببببببراء  ا ببببببببببببر ؛
(.  مببببببببببا يببببببببببرف  مع مهببببببببببم %85 مببببببببببا أشببببببببببار إج  لبببببببببب  مع مهببببببببببم     ا ببببببببببر  ارسببببببببببة القببببببببببراء  

(  ببببببببببو م مل يتعببببببببببو وا رديببببببببببة أ ببببببببببد مبببببببببب  أفببببببببببرا  أسببببببببببرام واببببببببببو يقببببببببببرأ  تببببببببببا ً  أو جملببببببببببة  أو 81% 
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(  و  خببببببببببببل ا سببببببببببببر  يقببببببببببببا عائقبببببببببببباً %74جريببببببببببببد .  مببببببببببببا مل يقببببببببببببر اجلببببببببببببفء ا  بببببببببببب  مببببببببببببنهم  
تعببببببببببببببببوو ( يفيببببببببببببببببد  بببببببببببببببب ل    ببببببببببببببببم يتم%77أمببببببببببببببببامهم يف شببببببببببببببببراء الكتبببببببببببببببب   وأو مع مهببببببببببببببببم  

وببببببببببببب ل  ال تعتبببببببببببب  ا وضبببببببببببباع ال ببببببببببببكنية واملاليببببببببببببة  ؛بوجببببببببببببو  اببببببببببببر  خا ببببببببببببة  ببببببببببببم يف منبببببببببببباحهلم
( %71والعمليبببببببببة مببببببببب  معوقبببببببببات القبببببببببراء  ا بببببببببر  الرئي بببببببببة.  مبببببببببا مل يقبببببببببر اجلبببببببببفء ا  ببببببببب  مبببببببببنهم  

(  و أسببببببببببببببببببرام ال تشببببببببببببببببببجعهم علببببببببببببببببببم  ارسببببببببببببببببببة القببببببببببببببببببراء  ا ببببببببببببببببببر   ويقببببببببببببببببببر ببببببببببببببببببب ل  71% 
( مل يقبببببببببببروا %61 بببببببببببر مببببببببببب   .  مبببببببببببا لبببببببببببو جت أو أ وابببببببببببي ن ببببببببببببة تبببببببببببدعو إج الت مبببببببببببل(  17% 

يقبببببببببببببروا  و م بببببببببببببتوا أسبببببببببببببرام ال قببببببببببببببايف لبببببببببببببي  عاليبببببببببببببًا  يف  ببببببببببببببني أو ن ببببببببببببببة الفتبببببببببببببة للن ببببببببببببببر 
 .( منهم أقروا ب ل 07% 

أمببببببببا املعوقبببببببببات االجتماعيبببببببببة: ف  بببببببببا لي بببببببببع بببببببببب ات   بببببببببف  ببببببببببف  ببببببببب ل  علبببببببببم إعاقبببببببببة  ارسبببببببببة 
 و أسبببببببببببببببرام   (%84 يبببببببببببببببش ال يوافبببببببببببببببق أفبببببببببببببببرا  العينبببببببببببببببة  يف مع مهبببببببببببببببم    بببببببببببببببر ؛القبببببببببببببببراء  ا
( أو أفببببببببببببببرا  أسبببببببببببببببرام ال %71اجتماعيببببببببببببببًا   مببببببببببببببا ال يقبببببببببببببببل جبببببببببببببببفء  بببببببببببببببف مببببببببببببببنهم   معفولببببببببببببببة

يشبببببببببببار وو يف املناف بببببببببببات العلميبببببببببببة والفكريبببببببببببة البببببببببببيت تبببببببببببدور يف ادتمبببببببببببع. ومل يقبببببببببببر جبببببببببببفء  ببببببببببببف 
 (  و سببببببببببب  عببببببببببد   ارسببببببببببتهم القببببببببببراء  ا ببببببببببر  اببببببببببو انشبببببببببب اهلم مببببببببببع أسبببببببببببرام يف%71مببببببببببنهم  

ضببببببببببببوو أو أسببببببببببببرام معفولببببببببببببة فهببببببببببببم مبببببببببببب  جانبببببببببببب  يرف الك ببببببببببببف مبببببببببببب  املناسبببببببببببببات االجتماعيببببببببببببة؛
اجتماعيبببببببببًا  وابببببببببم مببببببببب  جانببببببببب   خبببببببببر يرفضبببببببببوو قببببببببببول عبببببببببد   ارسبببببببببة القبببببببببراء  ا بببببببببر  ب بببببببببب  

( %67انشببببببببببب اهلم مبببببببببببع أسبببببببببببرام  ملناسببببببببببببات االجتماعيبببببببببببة   مبببببببببببا أفبببببببببببا  جبببببببببببفء  ببببببببببببف مبببببببببببنهم  
 و عبببببببببببد   ارسبببببببببببتهم للقبببببببببببراء  ا بببببببببببر  ابببببببببببي لي بببببببببببع ب بببببببببببب   بببببببببببرفهم مع بببببببببببم أوقببببببببببباهتم مبببببببببببع 

( مبببببببببببنهم ي  ببببببببببد  لببببببببببب .  مبببببببببببا %01 ببببببببببببفاً  خببببببببببر    ا  ببببببببببدقاء  علبببببببببببم الببببببببببرام مببببببببببب  أو جببببببببببفءاً 
( القبببببببببببببول  و ادتمببببببببببببع الببببببببببببب ي يعيشببببببببببببوو فيبببببببببببببه ال يهبببببببببببببتم %60رفبببببببببببب  جبببببببببببببفء  بببببببببببببف مبببببببببببببنهم  
 .( منهم%05 لقراء  ا ر   يف  ني أقر ب ل   

قبببببببببببة  وضبببببببببببوع  ارسبببببببببببة القبببببببببببراء  أمبببببببببببا املعوقبببببببببببات الابويبببببببببببة واملدرسبببببببببببية: فهبببببببببببي  ببببببببببب ل  هلبببببببببببا عال
أفبببببببببببرا  العينببببببببببة ال تببببببببببرا أو انبببببببببببا  وقتبببببببببباً حمبببببببببببد اً ( مبببببببببب  %75فهنببببببببببا  االبيبببببببببببة  بببببببببببف    ا ببببببببببر ؛

( بعببببببببد  وجببببببببو  %67للقببببببببراء  ا ببببببببر  خببببببببالل اليببببببببو  الدراسببببببببي   مببببببببا أفببببببببا  ق ببببببببم  بببببببببف مببببببببنهم  
نشببببببببا  ترببببببببببوي لالسبببببببببتفا   مببببببببب  القبببببببببراء  ا بببببببببر  يف الفصبببببببببل الدراسبببببببببي. وأقبببببببببر مبببببببببا يقبببببببببارب مببببببببب  

 بببببببببببر   ( مبببببببببببنهم  و طبببببببببببول املبببببببببببنهج الدراسبببببببببببي ال يتبببببببببببيح هلبببببببببببم وقتببببببببببباً ملمارسبببببببببببة القبببببببببببراء  ا67% 
( أنببببببببه لببببببببي  %61سببببببببواء  بببببببباو  لبببببببب   اخببببببببل املدرسببببببببة أو خارجهببببببببا.  مببببببببا يببببببببرا أ  ببببببببر مبببببببب   

وقببببببببد يكببببببببوو ال ببببببببب   درسببببببببة لتعفيببببببببف عببببببببا   القببببببببراء  ا ببببببببر ؛انببببببببا  مبببببببب  تعبببببببباوو بببببببببني البيببببببببع وامل
 مبببببببببا    يف  لببببببببب  ابببببببببو أو القبببببببببراء  ا بببببببببر  لي بببببببببع مببببببببب  ضبببببببببم  النشبببببببببا  التعليمبببببببببي يف املدرسبببببببببة

(  و %57لبيببببببببببببة ال     ببببببببببببا مببببببببببببنهم  ( مببببببببببببنهم. وأفببببببببببببا  اا%61أقببببببببببببر ببببببببببببب ل  أ  ببببببببببببر مبببببببببببب   
لك ببببببببببببر  أعبببببببببببببائهم التدري ببببببببببببية  وأو  ؛املدرسببببببببببببني ال يشببببببببببببجعو م علببببببببببببم  ارسببببببببببببة القببببببببببببراء  ا ببببببببببببر 

وال   لي ببببببببببببببببع متطببببببببببببببببور  -( %58يف رأي ن بببببببببببببببببة  بببببببببببببببببف  مببببببببببببببببنهم   -املكتبببببببببببببببببات املدرسببببببببببببببببية 
يف رأي ن بببببببببببببة أخببببببببببببرا مببببببببببببنهم  -تبببببببببببب  ي عملهببببببببببببا بكفبببببببببببباء   وأو النشببببببببببببا  ال قببببببببببببايف املدرسببببببببببببي 

 و املعلمببببببببببببببببببني ال ( %54و مبببببببببببببببببب  القببببببببببببببببببراء  ا ببببببببببببببببببر   وأفببببببببببببببببببا  مع مهببببببببببببببببببم  رلبببببببببببببببببب -( 57% 
وأفبببببببببببا  مع مهبببببببببببم  ية إج جانببببببببببب  القبببببببببببراءات املقبببببببببببرر  يطلببببببببببببوو مببببببببببب  الطبببببببببببالب قبببببببببببراءات إضببببببببببباف

 .(  و الكت  املتوفر  يف مكتبة املدرسة ال ق ل ااتماماهتم أو ميوهلم51% 
 اجتاهات الطلبة حنو القراءة احلرة: 
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 كلمات مفتاحية البياانت 68
 ات الصببببببببببببلة  حتديببببببببببببد اوااببببببببببببات أفببببببببببببرا  العينببببببببببببة  يببببببببببببال العوامببببببببببببليتضببببببببببببم  ابببببببببببب ا احملببببببببببببور      

فمببببببببب  ان يبببببببببة االواابببببببببات ال اتيبببببببببة أو الش صبببببببببية فببببببببب و ميبببببببببول أفبببببببببرا    وضبببببببببوع القبببببببببراء  ا بببببببببر  
( %80  بببببببببب  اوااببببببببببات ا البيببببببببببة   -فهببببببببببي تعتبببببببببب   العينببببببببببة قيببببببببببل لصببببببببببا  القببببببببببراء  ا ببببببببببر ؛

 -وأ بببببببببببا   جديبببببببببببد وابتكبببببببببببار  بببببببببببد  يف اببببببببببب ا العببببببببببباملأابببببببببببم وسبببببببببببيلة لالطبببببببببببالع علبببببببببببم  بببببببببببل  -
وسبببببببببببببببببيلة مناسبببببببببببببببببة لتوسبببببببببببببببببيع االاتمامببببببببببببببببات الفكريبببببببببببببببببة  -( %80  بببببببببببببببب  رأي مع مهببببببببببببببببم  

( علببببببببببببم القببببببببببببول  نببببببببببببه ال  ببببببببببببب  قببببببببببببراء  الكتبببببببببببب  %81وال اتيببببببببببببة.  مببببببببببببا ال يوافببببببببببببق أ  ببببببببببببرام  
وادببببببببببالت مهمببببببببببا  انببببببببببع م ببببببببببلية  أو أ ببببببببببا نشببببببببببا   ببببببببببل  ويببببببببببدعو إج الك ببببببببببل   مببببببببببا ي  ببببببببببد 

قبببببببببببببراء  ا بببببببببببببر  أفضبببببببببببببل شبببببببببببببيء أو ال( %77مبببببببببببببنهم  ببببببببببببببل تبببببببببببببرا ا البيبببببببببببببة   (%78 لببببببببببببب   
 مببببببببببا    ميكبببببببببب  أو يشبببببببببب ل وقببببببببببع الفببببببببببراأ  وأفضببببببببببل شببببببببببيء ميكبببببببببب  أو ي ببببببببببتمتع بببببببببببه ا ن بببببببببباو

( مبببببببببببنهم  وأ بببببببببببم يفضبببببببببببلو ا أ  بببببببببببر مببببببببببب  اللعببببببببببب  أو مشبببببببببببااد  الببببببببببب امج %71يبببببببببببرا  لببببببببببب   
  بببببببببب    التلففيونيبببببببببة  وأ بببببببببا تعتببببببببب  جببببببببببفءاً مببببببببب  ااتمامببببببببباهتم البببببببببيت ال ميكبببببببببب  االسبببببببببت ناء عنهبببببببببا

 .( عك   ل %01( منهم  ويرا  %65رأي  
( %70أمبببببببببببببا  لن ببببببببببببببة لالواابببببببببببببات ا سبببببببببببببرية والعائليبببببببببببببة: فببببببببببببب و أفبببببببببببببرا  العينبببببببببببببة يف جمملهبببببببببببببم  

وأ بببببببببم يهتمبببببببببوو  بببببببببا  وأ بببببببببا   يعتقبببببببببدوو أو أسبببببببببرام تعتببببببببب  القبببببببببراء  ا بببببببببر   ات منفعبببببببببة مباشبببببببببر 
 يببببببببببببش إو ا سببببببببببببر  الببببببببببببيت يهببببببببببببتم  تبببببببببببببدأ مبببببببببببب  البيببببببببببببع؛ -( %77  بببببببببببب  رأي أ  ببببببببببببرام   -

( مببببببببببنهم   %70تم أبناداببببببببببا  ببببببببببا  بببببببببب ل     بببببببببب  مببببببببببا يببببببببببرا  ويل أمراببببببببببا  لقببببببببببراء  ا ببببببببببر  يهبببببببببب
( مببببببببببنهم  و أسببببببببببرام تببببببببببرا أو املقببببببببببررات الدراسببببببببببية %57 مببببببببببا ال يعتقببببببببببد مببببببببببا يقببببببببببارب مبببببببببب   

 .ت ا ع  القراء  ا ر 
( ال يقببببببببببببببروو  و %71أمببببببببببببببا االوااببببببببببببببات االجتماعيببببببببببببببة: فبببببببببببببب و أفببببببببببببببرا  العينببببببببببببببة يف جمملهببببببببببببببم  

لك ببببببببببببباج  والعببببببببببببباطلني عببببببببببببب  بعببببببببببببب  أ بببببببببببببدقائهم يعتقبببببببببببببدوو أو القبببببببببببببراء  ابببببببببببببي للعببببببببببببباجفي  وا
  أو أ بببببببببببا تعبببببببببببفل ( مبببببببببببنهم%61 لببببببببببب    مبببببببببببا ال يعتقبببببببببببد مضبببببببببببيعة للوقبببببببببببع  العمبببببببببببل  أو أ بببببببببببا 

( أو أ ببببببببببببدقاء العائلببببببببببببة ال %50الفببببببببببببر  عبببببببببببب  جمتمعببببببببببببه. ولكبببببببببببب  يببببببببببببرا جببببببببببببفء  بببببببببببببف مببببببببببببنهم  
يتحببببببببببببد وو عببببببببببببب  أمبببببببببببببور تتعلبببببببببببببق  لقبببببببببببببراء  ا ببببببببببببر   يف  بببببببببببببني ال تبببببببببببببرا ن ببببببببببببببة  ببببببببببببببف  مبببببببببببببنهم 

يهببببببببببفأ  بببببببببب  يهببببببببببتم  لقببببببببببراء  ا ببببببببببر  أو يببببببببببتكلم عنهببببببببببا  يف ( أو الك ببببببببببف مبببببببببب  أ ببببببببببدقائهم 51% 
 .( منهم%44 ني يرا اف  ل  ما يقارب م   

أمبببببببببا االوااببببببببببات الابويببببببببببة واملدرسبببببببببية: فبببببببببب و أفببببببببببرا  العينببببببببببة تعتببببببببب  يف واقعهببببببببببا أو القببببببببببراء  ا ببببببببببر  
( يببببببببببببببببببرا أو املدرسببببببببببببببببببني %81 ات أ ببببببببببببببببببر يف ا مببببببببببببببببببور الابويببببببببببببببببببة واملدرسببببببببببببببببببية  فمع مهببببببببببببببببببم  

 -راء  ا ببببببببر  علببببببببم قببببببببدر  بببببببببف مبببببببب  ال قافببببببببة واملعرفببببببببة  وأو القببببببببراء  ا ببببببببر  البببببببب ي  يهتمببببببببوو  لقبببببببب
داً للعمليببببببببببببببة الابويببببببببببببببة يف مهمببببببببببببببة جبببببببببببببب -( مببببببببببببببنهم %81رأي مببببببببببببببا يقببببببببببببببارب مبببببببببببببب      بببببببببببببب 

( أو الطببببببببببببببببالب عببببببببببببببببا ً  يتبببببببببببببببب  روو بببببببببببببببببفمالئهم %74ي يببببببببببببببببد مع مهببببببببببببببببم  و  مببببببببببببببببا   املدرسببببببببببببببببة.
ملنت مبببببببببني مببببببببب  ( مبببببببببنهم أو ا%71املهتمبببببببببني  لقبببببببببراء  ا بببببببببر   ببببببببببل ويعتقبببببببببد مبببببببببا يقبببببببببارب مببببببببب   

حمالئهببببببببببم يف  ارسببببببببببة القببببببببببراء  ا ببببببببببر  أ  ببببببببببر تقببببببببببدماً يف الدراسببببببببببة مبببببببببب  اببببببببببفام. اببببببببببف أو ن بببببببببببة 
( مببببببببببنهم تببببببببببرا أو طببببببببببالب املدرسببببببببببة ال انويببببببببببة اببببببببببم أ  ببببببببببر وعيبببببببببباً مبببببببببب  اببببببببببفام  مهيببببببببببة 64% 

القبببببببببراء  ا بببببببببر   وأ بببببببببا املر لبببببببببة البببببببببيت يببببببببببدأ فيهبببببببببا الطبببببببببالب  مارسبببببببببة القبببببببببراء  ا بببببببببر  والتفاعبببببببببل 
( ابببببببببببببف %46( مبببببببببببببنهم  يف  بببببببببببببني يبببببببببببببرا مبببببببببببببا يقبببببببببببببارب مببببببببببببب   %51  ببببببببببببب  رأي    معهبببببببببببببا
 . ل 

 
 



 

 

120 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

120 

 
 
 

 كلمات مفتاحية البياانت 69
 أولوايت وااتمامات الشباب اخلليجي يف استطالعات الرأي عنوان الدراسة

 

  . سامر رضواو أبو رماو الباحث
  راسة مقارنة التصنيف
 مر ف شباب جمتمعي املصدر
  1117 التاريخ

 النتائجأهم 

أولببببببببببببببوايت وااتمامببببببببببببببات الشببببببببببببببباب يف  ول جملبببببببببببببب  التعبببببببببببببباوو اخلليجببببببببببببببي   تعببببببببببببببر  الدراسببببببببببببببة 
   فهببببببببببي”مببببببببببا ا قببببببببببالوا لنببببببببببا “ا: جبببببببببباء عنوا ببببببببببو اسببببببببببتطالعات الببببببببببرأي املتنوعببببببببببة    مببببببببببا تنقلهببببببببببا 

و ببببببببببببواًل لنتببببببببببببائج وتو ببببببببببببيات  اعمببببببببببببة لصببببببببببببن اع   نقببببببببببببل مببببببببببببا  ببببببببببببر  بببببببببببببه الشببببببببببببباب أنف ببببببببببببهمت
أيمببببببببببببل القببببببببببببائموو علببببببببببببم املبببببببببببببا ر  و  .ال ياسببببببببببببات ومت بببببببببببب ي القببببببببببببرارات يف الشبببببببببببب و الشبببببببببببببا 

لينقببببببببببببل رأي و توجهببببببببببببات الشببببببببببببباب العببببببببببببر  يف م ببببببببببببائل   أو ميتببببببببببببد ابببببببببببب ا املشببببببببببببروع البح ببببببببببببي
 .عديد  خالل ال نوات القا مة

 :مصفوفة النتائج
  (Strengths):    نقا  القو  .أ
  العقيد  والدي  مكانة  رح   ات أمهية يف  يا  الشباب اخلليجيحتتل. 
 اعتفاح الشباب اخلليجي بوطنه  ووجو  أالبية سا قة منهم ف ور  ن يته. 
  ن ببببببببببر  الشببببببببببباب اخلليجببببببببببي ا  ابيببببببببببة لببببببببببدول اجلببببببببببوار  واعتباراببببببببببا  ليفببببببببببا اسببببببببببااتيجيا عنببببببببببد

ال ببببببببببعو ية  واعتباراببببببببببا اخلطببببببببببر  و لبببببببببب  مبببببببببب  خببببببببببالل تعبببببببببببفت عبببببببببب   قتببببببببببه يف اململكببببببببببة العربيببببببببببة 
 .ا ليا ا    لبلدا م

  ااتما  الشباب اخلليجي   وضاع والش و ال ياسي مقارنة  لشباب العر. 
   توجبببببببببببببه الشبببببببببببببباب اخلليجبببببببببببببي حنبببببببببببببو الصبببببببببببببحافة ا لكاونيبببببببببببببة  والتعببببببببببببباطي ا  بببببببببببببا  معهبببببببببببببا

 .واعتباراا مصدر معرفة ااما و قيقا و أ  ر فاعلية
 :(Weaknesses)   ب . نقا  الضعا

   انبببببببببا  فجبببببببببو  يف الشبببببببببعور ببببببببببني املواطنبببببببببة ومتطلببببببببببات القيبببببببببا    وارابببببببببا لبببببببببدا العديبببببببببد مببببببببب
 .الشباب اخلليجي

  انعبببببببببببببببدا  التشبببببببببببببببببي   عنبببببببببببببببد إجببببببببببببببببراء  راسبببببببببببببببات أو اسببببببببببببببببتطالعات رأي لكبببببببببببببببل الشببببببببببببببببباب
اخلليجببببببببببي  ضببببببببببم  مشببببببببببروع وا ببببببببببد  صبببببببببب  هلبببببببببب ت الفبببببببببببة؛  ببببببببببا يبببببببببب  ي إج تببببببببببباي  وتضببببببببببارب 

لتببببببببببببببباي  املببببببببببببببدخالت والعمليببببببببببببببات أ نبببببببببببببباء  يف  رجببببببببببببببات ونتببببببببببببببائج تلبببببببببببببب  الدراسببببببببببببببات؛ ن ببببببببببببببراً 
ا عببببببببببببببدا  أو التنفيبببببببببببببب   حب بببببببببببببب  توجهببببببببببببببات اجلهببببببببببببببات املنفبببببببببببببب    أو اخببببببببببببببتال  املنهجيببببببببببببببات 

 .املتبعة
  عبببببببببد  االسبببببببببت مار ا  بببببببببا   وقبببببببببات الفبببببببببراأ لبببببببببدا الشبببببببببباب اخلليجبببببببببي   بببببببببا يعبببببببببو   لنفبببببببببع

 .عليهم وعلم جمتمعاهتم
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   واملتعلقبببببببببببببة بتو يبببببببببببببا وجبببببببببببببو  ضبببببببببببببعا يف املهبببببببببببببارات ا ياتيبببببببببببببة لببببببببببببببع  فببببببببببببببات الشبببببببببببببباب

معببببببببببببارفهم ومهبببببببببببباراهتم يف الشبببببببببببب و العببببببببببببا ؛ النعببببببببببببدا  اخلبببببببببببب    م ببببببببببببال علببببببببببببم  لبببببببببببب :   مطالبببببببببببببة 
الشبببببببببا ت بضببببببببببرور  االاتمببببببببببا  بقضببببببببببااي املببببببببببرأ   ومببببببببببع  لبببببببببب  انببببببببببا  ضببببببببببعا يف مشببببببببببار اهت :    
 تاببببببببببببببة / إعبببببببببببببدا  تقبببببببببببببارير / .. ( بنشبببببببببببببر أو ت بببببببببببببليط الضبببببببببببببوء ومنا بببببببببببببر  تلببببببببببببب  القضبببببببببببببااي يف 

أو ا عالمبببببببببببي؛ فت بببببببببببل را بببببببببببد  لعبببببببببببد  وجبببببببببببو  تفاعبببببببببببل إ بببببببببببا   مواقبببببببببببع التوا بببببببببببل االجتمببببببببببباعي
 .م  أ حاب الش و  ا

 الرابة اجلاحمة للعمل يف القطاع ا كومي فقط. 
  ضببببببببببببعا االرتبببببببببببببا  امل س ببببببببببببي للشببببببببببببباب اخلليجببببببببببببي؛  يببببببببببببش  انببببببببببببع عضببببببببببببوية املن مببببببببببببات

 .التطوعية والبيبية وافاا ضعيفة جداً 
 و  بتجميبببببببببببع البيببببببببببباانت عبببببببببببد  وجبببببببببببو  مر بببببببببببد متعلبببببببببببق بدارسبببببببببببات الشبببببببببببباب اخلليجبببببببببببي  يقببببببببببب

 .واملعلومات  وإ دار امل شرات  وحتديد الفجوات القائمة
 :(Opportunities)  . الفرص   
  تعبببببببببببد  الكيببببببببببباانت الرمسيبببببببببببة وا اليبببببببببببة املهتمبببببببببببة بدراسبببببببببببات قطببببببببببباع الشبببببببببببباب لبببببببببببدا العديبببببببببببد

 .م   ول جمل  التعاوو اخلليجي
 ياتتنامي النشاطات اليت هتتم  لشباب م  م قرات وندوات وفعال. 
 تنامي الوعي لدا الشباب  مهية القطاع اخلاص واالست مار فيه. 
  التماسببببببببببببببببب  االجتمبببببببببببببببببباعي الو يبببببببببببببببببق للشببببببببببببببببببباب اخلليجبببببببببببببببببي مببببببببببببببببببع أسبببببببببببببببببرام وأ ببببببببببببببببببدقائهم

 .وقبائلهم
    ن بببببببببببببر  الشبببببببببببببباب اخلليجبببببببببببببي ا  ابيبببببببببببببة للقطببببببببببببباع ال البببببببببببببش   التطبببببببببببببوعي / اخلبببببببببببببفي (  وحاي

 .فيهاالاتما   جاالته  واستعدا ام لب ل املال واجلهد 
 :(Threats)     . التهديدات

  شببببببببببببببببعور الشببببببببببببببببباب  لتهمببببببببببببببببي   ونببببببببببببببببدر  مشببببببببببببببببار تهم يف الشبببببببببببببببب و العببببببببببببببببا  أو ا عمبببببببببببببببببال
 .التطوعية

  عببببببببببد  إات ببببببببببة العديببببببببببد مبببببببببب  اجلهببببببببببات  الببببببببببيت تنفبببببببببب  اسببببببببببتطالعات رأي  نتائجهببببببببببا املتعلقببببببببببة
 لشبببببببببببببببباب بشبببببببببببببببكل منفصبببببببببببببببل  أو إات تهبببببببببببببببا لعامبببببببببببببببة النبببببببببببببببا   أو تبببببببببببببببوفف بياانهتبببببببببببببببا اخلبببببببببببببببا  

م اسبببببببببببت را  نتبببببببببببائج الشبببببببببببباب بشبببببببببببكل خببببببببببباص  وبنببببببببببباء مشببببببببببباريعهم املتعلقبببببببببببة للببببببببببببا  ني  ليبببببببببببت
 . لشباب عليها  أو  راساهتم ا  ا ميية

  ااتمببببببببببببا  الشببببببببببببباب  دبببببببببببباالت الرايضببببببببببببية والتكنولوجيببببببببببببة  علببببببببببببم   بببببببببببباب الببببببببببببوعي ال قببببببببببببايف
 .والتعليمي

  تفايببببببببد  ببببببببد  القلببببببببق وعبببببببببد  ا مبببببببباو النف ببببببببي لك ببببببببف مببببببببب  الشببببببببباب  وخا ببببببببة فيمببببببببا يتعلبببببببببق
 .العمل أو العدواو جاالت 
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 كلمات مفتاحية البياانت 6

  1111استطالع لرأي الشباب العر   -ما بعد الربيع العر   عنوان الدراسة

 

 "شر ة "أ داء بفسوو مارستيلر الباحث

 استطالع التصنيف

 املصدر

 
http://www.arabyouthsurvey.com/pdf/2012-AYS-White-

Paper-AR_09042016114615.pdf 
 

 2012 التاريخ

 أهم النتائج

 

 نتائج االستط ع:
 

 جالتملبببببببببببببببب  ال ببببببببببببببببكا  لببببببببببببببببع مكبببببببببببببببباو التببببببببببببببببوة إ ا جببببببببببببببببور العا لببببببببببببببببة والقببببببببببببببببدر  علببببببببببببببببم 
 الدميوقراطية.

  . ارتفاع تكاليا املعيشة أبرح امل او  وأسباب القلق لدا الشباب العر 
  النفاعببببببببببببات املدنيببببببببببببة وايبببببببببببباب الدميقراطيببببببببببببة أاببببببببببببم املعوقببببببببببببات الببببببببببببيت تواجببببببببببببه منطقببببببببببببة الشببببببببببببرة

 الوسط. 
  بببببببببببببتقبل  الشببببببببببببباب العببببببببببببر  يعتبببببببببببب  الربيببببببببببببع العببببببببببببر  تطببببببببببببورًا إ ابيًببببببببببببا  مببببببببببببع اح اي  تفادلببببببببببببه 

 .أفضل
  . اح اي  ال قة   كومات ياافق مع بروح امل او  م  القضااي املتعلقة  لف ا 
  .الشباب العر  يعتقد  و رقعة امتدا  الربيع العر  ل  تتوسع 
  العصر.القيم التقليدية يف مواجهة حتدايت 
 .ا مارات العربية املتحد : الدولة النمو جية لشباب الشرة ا وسط 
  يتطلببببببببببع الشببببببببببباب العببببببببببر  إج فرن ببببببببببا بن ببببببببببر  اببببببببببي ا   ببببببببببر إ ابيببببببببببة علببببببببببم م ببببببببببتوا الببببببببببدول

  .ا جنبية
 مببببببببببع تراجببببببببببع   كرتونيببببببببببةلواح اببببببببببار املببببببببببدوانت ا  فبببببببببباع  ببببببببببا  يف وتببببببببببف  متابعببببببببببة ا خبببببببببببار ارت

 .ن   مشااد  القنوات التلففيونية

http://www.arabyouthsurvey.com/pdf/2012-AYS-White-Paper-AR_09042016114615.pdf
http://www.arabyouthsurvey.com/pdf/2012-AYS-White-Paper-AR_09042016114615.pdf
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 كلمات مفتاحية البياانت 5
 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي  عنوان الدراسة

 

 "شر ة "أ داء بفسوو مارستيلر الباحث
 استطالع التصنيف

-http://www.arabyouthsurvey.com/pdf/2017-AYS-White املصدر
Paper_ARA.pdf 

  1117 التاريخ

 أهم النتائج

 االستط ع:أهم نتائج 
  و انق ا  الشباب العر  ج رافياً يف ن رهتم للم تقبل... التفادل والتشاد  حتد ت املنطقة اليت يعيشو

 .فيها

  يشكلوو أولوية  ال  والعديد منهم يشعر   م الشباب العر  يطالبوو بلدا م  ملفيد م  االاتما

 .يف سياسات  كوماهتم

 قة لتطر  م  أ   العقبات اليت تعيق م ف  التقد  يف منطالشباب العر  يرا  و البطالة وا

 .الشرة ا وسط

 تقبلي الهم لش ل و ائا امل  االبية الشباب العر  يعتقدوو  و ن ا  التعليم ا ايل ال.  

 أ بح أضعا خالل العا  املاضي“  اع ”لشباب العر  يرا  و ا. 

    و   جحنمو   عاملي ان و    فضل وجهة للعي توا ل راي   ا مارات عند مع م الشباب العر

 .يتمنوو أو حتت ي بلدا م   واا

 وين روو إج عهدت بشيء م  القلق وال ض  الشباب العر  يعت وو ترام  معا   للم لمني  

 .والت و 

  والشباب العر  يعت وو روسيا  ولي  الوالايت املتحد    تنامي العداء وات الوالايت املتحد 

 .ا ليا الدويل ا    للمنطقة

  رام اعتفاحام بل تهم ا    إال أو االبية الشباب العر  يقولوو   م ي ت دموو الل ة ا  ليفية

 .أ  ر م  العربية يف  ياهتم اليومية

 ” الشباب العر املصدر ا ول ل خبار اليومية عند “ في بو. 
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 كلمات مفتاحية البياانت 4

  ا عمال االجتماعية يف الشرة ا وسط: حنو تنمية م تدامة م  أجل اجليل القا   راي   عنوان الدراسة
 

 

 الباحث

EHAAB ABDOU 
AMINA FAHMY 

DIANA GREENWALD 
JANE NELSON 

 استطالع رأي التصنيف
 GALLUP املصدر
  1118 التاريخ

 أهم النتائج

 روا  ا عمال االجتماعية يف الشرة ا وسط     املوقع

 
 تصورات الشباب يف جمال احلوكمة:

   ال تعتقد أو ا كومة تفعل ما يكفي ملكافحة الف ا 
  ال ي ق أ حاب ا عمال التجارية  و ا كومة ت مح هلم  لنمو و    الك ف م  املال 

http://www.silatech.org/publication/publication-details/docs/default-source/publications-documents/social-entrepreneurship-in-the-middle-east
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 كلمات مفتاحية البياانت 2

 The Silatech Index: Voices of Young Arabs  عنوان الدراسة
January 2010 

 

  الباحث
 استطالع التصنيف
 GALLUP املصدر
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

   اجلهو  املب ولة لفاي   عد  الو ائا اجليد   اخل أفا  الشباب ال عو ي بعد  رضاام ع
م  الشباب ال عو ي يقولوو املشار ة يف التدري  علم الو ائا  ٪70اململكة. ومع  ل   ف و 

 العا ية يفيد م  فر هم يف ا صول علم و يفة.
   م  الشباو( م تعدوو لالنتقال  اخل البال  إ ا  او ٪67( م  الشباب ال عو ي  ٪50أالبية 

م  الشباب يشفوو  ٪51هلم و يفة ج ابة. إ ا  او العمل خار  البال     ر م  ستة أشهر  ف و 
 إج أ م م تعدوو   اء و يفة حتع مهاراهتم  أو تدريبهم يف  قل جديد  أو بدء أعماهلم اخلا ة.

  بلد  تقال إجيف املائة م  الشباو إج أ م م تعدوو لالن 05ويف مواجهة نف   الة البطالة  أشار
  خر.

 
 01%  م  الشباب ال عو يني  ال ي  لي وا  لفعل م  أ حاب ا عمال  يقولوو إ م رططوو

 املقبلة. 11لبدء أعماهلم اخلا ة يف ا شهر الب 
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 كلمات مفينية البياانت 2

 Volunteerism Linked to Entrepreneurship Among Young Arabs عنوان الدراسة
 العمل التطوعي املرتبط براي   ا عمال بني الشباب العرب

 

  الباحث
 استطالع رأي التصنيف
 GALLUP املصدر
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

  لن   ا تية: التطوع او ا   ر شيوعا يف اخلليج العر 
 %7يف ال عو ية بن بة 

 %16ويف ا مارات املتحد  
 %10عماو ويف 

 ن بة املتطوعني م  اجلن ني:
 ا ان  ال  ور البلد

 %7 %11 ال عو ية
 %14 %18 البحري 
 %11 %7 ا مارات
 %11 %17 عماو

 الوعي  ملن مات التطوعية يف البلداو العربية  ات الدخل املرتفع:
 %65 لع البحري  املرتبة ا وج بن بة 

 %60تليها ال عو ية بن بة 
 %58ا مارات بن بة تليها 

 %54تليها عماو بن بة 
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 كلمات مفتاحية البياانت 1
 أايمنا القا مة أفضل عنوان الدراسة

 

 أ داء بفسوو الباحث
 استطالع رأي التصنيف

 املصدر

 
  1110 التاريخ

  أهم النتائج
  أايمنا القا مة أفضل".‘‘الشباب العر  يعتقدوو أو االبية 
 . االعتفاح  هلوية الوطنية لدا شباب املنطقة يف ا  من  بداية الربيع العر 
 . ا جر العا ل يبقم ا ولوية القصوا  لن بة للشباب العر 
 . م  لة امتال  منفل خاص تكت   أمهية متفايد 
  او  الشباب العر .ارتفاع تكاليا املعيشة يوا ل تصدر  
 .الصراعات ا الية واالفتقار إج الدميقراطية م  أبرح العقبات اليت تواجه املنطقة 
 . ا مارات العربية املتحد  ال تفال منو جا يتطلع إليه الشباب العر 
 .فرن ا حتتل  دار  الدول اليت يفضلها الشباب العر  خار  منطقته 
 ء  الصحا أ  ر تراجعا.متابعة ا خبار يف تراجع وقرا 
 .مواقع التوا ل االجتماعي تكت     فا متفايدا 
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 كلمات مفتاحية البياانت 7
  تقرير التنمية ا ن انية العربية  الشباب يف املنطقة العربية( عنوان الدراسة
 ا مم املتحد  الباحث
 تقرير التصنيف
 ا مم املتحد  املصدر
 1116 التاريخ

 أهم النتائج

  يش   ي واجهو ا  العربية املنطقة يف الشببببببباب   اليفال اليت العديد    التحد  ايت   التقرير   ي ببببببتكشببببببا   
 وال منهم   بف    أعدا    فيما العمل؛ سببببوة ا تياجات اليعك   تعليًما يتلق وو منهم   فوو اليفال
 م  سي ما

د رح ة   مو ر   وو وم  .الرمسي االقتصبببببا  م  وم بببببتبع د    العمل ع  عاطلة   الشبببببا ت   الشبببببباب     
م املشبببببروعة   حتق  يق يف  بف   بببببعوبة بيوهتم  لت سبببببي    مالئم سبببببك    علم وا صبببببول الفوا  يف تطل عاهت 
 امل تقل ة وأ س رام
 بدلً  والتب عية  واالاااب   لعجف  والشببببعور   فري ببببة لؤ ب ا    يقعوو الشببببباب ا الء أو انا واخلطر  

 .امل تقبل  فاة واستشرا  املتا ة الفرص استكشا  يف شبا م ينفقوا أو م 
 العهد  دي ة     حمات خطف حنو   علم    روا العربية املنطقة أحناء يف الشببببببباب   أو   الب ديهي   وم    
 .يبدأواا مل رعات   ا ل  ا مامية اخلطو  إج منهم العديد   ج ر   إ   ملنطقة؛ أملع اليت
 ول املنطقة إج االسببببببت مار يف شبببببببا ا وقكينهم م   1116ويدعو تقرير التنمية ا ن ببببببانية العربية    

االلرا  يف عمليات التنمية    ولوية  امسة وملحة يف  د  اهتا و شبببببببببر  أسببببببببباسبببببببببي لتحقيق التنمية 
ربية يف الع امل بببببببتدامة. وتكت ببببببب  ا ت الدعو  أمهية خا بببببببة اليو  إ  تشبببببببرع  افة البلداو حمنها الدول

للتنمية امل بببببببتدامة.  ما يدعو التقرير إج تبا منو    تنمية   1101إعدا  خططها الوطنية لتنفي  خطة 
 ي ت وجُّه  شبببببا   ي ر   ف يف  و وا د علم بناء قدرات الشببببباب وتوسببببيع  الفرص املتا ة  هلم  ويعت  أو 

 .شبابمي شرطًا أساسي ا مل تقبل  جدير  لحتقيق  ال ال  وا م  علم الصعيد ي  الوطا   وا قلي
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 كلمات مفتاحية البياانت 8
  مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي  عنوان الدراسة
 أ داء بفسوو الباحث
 استطالع رأي التصنيف

 املصدر

 
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

   قراطية يف تفعفعع  قة الشباب العر  يف إمكانية  ا  التجربة الدمي مع تراجع   ف الربيع العر
 الشرة ا وسط.

  يعد  هور تن يم الدولة ا سالمية يف العراة والشا  العقبة الك ا اليت تواجه املنطقة  وأبدا أقل
 م  نصا الشباب العر   قتهم بقدر   كوماهتم الوطنية علم مواجهة التن يم.

 ة أ د بواعش القلق الرئي ية يف املنطقة  يتطلع الشباب العر  بش ا حنو إطالة مع بقاء البطال
 مشاريعهم اخلا ة.

 .ال يفال الشباب العر  يبدي تفادال   را  مل تقبل  علم الرام م  التحدايت اليت تواجه املنطقة 
  نهم يعتقدوو   ا م بينما يرا الشباب  و الل ة العربية ق ل حمور اويتهم القومية  ف و الك في

 تفقد قيمتها لصا  التحد   لل ة ا  ليفية.
  أال  الشباب  ب وو العي  يف  ولة ا مارات  ويرابوو أو حت و بال ام   واا  نمو   للنمو

 والتطور للعا  الرابع علم التوايل.
 ها الوالايت املتحد  يالشباب العر  يعت وو أو أ   ا لفاء لبلدا م يف املنطقة اي ال عو ية  تل

 وا مارات.
  ال البية الع مم م  الشباب العر   وخا ة يف الدول ا عضاء يف من مة ا وب   يبدوو قلقهم

 إحاء ابو  أسعار الطاقة  ولكنهم يعتقدوو  و ا ا االلفا  م قع.
  ر ميالً أبلداو املنش  للعالمات التجارية حت م  مهية واضحة  لن بة للشباب العر   وام  

 ملقاطعة العالمات التجارية  سباب سياسية.
  بينما تلع  وسائل التوا ل االجتماعي  وراً حمورايً ومتنامياً يف  يا  الشباب العر   ال حال التلفاح

 يف الصدار .
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 كلمات مفتاحية البياانت 9
  ا واجف يف عصر التعلم االجتماعيحتويل التعليم يف العامل العر :   ر  عنوان الدراسة
  لية    الباحث
 استطالع التصنيف
  لية    لؤ ار  ا كومية املصدر
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

 النتائج الرئيسية:

 .ع ت وجهات الن ر ع  نتائج إ ابية الست دا  وسائل ا عال  االجتماعية يف التعليم 

   م توا عال م  االتفاة بني امل تجيبني  ول فوائد وسائل ا عال  تشف الدراسات إج وجو

 االجتماعية للتعليم يف عد  جماالت:

 .ت  ر علم أ اء الطلبة وجو   التعليم 

 .تعفيف  فاءات الطلبة 

 .توفف إمكانيات الو ول إج املعلومات  وإمكانية التعلم ع  بعد 

 خلا ة.خلق فرص تعليمية أفضل للطالب  وي اال تياجات ا 

 .إشرا  مجاعي للطالب وا  ء واملعلمني 

 .ا د م  الوقع والتكلفة للعمليات التعليمية 

ومع  ل  ف و التصور ا  ا  لل اية خفا منه تصور مضا  حنو االست دامات ال لبية احملتملة 

 لوسائل ا عال  االجتماعي يف البيبة التعليمية.

Number of Facebook Users in the Arab Region between June 

2010 and May 2013 
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 كلمات مفتاحية البياانت 60

 فهم اجليل الرقمي العر  عنوان الدراسة
Understanding the Arab Digital Generation 

 

 الباحث

Karim Sabbagh 
Mohamad Mourad 

Wassim Kabbara 
Ramez Shehadi 
Hatem Samman 

 استطالع التصنيف

 املصدر
 

  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 أهم النتائج:
  و  1777 هر جيل جديد يف منطقة الشرة ا وسط وتال أفريقيا  ولد يف الفا  ما بني

الشرة ا وسط وتال أفريقيا  وانا  يف املبة م  سكاو منطقة  41  وا ا الدمي رايف او 1777

عد  متفايد منهم نشط لل اية علم ا نانع ويف الشبكات االجتماعية  واو اجليل العر  الرقمي  

 ADG.) 

  التكنولوجيا الرقمية تعطيADG  القدر  علم الت  ف علم ادتمع وامل س ات بطرة مل ي بق هلا

 م يل.

   ف التكنولوجيا علم ادتمع. ت هر نتائج الدراسة االستقصائية  

  تقو  جمموعةADG  . بتطوير أفكاراا اخلا ة  واي أقل تقليدية  ول ا سر  والدي  والفوا

 وتشف النتائج ب أيضا ب إج ا اثر املاتبة علم القطاعات  ات ا مهية البال ة.
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 كلمات مفتاحية البياانت 66

 جمل  التعاوو اخلليجي: مواجهة التحديالشباب يف  ول  عنوان الدراسة
Youth in GCC Countries Meeting the Challenge 

 

 Dr. Mona AlMunajjed الباحث
Dr. Karim Sabbagh 

 استطالع التصنيف

 املصدر
 

  1111 التاريخ

 أهم النتائج

تشهد الدول ال ع يف جمل  التعاوو اخلليجي فا   مي رافية فريد   تااو  أعمار نصا سكا ا     
  وو س  اخلام ة والعشري .

ويتيح ا ا االنتشار الشبا   كومات  ول جمل  التعاوو اخلليجي الفر ة لدفع  وهلم إج ا ما : 
ل جمل  إج االقتصا ات الوطنية وا قليمية لدو فيمك  هل الء الشباب جل  ا بداع والطاقة وا نتاجية 

 التعاوو اخلليجي.
و  امهاهتا  ميك  ملنطقة  ول جمل  التعاوو اخلليجي ت ريع وتف  منواا  وموا لة بناء اقتصا ات 

 املعرفة.
 ت بع الدراسة أو   ة جماالت  امسة  لن بة   حاب املصلحة م  القطاعني العا  واخلاص ملعاجلة:

 التعليم.• 
 التو يا.• 
 الفجو  بني اجلن ني.• 
 ا نشطة الافيهية.• 
 املشار ة ادتمعية.• 

ويدر  أ حاب املصلحة يف جمل  التعاوو اخلليجي الفرص والتحدايت يف ا ت اداالت         
 و رحوو تقدما جيدا يف معاجلتها.

باب بشكل  امل يف جمتمعات  ول ولك  انا   اجة إج ب ل جهو  شاملة لضماو مشار ة الش     
جمل  التعاوو اخلليجي   ا يف  ل  ا كومات والقطاع اخلاص واملن مات اف ا كومية واملن مات 
املدنية. وحتتا  املنطقة إج منو   جديد يضع شباب املنطقة يف طليعة ال ياسات الوطنية  وينطوي علم 

 الشباب أنف هم يف بناء م تقبلهم.
 ا اجلهد الشامل فقط سي مح لدول جمل  التعاوو اخلليجي  الستفا   م  ا ت الفبة إو م ل ا    

 ال كانية.
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 كلمات مفتاحية البياانت 65
 استطالع الباروميا العر  عنوان الدراسة

 

 سعو  ال ر او الباحث
 استطالع التصنيف
 مشروع مقيا  الدميوقراطية املصدر
  1111 التاريخ

 النتائجأهم 

 جفء  لتعاوو مع مبا ر  ا  ال  العر   مت تنفي  ا ا االستطالع يف اململكة العربية ال عو ية    
 م  مشروع مقيا  الدميقراطية العر  يف جولته ال انية.

 علوضاشف حتليل نتائج االستطالع إج أو تقييم ال رو  االقتصا ية ال ارية أي  مت قا مع تقييم ي 
م  أي طي نفقاهتا  و  م  أفرا  العينة  و  خل ا سر  ال % 6فلقد أفا   عا  للمملكة؛االقتصا ي ال

منهم الدخل ا ساسي هلم  نه  % 51يواجهوو  عو ت  بف  يف ت طية ا تياجاهتم  فيما و ا 
 و  خلهم % 11  وأ م يواجهوو بع  الصعو ت يف ت طية ا تياجاهتم .  ما أفا   ا   اف

 و  خل  % 57فا ت ن بة وأا تياجاهتم  وو مواجهة  عو ت ت  ر   ي طي نفقاتا ساسي 
   وأو ا سر  ت تطيع اال خار م   خلها.جيد كلبشا سر  ي طي نفقاهتا 

  علم  عيد التفكف يف اهلجر  م  ال عو ية  أفا ت أالبية  بف   رائهم  عوعند س ال ال عو يني  
 .يف اهلجر  أفا وا   م يفك روو % 11روو يف اهلجر   مقابل يفك     م ال %11ال عو يني   م
 خالل  راء   مفيمك  التعر  عليها   أما  ول اوااات ال عو يني حنو الدميقراطية بصفة عامة

و أو "الن ا    مقتنعم  ال عو يني  % 11و إاملشار ني يف االستطالع  ول بع  امل شرات   يش 
 .  امل تجيبنيم % 55ومل يوافق علم  ل    لكنه أفضل م  افت"  الدميقراطي قد تكوو له مشا له

 واطنني مطبق؛بدأ امل اوا  بني املتشف نتائج ا ا االستطالع إج أو أ  رية ال عو يني تشعر  و م 
ملقابل ف و   مع بقية املواطنني   م  ال عو يني   م يعاملوو  لت اوي إج  رجة  بف  %71 فقد أفا 

روا   م يعاملوو  لت اوي إج أق % 11  بينما ال يعاملوو  لت اوي علم ا طالةأفا وا   م  % 6
 .أفا وا   م يعاملوو  لت اوي إج  رجة قليلة % 11جة متوسطة  و ر 
 15 يش أفا   تدينني؛  يصفوو أنف هم  مل% 16رت النتائج أو أ  رية ال عو يني  بن بة أ ه 
 م  هم أنف فوا و  % 7ما  مقابل   دأفا وا   م متدينوو إج  % 11ينوو  و متد م  منهم  %
 % 51   و وافق  % 16أجاب نية  فقد نيا املمارسات الديبتص متدينني . أما فيما يتعلق اف

علم أو املمارسات الدينية اي  ارسات خا ة    تفريقها ع  ا يا  م  ال عو يني أوافق بشد   
أعار   % 17أعار    % 51للعبار  نف ها:  % 77االجتماعية وال ياسية  مقابل معارضة 

 .بشد 
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 كلمات مفتاحية البياانت 64

 عنوان الدراسة
 امل اطر وا اثر :الطالة يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي

Divorce in Gulf Cooperation Council Countries Risks and 
Implications 

 

 Dr. Mona AlMunajjed الباحث
 استطالع التصنيف

 املصدر
 

  1111 التاريخ

 أهم النتائج

  اي و   ارتفعع  معدالت الطالة يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي بشكل  بف يف ال نوات ا خف
  ا ي  ر سلبا علم ا طفال وا سر وادتمع  كل. يف االرتفاع؛ ت تمر

  م  قييف اجتماعي واقتصا ي  بف.ب بوجه خاص ب تعاي املرأ  املطلقة 
 اليت    يرجع ا ا االرتفاع يف معدل الطالة إج جمموعة م  العوامل االقتصا ية واالجتماعية وال قافية

 .  او هلا أ ر سل  علم الفوا 
 م  حتدايت التحديش واملعايف التقليدية للفوا  املرت  واملبكر تلع   ورا يف م  املفارقات أو  ال 

 ارتفاع معدل الطالة.
  قد اخت ت بلداو جمل  التعاوو اخلليجي الفر ية خطوات قانونية واجتماعية  تلفة لوقا إ صاءات

 وحت ني وضع املطلقات.  الطالة املتفايد 
 تنفي  التشريعات القائمة اليت حتمي  قوة املطلقات يشكل عائقا اجتماعيا  بفا.اف أو عد  

 ور داا   م  الضروري أو تن ر ا كومات  دية يف تنفي  القوانني الدولية  القااو مع اللوائح احمللية
 بفعالية وبشكل مت ق  وال سيما قانوو ا  وال الش صية املقن . 

  أو تعفح برامج ا عال  واملشور  بش و الطالة وا قوة املتبا لة للفوا  ب أيضا ب ميك  للحكومات
 .وم  ولياته
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 كلمات مفتاحية البياانت 62
   رجات قيا  ارتبا  الشباب  لعمل يف القطاع اخلاص  عنوان الدراسة
 ايوو ايوت الباحث
 استطالع التصنيف

 املصدر

 الببح ية البرائد  لدراسببة قبو  البعمل فببي البشبرة ا وسط  املل   التنفي ي(مببا ر  أيبوو ايبويبع 

 
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

 اب واملكونة م  املهارات الوطنية والشب  للحصول علم مشار ة  ائمة دموعات املو فني الناشبة
ب بفاعلية يف االستيعاو وال يدات  ينب ي توفف م توا أقوا م  ا عدا  التن يمي والقوا العاملة 

 امل س ة.
 وا ت العوامل اي:  ت يف إقامة  قافة شاملة ومتماسكة انا  عوامل تدعم طمو ات امل س ا

ن   فع يمية للوفاء   تياجات القوا العاملة الناشبة  إج جاوت وية الن م التن   ضماو حتقيق العدالة
 ة.لفاي   قبول التنوع لدا القوا العامل ؛استعدا  املو فني م  خالل ال امج التدريبية املصممة

 املهارات  مع الا يف علم تنمية  سي اعد االست مار يف إقامة برامج قبول قوية للمواا  الوطنية
يف  فع م توا   املصحوبة  هو  تدري   اخلية   ورات االستعدا  التن يميوالتدري  التطبيقي و 

 أقوا م  ال قة يف عملية االستعدا  للعمل للمواا  الوطنية بدول جمل  التعاوو اخلليجي.
 وجيه امل تمر واو توفف ا رشا  والت  انا  إجراء رئي ي لت ريع عملية التدري  والتطوير وحاي هتا

 فة امل توايت  اخل امل س ة.للمو فني م   ا
 ؛مع ربط ا ت ا ادا     اء الفعلي  وإبالأ املو فني  ا  م  املهم حتديد أادا  ملموسة 

 ليح م املو فوو بتطلعات أ  ر واقعية لنمو  ياهتم املهنية.
  نوات ق تا  القا   بشد  إج است مار الوقع يف التوا ل مع مو فيهم.  ما  تاجوو إج حاي   توفف

او ورمسي واف رمسي.  ما يتعني علم جمموعات املوار  البشرية ضم  توا ل  علم حنو منفتح و قيقي
لبلوأ  ؛علقة   فرا تاملمارسات امل ياسات أو الشروعات أو يف امل القيا   التن يمية للدعم الفعال حتقيق

 أ ر أفضل وأ  .
   ست اعد   تقو اا قيا   قوية  تمحور  ول ا فرا ت إو القيمة املقدمة للمو ا اعتما ا علم  قافة

 اظ  ملو فني.وا ا بدورت سي اعد يف اال تف ؛والف ر والتوافق مع امل س ة  يف تعفيف الشعور  النتماء
 أو معدل ارتبا  املو فني بني مواطا  ول جمل  التعاوو اخلليجي  :قضية أخرا أ  ر إيالما واي

 .1111خالل عا   ٪ 40.67إج  1111خالل عا   ٪ 51م    قد تراجع بصور  ملموسة
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  لمات مفتا ية البياانت 62
 العمل التطوعي  املرتبط براي   ا عمال لدا الشباب العرب عنوان الدراسة

 

  الباحث
 استطالع التصنيف
 GALLUP املصدر
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

 

 

 -  يعبببببببببببببد  الشبببببببببببببباب يف العبببببببببببببامل العبببببببببببببر  مببببببببببببب  أقبببببببببببببل شبببببببببببببباب العبببببببببببببامل الببببببببببببب ي  تطوعبببببببببببببوا
 .ببببببببببببببببببببببببببببببببببببوقتهم لصببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  إ بببببببببببببببببببببببببببببببببببدا املن مببببببببببببببببببببببببببببببببببببات يف الشبببببببببببببببببببببببببببببببببببهر املاضببببببببببببببببببببببببببببببببببببي

عببببببببببوا بفر ببببببببببة أ بببببببببب  للتعببببببببببر  علببببببببببم شبببببببببب    -   ببببببببببم الشببببببببببباو والشببببببببببا ت  بببببببببب  تطو 
إج مبببببببببببببببا يلببببببببببببببفمهم مببببببببببببببب  ي قببببببببببببببوو بببببببببببببببه إج  رجبببببببببببببببة بببببببببببببببدء أعمبببببببببببببببال معببببببببببببببه  والو ببببببببببببببول 

"تببببببببببببببببببببببدري " و"قويببببببببببببببببببببببل"  طالقهببببببببببببببببببببببا   عتبارمهببببببببببببببببببببببا العبببببببببببببببببببببباملني ا ببببببببببببببببببببببامسني يف راي   
ا عمبببببببببببال. تكت بببببببببببي اببببببببببب ت العالقبببببببببببات  مهيتهبببببببببببا يف  تلبببببببببببا البلبببببببببببداو  علبببببببببببم  تلبببببببببببا 

  .م ببببببببببببببببببببببببببببببتوايت نصببببببببببببببببببببببببببببببي  الفببببببببببببببببببببببببببببببر  مبببببببببببببببببببببببببببببب  النبببببببببببببببببببببببببببببباتج احمللببببببببببببببببببببببببببببببي ا مجببببببببببببببببببببببببببببببايل
ًا لببببببببببببببدخلها. فشببببببببببببببباب البلببببببببببببببدا - و يتببببببببببببببباي  العمببببببببببببببل التطببببببببببببببوعي  بببببببببببببببني البلببببببببببببببداو وفقبببببببببببببب

متوسببببببببببببطة الببببببببببببدخل يف العببببببببببببامل العبببببببببببببر   ببببببببببببانوا يف الشببببببببببببهر املاضبببببببببببببي أقببببببببببببل مببببببببببببياًل مببببببببببببب  
 .املتوسببببببببببببببببببببببببببببببببببببط للتطببببببببببببببببببببببببببببببببببببو ع بببببببببببببببببببببببببببببببببببببوقتهم لصببببببببببببببببببببببببببببببببببببا  إ ببببببببببببببببببببببببببببببببببببدا املن مبببببببببببببببببببببببببببببببببببببات

الببببببببببببببببوعي  ملن مببببببببببببببببات االجتماعيببببببببببببببببة وامل س ببببببببببببببببات اببببببببببببببببف ا كوميببببببببببببببببة وامل س ببببببببببببببببات  -
اخلفيبببببببببببة البببببببببببيت تبببببببببببوفر الفبببببببببببرص خلدمبببببببببببة ادتمبببببببببببع ابببببببببببو ا علبببببببببببم يف أوسبببببببببببا  الشبببببببببببباب يف 

مرتفعبببببببببببة البببببببببببدخل. لكببببببببببب  اببببببببببب ا البببببببببببوعي بوجبببببببببببو  فبببببببببببرص للتطبببببببببببو ع ال البلبببببببببببداو العربيبببببببببببة 
ببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببباجم  ائمببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببًا إج معببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببدالت تطببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببوع أعلببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببم  .ي ب

ًا الشبببببببببببببببببباو والشببببببببببببببببا ت يف بلببببببببببببببببداو عربيبببببببببببببببببة   ببببببببببببببببف  - متوسبببببببببببببببببطة  -ت بببببببببببببببباوا تقريببببببببببببببببب
عبببببببببببببوا ببببببببببببببوقتهم لصبببببببببببببا  إ بببببببببببببدا املن مبببببببببببببات  -البببببببببببببدخل خا بببببببببببببة م تطو  ببببببببببببب يف القبببببببببببببول إ  

 .خالل الشهر املاضي
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 مفتاحيةكلمات  البياانت 61

 إ صاءات اجلوال العاملية التقرير عنوان
global mobile advertising statistics 

 

  الباحث
 استطالع التصنيف
 Go-Gulf.com املصدر
  1110 التاريخ

 أهم النتائج

   ليارات الدوالرات ا مريكية:1116 - 1111ا نفاة العاملي علم إعالانت اجلوال  ) 
 1111  /8.41$. 
 1110  /10.58 $. 
 1114  /11.01$. 
 1115  /18.45$. 
 1116  /06.87$. 
    م  امل تهلكني جهاحا متنقال لفاير  موقع وفئة يف  ي م    ٪11.7است د   1111يف عا

 .1111يف عا   ٪14.6مقابل 
   يف منطقة الشرة  1116 - 1111ا نفاة علم إعالانت اجلوال     املنطقة خالل الفا  م

 ا وسط:
 1111  /7.1  .مليوو  والر 
 1110  /10.4 .مليوو  والر 
 1114  /11.8 .مليوو  والر 
 1115  /06.4 .مليوو  والر 
 1116  /58.0 .مليوو  والر 
  1110م  إمجايل مبيعات التجار  ا لكاونية يف عا   ٪15ق ل مبيعات وار  اجلواالت . 
 

 :ا نفاة علم إعالانت اجلوال     الفبة -
 لم الافيه ووسائل ا عال .ع 41٪ -
 علم التجفئة. 17٪ -
 علم القضااي االجتماعية والتعار . 6٪ -
 علم ا عمال. 5٪ -
 علم ال يارات. 1٪ -
 تكنولوجيا و اتصاالت. 11٪ -
 علم ال فر. 7٪ -
 ا خبار و التعليم. 6٪ -
 علم منط ا يا  والصحة. 0٪ -
 علم النمط وا حايء. 1٪ -
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 : ايف عائدات إعالانت اجلواالت م  قبل الشر ة صة ال وة م   -

 
 
 :ا نفاة علم إعالانت اجلواالت     املنصة 
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 كلمات مفتاحية البياانت 67
 ا  صاءات واالوااات -است دا  ا نانع يف الشرة ا وسط  عنوان الدراسة

 

  الباحث
 استطالع التصنيف
 Go-Gulf.com املصدر
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

   ا ا الرقم مرشبببببببح  مليوان. 71إو العد  التقديري مل بببببببت دمي ا نانع يف الشبببببببرة ا وسبببببببط يبل

؛ ف و معدل انتشببببببار ا نانع يف الشببببببرة ا وسببببببط او 1115مليوو حبلول عا   410للو ببببببول إج 

41.1٪. 

  ببببببببببلبببببببببداو يف الشبببببببببببببببببببببببرة ا وسبببببببببببببببببببببببط اسبببببببببببببببببببببببتببببببببب بببببببببدامبببببببببًا لبببببببببؤنبببببببببانبببببببببع:  11أعبببببببببلبببببببببم

 
  متوسببببببببببببببط سببببببببببببببرعة نطبببببببببببببباة نقببببببببببببببل البيبببببببببببببباانت الببببببببببببببا  يbroadband   مبببببببببببببب   %11اح ا

 .Mbps 0.7إج  0.1  و م  1111    1111عا  
 87٪  مبببببببببببببب  م ببببببببببببببت دمي ا نانببببببببببببببع يف الشببببببببببببببرة ا وسببببببببببببببط وتببببببببببببببال أفريقيببببببببببببببا يصببببببببببببببلوو إج

 ع  الكمبيوتر.  ا نانع م  املنفل
 04٪  مبببببببببببببببب  امل ببببببببببببببببت دمني يف منطقببببببببببببببببة الشببببببببببببببببرة ا وسببببببببببببببببط وتببببببببببببببببال أفريقيببببببببببببببببا يببببببببببببببببدخلوو

 ا نانع م  العمل ع  الكمبيوتر.
 10٪  مبببببببببببببببب  امل ببببببببببببببببت دمني يف منطقببببببببببببببببة الشببببببببببببببببرة ا وسببببببببببببببببط وتببببببببببببببببال أفريقيببببببببببببببببا يببببببببببببببببدخلوو

 ا نانع م  العمل ع  اجلوال.
 51٪   مبببببببببب  طلبببببببببببات البحببببببببببش الناشبببببببببببة يف منطقببببببببببة الشببببببببببرة ا وسببببببببببط وتببببببببببال أفريقيببببببببببا مبببببببببب

  لل ة العربية.العمل  و 
 :ل يو  يف منطقة الشرة ا وسط وتال أفريقيا  

 111  مليوو عملية حبش يفGoogle. 
 06111 ." م ت د  جديد علم "في بو 
 111 ."مليوو مشااد  ملقاطع فيديو علم "يوتيوب 
 ."ل  قيقة يتم حتميل فيديو علم "اليوتيوب  
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 4  وسبببببببببببببط وتبببببببببببببال مببببببببببببب  م بببببببببببببت دمي ا نانبببببببببببببع يف منطقبببببببببببببة الشبببببببببببببرة ا 11مببببببببببببب  أ بببببببببببببل 
 .onlineأفريقيا لشراء ال لع 

   سبببببببببببو  تصبببببببببببل مبيعبببببببببببات التجبببببببببببار  ا لكاونيبببببببببببة مبببببببببببB2C  يف منطقبببببببببببة الشبببببببببببرة ا وسبببببببببببط
مليبببببببببببببببببارات  والر يف  7 مقاببببببببببببببببببل  1115مليبببببببببببببببببار  والر يف عبببببببببببببببببا   15وتبببببببببببببببببال أفريقيبببببببببببببببببا إج  

 (.1111عا  
 88%  مبببببببببببببببب  م ببببببببببببببببت دمي ا نانببببببببببببببببع يف منطقببببببببببببببببة الشببببببببببببببببرة ا وسببببببببببببببببط وتببببببببببببببببال أفريقيببببببببببببببببا

 شبكات التوا ل بشكل يومي.ي ت دموو 
  قلبببببببببببببب  اململكببببببببببببببة العربيببببببببببببببة ال ببببببببببببببعو ية وا مببببببببببببببارات أعلببببببببببببببم معببببببببببببببدل السببببببببببببببت دا  اهلواتببببببببببببببا

 ال  ية يف املنطقة لتصفح ا نانع:
 60% .اململكة العربية ال عو ية 
 61% . ا مارات العربية املتحد 

 11%   ع  اهلاتا احملمول. 1111معدل الولو  إج ا نانع يف عا 
 01%  ع  اهلاتا احملمول. 1117الولو  املتوقع إج االنانع يف عا  معدل 
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 كلمات مفتاحية البياانت 68
 است دا  اهلواتا ال  ية يف الشرة ا وسط عنوان الدراسة

 

  الباحث
 استطالع التصنيف
 Go-Gulf.com املصدر
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

  م  إمجايل وسائط  هور ا عالانت يف الشرة ا وسط  واي أعلم  ٪41اهلواتا ال  ية ق ل
 م  املتوسط العاملي. ٪45بن بة 

  1115خالل العا   %07منم قطاع اهلواتا ال  ية يف منطقة الشرة ا وسط بن بة. 
 :ن بة اهلواتا ال  ية     البلد 

 
 71% سنة. 04رة ا وسط حتع س  م  مالكي اهلواتا يف الش 
 :ن بة مالكي اهلواتا ال  ية يف منطقة الشرة ا وسط اي 

 61% .ور   
 08% . إان 

 :ًمعدل املنصات ا   ر انتشارا 

 
 70% .م  م ت دمي اهلواتا ال  ية ي ت دموو اواتفهم يف املنفل 

 انوا سيمتلكوو ااتفا وا دا فقط  م  شباب منطقة الشرة ا وسط قالوا: إ ا   %51أ  ر م  
 فحتماً سيكوو ااتفا   يا
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 كلمات مفتاحية البياانت 69
 است دا  مواقع التوا ل االجتماعي يف الشرة ا وسط عنوان الدراسة

 

  الباحث
 استطالع التصنيف
 Go-Gulf.com املصدر
  1111 التاريخ

 أهم النتائج

 و يف منطقة الشرة ا وسط.موجو و ا نانع يف العامل م ت دمي م   0.7% -
 م  جممل سكاو منطقة الشرة ا وسط يدخلوو ا نانع. 41.1% -
 م  املتصلني   نانع يف منطقة الشرة ا وسط ي ت دموو مواقع التوا ل بشكل يومي. 88% -

 

 است دا  مواقع التوا ل يف الشرة ا وسط: -
 ".في بو "ي ت دموو  مليوان 58* 
 ".لينكد إو"ي ت دموو  مليوان 5.8* 
 ".تويا"ي ت دموو  مليوان 6.5* 

 

 الل ات امل ت دمة يف البحش: -
 .ي ت دموو الل ة العربية 45%* 
 .ي ت دموو الل ة ا  ليفية 48%* 

 

 م ت دمو مواقع التوا ل     اجلن : -
 .إان  05%* 
 .  ور 65%* 

 

 املنطقة     العمر:م ت دمو مواقع التوا ل يف  -
 .سنة (17-16 م   7%* 
 .سنة (14-18 م   06%* 
 .سنة (04-15م    01%* 
 .سنة (44-05 م   11%* 
 .سنة (44 فوة  11%* 

 

 أ  ر املواضيع شهر  علم مواقع التوا ل يف املنطقة: -
 .موسيقا وأفال  67%* 
 .اجتماعي 46%* 
 .رايضة 40%* 
 .سياسة 04%* 
 . ي  وعقيد  14%* 
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 مواقع التوا ل ا   ر شعبية يف الشرة ا وسط: -
 

 
 
 81% .م  امل ت دمني يف الشرة ا وسط ام يف ال عو ية وا مارات 
 :ن بة است دا  مواقع التوا ل     البلد 
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 كلمات مفتاحية البياانت 50
 امل لمني ا لفية  ول الدي وجهات ن ر  عنوان الدراسة

 

  الباحث
 استطالع التصنيف
 James Zogby املصدر
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج االستط ع:
  اعبببببببببببببا  جيبببببببببببببل ا لفيبببببببببببببة   اجبببببببببببببة إج التجديبببببببببببببد يف اخلطببببببببببببباب ا سبببببببببببببالمي  وا اجبببببببببببببة إج

  ور أ  ر وضو ا للمرأ  يف ا يا  الدينية.
   ورفضبببببببببببببع اجلماعبببببببببببببات   ورا اامبببببببببببببا يف م بببببببببببببتقبل بلبببببببببببببدام  سبببببببببببببي  ييعتقبببببببببببببدوو أو البببببببببببببدي

 علم أ ا حتريا  ميا م. ؛املتطرفة
  عمومبببببببببببا جيبببببببببببل ا لفيبببببببببببة ملتبببببببببببف   ويتبببببببببببه ا سبببببببببببالمية  ورديبببببببببببة إميبببببببببببا م أ  بببببببببببر مببببببببببب  "قضبببببببببببية

 م  "جمر  ع  املعتقدات و قوانني حتد  الصواب واخلط  ".و رو ية خا ة" 
 ابببببببببببببببم  إال أو انبببببببببببببببا   راء متباينبببببببببببببببة أو للبببببببببببببببدي   ورا رئي بببببببببببببببيا يف م بببببببببببببببتقبل بال وويعتقبببببببببببببببد 

  ول  ور الدولة يف إ ار  الش وو الدينية.
  ا راببببببببببا   «  اعبببببببببب »أالبيببببببببببة الشببببببببببباب العببببببببببرب تببببببببببرف  التطببببببببببر  الببببببببببديا  وتعتبببببببببب  تن ببببببببببيم

 ومنحرفاو ع  تعاليمه. يم القاعد   يشوااو  ور  ا سال  وتن 
 تن يمببببببببببات املتطرفببببببببببة  ا سببببببببببباب الببببببببببيت تببببببببببدفع أفببببببببببرا اً مبببببببببب  اجليببببببببببل الشببببببببببباب لالنضببببببببببما  إج ال
 «.ا كومات الفاسد  والقمعية واف التم يلية» بل بع  ا الء امل  ولية لمح  
  يف   ببببببببببببباوالتبببببببببببببدخل ا كبببببببببببببومي  أو ا البيبببببببببببببة يف مجيبببببببببببببع البلبببببببببببببداو ال مانيبببببببببببببة علبببببببببببببم اتفقبببببببببببببع

ويف   "ضبببببببببببماو عبببببببببببد  اسبببببببببببت دا  اخلطببببببببببباب البببببببببببديا للببببببببببباويج للعنبببببببببببا والتحبببببببببببري  والكراايبببببببببببة"
 وافاا.    ر ا فال  والتلففيوو

  إج البببببببببببب امج التلففيونيببببببببببببة الدينيببببببببببببة   ببببببببببببا "أاببببببببببببم مصببببببببببببدر أو توجيببببببببببببه  واأشببببببببببببار   بببببببببببببف عببببببببببببد
 ."واوات
  ب و يرفضبببببببببببوو  البيبببببببببببة سبببببببببببا قة اجلماعبببببببببببات وا ر بببببببببببات املتطرفبببببببببببة البببببببببببيت تعرفهبببببببببببا امل بببببببببببلمو

  ببببببببببا "حتريببببببببببا  امببببببببببل لؤسببببببببببال ". واببببببببببم يعرفببببببببببوو "ا كومببببببببببات الفاسببببببببببد  ب إج  ببببببببببد  بببببببببببف 
" و "التعلببببببببببببيم الببببببببببببديا املتطببببببببببببر "  عتباراببببببببببببا ا سببببببببببببباب الرئي ببببببببببببية والقمعيببببببببببببة واببببببببببببف التم يليببببببببببببة

 اليت وعل بع  معا ريهم ينضموو إج ا ت ادموعات.
  ال ميكننبببببببببببا إال  عرفبببببببببببة اببببببببببب ا أنبببببببببببه ال  ببببببببببع م س بببببببببببة طاببببببببببببة يف تكليفهبببببببببببا  ببببببببببب ت الدراسبببببببببببة"

اجليبببببببببببل أو نعببببببببببباجل التحبببببببببببوالت الفلفاليبببببببببببة وال قافيبببببببببببة واالجتماعيبببببببببببة وال ياسبببببببببببية البببببببببببيت حتبببببببببببد  يف 
 لعامل العر  اليو  ويف امل تقبل".ا
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  يا يرا الشباب العر  التطورات يف املنطقة  عنوان الدراسة

 

  . فاطمة عبد الفتا  الباحث
 استطالع التصنيف
 Ben Schoen-Berland املصدر
  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 نتائج االستط ع:
  االستطالع ع  ا تالل  ولة ا مارات العربية املتحد  الصدار  لدا الشباب العر    شفع نتائج

ت ا للبلداو ا منة اقتصا ايً    وجهة م فضلة للعي   فضاًل ع  ا تالهلا املرتبة ا وج  نمو     
 والوجهة املفضلة لت سي  ا عمال يف العامل العر .

  وسط  و تن يم " اع " أ   حتد  تواجهه منطقة الشرة ا أ هر االستطالع أو الشباب العر  يعت و
يف استطالع العا  املاضي  تليها  %07  مقارنًة بن بة %51 يش جاء علم رأ  القائمة بن بة 

   واو ما ي  شر إج تعا م الشعور   اطر ا رااب يف املنطقة.%08"هتديدات ا رااب" بن بة 
 يت ملكة العربية ال عو ية يف املرتبة ا وج ضم  قائمة الدول الللعا  اخلام  علم التوايل  جاءت امل

حد     ما  اف ع  ولة ا مارات العربية املت%01بن بة   يرااا الشباب العر  " ليفاً أ  " لبلدا م
 .%18 يش جاءت يف املرتبة ال انية بن بة  علم مكانة قوية يف ا ا الصد ؛

   نطقة الوالايت املتحد   فقد انعك ع تباينات سياساهتا يف امل لن بة ملوقا الشباب العر  م
 تطلعة  رادام يف  ول جمل  التعاوو  %85علم اضطراب تو يفاهتا   يش و فها   ليا 

 
م  امل

فقط يف  ول شرة  %00يف تال أفريقيا  فيما تراجعع ا ت الن بة إج  %66اخلليجي  و  ل  
تعاي اضطرا ت تعد واشنط  طرفًا أساسيًا فيها.  ما و فها  املتوسط واليم ؛ واي املناطق اليت

 يف فل طني. %81يف اليم   و %81يف العراة  و %70" لعدو" 
   يف استطالع ا ا العا   إيراو "عدواً"  و لب حمل البحش ب اعت  أ  ر م  نصا الشباب العر 

 .%17بن بة   قةروو أ ا تعرقل استقرار املنطال انمج النووي ا يراي يف مقدمة "العقبات الك ا" اليت ي
 بن بة   جاءت البطالة يف املرتبة ال ال ة ضم  "العقبات ا   " اليت تواجه منطقة الشرة ا وسط

.  ما اعت  %01  بعد " اع "  وهتديدات ا رااب    ارتفاع تكاليا املعيشة بن بة 06%
لم اب" علم رأ  ا سباب اليت تشجع الشباب عاملبحو وو "ضعا الو ائا والفرص املتا ة للشب

إنه ال تتوافر فرص عمل جيد  يف بلدا م  واي الن بة اليت  %07االنضما  لتن يم " اع "  وقال 
 يف تون . %56يف ليبيا  و %71يف اليم   و %81ترتفع إج 

  ملرأ  و ريتها ا ن بة الرجال والن اء املطالبني بب ل جهو  أ   لتعفيف  قوةب تقريبًا ب ت اوت
 ما يعك  وعياً حبقوة املرأ  وأمهيتها. لكل م  الطرفني؛ %68و %66  بن بة الش صية

 ش تفايدت  ي رأ  مصا ر ا خبار للشباب العر ؛يفال علم  االستطالع ي هر أو التلففيوو ال
م  املبحو ني  %17  وأ د 1116و 1115بني ن  يت التقرير عامي  %60إج  %61ن بته م  

 رتفاع    م يشاادوو القنوات ا خبارية يومياً. و لع املصا ر ا خبارية ا لكاونية يف املرتبة ال انيةأ
  يف الوقع ال ي تراجعع %01إج  %15  وشبكات التوا ل االجتماعي م  %45إج  %41م  

 لتلففيوو  يف   يد علم أمهية ا%6إج  8  وادالت م  %17إج  %11فيه الصحا املطبوعة م  
 والتنامي املتصاعد لؤعال  الرقمي.
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  في بو "ي ت دموو  %55م  الشباب أ م ي ت دموو تطبيق "وات   ب" يومياً  و %61  ر"  
أ م ي ت دموو  %51. وأوضح "إن تجرا " و "تويا"لكل م   %18و " يوتيوب" %00و
 .1115ع  عا   %41يف حاي   بن بة   لنشر املقاالت وا خبار املهمة "في بو "

 

 كلمات مفتاحية البياانت 55
 التحدايت الرئي ية للشباب يف  ول من مة التعاوو ا سالمي التقرير عنوان

 

 من مة التعاوو ا سالمي "س ر  تر يا" الباحث
 تقرير التصنيف

 من مة التعاوو ا سالمي املصدر
 واالقتصا ية واالجتماعية والتدري  للدول ا سالميةمر ف ا حبا  ا  صائية 

  1115 التاريخ

 أهم النتائج

 من نتائج التقرير:
  ما يفال معدل ا ملا   لقراء  والكتابة بني الشببببببببببببباب يف  ول املن مة أقل م  املتوسببببببببببببط العاملي

 (.%71.7ومتوسط الدول النامية اف ا عضاء    (88.6% 
 وا د  م  القضببببببببببببببااي ا   ر حتدايً يف مجيع أحناء العامل  وواقع سببببببببببببببوة العمل تفال البطالة  ال

 شار ة ببببببب  إج  د  بفببببببب  يش تتميف  ول املن مة    ول املن مة لي  واعداً لل اية؛للشباب يف
 وارتفاع معدالت البطالة.  من فضة لقوا العمل

  ًاف  م  ال كاو الشباب ال يفال تكشا ا الة الراانة يف مع م  ول املن مة ع  أو جفءاً  بفا
 و   أولب  ال ي  ي عوو بنشا    ا  و يفة يواجهوو حتدايت  بف .  نشط

   1111يف عا   %45.7الفضع ن بة مشار ة الشباب يف القوا العاملة يف  ول املن مة م 
  يف  ني  لع بطالة الشببببببباب يف  ول املن مة بشببببببكل م ببببببتمر 1111يف عا   %44.4إج 
 .%15فوة 

 يف   ف م  ا ت   و عد اً  بفاً م  الشببببابإحبيش  ؛تتميف  ول املن مة بديناميكية وت ف سبببريع
ب بببببببببببببب  حمدو ية الفرص املتا ة للحرا   ؛يعانوو م  م بببببببببببببتوايت اائلة م  الضببببببببببببب ط  الدول

وب ببببببببببب  القيو  املفروضببببببببببة علم املشببببببببببار ة الكاملة يف ا يا  االجتماعية وال قافية   االجتماعي
را ت إج  االت م  االضطب يف   ف م  ا  ياو ب قتصا ية وال ياسية. وا ا الوضع ي  ي واال

 وعد  استقرار سياسي.  االجتماعية
 إج    مر لة الطفولةالشبببببببباب عرضبببببببة دموعة م  ا االت الصبببببببحية والنف بببببببية عند االنتقال م

 ة الكاملة قدراهتم علم املشار و   وجو    ياهتم  ما ي  ر سلباً علم تنمية الشباب مر لة الرشد؛
 يف جمتمعاهتم.
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 حتليل موضوعات الدرسات عن الشباب يف اململكة: أوالً 
 

بعد االطالع علم الدراسبببببات اليت تناولع املوضبببببوعات والقضبببببااي املتعلقة  لشبببببباب يف اململكة العربية ال بببببعو ية  إ  مت 
م     دي ة متعلقة  لشببباب. وسببيتم يف ا ا اجلفء م  الدراسببة تقدل حتليل هل ت الدراسببات(  راسببة 140التو ببل إج  

 واي:  خالل جوان  متعد  

 أواًل: الدراسات حسب متغري نطاق الدراسة:

 النسبة % التكرار نطاق الدراسات
 %4.2 6 الدراسات الوطنية
 %67.1 96 الدراسات احمللية

 %13.3 19 دراسات حول الشباب اخلليج 
 %15.4 22 التقارير الدولية عن الشباب يف العامل العريب

 %100 143 اجملموع
 

أو الدراسبببببببات احمللية شبببببببكلع أعلم ن ببببببببة م  جمموع الدراسبببببببات  ول الشبببببببباب   يتضبببببببح م  خالل اجلدول ال بببببببابق
( م  إمجايل الدراسات  ول الشباب  يليها التقارير الدولية ع  الشباب %67.1 يش بل ع ا ت الن بة   ؛ال عو ي
 ( علم التوايل.%10.0( و  %15.4   راسات  ول الشباب اخلليجي  بواقع    يف العامل
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 اثنيًا: الدراسات حسب متغري سنة النشر:

  وما 1111فقد مت ر د الدراسات اليت  درت م  عا   ؛ال عو يم  أجل متابعة الدراسات ا دي ة  ول الشباب 
قد تتناول موضببوعات واوحاا واقع الشببباب ال ببعو ي  دراسببات ما قبل  ل   راسببات قدمية بعد   يش مت اعتبار أو ال

 اليو . 

 والدراسات املت صصة  وضوعات وقضااي الشباب اليت مت تو ل إليها يوضحها اجلدول التايل:

 النسبة % التكرار الدراسة سنة نشر
 %4.9 7 م5002 – 5000
 %30.1 43 م5060 – 5001
 %49.0 70 م5062 – 5066
 %16.1 23 وما بعد م5061

 %100 143 اجملموع
 

(  بببا ر  ما بني %47.1يوضبببح اجلدول ال بببابق أو ما يقارب م  نصبببا الدراسبببات اليت تو بببلع إليها الدراسبببة        
ن بببببببببببببة بل ع بو   (1111 – 1116 (  يليها تل  الدراسببببببببببببات اليت مت نشببببببببببببراا خالل  1115 – 1111ا عوا   

تايل م  و ل ؛وا ا يعا أو مع م الدراسببات اي  راسببات  دي ة ايل الدراسببات اليت مت التو ببل هلا؛( م  إمج01.1% 
ا الشبببببباب يف اليت مير   توا   امل بببببتجدات واملت فات  املتوقع أو تتناول ا ت الدراسبببببات موضبببببوعات  دي ة ومتجد  

 اململكة العربية ال عو ية.
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 مقارنة الدراسات من خ ل متغريي النطاق وال من: 

  :ف و  ل  يوضحه ا    ني نرو  تقدل مقارنة جفئية للدراسات م  خالل مت في نطاة الدراسة وسنة النشر     

   1115 – 1111نشراا خالل الفا   ( مت % 47.7ما ي قارب م  نصا الدراسات احمللية.) 
   1115 – 1111مع م التقارير الدولية الصا ر  ول الشباب يف العامل العر  مت نشراا خالل.) 
   وما بعد. 1116( مت نشراا خالل % 57.7أ  ر م  نصا الدراسات  ول الشباب اخلليجي 

 
 

 مقارنة الدراسات من خ ل متغريي النوع وال من: 

( م  الدراسات ال اتية مت نشراا خالل % 61.7خالل مت في نوع الدراسة وسنة النشر  د أو  قارنة الدراسات م   
  – 1111وما بعد   ما بل ع أعلم ن ببببببببببببببببة لدراسبببببببببببببببات الاقية تل  اليت مت نشبببببببببببببببراا خالل الفا     1116خالل 
  – 1116خالل   (   ما أو أعلم ن بببببببة لرسببببببائل املاج ببببببتف وأطرو ات الد تور   انع لتل  اليت مت نشببببببراا 1115
 ( علم التوايل. 1111

 سنة النشر
 نوع الدراسة

 اجملموع دكتوراه ماجستري دراسة ترقية دراسة ذاتية
 ن بة % تكرار ن بة % تكرار ن بة % تكرار ن بة % تكرار ن بة % تكرار

 %4.9 7 %0.0 0 %14.3 1 %28.6 2 %57.1 4 م5002 – 5000

 %30.1 43 %11.6 5 %37.2 16 %34.9 15 %16.3 7 م5060 – 5001

 %49.0 70 %1.4 1 %18.6 13 %44.3 31 %35.7 25 م5062 – 5066

 %16.1 23 %0.0 0 %13.0 3 %26.1 6 %60.9 14 وما بعد م5061

 %100 143 %4.2 6 %23.1 33 %37.8 54 %35.0 50 اجملموع

 نطاق الدراسات
 سنة نشر الدراسة

 اجملموع وما بعد م5061 م5062 – 5066 م5060 – 5001 م5002 – 5000
 الن بة% التكرار الن بة% التكرار الن بة% التكرار الن بة% التكرار الن بة% التكرار

 %4.2 6 %0.0 0 %50.0 3 %0.0 0 %50.0 3 الدراسات الوطنية

 %67.1 96 %10.4 10 %47.9 46 %38.5 37 %3.1 3 الدراسات احمللية

دراسات حول الشباب 
 اخلليج 

1 5.3% 3 15.8% 4 21.1% 11 57.9% 19 13.3% 

التقارير الدولية عن 
 الشباب يف العامل العريب

0 0.0% 3 13.6% 17 77.3% 2 9.1% 22 15.4% 

 %100 143 %16.1 23 %49.0 70 %30.1 43 %4.9 7 اجملموع
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 اثلثًا: الدراسات حسب متغري نوع الدراسة: 

  او ال ر  م  إعدا  الدراسة  وبناء علم  ل  تضم  مت ف نوع الدراسة علم  ال ة تصنيفاتقصد انا بنوع الدراسة ي  
 اي:

و م  أجل ا صبببببببببول علم  رجة الد تورات يف  راسبببببببببتهم البا  و أطرو ات الد تورات: واي الدراسبببببببببات اليت قا   ا  .1
 ا  ا ميية.

م أجل ا صببول علم  رجة املاج ببتف يف  راسببتهو م     و رسببائل املاج ببتف: واي الدراسببات اليت قا   عدا اا  .1
 ا  ا ميية.

 راسات ترقية: واي الدراسات اليت قا   عدا اا    وو ينتموو إج م س ات أ ا ميية ب ر  ا صول علم ترقية  .0
 أ ا ميية. 

  اتية: تل  الدراسات اليت مت تنفي اا م  خالل م س ات ومرا ف حب ية واستطالعات رأي.  راسات .4

 : أيف و اجلدول التايل يوضح ما       مت ف نوع الدراسة  وحب   التصنيا ال ابق لدراسات الشباب     

 النسبة % التكرار نوع الدراسة
 %35.0 50 دراسة ذاتية
 %4.2 6 دكتوراه
 %23.1 33 ماجستري
 %37.8 54 دراسة ترقية
 %100 143 اجملموع

 

 انع    اليت تناولع موضوعات وقضااي الشباب ال عو ي  ن بة م  الدراساتأو أعلم إج يشف اجلدول ال ابق       
لع ما ن ببببببته  يش شبببببك ؛واليت قا   عدا اا    وو  د  ا صبببببول علم ترقية أ ا ميية  لدراسبببببات الاقية ا  ا ميية

.  ما شببببكلع (%05.1وبن بببببة بل ع    ليها تل  الدراسببببات اليت مت تصببببنيفها علم أ ا  راسببببات  اتيةت(  07.8% 
وشبببببكلع ما     أطرو ات الد تورات  (%10.1الدراسبببببات اليت  انع عبار  رسبببببائل لنيل  رجة املاج بببببتف ما بن ببببببته  

 ( م  إمجايل الدراسات اليت مت ر داا. %4.1ن بته  
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 مقارنة الدراسات     مت ف نطاة الدراسة ومت ف نوع الدراسة: 

 ؛ ببببببببببد أو مجيببببببببببع الدراسببببببببببات الوطنيببببببببببة  انببببببببببع عبببببببببببار  عبببببببببب   راسببببببببببات  اتيببببببببببةمبببببببببب  خببببببببببالل اجلببببببببببدول التببببببببببايل      
أي تلببببببببببببببب  الدراسبببببببببببببببات البببببببببببببببيت مت تنفيببببببببببببببب اا مببببببببببببببب  خبببببببببببببببالل م س بببببببببببببببات ومرا بببببببببببببببف حب يبببببببببببببببة واسبببببببببببببببتطالعات رأي  

( % 84.1فقبببببببببببببببد  ببببببببببببببباو مع مهبببببببببببببببا    و ببببببببببببببب ل  ا مبببببببببببببببر  لن ببببببببببببببببة للدراسبببببببببببببببات  بببببببببببببببول الشبببببببببببببببباب اخلليجبببببببببببببببي
عببببببببببببر   انببببببببببببع عبببببببببببببار  عبببببببببببب  الشببببببببببببباب يف العببببببببببببامل ال راسبببببببببببات  اتيببببببببببببة.  مببببببببببببا أو مجيببببببببببببع التقببببببببببببارير الدوليببببببببببببة عببببببببببب  

( ابببببببببببببي عببببببببببببببار  عببببببببببببب  % 50.1كببببببببببببباو أ  بببببببببببببر مببببببببببببب  نصبببببببببببببفها  ف  أمبببببببببببببا الدراسبببببببببببببات احملليبببببببببببببة  راسبببببببببببببات  اتيبببببببببببببة.
ف الببببببببببببب  أمرابببببببببببببا أ بببببببببببببا   أي قبببببببببببببا   عبببببببببببببدا اا    بببببببببببببوو ينتمبببببببببببببوو إج م س بببببببببببببات أ ا مييبببببببببببببة ؛ راسبببببببببببببات ترقيبببببببببببببة

 ل ر  ا صول علم ترقية أ ا ميية.
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 نطاق الدراسات

 ةنوع الدراس

 اجملموع دراسة ترقية ماجستري دكتوراه دراسة ذاتية

 % ت % ت % ت % ت % ت
الدراسات 
 الوطنية

6 100% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 6 4.2% 

 %67.1 96 %53.1 51 %34.4 33 %6.3 6 %6.3 6 الدراسات احمللية
دراسات حول 
الشباب 
 اخلليج 

16 84.2% 0 0.0% 0 0.0% 3 15.8% 19 13.3% 

التقارير الدولية 
عن الشباب يف 
 العامل العريب

22 100% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 22 15.4% 

 %100 143 %37.8 54 %23.1 33 %4.2 6 %35 50 اجملموع
 

 رابعًا: الدراسات حسب متغري مكان النشر:

 مها:  ق مني إج      مت ف مكاو النشر  مت تصنيا الدراسات اليت تناولع موضوعات وقضااي الشباب ال عو ي

 راسببات منشببور   اخل ال ببعو ية: تشببمل الدراسببات اليت مت نشببراا م  خالل جهات وم سبب ببات وجمالت علمية  .1
 مة  اخل ال عو ية.حمك  

 راسببببات منشببببور  خار  ال ببببعو ية: واي تل  الدراسببببات اليت مت نشببببراا م  خالل جهات وم سبببب ببببات وجمالت  .1
 مة خار  ال عو ية.علمية حمك  

 :أي ف و اجلدول التايل يوضح ما       مت ف مكاو النشر  ا الدراساتوحب   تصني

 النسبة % التكرار مكان النشر
 %40.6 58 دراسات منشورة داخل السعودية
 %59.4 85 دراسات منشورة خارج السعودية

 %100 143 اجملموع
 

مت نشراا م  خالل جهات وم س ات ( قد %57.4م  اجلدول أعالت يتضح لنا أو أ  ر م  نصا الدراسات        
 و الدراسببببببببات اليت  انع عبار  ع   راسببببببببات ترقية و راسببببببببات  ؛خار  اململكة العربية ال ببببببببعو ية  وا ت نتيجة طبيعية

ليت مت يف  ني أو الدراسببات ا يت تناولع موضببوعات وقضببااي الشببباب أ ا ميية شببكلع الن بببة ا علم م  الدراسببات ال
 (.%41.6ل ع ن بتها  نشراا  اخل ال عو ية ب
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 مقارنة الدراسات من خ ل نطاق الدراسة ومكان نشرها: 

 

 

يوضببببببح اجلدول التايل الربط بني مت ف نطاة الدراسببببببات ومكاو نشببببببر الدراسببببببة   يش  د أو مجيع الدراسببببببات         
اطق  يش إ ا  راسات أ فهتا م س ات وطنية علم م توا من ؛وا ت نتيجة طبيعية  الوطنية مت نشراا  اخل ال عو ية

وما او   اململكة العربية ال ببببببعو ية  يف  ني  د الدراسببببببات احمللية تتقارب ن بببببببة ما او منشببببببور منها  اخل ال ببببببعو ية
 ( علم التوايل.% 47.7( و  % 51.1 يش بل ع   ؛منشور خار  ال عو ية

( مت نشبببببراا خار  ال بببببعو ية    ل   د أو مجيع % 87.5لشبببببباب اخلليجي   ما أو االبية الدراسبببببات  ول ا      
 التقارير الدولية ع  الشباب يف العامل العر  مت نشراا خار  اململكة العربية ال عو ية.

 نطاق الدراسات

 مكان النشر
دراسات منشورة داخل 

 اجملموع دراسات منشورة خارج السعودية السعودية

 الن بة% التكرار الن بة% التكرار الن بة% التكرار
 %4.2 6 %0.0 0 %100 6 الدراسات الوطنية
 %67.1 96 %47.9 46 %52.1 50 الدراسات احمللية

 %13.3 19 %89.5 17 %10.5 2 دراسات حول الشباب اخلليج 
التقارير الدولية عن الشباب يف 

 العامل العريب
0 0.0% 22 100% 22 15.4% 

 %100 143 %59 85 %40.6 58 اجملموع
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 مقارنة الدراسات من خ ل نوع الدراسة ومتغري مكان نشرها: 

و ول العالقة بني مت ف نوع الدراسبببببببة ومت ف مكاو نشبببببببر الدراسبببببببة  وم  خالل بياانت اجلدول أ انت  نال جت أو       
مت  - حب ية واسبببتطالعات رأيواي اليت مت تنفي اا م  خالل م سببب بببات ومرا ف  –( م  الدراسبببات ال اتية % 74.1 

( م  رسبببببببائل املاج بببببببتف اليت تناولع موضبببببببوعات وقضبببببببااي خت  % 71.7نشبببببببراا خار  ال بببببببعو ية   ملقابل  د أو  
 تورات اليت بني ن بة  راسات الاقية وأطرو ات الد  ا بف   الشباب قد مت نشراا يف ال عو ية   ما نال جت أو انا  تقار 

( علم % 66.7( و  % 64.8 يش بل ع ن بببببببة  ل منهما   ؛نشببببببراا خار  ال ببببببعو ية تناولع قضببببببااي الشببببببباب ومت
 التوايل.   

 نوع الدراسة

 مكان النشر

 اجملموع دراسات منشورة خارج السعودية دراسات منشورة داخل السعودية

 الن بة% التكرار الن بة% التكرار الن بة% التكرار

 %23.1 33 %27.3 9 %72.7 24 رسالة ماجستري

 %4.2 6 %66.7 4 %33.3 2 أطروحة دكتوراه

 %37.8 54 %64.8 35 %35.2 19 دراسة ترقية

 %35.0 50 %74.0 37 %26.0 13 دراسة ذاتية
 %100 143 %59.4 85 %40.6 58 اجملموع

 

 خامسًا: الدراسات حسب متغري موضوعات الدراسة:

وحتليبببببببببببل أببببببببببببرح املوضبببببببببببوعات البببببببببببيت تناولتهبببببببببببا    بعبببببببببببد االطبببببببببببالع علبببببببببببم مجيبببببببببببع الدراسبببببببببببات البببببببببببيت مت مجعهبببببببببببا      
عمبببببببببدت إج: وضبببببببببع  لمبببببببببات مفتا يبببببببببة لكبببببببببل  راسبببببببببة  وبعبببببببببد  لببببببببب  مت عمبببببببببل    بببببببببل  راسبببببببببة مببببببببب  الدراسبببببببببات

مببببببببببببب  خبببببببببببببالل وضبببببببببببببع عنببببببببببببباوي  رئي بببببببببببببة هلببببببببببببب ت   تصبببببببببببببنيا للموضبببببببببببببوعات البببببببببببببيت تناولتهبببببببببببببا اببببببببببببب ت الدراسبببببببببببببات
 واليت شكلع القضااي ا ساسية اليت تناولتها ا ت الدراسات.  املوضوعات

( موضببببببببببببببببببوعاً رئي بببببببببببببببببباً  06مت  صببببببببببببببببببر موضببببببببببببببببببوعات الدراسببببببببببببببببببات امل تصببببببببببببببببببة بقضببببببببببببببببببااي الشببببببببببببببببببباب يف  و       
يوضببببببببببببببح و ويضببببببببببببببم  ببببببببببببببل موضببببببببببببببوع رئببببببببببببببي  جمموعببببببببببببببة مبببببببببببببب  املوضببببببببببببببوعات والقضببببببببببببببااي الفرعيببببببببببببببة  ات الصببببببببببببببلة. 

تضببببببببببمنتها الدراسببببببببببات اجلببببببببببدول التببببببببببايل تكببببببببببرارات الدراسببببببببببات   بببببببببب   ببببببببببل موضببببببببببوع مبببببببببب  املوضببببببببببوعات الببببببببببيت 
مببببببببب   يبببببببببش   أو مجيبببببببببع الدراسبببببببببات البببببببببيت سبببببببببيتم عرضبببببببببهاإج ا شبببببببببار  انبببببببببا  ال ببببببببببد مببببببببب و  اخلا بببببببببة  لشبببببببببباب.
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طبيعبببببببببببببببببة املوضبببببببببببببببببوعات البببببببببببببببببيت تناولتهبببببببببببببببببا  قبببببببببببببببببد تناولبببببببببببببببببع اواابببببببببببببببببات الشبببببببببببببببببباب أو تطلعبببببببببببببببببات الشبببببببببببببببببباب أو 
 واليت  انع  ا  : ت املوضوعات والقضااي املشكالت اليت تواجه الشباب يف ا 

 النسبة % التكرار القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب م

 %47.6 68 املوابة وا بداع عند الشباب 1

 %35.7 51 الشباب واملواطنة  االنتماء  االعتفاح  الدفاع  امل تقبل  ال ورات العربية  الف ا ... إخل( 2

 %33.6 48 مشار ة الشباب يف التنمية  التنمية امل تدامة  التنمية االقتصا ية  خطط التنمية( 3

القيمي لدا الشباب  الن ق القيمي  قيم ا خالة  االحنرا  القيمي  القيم املعا ر    الواقع 4
 العا ات والتقاليد ... إخل(

41 28.7% 

 %20.3 29 الوعي ا ما وال ياسي لدا الشباب 5

لرضا االشباب والرايضة  القضااي الرايضية  املشار ة الرايضية  ا خبار الرايضية  النشا  الرايضي   6
 الرايضي... إخل(

24 16.8% 

 %15.4 22 قضااي ا رااب والشباب 7

 %12.6 18 الشباب والافيه 8

 %12.6 18 الواقع النف ي  االضطرا ت النف ية  اجلوان  النف ية  ا م  النف ي  التفادل  التشاد  ... إخل( 9

 %12.6 18 تعليم القر و الكرل للشباب 10

والتطر  لدا الشباب  التطر  الفكري  التطر  الديا  االحنرافات الفكرية  الواقع الفكري  11
 أسباب التطر  واالحنرا   ا م  الفكري ... إخل(

18 12.6% 

الشباب وا عال   ا عال  اجلديد  ا عال  التقليدي  الافيه ا عالمي  القنوات الفضائية   12
 الصحافة  ... إخل(

17 11.9% 

 %11.2 16 القيا ية وا  ارية للشباباملهارات  13

 %9.8 14 قة  ... إخل(قضااي املرأ   ا اا  املرأ   عمل املرأ   املرأ  املطل   14

 %9.8 14 االلتفا  الديا عند الشباب 15

 %8.4 12  ايل وتدري  الشباب 16

لتحدايت املشكالت ا سرية  ا و علم الفوا   ال قافة اجلن ية  إ ار  ا سر  املقبلو الشباب وا سر    17
 ا سرية  البناء ا سري  العنا وا سري  العالقات الفوجية  الطالة... إخل(

11 7.7% 

االستهال  واال خار عند الشباب  ترشيد االستهال    قافة اال خار  ال لو  االستهال ي  ...  18
 إخل(

10 7.0% 

 %7.0 10 الصحي  الرايضة الصحية  البدانة... إخل(الشباب والصحة  منط ا يا  الصحية  الوعي  19



 

 

157 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

157 

 النسبة % التكرار القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب م

الواقع ال قايف للشباب  ا بعا  ال قافية  ا اثر ال قافية  ا منا  ال قافية  اهلوية ال قافية  اجلوان   20
 ال قافية  ... إخل(

9 6.3% 

 اطر االجتماعية  املالواقع االجتماعي للشباب  ال امج  التنشبة  الضبط االجتماعي  القيم  21
 االجتماعية  املشكالت االجتماعية  الوعي االجتماعي  البناء االجتماعي  ... إخل(

9 6.3% 

 %6.3 9 ا  ماو وامل درات 22

 %6.3 9 الشباب والتقنية 23

 %5.6 8 العنا واجلرمية 24

 %5.6 8 اال تياجات ا ساسية والبيولوجية للشباب 25

 %5.6 8 والشباب  القطاع ال الش  ادتمع املدي  ... إخل(العمل اخلفي  26

 %4.9 7 است دا  مواقع التوا ل االجتماعي 27

 %4.9 7 ا وار والنقال عند الشباب 28

 %4.2 6 است دا  ا نانع 29

 %3.5 5 الواقع ال لو ي للشباب  الت  فات ال لو ية  االحنرافات ال لو ية  ال لو  الوجداي ... إخل( 30

الشباب وراي   ا عمال  ا عمال االجتماعية  ا عمال الرحبية  املشاريع الشبابية  املشاريع الص ف    31
 امل  ولية االجتماعية  الت ويق االجتماعي  املشاريع الص ف  ... إخل(

5 3.5% 

 %2.8 4 الابية والتعليم للشباب 32

...  الوعي   قافة التطوع  ال امج التطوعية  املن مات التطوعية العمل التطوعي الشبا   ا نشطة   33
 إخل(

4 2.8% 

 %2.8 4 الشباب والت طيط 34

 %2.8 4 تكنولوجيا املعلومات 35

الشباب والعمل  سوة العمل  أن مة العمل  بيبة العمل  أمنا  ا عمال  العمل املها والتطبيقي   36
 ا رفية  املعااد املهنية  الابية املهنية  االاااب املها ... إخل(االختيار املها  امله  

3 2.1% 
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ان   ات   تلا اجلو   م  خالل اجلدول ال ببببابق يتضببببح لنا أو الدراسببببات اليت تناولع موضببببوع املوابة وا بداع     
( م  إمجايل % 46.1واليت شبببببكلع ما ن ببببببته     انع م  أ  ر الدراسبببببات اليت مت التو بببببل هلا   الصبببببلة   ا املوضبببببوع

 يش تناولع  ؛(% 00.6وبن بة بل ع    ليها تل  الدراسات اليت تناولع موضوع املواطنة عند الشبابتالدراسات  
باب منها: االنتماء  االعتفاح  الدفاع ع  الوط   م تقبل الش  ا ت الدراسات موضوعات وقضااي فرعية تتعلق  ملواطنة

طنية جاء االاتما   وضببببوع مشببببار ة الشببببباب يف التنمية الو و م  ال ورات العربية  الف ببببا   وافاا م  القضببببااي. يف وطنه
 ببببببته  يش شبببببكلع ا ت الدراسبببببات ما ن ؛  تلا أشبببببكاهلا يف املرتبة ال ال ة م   يش تناول الدراسبببببات هل ا املوضبببببوع

ية منها: التنمية امل ببببببببتدامة  التنم   تلا جوانبهاوقد ر فت ا ت الدراسببببببببات علم موضببببببببوعات التنمية    (% 01.8 
 االقتصا ية  خطط التنمية  وافاا. 

(  و  ل  تكنولوجيا % 1.1ية: العمل والشبببببببببببباب  ت ما يتبني لنا أو الدراسبببببببببببات اليت ااتمع  ملوضبببببببببببوعات ا       
(  والعمل التطوعي الشبا  % 1.8(  و راسات الشباب و ورام يف الت طيط  % 1.8املعلومات وواقع الشباب فيها  

(   انع م  % 0.5(    ضبببافة إج الشبببباب وراي   ا عمال  % 1.8(  والابية والتعليم للشبببباب  % 1.8الشببببا   
 م  أقل الدراسات اليت مت نشراا وتناوهلا هل ت املوضوعات والقضااي. 

47.6%
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شببببببببببببابية ال ببببببببببببد و انبببببببببببا  موضبببببببببببوعات وقضبببببببببببااي إ لن بببببببببببر ملوضبببببببببببوعات اببببببببببب ت الدراسبببببببببببات ميكننبببببببببببا القبببببببببببول و     
مبببببببببب  أجببببببببببل معرفببببببببببة توجهببببببببببات  ؛مبببببببببب  االاتمببببببببببا   ببببببببببا مبببببببببب   يببببببببببش تناوهلببببببببببا يف الدراسببببببببببات واسببببببببببتطالعات الببببببببببرأي

 ببببببببببا رببببببببببد  بنبببببببببباء مبببببببببببا رات شبببببببببببابية ختببببببببببد  ابببببببببب ت املوضببببببببببوعات  خا ببببببببببة   وا تياجببببببببببات الشببببببببببباب مبببببببببب  خالهلببببببببببا
علبببببببببببم امل ببببببببببببتوا  ااتمببببببببببببا يف الوقببببببببببببع ا اضبببببببببببر انبببببببببببا   ه ببببببببببببد أنببببببببببب :أو انبببببببببببا  ااتمامبببببببببببا متفايببببببببببببًدا  بببببببببببا  فمببببببببببب الً 

البببببببببببببببوطا يف موضبببببببببببببببوعات  راي   ا عمبببببببببببببببال عنبببببببببببببببد الشبببببببببببببببباب  و ببببببببببببببب ل   ور العمبببببببببببببببل يف العمبببببببببببببببل التطبببببببببببببببوعي  
واملشببببببببببببباريع االقتصبببببببببببببا ية للشبببببببببببببباب  و ايبببببببببببببل الشبببببببببببببباب ل بببببببببببببوة العمبببببببببببببل  االسبببببببببببببت مار االجتمببببببببببببباعي  البببببببببببببراي   

لوقبببببببببببع و   االجتماعيبببببببببببة( وافابببببببببببا مببببببببببب  القضبببببببببببااي البببببببببببيت تعتببببببببببب  يف الوقبببببببببببع ا اضبببببببببببر ملحبببببببببببة  لن ببببببببببببة للشبببببببببببباب
 ببببببببببببا ي ببببببببببببتدعي  لبببببببببببب  ضببببببببببببرور    ؛1101نف ببببببببببببه موضببببببببببببوعات تتقبببببببببببباطع بشببببببببببببكل  بببببببببببببف مببببببببببببع رديببببببببببببة اململكببببببببببببة 

 نتا  العديد م  الدراسات اليت ختد  ا ت املوضوعات وجماالت البحش فيها.إالعمل علم 

 
 

 عبببببببببب  أ ببببببببببا ان ر   ؛  التفكببببببببببف يف جمبببببببببباالت أخببببببببببرا مل تببببببببببر  يف قائمببببببببببة املوضببببببببببوعات أ ببببببببببالواببببببببببو أمببببببببببر يقببببببببببد  حان
 :أي وم   ل  ما   نعدمةأو م

 :الدراسات الطولية لقضااي معينة لدى الشباب السعودي -6

 واي الدراسات الطولية اليت تدر   اار  أو قضية حمد   لدا الشباب ال عو ي لفا  حمنية.
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 :املؤثرات يف وع  الشباب السعودي -5

و يبببببببببا    ولبببببببببه و يبببببببببا يعبببببببببي مبببببببببا   يبببببببببا يفكبببببببببر  :وابببببببببي الدراسبببببببببات البببببببببيت تبببببببببدر  عقليبببببببببة الشبببببببببباب ال بببببببببعو ي
 يواجه حتدايته.

  :الدراسات املستقبلية -4

التنب ات   تقبل تعاملهم مع  :لتنب ات العلمية  مل تقبالت املتوقعة يف قضااي الشباب  م ل  واي الدراسات اليت تتعلق
 شبكات التوا ل االجتماعي.

م  خالل ما و   الدراسبببببات اخلا بببببة  لشببببببابوعند املقارنة بني نطاة الدراسبببببات والقضبببببااي واملوضبببببوعات اليت تناولتها   
 :أي يتضمنه اجلداول التالية  نال جت ما 

 

 الدراسات الوطنية: .6

أ  ببببببببببببر  ع(  راسببببببببببببات وطنيببببببببببببة   يببببببببببببش  انبببببببببببب6بلبببببببببببب  جممببببببببببببوع الدراسببببببببببببات الوطنيببببببببببببة الببببببببببببيت مت التو ببببببببببببل إليهببببببببببببا  
 ا بعببببببببببببببا  لواقببببببببببببببع ال قببببببببببببببايف للشببببببببببببببباب ااملوضببببببببببببببوعات الببببببببببببببيت تناولتهببببببببببببببا الدراسببببببببببببببات الوطنيببببببببببببببة اببببببببببببببي:  راسببببببببببببببات 

ال قافيببببببببببببببة  ا اثر ال قافيببببببببببببببة  ا منببببببببببببببا  ال قافيببببببببببببببة  اهلويببببببببببببببة ال قافيببببببببببببببة  اجلوانبببببببببببببب  ال قافيببببببببببببببة  ... إخل(  و راسببببببببببببببات 
 بببببببببببول الشبببببببببببباب والافيببببببببببببه  و ببببببببببب ل   راسبببببببببببات تناولببببببببببببع موضبببببببببببوع الشبببببببببببباب واملواطنببببببببببببة  االنتمببببببببببباء  االعتببببببببببببفاح  

الواقبببببببببببببببع االجتمببببببببببببببباعي للشبببببببببببببببباب البببببببببببببببدفاع  امل بببببببببببببببتقبل  ال بببببببببببببببورات العربيبببببببببببببببة  الف بببببببببببببببا ... إخل(    ضبببببببببببببببافة إج 
 البببببببببببببببب امج  التنشبببببببببببببببببة  الضبببببببببببببببببط االجتمبببببببببببببببباعي  القببببببببببببببببيم االجتماعيببببببببببببببببة  امل بببببببببببببببباطر االجتماعيببببببببببببببببة  املشببببببببببببببببكالت 

 االجتماعية  الوعي االجتماعي  البناء االجتماعي  ... إخل(.

 القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب
 نطاق الدراسة
 الدراسات الوطنية

 % ت
الثقللايف للشللللللللللبللاب  األبعللاد الثقللافيللة، اااثر الثقللافيللة، األاللاط الثقللافيللة، اهلويللة الثقللافيلة، الواقع 

 اجلوانب الثقافية، ... إخل(
4 66.7% 

 %50.0 3 الشباب واملواطنة  االنتماء، االعت از، الدفاع، املستقبل، الثورات العربية، الفساد... إخل(
 %50.0 3 الشباب والرتفيه

القيم  لدى الشللباب  النسللق القيم ، قيم األخ ق، االحنراف القيم ، القيم املعاصللرة، الواقع 
 العادات والتقاليد ... إخل(

2 33.3% 
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 القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب
 نطاق الدراسة
 الدراسات الوطنية

 % ت
الواقع الفكري والتطرف لدى الشباب  التطرف الفكري، التطرف الدي ، االحنرافات الفكرية، 

 أسباب التطرف واالحنراف، األمن الفكري ... إخل(
2 33.3% 

االسللته ك واالدخار عند الشللباب  ترشلليد االسللته ك، ثقافة االدخار، السلللوك االسللته ك ، 
 ... إخل(

2 33.3% 

الواقع االجتماع  للشللباب  المامج، التنشللاة، الضللبط االجتماع ، القيم االجتماعية، املخاطر 
 . إخل(االجتماعية، املشك ت االجتماعية، الوع  االجتماع ، البناء االجتماع ، ..

2 33.3% 

 %33.3 2 الشباب والتخطيط
الشلللللللباب واإلع م  اإلع م اجلديد، اإلع م التقليدي، الرتفيه اإلع م ، القنوات الفضلللللللائية، 

 الصينافة، ... إخل(
1 16.7% 

ن على ال واج، الثقافة اجلنسلللية، إدارة األسلللرة، املشلللك ت األسلللرية، املقبلو الشلللباب واألسلللرة  
 األسرية، البناء األسري، العنف واألسري، الع قات ال وجية، الط ق... إخل(التيندايت 

1 16.7% 

 %16.7 1 الشباب والصينة  اط احلياة الصينية، الوع  الصين ، الرايضة الصينية، البدانة... إخل(
 %16.7 1 العنف واجلرمية

 %16.7 1 استخدام اإلنرتنت
السلللللللوكية، االحنرافات السلللللللوكية، السلللللللوك الوجداين، الواقع السلللللللوك  للشللللللباب  الت ثريات 

 االحنراف... إخل(
1 16.7% 

 %16.7 1 الرتبية والتعليم للشباب
باب والعمل  سللللللللللوق العمل، أنظمة العمل، بياة العمل، أااط األعمال، العمل امله   الشلللللللللل

، االغرتاب امله ، املهنيللةوالتطبيق ، االختيللار امله ، املهن احلرفيللة، املعللاهللد املهنيللة، الرتبيللة 
 البطالة ... إخل(

1 16.7% 
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 الدراسات احمللية: .5

فكانع أبرح املوضببوعات والقضببااي اليت تناولتها: املوابة وا بداع عند الشببباب  ومشببار ة الشببباب   أما الدراسببات احمللية
يف التنمية  التنمية امل بببتدامة  التنمية االقتصبببا ية  خطط التنمية(  و  ل  الواقع القيمي لدا الشبببباب  الن بببق القيمي  

دا التقاليد ... إخل(    ضافة إج الوعي ا ما وال ياسي لقيم ا خالة  االحنرا  القيمي  القيم املعا ر   العا ات و 
الشبببباب  وموضبببوع الشبببباب واملواطنة  االنتماء  االعتفاح  الدفاع  امل بببتقبل  ال ورات العربية  الف بببا ... إخل(. ا ا وقد 

 .وتناولع موضوعات وقضااي الشباب  (  راسة مت مجعها76بل  العد  ا مجايل للدراسات احمللية  

 القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب
 نطاق الدراسة
 الدراسات احمللية

 % ت
 %65.6 63 املوهبة واإلبداع عند الشباب

 %41.7 40 مشاركة الشباب يف التنمية  التنمية املستدامة، التنمية االقتصادية، خطط التنمية(
ة، األخ ق، االحنراف القيم ، القيم املعاصر  الواقع القيم  لدى الشباب  النسق القيم ، قيم

 العادات والتقاليد ... إخل(
38 39.6% 

 %30.2 29 الوع  األم  والسياس  لدى الشباب
 %26.0 25 الشباب واملواطنة  االنتماء، االعت از، الدفاع، املستقبل، الثورات العربية، الفساد... إخل(

، املشاركة الرايضية، األخبار الرايضية، النشاط الرايض الشباب والرايضة  القضااي الرايضية، 
 الرضا الرايض ... إخل(

24 25.0% 

 %21.9 21 قضااي اإلرهاب والشباب
 %18.8 18 تعليم القر ن الكرمي للشباب

الواقع النفس   االضطراابت النفسية، اجلوانب النفسية، األمن النفس ، التفاؤل، التشاؤم ... 
 إخل(

16 16.7% 

 %16.7 16 املهارات القيادية واإلدارية للشباب
 %14.6 14 الشباب والرتفيه

 %14.6 14 قة، ... إخل(قضااي املرأة  احرتام املرأة، عمل املرأة، املرأة املطل  
 %13.5 13 االلت ام الدي  عند الشباب

فضائية، القنوات الالشباب واإلع م  اإلع م اجلديد، اإلع م التقليدي، الرتفيه اإلع م ، 
 الصينافة، ... إخل(

12 12.5% 

 %12.5 12 أتهيل وتدريب الشباب
الواقع الفكري والتطرف لدى الشباب  التطرف الفكري، التطرف الدي ، االحنرافات الفكرية، 

 أسباب التطرف واالحنراف، األمن الفكري ... إخل(
10 10.4% 

 %9.4 9 اإلدمان واملخدرات
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 القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب
 نطاق الدراسة
 الدراسات احمللية

 % ت
 %9.4 9 والتقنيةالشباب 

 %8.3 8 االحتياجات األساسية والبيولوجية للشباب
 %7.3 7 الشباب والصينة  اط احلياة الصينية، الوع  الصين ، الرايضة الصينية، البدانة... إخل(

 %7.3 7 العمل اخلريي والشباب  القطاع الثالث، اجملتمع املدين، ... إخل(
 %7.3 7 العنف واجلرمية

 %7.3 7 والنقاش عند الشباباحلوار 
ن على ال واج، الثقافة اجلنسية، إدارة األسرة، املشك ت األسرية، املقبلو الشباب واألسرة  

 التيندايت األسرية، البناء األسري، العنف واألسري، الع قات ال وجية، الط ق... إخل(
4 4.2% 

خاطر االجتماع ، القيم االجتماعية، املالواقع االجتماع  للشباب  المامج، التنشاة، الضبط 
 االجتماعية، املشك ت االجتماعية، الوع  االجتماع ، البناء االجتماع ، ... إخل(

4 4.2% 

الواقع السلوك  للشباب  الت ثريات السلوكية، االحنرافات السلوكية، السلوك الوجداين، 
 االحنراف... إخل(

4 4.2% 

الشباب  ترشيد االسته ك، ثقافة االدخار، السلوك االسته ك ، ... االسته ك واالدخار عند 
 إخل(

3 3.1% 

الشباب ورايدة األعمال  األعمال االجتماعية، األعمال الر)ية، املشاريع الشبابية، املشاريع 
 الصغرية، املسؤولية االجتماعية، التسويق االجتماع ، املشاريع الصغرية ... إخل(

3 3.1% 

وانب الثقايف للشباب  األبعاد الثقافية، اااثر الثقافية، األااط الثقافية، اهلوية الثقافية، اجلالواقع 
 الثقافية، ... إخل(

2 2.1% 

 %2.1 2 استخدام مواقع التواصل االجتماع 
 %2.1 2 الرتبية والتعليم للشباب
 %2.1 2 تكنولوجيا املعلومات
 %1.0 1 استخدام اإلنرتنت

 %1.0 1 والتخطيطالشباب 
العمل التطوع  الشبايب  األنشطة، الوع ، ثقافة التطوع، المامج التطوعية، املنظمات التطوعية، 

 ... إخل(
1 1.0% 

الشباب والعمل  سوق العمل، أنظمة العمل، بياة العمل، أااط األعمال، العمل امله  
رتاب امله ، البطالة هنية، الرتبية املهنية، االغوالتطبيق ، االختيار امله ، املهن احلرفية، املعاهد امل

 ... إخل(

1 1.0% 
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 دراسات حول الشباب اخلليج : .4

(  راسببببة   انع موضببببوعات 17 بل  عد اا  واليتأما الدراسببببات اليت تناولع موضببببوعات وقضببببااي الشببببباب اخلليجي  
ملواطنة االقتصببببا ية  خطط التنمية(  و  ل  الشببببباب واوقضببببااي مشببببار ة الشببببباب يف التنمية  التنمية امل ببببتدامة  التنمية 

 االنتماء  االعتفاح  الدفاع  امل ببببببتقبل  ال ورات العربية  الف ببببببا ... إخل(    ضببببببافة إج املوابة وا بداع عند الشببببببباب  
لصببببببحافة  ... ا وموضببببببوع الشببببببباب وا عال   ا عال  اجلديد  ا عال  التقليدي  الافيه ا عالمي  القنوات الفضببببببائية 

 إخل(  شكلع أبرح املوضوعات اليت تناولتها الدراسات  ول الشباب اخلليجي.

 القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب
 نطاق الدراسة

 دراسات حول الشباب اخلليج 
 % ت

لفساد... االشباب واملواطنة  االنتماء، االعت از، الدفاع، املستقبل، الثورات العربية، 
 إخل(

5 26.3% 

 %31.6 6 مشاركة الشباب يف التنمية  التنمية املستدامة، التنمية االقتصادية، خطط التنمية(

 %15.8 3 املوهبة واإلبداع عند الشباب

الواقع الفكري والتطرف لدى الشباب  التطرف الفكري، التطرف الدي ، االحنرافات 
 األمن الفكري ... إخل(الفكرية، أسباب التطرف واالحنراف، 

3 15.8% 

الشباب واإلع م  اإلع م اجلديد، اإلع م التقليدي، الرتفيه اإلع م ، القنوات 
 الفضائية، الصينافة، ... إخل(

3 15.8% 

ن على ال واج، الثقافة اجلنسية، إدارة األسرة، املشك ت املقبلو الشباب واألسرة  
األسري، العنف واألسري، الع قات ال وجية، األسرية، التيندايت األسرية، البناء 

 الط ق... إخل(
2 10.5% 

الواقع االجتماع  للشباب  المامج، التنشاة، الضبط االجتماع ، القيم االجتماعية، 
املخاطر االجتماعية، املشك ت االجتماعية، الوع  االجتماع ، البناء االجتماع ، 

 ... إخل(
1 5.3% 

ة الثقافية، ب  األبعاد الثقافية، اااثر الثقافية، األااط الثقافية، اهلويالواقع الثقايف للشبا
 اجلوانب الثقافية، ... إخل(

1 5.3% 

 %5.3 1 العمل اخلريي والشباب  القطاع الثالث، اجملتمع املدين، ... إخل(

 %5.3 1 استخدام مواقع التواصل االجتماع 

االجتماعية، األعمال الر)ية، املشاريع الشبابية، الشباب ورايدة األعمال  األعمال 
املشاريع الصغرية، املسؤولية االجتماعية، التسويق االجتماع ، املشاريع الصغرية ... 

 إخل(
1 5.3% 

 %5.3 1 الشباب والتخطيط
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 التقارير الدولية عن الشباب يف العامل العريب: .2

و راسة  موضوعات وقضااي عديد   ا( تقرير 11واليت بل  عد اا    العر تضمنع التقارير الدولية ع  الشباب يف العامل 
لشبببببباب واملواطنة  االنتماء  االعتفاح  الدفاع  امل بببببتقبل  ال ورات العربية  الف بببببا ... إخل(  ام  أبرحاا:    ول الشبببببباب

سبببببتهال ي  ... إخل(  وموضبببببوع االسبببببتهال  واال خار عند الشبببببباب  ترشبببببيد االسبببببتهال    قافة اال خار  ال بببببلو  اال
و علم الفوا   ال قافة اجلن ببية  إ ار  ا سببر   املشببكالت ا سببرية  التحدايت ا سببرية  املقبلو و  ل  الشببباب وا سببر   

البناء ا سبببببري  العنا وا سبببببري  العالقات الفوجية  الطالة... إخل(    ضبببببافة إج قضبببببااي اسبببببت دا  مواقع التوا بببببل 
  نانع.االجتماعي و است دا  ا

 

 القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب

 نطاق الدراسة
التقارير الدولية عن الشباب يف العامل 

 العريب
 % ت

 %94.74 18 الشباب واملواطنة  االنتماء، االعت از، الدفاع، املستقبل، الثورات العربية، الفساد... إخل(

 ترشيد االسته ك، ثقافة االدخار، السلوك االسته ك ، ... االسته ك واالدخار عند الشباب 
 إخل(

5 26.32% 

ن على ال واج، الثقافة اجلنسية، إدارة األسرة، املشك ت األسرية، املقبلو الشباب واألسرة  
 التيندايت األسرية، البناء األسري، العنف واألسري، الع قات ال وجية، الط ق... إخل(

4 21.05% 

 %21.05 4 مواقع التواصل االجتماع استخدام 

 %21.05 4 استخدام اإلنرتنت

الواقع الفكري والتطرف لدى الشباب  التطرف الفكري، التطرف الدي ، االحنرافات الفكرية، 
 أسباب التطرف واالحنراف، األمن الفكري ... إخل(

3 15.79% 

التطوعية،  المامج التطوعية، املنظماتالعمل التطوع  الشبايب  األنشطة، الوع ، ثقافة التطوع، 
 ... إخل(

3 15.79% 

 %10.53 2 املوهبة واإلبداع عند الشباب

 %10.53 2 مشاركة الشباب يف التنمية  التنمية املستدامة، التنمية االقتصادية، خطط التنمية(

لتشاؤم ... ا الواقع النفس   االضطراابت النفسية، اجلوانب النفسية، األمن النفس ، التفاؤل،
 إخل(

2 10.53% 

 %10.53 2 الشباب والصينة  اط احلياة الصينية، الوع  الصين ، الرايضة الصينية، البدانة... إخل(

الواقع االجتماع  للشباب  المامج، التنشاة، الضبط االجتماع ، القيم االجتماعية، املخاطر 
 البناء االجتماع ، ... إخل(االجتماعية، املشك ت االجتماعية، الوع  االجتماع ، 

2 10.53% 

ب الواقع الثقايف للشباب  األبعاد الثقافية، اااثر الثقافية، األااط الثقافية، اهلوية الثقافية، اجلوان
 الثقافية، ... إخل(

2 10.53% 
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 القضااي واملوضوعات يف الدراسات اخلاصة ابلشباب

 نطاق الدراسة
التقارير الدولية عن الشباب يف العامل 

 العريب
 % ت

 %10.53 2 تكنولوجيا املعلومات

ة، االحنراف القيم ، القيم املعاصر الواقع القيم  لدى الشباب  النسق القيم ، قيم األخ ق، 
 العادات والتقاليد ... إخل(

1 5.26% 

 %5.26 1 قضااي اإلرهاب والشباب

 %5.26 1 الشباب والرتفيه

الشباب واإلع م  اإلع م اجلديد، اإلع م التقليدي، الرتفيه اإلع م ، القنوات الفضائية، 
 الصينافة، ... إخل(

1 5.26% 

 %5.26 1 عند الشبابااللت ام الدي  

الشباب ورايدة األعمال  األعمال االجتماعية، األعمال الر)ية، املشاريع الشبابية، املشاريع 
 الصغرية، املسؤولية االجتماعية، التسويق االجتماع ، املشاريع الصغرية ... إخل(

1 5.26% 

 %5.26 1 الرتبية والتعليم للشباب

أنظمة العمل، بياة العمل، أااط األعمال، العمل امله  الشباب والعمل  سوق العمل، 
ة والتطبيق ، االختيار امله ، املهن احلرفية، املعاهد املهنية، الرتبية املهنية، االغرتاب امله ، البطال

 ... إخل(
1 5.26% 

  

 تناولتها:واجلدول التايل يوضح املقارنة بني الدراسات ا ربع     املوضوعات والقضااي اليت 

القضللللللللللللااي واملوضللللللللللوعللات يف 
 ات اخلاصة ابلشبابللللللللللالدراس

 نطاق الدراسة

 الدراسات احمللية الدراسات الوطنية
دراسات حول 
 الشباب اخلليج 

التقارير الدولية عن 
الشباب يف العامل 

 العريب
 اجملموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

 %47.6 68 %2.9 2 %4.4 3 %92.6 63 %0.0 0 املوهبة واإلبداع عند الشباب

الشللللللللللباب واملواطنة  االنتماء، 
االعت از، الدفاع، املسللللللللللتقبل، 
الثورات العربيللة، الفسللللللللللللاد... 

 إخل(

3 5.9% 25 49.0% 5 9.8% 18 35.3% 51 35.7% 

مشللللللللاركة الشللللللللباب يف التنمية 
 التنميللة املسللللللللللتللدامللة، التنميللة 

 االقتصادية، خطط التنمية(
0 0.0% 40 83.3% 6 12.5% 2 4.2% 48 33.6% 
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القضللللللللللللااي واملوضللللللللللوعللات يف 
 ات اخلاصة ابلشبابللللللللللالدراس

 نطاق الدراسة

دراسات حول  الدراسات احمللية الدراسات الوطنية
 الشباب اخلليج 

التقارير الدولية عن 
الشباب يف العامل 

 العريب
 اجملموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

الواقع القيم  لدى الشللللللللللباب 
 النسق القيم ، قيم األخ ق، 
االحنلللراف اللللقللليلللمللل ، اللللقللليلللم 
املعاصللللللللللرة، العادات والتقاليد 

 ... إخل(

2 4.9% 38 92.7% 0 0.0% 1 2.4% 41 28.7% 

الوع  األم  والسلللياسللل  لدى 
 الشباب

0 0.0% 29 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 29 20.3% 

والرايضلللللة  القضلللللااي  الشلللللباب
الرايضلللية، املشلللاركة الرايضلللية، 
األخبار الرايضلللللللللية، النشلللللللللاط 
الرايضلللل ، الرضللللا الرايضلللل ... 

 إخل(

0 0.0% 24 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 24 16.8% 

 %15.4 22 %4.5 1 %0.0 0 %95.5 21 %0.0 0 قضااي اإلرهاب والشباب

 %12.6 18 %5.6 1 %0.0 0 %77.8 14 %16.7 3 الشباب والرتفيه

الواقع النفسلللل   االضللللطراابت 
النفسلللللللية، اجلوانب النفسلللللللية، 
األملن اللنلفسللللللللللل ، اللتلفلللللاؤل، 

 التشاؤم ... إخل(

0 0.0% 16 88.9% 0 0.0% 2 11.1% 18 12.6% 

 %12.6 18 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 18 %0.0 0 تعليم القر ن الكرمي للشباب

املهللللارات القيللللاديللللة واإلداريللللة 
 للشباب

0 0.0% 16 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 16 11.2% 

الواقع الفكري والتطرف لللدى 
الشللللللللللبللاب  التطرف الفكري، 
التطرف اللللللدي ، االحنرافلللللات 
الفكريلللللة، أسللللللللللبلللللاب التطرف 
واالحنراف، األمن الفكري ... 

 إخل(

2 11.1% 10 55.6% 3 16.7% 3 16.7% 18 12.6% 

الشللللللللللبللللاب واإلع م  اإلع م 
اجلللللديللللد، اإلع م التقليللللدي، 
الللرتفلليللللله اإلعلل ملل ، الللقللنللوات 
 الفضائية، الصينافة، ... إخل(

1 5.9% 12 70.6% 3 17.6% 1 5.9% 17 11.9% 
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القضللللللللللللااي واملوضللللللللللوعللات يف 
 ات اخلاصة ابلشبابللللللللللالدراس

 نطاق الدراسة

دراسات حول  الدراسات احمللية الدراسات الوطنية
 الشباب اخلليج 

التقارير الدولية عن 
الشباب يف العامل 

 العريب
 اجملموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

 %9.8 14 %7.1 1 %0.0 0 %92.9 13 %0.0 0 االلت ام الدي  عند الشباب

قضللللللللللللللااي املرأة  احرتام املرأة، 
. قلة، ..عملل املرأة، املرأة املطل  

 إخل(
0 0.0% 14 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 14 9.8% 

 %8.4 12 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 12 %0.0 0 أتهيل وتدريب الشباب

االسللللللللللته ك واالدخللللار عنللللد 
الشلللباب  ترشللليد االسلللته ك، 
ثقلللللافلللللة االدخلللللار، السلللللللللللوك 

 االسته ك ، ... إخل(

2 20.0% 3 30.0% 0 0.0% 5 50.0% 10 7.0% 

 ناملقبلو الشلللللللللباب واألسلللللللللرة  
ية، اجلنسللللللعلى ال واج، الثقافة 

إدارة األسللللللللللرة، املشللللللللللك ت 
األسللللرية، التيندايت األسللللرية، 
اللللبلللنلللللاء األسللللللللللللري، اللللعلللنلللف 
واألسللللللري، الع قات ال وجية، 

 الط ق... إخل(

1 9.1% 4 36.4% 2 18.2% 4 36.4% 11 7.7% 

الشللللباب والصللللينة  اط احلياة 
الصللللللللللينية، الوع  الصللللللللللين ، 
الرايضللللللة الصللللللينية، البدانة... 

 إخل(

1 10.0% 7 70.0% 0 0.0% 2 20.0% 10 7.0% 

 %6.3 9 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 9 %0.0 0 اإلدمان واملخدرات

 %6.3 9 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 9 %0.0 0 الشباب والتقنية

الواقع االجتمللاع  للشللللللللللبللاب 
 المامج، التنشلللللللللاة، الضلللللللللبط 
االجتماع ، القيم االجتماعية، 
املللللخلللللاطللللر االجللللتللللملللللاعلللليلللللة، 

  الوعاملشللك ت االجتماعية، 
االجتماع ، البناء االجتماع ، 

 ... إخل(

2 22.2% 4 44.4% 1 11.1% 2 22.2% 9 6.3% 

 الواقع الثقايف للشباب  األبعاد
الثقلللللافيلللللة، اااثر الثقلللللافيلللللة، 

4 44.4% 2 22.2% 1 11.1% 2 22.2% 9 6.3% 
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القضللللللللللللااي واملوضللللللللللوعللات يف 
 ات اخلاصة ابلشبابللللللللللالدراس

 نطاق الدراسة

دراسات حول  الدراسات احمللية الدراسات الوطنية
 الشباب اخلليج 

التقارير الدولية عن 
الشباب يف العامل 

 العريب
 اجملموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

ة، األااط الثقافية، اهلوية الثقافي
 اجلوانب الثقافية، ... إخل(

األسلللللللللللللاسلللللللللليلللة االحتيلللاجلللات 
 والبيولوجية للشباب

0 0.0% 8 100.0% 0 0.0% 0 0.0% 8 5.6% 

اللعلملللللل اخللريي والشلللللللللللبلللللاب 
 القطاع الثالث، اجملتمع املدين، 

 ... إخل(
0 0.0% 7 87.5% 1 12.5% 0 0.0% 8 5.6% 

 %5.6 8 %0.0 0 %0.0 0 %87.5 7 %12.5 1 العنف واجلرمية

اسللللللللللتخدام مواقع التواصلللللللللللل 
 االجتماع 

0 0.0% 2 28.6% 1 14.3% 4 57.1% 7 4.9% 

 %4.9 7 %0.0 0 %0.0 0 %100.0 7 %0.0 0 احلوار والنقاش عند الشباب

 %4.2 6 %66.7 4 %0.0 0 %16.7 1 %16.7 1 استخدام اإلنرتنت

الشلللللللللللبلللللاب ورايدة األعملللللال 
 األعمال االجتماعية، األعمال 
الر)ية، املشلللللللللاريع الشلللللللللبابية، 

ة املسللللؤولياملشللللاريع الصللللغرية، 
االجلللتلللملللللاعللليلللللة، اللللتسللللللللللللويلللق 
االجتماع ، املشلللاريع الصلللغرية 

 ... إخل(

0 0.0% 3 60.0% 1 20.0% 1 20.0% 5 3.5% 

الواقع السلللللللللللوك  للشللللللللللبللاب 
 اللللتللللل ثلللريات السلللللللللللللللللوكللليلللللة، 
االحنرافات السللللوكية، السللللوك 

 الوجداين، االحنراف... إخل(

1 20.0% 4 80.0% 0 0.0% 0 0.0% 5 3.5% 

 %2.8 4 %25.0 1 %0.0 0 %50.0 2 %25.0 1 والتعليم للشبابالرتبية 

 %2.8 4 %0.0 0 %25.0 1 %25.0 1 %50.0 2 الشباب والتخطيط

العملللللل التطوع  الشللللللللللبلللللايب 
 األنشللللللللللطللللة، الوع ، ثقللللافللللة 
لتطوعيلللللة،  التطوع، المامج ا
 املنظمات التطوعية، ... إخل(

0 0.0% 1 25.0% 0 0.0% 3 75.0% 4 2.8% 

 %2.8 4 %50.0 2 %0.0 0 %50.0 2 %0.0 0 املعلومات تكنولوجيا
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القضللللللللللللااي واملوضللللللللللوعللات يف 
 ات اخلاصة ابلشبابللللللللللالدراس

 نطاق الدراسة

دراسات حول  الدراسات احمللية الدراسات الوطنية
 الشباب اخلليج 

التقارير الدولية عن 
الشباب يف العامل 

 العريب
 اجملموع

 % ت % ت % ت % ت % ت

الشباب والعمل  سوق العمل، 
أنظمللللة العمللللل، بياللللة العمللللل، 
أالللاط األعملللال، العملللل امله  
والتطبيق ، االختيلللللار امله ، 
املهن احلرفيلة، املعلاهلد املهنيلة، 
، الرتبية املهنية، االغرتاب امله 

 البطالة ... إخل(

1 33.3% 1 33.3% 0 0.0% 1 33.3% 3 2.1% 
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 اثنًيا: حتليل نتائج الدراسات عن الشباب يف اململكة
 

 للشباب يف اململكة يف الدراسات ةتكرار الصفات الوارد
 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار الصفة

 شباب السعودي يف الدراسات الوطنية واحملليةال

 11 وقيم املواطنةمشار ة ا سر  والفوا  
  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 

 حنو اسااتيجية متكاملة لتعفيف قيم الو د  الوطنية لدا الشباب
  ور ال امج ا وارية يف ا  اب الشباب اجلامعي لقيم املواطنة

 11    الافيه
  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 

 اب1401املر ف الوطا  حبا  الشباب  امعة املل  سعو   راسة 
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

 7 ملتف   لعا ات والتقاليد والقيم ال اتية
 اب1416 راسة مر ف أسبار للدراسات 

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
 بو بكر  قا رالشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أ

 1 متمر ف  ول  اته
 اب1416 راسة مر ف أسبار للدراسات 

 العالقة بني عنا الطالب وبع  املت فات النف ية واالجتماعية
 اب1416 راسة مر ف أسبار للدراسات  1 االنتماء للعائلة   الوط    القبيلة
 اب1416 راسة مر ف أسبار للدراسات  1 يرا أمهية قضااي  قوة املرأ 

 0 را  علم ا وضاع واخلدمات االجتماعية
 اب1401 راسة املر ف الوطا  حبا  الشباب  امعة املل  سعو  

  ور ادتمع يف إعدا  الشباب للفوا 
 اوااات الشباب حنو حوا  امل يار

 7 متابع للقنوات الفضائية اف ال عو ية

الشباب  ا خبارية و العربية و اواااتمعاجلة قضااي ادتمع ال عو ي يف قنا  
 اجلامعي حنواا

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
 الواقع واهلوية ال قافية :تلففيووالالعالقة بني التعر  ل امج 

علم إ مال الدراسة    نص   تفكفام م  
 اب1401  سعو   راسة املر ف الوطا  حبا  الشباب  امعة املل 1 الو يفة فالفوا 

 1 طمو اهتم عالية
 اب1401 راسة املر ف الوطا  حبا  الشباب  امعة املل  سعو  

 الشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو بكر  قا ر
يعتف بل ته ا   ويرا أمهية  بف  لل ة 

 1 ا  ليفية
 اب1401 راسة املر ف الوطا  حبا  الشباب  امعة املل  سعو  

 الصعو ت اليت تواجه طالب املر لة ال انوية يف تعلم مهار  قراء  الل ة ا  ليفية

 اب1401 راسة املر ف الوطا  حبا  الشباب  امعة املل  سعو   1 مشبع ب قافة الو يفة ا  ارية
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

 14 مقبل علم وسائل التوا ل ا لكاونية
 1114سة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب  را

اعتما  الشباب اجلامعي ال عو ي علم مواقع التوا ل االجتماعي  مصدر 
 للمعلومات ع  عا فة ا ف 
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 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار الصفة
أ ر شبكات التوا ل االجتماعي  الفي  بو   التويا( علم اوااات الفكر 

 ال ياسي لدا الشباب ال عو ي

 1114مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب  راسة  6 ال يقدروو قيمة أنف هم
 الشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو بكر  قا ر

 7 ضعا االاتما   ملشار ة  لش و العا 
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

 املت فات االجتماعية املرتبطة بدرجة الوعي ال ياسي عند الشباب ال عو ي

 4 امل تقبليختو  الشباب 
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

 رااب التكنولوجيا و عالقته  و   ا يا  و قلق امل تقبل
 م توايت القلق لدا طالب اجلامعة

 1114 راسة مر ف املل  سلماو للشباب  1 يدر  أمهية الت طيط

 0 قليل اخل  

 بكر  قا رالشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو 
 ور امل س ات ا كومية يف إ  اب وتنمية مهارات القيا   لدا الشباب 

 ال عو ي
 العوامل املرتبطة  ختيار الت ص  لدا طلبة البكالوريو 

 6 ع  جو   و رجات التعليم را   اف 
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

 و بكر  قا رالشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أب
 الصعو ت اليت تواجه طالب املر لة ال انوية يف تعلم مهار  قراء  الل ة ا  ليفية

 6 ال  اء وال ا ر  والتفكف
 عالقة ال  اء الوجداي  الوااات الوالدية للتنشبة

 عمليات ال ا ر  لدا طالب املر لة ال انوية واجلامعية
  انويةوالتفكف التناس  لدا طالب املر لة الالعالقة بني التفكف اال تمايل 

 8 قيم العمل وتدي الرابة  لتوجه املها
 العوامل امل  ر  علم التحاة الطالبات  ملعااد ال انوية املهنية للبنات

 اوااات طلبة الابية اخلا ة حنو مهنة امل تقبل والدوافع الكامنة وراء التحاقهم
 حنو امله  ا رفيةاوااات الشباب ال عو ي 

 11 اال تباب واالاااب االجتماعي
 الصالبة النف ية وامل اند  االجتماعية واال تباب

 العوامل وا سباب اليت تدفع إج  ارسة سلو  التدخني
 العالقة بني است دا  ا نانع واالاااب االجتماعي

 11 رااب والعناا يرف  
 لتطر  الفكرياوااات الشباب ال عو ي حنو  اار  ا

 ما لدا الشباب ال عو يا بعا  االجتماعية و ال قافية للوعي ا 
 اوااات الشباب ال عو ي حنو ا رااب

 6 إ ماو امل درات واالحنرافات الفكرية
 العوامل وا سباب اليت تدفع إج  ارسة سلو  التدخني

 قاية منهاوطرة الو  ور اجلامعات ال عو ية يف توعية ادتمع  ضرار امل درات 
 إ ماو امل درات وتعاطيها يف ادتمع ال عو ي

 4 تدي مشار ته يف العمل التطوعي

 عوامل تنمية ا وار والنقال الال في
مها  ختطيطية ملواجهة معوقات مشار ة الشباب اجلامعي ال عو ي يف العمل 

 التطوعي
 اوااات الشباب ال عو ي حنو العمل التطوعي

 العوامل امل  ر  يف سلو  االستهال  لدا الشباب يف ادتمع ال عو ي 4  يسلو  استهال 
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 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار الصفة
 أ ر اجلماعة املرجعية ا ساسية علم القرار الشرائي للشباب ال عو ي

 أمنا  ال لو  االستهال ي لدا املرااقني

 4   ف امل اجد عليه ضعيا
  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 

 1114قراءات لبحو  و راسات الشباب   راسة مر ف
  ور امل جد يف الوقباية م  االحنرا 

   
 الشباب السعودي يف الدراسات اخلليجية

يعتمد علم ا نانع ومواقع التوا ل 
 لقضاء وقع الفراأ وال قافة

0 

ا اثر ال قافية واالجتماعية والنف ية الست دا  الشباب اخلليجي لشبكات 
 االجتماعيالتوا ل 

 ا عال  االجتماعي و  فاته علم الناشبة يف  ول جمل  التعاوو
 أولوايت وااتمامات الشباب اخلليجي يف استطالعات الرأي

 1 يعاي م  البطالة
 املشروعات الص ف  واملتوسطة وحتدي البطالة بني الشباب اخلليجي

 ..البطالة ..الشباب إشكالية  ال ية ا بعا  يف منطقة اخلليج:  ولة الرفااية

 1 مشار ة حمدو   يف التنمية
  ور الشباب اخلليجي يف حتقيق التنمية امل تدامة

 ال ياسات واالسااتيجيات واخلطط يف  ول جمل  التعاوو
 جه التحدايتالشباب اخلليجي : طمو  يف و  1 شباب طمو 

 قيم العمل لدا الشباب اخلليجي 1 توجهه للعمل املكت 

 0 التعليم اف مناسبة ل وة العمل رجات 
 قيم العمل لدا الشباب اخلليجي

 عمل يف  ول جمل  التعاوو اخلليجيالشباب بني التعليم وسوة ال
 االبتكار عند الشباب وسوة العمل

 0 هاراتضعيا لتنمية امل هقليل اخل   وتوجه
 عامل ا عمالإج حتدايت تواجه الشباب  لدخول 

 لدا الشباب واقع القراء  ا ر 
 أولوايت وااتمامات الشباب اخلليجي يف استطالعات الرأي

 6 الت بط ال قايف والتحدايت امل تلفة

اهلوية االجتماعية للشباب بني ا سر  واملدرسة وادتمع يف  ول جمل  التعاوو 
 اخلليجي

ا اثر ال قافية واالجتماعية والنف ية الست دا  الشباب اخلليجي لشبكات 
  ل االجتماعيالتوا

الشباب وبع  التحدايت املعا ر  والتمكني م  من ور التنمية البشرية 
 وا قوقية

 1 ضعيا املشار ة يف امل س ات ا الية
  الي يف  ول جمل  التعاووامشار ة الشباب يف من ومة ادتمع املدي و 

 ليجياخل
 يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي املواطنة واالنتماء والوالء لدا الشباب 1 عال  شعور مواطنة 

 أولوايت وااتمامات الشباب اخلليجي يف استطالعات الرأي 1 للدي  والعقيد  مكانة  رح 
 الشباب العريب يف التقارير الدولية

 1111استطالع لرأي الشباب العر   -ما بعد الربيع العر   7 لديه  او  وقلق متعد  املصا ر
 1110 أايمنا القا مة أفضل
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 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار الصفة
 1114نريد قيماً وأفكاراً معا ر  

يتحلم  لقيم التقليدية ومعتف  هلوية 
 6 الوطنية

 1111استطالع لرأي الشباب العر   -ما بعد الربيع العر  
 1110 أايمنا القا مة أفضل

 1115مليوو شاب عر    تقبلهم   111ما او رأي 

 11 مهتم   نانع ومواقع التوا ل والتقنية
 1111استطالع لرأي الشباب العر   -بعد الربيع العر  ما 

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 1110 أايمنا القا مة أفضل

 7 ملهارات اييعاي م  البطالة والتهمي  وتد

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 1110 أايمنا القا مة أفضل

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP IN THE 
MIDDLE EAST  TOWARD SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT FOR THE NEXT 
GENERATION 

 5 يطال  بتعفيف املشار ة يف عملية التنمية

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 حتويل التعليم يف العامل العر :   ر ا واجف يف عصر التعلم االجتماعي
The Silatech Index: Voices of Young Arabs 

January 2010 

 4 يرا   هلجر 

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 حتويل التعليم يف العامل العر :   ر ا واجف يف عصر التعلم االجتماعي
The Silatech Index: Voices of Young Arabs 

January 2010 

ضعيا املشار ة يف امل س ات ا الية 
 والتطوعية

0 

 1111مواجهة التحدي  :ول جمل  التعاوو اخلليجيالشباب يف  
 1115التحدايت الرئي ية للشباب يف  ول من مة التعاوو ا سالمي 

Volunteerism Linked to Entrepreneurship 
Among Young Arabs 

 5 رشم ا رااب والفكر املتطر 
 1115مليوو شاب عر    تقبلهم   111ما او رأي 
 1111استطالع لرأي الشباب العر   -العر  ما بعد الربيع 

 1114نريد قيماً وأفكاراً معا ر  
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 :أهم صفات الشباب السعودي يف التقارير الدولية

 
 

 :مقارنة أهم الصفات يف حجم الورود بني الدراسات احمللية والتقارير الدولية
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 الدراسات لدى الشباب السعودي يفنقاط القوة 
 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار نقاط القوة

االرتبا  القوي   سر  والوط  
 وقيم املواطنة

7 
  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 

 الشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو بكر  قا ر
 حنو اسااتيجية متكاملة لتعفيف قيم الو د  الوطنية لدا الشباب

عالية ومتناامة مع طمو ات 
 اب1401 راسة املر ف الوطا  حبا  الشباب  امعة املل  سعو   1 الواقع

ملتف   لعا ات والتقاليد والقيم 
 7 ال اتية

 اب1416 راسة مر ف أسبار للدراسات 
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
  قا رالشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو بكر 

 1114 راسة مر ف املل  سلماو للشباب  1 يدر  أمهية الت طيط

 عوامل تنمية ا وار والنقال الال في 1 ا وار
  ور ال امج ا وارية يف ا  اب الشباب اجلامعي لقيم املواطنة

 0   ف البلد ا را  والقر و
 ا  ر النف ي للبلد ا را  يف تعديل سلو  الشباب

 حتفيجت القر و الكرل علم التحصيل الدراسي والقيم اخللقيةأ ر  لقات 
 واقع م توا الطال  اجلامعي م  القر و الكرل

 11 يرف  ا رااب والتطر  والعنا
 اوااات الشباب ال عو ي حنو  اار  التطر  الفكري

 ا بعا  االجتماعية و ال قافية للوعي ا ما لدا الشباب ال عو ي
  عو ي حنو ا رااباوااات الشباب ال

 الشباب اخلليجي : طمو  يف وجه التحدايت 1 شباب طمو 
 املواطنة واالنتماء والوالء لدا الشباب يف  ول جمل  التعاوو اخلليجي 1 معتف  ملواطنة

 أولوايت وااتمامات الشباب اخلليجي يف استطالعات الرأي 1 مكانة  رح  للدي  والعقيد 

وا نانع ومواقع مهتم   دا ة 
 التوا ل والتقنية

11 
 1111استطالع لرأي الشباب العر   -ما بعد الربيع العر  

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 1110أايمنا القا مة أفضل 

 4 معتف  هلوية الوطنية
 1110أايمنا القا مة أفضل

 1115مليوو شاب عر    تقبلهم   111ما او رأي 
 1111استطالع الباروميا العر  

 5 يرا  بتعفيف  ورت يف التنمية

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 حتويل التعليم يف العامل العر :   ر ا واجف يف عصر التعلم االجتماعي

The Silatech Index: Voices of Young Arabs January 
2010 
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 القوة لدى الشباب السعودي من خ ل الدراسات:رسم بياين حلجم ورود نقاط 

 

 

يتضبببببح م  الرسبببببم البياي أعالت أو م  أام ر ائف اليت ينب ي اسبببببت ماراا يف التعامل مع الشبببببباب يف اململكة سبببببتكوو م  
 خالل نقا  قوته اليت اي علم الاتي :

 االرتبا    سر  وقيم املواطنة. -1
 .رفضه لؤرااب -1
 .نانعوا ااتمامه   دا ة  -0
 . التفامه  لقيم والعا ات والتقاليد -4
 .رابته يف تعفيف  ورت يف التنمية -5
 .علو الطمو   تفاو -6
 .مدر   مهية الت طيط -7
 .يدر  أمهية ا وار -8

 

 

0246810121416

��ربتاط با��رة وقيم المواطنة

الطموح العالي المتناغم مع الواقع

ملتزم بالعادات والتقاليد والقيم

همية التخطيط يدرك أ

الحوار

تأثير البلد الحرام والقرآن الكريم

رهاب يرفض ��

هتم بالحداثة و��نترنت م

راغب في تعزيز دوره في التنمية

حجم الورود في الدراسات



 

 

178 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

178 

 حجم ورود املؤثرات والتيندايت يف الدراسات
 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار التيندايت املؤثرات

 الدراسات الوطنية واحملليةالشباب السعودي يف 

ا سر   م  ر 
 اجتماعي

 7 

  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 
 الشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو بكر  قا ر
 االختيار للفوا  وتعد  الفوجات عند الشباب ال عو ي

 عالقة ال  اء الوجداي  الوااات الوالدية للتنشبة

املدرسة التلفاح 
نانع والصحا  وا 

  م  ر معريف و قايف
 5 

  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

اعتما  الشباب اجلامعي ال عو ي علم الصحا الرايضية 
 ا لكاونية

 1  ا وار
 عوامل تنمية ا وار والنقال الال في

  ببببببببببباب الشبببببببببببباب اجلامعي لقيم ال امج ا وارية يف إ  ور
 املواطنة

 6 وقع الفراأ وسلطة ا لعاب ا لكاونية 

  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 
 اب1416 راسة مر ف أسبار للدراسات 

 راسبببببة املر ف الوطا  حبا  الشبببببباب  امعة املل  سبببببعو  
 اب1401

 7 اف ال عو يةالقنوات الفضائية  
 اب1416 راسة مر ف أسبار للدراسات 

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
 اهلوية ال قافيةالواقع و  :تلففيووالالعالقة بني التعر  ل امج 

 4 امتال  املهارات 

 راسبببببة املر ف الوطا  حبا  الشبببببباب  امعة املل  سبببببعو  
 اب1401

إ  ببببببببباب وتنمية مهارات   ور امل سببببببببب بببببببببات ا كومية يف
 القيا   لدا الشباب ال عو ي

فاعلية برانمج إرشببببببببببببببا ي يف تنمية امل بببببببببببببب ولية االجتماعية 
 واملواطنة

 11 االاتمامات اف اددية 

  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 
 راسبببببة املر ف الوطا  حبا  الشبببببباب  امعة املل  سبببببعو  

 اب1401
 1114قراءات لبحو  و راسات الشباب  راسة مر ف 

 0 ال قافة املهنية 
 راسبببببة املر ف الوطا  حبا  الشبببببباب  امعة املل  سبببببعو  

 اب1401
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

االاتما   لتقنية 
 11  وشبكات التوا ل

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
االجتماعي  الفي  بو   التويا( أ ر شببببببببببكات التوا بببببببببل 

 علم اوااات الفكر ال ياسي لدا الشباب ال عو ي
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 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار التيندايت املؤثرات

تعر  الشباب إج 
 5  العنا واالبتفاح

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
 العالقة بني است دا  ا نانع واالاااب االجتماعي

 نانع يف ادتمع ال عو يا جرائم 

 4 طاقات الشبابضعا است مار  

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
 قيم الشباب املواوب و عالقتها برأ  املال االجتماعي

 ور امل سببببببببب بببببببببات ا كومية يف إ  ببببببببباب وتنمية مهارات 
 القيا   لدا الشباب ال عو ي

 6 ضعا جو    رجات التعليم 

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
 باب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو بكر  قا رالش

الصببعو ت اليت تواجه طالب املر لة ال انوية يف تعلم مهار  
 قراء  الل ة ا  ليفية

 4  او  م  امل تقبل 
 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 

 رااب التكنولوجيا و عالقته  و   ا يا  و قلق امل تقبل
 القلق لدا طالب اجلامعة م توايت

ال لطة ا بوية 
 املر فية

 5 

 الشباب يف اململكة العربية ال عو ية  . أبو بكر  قا ر
 قافة الشبببببببببباب يف ادتمع ال بببببببببعو ي بني إ را  ا اضبببببببببر 

 وتوقعات امل تقبل
املت فات االجتماعية املرتبطة بدرجة الوعي ال ببببياسببببي عند 

 الشباب ال عو ي

 8 العمل والعمل املهاقيم الفا   

العوامبببل امل  ر  علم التحببباة الطبببالببببات  ملعببباابببد ال بببانويبببة 
 املهنية للبنات

اوااات طلبة الابية اخلا ببببببة حنو مهنة امل ببببببتقبل والدوافع 
 الكامنة وراء التحاقهم

 اوااات الشباب ال عو ي حنو امله  ا رفية

 4 امل درات والتدخني 

 ع إج  ارسة سلو  التدخنيالعوامل وا سباب اليت تدف
 ور اجلامعات ال عو ية يف توعية ادتمع  ضرار امل درات 

 وطرة الوقاية منها
 إ ماو امل درات وتعاطيها يف ادتمع ال عو ي

 0  البلد ا را  والقر و

 ا  ر النف ي للبلد ا را  يف تعديل سلو  الشباب
لدراسبببببي اأ ر  لقات حتفيجت القر و الكرل علم التحصبببببيل 

 والقيم اخللقية
 واقع م توا الطال  اجلامعي م  القر و الكرل

 10 ابراوا االحنرافات الفكرية و العنا  

 اوااات الشباب ال عو ي حنو  اار  التطر  الفكري
شبببببببببباب ما لدا الا بعا  االجتماعية و ال قافية للوعي ا 

 ال عو ي
 اوااات الشباب ال عو ي حنو ا رااب
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 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار التيندايت املؤثرات

 4   ف امل اجد ضعا 
  1115 راسة مر ف املل  عبدالعفيف للحوار الوطا 

 1114 راسة مر ف قراءات لبحو  و راسات الشباب 
  ور امل جد يف الوقباية م  االحنرا 

 الشباب السعودي يف الدراسات اخلليجية

  فات شبكات 
التوا ل االجتماعي 

 وا نانع
 0 

اب والنف ببببببية السببببببت دا  الشبببببببا اثر ال قافية واالجتماعية 
 اخلليجي لشبكات التوا ل االجتماعي

ا عال  االجتماعي و  فاته علم الناشببببببببببببببة يف  ول جمل  
 التعاوو

أولوايت وااتمامات الشببببببببببباب اخلليجي يف اسببببببببببتطالعات 
 الرأي

 1 البطالة والعمالة الوافد  

املشبروعات الصب ف  واملتوسبطة وحتدي البطالة بني الشبباب 
 اخلليجي

إشببببببببببببببكالية  ال ية ا بعا  يف منطقة اخلليج:  ولة الرفااية 
 ..الشباب ..البطالة
 : طمو  يف وجه التحدايتالشباب اخلليجي

 

الفجو  بني  رجات التعليم وسوة  
 العمل

0 

 قيم العمل لدا الشباب اخلليجي
لتعاوو االشببببببباب بني التعليم وسببببببوة العمل يف  ول جمل  

 اخلليجي
 عند الشباب وسوة العملاالبتكار 

 1 ا رااب والتطر  
 ال ياسات واالسااتيجيات واخلطط يف  ول جمل  التعاوو
التطر  والعنا و ليات املواجهة لدا الشببببببببببببببباب يف  ول 

 جمل  التعاوو
ا منا  ال قافية 

 1  ال ائد 
  ول  الي يفامشببار ة الشببباب يف من ومة ادتمع املدي و 

 اخلليجيجمل  التعاوو 

قلة اخل   والتوجه الضعيا لتنمية  
 املهارات

0 

 حتدايت تواجه الشباب  لدخول عامل ا عمال
 واقع القراء  ا ر  لدا الشباب

أولوايت وااتمامات الشببببببببببباب اخلليجي يف اسببببببببببتطالعات 
 الرأي

تشول البو لة ال قافية والتحدايت  
 امل تلفة

6 

مع يف ا سبر  واملدرسبة وادتاهلوية االجتماعية للشبباب بني 
  ول جمل  التعاوو اخلليجي

ا اثر ال قافية واالجتماعية والنف ببببببية السببببببت دا  الشببببببباب 
 اخلليجي لشبكات التوا ل االجتماعي

الشببببببباب وبع  التحدايت املعا ببببببر  والتمكني م  من ور 
 التنمية البشرية وا قوقية

  ول يف  الياالشببباب يف من ومة ادتمع املدي و  مشببار ة 1 ضعا املشار ة يف امل س ات ا الية 
 جمل  التعاوو اخلليجي
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 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار التيندايت املؤثرات

املواطنببة واالنتمبباء والوالء لببدا الشببببببببببببببببباب يف  ول جمل   1    فات املواطنة
 التعاوو اخلليجي

أولوايت وااتمامات الشببببببببببباب اخلليجي يف اسببببببببببتطالعات  1  الدي  والعقيد 
 الرأي

 الدوليةالشباب العريب يف التقارير 

 7 ارتفاع تكاليا املعيشة والنفاعات 

 اسبببببببببببببتطالع لرأي الشبببببببببببببباب العر  -ما بعد الربيع العر  
1111 

 1110 أايمنا القا مة أفضل
 1114نريد قيماً وأفكاراً معا ر  

 5 قيم تقليدية يف مواجهة حتدايت العصر 

 اسبببببببببببببتطالع لرأي الشبببببببببببببباب العر  -ما بعد الربيع العر  
1111 
 1114قيماً وأفكاراً معا ر  نريد 

 1111فهم اجليل الرقمي العر  

ا نانع ومواقع 
 11  التوا ل والتقنية

 اسبببببببببببببتطالع لرأي الشبببببببببببببباب العر  -ما بعد الربيع العر  
1111 

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 1110 أايمنا القا مة أفضل

البطالة والتهمي  والف ا  وضعا  
 املهارات

7 

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
 1110 أايمنا القا مة أفضل

SOCIAL ENTREPRENEURSHIP 
IN THE MIDDLE EAST  
TOWARD SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT FOR THE 
NEXT GENERATION 

 5 رااب والفكر املتطر ا  

 1115مليوو شاب عر    تقبلهم   111ما او رأي 
 اسبببببببببببببتطالع لرأي الشبببببببببببببباب العر  -العر  ما بعد الربيع 

1111 
 1114نريد قيماً وأفكاراً معا ر  

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي  1 ضعا املشار ة يف التنمية 

 4 الرابة  هلجر  

 مليوو شاب عر    تقبلهم  111ما او رأي 
لتعلم احتويل التعليم يف العامل العر :   ر ا واجف يف عصر 

 االجتماعي
The Silatech Index: Voices of Young 

Arabs January 2010 

 4  اهلوية الوطنية
 1110 أايمنا القا مة أفضل

 1115مليوو شاب عر    تقبلهم   111ما او رأي 
 1111استطالع الباروميا العر  



 

 

182 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

182 

 من الدراسات اليت وردت فيها الصفة التكرار التيندايت املؤثرات

 11 ضعا الصالبة النف ية 
 واال تبابالصالبة النف ية وامل اند  االجتماعية 

 سباب اليت تدفع إج  ارسة سلو  التدخنيوا العوامل 
 نانع واالاااب االجتماعيا العالقة بني است دا  

 

 :رسم بياين يوضح حجم ورود بعض املؤثرات على الشباب يف الدراسات
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 :هم التيندايت اليت تواجه الشباب يف الدراساتأرسم بياين يوضح حجم ورود 
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 للنتائج التينليلاثلثًا: مناقشة عامة 
 

 :يف اململكةالدراسات عن الشباب مناقشة حتليل موضوعات أوال: 

فرص العلمية لق ل املوضببببببببوعات ا   ر تناوال يف الدراسببببببببات ع  الشببببببببباب يف اململكة العربية ال ببببببببعو ية قائمة م  ا    
لعربية عطينا قفف  يف اسببببببببت ماران للشببببببببباب يف اململكة اسببببببببيفنتا  تل  الدراسببببببببات عند اسببببببببت ماراا  اجلدير   السببببببببت مار؛

 ال عو ية يف تل  االوااات.

  وم    بببب  الطالع أو تل  الدراسببببات منحتنا  رجة م  االطمبناو علم قضببببااي مر فية يف بنية ادتمع ال ببببعو ي      
 قل الوقع ال ي  د قائمة الدراسبببببببببات ايف يف ا بداع والنبااة.  هتموقدر   والوطنية  وا سبببببببببر   القيم :أال واي قضبببببببببااي

 جًما يف التصنيا املوضوعي  قع انقو  خطر ع  تواضع  جم الدراسات يف موضوعات  يوية و ات  لة بقضااي 
راي   ا عمال  وعمل وبطالة الشببببببباب   ب يف العمل اخلفي والتطوعي  ومشببببببار ة الشبببببببا :م ل   1101ردية اململكة 

 تلفة واضًحا ملت  ي القرار يف القطاعات امل  ااإرشوافار  الدراسات فيها تعطي   الفا  واي موضوعات ملحة يف ا ت
 .- إو  ح التعبف –الرمسية واخلا ة والقطاع ال الش 

 ت لبح ية املت صبببببببصبببببببة يف اإو تواضبببببببع  جم الدراسبببببببات يف ا ت املوضبببببببوعات ر ا  او م  أسببببببببابه ندر  املرا ف ا      
  القيم :م ل  البحش يف اداالت  ات الصبببببلة  ا عنيها وو الت صبببببصبببببات ا  ا ميية   فًا ما ي    ضبببببافة إجاداالت  
 واك ا.  وا بداع  واملواطنة  وا سر 

ف و   لتهدينا القاا  برامج ومشببببببببباريع خا مة للشبببببببببباب  ان  امل تلفةو و ني نرو  االسبببببببببتعانة  لدراسبببببببببات يف اجل      
لننصبببا لو  ابنا و  القضبببااي.معني  ي  ر يف  قة اختياراتنا لل امج واملشببباريع يف تل  ل  جم الدراسبببات يف جان  تضببباد 

ضبببببعا العمل اخلا   للشبببببباب يف تل  القضبببببااي او ما جعل البحش  قضبببببية مل صبببببها أو: يمكننا افاا فالدراسبببببات 
طبيقي يف ف و اقاا   را  عملي ت ؛وهل ا   واو أمر لي  ببعيد.العلمي والدراسببببات امليدانية  ياهلا شببببحيحة ومتواضببببعة

 مل فيها.فيد بصفتنا يف تطوير العمر ال ي يا   شيء م  تل  اجلوان  سي  ر يف اجت اب ن ر البا  ني  ياهلا

 مناقشة حتليل نتائج الدراسات عن الشباب يف اململكة اثنًيا: 

والتم     والقيم   وا سر   واملواطنة  االجتماعيالصفات ا  ابية املر فية يف الشباب ال عو ي تر فت يف اجلان       
   عرا  والقيم.
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ها حمل ف ر نعتف به  ا مر ال ي  عل ية وا قليمية والتقارير الدولية؛إ باته  افة الدراسات احملل وا ا يكا  يتفق علم     
ل  حملاف ة والتنمية  و ببببما  أماو لو د  ا ا ادتمع  وحم ا قيق اومكتنف فرص جدير   السببببت مار  ورأ  مال اجتماعي

 طم نينة  وضاعنا االجتماعية وا منية.

علة يف شبكات منها تتبع التقنية واملشار ة الفا  اليت أ بتتها الدراسات للشباب ال عو ي  إو الصفات ونقا  القو      
يف الوقع نف بببه  -نه ولك يف تتبع اجلديد التقا والعاملي  يوا ا  مل نقطة قو  يف جاافية الشبببباب ال بببعو   التوا بببل

إ  تعمل علم  ؛  فاا علم اخلصببببببو ببببببية :م ل  وما او م  أ بياهتا الضببببببرورية   مل خطر الت  ر بقيم تل  التقنيات -
تواجه  ليتأعا  و ا م  التحدايت ا ؛شببببببببببارت إليه الدراسببببببببببات   ل واو  ا أ  أمر مي ل حتداًي واضببببببببببًحاواو    ميمها

 الشباب ال عو ي.

با  ني إال أ ا حتاول إ بات قضبببببببببببببببااي لي بببببببببببببببع يف ااتما  ال  التقارير الدولية مع قر ا م  نتائجنا احمللية وا قليمية     
ا البا  ني واي قضااي ان ر  إج معدومة لد  موضوع  الفاعلية يف املشار ة ال ياسية(  و موضوع  اهلجر ( :ني  م لياحملل
 ني.ياحملل

او لشببباب واي أو ا     أو نقا ملًيا أما  نتيجة مهمة  ويف جان  التحدايت اليت تكتنا الشببباب ال ببعو ي     
ول فيه مع قتعه بشببببب ا ا تشبببببا  اجلديد  وحن  اليو  يف عصبببببر حت  و لتايل فهو حم  الت  ر   فكار ؛حم  اتقا  ال ا 

ول الشباب لكنه فعال يف عنفواو   فت علم عق  و ت  راع ا فكار  رً ا  العامل م  القرية الوا د  إج ا جر  الوا د 
 وأسالي  تفكفام.

يا    ن بببببببتطيع مالم بببببببة   ؛ منا  تفكف الشبببببببباب ال بببببببعو ي العنايةواي   فنح  أما   اجة فعلية  وم  انا     
 القضااي  وأخطراا  يا يتشكل وعيه.و مفاايمه  و يا يواحو بني يكو  

دام للفكر  اليت فيه عن ال ببببببببببببلطاو   م  أ بيات التوجيه للشببببببببببببباب يف الفم  املاضببببببببببببي مل تعد جمدية يف حم    او   فً إ      
او إال  ماو   وحنوتوالشبببببب و  اجلن ببببببي  ا  ا     هتمني  والقناعة اليت تقو   ومشببببببكالت ا رااب واالحنرافات الفكرية

 حتد يف ا ا االوات.

ة  شبببببح : شبببببح البطال ما تال ق سببببائر الشببببباب   ب ال ببببعو يبقاء أشبببببا  تال ق الشببببباوالعر  ال ببببابق أ بع      
 ةة العربية ال ببعو يواململك   نه شببباب ؛  ا حتدايت تواجه الشببباب ؛امل درات  شبببح وقع الفراأ  واي نتائج طبيعية

ا ت تدعي مفيد ببببببببببببببببقدر م   ا  لد فيه  اتنادايت ببببببببببببت  ر  ا يت  ر به  وهل ا فال تعت  ا ت التحت  اي جفء م  ا ا العامل
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ارات ال بببيا ية م بببتصبببحبة القر   وتتصبببل  بتكار أ ع ا سبببالي   تبدأ  لدراسبببات وا حبا   مواجهة بطرة أ  ر علمية
 وهلل ا مد. -للتفادل  تدعوبطريقة    1101واليت بدأت اململكة يف اختا اا مع ردية   يف البال 

 بببالبته النف بببية( وهل ا ف و   ر   ؛وا ا ي  ر  لضبببرور  يف واقعه النف بببي ؛العر  يعي  يف عامل مضبببطربالشبببباب      
و لدينا ولك    ؛ال  ننا اسبببببببببببت ناء م  البشبببببببببببر  ومفيد برامج ومشببببببببببباريع عملية مع أنه يدعو إج مفيد حبش  أمر طبعي

لضببب و  يع إج امتال  مقدار م  الصبببالبة النف بببية أما  اإمكاانت وعلنا ن بببتطيع االنتقال م  مربع الت  ر النف بببي ال بببر 
 وإ رااات الواقع وحتدايته.

قبل   امتال  سك  مالئم  او م  حتدايت الدولة  لدرجة ا وج يحتد :م ل  إو بع  التحدايت اليت ور ت انا     
دية ومشبببببببباريع التحول الر   بتهت ما    م  حتدايت الشببببببببباب  واي سبببببببباعية خبطم اثبتة يف حتقيق  ا ات ايو تكوو حتدأ

 وهلل ا مد. -الوطا 
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 مدخ ت حترير أولوايت املنح أوال:
تكتنفها   ملية معقد عاجلوان  امل تلفة حتديد أولوايت املنح يف جمال قضااي الشباب يف اململكة العربية ال عو ية يف 

 واي:  التواحانت اليت ينب ي مراعاهتا  اي عبار  ع  شبكة م  م  رات متعد  

 حتليل موضوعات الدراسات ع  الشباب يف اململكة العربية ال عو ية  التصنيا املوضوعي للدراسات( -1
 حتليل نتائج الدراسات ع  الشباب يف اململكة  نقا  القو  وامل  رات والتحدايت( -1
 يف قضااي الشباب.  1101اوااات ردية اململكة  -0
 .يف قضااي الشباب   1111التحول الوطا  -4

 وميكننا تل ي   ل  يف ا بعا  ا تية:

 أهم املستخلصات اجملال

التصنيا املوضوعي لقضااي الشباب 
 م  خالل الدراسات

  والقيم  منها: املوابة وا بداع   قق البحش العلمي يف قضببببببببببببااي الشببببببببببببباب  ا ات يف جماالت متعد  
واليت       ققع ا ت الدراسات  شفا واضحا لصفات و يفات الشباب ال عو ي  واملواطنة  وا سر 

 ومجال قيم املواطنة.  و    عالقته  سرته  و    بنائه القيمي  ق لع يف طمو ه
  تية:لدينا متواضًعا يف الفا  املاضية اي ا بعا  افيها  او م  أام القضااي اليت  ل البحش العلمي  و
 والعمل والبطالة.الشباب  .1
 الشباب وتكنولوجيا املعلومات. .1
 واقعهم و ورام.لالشباب والت طيط  .0
 الشباب والعمل التطوعي. .4
 الشباب والعمل اخلفي واالجتماعي. .5
 الشباب والابية والتعليم. .6
 الشباب وراي   ا عمال. .7

من ومات نقا  القو  والتحدايت 
 وامل  رات

املشاريع املبا رات و صفات ونقا  القو  وامل  رات ع  من ومة ينب ي مراعاهتا يف ق ضع من ومة ال
 :التطبيقية

 اليت مل تلق ااتماًما حب ًيا  افًيا اي: الشباب  فاتالوار   يف  نقا الأوال: أام 
 مشار ة الشباب ال عو ي يف العمل االجتماعي واخلفي والتطوعي. .1
 .مية ور الشباب ال عو ي يف التن .1
 .سبل حماربة بطالة الشباب بناء علم قدراهتم ومساهتم. 0
 اوااات الشباب ال عو ي يف اهلجر . 4
 .تهامواجه لوسب  حتدايت املعيشة وال ك . 5
 .التحدايت امل تقبلية. 6
 .است مار طاقاته علم أ مل وجه. 7
 .سبل ا ضور وتفا ي التهمي . 8
 .ر   اهلو  بني التعليم وسوة العمل. 7

 .است مار ا رمني للت  ف ا  ا  علم الشباب. 11
 .الوضع الصحي للشباب ال عو ي . 11
 .حتصني الشباب م  شبح امل درات. 11
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 أهم املستخلصات اجملال
 .حتصني الشباب م  العنا. 10
 .البناء النف ي املتواحو. 14
 . يا يتشكل وعيه و يا  ص  فكرت م  االحنرا   .15

و التحول   1101ردية اململكة 
  1111الوطا 

ومحل مجلة م  االوااات اليت هتم   برانمج اا و ري  1101برانمج ردية اململكة العربية ال عو ية 
 الاتما : وم  أام القضااي اجلدير    الشباب ال عو ي

 .تعفيف منهج الوسطية واالعتدال لدا الشباب لسب .1
 .سبل قتني البناء ا سري أ  ر .1
 .التعليم وسوة العمل. سبل ر   الفجو  بني 0
 .. قتني أ ر ا رمني علم الشباب4
 .. سبل حتصني الشباب م  شبح امل درات5
 .. معدل  ارسة الشباب للرايضات املتنوعة6
 .. إنفاة الشباب علم الافيه يف الداخل7
 .. من ومة أام اواايت الشباب ال عو ي8
 .. الفاقد املهاري لدا الشباب ال عو ي7

 .يف ا سر حمدو   الدخل و فاة الدعم والتمكني م  خالل املاحنني وامل  ولية االجتماعيةالشباب  .11
 .  اب الشباب أام املهارات اليت  تاجها سوة العملإ ل. سب11
 .أسالي  قتني الوعي املايل للشباب و قافة اال خار .11
 .مهارات الت طيط واملشار ة يف الت طيط .10
 .با ر  يف التطوع فع الشباب حنو امل .14
 . راسة  تلا ا وضاع الصحية للشباب .15

 منها:  الك ف م  الفرص  1111ومحلع من ومة التحول الوطا
 .. ال منة والوضع الصحي لدا الشباب1
 .. الرايضة لدا الشباب1
 .الواقع و فاة م تقبلية :. الشباب امل لا0
 املفمنة لدا الشباب.معدل الصحة والا   علم املشايف وا مرا   .4
 . قافة االستهال  لدا الشباب .5
 .. العنا و  فت علم الشباب6
 .استفا   الشباب م  الشرا ة بني التعليم املها والقطاع اخلاص .7
 .الشباب و كنات ت جيل براءات االخااع .8
 .املشار ة يف الر الت وأنشطة ال يا ة الداخلية .7
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 املنح يف اجلانب املؤسس  وجانب املبادرات يف قضااي الشباب: أولوايت اثنًيا
ميك  للبا ش االجتها  يف است مار  افة ما سبق يف حترير قائمة م  أولوايت املنح يف من ومتني:  املنح امل س ي  واملنح 

 يف املشاريع واملبا رات و ل  علم النحو ا  :

 أوال: املنح املؤسس :

 الشباب يف اململكة العربية ال عو ية: قضااي  م س ات ت د فجو  يف ويع  به املنح يف  سي

 :املمكنة للشباب املؤسسات البينثية -أ
   1101يتوا   مع اوااات ردية   "مر ف معلومات مت ص  ع  الشباب يف اململكة العربية ال عو ية"إطالة  -1

 م  م تهدفات الوحارات البح ية املتعلقة  لشباب. احبيش  قق   ف    1111وم ارات التحول الوطا 
صصة يف علمية أ ا ميية مت حبيش تكوو م س ة   "البا ش اخلبف يف قضااي الشباب ال عو ي"إطالة م س ة  -1

  ايل البا  ني واملت صصني يف قضااي الشباب يف اململكة العربية ال عو ية.
أ عمله يف  راسة يبديتصل بوحار  التعليم  و   "اب ال عو يبلشع  م تقبالت ا "الدراسات التتبعيةإطالة مر ف  -0

ليمكنهم  العمل؛ م  اجلامعة وااللتحاة ب وةويرا م بياانته عنهم    الت ر    قضااي م تقبلية حمد   لطال  االبتدائي
 إعطاء تو يات مل تقبالت جيل  امل  ر لية مدروسة.م  
ويع  املر ف بدراسات نوعي ة يف سلو  اجلمااف  ومن جة   "لرايضيمر ف املل  سلماو لدراسة الوسط ا"إطالة  -4

إطالة امل ابقات و  سطية واالعتدال يف الوسط الرايضي   وقكني الو   والنا ي ال عو ي املتميفالالع  ال عو ي املتميف
 .واجلوائف الفكرية والرايضية اخلا مة للوسط الرايضي ال عو ي

 حبيش تكوو جائف  سنوية قنح  ام البا  ني وا حبا  يف  "لبحو  وقضااي الشبابجائف  املل  سلماو "إطالة  -5
علو  وقضااي الشباب يف اململكة العربية ال عو ية  واي ب ل  تلفع ن ر الرأي العا  لقضااي الشباب م  من ور علمي 

 .ملاحنني"تطلق  لتعاوو بني "مر ف املل  سلماو للشباب وتعاضد م  عد  م  ا  تنموي متجاوح
 :املؤسسات املمكنة لعمل الشباب -ب
ا   وردية تتو   وفق ردية علمية مدروسة  "إج سوة العمل الطالببت ايل " مر ف تعليمي ومهاري يع إطالة  -1

الل برامج  ايلية: م  خ  م  املر لة االبتدائية    املر لة اجلامعية  نوعي ة تصا   الطالب ب امج تدريبية   1101
 املشاريع يف البيع والشراء  وبناء الفكر االقتصا ي عموًما  وقتني قيم العمل واالبتكار يف  نف ية اجتماعية ت قيفية مهارية

فال يصل الطال    إج  ايليهم وفق سل م علمي  االقتصا ية  حبيش يتجاوح املر ف عقد  الت ايل للشباب يف س  مت خر 
 بقيم قكنه م  ا  اء بفكر ومهار  وقيم مشر فة.  اجلامعة إال واو مهي  ل لو  و يفيإج 
ف  افة ا  وات ع  بتوفي  يف املدو الك ا "الراي   جد   الدما "  "الفتياتإطالة مر ف خاص  لفتيات "مدينة  -1

  ا ضاانت فال  اء ا ط  النوعية القراء   ا رات جمتمعية مت صصة يف "ا مومة العصريةاملمكنة هل   طالة مشاريع ومب
 ..." بطريقة  اضنات ا عمال. رايضة املرأ  املبتكر   الطب  
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و ادااي حو ار أ  شر ات التمور :م ل  ملنتجات بع  الشر ات "إنشاء ومع  ناعي "تر ي   ت ليا  مجع  .... -0
  دو م  ا سر  ات الدخل احمل  بشر  أو ال يعمل يف مصانع التجميع ا ت إال الفتيات الشا ت  أو افاا  ا رمني

  ...(.واك ا   نع يف  ائل   نع يف البا ة   نع يف  أو بنات امل جونني  ة أو أ  أرملةقالفتيات م  أ  مطل   :م ل

 :للشباب يف التعليم والصينة النفسيةاملؤسسات املمكنة  -ج

يف  "اعوت جيل براءات االخا   ايل الطالب والطالبات للجوائف وامل ابقات العاملية"إطالة م س ة خا ة يف  -1
 خل.إ"االبتكار  التقنية  الرايضيات  ا بداع  االخااع  البيبة  علو  ا ر   علو  الطفاو  الفضاء.... :العلو  امل تلفة

  ساعة 14 النف ية والابوية والتعليمية للطالب وأسرام علم مداري تقبل االستشارات   "سنا إطالة مر ف " ول -1
 .  تقارير  ورية ع  واقع املشكالت النف ية والابوية لدا الطالبويقد  ويتصل  جهف  وحار  التعليم

 ايل املعلمنيويع  املر ف بتبا  افة مبا رات الوحار  يف    إطالة مر ف مت ص  يف " قافة ومهارات املعلم ال عو ي" -0
 ويتصل  ملرا ف ا منية املت صصة يف فكر املعلم ال عو ي.   1101 ا يتوا   مع ردية   وقيمًيا تربواًي ومهارايً 

ال  ال عو ي طع  بتن يم  افة الفعاليات وال امج امل تلفة  شرا  الوي  مر ف "تطو ع الطال  ال عو ي"إطالة  -4
 ة ال عو ية.ويكوو للمر ف فروع تتصل   ارات التعليم يف  تلا مناطق اململكة العربي  يف مشاريع التطوع الن وعي املبتكر

:  راسة م   يش  ت نوعية للطالب املبتع نيواو مر ف يع  بتقدل خدما  الطال  املبتعش" و يفةمر ف خدمة " -5
أو   و يفةبطريقة تضم  هلم فرص العمل وال  وتقدل خدمات ا رشا  العلمي واملها يف ختصصاهتم  أوضاعهم العلمية

التهيبة النف ية  مع  بني الت صصات وسوة العمل املواءمةإطالة املشاريع فور رجوعهم بعد االبتعا . واهلد  الرئي  
عمل فور رجوعه حبيش ميك   م  ال   يفية بعد رجوعهموا ام او ضمانة مواقعهم الو  واالجتماعية للطال  قبل االبتعا .

 م  االبتعا .

 :والرتفيه واهلواايت مكنة للشباب يف الرايضةامل د. املؤسسات

 لتن يق   ويع   طالة مبا رات شعبية يف املشي و افة الرايضات ا خرا  مر ف "املبا رات الرايضية يف اململكة" -1
مع ايبة الرايضة و افة ا ندية الرايضية يف اململكة واجلامعات واملدار  ال انوية يف اململكة  وإطالة مبا رات لرعاية الفرة 

الشباب املواوبني يف  ويع  املر ف بت ايل .ات ال لبيةال لو وحماربة   لنشر ال لو  الرايضي القول ؛الرايضية يف ا  ياء
 .خلإم ل: الشطرنج  تن  الطاولة  ال با ة  التفجل  ت لق اجلبال....  للمناف ة فيها عاملًيا ؛بع  اجلوان  الرايضية

ية  مكاانته وتقد  خدمة  راسة تش يص  وتع   ستقبال الشباب م   افة الفبات العمرية  إطالة "مدينة الشباب" -1
م  كنه قومهاراته واوايته    توفف تدري  مت ص   ينتهي برسم م ار للشباب يف اواايته وااتماماته  مع توفف بيبة 

اواايت: الرسم   :م ل  وطنيني مت صصنيشرا  خ اء حتع إ  والافيه املتميف أو ميار   افة تل  االاتمامات واهلوايت
   .خلإ....  التشكيلي  املقامات الصوتية الف
وابببببببببببببببو مر بببببببببببببببف يعببببببببببببببب   لتعببببببببببببببباوو مبببببببببببببببع وحار  ال قافبببببببببببببببة   إطببببببببببببببالة "مر بببببببببببببببف الشبببببببببببببببباب ال بببببببببببببببعو ي امل لبببببببببببببببا" -0

  وم بببببببببببباعد  تتبعيببببببببببببة  وتقببببببببببببدل خببببببببببببدمات تببببببببببببدري  وإرشببببببببببببا  مت صبببببببببببب    سببببببببببببتقبال الشببببببببببببباب مبببببببببببب  اجلن ببببببببببببني



 

 

192 

 لسعوديةدراسات عن شباب اململكة العربية ا

192 

واملر ببببببببببببف يهببببببببببببد  إج حاي    يف جمببببببببببببال ااتمامببببببببببببه وإبداعببببببببببببه.أو الفتببببببببببببا   بببببببببببب  خببببببببببببرو  ا  ببببببببببببدار ا ول للشبببببببببببباب 
تنبببببببببببببباول نببببببببببببببوعي متجببببببببببببببد  للقضببببببببببببببااي ب  نيعلببببببببببببببم يببببببببببببببد شببببببببببببببباب وفتيببببببببببببببات سببببببببببببببعو ي  ا نتببببببببببببببا  ال قببببببببببببببايف احمللببببببببببببببي

 االجتماعية والوطنية والدولية امل تلفة.

 :املمكنة للشباب جتماعية والتاريخية والبيايةاالؤسسات املهل. 

وابببببببببببببببي   التارريبببببببببببببببة يف ال بببببببببببببببعو ية""بعالقبببببببببببببببة الشبببببببببببببببباب  ملعبببببببببببببببامل  تعتببببببببببببببباإطبببببببببببببببالة م س بببببببببببببببة اجتماعيبببببببببببببببة  -1
لببببببببببفاير  املعببببببببببامل  ؛م س ببببببببببة اجتماعيببببببببببة تعبببببببببب  بتن ببببببببببيم الببببببببببر الت الن وعيببببببببببة لطببببببببببالب اجلامعببببببببببات واملر لببببببببببة ال انويببببببببببة

ومعبببببببببببامل    مبببببببببببا مببببببببببب  معبببببببببببامل اترريبببببببببببة يف ال بببببببببببف  النبويبببببببببببة ارتببببببببببببط ومبببببببببببا  ا رمببببببببببباو الشبببببببببببريفاو :وأوهلبببببببببببا  التارريبببببببببببة
 م ل العال التاررية وافاا. وا مم ال ابقة يف بيباتنا.  اتري  اجلاالية

عببببببببببببب   طبببببببببببببالة املببببببببببببببا رات االجتماعيبببببببببببببة لتحصبببببببببببببني وعببببببببببببببال  ت    "حتصبببببببببببببني الشبببببببببببببباب" إطبببببببببببببالة م س بببببببببببببة -1
أو جوانببببببببببببببب    أو مشبببببببببببببببكالت أخالقيبببببببببببببببة  الشبببببببببببببببباب يف القضبببببببببببببببااي واملشبببببببببببببببكالت البببببببببببببببيت ق بببببببببببببببل حتبببببببببببببببداًي وطنيًبببببببببببببببا

خدمببببببببببببببة العببببببببببببببال   :مببببببببببببببا   التبببببببببببببب  ف الن ببببببببببببببوعي  وم ببببببببببببببلبن  املببببببببببببببوا  ا عالميببببببببببببببة املقننببببببببببببببة  مبببببببببببببب  خببببببببببببببالل "قيميببببببببببببببة
 ."م ل: االحنرا  الفكري  الش و  اجلن ي  أفكار العنا وا رااب  االجتماعي لل واار

مببببببببببدو "لتن ببببببببببيم العمببببببببببل مبببببببببب  أجببببببببببل البيبببببببببببة  حتببببببببببع شببببببببببعار  ؛إطببببببببببالة م س ببببببببببة "مجببببببببببال املببببببببببدو ال ببببببببببعو ية" -0
واملعهببببببببببببد العببببببببببببر     لتن ببببببببببببيق مببببببببببببع بببببببببببببرامج ايبببببببببببببة ا مببببببببببببم املتحببببببببببببد  يف م ببببببببببببتقبل املببببببببببببدو  " ببببببببببببديقة للشببببببببببببباب

لتشبببببببببببببببجف املبببببببببببببببدو  وانتشبببببببببببببببار ا بببببببببببببببدائق وامل بببببببببببببببطحات حبيبببببببببببببببش تطلبببببببببببببببق مببببببببببببببببا رات شبببببببببببببببهرية    منببببببببببببببباء املبببببببببببببببدو
  والتن بببببببببببببيق مبببببببببببببع ا مببببببببببببباانت والبلبببببببببببببدايت لتبببببببببببببوفف فضببببببببببببباءات خا بببببببببببببة  لشبببببببببببببباب  ن افبببببببببببببة املبببببببببببببدواملشبببببببببببببجر   و 

   .هلممدعومة  خلدمات املناسبة 

 :املمكنة للشباب تقنيةوالع مية اإلو  الثقافية و.املؤسسات

 ايبببببببببببل الشبببببببببببباب يف  بببببببببببناعة احملتبببببببببببوا ا عالمبببببببببببي "بيعببببببببببب  بببببببببببب  إطبببببببببببالة مر بببببببببببف إعالمبببببببببببي تقبببببببببببا مت صببببببببببب  .1
  علبببببببببببم  افبببببببببببة اجلوانببببببببببب  ا عالميبببببببببببة والتقنيبببببببببببةواجلامعبببببببببببة وابببببببببببي م س بببببببببببة تبببببببببببدرب طبببببببببببالب ال بببببببببببانوي   والتقبببببببببببا"
" تابببببببببببببببببة ال ببببببببببببببببيناريو  التصببببببببببببببببوير  املونتببببببببببببببببا    ببببببببببببببببناعة احملتببببببببببببببببوا  تصببببببببببببببببميم التطبيقببببببببببببببببات  الت ببببببببببببببببويق  :م ببببببببببببببببل

 .خلإا لكاوي....
يبببببببببتم بنبببببببببادت يف  بببببببببل   وابببببببببي عببببببببببار  عببببببببب  منبببببببببو   معمببببببببباري  إطبببببببببالة م س بببببببببة "النبببببببببوا ي ال قافيبببببببببة الشببببببببببابية" .1

لبببببببببببم مبببببببببببع ا توائبببببببببببه ع   تبببببببببببوي علبببببببببببم مكتببببببببببببة مت صصبببببببببببة يف الكتببببببببببب  البببببببببببيت هتبببببببببببم الشبببببببببببباب  املبببببببببببدو الكببببببببببب ا
 لتن يم الفعاليات ال قافية امل تلفة. ؛قاعات عر 
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 :املبادرات واملشاريعاثنًيا: املنح يف جمال 

 وتتل   يف ا  :

 اجلانب التطبيق  اجلانب البينث  اجملال م

 م  خالل  مشروع شبا  ضم  راي   ا عمال سنوايً  111 عم   راسة الشباب والعمل البطالة العمل والبطالة 1
 .جائف  نوعية  فضل ا فكار اجلدير   ملنح

اليت  تاجها والقيم  راسة املهارات  املهارات والقيم 1
 الشباب للم تقبل

شاب سنواًي علم مهارات الت طيط الش صي   1111 تدري 
 .واملايل

است مار عالقة الشباب  راسة سبل  ا سر  والوط  0
  سرته

وتقدل الدعم اللوج يت والفا   سنوايً أسر  منتجة  111 قويل
 .للتحول إج مشروع م س ة وارية

 الشرا ة االجتماعية 4
يف امل س ات  راسة إشرا  الشباب 

 االجتماعية امل تلفة

 

  طال  اثنوي وجامعي لقطاعات الدولة  1111 رعاية حاير 
ونشر أفضل تقارير الطالب   واالطالع علم اجلهو  املب ولة

 .ومشاعرام وات م س ات الدولة

  راسة الصالبة النف ية أما  التحدايت اجلان  النف ي 5
 للشباب

مرشد طال  سنواًي علم أسالي  الدعم النف ي  511تدري  
 .م  خالل برانمج علمي نوعي مك ا  للطالب

  راسة اوااات الشباب حنو الافيه الافيه 6
 ال انويترفيهية للفتيات  سنواًي أندية   0 عد  سي  

  تشتمل علم خدمات  حية رايضية ترفيهية  قافية  (واجلامعي
 .يف  تلا مناطق اململكة

 اجلان  الصحي 7
 راسة ال منة وا مرا  املفمنة لدا 

 الشباب يف اململكة
  طال  وطالبة سنواًي يف برانمج الوحو امل ايل  1111 تكرل

 . لتن يق مع وحار  التعليم

 الوعي وال قافة 8
 : راسة الشباب ال عو ي امل لا

وأسالي  التمتني وتوسيع  التعر 
 القاعد 

  م  سنواًي مل لفني شباب سعو يني  تا    51 نشر عد 
وأو ال يتجاوح   علم أو يكوو "ا  دار ا ول هلم"  اجلن ني

 .سنة 17 عمر الوا د

  رجات التعليم 7
ت جيل براءات االخااع  راسة 

 الواقع والطمو  :للشباب ال عو ي

 " ةمواب"ع  التن يق مع    اع سعو ي سنوايً   111  عم
أو خدمة   ي م س ة يف الدولة اعماخااعه  علم أو يكوو ا

 .ادتمع

 راسة ع  امل قرات والفعاليات  الفعاليات 11
 و الواقع والطم :الشبابية يف اململكة

علم    مع البا  ني والعاملني مع الشباب  ن يم م قر سنويت
 .سنةأو  مل موضوًعا شبابًيا نوعًيا  ل 

 التقارير 11
 راسة إطالة مر د علمي مت ص  

 يف قضااي الشباب
  تقرير حب ي سنوي ع  الشباب يف اململكة العربية ال عو ية نشر

 .م  خالل الدراسات احمللية وا قليمية والدولية
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 :اخلامتة
بعد ا ت التطوافة بني ر اات الدراسات الوطنية واحمللية وا قليمية والدولية ع  الشباب يف اململكة العربية ال عو ية   د 

ا  واملنح فيه جدير بب ل مفيد م  االاتما مهية   وعايل  ال فيت افير املع أو البحش العلمي وامليداي ع  الشباب جم
 ب  اء.
 املنفر ي  يف الدراسات نيجعلع امل رجات متنا ر  بني جهو  البا   ؛املرا ف البح ية املت صصة يف قضااي الشبابإو ندر  
 وهل ا  صل التكد  للدراسات يف جمال  وو  خر  ور ا  او املهمل أ  ر أمهية. ؛ف اب التن يق العليا؛

 يدعوة ما قليلة التتابع  بينها م  ال  رات الفمني  حمدو   العد  تفال إال أ ا الب مع أمهيتها ب الشاملة والدراسات الوطنية 
 إج ضرور  الن ر اجلا  يف ا ا ادال.

وهل ا ف و قائمة  ؛ونتفق مجيًعا علم أو البحش العلمي والعمل امليداي اخلا   للشباب بينهما عالقة واضحة يف الت  ف
 يف  ات االوات ال ي     واملشاريع واملبا رات التطبيقية املقا ة للمنح يف ا ت الدراسة  امل س ات اخلدمية والعلمية

ال العمل سواء  انع يف جم    ر العالقة بني البحش العلمي والعمل امليداي واخلدمات املقدمة للشباب ال عو ي
 االت اليت مرت  نًفا.أو افاا م  اد  أو التطوع والافيه  أو ال قافة والوعي  والبطالة
م  خالل ا ت   ال ي  ابع تبحش يف جماله م س ة الراجحي ا ن انية  قضااي الشبابالوقفي يف والعطاء إو املنح 
  ري اخلدميوالعطاء ا ضا  إ   ل ال قافات هتتم  لوقا العلمي وا  ا ميي   أمر له عمقه التارري وا  ي؛الدراسة

 ..وعلم  افة ا  عد  امل تلفة  علمًيا و ضارايً   ك ا يف اتررينا ا سالميواو ال ي  قق النجا ات ال
 .وب ويل التوفيق  وأسال ب العلي الع يم أو  قق ا ا العمل املقصو  منه  ا ا
 

 البا ش
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 نبذة عن التقارير الدولية اليت مت اعتمادها يف الدراسة

 :مارستيلر لرأي الشباب العريب -أصداء بريسون  . استط ع6

 
ق  مهية انطالقاً م  إ را ها العمي جراء اسببببتطالع لرأي الشببببباب العر ؛مارسببببتيلر سببببنوايً   -تقو  أ ببببداء بفسببببوو     

 توفف بياانت مو قة يف منطقة الشرة ا وسط  اليت االباً ما تعاي م  قلة ا حبا  يف جمال الرأي العا .

  شاب وفتا  1511 مال وتطلعات  1118مارستيلر يف العا   -وقد ضم أول استطالع قامع به أ داء بفسوو       
أجرت الشببببببببببببببر ة  فقد   1117 ول. أما يف ن بببببببببببببب ة عا   6يف   سببببببببببببببنة (14-18  بني     تااو  أعمارام  وفتا 

مار   7ف اير و 7ل الفا  بني خال   لل تني العربية وا  ليفية  مقابلة شببببببببب صبببببببببية 0511االسبببببببببتطالعات م  خالل 
 عاماً. (14 – 18 ينتموو للفبة العمرية بني   مع شباب وشا ت عرب   1117
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 :Booz & Company. تقرير 5

 
 

والتبببببببابعبببببببة لب   Booz & Companyتصبببببببببببببببببببببدر شبببببببببببببببر بببببببة االسبببببببببببببببتشبببببببببببببببببببببارات االسبببببببببببببببااتيجيبببببببة العبببببببامليبببببببة     
PricewaterhouseCoopers ًول العامل. (57الب  م  خالل مكاتبها    تقريراً سنواي  

شب صبا يف  ول جمل  التعاوو  1451 راء ما يقارب   ومر ف الفكر التابع هلا« ند  ومباي بوح »واسبتطلعع شبر ة     
 لفهم مواقفهم وتطلعاهتم و اوفهم. ؛اخلليجي وتال أفريقيا
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 :. تقرير جالوب4

 
The Gallup Organization 

قرب م  ما ي" من مة االوبو قتل  "واي شبببببر ة تقد  االسبببببتشبببببارات ا  ارية واملوار  البشبببببرية والبحو  ا  صبببببائية  
ية ن اسببببببكا ويقع مقر العمليات يف أومااا بوال  ويقع مقراا الرئي  يف العا ببببببمة واشببببببنط   ع   ول العامل اأربعني مكتب
 ا مريكية.

 ."م س ة االوبب "علم نطاة واسع يف العامل العر  ب "من مة االوب"تعر  

 أق ا : ةقتل  أربع واي

 االوب الستطالعات الرأي. 
 االوب االستشارية. 
 جامعة االوب. 
 االوب الصحفية. 
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 :استط ع البارو مرت العريب -2

 لتعاوو بني    ني وعلماء    1115مت  سبببببببببببي  الباروميا العر  يف عا  
م  العامل العر  والوالايت املتحد    يش تعاونع جامعة ميتشبببببببب   وجامعة 
برن توو يف الوالايت املتحد  مع جامعات ومرا ف حبش يف ا ر و وفل طني 

مع مشببببببروعات  رمت تصببببببميم البارميا  لتشبببببباو و لتصببببببميم  روميا أو مقيا  الدميقراطية العر .  ما  ؛وامل رب والكويع
دا  وأمريكيا الالتينية و ول أفريقية. و ما يف البارومياات ا خرا  ف و ا ا ات الدميقراطية يف  ول شبببرة  سبببيا روميا 

ونشبببببببر   املتوخا  م  ا ا الباروميا اي اخلرو   جموعة مو وقة م  البياانت  ول مواقا املواطنني العا يني ال بببببببياسبببببببية
 وتببوحيببع نببتببببببببائببج اسببببببببببببببببتببطببالعبببببببات

امهة  د  امل ببببببببببب ؛الباروميا العر 
  يف عملية ا  ببببببببال  ال ببببببببياسببببببببي

وتنمية القدرات العربية علم العمل 
البح ي املتعلق  مل ببببببو ات والرأي 

    العا .

 

؛  )reform.net-www.arab (قامع شببببببببرا ة بني الباروميا العر  ومبا ر  ا  ببببببببال  العر  1111ويف عا  
حية اليت  انع و ل  اسبببتنا اً للبحو  امل ببب  و ل   د  توسبببيع نشبببا  الباروميا وت طيته ليشبببمل بلداانً عربية أخرا

 إ دا انع ال بببببببببببببببعو ية م  بني  و املبا ر  تقو   جرائها يف العامل العر 
   عشر   ولة عربية نف  فيها ا ا االستطالع. 

الببدميقراطيببة العر  خللق قبباعببد  بيبباانت علم  يهببد  مشبببببببببببببببروع مقيببا و 
فية   ول القيم االجتماعية وال ياسية والدينية وال قا  م توا العامل العر 

  إضبببافة إج تقييم ال قة يف امل سببب بببات العامة واملشبببار ة املدنية وال بببياسبببية
وافاا م  املوضببببوعات املهمة. وم  جان    واالوااات حنو الدميوقراطية

 قات الدولية.الالعهد  ا ا املشروع إج قيا  مواقا العرب وات العديد م  القضااي الراانة يف  خر  ي

 

 

 

 

http://www.arab-reform.net/
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 :تقرير بيو -2

 
Pew Research Center 

 ويعمل يف جمال أحبا  الشعوب والنشر.   1114مريكي يف واشنط    س  عا  واو مر ف أحبا  أ

اليت   الدميوارافية  وحتليل احملتوا والبحو  العلمية االجتماعية ا خرا يقو  املر ف  سبببببببتطالعات الرأي العا   والبحو 
 تعتمد علم بياانت.

 منها:  ويقد  املر ف ا حبا  يف العديد م  احملاور

  قا ا مريكية  ول ال ياسة و راسة الناخبني.اأحبا  م تقلة  ول املو 
 .تقييم  الة ا خبار واملعلومات يف جمتمع مت ف 
  الت  ف االجتماعي للتكنولوجيا الرقمية.حتليل 
 .تعفيف فهم أعمق للقضااي عند تقاطع الدي  والش وو العامة 
 .أحبا   ول املواقا واالوااات العاملية 
 .حبو   ول االوااات االجتماعية والدميوارافية 
 ية.ئاليت تقو  عليها البحو  االستقصا  البحش ع  سبل توسيع وتعفيف املنهجيات التقليدية 
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 :James Zogby. تقرير معهد 1

 
  وم سبب  ورئي  املعهد العر  ا مريكي    او أ ا ميي أمريكي  م ببتشببار سببياسببي(1745جيم   . حا   و.     

(. DNCللجنة التنفي ية للحفب الدميوقراطي ا مريكي   "حا "نت   ا  1111   ي سبببي. يف عا  ومقرت واشبببنط 
  "جوو حا "ت و   واليت أسببببببب بببببببها ويديراا أخ"حا  العاملية السبببببببتطالعات الرأي"او  بف احملللني يف  "جيم  حا " و

 وو الشرة ا وسط.ش  واو حماضر و  ش يف 
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 :Penn Schoen Berland. تقرير 7

 
Penn Schoen Berland"" رت مق  او مر ف أحبا  ال ببببببوة  االقااع ال ببببببياسببببببي واالسببببببتشببببببارات االسببببببااتيجية

حعيماً سياسياً يف مجيع أحناء العامل.  15سهم يف انت اب أ  ر م  وأ   1777 س  عا   الوالايت املتحد  ا مريكية 
  و  ل  تقدل املشببور   خبصببوص قضببية ميكروسببوفع ملكافحة اال تكار  1111ر  مليكروسببوفع عا  و وقد  املر ف املشبب

 . 1115للا يف علم جو   ا ا ية عا   بريطانيا؛يف  ملا دوانلدح
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  تقرير برانمج األمم املتيندة اإلاائ  -8

 

 

 

 

 

 
 

 1111يصبببببدر برانمج ا مم املتحد  ا منائي تقارير ع  التنمية ا ن بببببانية يف  ول العامل بدأ التقرير  لصبببببدور 
علم الشببباب وإسببهامهم يف التنمية   2016واليفال نشببطًا وخصبب  تقرير التنمية ا ن ببانية يف املنطقة العربية 

 والتحدايت اليت وتواجههم يف الدول العربية يف  ل .
 

 

 

 

 

 

  






