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موجز تنفيذي

أظهر الشباب السعودي طابع التماسك                يتفق الشباب حول معظم القيم 
التي تمحور أغلبها حول األسرة واإليمان وتقوية الروابط الشخصية واالجتماعية.  

يقدر الشباب السعودي قيمة التقدم   يرى الشباب أن حياتهم متمحورة 
حول العمل، ويرون أنهم طموحين ويتوقعون أن تصبح المملكة أكثر تطوًرا وابتكاًرا

 وتماسًكا من الناحية االجتماعية.

يقدر الشباب السعودي قيمة االستقرار                حيث أن معظم القيم التي 
يصفون المملكة بها حال̈يا تواكب القيم التي يتمنون تعزيز تواجدها في البالد،

 ويعتقد ٪40 من المستجوبين بأن كلمة "آمن" هي أفضل كلمة لوصف المملكة.  

الشباب السعودي يرحب بالتغيير السريع الذي تشهده المملكة                يرى
 ٪16 فقط من المستجوبين أن نسق التغيير في البالد بطيء بينما يجد 78٪ 

منهم أنه مناسب.

  

 

أهم النقاط المستفادة:

ــة  ــام 2016 برؤي ــي ع ــعودي ف ــباب الس ــم الش ــروع قي ــق مش انطل
واضحــة تتمثــل فــي فهــم مصــادر تحفيــز الشــبان والشــابات 
الِحــراكات  تحديــد  بهــدف  الســعودية  العربيــة  المملكــة  فــي 
يســاهم  كمــا  البــاد،  فــي  والمســتقبلية  الحاليــة  االجتماعيــة 
الزمــن  بمــرور  الشــباب  بتقديــر  تحظــى  التــي  القيــم  فهــم 
فــي  مهمــة  مســاهمة  المختلفــة  المجتمــع  فئــات  وعبــر 
دعــم التحــول االجتماعــي الملحــوظ الــذي تشــهده المملكــة.
ــن  ــة م ــة فارق ــة عام ــخته الرابع ــي نس ــح ف ــذا المس ــكل ه يش
ناحيــة بلــورة فهــم أعمــق وأفضــل لقيــم الشــباب الســعودي؛ 
ــي  ــتقرار المال ــي واالس ــر المهن ــاء التطوي ــن بق ــم م ــى الرغ فعل
ضمــن أولويــات الشــباب، يبــدو هــذا العــام أن الشــبان والشــابات 
يولــون اهتمامــا أكبــر باألســرة ورفــاه أفرادهــا. أعــرب الشــباب عــن 
ــرعة  ــن س ــا ع ــن الرض ــال م ــتوى ع ــة ومس ــر متوافق ــات نظ وجه
ــذ  ــار تنفي ــي إط ــة ف ــهده المملك ــذي تش ــي ال ــول االجتماع التح
رؤيــة المملكــة 2030، دون تســجيل اختافــات كبيرة بين الجنســين أو 
المناطــق، كمــا تشــكل الرغبة في تحقيــق التقدم والحاجــة الملحة 
لتحقيــق االســتقرار عمَليــن يحفزان الشــباب الســعودي بــذات القدر.
ــى  ــح عل ــذ المس ــة، ُنّف ــًة متعمق ــوع دراس ــذا الموض ــة ه ولدراس

ــا المناطــق الحضريــة والريفيــة ألقاليــم  المســتوى الوطنــي مغطيًّ
مجموعــة  أجريــت  الخمســة.  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
مــن المقابــات مــع عينــة ضمــت 1001 مــن الشــباب الســعودي 
المتراوحــة أعمارهــم بيــن 15 و35 ســنة، وذلــك خــال األســبوع 
األخيــر مــن شــهر أكتوبــر واألســبوع األول مــن شــهر نوفمبــر لعــام 
ــا  ــي يواجهه ــتثنائية الت ــة االس ــروف الصحي ــى الظ ــر إل 2020. بالنظ
العالــم، أجــري المســح عــن بعــد مــع تحــري الدقــة العلميــة فيمــا 
يتعلــق بعينــة المســح )انظــر الملحــق 1 لاطــاع علــى التفاصيــل(.
ــة  ــاه أربع ــباب تج ــف الش ــن مواق ــام ع ــذا الع ــة ه ــفت دراس كش
مواضيــع رئيســة، وهــي: التماســك والتقــدم واالســتقرار والتحــول، 
مــع إيــاء اعتبــار خــاص للتأثيــر العالمــي لجائحــة كورونــا المســتجد. 
بــادئ ذي بــدء، قــام الباحثــون بقيــاس القيــم الشــخصية المصنفــة 
ــط  ــة لنم ــركات الرئيس ــد المح ــم تحدي ــلوك، ث ــي للس ــز رئيس كمحف
حيــاة الســعوديين، وتحليــل نمــط تطورهــا منــذ انطــاق المشــروع 
عــام 2016. مــن هنــا، أظهــرت النتائــج أن القيــم األســرية كانــت 
ــرم  ــة ه ــي قم ــا ف ــباب، إذ وضعوه ــات الش ــم اهتمام ــي صمي ف
ــة.  ــاة صحي ــع بحي ــة التمت ــى أولوي ــك عل ــة بذل ــات، متقدم األولوي
وبقطــع النظــر عــن االهتمــام الواضــح والفضــول الجلــي الــذي 
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األســرة  تبقــى  ككل،  والعالــم  مجتمعهــم  تجــاه  يظهرونــه 
المحفــز الرئيســي لجميــع الجوانــب األخــرى مــن حياتهــم الخاصــة. 
تأتــى أهميــة األســرة مــن خــال القســم الثانــي الــذي يركــز 
المصــادر  قيــاس  وحــاول  وأحامهــم  الشــباب  آمــال  علــى 
فــي  الســعودي.   الشــباب  لــدى  والرضــا  للتوتــر  الرئيســية 
ــاوف  ــرز مخ ــن أب ــن بي ــا م ــة أفراده ــرة وصح ــت األس ــع، كان الواق
الشــباب، خاصــة فــي ظــل األوضــاع الحاليــة المرتبطــة بجائحــة 
ــباب.  ــدى الش ــر ل ــدر للتوت ــرز مص ــي أب ــت كثان ــي صنف ــا الت كورون
تؤكــد هــذه النتائــج األثــر الكبيــر للجائحــة علــى حيــاة الشــباب.

ــعور  ــتوى ش ــى مس ــح إل ــذا المس ــن ه ــث م ــم الثال ــرق القس تط
الــذي  الرهيــب  االجتماعــي  التحــول  تجــاه  باالرتيــاح  الشــباب 
تشــهده المملكــة، فهــم يعيشــون فــي أكثــر دولــة تشــهد 
ــر دون  ــن أن يم ــذا ال يمك ــي، وه ــت الحال ــي الوق ــريًعا ف ــًرا س تغي
ــا. مــع ذلــك، فــإن النتائــج المســجلة  أن يتــرك فيهــم أثــًرا مهمًّ
فــي هــذا القســم مبشــرة، حيــث أظهــر الشــباب ارتياًحــا تجــاه 
طبيعــة التحــول االجتماعــي وســرعته، بينمــا أعــرب 18٪ فقــط 
هــذه  تجــاه  باالرتيــاح  شــعورهم  عــدم  عــن  المشــاركين  مــن 

بطــيء  نســقها  أن  منهــم   ٪45 اعتبــر  حيــن  فــي  التغييــرات، 
تتــم  أن  الشــباب  معظــم  يتمنــى  ذلــك،  علــى  عــاوة  للغايــة. 
ــقه. ــريع نس ــزه وتس ــي وتعزي ــول االجتماع ــى التح ــة عل المحافظ
ختاًمــا، تطــرق المســح إلــى نظــرة الشــباب الســعودي لبلدهــم 
المســح  تضمــن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  العالــم.  بــدول  مقارنــة 
مســاحة حــرة للشــباب ليعبــروا عــن آمالهــم ومخاوفهــم إزاء 
ــورت  ــد تمح ــم، فق ــعودية والعال ــة الس ــة العربي ــتقبل المملك مس
العربيــة  والمملكــة  العالــم  مســتقبل  إزاء  الشــباب  مخــاوف 
الســعودية حــول الحــروب والفقــر واإلرهــاب بصــورة أساســية. 
كمــا أبــدى الشــباب مخــاوف جدّيــة إزاء الفســاد والبطالــة فــي 
المملكــة. فــي المقابــل، تمنــى الشــباب مزيــدا مــن االزدهــار 
ــعودية. ــة الس ــة العربي ــي المملك ــد ف ــدم والتجدي ــور والتق والتط
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20.7m
إجمالي عدد السكان  (2020)

12.2%
نسبة الشباب بين  25-34نسبة الشباب بين  24-18

27.9%
البطالة بين الشباب  (2019)

17.5%

يعتقد الشباب أن المملكة ... القيم الموجهة لسلوكيات الشباب السعودي ..

يرغب العديد من الشباب
في رؤية تحول اجتماعي أسرع.

آمال الشباب إزاء مستقبل المملكة/العالم ..

مخاوف الشباب إزاء مستقبل المملكة/العالم ..

Safe 
40%

مزدهرة
8%

متحدة
9%

االبتكار
7%

حديثة
6%

ديناميكية
6%

التضامن
6%

فرصة متساوية / متعادلة
6%

التنوع
7%

التمكن
4%

التمتع بحياة
أسرية سعيدة

تشكيل مصدر
فخر للوالدين

التحلي باإليمان
وممارسة الشعائر الدينية

%44
من الشباب يعتقد أن التحول االجتماعي

يسير بنسق سريع

يشعرون باالرتياح تجاه
هذا النسق السريع.

 من بينهم

%71

العالم

السالم

السالمة

األمان

المملكة العربية
السعودية

التطوير

اإلزدهار

التقدم

العالم المملكة العربية
السعودية

الفقر

الحروب

الفساد

البطالة

االقتطاد

الحروب

الفقر

الفساد

البطالة

االقتطاد

قيم الشباب ...

أبرز مصادر التوتر عند الشباب .. 

يعتقد الشباب أن المملكة تهتم أكثر بـ ...

تحمل المسؤولية

الطموح

اإلنجاز

القدرة على التكيف

التوازن بين
البيت والعمل

اآلفاق المهنية

الحد من الفقر

احترام الوقت

اإليجابية

الحفاظ على الطبيعة

فرص العمل

تحمل المسؤولية

الطموح

االهتمام

اإلنجاز

القدرة على التكيف

الوضع المادي
في المستقبل

صحة أفراد األسرة

لمحة عن الشباب السعودي
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• القيم الشخصية: ُطلب من المشاركين اختيار القيم األقرب لشخصياتهم.

• قيم الثقافة الحالية: ُطلب من المشاركين اختيار القيم التي تصف ثقافة المجتمع على أفضل وجه.

ــون  ــي يتمن ــع الت ــة المجتم ــف ثقاف ــي تص ــم الت ــار القي ــاركين اختي ــن المش ــب م ــة: ُطل ــة المرغوب ــم الثقاف • قي

ــه. ــل وج ــى أفض ــا عل وجوده

• القيــم األكثــر واألقــل جاذبيــة مــن حيــث درجــة الرغبــة فيهــا )أو »قفــزات القيــم«(: بالنســبة لــكل قيمــة، ســنقوم 

بمقارنــة عــدد األصــوات التــي تعتبرهــا قيمــة مرغوبــة مقابــل عــدد األصــوات التــي تعتبرهــا قيمــة حالّيــة. فــي 

حــال تجــاوز عــدد األصــوات التــي تعتبرهــا قيمــة مرغوبــة عــدد األصــوات التــي تعتبرهــا قيمــة حالّيــة، تعتبــر هــذه 

القيمــة مــن بيــن القيــم األكثــر جاذبيــة مــن حيــث درجــة الرغبــة فيهــا. أمــا فــي حالــة وقــوع العكــس، تعتبــر القيمة 

مــن بيــن القيــم ذات األولويــة المنخفضــة.

المقدمة

الشــباب هــم مــن يحملــون مفاتيــح مســتقبل الوطــن، وباألخــص فــي 
ــدد  ــي الع ــة ثلث ــذه الفئ ــل ه ــعودية، إذ تمث ــة الس ــة العربي المملك
اإلجمالــي للســكان2. لهــذا الســبب، قضــت مؤسســة مســك الخيريــة 
الشــباب وفهمــا  قيــم  دراســة  فــي  الماضيــة  األربــع  الســنوات 

ــلوكياتهم. ــم وس ــا مواقفه ــكلون به ــي يش ــة الت والطريق
ســاهمت التقاريــر الثاثــة الســابقة فــي تعزيــز إدراك المؤسســة 
بالقضايــا المتصلــة بالشــباب. يعــد هــذا التقريــر — علــى الرغــم مــن 
اعتمــاده علــى نتائــج التقاريــر الســابقة — مختلفــا عنهــا مــن عــدة 
ا بالنســبة لنــا جميًعــا،  نواحــي. فــي الواقــع، يعتبــر عــام 2020 اســتثنائيًّ
ليــس بســبب تأثيــر جائحــة كورونــا المســتجد فقــط، بــل أيًضــا بســبب 
ــي  ــة ف ــة واالقتصادي ــرات االجتماعي ــن التغي ــنوات م ــاث س ــرور ث م
ــّدم  ــك، ق ــع ذل ــة 2030. م ــة المملك ــذ رؤي ــار تنفي ــي إط ــة ف المملك
ــذي سيســاهم  ــر والتأمــل، األمــر ال ــا فرصــة للتفكي هــذا العــام أيًض
ــي  ــاهم ف ــتثنائية ويس ــة اس ــباب بطريق ــخصية الش ــل ش ــي صق ف

ــة. ــهده المملك ــذي تش ــريع ال ــي الس ــول االجتماع ــم التح دع
المكتســبة  المعطيــات  تعزيــز  العــام  هــذا  الضــروري  مــن  كان 
ــيع  ــال توس ــن خ ــام 2016 م ــذ الع ــعودي من ــباب الس ــم الش ــول قي ح
ــت  ــاث لنمــوذج باري ــز الث ــر بمــا يتجــاوز الركائ نطــاق مجــاالت التفكي
ــة لهــذا  المســتخدم فــي المســوح الســابقة. تشــكل العناصــر الثاث
النمــوذج )القيــم الشــخصية وقيــم الثقافــة الحاليــة وقيــم الثقافــة 

ا لفهــم المصــادر الدفينــة المحركــة  المرغوبــة( عنصــًرا أساســيًّ
للدوافــع التــي تدعمهــا مبادئنــا كأفــراد ومواطنيــن. مــن هــذا 
المنطلــق، يتمثــل الهــدف الرئيســي لمســح هــذا العــام )2020( فــي 
تقديــم رؤيــة أوضــح حــول الســلوكيات واآلراء، وتوفيــر بيانــات يمكــن 
اعتمادهــا لتعزيــز اإلجــراءات والمبــادرات الوطنيــة المخصصــة لدعــم 

ــيقها.  ــباب وتنس للش
ــم الشــباب مــن خــال دراســة  ــر الضــوء علــى قي يســلط هــذا التقري
اآلراء والمواقــف المجمعــة عــن طريــق المســح. فــي هــذا المســح، 
ــى  ــتخداما عل ــر اس ــئلة األكث ــن األس ــن بي ــئلة م ــة أس ــدت ثاث اعتم
نمــوذج باريــت )انظــر الملحــق لاطــاع علــى التفاصيــل(. لإلجابــة عــن 
كل ســؤال مــن هــذه األســئلة، ُطلــب مــن المشــاركين اختيــار 10 قيــم 
مــن بيــن قائمــة تضــم أكثــر مــن 100 قيمــة، ونذكــر بخصــوص هــذه 

القيــم التفاصيــل التاليــة:
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8%
7

القيمة الشخصية، العالقة الشخصية، المجتمعية
(القيمة اإليجابية) = 0-4-6 القيمة الفردية،

العالقة الشخصية، المجتمعية
(القيمة المحددة المحتملة) = 0-1-0

العائق الثقافي = 10٪

6

5

4

3

2

1

8%

717

452
376
362
352

341
335
271
256

248
248

4(R)

3(I)
3(I)
4(I)
2(R)

2(R)
4(I)
7(R)
5(I)

5(I)
5(R)

3%

3%
3%

4%

المستوى القيم الشخصية
تحمل المسؤولية

الطموح
القيمة اإليجابية -

القيمة المحددة المحتملة -

I- فردية
R- عالقة شخصية
S- تنظيمية مجتمعية

اإلنجاز
القدرة على التكيف

االهتمام

التوازن بين البيت والعمل

االلتزام
الوضوح
التعاون

التعاطف

توزيع جميع القيم

P:

L:

Lمحبة الناس

19%

25%

15%

12%

1. ملخص النتائج

التماسك

يتمحــور هــذا التقريــر حــول أربعــة محــاور رئيســة منبثقــة مــن البيانــات المحصلــة: التماســك والتقــدم واالســتقرار والتحــول، كمــا يكشــف 
التقريــر عــن انعكاســات هــذه المحــاور علــى الحيــاة اليوميــة للشــباب وآمالهــم وأحامهــم مــن أجــل مســتقبل أفضــل فــي بلدهــم.

القيم الشخصية األعلى ترتيًبا لعام 2020:

ــورت  ــكة. تمح ــة ومتماس ــة قوي ــاء أم ــرورة بن ــى ض ــة 2030 عل ــة المملك ــزت رؤي رك
ــل  ــخصية مث ــات الش ــول العاق ــام 2020 ح ــال ع ــا خ ــى ترتيًب ــخصية األعل ــم الش القي
ــخصية  ــم ش ــدة قي ــال ع ــن احت ــم م ــى الرغ ــام«، عل ــؤولية« و »االهتم ــل المس »تحم
مثــل »الطمــوح« لمراكــز متقدمــة أيضــا. كمــا ركــزت عــدة قيــم علــى التطويــر الذاتــي 
ــل  ــية عام ــي أّن التنافس ــل ف ــة 2030 المتمث ــة المملك ــي لرؤي ــدأ األساس ــا للمب طبًق

ــوى. ــعودية أق ــة س ــة عربي ــاء مملك ــي بن ــري ف جوه

القيم الشخصية األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 106 قيمة شخصية
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

القسم الثاني: نظرة السعوديين
تجاه الحياة اليومية

التماسك

التقدم

االستقرار

التحول

القسم الثالث: آمال ومخاوف
الشباب السعودي

1.2. مجتمع قائم على الروابط األسرية

2.2. شباب حريص على العمل

3.2 الحرص على تطوير الذات

4.2 كوفيد-19 محفز للتأمل الذاتي

1.3. يبقى المجتمع في قلب االهتمامات

2.3. ضرورة تدعيم االندماج

3.3. دولة تقدر قيم السالم واألمان

4.3. التحول االجتماعي يدعو للتفاؤل
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التقدم

ــن  ــى هاتي ــرق إل ــيتم التط ــع، وس ــرة والمجتم ــي األس ــعودية ببنَيت ــة الس ــة العربي ــام المملك ــال اهتم ــن خ ــا م ــك أساًس ــرز التماس يب
ــمين 1.2 و 1.3.  ــي القس ــل ف ــن التفصي ــد م ــن بمزي النقطتي

القيم الشخصية األعلى ترتيًبا لعام 2020

ــوم  ــادي المدع ــي واالقتص ــول االجتماع ــل للتح ــم المتواص ــن دعمه ــباب ع ــرب الش أع
2030. وبالفعــل، تمحــورت بعــض قيــم الثقافــة المرغوبــة  فــي رؤيــة المملكــة 
ارة« و  حــول التماســك االجتماعــي: »الحــد مــن الفقــر« و »فــرص العمــل« و »الجــدًّ
»المســؤولية االجتماعيــة«، فــي حيــن شــملت القيــم األقــل جاذبيــة »التطفــل« و 

»التشــهير« و »خــرق النظــام«.

يبــرز التماســك أيضــا مــن خــال عــدم وجــود اختــاف كبيــر فــي إجابــات الشــباب: لــم تتأثــر 
القيــم الشــخصية األعلــى ترتيًبــا بعاملــي الجنــس أو منطقــة العيــش. 

القيم الشخصية األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 106 قيمة شخصية – حسب الجنس والمنطقة
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

حسب المنطقةحسب الجنس

الذكور

الطموح

الطموح

الطموحالطموحالطموحالطموحالطموح

اإلنجاز

اإلنجاز

اإلنجاز

اإلنجاز الشجاعة اإلنجاز

اإلنجاز

اإلنجاز

القدرة على التكيفالقدرة على التكيف

القدرة على التكيف

القدرة على التكيف

القدرة على التكيف

القدرة على التكيف

التعاون

التعاونالتعاون

االلتزامااللتزامااللتزام

االلتزام

االلتزام

االلتزام

التعاطفالتعاطفالتعاطفالتعاطف

التعاطف

التعاطف االهتمام

االهتماماالهتمام

االهتماماالهتماماالهتماماالهتمام

أن تكون محبوًباأن تكون محبوًبا

أن تكون محبوًبا

أن تكون محبوًبا

أن تكون محبوًبا

االنتماء

أن تكون محبوًباأن تكون محبوًبا

الوضوح

الوضوحالوضوح

الوضوح

الوضوح

المنطقة الوسطىالمنطقة الجنوبيةالمنطقة الشرقيةالمنطقة الشماليةالمنطقة الغربيةاإلناث

الموازنة بين
 الحياة والعمل

الموازنة بين 
الحياة والعمل

تحمل المسؤولية تحمل المسؤوليةتحمل المسؤوليةتحمل المسؤوليةتحمل المسؤوليةتحمل المسؤوليةتحمل المسؤولية

الموازنة بين
 الحياة والعمل

الموازنة بين
 الحياة والعمل

الموازنة بين
 الحياة والعمل

الموازنة بين
 الحياة والعمل

الموازنة بين
 الحياة والعمل
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القيم العشرة األعلى واألدنى ترتيًبا من حيث درجة الرغبة فيها لعام 2020 

الحد من الفقر
احترام الوقت

اإليجابية
الحفاظ على الطبيعة

فرص العمل
الجدارة
الرياضة

االنفتاح على العالم
المسؤولية االجتماعية

الوعي بالقيم
االنتماء القبلي

الفساد
مادي
التنمر

األصولية القبلية
عدم وضوح الرؤية

الفقر
خرق النظام

التطفل
التشهير

نسبة التطورالقيمة عدد المستجوبين الذين يعتبرون 
أنها قيمة ثقافية قائمة

عدد المستجوبين الذين يعتبرون 
أنها قيمة ثقافية مرغوب فيها

11
8
9

14
38
4

10
10
8

11
10
56
15
73
10
12
15
8

11
14

52
29
31
45

115
12
27
25
20
27
3

16
4

16
2
2
2
1
1
1

372%
262%
244%
221%
202%
200%
170%
150%
150%
145%
-70%
-71%
-73%
-78%
-80%
-83%
-86%
-87%
-90%
-92%

ــح  ــف أصب ــم 2.2 كي ــف القس ــور، وسيكش ــذا التط ــق ه ا لتحقي ــيًّ ــًا أساس ــة عام ــة االقتصادي ــر التنمي ُتعتب
العمــل أولويــة بالنســبة للشــباب، وســيحدد أوجــه االختــاف فــي المواقــف بيــن القطاعيــن الخــاص والعــام. 
ال شــك فــي أن التقــدم ينطــوي علــى خطــر تفاقــم االنقســامات االجتماعيــة، وســيتطرق القســم 2.3 إلــى 

الطلــب المتنامــي علــى تحقيــق التماســك االجتماعــي.

القيم العشرة األعلى والقيم العشرة األدنى من حيث قفزات القيم المسجلة:
 مقارنة بين قيم الثقافة الحالية وقيم الثقافة المرغوبة 

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
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قيم الثقافة الحالية األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 115 قيمة
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

قيم الثقافة المرغوبة األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 115 قيمة
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

االستقرار
الشــريعة  بمبــادئ  والتقيــد  االجتماعــي  والتماســك  المجتمــع  أن  الشــباب  ُيــدرك 
اإلســامية واألمــن واألمــان قيــم ال غنــى عنهــا لتحقيــق االزدهــار فــي المملكــة، حيــث 
ــن  ــاًرا م ــر اختي ــم األكث ــن القي ــتقرار ضم ــوم االس ــة بمفه ــم المرتبط ــذه القي وردت ه

ــاركين. ــل المش قب
ــل  ــي، مث ــه االجتماع ــات ذات التوج ــا القناع ــى ترتيًب ــة األعل ــم الحالي ــن القي ــن بي ــد م نج
ــن«، كمــا ناحــظ أن هــذه القناعــات قــد وردت  ــة المحرومي ــة المســنين« و »رعاي »رعاي
ــاد  ــأن الب ــن ب ــان المواطني ــى إيم ــدل عل ــا ي ــة، مم ــة المرغوب ــم الثقاف ــن قي ــا ضم أيًض

ــح. ــي االتجــاه الصحي تســير ف

يخلــق االســتقرار علــى المســتوى الوطنــي بيئــة محفــزة للتطويــر الذاتــي )ســيتم التطــرق إلــى هــذه الفكــرة فــي القســم 3.2(. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، وصــف الشــباب المملكــة العربيــة الســعودية بكلمــات مثــل »األمــن« و »االســتقرار« )ســيتم الرجــوع إلــى هــذه النقطــة بمزيــد 

مــن التفصيــل فــي القســم 3.3(.

قيم الثقافة الحالية األعلى ترتيًبا لعام 2020

قيم الثقافة المرغوبة األعلى ترتيًبا لعام 2020

7

6

5

4

3

2

1

12%

11%

13%

23%

9%
5%

7%
6%

9%
5%

366 

304
296
291
291

285
280
279
273

242

4(R)

4(S)
4(I)
4(R)
1(O)

2(R)
1(O)
7(R)
6(R)

4(S)

I- فردية
R- عالقة شخصية
O- تنظيمية
S- مجتمعية

P:

L:

العائق الثقافي = 16٪

المستوى القيم الثقافية القائمة
تحمل المسؤولية
رعاية المحرومين

القيمة اإليجابية -

القيمة المحددة -
المحتملة

القدرة على التكيف

القبول

إسكان ميسور التكلفة

الرعاية الصحية الفعالة

التعاون

رعاية المسنين

التعاطف

توزيع جميع القيم

االنتماء

13%
7

6

5

4

3

2

1

13%

15%

25%

9%
3%

6%
2%

2%
12%

355 

297
280
277
267

248
244
239
236

235

العائق الثقافي = 7٪

المستوى القيم الثقافية المرغوب فيها
القبول

إسكان ميسور التكلفة
القيمة اإليجابية -

القيمة المحددة المحتملة -
تحمل المسؤولية
رعاية المحرومين

فرص العمل
التعاطف

التفكير في األجيال القادمة
الرعاية الصحية الفعالة

االستقرار المالي

التعاون

توزيع جميع القيم
4(R)

1(O)
4(R)
4(S)
1(O)

7(R)
6(R)
7(S)
1(0)

1(I)

I- فردية
R- عالقة شخصية
O- تنظيمية
S- مجتمعية

P:

L:
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التحول

تعتبــر ســرعة التحــول االقتصــادي واالجتماعــي الــذي تشــهده البــاد أمًرا غير مســبوق، 
ممــا يعكــس خطــة التحــول الطموحــة التــي وضعتهــا الحكومــة. بلغــت نســبة الشــباب 
ــات المتوفــرة  المشــاركين الراضيــن علــى نســق التحــول فــي البــاد ٪78 حســب البيان
لدينــا، وهــي إشــارة قويــة إلــى تماشــي الجــدول الزمنــي الصــارم لتحقيــق رؤيــة 

المملكــة 2030 مــع رغبــة المواطنيــن.  

ما مدى شعورك باالرتياح تجاه سرعة التحول االجتماعي في بلدك؟

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

8%

30%
23% 25%

14%

ال أشعر باالرتياح ال أشعر باالرتياح إلى حد ما موقف محايد أشعر باالرتياح إلى حد ما أشعر بارتياح كبير

السؤال: ما مدى شعورك باالرتياح تجاه سرعة التحول االجتماعي في بلدك؟
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

لــم يشــهد ترتيــب القيــم تغيــرات كبيــرة بيــن العاميــن 2018 و2020، مــع ماحظــة وجــود تحــول وقتــي نحــو »اإليجابيــة« و »الصداقــة« 
فــي العــام 2019. تنســجم هــذه القيــم الشــخصية وغيرهــا مــن القيــم األعلــى ترتيًبــا خــال الفتــرة أعــاه، مثل«القــدرة علــى التكيــف« و 
»الطمــوح«، مــع المبــدأ األساســي لاســتراتيجية الوطنيــة للتحــول االجتماعــي الــذي ينــص علــى أّن »قيــم الوســطية والتســـامح واإلتقــان 
ــيء فهــو  ــك علــى ش ــي شــتى المجــاالت«3، وإن دل ذل ــة ف ــا األساســية لتحقيــق التنمي ــي مرتكزاتن ــة والشــفافية ه ــاط والعدال واالنضب

يعنــي أن التطــور الطبيعــي لشــخصية المواطــن الســعودي يحــدث بشــكل متناســق مــع برنامــج التحــول الطمــوح للمملكــة. 
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ال يوجــد اختــاف كبيــر فــي القيــم الشــخصية األعلــى ترتيًبــا بيــن الشــباب ومــن يبلغــون مــن العمــر 35 ســنة فمــا فــوق، حيــث يحمــل هــذا 
الجيــل ذات القناعــات التــي يحملهــا جيــل الشــباب، ويعتبــر ذلــك دليــًا آخــر علــى أن ســرعة التحــول االجتماعــي مائمــة وعلــى أنهــا ال تؤثــر 

ا. ا والجيــل األكبــر ســنًّ ســلًبا علــى العاقــة بيــن الجيــل األصغــر ســنًّ

مقارنة بين قيم الشباب السعودي األعلى ترتيبا خالل الفترة 2020-2018.

القيم الشخصية األعلى ترتيًبا 

القيم الشخصية األعلى ترتيًبا من ضمن قائمة تشمل 106 قيمة شخصية. تشير النسب المئوية إلى نسب المشاركين في المسح الذين اختاروا هذه القيم.
مقارنة بين األعوام 2020 و2019 و2018

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020؛ أكتوبر 2019؛ مارس 2018

ــة  ــمل 106 قيم ــة تش ــن قائم ــن ضم ــا م ــى ترتيًب ــخصية األعل ــم الش القي
ــخصية ش

المشاركين: تم تقسيمهم إلى فئتين: بين 18 و35 سنة وفوق
 35 سنة

تحت عمر 35 سنة فوق عمر 35 سنة

تحمل المسؤولية
الطموح

القدرة على التكيف
االهتمام

الموازنة بين الحياة والعمل
اإلنجاز

أن تكون محبوًبا
االلتزام
التعاون

التعاطف

تحمل المسؤولية
الطموح
اإلنجاز

القدرة على التكيف
أن تكون محبوًبا

الموازنة بين الحياة والعمل
االهتمام
الوضوح
التفوق

التعاطف

 القيم الشخصية األعلى ترتيًبا لعام
2018

 القيم الشخصية األعلى ترتيًبا لعام
2019

 القيم الشخصية األعلى ترتيًبا لعام
2020

تحمل المسؤولية
الطموح

اإلنجاز
محبة الناس

االهتمام
القدرة على التكيف

التوازن بين البيت والعمل
التعاطف

التفوق
الحذر

اإليجابية
الصداقة

الصبر
األخاق

الكرم
الثقة بالنفس

االحترام
االنتماء
الكفاءة

األمان

تحمل المسؤولية
الطموح

االهتمام
التميز
اإلنجاز

محبة الناس
الوضوح

التعاطف
االلتزام

الشهامة

66%
51%
40%
36%
34%
34%
31%
28%
26%
25%

30%
28%
26%
25%
23%
22%
20%
18%
18%
17%

61%
56%
48%
45%
44%
43%
43%
42%
36%
35%
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يقدر الشباب السعودي قيمة األسرة                 يبقى التمتع بحياة أسرية سعيدة 
وتشكيل مصدر فخر للوالدين من بين أبرز قيم أغلب الشباب.

يركز الشباب السعودي على العمل                 يعتبر الطموح الشخصي ثاني
 أهم قيمة شخصية بالنسبة للشباب وخاصة اإلناث منهم. مع ذلك، 

أفاد ٪43 من الشباب السعودي أن العمل هو المصدر الرئيس
 للتوتر بالنسبة إليهم.

يتيح االستقرار للشباب السعودي فرصة للتطوير الذاتي                 أتت قيم 
"اإلنجاز" و "أن تكون محبوًبا" و "التفوق" ضمن المراكز العشرة األولى

 في ترتيب القيم الشخصية لعام 2020، وأظهر الشباب الذكور على
 وجه الخصوص الرغبة في السفر.

أثر جائحة كورونا المستجد تأثيًرا كبيًرا على الشباب السعودي                   أتت المخاوف
الصحية، بما في ذلك المخاوف المتعلقة بجائحة كورونا المستجد،ضمن المصادر

 الخمسة األولى للتوتر. أفاد ٪61 من المشاركين و٪59 من الشباب المشارك
 في دراستنا بأنهم أصبحوا يقضون وقًتا أطول مع األسرة وفي التمعن في

 حياتهم؛ ربما نتيجة للجائحة.    

2. نظرة الشباب تجاه الحياة اليومية

مجتمع قائم على الروابط األسرية  .2.1

القيم التي توجه سلوكيات الشباب لعام 2020

37%
38%

28%
28%
27%
27%
26%
23%
19%
18%
13%
10%

التمتع بحياة أسرية سعيدة
تشكيل مصدر فخر لوالديك

التحلي باإليمان وممارسة الشعائر الدينية
التمتع بحياة صحية ومليئة بالنشاط (مارس الرياضة والتمتع بلياقة بدنية جيدة)

أن تكون  ثرًيا - القدرة على شراء كل ما تريد
امتالك مشروع خاص

السفر حول العالم
مساعدة اآلخرين (عبر العمل الخيري)

االنفتاح على ثقافات أخرى (الفنون واللغات وما إلى ذلك)
النجاح في عملك

أن تكون محاًطا باألصدقاء
الدفاع عن قضية معينة (حماية البيئة، تعليم أفضل، الحد من عدم المساواة في الدخل، إلخ.)

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من قائمة القيم التي توجه معظم سلوكياتك 
إجمالي المشاركين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كاختيار أول أو ثاني أو ثالث

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

ــط  ــة الرواب ــى أهمي ــواء عل ــد س ــى ح ــا عل ــوًرا وإناًث ــباب ذك ــد الش أك
ــدر  ــم مص ــاركين أن كونه ــن المش ــد م ــر العدي ــث يعتب ــرية، حي األس
ــاوف  ــدت المخ ــا تواج ــم، كم ــرز قيمه ــن أب ــن بي ــم م ــر لوالديه فخ
األســرية )خاصــة تلــك المرتبطــة بتملــك مســكن( فــي مراتــب 
متقدمــة ضمــن ترتيــب مصــادر القلــق. تعتبــر هــذه المعطيــات دليــًا 
ــي  ــل ف ــة 2030 المتمث ــة المملك ــداف رؤي ــد أه ــي أح ــى تماش عل
رفــع نســبة تملــك المســاكن بمقــدار ال يقــل عــن ٪5 مــع احتياجــات 

المواطنيــن 4.

تجــدر اإلشــارة إلــى أن ٪37 من المشــاركين الشــباب اختــاروا »كونهم 
مصــدر فخــر لوالديهــم« مــن بيــن القيــم الثاثــة األولــى الموجهــة 
لســلوكياتهم، حيــث أتــى هــذا االختيــار مباشــرة بعــد »التمتــع بحيــاة 
ــدد  ــاق ع ــرية ف ــم األس ــدد القي ــح أن ع ــن الواض ــعيدة«. م ــرية س أس

القيــم المرتبطــة بنمــط الحيــاة والمســار الوظيفــي.
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آفاقي المهنية
وضعي المادي على المدى الطويل

الصحة الجسدية / الطبية ألفراد أسرتي
صحتي الجسدية / الطبية

جائحة كورونا
وضعي المادي اليومي

سالمتي الشخصية
رفاهية أفراد أسرتي

الوحدة
المدرسة / التعليم

الحصول على إسكان
الوضع االجتماعي الحالي 

المناخ السياسي الحالي 
القدرة على تكوين أسرهم الخاصة

تغير المناخ
التحول االجتماعي

40%
43%

39%
37%
35%
26%
25%
25%
22%
20%
18%
17%
17%
16%
15%
13%
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0%
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20%
25%
30%
35%
40%
45% 43%
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31%

25%

28% 27%28%

25%
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الذكور اإلناث

السؤال: اعتماًدا على القائمة الواردة أدناه، رتب أبرز 5 مصادر للتوتر بالنسبة لك 
ــع )المرجــح 0.729( أو  ــث )المرجــح 0.81( أو الراب ــي )المرجــح 0.9( أو الثال ــاروا أحــد القيــم المذكــورة كخيارهــم األول )المرجــح 1( أو الثان ــن اخت المجمــوع المرجــح للمشــاركين الذي

ــح 0.656(. ــس )المرج الخام
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من قائمة القيم التي توجه معظم سلوكياتك 
نسبة المشاركين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كاختيار أول أو ثاني أو ثالث

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

القيم التي توجه سلوكيات الشباب لعام 2020

 القيم التي توجه سلوكيات الشباب لعام 2020

ــاة  ــع بحي ــار التمت ــًا الختي ــر مي ــم األكث ــور ه ــباب الذك ــظ أن الش ناح
ــة،  ــة مئوي ــارق 13 نقط ــك بف ــاث، وذل ــة باإلن ــعيدة مقارن ــرية س أس
ــن الجنســين فــي  ــة بي ــة القليل ــر الفروقــات اإلحصائي ــك مــن أكب وذل
مســح هــذا العــام. كمــا ناحــظ تركيــزا أكبــر مــن فئــة الذكــور علــى 
الديــن، حيــث أنهــم األكثــر ميــًا الختيــار الديــن مقارنــة باإلنــاث وذلــك 
بفــارق 6 نقــاط مئويــة. فــي المقابــل، ناحــظ تركيــزا أكبــر مــن 

اإلنــاث علــى كونهــم مصــدر فخــر لوالديهــم )بفــارق 5 نقــاط مئويــة 
مقارنــة بالذكــور( ومســاعدة اآلخريــن عمومــا، وهــو مــا يــدل علــى أن 
تصورهــم لمفهــوم األســرة يتجــاوز مفهــوم األســرة النــواة الــذي 

يركــز عليــه الشــباب الذكــور.  

مــن الماحــظ مــن خــال اإلجابــات المقدمــة فــي إطــار هــذا المســح 
رغبــة الشــباب فــي إســعاد والديهــم أو شــعورهم بضــرورة االرتقــاء 
ــلوكياتهم،  ــول س ــؤالنا ح ــن س ــة ع ــم. إجاب ــتوى توقعاته ــى مس إل

أفــاد ٪34 مــن الشــباب المشــاركين أنهــم ســبق لهــم الكــذب علــى 
والديهــم، حيــث كــرر  ٪13 منهــم الكــذب علــى والديهــم أكثــر مــن 

مــرة فــي الشــهر الواحــد.
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القيم األسرية األعلى ترتيًبا - حسب العام

القيم األسرية األعلى واألدنى ترتيًبا من حيث درجة الرغبة فيها لعام 2020

القيم الشخصية األسرية العشرة األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 106 قيمة شخصية  والمرتبة التي احتلتها كل قيمة ضمن القائمة.
مقارنة بين األعوام 2020 و2019 و2018

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020؛ أكتوبر 2019؛ مارس 2018

تطور القيم الشخصية المرتبطة باألسرة

الثقة
االنجاز الشخصي

الحوار
االلتزام
التقاليد

رعاية المسنين

#13
#38
#49
#68
#72
#73

+138%
+50%
+21%
-10%
-13%
-13%

القيــم األســرية الثالثــة األعلــى واألدنــى ترتيًبــا مــن بيــن قائمــة ضمــت 115 قيمــة شــخصية والمرتبــة التــي احتلتهــا كل قيمــة منهــا ضمــن قائمــة قيــم الثقافــة المرغوبــة. 
تشــير النســب المئويــة إلــى الفــارق بيــن عــدد المشــاركين الراغبيــن فــي وجــود القيمــة المحــددة فــي المملكــة العربيــة الســعودية وعــدد المشــاركين الذيــن يعتبــرون أن القيمــة 

ــا فــي المملكــة. منتشــرة حاليًّ
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020؛ أكتوبر 2019؛ مارس 2018

ــرة،  ــر بصفــة متوات ــار الشــباب المخــاوف األســرية كمصــدر للتوت اخت
كمــا حلــت الصحــة البدنيــة ألفــراد األســرة فــي المرتبــة الثالثــة ضمن 
ــا  ــر تجاهه ــا أكب ــباب حرًص ــر الش ــث أظه ــق، حي ــادر القل ــة مص قائم
ــت  ــك، حل ــى ذل ــة إل ــخصية. باإلضاف ــة الش ــم البدني ــًة بصحته مقارن
رعايــة األســرة فــي مراتــب متقدمــة، حيــث أبــرز الشــباب حرًصــا علــى 
ــن  ــخصية. م ــامتهم الش ــى س ــم عل ــدار حرصه ــرة بمق ــة األس رعاي
المثيــر للدهشــة أنــه علــى الرغــم مــن التركيــز الكبيــر علــى البنيــة 
األســرية وعلــى أهميتهــا البالغــة، إال أنهــم شــعورهم بالوحــدة 
احتــل مرتبــة متقدمــة؛ ويمكــن تفســير ذلــك بالعزلــة الناجمــة عــن 

ــا المســتجد. جائحــة كورون
ــن  ــوا ع ــباب أعرب ــن الش ــبياًّ م ــدوًدا نس ــدًدا مح ــح أن ع ــف المس كش
قلقهــم بشــأن القــدرة علــى تكويــن أســرهم الخاصــة، األمــر الــذي 
يتماشــى مــع معــدل المواليــد المرتفــع فــي المملكــة )2.3 مولــود 
ــرة  ــد األس ــى تزوي ــة 2030 عل ــة المملك ــرص رؤي ــرأة(، وح ــكل ام ل

ــة أبنائهــا5.  ــازم لتمكينهــا مــن رعاي بالدعــم ال

تــدل القيــم الشــخصية التــي اختارهــا الشــباب علــى أهميــة العاقــات 
الشــخصية، حيــث وردت قيــم »الرعايــة« و«التعاطــف« و«االلتــزام« 
و»الموازنــة بيــن البيــت والعمــل« ضمــن المراتــب العشــرة األولــى.
فــي الوقــت ذاتــه، يطالــب الشــباب بتعزيــز ثقافــة الحــوار فــي 
جوهريتيــن  قيمتيــن  »الحــوار«  و  »الثقــة«  تعتبــر  إذ  المجتمــع، 

ــع  ــة المجتم ــي ثقاف ــا ف ــي تعزيزهم ــعودي ف ــباب الس ــح الش يطم
ككل، فــي حيــن أتــت قيمَتــي »االلتــزام« و »التقاليــد« ضمــن القيــم 

ــارها.  ــن انتش ــد م ــي الح ــون ف ــي يرغب الت

 القيم الشخصية األسرية األعلى ترتيًبا لعام
2018

 القيم الشخصية األسرية األعلى ترتيًبا
لعام 2019

 القيم الشخصية األسرية األعلى ترتيًبا لعام
2020

االهتمام
الموازنة بين الحياة والعمل

التعاطف
االلتزام

االنتماء
اإلخاص

الشكر
التفكير في األجيال القادمة

الزواج / األسرة
االحترام

االحترام
األمان
الشكر
الثقة

اإلخاص
تقديم المشورة

التعاطف
الوفاء بالوعود

االنتماء
االلتزام

االهتمام
التعاطف

االلتزام
الموازنة بين الحياة والعمل

االحترام
التفكير في األجيال القادمة

الوفاء بالوعود
اإلصغاء

الثقة
األمان

66%
51%
40%
36%
34%
34%
31%
28%
26%
25%

30%
28%
26%
25%
23%
22%
20%
18%
18%
17%

61%
56%
48%
45%
44%
43%
43%
42%
36%
35%
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القيم المرتبطة بالعمل األعلى ترتيبا
من ضمن قائمة القيم الشخصية – حسب العام

القيم الشخصية العشرة المرتبطة بالعمل واألعلى ترتيًبا من ضمن قائمة تشمل 106 قيمة شخصية  والمرتبة التي احتلتها كل قيمة ضمن القائمة. 
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020؛ أكتوبر 2019؛ مارس 2018

2.2. شباب حريص على العمل

أظهــرت اإلجابــات عــن الســؤال المتعلــق بالقيــم أن المســار الوظيفــي 
أقــل أهميــة مــن األســرة ومــن الديــن بالنســبة للمشــاركين، حيــث لــم 
يصــل معــدل المشــاركين الذيــن اختــاروا »النجــاح فــي عملهــم« مــن 
ــرز القيــم الموجهــة لســلوكياتهم لمعــدل شــخص واحــد مــن  بيــن أب
بيــن كل خمســة أشــخاص. فــي المقابــل، اختــار ٪27 مــن المشــاركين 
ــاث  ــرز ث ــن أب ــن بي ــاص« م ــروع خ ــالك مش ــراء« أو »امت ــق الث »تحقي

قيــم موجهــة لســلوكياتهم.

تفــوق عــدد الشــابات علــى الشــباب فــي اختيــار القيــم المتعلقــة 
االختيــار دليــًا علــى حماســهن  المهنــي، ويعتبــر هــذا  بالمســار 
ــاح  ــابات النج ــن الش ــبة ٪22 م ــارت نس ــث اخت ــل، حي ــاه العم ــي تج العال
فــي العمــل كقيمــة لديهــم مقارنــة بنســبة ٪16 مــن الشــباب. كمــا 
تجــدر اإلشــارة إلــى أن األولويــة المســندة المتــاك مشــروع خــاص أمــر 
مشــجع للغايــة فــي ظــل هــدف رؤيــة المملكــة 2030 المتمثــل فــي 
رفــع مســاهمة المنشــآت الصغيــرة والمتوســطة فــي إجمالــي الناتــج 

ــام 2030 6. ــول الع ــى 35% بحل ــن ٪20 إل ــي م المحل

يــرى الشــباب فــي أنفســهم طموحــات كبيــرة وقــدرة عاليــة علــى 
العطــاء، حيــث شــملت القيــم الشــخصية التــي اختارهــا الشــباب خــال 
المســح الخــاص بالعــام 2020 عــدة قيــم مرتبطــة بالعمــل والمســار 
ــاز«  ــوح« و«اإلنج ــم »الطم ــل قي ــة، مث ــة المهني ــي والهوي الوظيف

ــظ  ــى. ناح ــرة األول ــب العش ــن المرات ــت ضم ــث كان ــوق«، حي و«التف
ــا بيــن هــذه القيــم والجهــود المبذولــة فــي إطــار  توافًقــا جليًّ
التحــول االجتماعــي الشــامل الهــادف إلــى االســتفادة القصــوى مــن 

ــي.  ــز ثقافــة األداء العال ــر تعزي ــة عب ــات القــوى العامل إمكان

القيم الشخصية المرتبطة بالعمل
األعلى ترتيبا للعام 2018

القيم الشخصية المرتبطة بالعمل
األعلى ترتيبا للعام 2019

القيم الشخصية المرتبطة بالعمل
األعلى ترتيبا للعام 2020

الطموح
اإلنجاز

التفوق
االلتزام

التدريب والتوجيه
االنضباط

المنافسة
العزيمة

التميز
الخبرة

االنضباط
الخبرة

الطموح
العزيمة والمثابرة

السمعة
االستقرار المالي
األمن الوظيفي

التفوق
االلتزام

التدريب والتوجيه

الطموح
التميز
االنجاز

االلتزام
التدريب والتوجيه

المنافسة
األمن الوظيفي

الخبرة
االستقرار المالي

األمان

#2
#3
#9

#11
#19
#22
#25
#30
#47
#54

#24
#26
#30
#33
#53
#59
#63
#65
#66
#71

#2
#4
#5
#9

#21
#28
#42
#60
#62
#44
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القيم التي توجه سلوكيات الشباب لعام 2020

يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من قائمة القيم
التي توجه معظم سلوكياتك

37%
38%

28%
28%
27%
27%
26%
23%
19%
18%
13%
10%

التمتع بحياة أسرية سعيدة
تشكيل مصدر فخر لوالديك

التحلي باإليمان وممارسة الشعائر الدينية
التمتع بحياة صحية ومليئة بالنشاط (مارس الرياضة والتمتع بلياقة بدنية جيدة)

أن تكون  ثرًيا - القدرة على شراء كل ما تريد
امتالك مشروع خاص

السفر حول العالم
مساعدة اآلخرين (عبر العمل الخيري)

االنفتاح على ثقافات أخرى (الفنون واللغات وما إلبى ذلك)
النجاح في عملك

أن تكون محاًطا باألصدقاء
الدفاع عن قضية معينة (حماية البيئة، تعليم أفضل، الحد من عدم المساواة في الدخل، إلخ.)

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من قائمة القيم التي توجه معظم سلوكياتك 
إجمالي المستجوبين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كقيمة أولى أو ثانية أو ثالثة

المستجوبين: بين 18-35 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من قائمة القيم التي توجه معظم سلوكياتك 
إجمالي المستجوبين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كخيار أول أو ثاني أو ثالث

المستجوبين: بين 18-35 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
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الذكور اإلناث

عمومــا، أفــاد أغلــب الشــباب أنهــم يتبنــون منهجــا مهنيــا فــي التعامــل مــع عملهــم ودراســتهم. فــي المقابــل، أفــاد ٪34 منهــم أنهــم 
كذبــوا علــى معلمهــم أو مديرهــم فــي بعــض األحيــان، مــن بينهــم ٪14 قامــوا بذلــك أكثــر مــن مــرة فــي الشــهر الواحــد.

فــي حيــن أن القيــم الموجهــة لســلوكيات الشــباب قــد ارتبطــت غالبــا باألســرة أو الديــن علــى حســاب المســار الوظيفــي حســب إجاباتهــم، إال أن 
أكبــر مصــادر التوتــر لهــذه الفئــة العمريــة قــد ارتبطــت باآلفــاق المهنيــة علــى المــدى البعيــد واالســتقرار المالــي. تشــير هــذه المعطيــات 
إلــى مخــاوف المواطنيــن بخصــوص مــدى توفــر فــرص العمــل فــي المســتقبل أو عــدم كســبهم لمداخيــل كافيــة لضمــان االســتقرار المالــي 

ألســرهم علــى المــدى البعيــد.    
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أبرز مصادر القلق لدى الشباب

السؤال: اعتمادا على القائمة الواردة أدناه، رتب أبرز 5 مصادر للتوتر بالنسبة لك 
ــع )المرجــح 0.729( أو  ــث )المرجــح 0.81( أو الراب ــي )المرجــح 0.9( أو الثال ــاروا أحــد القيــم المذكــورة كخيارهــم األول )المرجــح 1( أو الثان ــن اخت المجمــوع المرجــح للمشــاركين الذي

ــح 0.656(. ــس )المرج الخام
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

ــي احتلتهــا كل  ــة الت ــن قائمــة ضمــت 115 قيمــة شــخصية والمرتب ــا مــن بي ــى ترتيًب ــة المرتبطــة بالعمــل األدن ــم الثالث ــا والقي ــى ترتيًب ــة المرتبطــة بالعمــل األعل ــم الثالث القي
قيمــة منهــا ضمــن قائمــة قيــم الثقافــة المرغوبــة. تشــير النســب المئويــة إلــى الفــارق بيــن عــدد المشــاركين الراغبيــن فــي وجــود القيمــة المحــددة فــي المملكــة العربيــة 

ــا فــي المملكــة. الســعودية وعــدد المشــاركين الذيــن يعتبــرون أن القيمــة منتشــرة حاليًّ
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

40%
43%

39%
37%
35%
26%
25%
25%
22%
20%
18%
17%
17%
16%
15%
13%

آفاقي المهنية
وضعي المادي على المدى الطويل

الصحة الجسدية / الطبية ألفراد أسرتي
صحتي الجسدية / الطبية

جائحة كورونا
وضعي المادي اليومي

سالمتي الشخصية
رفاهية أفراد أسرتي

الوحدة
المدرسة / التعليم

الحصول على إسكان
الوضع االجتماعي الحالي 

المناخ السياسي الحالي 
القدرة على تكوين أسرهم الخاصة

تغير المناخ
التحول االجتماعي

القيم المرتبطة بالعمل األعلى واألدنى ترتيبا من حيث درجة الرغبة فيها

قفزات القيم الشخصية المرتبطة بالعمل

فرص عمل
الجدارة

االحتياجات المادية
تحمل المسؤولية

البيروقراطية
البطالة

#5
#6

#16
#80
#92
#99

+203%
+200%
+117%
-19%
-46%
-63%

مــن الواضــح أن الشــباب يرغبــون فــي العمــل فــي أماكــن أكثــر 
ارة« ضمــن  عصريــة، حيــث أتــت قيــم »فــرص العمــل« و »الجــدًّ
ــوا  ــي يرغــب الشــباب، ذكــوًرا كان ــم المرتبطــة بالعمــل الت أهــم القي
ــم  ــت قي ــن أت ــي حي ــع، ف ــة المجتم ــي ثقاف ــها ف ــي غرس ــا، ف أو إناًث
»البيروقراطيــة« و »البطالــة« ضمــن القيــم األدنــى ترتيًبــا مــن حيــث 
ــة الشــباب مشــكلة  ــزال بطال درجــة الرغبــة فيهــا. فــي الواقــع، ال ت
ــل«  ــرص العم ــجيل »ف ــن تس ــم م ــى الرغ ــاد، فعل ــي الب ــة ف رئيس

ــى  ــة األعل ــم الثقافــة المرغوب ــة إلخامســة ضمــن قائمــة قي للمرتب
ترتيًبــا إال أنهــا لــم تتجــاوز المرتبــة 36 ضمــن قيــم الثقافــة الحاليــة. 
يبلــغ معــدل البطالــة حاليــا فــي المملكــة ٪27.8 مقارنة بالمســتوى 
العالمــي البالــغ 7٪15.9، وتعكــس هــذه المعطيــات أهميــة تحقيــق 
الهــدف الــذي رســمته المملكــة العربيــة الســعودية والممتثــل 

ــام 2030. ــول الع ــى ٪7 بحل ــة إل ــدل البطال ــض مع ــي تخفي ف
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مقارنة بين المستجوبين التابعين للقطاع الخاص والتابعين للقطاع العام 

القطاع العامالقطاع الخاصالمرتبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

االبتكار
التطوير
اإلخاص
االلتزام

المساواة
النزاهة
االنضباط
التعاون

المنافسة
تحمل المسؤولية

العدل
اإلبداع

المثابرة
االزدهار
عصري

اإلخاص
االلتزام

المساواة
التعاون
العدل

االنضباط
اإلبداع

التطوير
االبتكار
النزاهة
الصبر

المثابرة
المشاركة
التواضع
األمان

القيم الثالثة األعلى ترتيًبا التي تميز قطاع عمل المشاركين 
المشاركين: 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

ــزال االختافــات فــي القيــم المؤسســية قائمــة بيــن القطاعيــن  ال ت
العــام والخــاص، فعلــى الرغــم مــن احتــال قيمــة »االبتــكار« للمرتبــة 
األولــى فــي اختيــارات العامليــن بالقطــاع الخــاص، إال أنهــا لــم تحقــق 
ســوى المرتبــة العاشــرة علــى مســتوى القطــاع الحكومــي. ويعتبــر 
ــة  ــعي المملك ــل س ــي ظ ــة ف ــا للغاي ــًا مهمًّ ــاف عام ــذا االخت ه

المتواصــل إلــى تعزيــز االســتثمارات  فــي القطــاع الخــاص8.
ناحــظ أن المشــاركين المنتميــن إلــى القطــاع الحكومــي هــم األكثــر 
ميــًا الختيــار »التعــاون« كأبــرز القيــم فــي قطاعهــم، أمــا بالنســبة 
للقطــاع الخــاص، فلــم تحقــق هــذه القيمــة ســوى المرتبــة التاســعة 
مــن بيــن اختيــارات المشــاركين. كمــا ناحــظ اتجاًهــا مماثــًا بالنســبة 
لقيمــة »العــدل«، حيــث حققــت المرتبــة الثالثــة علــى مســتوى 

القطــاع الحكومــي، فــي حيــن أنهــا لــم تحقــق ســوى المرتبــة 
الثالثــة عشــر علــى مســتوى القطــاع الخــاص. بــرزت قيــم »االنضباط« 
و »المنافســة« و »تحمــل المســؤولية« و »االزدهــار« فــي القطــاع 
الخــاص، بينمــا بــرزت قيــم »الرحمــة« و »المثابــرة« و »الســالمة« و 

»التفانــي« فــي القطــاع الحكومــي. 
بغــض النظــر عــن هــذه االختافــات، يمكــن أن ناحــظ عــدة قواســم 
مشــتركة بيــن القطاعيــن، حيــث أتــت قيــم »الصــدق« و »االلتــزام« 
و »المســاواة« و »النزاهــة« و »التنميــة« و »اإلبــداع« مــن ضمــن 
القيــم األكثــر اختيــاًرا مــن قبــل المشــاركين التابعيــن للقطاعيــن 

العــام والخــاص علــى حــد ســواء. 
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ــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 خطــة لخلــق فــرص عمــل مناســبة للمواطنيــن مــن خــال دعــم المنشــآت الصغيــرة  وضعــت رؤي
ا لاســتفادة مــن طاقــات الشــباب الســعودي الــذي يشــكل نســبة كبيــرة مــن  ــادة األعمــال التــي تعتبــر شــرطا أساســيًّ والمتوســطة وري

ــاث المتعلمــات فــي القــوى العاملــة. ــز مشــاركة اإلن ســكان المملكــة وتعزي

الشباب السعودي يملك نظرة إيجابية
تجاه ريادة األعمال - مقارنة دولية 

يتمثل الهدف الثاني لرؤية 2030 في »تعزيز ودعم ثقافة االبتكار وريادة األعمال ونمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة«9.

بصفــة عامــة، يملــك الشــباب الســعودي نظــرة إيجابيــة تجــاه ريــادة األعمــال، وخاصــة رواد األعمــال الشــباب، إذ أعــرب ٪79 مــن الشــباب 
المشــاركين فــي الدراســة التــي أجرتهــا مؤسســة مســك إلخيريــة قبــل انعقــاد قمــة شــباب العشــرين عــن إيمانهــم بــأن الســعوديين 
ا مقارنــة ببقيــة دول مجموعــة العشــرين.. أكثــر ميــًا لدعــم رواد األعمــال الشــباب علــى وجــه الخصــوص مقابــل رواد األعمــال األكبــر ســنًّ

ما مدى احتمال دعم مواطني بلدك لرواد األعمال الشباب
ا؟  مقارنة برواد األعمال األكبر سنًّ

ا؟ السؤال: ما مدى احتمال دعم مواطني بلدك لرواد األعمال الشباب مقارنة برواد األعمال األكبر سنًّ
مقارنة بين دول مجموعة العشرين

المشاركون: أقل من 35 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 8 إلى 18 سبتمبر 2020

91%
90%
87%
80%
79%
75%
71%
70%
70%
69%
68%
65%
64%
64%
62%
61%
59%
57%
53%

إندونيسيا
الصين
الهند

المكسيك
المملكة السعودية العربية

األرجنتين
تركيا

أفريقيا الجنوبية
المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية
أستراليا

كوريا الجنوبية
كندا

البرازيل
روسيا
ألمانيا
فرنسا
اليابان
إيطاليا

2.3. الحرص على تطوير الذات

ــباب  ــة للش ــة مائم ــة بيئ ــهده المملك ــذي تش ــتقرار ال ــر االس يوف
ــم  ــول العال ــفر ح ــة الس ــر قيم ــذات. تعتب ــر ال ــى تطوي ــز عل للتركي
ــباب  ــة ش ــن كل أربع ــد م ــا واح ــث اختاره ــباب، حي ــن الش ــائعة بي ش
كإحــدى المحفــزات الرئيســة لســلوكياتهم، كمــا تعتبــر الرغبــة فــي 
ــا،  ــارات الشــائعة أيًض االنفتــاح علــى ثقافــات جديــدة مــن بيــن إلخي
ــن  ــدة م ــاركين كواح ــة مش ــن كل خمس ــن بي ــد م ــا واح ــث اختاره حي
أبــرز القيــم. تــدل هــذه النتائــج علــى شــعور الشــباب بالحمــاس تجــاه 

ــة  ــرص الثقافي ــر الف ــق بتطوي ــة 2030 المتعل ــة المملك ــج رؤي برنام
ــة. ــي المملك ــة ف والترفيهي

ناحــظ أن معــدل اختيــار الشــباب الذكــور لهــذه القيــم مرتفــع مقارنة 
باإلنــاث )بفــارق خمســة نقــاط مئويــة بالنســبة لانفتــاح علــى ثقافات 

جديــدة وثاثــة نقــاط مئويــة بالنســبة للســفر حــول العالم(.  
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القيم الموجهة لسلوكيات الشباب 

37%
38%

28%
28%
27%
27%
26%
23%
19%
18%
13%
10%

التمتع بحياة أسرية سعيدة
تشكيل مصدر فخر لوالديك

التحلي باإليمان وممارسة الشعائر الدينية
التمتع بحياة صحية ومليئة بالنشاط (مارس الرياضة والتمتع بلياقة بدنية جيدة)

أن تكون  ثرًيا - القدرة على شراء كل ما تريد
امتالك مشروع خاص

السفر حول العالم
مساعدة اآلخرين (عبر العمل الخيري)

االنفتاح على ثقافات أخرى (الفنون واللغات وما إلى ذلك)
النجاح في عملك

أن تكون محاًطا باألصدقاء
الدفاع عن قضية معينة (حماية البيئة، تعليم أفضل، الحد من عدم المساواة في الدخل، إلخ.)

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من قائمة القيم التي توجه معظم سلوكياتك 
إجمالي المشاركين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كاختيار أول أو ثاني أو ثالث

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من قائمة القيم التي توجه معظم سلوكياتك 
إجمالي المشاركين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كاختيار أول أو ثاني أو ثالث

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

القيم الموجهة لسلوكيات الشباب
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الذكور اإلناث

ــتعدادهم  ــى اس ــباب إل ــا الش ــي اختاره ــلوكيات الت ــض الس ــير بع تش
ــكانية  ــات الس ــة بالفئ ــر مقارن ــتعداًدا أكب ــدة )اس ــارب جدي ــوض تج لخ
ــباب  ــع الش ــر تدف ــريعة للتغيي ــرة الس ــي أن الوتي ــك ف ــرى(. ال ش األخ

ــاد  ــل اعتم ــا قب ــن ممكًن ــم يك ــذي ل ــر ال ــم، األم ــدي قدراته ــى تح إل
ــلوكيات ال  ــذه الس ــر أن ه ــت للنظ ــن الاف ــة 2030. م ــة المملك رؤي

ــة. ــر أو المنطق ــس أو العم ــب الجن ــًرا حس ــا كبي ــف اختاف تختل
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كم عدد المرات التي مارست فيها
كل سلوك من السلوكيات التالية؟

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1%4%4%

1%4% 5%

2% 7% 8%

2% 11% 21%

3% 10% 17%

3% 11% 17%

3% 14% 23%

4% 15% 23%

10% 7% 4%

13% 65% 12%

9% 18% 16%

7% 10% 8%

6% 10% 6%

4% 10% 9%

أكل اللحوم

استهالك المشروبات الكحولية

حمل السالح

التنمر

الكذب على والديك

رمي الفضالت في البيئة

الكذب على المعلم / المدير

التغيب عن الصفوف

المغازلة

الشجار

معاملة األشخاص ذوي األعراق األخرى
بطريقة مختلفة

معاملة األشخاص المعتنقين
لديانة أخرى بطريقة مختلفة

تفويت الصالة

تدخين السجائر

أقل من مرة واحدة في الشهر 

أكثر من مرة واحدة في الشهر 

مرة واحدة في اليوم على األقل

السؤال: كم عدد المرات التي مارست فيها كل سلوك من السلوكيات التالية؟
المشاركين: بين 18 و35 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
ــوا »بيــن مــرة واحــدة وخمســةمرات فــي األســبوع« و »بيــن مــرة واحــدة وخمســة مــرات فــي  مالحظــة: أكثــر مــن مــرة واحــدة فــي الشــهر = نســبة المشــاركين الذيــن أجاب

الشــهر«
مالحظة: أقل من مرة واحدة في الشهر = نسبة المشاركين الذين أجابوا »بين ست مرات واثنا عشر مرة في العام« و »بين مرة واحدة وخمسة مرات في العام«

المســح  الشــباب فــي  اختارهــا  التــي  الشــخصية  القيــم  تشــمل 
الخــاص بالعــام 2020 عــدة قيــم مرتبطــة بالتطويــر الذاتــي والتنميــة 
الشــخصية، إذ تعكــس معظــم هــذه القيــم التوجهــات التــي كشــفت 
عنهــا األقســام الســابقة مــن هــذا التقريــر، مثــل »الطمــوح« و 

»اإلنجــاز« و »التفــوق«. كمــا حققــت قيمــة »التعليــم المســتمر« 
المرتبــة الرابعــة عشــر ضمــن قائمــة القيــم الشــخصية لعــام 2020، 

ــاة. ــم مــدى الحي ــذي يعكــس اســتعداد الشــباب للتعل األمــر ال
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القيم الشخصية المرتبطة بالتطوير الذاتي األعلى
 ترتيًبا من بين جميع القيم – حسب العام

2018 2019 2020

الطموح
اإلنجاز

أن تكون محبوًبا
التفوق

التعلم المستمر
االنضباط

التفاعل االجتماعي
العزيمة

الصبر
الحماس

اإليجابية
الثقة بالنفس

النزاهة
الحرية الشخصية

االعتماد على الذات
االنضباط
الطموح

العزيمة والمثابرة
الحكمة

تحقيق الذات

الطموح
اإلنجاز

أن تكون محبوًبا
التفاعل االجتماعي

التعلم المستمر
الصبر

الثقة بالنفس
الحماس

االعتماد على الذات
الحرية الشخصية

#2
#3
#4
#9
#14
#22
#26
#30
#34
#41

#1
#6
#8
#19
#20
#24
#30
#33
#35
#38

#2
#5
#6
#15
#25
#31
#33
#41
#45
#48

القيم الشخصية العشرة األعلى ترتيًبا من ضمن قائمة تشمل 106 قيمة شخصية والمرتبة التي احتلتها كل قيمة ضمن القائمة.
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020؛ أكتوبر 2019؛ مارس 2018

القيــم الثالثــة المرتبطــة بالتطويــر الذاتــي األعلــى ترتيًبــا والقيــم الثالثــة المرتبطــة بالتطويــر الذاتــي األدنــى ترتيًبــا مــن بيــن قائمــة ضمــت 115 قيمــة شــخصية  والمرتبــة التــي 
احتلتهــا كل قيمــة منهــا ضمــن قائمــة قيــم الثقافــة المرغوبــة. تشــير النســب المئويــة إلــى الفــارق بيــن عــدد المشــاركين الراغبيــن فــي وجــود القيمــة المحــددة فــي المملكــة 

ــا فــي المملكــة. العربيــة الســعودية وعــدد المشــاركين الذيــن يعتبــرون أن القيمــة منتشــرة حاليًّ
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

القيم المرتبطة بالتطوير الذاتي األعلى واألدنى ترتيبا من حيث درجة الرغبة فيها

تطور القيم الشخصية المرتبطة بالتطوير الذاتي

اإليجابية
االعتماد على الذات

الحرية الشخصية
فرص التعليم

اإلبداع
االنتماء

#3
#14
#17
#66
#81
#90

+244%
+129%
+114%

-8%
-21%
-37%

2.4. كورونا المستجد محفز للتأمل الذاتي

ناحــظ أن الشــباب يتميــز بالتفــاؤل والثقــة بالنفــس، حيــث أتــت 
أكثــر  الــذات« ضمــن  علــى  و »االعتمــاد  قيمَتــي »اإليجابيــة« 
ــة  ــي ثقاف ــائها ف ــي ارس ــباب ف ــب الش ــي يرغ ــخصية الت ــم الش القي

مجتمعهــم فــي حيــن أتــت قيمَتــي »اإلبــداع« و »االنتمــاء« ضمــن 
ــا. ــى ترتيًب ــم األدن القي

كشــف هــذا البحــث الــذي ُأجــري خــال فتــرة انتشــار جائحــة كورونــا 
المســتجد أن الشــباب الســعودي لديــه بعــض المخــاوف إزاء آثــار 
الجائحــة ويتوقــع أن تتســبب فــي إحــداث عــدة تغييــرات علــى عالــم 
العمــل علــى المــدى البعيــد، كمــا أفــاد جــزء كبيــر مــن المشــاركين 

ــة. ــبب الجائح ــلوكياتهم بس ــر س ــال تغيي باحتم

ــة  ــة المترتب ــاوف الصحي ــتجد والمخ ــا المس ــة كورون ــر جائح تعتب
عليــه مــن أبــرز مصــادر القلــق لــدى الشــباب، حيــث أتــت جائحــة كورونا 
فــي المرتبــة الخامســة ضمــن أبــرز مصــادر التوتــر لــدى المشــاركين.  
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السؤال: اعتماًدا على القائمة الواردة أدناه، رتب أبرز 5 مصادر للتوتر بالنسبة لك 
ــح 0.729( أو  ــع )المرج ــح 0.81( أو الراب ــث )المرج ــح 0.9( أو الثال ــي )المرج ــح 1( أو الثان ــم األول )المرج ــورة كخياره ــم المذك ــد القي ــاروا أح ــن اخت ــاركين الذي ــح للمش ــوع المرج المجم

ــح 0.656(. ــس )المرج الخام
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

السؤال: في ظل جائحة كورونا المستجد، هل أصبحت أكثر أو أقل مياًل لـ...
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
مالحظة: نسبة المشاركين حسب الفئة الذين اختاروا »أكثر مياًل إلى حد كبير« »أكثر مياًل إلى حد ما« )أي أكثر مياًل بصفة عامة(

أبرز مصادر القلق لدى الشباب

40%
43%

39%
37%
35%
26%
25%
25%
22%
20%
18%
17%
17%
16%
15%
13%

آفاقي المهنية
وضعي المادي على المدى الطويل

الصحة الجسدية / الطبية ألفراد أسرتي
صحتي الجسدية / الطبية

جائحة كورونا
وضعي المادي اليومي

سالمتي الشخصية
رفاهية أفراد أسرتي

الوحدة
المدرسة / التعليم

الحصول على إسكان
الوضع االجتماعي الحالي 

المناخ السياسي الحالي 
القدرة على تكوين أسرهم الخاصة

تغير المناخ
التحول االجتماعي

في ظل جائحة كورونا المستجد، هل أصبحت أكثر أو أقل مياًل لـ...

69%
61%
59%
59%
58%
56%
53%
51%
51%
50%
49%
49%
41%
37%
31%

غسل اليدين
قضاء وقًتا مع أفراد األسرة

التأمل في الحياة
قضاء  الوقت على مواقع التواصل االجتماعي

مشاهدة األفالم أو التلفاز
إحداث تغييرات في حياتي

تعرف على القضايا االجتماعية
ممارسه الرياضه

التفكير في القضايا الجديدة المؤثرة على العالم
القراءة

اكتساب هواية جديدة
التفكير في القضايا الجديدة المؤثرة على المملكة

العمل
التعامل مع أفراد المجتمع

زيارة الطبيب

غيــر الشــباب عــدة جوانــب مــن أســلوب حياتهــم اســتجابة للتحديــات 
ــار  ــاف آث ــعًيا الكتش ــتجد، وس ــا المس ــة كورون ــا جائح ــي فرضته الت
الجائحــة علــى حيــاة الشــباب الذكــور واإلنــاث، طلبنــا مــن المشــاركين 
فــي المســح أن يخبرونــا كيــف أثــرت الجائحــة علــى أنشــطتهم. أجــاب 
٪78 مــن المشــاركين بأنهــم أصبحــوا اآلن أكثــر ميــًا للتمعــن فــي 
حياتهــم، وأفــاد عــدد مماثــل تقريًبــا )٪77( بأنهــم أصبحــوا اآلن أكثــر 

ميــًا إلحــداث تغييــرات فــي حياتهــم.
كمــا يمكــن أن ناحــظ بعــض اآلثــار الجانبيــة اإليجابيــة لتوقــف الحيــاة 
العاديــة نتيجــة للجائحــة، فعلــى ســبيل المثــال، أفــاد ٪82 مــن 
ــول  ــت أط ــاء وق ــًا لقض ــر مي ــوا اآلن أكث ــم أصبح ــاركين أنه المش
مــع األســرة، فــي حيــن أفــاد ٪64 منهــم بأنهــم أصبحــوا أكثــر 
ا مــع هــدف  ميــًا لممارســة الرياضــة. تأتــي هــذه التغيــرات تماشــيًّ
رؤيــة المملكــة 2030 المتمثــل فــي زيــادة عــدد المواطنيــن الذيــن 

ــام. ــة بانتظ ــون الرياض يمارس

قــام العديــد باســتغال هــذه الفتــرة للمشــاركة فــي مواجهــة 
ــا  ــاد ثلث ــة، إذ أف ــطة دولي ــي أنش ــراط ف ــة أو االنخ ــات العالمي التحدي
المشــاركين بأنهــم كانــوا أكثــر ميــًا الكتســاب هوايــة جديــدة 
ــًا  ــر مي ــوا أكث ــم كان ــة أنه ــبة مماثل ــادت نس ــة، وأف ــبب الجائح بس
ــعودي  ــباب الس ــن الش ــاد ٪71 م ــك، أف ــى ذل ــة إل ــراءة. باإلضاف للق
بأنهــم أصبحــوا اآلن أكثــر ميــًا للمشــاركة فــي مواجهــة التحديــات 
العالميــة، وأفــادت نســبة قريبــة مــن المشــاركين )٪68( بأنهــم 
أصبحــوا اآلن أكثــر ميــًا للتفكيــر فــي القضايــا المؤثــرة علــى 

المملكــة.

قيم الشباب السعودي 2020 28



يتوقــع الشــباب أن يكــون لجائحــة كورونــا المســتجد تأثيــًرا علــى ظــروف 
عملهــم

ــة  ــاد قم ــًدا النعق ــة تمهي ــك الخيري ــة مس ــه مؤسس ــذي أجرت ــث ال ــدم البح يق
شــباب العشــرين معلومــات إضافيــة حــول وجهــات نظــر الشــباب بخصــوص اآلثــار 
طويلــة األمــد التــي تســببت بهــا الجائحــة علــى ظــروف عملهــم، حيــث يعتقــد 
٪10 فقــط مــن الشــباب الســعودي أن كورونــا المســتجد لــن يكــون لــه أي تأثيــر 

علــى ظــروف عملهــم. 

عموًمــا، تتماشــى التصــورات حــول اآلثــار طويلــة األمــد التي تســببت بهــا الجائحة 
ــة دول  ــي بقي ــائدة ف ــورات الس ــع التص ــة م ــي المملك ــل ف ــروف العم ــى ظ عل
مجموعــة العشــرين، مــع اســتثناء واحــد، وهــو أن الشــباب الســعودي أكثــر ميــًا 
بنســبة %5 لاعتقــاد بــأن أربــاب العمــل سيســعون لتوظيــف المزيــد مــن الشــباب، 

األمــر الــذي يعتبــر دليــًا آخــر علــى روح التفــاؤل التــي يتســم بهــا هــذا الجيــل. 

تأثير كورونا المستجد على ظروف عمل الشباب الحالية
 أو المستقبلية

5%
0%

10%
15%
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25%
30%
35%
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45% 41% 39%

33% 34%

29% 29%

21% 25%

12% 10%
10% 8% 7% 5%

ال أدري

متوسط مجموعة العشرينالمملكة العربية السعودية

سيطلب أصحابلن يؤثر
العمل المزيد

من الشباب

سيطلب أصحاب
العمل  موظفين

أكبر سنا وأكثر خبرة

سينخفض الطلب على
البضائع والخدمات

التقليدية، مما سيؤدي
إلى فقدان األشخاص لعملهم

سيزيد الطلب على
العمال ذوي المهارات

التكنولوجية

ستتغير عادات مكان
العمل نظرا لالنتقال
إلى العمل عن ُبعد

السؤال: كيف سيؤثر كورونا المستجد على ظروف عملك الحالية أو المستقبلية؟
العــدد اإلجمالــي للمشــاركين الذيــن اختــاروا الخيــارات أعــاله كعوامــل مرتبطــة بالعمــل تأثــرت بكورونــا المســتجد – المعــدل المســجل بالنســبة لــدول مجموعــة العشــرين 

ــات المشــاركين الســعوديين  ــة بإجاب مقارن
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 8 إلى 18 سبتمبر 2020
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القيم الشخصية العشرة األعلى ترتيبا من ضمن قائمة ضمت 106 قيمة شخصية والمرتبة التي احتلتها كل قيمة ضمن القائمة.
المستجوبين: بين 18-35 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020؛ أكتوبر 2019؛ مارس 2018

آمال الشباب السعودي وأحالمهم  .3

3.1. يبقى المجتمع في قلب االهتمامات

يركز الشباب السعودي على أهمية المجتمع                حلت قيمة "اإليمان" المرتبة 
الثالثة لدى الشباب الذكور، في حين أتت "المساعدة" مع قيمة أخرى في المرتبة 
الثالثة لدى اإلناث، وأتت قيمة "الثقة االجتماعية" بين أبرز قيم الثقافة المرغوبة.

يأمل الشباب السعودي في تعزيز التماسك االجتماعي               جاءت قيمَتي "فرص العمل" 
و "األجيال القادمة" بين أعلى عشر قيم ثقافة مرغوبة، خاصًة بالنسبة للمشاركين من

 الفئة العمرية 35 سنة فما فوق.

يعتمد الشباب السعودي على السالم واالستقرار                اختار ٪40 من المشاركين
 قيمة "األمن" كأفضل وصف للبالد.

يشعر الشباب السعودي بالتفاؤل تجاه التحول االجتماعي                يعتقد 45٪ 
من المشاركين أن البالد تشهد تحوًال سريًعا،كما يشعر معظم الشباب بأريحية 

تامة تجاه سرعة هذا التحول. 

القيم المرتبطة بالمجتمع األعلى ترتيبا
من بين جميع القيم – حسب العام

ــذي تشــهده المملكــة، اســتمر  حتــى فــي ظــل التحــول الســريع ال
ــم،  ــي حياته ــع ف ــه المجتم ــذي يلعب ــدور ال ــر ال ــي تقدي ــباب ف الش
حيــث حافظــت عــدة قيــم شــخصية، مثــل »االهتمــام« و »االلتــزام« 

فــي  ســجلتها  التــي  المتقدمــة  المراتــب  علــى  »االنتمــاء«،  و 
ــابقة. ــنوات الس الس

2018 2019 2020

االهتمام
االلتزام

االنتماء
التفاعل االجتماعي

الصداقة
اإليمان

الزواج / األسرة
المبادئ اإلسامية

الحكمة
االستقرار

الصداقة
النزاهة
اإليمان

الثقة
المبادئ اإلسامية

الحكمة
االنتماء

الفخر
االلتزام

التفاعل االجتماعي

االهتمام
االلتزام

التفاعل االجتماعي
النزاهة

الصداقة
الثقة

السيطرة
الفخر

الحكمة
جودة الحياة

#5
#11
#16
#26
#31
#35
#39
#42
#66
#71

#2
#8
#16
#17
#21
#35
#41
#61
#66
#67

#3
#9
#15
#18
#32
#38
#40
#46
#49
#63
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ــي  ــة الت ــم التالي ــن القي ــن بي ــى م ــد أقص ــم كح ــار 3 قي ــى اختي يرج
توجــه معظــم ســلوكياتك

37%
38%

28%
28%
27%
27%
26%
23%
19%
18%
13%
10%

التمتع بحياة أسرية سعيدة
تشكيل مصدر فخر لوالديك

التحلي باإليمان وممارسة الشعائر الدينية
التمتع بحياة صحية ومليئة بالنشاط (مارس الرياضة والتمتع بلياقة بدنية جيدة)

أن تكون  ثرًيا - القدرة على شراء كل ما تريد
امتالك مشروع خاص

السفر حول العالم
مساعدة اآلخرين (عبر العمل الخيري)

االنفتاح على ثقافات أخرى (الفنون واللغات وما إلى ذلك)
النجاح في عملك

أن تكون محاًطا باألصدقاء
الدفاع عن قضية معينة (حماية البيئة، تعليم أفضل، الحد من عدم المساواة في الدخل، إلخ.)

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من بين القيم التالية التي توجه معظم سلوكياتك
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

السؤال: يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من بين القيم التالية التي توجه معظم سلوكياتك
إجمالي المشاركين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كاختيار أول أو ثاني أو ثالث

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

يرجى اختيار 3 قيم كحد أقصى من بين القيم التالية التي توجه معظم سلوكياتك
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الذكور اإلناث

ــا فــي هــذا القســم مــن الدراســة، حيــث  ُيعتبــر اإليمــان عنصــًرا جوهريًّ
ــة  ــب متقدم ــالمية« مرات ــريعة اإلس ــادئ الش ــة »مب ــت قيم حقق
ــاد  ــع، أف ــي الواق ــواء. ف ــد س ــى ح ــن 2020 و2019 عل ــي العامي ف
٪2 فقــط مــن المشــاركين أن »التخلــي عــن الديــن« مــن بيــن أكبــر 
مخاوفهــم بالنســبة للمملكــة، فــي حيــن اختــار ٪28 منهــم قيمَتــي 
»اإليمــان« و »ممارســة شــعائرهم الدينيــة« مــن بيــن أكثــر القيــم 
ــباب  ــر الش ــك، يعتب ــى ذل ــًة إل ــلوكياتهم. إضاف ــم س ــا لمعظ توجيًه

الذكــور أكثــر ميــًا الختيــار ممارســة الشــعائر الدينيــة مــن بيــن القيــم 
الموجهــة لســلوكياتهم بفــارق طفيــف مقارنــة باإلنــاث.

 2030 المملكــة  رؤيــة  إطــار  فــي  المرســوم  للهــدف  بالنظــر 
والمتمثــل فــي تعزيــز العمــل التطوعــي فــي المملكــة، تجــدر 
اإلشــارة إلــى اختيــار أقليــة ال يســتهان بهــا مــن المشــاركين، وخاصــًة 

ــة  ــال الخيري ــال األعم ــن خ ــن« )م ــة اآلخري ــة »خدم ــابات، لقيم الش
علــى ســبيل المثــال( مــن بيــن القيــم الموجهــة لســلوكياتهم، حيــث 

ــن. ــبة له ــة بالنس ــرز قيم ــن كأب ــه ٪30 منه اختارت

يعكــس هــذا التركيــز علــى المجتمــع أهميــة رأس المــال االجتماعي 
ــة 2030  ــة المملك ــدف رؤي ــياق، ته ــذا الس ــي ه ــة. ف ــي المملك ف
ــك  ــن البن ــادر ع ــي الص ــال االجتماع ــر رأس الم ــاء بمؤش ــى االرتق إل
الدولــي مــن المرتبــة )26( إلــى المرتبــة )10( بحلــول عــام 2030. 
مــن الواضــح هنــا أن الشــباب يدعــم تحقيــق هــذا الهــدف، حيــث أتــت 

»الثقــة« و »الحكمــة« مــن بيــن أكثــر القيــم المرتبطــة بالمجتمــع 
مــن حيــث درجــة الرغبــة فيهــا، ومــن غيــر المفاجــئ كــون »مخــاوف 
ــم  ــن القي ــة الواضحــة« مــن بي ــاب الرؤي بشــأن المســتقبل« و »غي

ــا. األدنــى ترتيًب
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القيــم الثالثــة المرتبطــة بالمجتمــع األعلــى ترتيًبــا والقيــم الثالثــة المرتبطــة بالمجتمــع األدنــى ترتيًبــا مــن بيــن قائمــة ضمــت 115 قيمــة شــخصية والمرتبــة التــي احتلتهــا كل 
قيمــة منهــا ضمــن قائمــة قيــم الثقافــة المرغوبــة. تشــير النســب المئويــة إلــى الفــارق بيــن عــدد المشــاركين الراغبيــن فــي وجــود القيمــة المحــددة فــي المملكــة العربيــة 

ــا فــي المملكــة. الســعودية وعــدد المشــاركين الذيــن يعتبــرون أن القيمــة منتشــرة حاليًّ
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

قيم الثقافة الحالية وقيم الثقافة المرغوبة األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 115 قيمة. تشير األلوان وخطوط الشبكة الغامقة إلى وجود حالة تكرار عبر الفئات.
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

القيم المرتبطة بالمجتمع األعلى واألدنى ترتيبا من حيث درجة الرغبة فيها

قيم الثقافة الحالية وقيم الثقافة المرغوبة
التي حققت المراكز العشرة األولى لعام 2020

تطور القيم الشخصية المرتبطة بالمجتمع

الثقة
جودة الحياة

الحكمة
االنتماء

الخوف من المستقبل
عدم وضوح الرؤية

#13
#18
#19
#90
#94

#110

+138%
+113%
+110%
-37%
-57%
-83%

3.2. ضرورة تعزيز التماسك االجتماعي

القيم الثقافية المرغوبة فيها القيم الثقافية القائمة

القبول
تحمل المسؤولية

التعاطف
رعاية المحرومين

فرص العمل
إسكان ميسور التكلفة

المشاركة
التفكير في األجيال القادمة

الرفق بالحيوان
رعاية المسنين

تحمل المسؤولية
المشاركة
التعاطف
االنتماء
القبول

إسكان ميسور التكلفة
رعاية المحرومين

الرعاية الصحية الفعالة
رعاية المسنين

الترفيه

يشــعر الشــباب أن التحــول الــذي تشــهده المملكــة فــي إطــار رؤيــة 
ــا، كمــا يطمحــون فــي أن تســود  المملكــة 2030 يســلك مســاًرا إيجابيًّ
ثقافــة احتضــان الجميــع والرأفــة فــي مجتمعهــم، ويشــعرون فــي 
ــة بيــن القيــم  ــا، كشــفت المقارن المجمــل أن آمالهــم محققــة. أيًض
ــة لعــام 2020 أن ســبعة قيــم مــن  الحاليــة وقيــم الثقافــة المرغوب

ــة  ــة المرغوب ــم الثقاف ــة قي ــي قائم ــى ف ــرة األول ــم العش ــن القي بي
قــد تواجــدت أيًضــا ضمــن المراتــب العشــرة األولــى فــي قائمــة قيــم 
ــل«  ــرص العم ــة »ف ــوظ لقيم ــتثناء ملح ــع اس ــة، م ــة الحالي الثقاف

كمــا تــم التطــرق لذلــك فــي القســم 2.2.

ــرة  ــا، معب ــن قلته ــم م ــى الرغ ــال، عل ــن األجي ــات بي ــر االختاف تعتب
ا هــم األكثر ميــًا لمراعاة  للغايــة، إذ ناحــظ أن المشــاركين األكبــر ســنًّ
ــي  ــة«. ف ــور التكلف ــكان ميس ــل »اإلس ــة، مث ــق الفعلي ــه القل أوج

المقابــل، ناحــظ أن جيــل مــا دون عمــر 35 ســنة أكثــر ميــًا لمراعــاة 
قيمــة »التعاطــف«، األمــر الــذي يــدل علــى أن التماســك االجتماعي 

ــا مــع تقــدم ســن المواطــن.   يصبــح شــاغًا ملحًّ
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قيم الثقافة المرغوبة التي حققت المراتب العشرة األولى لعام 2020
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34%

24%
25%

24%
24%

23%
16%

21%
21%

القبول

تحمل المسؤولية

تحت عمر 35 سنة

فوق عمر 35 سنة

التعاطف

رعاية المحرومين

فرص العمل

إسكان ميسور التكلفة

االشتراك

التفكير في األجيال القادمة

الرفق بالحيوان

رعاية المسنين

قيم الثقافة المرغوبة األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 115 قيمة. 
المشاركين: تم تقسيمهم إلى فئتين: بين 18 و35 سنة وفوق 35 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

قيم الثقافة المرغوبة األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 115 قيمة. 
مقارنة بين األعوام 2020 و2019 و2018

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020، أكتوبر 2019، مارس 2018

قيم الثقافة المرغوبة األعلى ترتيًبا – حسب العام

2018 2019 2020

إسكان ميسور التكلفة
المشاركة

رعاية المحرومين
التفكير في األجيال القادمة

رعاية المسنين
القبول
االلتزام

فرص التعليم
الرعاية الصحية الفعالة

تحمل المسؤولية

فرص التعليم
االستقرار المالي

اإليجابية
فرص العمل

الرعاية الصحية الفعالة
جودة الحياة

النزاهة
السام

الحد من الفقر
التسامح

القبول
تحمل المسؤولية

التعاطف
رعاية المحرومين

فرص العمل
إسكان ميسور التكلفة

المشاركة
التفكير في األجيال القادمة

الرفق بالحيوان
رعاية المسنين

ــا علــى مســتوى التوقعــات؛  ــا تحــواًل جذريًّ فــي الواقــع، نشــهد حالي
ففــي ظــل ازدهــار المملكــة، يبــدو أن انشــغال الشــباب بالرفــاه 
ــع  ــي م ــى تنازل ــي منح ــة ف ــق الفعلي ــه القل ــد أوج ــي كأح االجتماع
الثقافــة  بالتماســك االجتماعــي. شــهدت قيــم  تزايــد االنشــغال 
المرغوبــة تغيــرات ملحوظــة خــال األعــوام القليلــة الماضيــة، حيــث 
تراجــع ترتيــب عــدة مخــاوف مرتبطــة بالرفاه مثل »اإلســكان ميســور 

التكلفــة« و »التعــاون« و »رعايــة المحروميــن« و »التفكيــر فــي 
ــة بمراتبهــا المتقدمــة  األجيــال القادمــة« خــال عــام 2020 مقارن
التــي ميــزت العاميــن 2018 و2019. خســرت أوجــه القلــق هــذه 
ــل  ــق، مث ــفي أعم ــد فلس ــرى ذات بع ــال أخ ــل آم ــب مقاب ــدة مرات ع

ــف«. ــبة« و »التعاط ــول« و »المحاس »القب
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رتب القيم التالية بناء على مدى مالءمتها لوصف المملكة العربية السعودية  
نسبة اختيار كل قيمة في المرتبة األولى من قبل المشاركين 

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

كشف المسح أن الذكور المقيمين في المنطقتين الغربية والجنوبية هم األقرب لوصف المملكة بهذه الطريقة.  

 قيم الثقافة الحالية األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 115 قيمة. تشير األلوان إلى وجود حالة تكرار عبر األعوام
مقارنة بين األعوام 2020 و2019 و2018

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

قيم الثقافة الحالية األعلى ترتيًبا – حسب العام

القيم التي تصف المملكة العربية
السعودية على أفضل وجه

3.3. دولة تقدر قيم السالم واألمان
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الحيوية
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فــي المقابــل، لــم تشــهد قيــم الثقافــة الحاليــة تغيــرات كبيــرة بمــرور الوقــت، وهــو مــا يــدل علــى الــدور الكبيــر للمراحــل األولــى مــن تنفيــذ 
رؤيــة المملكــة 2030 فــي تنميــة اإلدراك الذاتــي لــدى المواطــن الســعودي.

بعــد أن طلبنــا مــن المشــاركين االختيــار مــن بيــن عشــرة كلمــات لوصــف المملكــة، أتــت كلمــة »األمــن« كأكثــر كلمــة مختــارة بفــارق كبيــر 
عــن بقيــة الكلمــات، كمــا حققــت كلمتــي »االزدهــار« و »االتحــاد« ترتيًبــا مرتفًعــا. 

2018 2019 2020

المشاركة
تحمل المسؤولية

رعاية المسنين
التعاطف

رعاية المحرومين
االلتزام
القبول
الرضا

السام
التفكير في األجيال القادمة

االيجابية
المبادئ اإلسامية

التماسك االجتماعي
النزاهة

تطبيق القانون
التقاليد

فرص التعليم
القيادة
السام
األخاق

تحمل المسؤولية
المشاركة
التعاطف
االنتماء
القبول

إسكان ميسور التكلفة
رعاية المحرومين

الرعاية الصحية الفعالة
رعاية المسنين

الترفيه
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الذكور اإلناث

حسب الجنس حسب المنطقة
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المنطقة
الوسطى

المنطقة
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اختيار كلمة »األمن« حسب الجنس والمنطقة خالل عام 2020

رتب القيم التالية بناء على مدى مالءمتها لوصف المملكة العربية السعودية  
نسبة المشاركين الذين اختاروا قيمة »األمن« كأفضل وصف للمملكة )المرتبة األولى( – حسب الجنس والمنطقة

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

رتب القيم التالية بناء على مدى مالءمتها لوصف المملكة العربية السعودية  
المجموع المرجح للمشاركين الذين اختاروا أحد القيم المذكورة كخيارهم األول )المرجح 1( أو الثاني )المرجح 0.9( أو الثالث )المرجح 0.81(، إلخ.

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

رتب القيم التالية بناء على مدى مالءمتها لوصف المملكة العربية السعودية  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

47%
52%

53%
48%

39%
46%

61%
54%

37%
30%

63%
70%

التمكين

بين المرتبة 1 و 5
بين المرتبة 6 و 10

بين المرتبة 1 و 5
بين المرتبة 6 و 10

بين المرتبة 1 و 5
بين المرتبة 6 و 10

بين المرتبة 1 و 5
بين المرتبة 6 و 10

بين المرتبة 1 و 5
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التنوع

التقدم

فوق عمر 35 سنة تحت عمر 35 سنة

ناحــظ وجــود بعــض االختافــات فــي تصــورات الشــباب وتصــورات فئة 
البالغيــن بعمــر 35 ســنة فمــا فــوق، حيــث يعتبــر الشــباب أقــل ميــًا 
ــة،  ــف للمملك ــل وص ــوع« كأفض ــدم« أو »التن ــة »التق ــار قيم الختي
وذلــك بفــارق بســيط مقارنــة بالفئــة األخــرى مــن المواطنيــن. 
كمــا كانــت قيمــة »التمكيــن« أقــل القيــم المختــارة فــي المرتبــة 

ــة  ــى قيم ــباب كأعل ــن الش ــوى ٪4 م ــا س ــم يختاره ــث ل ــى، حي األول
جديــدة، ولــم يصنفهــا ضمــن المراتــب الخمســة األولــى ســوى 37٪ 
منهــم. مــع ذلــك، يبــدو أن هــذه القيمــة قــد لقيــت صــدى أكبــر فــي 

صفــوف الشــباب مقارنــة بالمواطنيــن األكبــر ســنا. 

علــى الرغــم مــن نظــرة الشــباب اإليجابيــة بصــورة عامــة حــول 
ــق إزاء  ــعرون بالقل ــم يش ــة، إال أنه ــهده المملك ــذي تش ــول ال التح
الصدامــات المســتقبلية المحتملــة، وخاصــة الصراعــات أو االضطرابات 

ــة.  االقتصادي

أعــرب أكثــر مــن مشــارك واحــد مــن بيــن كل عشــرة مشــاركين عــن 
المخــاوف إزاء الحــروب علــى مســتوى العالــم، حيــث احتلــت المرتبــة 
ــل مــن  ــن أعــرب عــدد قلي ــي حي ــي قائمــة مخاوفهــم، ف ــى ف األول
المشــاركين عــن المخــاوف إزاء أي صــراع قــد يشــمل المملكــة 
إزاء  المخــاوف  حلــت  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  الســعودية.  العربيــة 
ــى  ــذي يؤكــد عل ــب متقدمــة، األمــر ال ــا مرات ــا ودوليًّ اإلرهــاب محليًّ

ــرف. ــة التط ــود مكافح ــة لجه ــة المملك ــرورة مواصل ض
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أبرز المخاوف إزاء مستقبل المملكة العربية السعودية والعالم

السؤال: ما هما أبرز مصدري خوف لديك إزاء مستقبل المملكة العربية السعودية والعالم؟
ترتيب أكبر عشرة مخاوف إزاء مستقبل المملكة العربية السعودية والعالم

المشاركين: بين 35-18 سنة
تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

كشــف المســح أن الفقــر هــو الشــاغل األكبر للشــباب على المســتوى 
الوطنــي، حيــث اختــاره مشــارك واحــد بيــن كل عشــرين مشــارك تقريًبــا. 
كمــا حلــت المشــاكل االقتصاديــة األخــرى مثــل البطالــة واالقتصــاد 
وغــالء المعيشــة مراتــب متقدمــة. أمــا علــى مســتوى العالــم، فقــد 
حــل الفقــر المرتبــة الثانيــة ضمــن قائمــة المخــاوف وكانــت البطالــة 

مــن اختيــار ٪5 مــن المشــاركين. 
ــي  ــاء ف ــث ج ــة، حي ــب متقدم ــاد مرات ــل الفس ــك، ح ــى ذل ــة إل إضاف
المرتبــة الرابعــة ضمــن أكبــر المخــاوف إزاء مســتقبل العالــم والمرتبة 
الثالثــة ضمــن أكبــر المخــاوف إزاء مســتقبل المملكــة. بالتالــي، 
يتعيــن علــى المملكــة أن تضمــن االلتــزام بالشــفافية وبسياســة عــدم 

ــة المملكــة  التســامح المطلــق مــع الفســاد المحــددة فــي رؤي
 .2030

لعــل مــن المدهــش أن يحــل التغيــر المناخــي المرتبــة الثامنــة 
ــم  ــة والعال ــن المملك ــباب إزاء كل م ــاوف الش ــر مخ ــن أكب ــط ضم فق
علــى حــد ســواء. علــى الرغــم مــن اختيــار بعــض المشــاركين لجائحــة 
ــث  ا، حي ــبيًّ ــرة نس ــب متأخ ــل مرات ــه ح ــاوف، إال أن ــن المخ ــا ضم كورون
إزاء مســتقبل  المخــاوف  ترتيــب  العاشــرة ضمــن  المرتبــة  ســجل 
العالــم والمرتبــة الثالثــة عشــر ضمــن ترتيــب المخــاوف إزاء مســتقبل 

ــة.  المملك

بالنسبة للمملكة العربية السعوديةبالنسبة للعالمالمرتبة
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الشباب أكثر خوفا من البطالة
وأقل خوفا من التغير المناخي - مقارنة دولية 

ــات  ــول أولوي ــابًقا ح ــة س ــك الخيري ــة مس ــا مؤسس ــي أجرته ــوث الت ــح البح تتي
الشــباب فــي مختلــف دول مجموعــة العشــرين فرصــة إجــراء مقارنــة دوليــة 
ــة أولويــة قصــوى بالنســبة  فــي هــذا المحــور. تعتبــر معالجــة قضيــة البطال
بمــا  مقارنــة  المشــاركين  مــن   36٪ اختارهــا  حيــث  الســعودي،  للشــباب 
ــر  ــه، يعتب ــي اآلن ذات ــرين. ف ــة العش ــدول مجموع ــبة ل ــطه ٪32 بالنس متوس
الشــباب الســعودي أقــل خوًفــا مــن التغيــر المناخــي مقارنــة بأقرانهــم فــي 

ــرين. ــة العش ــة دول مجموع بقي

القضايا الملحة الواجب حلها 
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متوسط مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية

السؤال: اختر أكثر ثالثة قضايا إلحاًحا من بين هذه القضايا الدولية
العــدد اإلجمالــي للمشــاركين الذيــن اختــاروا احــدى القضايــا الدوليــة المذكــورة كخيارهــم األول أو الثانــي أو الثالــث – المعــدل المســجل بالنســبة لــدول مجموعــة العشــرين 

مقارنــة بإجابــات المشــاركين الســعوديين 
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 8 إلى 18 سبتمبر 2020

تمحــورت أبــرز آمــال الشــباب إزاء مســتقبل العالــم حــول االحتياجــات 
ــا  ــان. أم ــن واألم ــام واألم ــي الس ــة ف ــن المتمثل ــية للمواط األساس
بالنســبة آلمالهــم إزاء مســتقبل المملكــة، ناحــظ أن أكثــر اإلجابــات 
اختيــاًرا كانــت ذات طابــع يغلــب عليــه الجانــب االقتصــادي؛ ويمكــن أن 
نســتنتج أن هــذه اإلجابــات دليــل علــى توفــر نســبي للســام واألمــن 

واألمــان فــي المملكــة.

ــة  ــب الثاث ــي المرات ــدم ف ــار والتق ــة واالزده ــم التنمي ــاءت قي ج
بمــا  بلدهــم  مســتقبل  إزاء  الشــباب  آمــال  أبــرز  ضمــن  األولــى 
ــة 2030  ــة المملك ــي رؤي ــدد ف ــام المح ــه الع ــع التوج ــى م يتماش
الرامــي إلــى بنــاء اقتصــاد مزدهــر )زيــادة تنافســية المملكــة علــى 
ــودة  ــاء بج ــري( واالرتق ــال البش ــز رأس الم ــي وتعزي ــتوى الدول المس
حيــاة المواطــن. كمــا يمكــن أن ناحــظ قبــول التغييــر االجتماعــي، 
حيــث حلــت قيــم الحريــة والمســاواة فــي المراتــب األولــى ضمــن أبــرز 

ــم.  ــم والعال ــتقبل بلده ــباب إزاء مس ــم الش قي
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السؤال: ما رأيك بسرعة التحول االجتماعي في المملكة؟
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

سرعة التحول االجتماعي لعام 2020

3.4. التحول االجتماعي يدعو للتفاؤل
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آمال حول مستقبل المملكة العربية السعودية والعالم

السؤال: اختر أمَلين لديك حول مستقبل المملكة العربية السعودية والعالم
ترتيب أبرز عشرة آمال إزاء مستقبل المملكة العربية السعودية والعالم

المشاركين: تحت عمر 35 سنة

بالنسبة للمملكة العربية السعوديةبالنسبة للعالمالمرتبة
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يــدرك الشــباب ســرعة التحــول الــذي تشــهده المملكــة، حيــث أفــاد ٪45 منهــم أن التحــول االجتماعــي يســير بنســق ســريع، بينمــا يــرى 17٪ 
ا.  فقــط منهــم أن نســق هــذا التحــول بطــيء إلــى حــد مــا أو بطــيء جــدًّ
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السؤال: ما مدى شعورك باالرتياح تجاه سرعة التغير االجتماعي في بلدك؟ كيف ترى سرعة التحول االجتماعي في بلدك؟ - مقارنة
المستجوبين: بين 18-35 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
مالحظة: ال أشعر باالرتياح = نسبة المستجوبين الذين أجابوا »ال أشعر باالرتياح مطلقا« و »ال أشعر باالرتياح إلى حد ما«

مالحظة: أشعر باالرتياح = نسبة المستجوبين الذين أجابوا »أشعر باالرتياح إلى حد ما« و »أشعر بارتياح كبير«
مالحظة: بطيء = نسبة المستجوبين الذين أجابوا »بطيء جدا« و »بطيء إلى حد ما«

مالحظة: سريع = نسبة المستجوبين الذين أجابوا »سريع إلى حد ما« و »سريع جدا«

التحول االجتماعي: السرعة مقابل مستوى الشعور باالرتياح بين الشباب لعام 2020
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المنطقة الغربية

المنطقة الوسطى

نسق منتظم

سريع

سرعة التحول االجتماعي حسب المنطقة لعام 2020

السؤال: ما مدى شعورك باالرتياح تجاه سرعة التحول االجتماعي في المملكة؟ ما رأيك بسرعة التحول االجتماعي في المملكة؟ - مقارنة
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
مالحظة: ال أشعر باالرتياح = نسبة المشاركين الذين أجابوا »ال أشعر باالرتياح مطلًقا« و »ال أشعر باالرتياح إلى حد ما«

مالحظة: أشعر باالرتياح = نسبة المشاركين الذين أجابوا »أشعر باالرتياح إلى حد ما« و »أشعر بارتياح كبير«
ا« و »بطيء إلى حد ما« مالحظة: بطيء = نسبة المشاركين الذين أجابوا »بطيء جدًّ

ا« مالحظة: سريع = نسبة المشاركين الذين أجابوا »سريع إلى حد ما« و »سريع جدًّ

عّبــر معظــم الشــباب عــن رضاهــم علــى ســرعة التحــول االجتماعــي 
ــعرون  ــم ال يش ــم أنه ــط منه ــاد ٪22 فق ــث أف ــة، حي ــي المملك ف
باالرتيــاح تجــاه ســرعة التغييــر، مــن بينهــم ٪52 يــرون أن المملكــة 

تشــهد نســق تغييــر بطــيء. تــدل هــذه النتائــج علــى رغبــة العديــد 
فــي تحقيــق نســق تحــول أســرع.

ــد  ــرى أو ق ــى أخ ــة إل ــن منطق ــره م ــر وأث ــرعة التغيي ــف س ــد تختل ق
ينتــج عنــه علــى األقــل تصــورات متناقضــة بشــأن التحــول االجتماعي 
ودرجــات قبــول مختلفــة. مــع ذلــك، ال ينطبــق هــذا األمــر هنــا، حيــث 
ــرة مــن المشــاركين فــي كل منطقــة )بيــن 30٪  تعتقــد نســبة كبي

و٪64 حســب المنطقــة( أن المملكــة تشــهد تغيــرات ســريعة. 

يســتثى مــن ذلــك المنطقــة الجنوبيــة، حيــث يعتقــد ٪64 مــن 
الشــباب فــي هــذه المنطقــة أن التحــول االجتماعــي يســير بنســق 
ســريع، وهــذه نســبة أكبــر بـــما يعــادل ٪20 مقارنــة ببقيــة المناطق، 
ــة الجنوبيــة فــي رؤيــة نســق  وقــد تعــزى رغبــة ســكان المنطق

ــة. ــة االقتصادي ــن الناحي ا م ــوًّ ــل نم ــا أق ــى كونه ــرع إل ــدم أس تق
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األجواء السياسية كمصدر للتوتر حسب الجنس والمنطقة لعام 2020

أبرز مصادر القلق لدى الشباب لعام 2020

السؤال: اعتمادا على القائمة الواردة أدناه، رتب أبرز 5 مصادر للتوتر بالنسبة لك 
المجمــوع المرجــح للمشــاركين الذيــن اختــاروا »األجــواء السياســية الحاليــة« كخيارهــم األول )المرجــح 1( أو الثانــي )المرجــح 0.9( أو الثالــث )المرجــح 0.81( أو الرابــع )المرجــح 0.729( 

أو إلخامــس )المرجــح 0.656(.
المشاركين: تحت عمر 35 سنة – تم تقسيمهم حسب الجنس والمنطقة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020

السؤال: اعتمادا على القائمة الواردة أدناه، رتب أبرز 5 مصادر للتوتر بالنسبة لك 
ــع )المرجــح 0.729( أو  ــث )المرجــح 0.81( أو الراب ــي )المرجــح 0.9( أو الثال ــاروا أحــد القيــم المذكــورة كخيارهــم األول )المرجــح 1( أو الثان ــن اخت المجمــوع المرجــح للمشــاركين الذي

ــح 0.656(. ــس )المرج إلخام
المشاركين: تحت عمر 35 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
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تثيــر هــذه النتائــج التســاؤل عــن الســبب الــذي يدفــع البعــض العتبــار 
أن التحــول االجتماعــي يســير بنســق ســريع، إذ يبــدو أن حالــة االرتبــاك 
الناجمــة عــن التحــول الســريع قــد شــكلت بالنســبة للبعــض مصــدًرا 
ــار عــدد قليــل مــن  ــا، اخت ــر وربمــا ســبًبا للشــعور بالوحــدة. أيًض للتوت
المشــاركين التحــول االجتماعــي والقضايــا السياســية مــن بيــن أبــرز 

مصــادر القلــق فــي حياتهــم - حيــث اختــار %17 منهــم األجــواء 
السياســية الحاليــة كإحــدى مصــادر القلــق، بينمــا اختــار %17 منهــم 
الوضــع االجتماعــي الحالــي، و٪13 منهــم التحــول االجتماعــي 

مــن قبــل كمصــدر للتوتــر.

قــد تختلــف هــذه التصــورات اختافا كبيــًرا حســب الجنــس والمنطقة، 
باإلضافــة  المملكــة  اإلنــاث فــي مختلــف مناطــق  أن  إذ ناحــظ 
ــة  ــة والغربي ــن الجنوبي ــي المنطقتي ــن ف ــن المقيمي ــى المواطني إل
ــي  ــة. ف ــق بشــأن األجــواء السياســية الحالي ــًا للقل ــر مي هــم األكث

المقابــل، يعتبــر الذكــور، وخاصــة فــي المنطقــة الغربيــة، أكثــر قلًقــا 
ــي. ــي الحال ــم االجتماع ــأن وضعه بش
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الوضع االجتماعي الحالي كمصدر للتوتر حسب الجنس والمنطقة

السؤال: اعتمادا على القائمة الواردة أدناه، رتب أبرز 5 مصادر للتوتر بالنسبة لك 
المجمــوع المرجــح للمشــاركين الذيــن اختــاروا »الوضــع االجتماعــي الحالــي« كخيارهــم األول )المرجــح 1( أو الثانــي )المرجــح 0.9( أو الثالــث )المرجــح 0.81( أو الرابــع )المرجــح 0.729( 

أو إلخامــس )المرجــح 0.656(.
المشاركين: بين 35-18 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020
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القيم المرتبطة بالتحول االجتماعي األعلى ترتيبا
من بين جميع القيم  حسب العام

.القيم الشخصية العشرة األعلى ترتيًبا ضمن قائمة تشمل 106 قيمة شخصية والمرتبة التي احتلتها كل قيمة ضمن القائمة
المشاركين: بين 35-18 سنة – تم تقسيمهم حسب العام

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020 / أكتوبر 2019 / مارس 2018

لــم تتغيــر المواقــف تجــاه التحــول االجتماعــي بمــرور الوقــت، حيــث 
ــم التســعة  ــار ذات القي ــي مســحي عــام 2019 و 2020 اختي تكــرر ف
ــي  ــي الت ــول االجتماع ــة بالتح ــخصية مرتبط ــم ش ــن 10 قي ــن بي م
ــًا  ــرار دلي ــذا التك ــد ه ــام 2018، ويع ــح ع ــي مس ــا ف ــبق اختياره س

علــى اســتقرار تلــك القيــم رغــم مــرور الوقــت. فــي هــذا الســياق، 
حلــت قيــم »الطمــوح« و »التفكيــر فــي األجيــال القادمــة« و 

ــام 2020. ــال ع ــى خ ــة األول ــب الخمس ــاس« المرات »الحم

2018 2019 2020
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القيــم الثالثــة المرتبطــة بالتحــول االجتماعــي األعلــى ترتيًبــا والقيــم الثالثــة المرتبطــة بالتحــول االجتماعــي األدنــى ترتيًبــا مــن بيــن قائمــة ضمــت 115 قيمــة شــخصية والمرتبــة 
التــي احتلتهــا كل قيمــة منهــا ضمــن قائمــة قيــم الثقافــة المرغوبــة. تشــير النســب المئويــة إلــى الفــارق بيــن عــدد المشــاركين الراغبيــن فــي وجــود القيمــة المحــددة فــي 

ــا فــي المملكــة. المملكــة العربيــة الســعودية وعــدد المشــاركين الذيــن يعتبــرون أن القيمــة منتشــرة حاليًّ
المشاركين: تحت عمر 35 سنة

تواريخ العمل الميداني: من 29 أكتوبر إلى 8 نوفمبر 2020 

القيم المرتبطة بالتحول االجتماعي األعلى واألدنى ترتيبا من 
حيث درجة الرغبة فيها

تطور القيم المرتبطة بالتحول االجتماعي

اإليجابية
االنفتاح على العالم

عيش اللحظة
المبادئ اإلسامية

حكومة مركزية
العولمة

#3
#8

#21
#78
#85
#87

+244%
+150%
+100%
-17%
-26%
-27%
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4. ما بعد هذا المسح

4.1 تقييم منهجي ودوري
لقيم الشباب السعودي

4.2 معالجة مصادر القلق الرئيسة 
عبر مشاريع محددة

ســاهمت هــذه الدراســة علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة إســهاًما كبيــًرا فــي الوصــول إلــى فهــم أفضــل لكيفيــة تغيــر القيــم فــي 
المملكــة. نظــًرا ألهميــة التقييــم الــدوري للقيــم، فمــن الضــروري أن مواصلــة إجــراء هــذه الدراســة لعــدة ســنوات قادمــة وتعزيزهــا مــن 

خــال عــدة إجــراءات، منهــا:

زيــادة عــدد مــرات إجــراء المســح إلــى مرتيــن فــي العــام فــي ظــل التحــول االجتماعــي الســريع والعميــق الــذي تشــهده البــاد.   •             
زيــادة عــدد مــرات إجــراء المســح إلــى مرتيــن فــي العــام فــي ظــل التحــول االجتماعــي الســريع والعميــق الــذي تشــهده البــاد.

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي للمملك ــياق الثقاف ــع الس ــل م ــورة أفض ــم بص ــف التقيي ــة لتكيي ــة الدراس ــتمر لمنهجي ــين المس             • التحس
ــة بمــرور الوقــت. ــة المقارن ــذي تشــهده مــع ضمــان إمكاني والتحــول الســريع ال

يعتبــر فهــم قيــم الشــباب الســعودي وســلوكياتهم وآرائهــم أمــًرا 
ــا لفهــم التوّجــه المحتمــل للمملكــة فــي المســتقبل، ونظــًرا  ضروريًّ
ألن القيــم تحفــز الســلوكيات، فمــن الــازم علــى واضعــي السياســات 
وأصحــاب األعمــال فهمهــا عنــد إعــداد مقترحــات األعمــال والتدخات 
العامــة علــى ســبيل المثــال. تعــد شــريحة الشــباب علــى وجــه 
الخصــوص فئــة مهمــة فــي المجتمــع لعــدد مــن األســباب، منهــا: 
انعــدام مشــاركة هــذه الفئــة فــي صنــع القــرارات علــى المســتوى 
ــد  ــة عن ــم العمري ــم، وفئته ــى حياته ــرارات عل ــر الق ــمي، وتأثي الرس
ــر عليهــم مــدى الحيــاة وتبنيهــا.  بحــث النــاس عــن القيــم التــي تؤث

ــر،  لذلــك، تعــد فئــة الشــباب قــوة هائلــة وضروريــة مــن أجــل التغيي
ــة  ــن المملك ــا تتمك ــا عميًق ــباب فهًم ــم الش ــم قي ــال فه ــن خ فم

ــم فيهــا. ــز التحــول االجتماعــي القائ ــة الســعودية مــن تعزي العربي

ســنتخذ فــي هــذا القســم خطــوة إضافيــة إلــى األمــام عبــر تقديــم 
أمثلــة عــن المبــادرات التــي يمكــن لمختلــف الجهــات الفاعلــة فــي 
المملكــة اتخاذهــا لاســتفادة مــن قيــم الشــباب فــي مســار التحــول.

يتعيــن مواجهــة التحديــات الرئيســة التــي كشــف عنهــا المســح عبــر مشــاريع محــددة، إذ تشــمل هــذه التحديــات التوظيــف واالســتقرار 
المالــي والصحــة والتماســك األســري. إّن مــن البديهــي أن نعمــل علــى ضمــان أن تكــون البيانــات المجمعــة والنتائــج المحصلــة مجديــة 
وذات صلــة بمصــادر القلــق الرئيســة للشــبان والشــابات فــي المملكــة التــي كشــف عنهــا هــذا المســح. تقودنــا أبــرز االســتنتاجات إلــى 

االعتبــارات التاليــة: 
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التحدي: خلق فرص عمل للجميع: 

الحلول الممكنة:

الحلول الممكنة:

ســد فجــوة المهــارات: يعتبــر عــدم تــواؤم المهــارات مــن بيــن التحديــات الرئيســة أمــام تعزيــز مســتوى توظيــف الشــباب فــي 
القطــاع الخــاص فــي المملكــة العربيــة الســعودية، إذ ال يمتلــك الشــباب المهــارات المطلوبــة للعمــل فــي القطــاع الخــاص. 
ــن  ــا يمك ــة، كم ــة والمتاح ــارات المطلوب ــن المه ــة ع ــات الدقيق ــر المعلوم ــالل توفي ــن خ ــكال م ــذا اإلش ــة ه ــن معالج يمك
للمبــادرات أن تســاعد فــي تحديــد أبــرز العوائــق ونقــص المهــارات وتوفيــر منصــة للحــوار، ومــن بيــن هــذه المبــادرات مبــادرة 
عمــل للشــباب )Work4Youth(، وهــي عبــارة عــن مشــروع مشــترك بيــن القطاعيــن العــام والخــاص ومؤسســة ماســتركارد يجــري 

ــا مســًحا حــول االنتقــال مــن المدرســة إلــى العمــل. حاليًّ

تخطيــط المهــارات المســتقبلية: يســاعد تقييــم المهــارات التــي تلبــي متطلبــات القطــاع الخــاص المؤسســات التعليميــة علــى 
مطابقــة المهــارات التــي ُتــدّرس مــع متطلبــات ســوق العمــل، وتحديــد فجــوات المهــارات الرئيســة حســب المنطقــة، وتوضيــح 
طريقــة تطويــر المهــارات وصقلهــا. كمــا سيســاهم التقييــم فــي تســليط الضــوء علــى االحتياجــات فــي المملكــة العربيــة 
ــر مســتقبل  الســعودية عبــر تخطيــط المهــارات حســب المنطقــة والقطــاع بنــاًء علــى مســوحات أصحــاب العمــل )مثــل تقري

العمــل(.

الربــط بيــن الشــباب وأصحــاب العمــل: يعتبــر حصــول الشــباب علــى وظيفتهــم األولــى مــن التحديــات الكبيــرة بصفــة خاصــة. 
فــي هــذا الشــأن، يمكــن للمنصــات مســاعدة الشــباب علــى االســتعداد لســوق العمــل مــن خــالل الربــط بينهــم وبيــن أصحــاب 
ــبة.  ــارات المناس ــباب بالمه ــليح الش ــى تس ــة إل ــة الهادف ــرص التدريبي ــية والف ــح الدراس ــم المن ــن، وتقدي ــل المحتملي العم
ــباب  ــات الش ــذه المنص ــاعد ه ــن أن تس ــا يمك ــة. كم ــم المهني ــاه حياته ــم تج ــباب وجديته ــاس الش ــن حم ــات ع ــف البيان تكش
علــى مناقشــة التحديــات التــي يواجهونهــا وتوفــر لهــم نظــرة أوضــح لألمــور وفــرص تدريبيــة إلكترونيــة ومهــارات اســتخدام 

.)GoodWall( وســائل التواصــل االجتماعــي، ومــن بيــن هــذه المنصــات، نذكــر علــى ســبيل المثــال منصــة غــودوول

االســتعانة بالمصــادر الخارجيــة إليجــاد الحلــول لمســتقبل العمــل علــى المســتوى المحلــي:  لــكل بلــد طرائــق خاصــة وحلــول 
مختلفــة لخلــق فــرص العمــل، ولتســليط الضــوء بصــورة أكبــر علــى الحلــول الممكــن تطبيقهــا فــي المملكــة، يمكــن إنشــاء 
منصــة تســتند علــى مدخــالت الجمهــور ومبــادرات االبتكاريــة االجتماعيــة المحليــة الهادفــة إلــى خلــق فــرص العمــل وتســلط 

الضــوء عليهــا.

ــى  ــت عل ــرور الوق ــل بم ــوق العم ــات س ــع احتياج ــاءات م ــة الكف ــتقبلية ومواءم ــارات المس ــق للمه ــم العمي ــاعد الفه يس
ــباب  ــن الش ــع بي ــة تجم ــة حواري ــر منص ــا و )2( توفي ــارات وصقله ــز المه ــية وتعزي ــج الدراس ــر المناه ــة تطوي ــه عملي )1( توجي

ــل. ــاب العم ــة وأصح ــات التعليمي والمؤسس

التقييــم الوطنــي لصحــة الشــباب ورفاههــم: ســيكون مــن المفيــد إجــراء دراســة متعمقــة حــول هــذا الموضــوع، مثــل تقييــم 
صحــة الشــباب ورفاههــم الــذي أجرتــه حكومــة واليــة نيــو ســاوث ويلــز فــي أســتراليا.

ــة  ــطة الرياضي ــة باألنش ــات المتصل ــة االحتياج ــر تلبي ــة: تعتب ــة التحتي ــة والبني ــطة الرياضي ــة باألنش ــات المتصل ــة االحتياج تلبي
ــة. ــل الجائح ــي ظ ــًة ف ــا خاص ــًرا ضروريًّ ــة أم والترفيهي

أســبوع/يوم التوعيــة باإلجهاد/الصحــة النفســية: يمكــن لحمــالت التوعيــة بمخاطــر التوتــر الناجــم عــن انتشــار جائحــة كورونــا 
المســتجد أن تعــزز اســتراتيجيات التكيــف مــع الظــروف.

ــم،  ــم وقيمه ــباب واهتماماته ــات الش ــن أولوي ــرة ع ــات كثي ــم معلوم ــوع المه ــذا الموض ــق له ــم العمي ــف الفه سيكش
وسيســاعد علــى توجيــه المشــاريع ذات الصلــة بمــا يتماشــى مــع االحتياجــات المتزايــدة للشــباب، فضــاًل عــن تحقيــق تغييــر 

ــاًل. ــا هائ ــواًل اجتماعيًّ ــهد تح ــرة تش ــي فت ــي ف ــي الصح ــاء الوع ــدف بن ــي به إيجاب

التحدي: التطوير الذاتي والصحة الشخصية؛ الموازنة 
بين الحياة الشخصية والعمل والرفاه 

•

•

•

•

•

•

•

النتائج المتوقعة: 

النتائج المتوقعة
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الحلول الممكنة:

التواصــل عبــر األجيــال حــول االســتدامة: يمكــن أن يــؤدي االهتمــام باألســرة إلى ظهــور مســار عمل خــاص »باألجيــال القادمة« 
يهــدف إلــى تعزيــز الوعــي بأهميــة التفكيــر فــي األجيــال القادمــة أثنــاء صياغــة السياســات الحاليــة. نظــًرا الهتمــام الشــباب 
باألســرة، فهــم بحاجــة إلــى رؤيــة السياســات بأعيــن أبنائهــم وأحفادهــم، إذ ســيؤدي هــذا األمــر إلــى وضــع القضايــا طويلــة 
األجــل ضمــن األولويــات أثنــاء وضــع السياســات، مثــل قضايــا االســتدامة وإنشــاء نمــوذج اقتصــادي أكثــر اســتدامة، وسيســاعد 
علــى معالجــة التحديــات التــي ال يتــم الحديــث عنهــا حالًيــا، مثــل التنمــر والتحــرش فــي المــدراس. يمكــن تحقيــق هــذه النتائــج 
إمــا مــن خــالل الحمــالت التوعويــة أو مــن خــالل وضــع منصــب رســمي »مفــوض األجيــال القادمــة« كمــا هــو الحــال فــي ويلــز 

علــى ســبيل المثــال، إذ تتمثــل مهمتــه فــي تقييــم تأثيــر المبــادرات المتصلــة بالسياســات علــى األجيــال القادمــة.

ــات  ــف فئ ــن مختل ــوار بي ــارب والح ــاركة التج ــث ومش ــراف الحدي ــادل أط ــاحة لتب ــا كمس ــن اعتماده ــباب: يمك ــي الش مقاه
ــبيل  ــى س ــي عل ــذه المقاه ــن ه ــن بي ــر م ــباب، ونذك ــام الش ــات أم ــرز التحدي ــكل أب ــي تش ــع الت ــص المواضي ــع، وباألخ المجتم

ــا. ــوب إفريقي ــي جن ــب ف ــترن كي ــة ويس ــه حكوم ــذي نفذت ــباب ال ــى الش ــال مقه المث

ــز الشــعور القــوي بالتماســك االجتماعــي  تقويــة أوجــه التضامــن الحاليــة الهامــة للغايــة بالنســبة للشــبان والشــابات وتعزي
الواضــح مــن خــالل نتائــج هــذا المســح.

•

•

التحدي: لم ُتؤخذ أولويات الشباب، كاالستدامة، 
بعين االعتبار في عمليات وضع السياسات. 

4.3 افتح آفاق جديدة وابتكر

النتائج المتوقعة

ــل  ــم مث ــدة قي ــباب لع ــب الش ــن جان ــًرا م ــًرا كبي ــح تقدي ــر المس أظه
ــج  ــذه النتائ ــر ه ــاف، تعتب ــكار واإلنص ــة واالبت ــى الطبيع ــاظ عل الحف
عبــر  االســتدامة  بقضايــا  الشــباب  لزيــادة وعــي  فرصــة ســانحة 
طــرق مختلفــة، مثــل دمجهــا فــي المناهــج الدراســية أو األنشــطة 
الاصفيــة )كمبــادرات الحفــاظ علــى نظافــة األحيــاء أو االقتصــاد 
فــي اســتهاك الميــاه والطاقــة ومــا إلــى ذلــك(. مــن خــال القيــام 
بذلــك، تتمكــن المملكــة العربيــة الســعودية مــن الدمــج بيــن تنميــة 

المهــارات والفــرص االقتصاديــة االبتكاريــة مــع مبــادرات االســتدامة. 
مــن المهــم التفكيــر فــي كيفيــة معالجــة موضــوع االســتدامة في 
ــذه  ــل ه ــي مث ــر ف ــن بالنظ ــعودية، فالتمع ــة الس ــة العربي المملك
القضايــا الرئيســة فــي المملكــة والعالــم فرصــة لضمــان مســتقبل 

ــر إشــراًقا للبــاد. أكث
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الشــباب هــم المفتــاح لرســم مســتقبل أفضــل للمملكة، حيــث توّجــه قيمهــم وســلوكياتهم وطموحاتهم 
التحــول االجتماعــي وتضمــن فــي اآلن ذاتــه اســتدامة التغييــرات القائمــة فــي إطــار تنفيــذ رؤيــة المملكة 
2030. لهــذا الســبب، قمنــا علــى مــدى الســنوات األربــع الماضيــة بإجــراء تقييــم وتحليــل منهجــي لقيــم 

ــعودي. الشباب الس

اســتناًدا إلــى البحــوث الســابقة، غطــى بحــث هــذا العــام نطاًقــا أوســع ليشــمل دراســة الســلوكيات والقيــم 
ــد  ــو يمه ــك فه ــم، وبذل ــة والعال ــتقبل المملك ــاوف إزاء مس ــال والمخ ــن اآلم ــا ع ــر فض ــل التوت وعوام
الطريــق للقــادة والمســؤولين فــي المملكــة العربيــة الســعودية، ونأمــل أن يســاهم هــذا العمــل فــي 
بلــورة فهــم أفضــل للشــباب الســعودي وتوجيــه إجــراءات صانعــي السياســات وغيرهــم مــن القــادة فــي 

المملكــة.

الخاتمة:

1- Saudi Arabia is divided into 13 provinces, grouped for convenience into five regions. 
2- Saudi Youth Report in Numbers” released by the General Authority for Statistics )GASTAT( 
3-  Vision 2030 National Development Strategy 2016-2030, 2016, page 15
4- https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/u66/Saudi_Vision2030_EN.pdf page 28
5- World Bank databank. https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=SA. 2018 data. 
6- https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/u66/Saudi_Vision2030_EN.pdf pg. 39
7- World Bank, 2020
8- https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/Assessing-Saudi-Vision-2030-A-2020-review.pdf
9- Grand S., Wolff K., )2020(, ASSESSING SAUDI VISION 2030: A 2020 REVIEW, Atlantic Council – Rafik Hariri Center for the Middle East. 
Available at: https://www.atlanticcouncil.org/wp-content/uploads/2020/06/Assessing-Saudi-Vision-2030-A-2020-review.pdf, page 16
10- : https://www.saudiembassy.net/sites/default/files/u66/Saudi_Vision2030_EN.pdf page 31
11- See, for example, Al-Otaibi, N. )2020( Vision 2030: Religious Education Reform in the Kingdom of Saudi Arabia. King Faisal Center for 
Research and Islamic Studies.
12- https://vision2030.gov.sa/en/programs/QoL
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الملحق 1 – المنهجية 

يعتبــر مشــروع قيــم الشــباب الســعودي مــن المشــاريع التــي تســتغرق ســنوات عــدة إلنجازهــا، وهــو يهــدف إلــى رصــد القيــم التــي يحملهــا 
ــروع  ــتند المش ــباب. يس ــخصيات الش ــكيل ش ــي تش ــهم ف ــي تس ــة الت ــر الرئيس ــن العناص ــار يتضم ــى إط ــتناًدا إل ــة اس ــي المملك ــباب ف الش
إلــى مســح يعكــس عينــات حقيقيــة تمثــل الشــباب الســعودي وتهــدف إلــى تحليــل كيفيــة تطــور الســلوكيات واألفــكار والمشــاعر والقيــم 

والمعتقــدات فــي ســياق فريــد مــن نوعــه، أال وهــو رؤيــة المملكــة 2030. 

خــال الســنوات الماضيــة، تولــى مركــز باريــت للقيــم )Barrett Values Centre( تنفيــذ البحــث مــن خــال تطبيــق المنهجيــة الخاصــة بهــم، أمــا 
فــي العــام 2020، تولــت مجموعــة هورايــزن مهمــة إعــداد التقاريــر بإضافــة مجموعــة مــن األســئلة إلــى المســح إلــى جانــب األســئلة التــي 

وضعهــا مركــز باريــت.  

اتبع البحث المراحل التالية: 

ــمال  ــط وش ــرق األوس ــة الش ــي منطق ــي وف ــتوى العالم ــى المس ــم عل ــم القائ ــث القي ــة لبح ــة مكثف ــة مكتبي ــث مراجع ــذا البح ــرى ه أج
ــث. ــار البح ــم إط ــاس لتصمي ــاده كأس ــة اعتم ــا بغي أفريقي

المصادر : 
ــس  ــلة المجل ــز )Deloitte Millennials(، وسلس ــت ميلينيال ــح ديلوي ــا مس ــن بينه ــر م ــًرا، نذك ــن 30 تقري ــد ع ــا يزي ــل م ــرى تحلي ج  •
البريطانــي لألجيــال المســتقبلية، والباروميتــر العربــي، ومســح القيــم الســابق الــذي أجرتــه مســك الخيريــة، والتحليــات المتعــددة 
التــي أجراهــا مركــز بيــو لألبحــاث )Pew Research Centre(، ومســح القيــم العالمــي، والمســح الــذي أجرتــه جامعــة طيبــة، والدراســة 
ــادي  ــس االقتص ــا المجل ــي أجراه ــباب الت ــة بالش ــر الخاص ــائر التقاري ــباب، وس ــول الش ــو ح ــي دبلي ــي س ــداء ب ــز أص ــا مرك ــي أجراه الت

ــخ. ــدة )ECOSOC(، إل ــم المتح ــي لألم واالجتماع

ُأجريت 10 مقابات مع خبراء رائدين في مجال دراسات القيم في كل من منطقة الخليج العربي وسائر دول العالم.  •

أهم النتائج : 
             •  تسارع نسق تغير القيم لدى الشباب في كافة أنحاء العالم.

             •  اتساع فجوة مستوى التعليم بين الشباب.
             •  زيادة التركيز على تطوير المهارات.

             • ارتباط ارتفاع البطالة لدى الشباب بحالة عدم االستقرار التي يعيشها الشباب في كافة أنحاء العالم.
ا.              •  تضاعف معدل القيم متعددة الثقافات لدى الشباب ما دون الثاثين سنة، وخاصة األصغر سنًّ

اآلثار :
             • توســيع نمــوذج قيــم مركــز باريــت مــن خــال إضافــة قيــم جديــدة تعكــس االتجاهــات العالميــة باإلضافــة إلــى نتائــج بحــث القيــم 

الســابق الــذي أجرتــه مســك الخيريــة.

تطلــب تصميــم المســح بــأن يقــوم فريــق البحــث بدمــج منهجيتيــن مختلفتيــن، وقــد تأكدنــا مــن اتســاق هاتيــن المنهجيتيــن مــن خــال مســار 
ــن 5 خطوات:  تضم

الخطوة 1 – الخلفية النظرية

ــرز  ــة بأب ــس للمقارن ــع أس ــري، ووض ــب النظ ــة الجان ــا: مراجع ــة، وهم ــات القائم ــس والمقارب ــة للمقايي ــات المراجع ــن عملي ــان م ــري نوع ُأج
ــا، كمــا ُأجريــت مراجعــة نظريــة شــاملة لتحديــد القيــم الجديــدة ومقاربــات قيــاس تلــك القيــم، خاصــة  مســوحات القيــم المعتــرف بهــا دوليًّ
ــا لقيــاس القيــم، وورد  فــي منطقــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي. عــاوة علــى ذلــك، ُحللــت ثمانيــة منهجيــات مختلفــة ومعترفــة دوليًّ

تلخيصهــا فــي الملحــق أ.

مسار البحث

تصميم المسح
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أهم النتائج: ينقسم  تحليل القيم إلى ثاثة أصناف:
•السلوكيات: »كم من مرة تقوم بكذا« – استناًدا إلى استبيان الحياة القيمة )Valued Living Questionnaire(، وتقييم التصرفات      

حسب المواقف.
• وجهات النظر: »إلى أي مدى توافق على كذا«- استناًدا إلى مسح القيم األوروبي/ العالمي.   

• المعتقــدات: نمــوذج مركــز باريــت )مســتوحى مــن تقييــم القيــم الشــخصية(، ومســح القيــم الخــاص بمركــز شــوارتز، واســتبيان   
القيم )Portrait Values Questionnaire(، ومؤشر القيم الجوهرية. 

                 • اآلثــار: رفــد مقاربــة باريــت القائمــة علــى المعتقــدات بأســئلة متصلــة بــاآلراء والســلوكيات للحصــول علــى تقاريــر أكثــر إيفــاًء مــن 
خال عمليات المقارنة. 

                •جــرى اســتعراض منهــج التلعيــب، واســتنتج الفريــق أنــه ال يوجــد إال بضــع حــاالت قليلــة موثقــة مســتخدمة فــي مســح القيــم، وأن 
مخاطرهــا ســتكون أعلــى مــن منافعهــا.

الخطوة 2 – تخصيص االستبيان الحالي  

اقتــرح فريــق البحــث تعديــل اســتبيان القيــم الحالــي والــذي يســتند إلــى المنهجيــة التــي وضعهــا مركــز باريــت للقيــم، وذلــك علــى 
النحــو التالــي:

االحتفاظ بصفة عامة بأكبر قدر ممكن من القيم المتمخضة عن جوالت البحث السابقة لتمكين إجراء المقارنات الطولية.  •
تسوية بعض الحاالت المتعلقة بتداخل القيم في االستبيانات السابقة )مثل المسؤولية والمساءلة(.  •

إضافة قيم جديدة إلى المحاور الشخصية والوطنية من منهج القيم القيم التي:  •
أصبحت مناسبة نظًرا للتطورات األخيرة.   •

تعكس أنماط القيم التي تم تبيانها في القسم النظري.  •
دحض بعض القيم السلبية األكثر تواتًرا في جوالت البحث السابقة للتأكد من استكمال المسار.  •

.

الخطوة 3 – تصميم االستبيان

قــام فريــق البحــث بتصميــم مجموعــة مــن األســئلة اإلضافيــة إلثــراء عمليــة جمــع البيانــات التــي أجراهــا مركــز باريــت اســتناًدا إلــى اإلطــار 
المفاهيمــي الموضــوع لتوجيــه البحــث، حيــث أضــاف الفريــق أســئلة متعلقــة بالتركيبــة الســكانية والســلوك والفكــر ورَبــط بيــن مجــاالت 
ــر القيــم الســابقة التــي أعدتهــا مؤسســة مســك الخيريــة  موضوعية/محوريــة تــم تحديدهــا اســتنادا إلــى المراجعــة النظريــة وإلــى تقاري
والتــي ســبق مناقشــتها مــع فريــق عمــل مســك. أيًضــا، ينصــب التركيــز علــى األســئلة التــي تســاهم فــي تقديــم نتائــج مهمــة وعمليــة 

أثنــاء تحليلهــا فــي ســياق بيانــات التركيبــة الســكانية أو عنــد مقارنتهــا ببيانــات مركــز باريــت.

الخطوة -4 مراجعة خارجية

أجــرى فريــق البحــث خــال عمليــة تحســين اإلطــار المفاهيمــي واالســتبيان جملــًة مــن المقابــات للتأكــد مــن مــدى مناســبتها وفاعليتهــا 
مــن الناحيــة المنهجيــة، وقــد قــام فريــق البحــث بعــرض االســتبيان علــى األطــراف التاليــة لتقــوم بمراجعتــه:

•مؤسســة مســك الخيريــة: أدت النقاشــات إلــى تنقيــح بعــض محــاور المســح واتخــاذ قــرار اســقاط أولويــة ثاثــة أســئلة لــم تجــد لهــا 
مكاًنــا ضمــن االســتبيان.

• السيدة كاثرين كلوثييه من مركز باريت للقيم: وقد أدت النقاشات إلى اآلتي: 
تأكيد سامة النهج الذي اعتمده مركز باريت بشكل عام.  -

تفسير كيفية إجراء تحليل طولي استناًدا إلى بيانات مركز باريت.  -
تأكيد سامة نهجنا في تعديل بعض القيم التي اعتمدها مركز باريت وتغييرها.  -

• السيد تور إنروث من مركز باريت للقيم: أدت النقاشات إلى اآلتي: 
التأكيد على أن األسئلة اإلضافية التي صاغها فريق البحث تثري النتائج المتمخضة عن أسئلة باريت الثاثة القائمة.  -

الوصــول إلــى فهــم أعمــق ألكبــر مــدى يمكــن بــه مقارنــة النتائــج مــع البيانــات التــي يقدمهــا مركــز باريــت، وقــد يكــون ذلــك   -
ــا علــى األرجــح بالنســبة للتقســيمات القائمــة علــى أســاس النــوع )ذكر/أنثــى(، ولكــن قــد ال ينطبــق ذلــك علــى التقســيمات  ممكًن

األكثــر تعقيــًدا، مــا لــم تحصــل زيــادة كبيــرة فــي حجــم العينــة. 

• جيوليــا كاســو، أســتاذ مســاعد متخصــص فــي علــم القيــاس النفســي فــي جامعــة بولونيــا: وقــد أدت المراجعــة الشــاملة لاســتبيان 
 : لى إ

التأكيد بشكل عام على سامة منهج باريت، واعتباره متسًقا مع مقاربات علم النفس التنظيمي القائمة.  -
وجــود الشــكوك بخصــوص القــدرة علــى المقارنــة المفاهيميــة للقيــم والســلوكيات فــي اســتبيانات باريــت، والتــي ال يجــب أن تؤثــر   -

علــى قابليــة القيــاس.
ــات البســيطة   ــة الســكانية مــع إدخــال بعــض التعدي ــة والمرتبطــة بالتركيب ــة الســلوكية والفكري اعتمــاد كافــة األســئلة اإلضافي  o

علــى الصياغــة.
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جرى تعديل المسح استناًدا إلى الماحظات المذكورة أعاه.

الخطوة -5 اختبار قابلية االستخدام 

ــهولة  ــث س ــن حي ــه م ــاث لمراجعت ــي األبح ــة ف ــركاؤه )Phronesis Partners( المتخصص ــيس وش ــركة فرونيس ــى ش ــتبيان عل ــِرض االس ُع
اســتخدامه، حيــث قامــت بمصادقــة األســئلة اإلضافيــة الســلوكية والفكريــة وتلــك المتعلقــة بالتركيبــة الســكانية، ونوهــت إلــى أنــه يمكــن 

إدخــال التعديــات البســيطة علــى الصياغــة قبــل اعتمادهــا.

أبــدت الشــركة شــكوًكا كبيــرة حــول مكونــات منهــج باريــت الموجــودة مســبًقا والتــي ســبق مشــاركتها مــع المؤسســة قبــل أســبوعين، 
ــا. أيًضــا، عملــت الشــركة علــى ترجمــة المســح إلــى اللغــة العربيــة، ثــم تولــى  ا مــن حيــث التعامــل معهــا إلكترونيًّ إذ اعتبرتهــا معقــدة نســبيًّ

أحــد أعضــاء فريــق المســح مــن الناطقيــن باللغــة العربيــة مراجعــة الترجمــة.

تنفيذ  المسح

التحليل وورش العمل

ــا بمشــاركة عينــة تمثيليــة عشــوائية شــملت 1001 مواطــن ســعودي، وأجريــت األعمــال الميدانيــة فــي الفتــرة مــن  ــذ المســح إلكترونيًّ ُنفِّ
29 أكتوبــر 2020 إلــى  8 نوفمبــر 2020، وكان ذلــك بعــد أن اجتــازت المملكــة ذروة جائحــة كورونــا المســتجد، إال أن بعــض العقبــات ال تــزال 

قائمــة.

باإلضافــة إلــى ذلــك، ســاهم الحجــر الصحــي وقلــة االنشــغال باألنشــطة المختلفــة فــي تســهيل عمليــة إنجــاز المســح، وقــد تكــون الجائحــة 
عامــًا مؤثــًرا فــي تشــكيل آراء بعــض المشــاركين رغــم أن ذلــك لــم ينعكــس بشــكل واضــح علــى أجوبــة المشــاركين.

حــرص فريــق البحــث ومؤسســة مســك الخيريــة علــى تحليــل النتائــج وتفســيرها بأقصــى قــدر ممكــن مــن الدقــة، مــع إيــاء أهميــة قصــوى 
لضــرورة تفــادي المفاهيــم واالنحيــازات الغربيــة. لهــذا الغــرض، شــاركنا النتائــج المبدئيــة للبحــث مــع نخبــة مختــارة مــن الخبــراء تضــم 15 

خبيــًرا فــي ورشــة عمــل عقــدت فــي 12 نوفمبــر 2020.

تمثــل الهــدف المعلــن لورشــة العمــل فــي ضمــان اتســاق نتائــج مســح عــام 2020 مــع قيــم الشــباب الســعودي، وأثمــرت مناقشــة النتائــج 
عــن الوصــول إلــى فهــم أفضــل لنظــام المعتقــدات والســلوكيات التــي يحملهــا الشــباب الســعودي، إذ ســلط المشــاركون الضــوء علــى تأثيــر 
التحــوالت االجتماعيــة الكبــرى الحاصلــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فضــًا عــن تصوراتهــم لمختلــف مكونــات رؤيــة المملكــة 2030 

المنصبــة علــى قيــم الشــباب. 

ــى  ــات المســح اســتناًدا إل ــى تقســيم بيان ــج، حيــث تول ــل النتائ ــا فــي تحلي ــق البحــث علــى هــذه األفــكار القيمــة ليمضــي قدًم اســتند فري
الجنــس والوضــع الوظيفــي والمنطقــة والفئــة العمريــة، كمــا ســاعد المشــاركون فــي ورشــة العمــل بدورهــم فريــق البحــث علــى تحديــد 
العديــد مــن األرقــام التــي تشــير إلــى قفــزات القيــم والقصــور الثقافــي واألنمــاط والتوجهــات األخــرى المرصودة فــي هــذا التقريــر وتحليلها.
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جمع العينات

نموذج باريت والتحليالت ذات الصلة

جرى تقسيم عينات المشاركين كاآلتي:

ــا قــام بــه ريتشــارد باريــت، حيــث يحــدد هــذا النمــوذج الــذي وظفتــه آالف المنظمــات طيلــة أكثــر مــن عقديــن  يعتبــر نمــوذج باريــت إنجــاًزا هامًّ
والمســتلهم مــن هــرم ماســلو لاحتياجــات المجــاالت الســبع المحركــة للمحفــزات البشــرية، وتتــراوح هــذه المجــاالت بيــن العيــش مــن جهــة 
إلــى العمــل واالهتمــام باألجيــال المســتقبلية مــن جهــة أخــرى، حيــث يوفــر هــذا المنهــج خارطــة مجربــة وفعالــة بشــكل اســتثنائي لفهــم 
قيــم الموظفيــن والقــادة والمواطنيــن واألطــراف المعنيــة. ولعــل األفضــل مــن ذلــك أنــه يوفــر أيًضــا وســائل لتكويــن عاقــات تعــاون وإنتــاج 

أكبــر بيــن تلــك األطــراف، ومواءمــة األهــداف داخــل المنظمــات أو بيــن البلــدان.

يطرح تقييم القيم ثاثة أسئلة بسيطة، وهي: 
•القيم الشخصية: اختر أكثر 10 قيم وسلوكيات تعكس شخصيتك بشكل كبير، وليس من ترغب أن تكون.

ــر كيفيــة عمــل منظمتــك )مجتمعــك/ دولتــك( فــي الوقــت  ــر 10 قيــم وســلوكيات تعكــس بشــكل كبي ــر أكث ــة: اخت ــم الثقافــة الحالي •قي
ــي. الحال

•القيم المرغوبة: اختر 10 قيم وسلوكيات تأمل توفرها في منظمتك )مجتمعك/ دولتك( حتى تحقق أفضل إمكاناتها. 

يتم توزيع القيم التي يختارها المشاركون على 7 مستويات وفًقا لنموذج باريت لرصد األفكار حول ما يلي:
•طبيعة الناس في المنظمة/البلد وما هي أكثر المسائل أهمية بالنسبة لهم.

ــذي يجــري بشــكل جيــد والــذي يشــكل مصــدًرا لإلحبــاط  •كيــف يتعامــل المشــاركون )الموظفون/المواطنــون( مــع الثقافــة الحاليــة، ومال
وإلخلــل.

•الرغبــات واآلمــال التــي يصبــو إليهــا المشــاركون )الموظفــون/ المواطنــون( لضمــان تحقيــق احتياجاتهــم، ولتحســين النتائج على المســتويين 
المهنــي واالجتماعــي ولتحســين جــودة الحياة. 

تمكن النتائج المؤسسة من إجراء الحوارات واتخاذ ما يلزم من إجراءات.

بشــكل عــام، نظــًرا للتعقيــدات التــي تشــوب تقييــم القيــم عبــر البلــدان والخصائــص الثقافيــة للمملكــة العربيــة الســعودية، ال تــزال المنهجيــة 
المســتخدمة لتقييــم القيــم فــي البــاد تشــهد تطــوًرا. لــذا، يتعيــن تفســير النتائــج الــواردة فــي هــذا التقريــر مــع األخــذ بعيــن االعتبــار التحفظــات 

التالية:

• اتّبــع مســح عــام 2020 نهًجــا أكثــر شــمولية، ففــي حيــن أن األبحــاث الســابقة تضمنــت أســئلة مبنيــة علــى منهــج باريــت حصرًيــا، أضــاف 
مســح عــام 2020 المزيــد مــن األســئلة الســلوكية التقليديــة. 

ــا، كمــا هــو الحــال مــع مســح عــام 2018، مســتهدًفا المشــاركين ممــن لديهــم خلفيــات أكاديميــة أقــوى،  • ُنّفــذ مســح عــام 2020 إلكترونيًّ
بينمــا أجــري مســح عــام 2019 وجهــًا لوجــه.

• تباينــت أحجــام العينــات بشــكل كبيــر حســب الســنة، كــم تباينــت مكونــات العينــات حســب الجنــس والمنطقــة والمعاييــر األخــرى. لــذا، يجــب 
أن تؤخــذ المقارنــات الطوليــة علــى أنهــا مؤشــرات فقــط ال غيــر.

تقسيم العينات المعتمدة في مسح قيم الشباب السعودي 2020

%1001100 إجمالي عدد المشاركين

 24 – 18
 34 – 25

35 سنة فما فوق
أنثى 

ذكر
موظف بموجب عقد عمل غير موحد

موظف بموجب عقد عمل موحد
متفرغ للدراسة

عاطل عن العمل - قادر ولكن ال يبحث عن وظيفة
عاطل عن العمل – غير قادر على البحث عن وظيفة

عاطل عن العمل – يبحث عن وظيفة
يفضل عدم التصريح

يعمل لحسابه الخاص
المنطقة الغربية

المنطقة الشرقية
المنطقة الجنوبية

المنطقة الوسطى
المنطقة الشمالية

العمر

الجنس

الوظيفة

المنطقة

196
260
545
580
421
99

575
83
49
5

107
23
60

332
153
143
322
51

20%
26%
54%
58%
42%
10%
57%
8%
5%
0%

11%
2%
6%

33%
15%
14%
32%
5%
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الشكر والتقدير
ــول  ــتمرة ح ــاث المس ــة األبح ــن مجموع ــزء م ــة كج ــك الخيري ــة مس ــادة مؤسس ــت قي ــث تح ــذا البح ــري ه أج
القيــم فــي المملكــة. بهــذا الصــدد، يتوجــه المؤلفــون بالشــكر لفريــق العمــل مــن مؤسســة مســك الخيريــة، 

بمــن فيهــم عثمــان المعمــر، وديمــة آل الشــيخ، ولمــى الحــواس، علــى تقديــم توجيهاتهــم الدقيقــة.

ــة،  ــاوي بوليف ــة صحن ــك، ونادي ــا درزني ــورة مارغريت ــن الدكت ــق م ــة األف ــع لمجموع ــث التاب ــق البح ــف فري يتأل
ــيز. ــا مارش ــو، وإياري ــيلفيا بونتوجلي ــي، وس ــس بيلوس ــان، وألي ــزو نيوم ولورين

كمــا يعــرب المؤلفــون عــن امتنانهــم لمركــز باريــت للقيــم لمــا قدمــه مــن مســاهمات وماحظــات، وتحديــدًا 
كاثريــن كلوثيــر، وفيــل كلوثيــر، وتــور إنــروث.

كما يتقدم الفريق بالشكر واالمتنان للخبراء التالية أسماؤهم الذين تمت استشارتهم في هذا البحث:

• بدر السيف - زميل بحث غير مقيم، مركز كارنيغي للشرق األوسط
• العنود الشارخ - زميل بحث مشارك، تشاتام هاوس

• أليكس أويتي - مؤسس ومدير معهد شرق إفريقيا، جامعة اآلغا خان
• أليسون بيلي - مستشار أول، فريق األبحاث وتصميم السياسات، المجلس الثقافي البريطاني

ــز،  ــة براندي ــة، جامع ــط الحديث ــرقية األوس ــة الش ــات المنطق ــال دراس ــي مج ــتاذ ف ــه - أس ــكال مينوري • باس
ــم ــي التعلي ــم ف ــاس والتقوي ــي للقي ــز الوطن ــر المرك ــي - مدي ــس توغنولين •جيم

• مارك طومسون - زميل أول مشارك، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات اإلسامية
• كريستين ويلسون - مديرة مجموعة األبحاث للجيل القادم، المجلس الثقافي البريطاني

نــود أيًضــا أن نعــرب عــن امتناننــا للعديــد مــن الخبــراء الذيــن حضــروا ورشــة العمــل حــول النتائــج التــي عقــدت 
ــا فــي 12 نوفمبــر 2020:  إلكترونيًّ

• الدكتور سعد الكاف - نائب رئيس مجلس ادارة مجموعة الرواد
• سلمى الراشد – شيربا، سيدات دول مجموعة العشرين 

• بدر السيف - زميل بحث غير مقيم، مركز كارنيغي للشرق األوسط
• أليسون بيلي - مستشار أول، فريق األبحاث وتصميم السياسات، المجلس الثقافي البريطاني

• الدكتور آصف شودري - مدير تطوير األعمال، معهد كايزن
• فيل كلوتييه – مستشار أول في مجال التحول الثقافي، مركز باريت للقيم

• هدى حقي - استشاري مستقل
• الدكتورة ناتاشا ماتيتش - المدير التنفيذي لاستراتيجية، مؤسسة الملك خالد 

• مانويل شوبرت - المدير العام، بيهافيا
• د. أمل كربول - الرئيس التنفيذي، صندوق مخرجات التعليم

• خلود شقير - مكتب اإلدارة االستراتيجية، رؤية المملكة 2030
• كريستين ويلسون - مديرة سلسلة أبحاث الجيل القادم، المجلس الثقافي البريطاني

• الدكتور غازي بن زقر - عضو مجلس الشورى
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