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المشاركُة المَدنية: مؤشٌر لعدد المرات التي وّقع فيها الُمجيبون 	 
عريضًة، أو انضمُّوا إلى حملِة مقاَطعة، أو حضروا مظاهراٍت 

سلميًة خالل العام الماضي.

ٌر َيقيس تواُتَر حصول المستْقصين على 	  إمكاُن االتصال: مؤشِّ
المعلومات من مصادَر إلكترونية )هاتف جّوال، بريد إلكتروني، 

إنترنت، أجهزة كمبيوتر شخصية(.

االعتماُد على حياة اأُلسرة ُيقاس بالردود على ثالثة أسئلٍة عن 	 
أهمية جْعل المرء والَديِه فخوَرين به، ومدى االكتفاء لَكون المرأة 
رّبَة منزل، ومقداِر ما َيثق المرُء باأُلسرة مقاَرنًة مع المجتمع 

األوسع.

التعليم: مجمٌَّع في نطاق 1–3 حيث )1( ألشخاٍص لديهم 	 
شهادُة االبتدائية كحدٍّ أقصى، و)2( ألشخاٍص لديهم أكثُر من 
دراسٍة ابتدائية وأقلُّ من تعليٍم جامعي، و)3( ألشخاٍص بدأوا 

على األقل في برنامٍج جامعّي.

المساوُة بين الجنسين: مؤشُر مْسح الِقَيم العالمي مبنيٌّ على 	 
ثالثة أسئلة: هل حقُّ الرجال في الحصول على وظيفة أكبُر من 
حّق النساء عندما َتندر فرُص العمل؛ وهل التعليُم الجامعي أكثُر 
أهميًة للفتى منه للفتاة؛ وهل الرجاُل أفضُل من النساء ليكونوا 
قادًة سياسيين. في مؤسسة غالوب، ُيبنى المؤّشُر على السؤالين 
نفسيهما في مسح الِقَيم، لكّن الثالَث مختلٌف ويسأل عّما إذا كان 

ينبغي السماُح للنساء بطلب الطالق.

خل: نسبيٌّ إلى بقية السّكان، مبلٌَّغ عنه في نطاق )1، 10(.	  الدَّ
ٌر قائٌم على سؤالين، ُيركِّز أحُدهما على مدى  الرِّضا عن الحياة: مؤشِّ
رضا الناس عن حياتهم كُكّل، واآلَخُر على مدى حرّية االختيار 

ومدى سيطرة الناس على حياتهم.

ن من عدد المرات التي يذهب فيها الناُس 	  التقوى: مؤشٌر يتكوَّ
إلى الصالة، ومدى أهمية اعتبارهم هللاَا في حياتهم.

يني ميزًة هاّمة 	  التديُّن: ُيبنى على أساس ما إذا كان اإليماُن الدِّ
لألطفال.

اإلسالم السياسي: ُيبنى من إجاباٍت عن سؤاٍل حول ما إذا كان 	 
ر القوانين. على السلطات الدينية في نهاية المطاف أن ُتفسِّ

تفضيٌل للديمقراطية: متغيٌر ُيقّدر عدَد المرات التي اختار فيها 	 
المستقَصى الديمقراطيَة على حكٍم قويٍّ آَخر عندما ُيعطى ثالَث 
قوائِم ِخيارات لالختيار من بينها )ِخياران ُيسمح بهما لكل قائمٍة 
رباعية تشمل اختياراٍت متعلقًة بالديمقراطية، وحكٍم قوي، واقتصاٍد 

جّيد، وِخياٍر رابع(.

يني: مؤشُر سؤالين، عّما إذا كان ينبغي أن ُتدرَّس 	  التسامُح الدِّ
جميُع األديان في مدارسنا الحكومية، وعّما إذا كان الناُس 

المنتمون إلى دياناٍت مختلفة أخالقّيين مثَل الُمجيبين.

التسامُح االجتماعي: مؤّشٌر يقوم على أسئلٍة حول الرغبة في 	 
وجود جيراٍن هم: ناٌس من جنٍس مختلف؛ مهاجرون/عماٌل 
أجانب؛ ناٌس من ديٍن مختلف؛ رجٌل وامرأة غيُر متزوَجين يعيشان 

مًعا؛ أشخاٌص يتكّلمون لغًة مختلفة.

الفصل 2
تعريُف 

المصطلحات 
والمؤّشرات 

اإلحصائية
تعريُف المتغيِّرات - مسُح الِقَيم العالمي

ِاستطلَع مسُح الِقَيم العالمي آراَء عشرة بلداٍن عربية في المنطقة في 
موجته السادسة التي ُأجِريت بين عاَمي 2011 و2013: األردن، 
تونس، الجزائر، العراق، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، اليمن؛ 
وشملت خمسَة بلداٍن في الموجة الخامسة )نحَو العام 2008(، 
وأربعَة بلداٍن فقط في الموجة الرابعة )نحَو العام 2000(. هكذا، 
ُيقّدم المسُح مجموعًة غنية من البيانات ألحدث الفترات، وُيتيح بعَض 
المقارنات المحدودة عبَر الزمن؛ ما يساعد على التأكُّد من مدى ما 
َيحدث من تغييٍر بين األجيال. ولدى بيانات المسح العالمي مزايا 
عّدٌة: حجُم عّينتها عادًة يكون معقواًل وتمثيليًّا )1500–3000 من 
الُمجيبين(. وتكون الردوُد على األسئلة في المعتاد 1–10، ما يساعد 
على قياس كثافة ِقَيٍم معّينة؛ وتشمل أكثَر من 90 بلًدا، ما يسمح 
بمقارناٍت َدولية. وتمتّد بعُض األسئلة عبَر الموجات الثالث، لكن 

ليس عْبَرها كلِّها )وبخاّصٍة، اإلسالُم السياسي(.

المتغّيراُت الموصوفُة في الرسوم البيانية تمثيٌل معيَّن من دراسات 
المتغّيرات في ورقة البحث؛ وُتمّثل النسبَة المئوية لفئاٍت سّكانيٍة 
معّينة )فئاٍت ُعمرية أو تعليمية في بلداٍن معيَّنة( تكون نقاُطها بشأن 
مسألٍة معّينة )عادًة على مقياس 1–10( أعلى من متوسط التقييم 
ٍح ألفراد كّل  لمجموعة بلداٍن متوسطة الدَّخل ُبِنَي كمعّدٍل غير مرجَّ
بلدان الدَّخل المتوسط الموفَّر في الموجة السادسة لبيانات مسح 

الِقَيم العالمي.

ُتوَصف أدناه المتغّيراُت المستخَدمة في هذا الفصل وكيفيُة تكوينها؛ 
كما ُأجرَي تحليٌل عاملٌي على جميع المؤّشرات لضمان ِصلتها 

بالعامل نفسه.

الُعمر 1 كما ُأبلغ عنه، في نطاق 15–29 عاًما. في األرقام: 	 
الشباب )القيمة=1( هم في أعمار 15–29 عاًما، وَذوو العمر 
المتوّسط المنخفض )2( 30-44، ومنتصِف العمر المرتفع 

ن فوق الـ60. مون في السِّ )3( 45-60، والمتقدِّ

السلطة: مؤشٌر على أساس سؤالين، يسأل أحُدهما إذا كان 	 
ذا كانت طاعُة المرء لحّكامه  االحتراُم األكبر للسلطة أمًرا جيًدا، واإ

سمًة أساسية للديُمقراطية.
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يونيـــو(. وكان العـــدُد اإلجمالـــي للمقـــاالت التـــي ُوِجـــد أنهـــا تســـتخدم 
اســـتراتيجيَة البحـــث أعـــاله 534 فـــي الســـنوات العشـــر المدَرجـــة فـــي 
البحـــث؛ وهـــذا َيرقـــى إلـــى مـــا متوســـُطه 2.4 مقال/بلد/ســـنة. وأشـــار 
الجـــدول 3.5 إلـــى عـــدد المقـــاالت الموجـــودة فـــي كلٍّ مـــن مجـــاالت 
التخصـــص، وبحســـب البلـــد )المجمـــوُع أكبـــُر مـــن العـــدد اإلجمالـــي 
للمقـــاالت ألن مقـــااًل واحـــًدا يمكـــن أن يشـــمل أكثـــر مـــن عامـــل خطـــٍر 
واحـــد، وأكثـــَر مـــن بلـــٍد واحـــد(. وأكبـــُر عـــدٍد مـــن المقـــاالت إلـــى حـــدٍّ 
بعيـــد عـــن عوامـــل الخطـــر لألســـباب الرئيســـية للوفـــاة والعجـــز فـــي 
لـــة: التبـــغ )عـــدد = 296(، والصّحـــة النفســـية/  ســـنوات العمـــر المعدَّ
العقلية )عدد = 223(، والسمنة )عدد = 174(، وغيرها المتعلقة 
بالتغذية/المـــواد الغذائيـــة )عـــدد = 100(. وُعِثـــر علـــى 90 فقـــط من 
الدراســـات الَبحثيـــة حـــول موضـــوع الصّحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة بيـــن 
الشـــباب فـــي المنطقـــة العربيـــة فـــي الســـنوات العشـــر الماضيـــة، علـــى 
الرغـــم مـــن العـــبء الثالثـــي للصّحـــة الجنســـية واإلنجابيـــة الموصـــوِف 
أدنـــاه – وهـــو مـــا ربمـــا يشـــير إلـــى حساســـية الموضـــوع. وقـــد ُعِثـــر 
علـــى عـــدٍد أقـــلَّ مـــن المقـــاالت ذاِت الصلـــة بنْقـــل الجرحـــى علـــى 
الرغـــم مـــن عْبئهـــا العالـــي للمـــرض )عـــدد = 13 فقـــط(. ومـــن حيـــُث 
البلـــدان، لـــدى مصـــر واألردن والســـعودية ولبنـــان أكثـــُر مـــن 50 

مقالـــًة فـــي تلـــك الفتـــرة الزمنيـــة.
يقترح باتون وآخرون  2012، ثالَث توصياٍت رئيسية لفهم صّحة 
رات وقياٍس مع  الشباب على نحٍو أكثَر وضوًحا: )أ( وضُع مؤشِّ
رات العالمية لصّحة الشباب؛  التوصية بمجموعٍة أساسية من المؤشِّ
و)ب( توسيُع نطاق تغطية البيانات للتأكد من المعلومات التي 
ُتجمع على أكثر المراهقين تهميًشا وعرضًة للخطر؛ و)ج( الروُح 
القيادية والتنسيق بين الحكومات ووكاالت األمم المتحدة على حدٍّ 
سواء لجمع البيانات واستخدامها للتأثير في الصّحة. وفيما تتحاور 
المنظماُت العالمية الحوار حول هذه القضايا، ينبغي للعرب الشباب 
والعلماء والممارسين العاملين مع الشباب أن يستكشفوا على نحٍو 
رات تقديُم  حاسم التعديالِت الالزمَة بحيُث يمكن لمجموعة المؤشِّ
صورٍة دقيقة عن الشباب في المنطقة العربية. مثاًل، في هذا السياق، 
قد يكون التعرُض لصراٍع عنيف أو تشريٍد إضافًة ضرورية إلى 

رات صّحة الشباب. مجموعٍة من مؤشِّ
مـــع أّن عمليـــاِت المســـح غالًبـــا مـــا تُـــروَّج باعتبارهـــا أكثـــَر 
الوســـائل فعاليـــًة ومْوثوقيـــة لجمـــع المعلومـــات، لكـــّن لهـــا قيـــوًدا 
فـــي الفئـــة الُعمريـــة 15–29 ســـنة؛4 إذ رّبمـــا يكـــون شـــباٌب كثُـــٌر 
مـــن هـــذه الفئـــة الُعمريـــة خـــارج المدرســـة أو الجامعـــة، مـــا يجعـــل 
الوصـــوَل المنتظـــَم إليهـــم صعًبـــا. والســـتقصاءات اأُلَســـر المعيشـــية 
قيـــُد االتصـــال بالوالِديـــن أو أوليـــاِء األمـــور فـــي طلـــب االتصـــال 
بالشباب حول مواضيَع حساسة. والمسوحاُت المبنيُة على الوجود 
فـــي منشـــأٍة، تقتصـــر علـــى أولئـــك الذيـــن يأتون إلى المنشـــأة لشـــرٍط 
ـــذا، ال بـــدَّ مـــن التفكيـــر فـــي ســـُبٍل مبتَكـــرة لجمـــع بيانـــاٍت  ـــن. ل معيَّ
عـــن الصّحـــة، والرفـــاه، وعوامـــل الخطـــر. وَلرّبمـــا تكـــون ِمنّصـــاُت 
قميـــة واالجتماعيـــة أحـــَد الّســـُبل، لكنهـــا قـــد ال  وســـائل اإلعـــالم الرَّ

تصـــل إلـــى جميـــع الشـــباب.

التعبيُر عن الذات: مؤّشٌر إلجاباٍت عن 3 أسئلة، ُيشير األّوالن 	 
إلى ما إذا كانت المخيِّلُة والتعبيراُت عن الذات خاّصّيًة يجب 
تشجيُع األطفال على تعّلمها في البيت؛ ويسأل الثالُث عّما إذا 
كان هامًّا استنباُطهم أفكاًرا جديدة، وأن يكونوا خاّلقين، ويقوموا 

بأعمالهم على طريقتهم الخاصة.

التصويت: متغّيٌر َيقيس اإلجاباِت عن السؤال حول عدد المرات 	 
ت فيها الناُس عندما ُتجرى انتخابات. التي ُيصوِّ

الفصل 5
راُت  المؤشِّ

المتوّفرة بشأن 
صّحة الشباب

رات لقياس صّحة المراهقين  ِاقترح باتون وآخرون1 مجموعًة من المؤشِّ
رات )ُتقاس  )حتى سّن 24 سنة( واستعرض توفَُّر البيانات لهذه المؤشِّ
من خالل مصادر بياناٍت محّددة – مثاًل المسِح العالمي للصّحة 
المدرسية )GSHS(، أو المسِح العالمي الستخدام التبغ بين الشباب 
رات  )GYTS(، أو)GMHS(، أو المسِح العنقودي المتعدد المؤشِّ
)MICS( في بلداٍن مختارة في المنطقة. وُيقترح خمسٌة وعشرون 
ًرا2. وُيقاس معظُمها وْفَق الخطر بمعنى أن كّلما ارتفعت النسبُة  مؤشِّ
المئوية داخل البلد، تكون صحُة الشباب في ذاك البلد أسوأ. وحيث 
ُر واقًيا )ِنَسٌب مئويٌة أعلى = صحٌة أفضل(، ُيشار  يكون المؤشِّ
إليها أدناه. ولمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ُأدِرج 18 بلًدا، 
17 منها بلداُن في الجامعة العربية )بلداُن منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا التي ليست منتميًة إلى الجامعة العربية غيُر مدرجٍة 
في الجدول التالي(.3 وفي ما يتعّلق بتوفُّر البيانات، كانت هناك 
رات الـ25 المتاحة في 8 أو أكثر من البلدان  سبعٌة فقط من المؤشِّ

العربية المتضمَّنة في قاعدة البيانات هذه.
 ،Ovidو PubMed ُأجـــري بحـــٌث باســـتخدام قواعـــد بيانـــات
وفترتُـــه أعـــوام 2005–2014 )األســـبوع الثانـــي مـــن حزيـــران/
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رات غفئاٌت ُعمريةمصادُر بياناتمؤشِّ بلداٌن عربية ُتبلِّ

عوامُل الخطر
الُت االلتحاق اإلجماليُة في  معدَّ

أوائل التعليم الثانوي 
الجميعلم ُتذَكراليونسكو

15–24 سنةمنظمُة العمل الدوليةبطالُة الشباب 
البحرين، مصر، العراق، األردن، 
الكويت، لبنان، المغرب، قطر، 

السعودية، سورية، تونس، اإلمارات

ر قبل 18 سنة  الزواُج المبكِّ
قاعدة بيانات اليونيسيف 

 ،MICS، DHS( العالمية
المسوح الوطنية(

الجزائر، مصر، العراق، األردن، لبنان، <18 سنة
المغرب، سورية، اليمن

مصر، األردن، لبنان، ليبيا، المغرب، 13–15 سنةGSHS, HBSCنقص الوزن
سورية، اإلمارات، اليمن

مصر، األردن، لبنان، ليبيا، المغرب، 13–15 سنةGSHS, HBSCزيادة الوزن
سورية، اإلمارات، اليمن

مصر، األردن، المغرب<18 سنةبيانات اليونيسف العالميةاالنجاٌب قبل سن 18 سنة

البحرين، مصر، العراق، الكويت، 15–19 سنة 20–24 سنةمسوح ُأَسريةوفيلت االمهات
المغرب

عدُد الوفيات اإلجمالي وبحسب 
رات( الفئة الُعمرية )4 مؤشِّ

قاعدة بيانات منظمة الصحة 
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

قاعدة بيانات منظمة الصحة معدُل الوفيات من حوادث السير
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

قاعدة بيانات منظمة الصحة معدُل الوفيات من اإليذاء الذاتي
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

قاعدة بيانات منظمة الصحة معدل الوفيات من العنف
العالمية للوفيات 

إجمالي 10–24 سنة، ول 
10–14 سنة، 15–19 سنة و 

20–24 سنة
البحرين، مصر، الكويت

انتشاُر أي اضطرابات نفسية من 
العراق، لبنان18–24 سنةGMHSمحور واحد

حاجُة غير ملّباة لعالج أمراض نفسية 
العراق، لبنان18–24 سنةاتصاالت شخصيةمع محور تشخيٍص واحد

الشرُب بَنَهم في األيام الـ30 
لبنان، سورية13–15 سنةGSHS, HBSCالماضية

ب في األيام الـ30  استخداُم الِقنَّ
المغرب13–15 سنةGSHS, HBSCالماضية 

انتشاُر النشاط الجنسي قبل 15 
GSHS, HBSC, MICSسنة

 <15 سنة أو 13–15 سنة 
ال يوجداعتمادا على مصدر البيانات

انتشاُر فيروس نقص المناعة 
ال يوجد15–24 سنةDHS, MICSالبشرية

عوامُل الوقاية

النشاُط البدني ألكثر من 60 كل 
13–15 سنةGSHS, HBSCيوم/أسبوع

الجزائر، مصر، األردن، الكويت، 
لبنان، ليبيا، المغرب، ُعمان، سورية، 

تونس، اإلمارات، اليمن

واِلدون أو أوصياء يفهمون 
13–15 سنةGSHS, HBSCالمخاوَف معظم الوقت 

مصر، األردن، لبنان، ليبيا، المغرب، 
ُعمان، سورية، تونس، اإلمارات، 

اليمن

ال يوجد13–15 سنةGSHS, HBSCالصّحة بتصنيٍف ذاتّي

كري في آخر  استخداُم الواقي الذَّ
ال يوجد15–24 سنةاليونيسف غير منشوراتصاٍل جنسّي ذي خطٍر كبير

الُت التطعيم لفيروس الورم  معدَّ
ال يوجدإناث 10–19 سنةغير معروفالُحَليمي البشري

ية  االستفادُة من الخدمات الصحِّ
ال يوجد15–19 سنةغير معروففي األشهر الـ12 الماضية 

غ عن كلٍّ منها )باتون وآخرون، 2012( رات، ومصادُر بيانات، وفئاٌت ُعمرية، وبلداٌن عربية ُتبلِّ مؤشِّ
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الهوامش

1 .Patton and others 2012
رات( ووفياِت اأُلمومة، وانتشاَر فيروس نقص المناعة البشرية، واالضطراَب العقلي، واستخداَم  2 راُت الـ25: بياناِت وفيات )4 مؤشِّ  تشمل المؤشِّ

ب، ونقَص الوزن، وزيادَة الوزن، والنشاَط البدني، وفهَم الوالَدين، والصحَة بتصنيٍف ذاتّي،  التبغ، واإلفراَط في شرب الكحول، واستخداَم الِقنَّ
ر )قبل 18 سنة(، والتعليَم الثانوي، والمعرفَة  ر )قبل 18 سنة(، واإلنجاَب المبكِّ وممارسَة الجنس بحلول سّن الـ15 سنة، والبطالة، والزواَج المبكِّ
كري، وتطعيَم فيروس الورم الُحَليمي البشري، والصحَة العقلية غيَر الملّباة، واستخداَم  بفيروس نقص المناعة البشرية، واستخداَم الواقي الذَّ

ية. الخدمات الصحِّ
تشمل البلداُن المستعَرضُة األردن، واإلمارات، وإيران، والبحرين، وتركيا، وتونس، والجزائر، والسعودية، وسورية، والعراق، وُعمان، وقطر،  3

والكويت، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن.
4 .Patton and others 2012
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