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لــم تعــد األرقــام والمؤشــرات ولوحــات البيانــات كافيــة لتوفــر القاعــدة المعرفيــة
الضروريــة للمهتميــن فــي قضايــا الشــباب للوصــول لفهم متكامل وشــمولي عــن أحوال
الشــباب وقضاياهــم الملحــة وتجاربهــم فــي الحيــاة وتحدياتهــم والعوائــق النفســية
والشــخصية واألســرية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والهيكليــة التــي يتعرضــون لهــا؛
حتــى مــع تبنــي أحــدث التقنيــات الناشــئة كالــذكاء االصطناعــي والبيانــات الضخمــة .ولــم
ً
كافيــا الوصــول إىل برامــج أو مبــادرات أو حلــول مســبقة التحضيــر ،وال الحصــول
يعــد
عــى إجابــات مقولبــة عــن واقــع الشــباب ،حتــى مــع تبنــي منهجيــات األبحــاث أو الدراســات
الكميــة أو المكتبيــة أو الحــوارات مــع المختصيــن – رغــم أهميتهــا .-
ً
نوعــا آخــر مــن منهجيــات البحــث العلمــي ،وهــي األبحــاث الكيفيــة أو النوعيــة
إال أن
ً
آفاقــا واســعة للوقــوف عــن كثــب عــى
( ،)Qualitative Research Methodsتقــدم
ً
وخصوصــا تلــك األكثــر حساســية وخصوصيــة ودقــة .إذ أن
قضايــا الشــباب بعمــق،
منهجيــات البحــث الكميــة التقليديــة ال تعــدو أن تكــون محصــورة عــى رصــد نــوع محدود
مــن البيانــات ،إجاباتهــا عــادة مــا تكــون مقتضبــة أو ضمــن أســئلة فــي قوالــب مســوح
ً
مســبقا مثــل
أو اســتطالعات – عــى أحســن حــال – مكونــة مــن خيــارات محصــورة
ً
"نعــم/ال" أو اختــر مــن " 1إىل  ،"10أو قائمــة اختيــارات منســدلة معبئــة مســبقا .وعــادة
مــا يتعاطــى المبحــوث مــع هــذا النــوع مــن جمــع البيانــات بالســطحية ،وبعــدم جديــة،
ً
وخصوصــا إذا صاحــب ذلــك إحســاس بعــدم اهتمــام اآلخريــن برأيــه .ويــؤدي
وبملــل،
ذلــك إىل إضعــاف جــودة البيانــات ،وتعريضهــا إىل تحيــز لإلجابــات الحياديــة أو اإلجابــات
ً
عوضــا عــن نقــل الحقيقــة .وهــو مــا يُ عــرف بيــن الباحثيــن
التــي يرغبهــا المســتمعون،
بأنــواع متعــددة مــن تحيــز اإلجابــات التــي تضــر بمصداقيــة البحــث "."Response Bias
كمــا أن المســوح العامــة والمجتمعيــة الكميــة مضطــرة بطبيعتهــا إىل اختيــار عينــات
عشــوائية ممثلــة لعمــوم الســكان ،وهــو مــا يجعــل الفئــات الهشــة واألشــد حاجــة
محــدودة الحضــور فــي البيانــات .وبالتالــي يحــد مــن قــدرة الباحــث عــى الوصــول إىل
اســتنتاجات موضوعيــة بســبب ضعــف العينــة بنهايــة المطــاف .فعــى ســبيل المثــال،
يشــكل األشــخاص ذوي اإلعاقــة والصعوبــات الشــديدة أو البالغــة مــا نســبته 2.9%
مــن الســكان الســعوديين 1.فبالتالــي ،لــن تكــون نســبتهم – أو نســبة غيرهــم مــن
الفئــات األقــل تمثيـ ً
ـا فــي المجتمــع – ذات داللــة إحصائيــة وافيــة فــي البحــوث الكميــة
المجتمعيــة بســبب ضآلــة نســبتهم مــن العينــة الممثلــة للمجتمــع؛ إال إذا تــم تخصيــص
مســوح خاصــة بهــم .لكنهــا بــكل حــال لــن تكــون قــادرة عــى حصــر كافــة أوجــه تجاربهــم
ومســاراتهم فــي الحيــاة والعمــل والمجتمــع.

 .1مسح ذوي اإلعاقة ،الهيئة
العامة لإلحصاء2017 ،م
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دليل مؤسسة الملك خالد
إلجراء األبحاث الكيفية
عن الشباب

ولمعالجــة هــذا النــوع مــن التحيــزات والقيــود فــي األبحــاث الكمية ،يقــدم البحــث الكيفي
ً
ً
ً
مناســبا .إذ يغــوص البحــث الكيفــي مــع العينــة المســتهدفة فــي أعمــاق
رديفــا
خيــارا
تجاربهــم الحياتيــة ،ويستكشــف ويســتطلع رحلتهــم فــي الحيــاة ،ويُ شــركهم فــي قيــادة
البحــث ومواضيعــه واســتنتاجاته بــدون نتائــج مســبَّ قة .وكلمــا كان البحــث الكيفــي
موسـ ً
ـعا فإنــه يُ نتــج كميــة مــن البيانــات تتســم بالغــزارة والعمــق والثــراء والتنــوع ،يمكــن
وصفهــا بالبيانــات الكثيفــة" "thick dataبــد ً
ال مــن البيانــات الضخمــة " "big dataالــذي
يســعى إىل االســتفادة منهــا ممارســو األبحــاث الكميــة.
وتجــدر اإلشــارة إىل أنــه ليــس مــن الضــروري أن تعمــل المنظمــات المهتمــة فــي قضايــا
الشــباب عــى منهجيــات البحــث الكيفــي لوحدهــا ،وإنمــا البــد مــن االســتفادة مــن أدوات
البحــث الكمــي كذلــك .إذ تشــير بعــض االتجاهــات الدوليــة إىل اســتخدام منهجيــة
البحــث المختلــط ( )Mixed-Method Approachوهــي تلــك األبحــاث التــي تســتخدم
المنهجيتيــن بالتــوازي وتحــاول فهــم رحلــة الشــباب مــن خــال الدمــج بيــن المنهجيتيــن.
ولمواكبــة األولويــة الوطنيــة والعالميــة التــي ُأســندت إىل قضايــا الشــباب ومواجهــة
مشــاكلهم بالحلــول والبرامــج ،تبــادر مؤسســة الملــك خالد من خــال هذا الدليــل بتقديم
منهجيــة تســاعد المختصيــن والمهتميــن بقضايــا الشــباب ،والعامليــن مــع الشــباب،
ّ
التعمــق فــي فهــم مواضيــع الشــباب وتحدياتهــم وطموحاتهــم،
وصنــاع القــرار ،عــى
مــن خــال بنــاء األدلــة والبراهيــن وتكويــن المعرفــة الكيفيــة والنوعيــة .والتــي بدورهــا
ُّ
التوصــل إىل الحلــول والتوصيــات والسياســات والتدخــات
ستســاهم فــي دعــم عمليــة
المالئمــة لتحقيــق مســتهدفات رؤيــة المملكــة  2030الخاصــة بالشــباب.

 .2شملت الدراسة الميدانية
عىل وجه التحديد المدن
والمحافظات التالية:
الرياض ،المدينة المنورة،
جدة ،الطائف ،أم الدوم،
سكاكا ،رفحاء ،حائل ،بريدة،
عنيزة ،الرس ،البطالية
(األحساء) ،صفوى ،القطيف،
الخبر ،المزاحمية ،الريان
(وادي جازان) ،والريث ،وأبها،
وخميس مشيط.
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حيــث ّ
تبنــت المؤسســة هــذه المنهجيــة بالفعــل خــال عــام 2022م لدراســة أحــد
قضايــا الشــباب ،وهــي ظاهــرة الشــباب خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب
( )NEETمــن خــال العمــل بنمــوذج البحــث الميدانــي النوعــي التشــاركي (community-
 .)based participatory researchحيــث عمــل فريــق البحــث عــى الجلــوس مــع
الشــباب واالســتماع إىل تجاربهــم فــي الحيــاة والســؤال عــن حالهــم فــي دراســة ميدانيــة
مســتفيضة شــملت آليــات دقيقــة فــي جمــع البيانــات ،لــم تعتمــد عــى المســوح أو
ّ
والمعمقــة مــع
االســتبانات ،وإنمــا عــى المقابــات الفرديــة والجماعيــة المباشــرة
الشــباب أنفســهم .إذ أخــذت مؤسســة الملــك خالــد عــى عاتقهــا مســؤولية نقــل صــوت
الشــباب أثنــاء ظــروف بقائهــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب.
وقــد انطلقــت جهــود المؤسســة فــي اجتماعاتهــا مــع شــباب وشــابات المملكــة ممــن
هــم خــارج مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب منــذ عــام 2019م ،التقــت خاللهــا بشــكل
ً
شــابا وشــابة مــن  19مدينــة ومحافظــة فــي المملكــة مــن حدودهــا
مباشــر مــع 193
الشــمالية فــي رفحــاء وســكاكا إىل حدودهــا الجنوبيــة فــي وادي جــازان وجبــال الريــث
إىل حدودهــا الشــرقية فــي األحســاء والخبــر والقطيــف وحتــى حدودهــا الغربيــة فــي
المدينــة المنــورة وجــدة والطائــف 2.وقــد اســتخدم فريــق البحــث خــال الدراســة
الميدانيــة مهــارات ومنهجيــات البحــث الكيفــي والنوعــي ،تخللــه ضمانــات ممنهجــة
فــي تحديــث اإلطــار المؤسســي للعمــل البحثــي ،وتعزيــز السياســات والقــدرات البحثيــة،
وإشــراك الخبــرات األكاديميــة فــي التحكيــم واإلرشــاد والتدقيــق المنهجــي واعتمــاد
أخالقيــات البحــث والتعاطــي مــع التحديــات النفســية بشــكل شــامل وفعــال؛ بمــا فــي
ذلــك تحكيــم منهجيــة جمــع البيانــات ،ونمــاذج الموافقــة عــى المشــاركة فــي البحــث،
وسياســات التعامــل مــع البيانــات الشــخصية والســرية ،وضمانــات الخصوصيــة فــي
الســجالت والوثائــق  ،ومنهجيــات تحليــل البيانــات ونشــر النتائــج.

وتســتعرض المؤسســة خــال هــذا الدليــل تجربتهــا فــي إجــراء البحــث الميدانــي إلصــدار (الوصــول للمســتقبل :تجربــة
الشــباب بيــن مقاعــد العمــل والتعليــم والتدريــب) ،بمــا فــي ذلــك أدوات البحــث .ويســعدنا خــال الصفحــات القادمــة
بــأن نشــارك المهتميــن والمنظمــات العاملــة مــع الشــباب هــذه اإلجــراءات واألدوات للنظــر فــي مــدى مناســبة تبنيهــا
والعمــل بهــا لتحقيــق األغــراض البحثيــة التــي تخــدم فئــة الشــباب فــي المملكــة:
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إعداد اإلطار المؤسسي وبناء قدرات فريق العمل
Institutional Set Up & Capacity Building

بغــرض إعــداد فريــق العمــل لهــذه المهمــة ،ســيكون مــن الضــروري التأكــد مــن بنــاء
مهــارات البحــث الكيفــي بيــن أعضــاء الفريــق .فــي حــال وجــود مختصيــن وخبــراء فــي
المنهجيــة بيــن الفريــق ،فإنــه يمكــن العمــل عــى نقــل الخبــرة والمعرفــة بينهــم مــن خــال
ورش عمــل ولقــاءات تدريبيــة تشــاركية .وفــي حــال عــدم إلمــام أي مــن أعضــاء الفريــق
بهــذا النــوع مــن األبحــاث ،فإنــه مــن المالئــم أن تســتثمر المنظمــة فــي بنــاء قــدرات
الفريــق مــن خــال التدريــب والتأهيــل الــازم الكتســاب مهــارات البحــث الكيفــي.
باإلضافــة إىل بنــاء قــدرات الفريــق ،فإنــه مــن الضــروري أن يتــم التأكــد مــن اإلطــار
ً
داخليــا ،مــن خــال تعديــل أو إعــداد السياســات الداخليــة الالزمــة
المؤسســي للعمــل
( )Policies & Proceduresوالتــي تتأكــد مــن توافــر ضمانــات مؤسســية كافيــة
لحمايــة حقــوق المشــاركين فــي البحــث ،والتأكــد مــن اســتيفاء الموافقــات النافيــة
للجهالــة ،والتأكــد مــن وجــود مــا يلــزم لضمــان حفــظ خصوصيــة المشــاركين وســرية
البيانــات وآليــات التعامــل مــع الســجالت والوثائــق والمعلومــات .كمــا يجــب أن تتضمــن
اإلجــراءات الداخليــة مــا يلــزم للتأكــد مــن وجــود إجــراء يضمــن مراجعــة أخالقيــات البحــث
مــن خــال مختصيــن مســتقلين مــن خــارج فريــق البحــث .عــى أن يتــم اعتمــاد السياســة
الداخليــة مــن القيــادة العليــا فــي المنظمــات المعنيــة ،وأن تشــرف قيــادة المنظمــة
بنفســها عــى التــزام فــرق العمــل بالسياســة ،وعــدم وجــود أي تجــاوزات فــي الممارســات،
وإتاحــة فــرص االعتــراض والشــكوى مــن أي طــرف محتمــل تضــرره.
ومــن المالئــم التأكــد مــن وجــود آليــة لدعــم احتياجــات الباحثيــن ،وخصوصـ ًـا االحتياجــات
النفســية .إذ مــن الــوارد أن يتعــرض الباحثــون فــي الدراســات الميدانيــة والكيفيــة إىل
صعوبــات مختلفــة وحــاالت يصعــب التعامــل معهــا ومواقــف قــد تكــون مؤلمــة أو
مؤثــرة ،باإلضافــة إىل مخاطــر التعامــل مــع ضغــط العمل واالحتــراق الوظيفــي واإلرهاق
واإلجهــاد .وهــو مــا يمكــن االســتعداد عــى احتوائــه مــن خــال جلســات اإلرشــاد النفســي
والدعــم النفســي مــن مختصيــن فــي التعامــل مــع هــذه الحــاالت .وفــي تجربــة مؤسســة
الملــك خالــد ،حيــث تــم إشــراك استشــارية متخصصــة فــي العــاج النفســي إلعطــاء
جلســات مختلفــة مــن اإلرشــاد النفســي عــى مختلــف مراحــل البحــث مــع أعضــاء فريــق
البحــث ،مــع التركيــز عــى مهــارات المرونــة النفســية والتعامــل مــع الحــاالت الحرجــة
والمواقــف الصعبــة.
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بناء أدوات جمع البيانات والتشاور

Engagement & Data Collection Tools

بغــرض إعــداد أدوات البحــث ومنهجيــة جمــع البيانــات المختــارة (مثــل المقابــات الفرديــة
أو مجموعــات التركيــز أو غيرهــا) ،يجــب عــى فريــق البحــث أن يقــوم بإعــداد وثائــق جمــع
البيانــات ،واألســئلة التــي يرغــب فــي طرحهــا ومحــاور النقــاش .كمــا يجــب عــى الفريــق
فــي هــذه المرحلــة النظــر فــي أفضــل طريقــة لتوثيــق البيانــات بحســب الحالــة :هــل
ســيتم إتاحــة خيــار جمــع البيانــات كتابيـ ًـا فقــط؟ أم ســيتم طلــب موافقــة المبحوثيــن
عــى التســجيل الصوتــي؟
كمــا يفضَ ــل فــي هــذه المرحلــة أن يتشــاور فريــق البحــث مــع بعــض المختصيــن مــن
العامليــن مــع الشــباب حــول محــاور البحــث واألســئلة المطروحــة ومــدى الحاجــة إىل
تغطيــة جوانــب تــم إغفالهــا أو إضافــة أســئلة مقترحــة .وقــد اختــار الفريــق أن تكــون
المقابــات مــن محــاور وأســئلة شــبه مفتوحــة ( )Semi-Structured Interviewبحيــث
يتــم طــرح نفــس المحــاور واألســئلة العامــة ،وتــرك مســاحة للمبحــوث والباحــث للتوســع
فــي التفاصيــل والحيثيــات والمحــاور .ويمكــن االطــاع عــى نمــوذج األســئلة فــي
الملحــق رقــم .1
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التأكد من مالءمة إطار أخالقيات البحث العلمي
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يجــب أن يراجــع كافــة أدوات البحــث ووثائقــة ونماذجــه وإجراءاتــه مختــص أو أكثــر فــي
أخالقيــات البحــث العلمــي ،للتأكــد مــن توافــر الضمانــات الالزمــة فــي األبحــاث التــي
تتعامــل مــع فئــات هشــة .ويوجــد العديــد مــن االشــتراطات المشــددة عــى هــذا النــوع
مــن األبحــاث ،لمــا يمكــن أن تســببه مــن تأثيــر ســلبي عــى حيــاة المبحوثيــن ،إن لــم يتــم
التعامــل معهــا بدقــة وحساســية عاليــة.

ومــن أهــم الضمانــات هــي تلــك المتعلقــة بخصوصيــة وســرية بيانــات المبحوثيــن.
حيــث البــد مــن أن يقــوم الفريــق عــى بنــاء نمــوذج إفصــاح وموافقــة عــى المشــاركة
فــي البحــث تتوفــر فيــه اشــتراطات الموافقــة النافيــة للجهالــة (،)Informed Consent
مــع إعطــاء المبحــوث حريــة ســحب الموافقــة أو التوقــف عــن المشــاركة فــي أي لحظــة
قبــل أو أثنــاء عمليــة جمــع البيانــات ،كمــا يحــق للمبحــوث ســحب موافقتــه بعــد االنتهــاء
مــن جمــع البيانــات .ويجــب أن يوفــر الباحــث بيانــات وافيــة للمبحــوث عــن أغــراض البحــث
و أهدافــه والمــدة الزمنيــة المتوقــع أن يســتقطعها مــن وقتــه وحقوقــه والضمانــات
المتوفــرة لضمــان ســامته واســتقالليته وعــدم تعرضــه لإلجبــار أو اإلكــراه أو الضغــط
وإجــراءات حفــظ وتســجيل وتدويــن وتوثيــق وتخزيــن البيانــات.
كمــا أنــه مــن المناســب للقائميــن عــى األبحــاث التــي تتنــاول فئــة الشــباب األشــد حاجــة
مــن محــدودي الدخــل ،أن يأخــذوا فــي االعتبــار مــدى مالءمــة إعطــاء تعويــض مالــي
للمبحوثيــن المشــاركين .عــى أن يتــم مناقشــة قيمــة ذلــك المبلــغ وطريقــة تقديمــه
ومســببات منحــه مــع محكــم أخالقيــات البحــث .وفــي حالــة مؤسســة الملــك خالــد،
فقــط ارتــأت تقديــم مبلــغ رمــزي ( )200ريــال لــكل مشــارك بغــرض تعويضهــم عــن
تكاليــف التنقــل والمواصــات مــن وإىل مقــر عقــد المقابلــة .وقــد تــم التوصــل إىل هــذا
ً
بعيــدا
المبلــغ ألنــه يضمــن تغطيــة تكاليــف القاطنيــن قــرب مقــر البحــث والقاطنيــن
عنــه ،ومنهــم مــن وصلــت مســافة الذهــاب والعــودة لــه إىل  220كــم للمشــاركة فــي
بحــث المؤسســة (المســافة بيــن لينــة ورفحــاء ذهابـ ًـا وعــودة أثنــاء البحــث الميدانــي فــي
مناطــق شــمال المملكــة).
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يجــب عــى الباحثيــن فــي هــذه المرحلــة تجربــة أداة البحــث ونمــاذج األســئلة عــى عينــة
مختصــرة مــن المســتهدفين ،بهــدف التأكــد مــن مالءمــة األدوات المطـ ّـورة للعينــة .ومن
الممكــن أن تنتهــي فتــرة التجريــب بتأكيــد مالءمــة أدوات البحــث وجهوزيتهــا للبحــث
ّ
الموســع ،أو الخــروج ببعــض الــدروس المســتفادة لتطويــر المحــاور واألســئلة
الميدانــي
وآليــات جمــع البيانــات وغيرهــا مــن تفاصيــل المنهجيــة.
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الوصول للعينة واالستقطاب

Recruitment & Sampling Technique

تعــد أحــد أصعــب مراحــل البحــث الكيفــي هــي الوصــول إىل المشــاركين والتأكــد مــن
ً
حظــا هــي األصعــب فــي
مطابقتهــم للمســتهدفين بالبحــث .حيــث أن الفئــات األقــل
التواصــل ،وعــادة مــا يمتنعــون عــن المشــاركة فــي األبحــاث لعــدم قناعتهــم فــي جدواهــا،
ّ
يفضلــون التحــدث عــن تفاصيــل حياتهــم مــع الغربــاء .ولذلــك ،فــإن الوصــول إىل آليــة
وال
اســتقطاب مناســبة تضمــن ثقــة المشــاركين وارتياحهــم للمشــاركة فــي البحــث ضروريــة
جـ ً
ـدا لنجــاح البحــث الكيفــي.
وفــي حالــة دراســة الشــباب التــي قامــت بهــا مؤسســة الملــك خالــد ،فإنهــا حاولــت تجريــب
طريقتيــن لالســتقطاب وســحب العينــات .أولهــا كان مــن خــال الشــباب المســجلين فــي
قواعــد بيانــات برامــج ومبــادرات المتعطليــن عــن العمــل .حيــث قــام فريــق المؤسســة
باالتصــال بهــم عــن طريــق رقــم الجــوال والتعريــف بالمؤسســة وفكــرة البحــث وعــرض
فرصــة المشــاركة .وقــد القــى هــذا النــوع مــن االتصــاالت الكثيــر مــن الرفــض والممانعــة
وعــدم التجــاوب .وفــي إحــدى الحــاالت ،اســتطاعت المؤسســة إقنــاع  10شــباب لحضــور
المقابلــة ،ولــم يحضــر فعليـ ًـا ســوى شــخص واحــد!
ولذلــك ،اتجهــت المؤسســة لتجريــب طريقــة ثانيــة للوصــول إىل العينــة ،وهــي مــن خــال
الجهــات واألشــخاص الموثوقيــن لــدى فئــة الشــباب .وهــي آليــة معتبــرة لــدى العامليــن
فــي مجــال األبحــاث الكيفيــة ،مــن خــال االســتعانة باألشــخاص الذيــن يملكــون قـ ً
ـدرا مــن
ّ
تمكنهــم مــن تســهيل عمليــة الوصــول إىل المجتمــع
الموثوقيــة والوجاهــة فــي المجتمــع
المرغــوب بحثــه ( .)Community Gatekeepersوفــي هــذه الحالــة ،اســتعانت المؤسســة
ً
وخصوصــا تلــك التــي
بالجمعيــات األهليــة المتواجــدة فــي مختلــف مناطــق المملكــة،
تمتلــك عالقــات جيــدة مــع مســتفيدين مــن أســر وشــباب .وخــدم المؤسســة عالقتهــا
اإليجابيــة كمؤسســة لديهــا مشــاريع مشــتركة مــع الجمعيــات األهليــة ،فــي تجــاوب هــذه
الجمعيــات مــع طلــب المؤسســة فــي تســهيل الوصــول إىل العينــة.
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حيــث قامــت المؤسســة بشــرح أغــراض البحــث وحيثياتــه وأدواتــه لمنســوبي الجمعيــات،
وهــم بدورهــم قامــوا بالتواصــل مــع الشــباب لعــرض فكــرة المشــاركة فــي البحــث .وقــد
قامــت الجمعيــات مشــكورة بتســهيل اســتضافة اللقــاءات فــي مقراتهــا ،وهــي مقــرات
ً
قربــا ألماكــن إقامــة الشــباب وتعتبــر أماكــن مريحــة أو مألوفــة بالنســبة للفئــة
أكثــر
المســتهدفة.
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الحصول عىل الموافقة النافية للجهالة
Informed Consent

وفــور وصــول فريــق البحــث إىل مقــر الجمعيــات المتعاونــة ،يتــم التعريــف بأعضــاء الفريــق والتعــرف
عــى المشــاركين والتأكــد مــن مطابقتهــم مــع اشــتراطات العينــة .وفــي حالــة بحــث المؤسســة حــول
"الوصــول للمســتقبل :رحلــة الشــباب بيــن مقاعــد التعليــم والتدريــب والعمــل" ،كانــت الشــروط أن
تكــون العينــة فــي ســن الشــباب بيــن عمــر ( 15إىل  )24عامـ ًـا ،وغيــر ملتحقيــن حاليـ ًـا ببرامــج تعليميــة أو
تدريبيــة أو وظائــف.
وبعدهــا يقــوم الفريــق بعــرض الهــدف مــن اللقــاء ،والمــدة المتوقعــة للجلســة ،وكذلــك توزيــع
نمــوذج الموافقــة النافيــة للجهالــة ،وطلــب التوقيــع عليــه بعــد شــرح كافــة مكوناتــه واإلجابــة عــى
أي استفســارات متعلقــة بــه .وإن كان هنــاك تعويضــات ماليــة مرتبطــة بالمشــروع ،فــإن هــذه هــي
اللحظــة المناســبة إلخطــار المشــاركين بهــا .كمــا يمكــن هنــا طلــب الســماح بالتســجيل الصوتــي
(للمشــاريع التــي ترغــب بالتوثيــق الصوتــي للمــداوالت بغــرض جمــع البيانــات) .والتأكــد بــأن جميــع
المشــاركين عــى اطــاع بأهــداف اللقــاء وحيثياتــه وحقوقهــم والمتوقــع منهــم وخياراتهــم .ويمكــن
اإلطــاع عــى نمــوذج الموافقــة فــي (الملحــق رقــم .)2
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جمع البيانات

Data Collection

وبعــد الحصــول عــى الموافقــات والبــدء بمجريــات المقابلــة ،يبــدأ الباحــث هنــا باســتعراض األســئلة
ً
صوتيــا ،يتــم التأكــد مــن جــودة التســجيل وقــرب القــط
وجمــع البيانــات .وفــي حــال كان التوثيــق
الصــوت مــن المتحدثيــن أثنــاء المــداوالت .كمــا ينصــح بــأن يقــوم فريــق العمــل بكســب ثقــة وأريحيــة
المشــاركين مــن خــال البــدء باألســئلة األكثــر ســهولة وبســاطة ثــم الدخول بشــكل منهجي ومتناســق
فــي المواضيــع األكثــر تعقيـ ً
ـدا وحساســية .وفيمــا يتعلــق بســلوكيات المبحــوث ،مــن المهــم التأكيــد
فــي حالــة كانــت عينــة البحــث مــن الشــباب بــأن يقــوم كل شــاب/ة باإلجابــة عــن الســؤال المطــروح،
أمــا إذا كانــت العينــة عبــارة عــن حلقــة مركــزة ( )focus groupتضــم عـ ً
ـددا مــن الشــباب ،فهنــا تظهــر
أهميــة تفاعــل الشــباب مــع األســئلة فيمــا بينهــم ،ويصبــح عــى الباحــث أهميــة متابعــة ومالحظــة
ديناميكيــات المجموعــة كجــزء مــن نتائــج البحــث .وفيمــا يتعلــق ببحــث "الوصــول للمســتقبل :رحلــة
الشــباب بيــن مقاعــد التعليــم والتدريــب والعمــل" ،فقــد اعتمــد فريــق البحــث عــى منهجيــة المقابلــة
الجماعيــة بحيــث أن كل شــاب يقــدم إجابــة مســتقلة عــن بقيــة المشــاركين.
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مراجعة التحيزات والتدقيق المشترك
Reflexivity

وخــال عمليــة جمــع البيانــات ،وبيــن كل لقــاء وآخــر وزيــارة ميدانيــة وأخــرى ،يفضــل أن يقــوم أعضاء فريــق البحث
بتبــادل تجربــة جمــع البيانــات ومــا وجــدوه مــن أفــكار ومرئيــات ومواقــف .وكذلــك مراجعــة التحيــزات الضمنيــة
بيــن أعضــاء الفريــق ،وارتبــاط فهمهــم لإلجابــات وطرحهــم لألســئلة بقناعاتهــم وقيمهــم الشــخصية والذاتيــة.
بحيــث تخــدم جلســات المصارحــة والمشــاركة هــذا الفريــق فــي موازنــة بعضــه البعــض ،وضبــط عمليــة تأثيــر
االنحيــازات الشــخصية للباحثيــن فــي ســير عمــل المشــروع أو فــي جمــع وفهــم البيانــات .حيــث قــام فريــق البحــث
للمؤسســة قبــل إجــراء بحــث الشــباب ،بســرد جميــع التحيــزات واآلراء الشــخصية ألعضــاء الفريــق ومناقشــتها
بهــدف زيــادة الوعــي حولهــا ومراقبــة الــذات فــي مرحلــة جمــع البيانــات فــي الميــدان .ومــن ثــم القيــام بالمراجعــة
الذاتيــة فــي جلســات تبــادل التجــارب بعــد كل زيــارة ،والقيــام بســرد التحيــزات الشــخصية مــن جديــد عنــد االنتهــاء
مــن مرحلــة تحليــل البيانــات والوصــول للنتائــج وعرضهــا للنقــاش بشــكل جماعــي مــع الفريــق.
ومــن المتوقــع أن ُتســفر البحــوث الميدانيــة الكيفيــة عــن تجــارب فــي غايــة الثــراء والتنــوع والعمــق ،ألن فئــة
الشــباب ليســت فئــة متطابقــة فــي التجــارب والتحديــات ،بــل عميقــة فــي التعــدد وعــدم التجانــس .وقــد تبــدو
تلــك التحديــات مبالغــة أو متخيَّ لــة للقــارئ أو الباحــث ،لكنهــا مــا زالــت تجــارب حقيقيــة وســرديات متجــذرة فــي
تجــارب الشــباب الشــخصية .وتفــرض األمانــة العلميــة قيــام فريــق البحــث بنقــل تلــك البيانــات التــي يجمعهــا
بتجــرد وضمــن ســياقاتها .ومــن المهــم أن يســتحضر الباحــث فــي هــذه المرحلــة أن البيانــات قــد ال تتوافــق
بالضــرورة مــع وجهــة نظــره أو مشــاهداته أو مرئياتــه ،لكنــه البــد أن يأخــذ عــى عاتقــه مســؤولية رصدهــا
ونقلهــا دون تحريــر أو تصـ ُّـرف أو تعديــل .كمــا يرصــد فريــق البحــث المالحظــات الميدانيــة ( )Field Notesأثنــاء
جمــع البيانــات لتســجيل مــا شــاهدوه مــن مالحظــات.
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تفريغ وتوثيق البيانات
Transcription

8

وبعــد عمليــة جمــع البيانــات ،يتفــرغ الفريــق أو المختصــون منــه ،فــي عمليــة تفريــغ التســجيالت
الشــخصية أو التدوينــات الورقيــة فــي محاضــر ومضابــط دقيقــة وشــاملة .ومــن األفضــل أن يتــم
توثيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المعلومــات فــي مضابــط البيانــات ،بمــا فــي ذلــك الــكالم المنطــوق ولغــة
ً
ُّ
تعبيــرا عــن الــذات يمكــن
يعــد
الجســد والتحــركات ولحظــات الصمــت والضحــك والبــكاء وكل مــا
تدوينــه أو مالحظتــه عــى شــكل مضبطــة .وقــد بلــغ عــدد ســاعات التســجيل الصوتــي الموثقــة لبحــث
المؤسســة عــن الشــباب مــدة ( )36ســاعة ونصــف .ومــن المهــم فــي هــذه المرحلــة التأكــد مــن ســرية
بيانــات المبحوثيــن ،وحفــظ المضابــط فــي أماكــن آمنــة ال يمكــن لغيــر فريــق البحــث الوصــول لهــا.
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تحليل البيانات

Data Analysis Phase

وبعــد ضبــط كافــة البيانــات وتفريــع التســجيالت الصوتيــة فــي مضابــط مدققــة
وشــاملة ،يمكــن لفريــق العمــل أن ينتقــل إىل مرحلــة تحليــل البيانــات .وتشــمل هــذه
المرحلــة انغمــاس فريــق البحــث فــي البيانــات وتكــرار قراءتهــا مــرات عديــدة للوصــول
ّ
والتمكــن مــن الحيثيــات والبيانــات والقصــص والمواقــف والســياقات.
لمرحلــة التشــبع
وبعدهــا ،يقــوم الفريــق بإعــداد قائمــة أوليــة للرمــوز أو األفــكار المطروحــة مــن الشــباب
والبــدء فــي مناقشــتها لمحــاول الوصــول إىل اتجاهــات أو تحديــات أو تجــارب مشــتركة.
وفــي حالــة مؤسســة الملــك خالــد ،تــم اختيــار منهجيــة التحليــل الموضوعي/المحــوري
( )Thematic Analysisالســتنباط أنمــاط العيــش والتجــارب التــي يخوضهــا الشــباب
محــل الدراســة بشــكل يومــي .حيــث روجعــت جميــع نصــوص اللقــاءات مــع الشــباب فــي
مناطــق المملكــة المختلفــة ،وتــم ترميــز النــص ( )Codingبرمــوز تعبــر عــن الســلوك أو
الــرأي أو المشــاركة التــي أدىل بهــا الشــباب المشــاركون مــن خــال اللقــاءات فــي إطــار
ســؤال البحــث الرئيــس .وقــد تباينــت الرمــوز لــكل نــص بيــن  1إىل  5رمــوز فــي عمليــة
التحليــل ،فــي إشــارة إىل تنــوع دالالت التجــارب التــي يمــر بهــا الشــباب محــل الدراســة.
وجمعــت الرمــوز ومالحظــات فريــق البحــث لصياغــة "محــور ( ")Themeوفــي بعــض
المواضــع "محــور فرعــي ( ")Sub-themeومــا يقابلــه مــن رمــوز البالــغ إجماليهــا  117رمــز
وصفــي .ويمكــن االطــاع عــى تفســيرات الرمــوز فــي (الملحــق .)3
وبعدهــا يقــوم الفريــق بإعــادة تدقيــق الرمــوز والمحــاور ومحاولــة الوصــول إىل محــاور
أكثــر شــمولية للوصــول إىل أكثــر إجابــة شــاملة عــن ســؤال البحــث ،وهــو خالصــة عملية
التحليــل الموضوعــي ،للتوصــل إىل مــا يســمى بالمحــور الرئيســي (.)Global Theme
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مثال عىل خارطة المحاور من بحث مؤسسة الملك خالد حول الشباب

اﻟﺘﻄﻮع:
ﻋﺪم
اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻟﺸﻐﻒ
اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻲ

ﺳﺎﻋﺎت
ﻋﻤﻞ ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﺷﺎﻗﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻞ
ﺳﻴﺌﺔ

ﻏﻀﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻤﻈﻠﻮﻣﻴﺔ
واﻟﻴﺄس ،اﻹﺣﺴﺎس
ﺑﺮﻓﺾ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﻢ،
اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﻘﻬﺮ،
ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر
واﻟﺘﺴﻠﻴﻢ اﻟﺴﻠﺒﻲ

اﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ،
ﻣﺤﺪودﻳﺔ
اﻟﺼﺪاﻗﺎت،
اﻟﻤﺨﺪرات

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮص
ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ

اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ
ﻓﺸﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي

ﻏﻴﺎب
ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح
ﺗﺨﻮف ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﻜﺮاﻣﺔ
اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
رﻫﺎب
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ

اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ/
ﻣﺤﺎوﻟﺔ
اﻻﻧﺘﺤﺎر
ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﻃﻔﺶ

اﻟﺨﺰي
اﻟﻜﺴﻞ
واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ

اﺧﺘﻴﺎر
اﻟﻌﺰﻟﺔ

اﻟﺨﻤﻮل
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮص
وﻇﻴﻔﻴﺔ،
اﻟﻴﺄس
ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻷﻗﺮان

اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻌﺎﻟﻲ

10
اﻟﺮﻫﺎب
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ/
اﻻﻧﻌﺰال
اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻲ

اﻟﻐﻀﺐ
ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

إﺻﺮار
وﻃﻤﻮح

ﻋﺪم
اﻟﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻷﻫﻞ

ﻣﺤﺪودﻳﺔ
اﻟﺼﺪاﻗﺎت

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻻﻗﺼﺎء
اﻻﻗﺘﺼﺎدي
واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ
ﻓﻲ
اﻟﻨﻔﺲ

اﻧﻌﺪام
اﻟﺮوﺗﻴﻦ،
اﻟﻀﻴﺎع ،ﻻ
ﻣﻌﻨﻰ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ
اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻹﻫﻤﺎل

اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ-
اﻟﺘﻘﻮﻗﻊ داﺧﻞ
ﻣﺤﻴﻂ
اﻷﺳﺮةواﻟﻤﻌﺎرف
واﻷﻗﺎرب
ﺣﻜﻢ
اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

إﺣﺒﺎط
واﻛﺘﺌﺎب

اﻷﺑﻮﻳﺔ

ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﻏﻴﺎب ﻓﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ
ﺑﻮﺿﻌﻬﻢ
اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻛﻨﻤﻂ
ﺣﻴﺎة

اﻟﻜﺴﻞ
واﻟﺘﻘﺎﻋﺲ،
ﻏﻴﺎب ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﺳﺘﻐﻼل
ﻋﻤﻞ
اﻟﺘﻄﻮع:
ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺳﻴﺌﺔ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺮد
اﻟﻘﺎع

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻢ
ﻳﺆﻫﻞ ﻟﺴﻮق
اﻟﻌﻤﻞ
ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

اﻟﺮواﺗﺐ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﺘﺪﻧﻴﺔ

اﻟﺘﺤﺮش
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﺗﻮﻟﺪ وﻇﺎﺋﻒ
ﻟﻤﻦ ﻫﻢ
ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﻤﻞ ﻏﻴﺮ
رﺳﻤﻲ
اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ –
ﻋﺎدات
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق
اﻟﻌﺎﻟﻲ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﻟﺠﻨﺪري –
اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ

اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺑﻴﻦ
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
واﻟﻮاﻗﻊ

ﻋﺪم ﺟﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،
ﺿﻐﻂ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻏﻴﺎب
ﻓﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ذوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ
اﻟﻮﺻﻮل
إﱃ اﻟﻔﺮص

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻔﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ
اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻲ

اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻓﺮ
وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻤﻦ
ﻫﻢ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
واﺳﻄﺔ

ﻓﺸﻞ
اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
أﺳﺮﻳﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻹرﺷﺎد
اﻟﻤﻬﻨﻲ

ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺻﺤﻴﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﻟﻐﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﻣﻌﺪل
ﻣﻨﺨﻔﺾ

ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﺧﺒﺮة
ﻗﻠﺔ
اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﻄﻮع:
اﺳﺘﻐﻼل

ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻹﻗﺼﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻏﻴﺎب
ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح
اﺳﺘﺤﻘﺎق
ﻋﺎﻟﻲ

ﺿﻌﻒ
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
ﻓﺮص
وﻇﻴﻔﻴﺔ
ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﲆ ﺗﻤﻮﻳﻞ

ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺪﻋﻢ/اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﻮراث
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ واﻟﺪﻋﻢ،
ﺣﺼﺎر اﻟﻘﻠﺔ
واﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻣﺼﻴﺮﻳﺔ
اﺳﺘﻤﺮار اﻟﺪﻋﻢ

اﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ،
اﻷﺑﻮﻳﺔ -
اﻟﺬﻛﻮرﻳﺔ

اﻟﻮﺣﺪة
واﻟﺘﻘﻮﻗﻊ

ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ
ﺑﻤﻨﺼﺎت
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﺗﻔﻀﻴﻞ
ﺣﺪﻳﺜﻲ
اﻟﺘﺨﺮج

ﺳﺎﻋﺎت
ﻋﻤﻞ
ﻃﻮﻳﻠﺔ
وﺷﺎﻗﺔ

ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت ،ﻏﻴﺎب
دور اﻟﻤﻤﺎرس
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺪﺧﻞ ﻻ ﻳﻜﻔﻲ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ،ﻋﺪم
اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ ﺗﻠﺒﻴﺔ
اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ

اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻮاﺻﻼت

رﻓﺾ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﺤﻤﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ
إﺿﺎﻓﻴﺔ،
اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

رﻓﺾ
اﻻﺧﺘﻼط

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻟﺬوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ

ﻋﺪم ﺟﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

ﺗﺴﺮب
ﺑﺮاﻣﺞ
اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻹرﺷﺎد
اﻟﻤﻬﻨﻲ

اﻟﺘﺤﻴﺰ
ﺑﺴﺒﺐ
اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﻤﺮ
اﻟﺤﻴﺎة

ﺿﻐﻂ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ،
ﺿﻐﻂ
اﻟﺰواج

ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻋﻤﻞ
ﺳﺎﺑﻘﺔ -
ﺳﻴﺌﺔ

ﺿﻌﻒ
دﻋﻢ
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﺧﺒﺮة

ﻋﺎدات
وﺗﻘﺎﻟﻴﺪ

ﺗﺤﻜﻢ
اﻷﻫﻞ

رﻓﺾ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﺗﻄﻮع:
اﺳﺘﻐﻼل

ﺗﺠﺮﺑﺔ
ﻋﻤﻞ:
اﺳﺘﻐﻼل

ﺿﻌﻒ
اﻟﻮﻋﻲ
اﻟﻤﺎﻟﻲ

ﻋﺪم اﻟﺮﺿﺎ ﻋﻦ
ﻣﻨﺼﺎت دﻋﻢ
اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﺪورات
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ

اﻟﻔﺠﻮة
ﺑﻴﻦ
اﻷﺟﻴﺎل

اﻟﻔﻘﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻲ

ﺗﻔﺎؤل،
أﻣﻞ

اﻟﻮاﺳﻄﺔ،
اﻟﻄﺒﻘﻴﺔ

ﻋﺪم ﺟﺪوى
اﻻﻗﺘﺼﺎد
اﻟﺘﺸﺎرﻛﻲ

ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ

ﺗﺤﺪي
اﻻﺧﺘﺒﺎرات
اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ

ﻏﻴﺎب
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻊ
اﻟﻤﻤﺎرس
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻲ

ﺧﺬﻻن
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
وﺳﻠﻮﻛﻴﺎت
اﻟﺘﺄﻗﻠﻢ

ﻏﻴﺎب
ﺣﺲ
اﻹﻟﺤﺎح
ﻓﺸﻞ
اﻗﺘﺼﺎدي

اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺗﻮﻟﺪ
وﻇﺎﺋﻒ ﻟﻤﻦ
ﻫﻢ ﺧﺎرج
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎت
اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ

ارﺗﻔﺎع
ﺗﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﻌﻴﺸﺔ

ﻋﺪم
اﻟﺮﺿﻰ ﻋﻦ
اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت

اﻟﺘﺤﻴﺰ
اﻟﺠﻨﺪري

اﻏﺘﺮاب
ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ

ﻋﺪم
اﻟﺸﻌﻮر
ﺑﺎﻷﻣﺎن

اﻟﻤﺨﺪرات

اﺳﺘﺤﻘﺎق ﻋﺎﻟﻲ،
اﻧﻌﺪام اﻟﻘﻴﻤﺔ،
اﻟﻜﺘﻤﺎن ﻣﻊ
اﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ،اﻟﺴﻬﺮ

اﻟﻘﺪرة ﻋﲆ
رﺳﻢ ﻣﺴﺎر
اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﻌﺎدات
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ

اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﺎﻟﻔﻨﻮن
ﻏﻴﺎب
اﻟﺸﻐﻒ

ﺗﻠﻘﻲ
اﻟﺪﻋﻢ/اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺗﻘﺮﻳﺮ
اﻟﻤﺼﻴﺮ

اﻟﻨﻈﺮة
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ

ﻧﻘﺪ
اﻟﺬات

ﺗﺄﺛﻴﺮ
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ

اﻟﺘﺨﻮف
ﻣﻦ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ

اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ

اﺣﺒﺎط،
اﻛﺘﺌﺎب

اﻻﻧﺤﺴﺎر
داﺧﻞ اﻟﺤﻴﺰ
اﻟﺨﺎص

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻧﻈﺮة
ﺳﻠﺒﻴﺔ

إﺣﺒﺎط
واﻛﺘﺌﺎب

ﻏﻴﺎب
اﻟﻤﻬﺎرات
اﻟﻨﺎﻋﻤﺔ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

ﻧﺨﺒﻮﻳﺔ
اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
أﺳﺮﻳﺔ

ﻏﻴﺎب
ﻓﺮص
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ

ﺿﻌﻒ
اﻟﺒﻨﻴﺔ
اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ

اﻟﺘﺨﻠﻒ
ﻋﻦ
اﻟﺮﻛﺐ

ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ
اﻟﻔﺮص
اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ :ﻟﻐﺔ،
ﺧﺒﺮة ،ﻣﻌﺪل
ﻣﻨﺨﻔﺾ،
واﺳﻄﺔ

إﻫﻤﺎل
اﻷﻫﺎﻟﻲ

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻣﻬﻨﻴﺔ:
ﻟﻐﺔ ،ﺧﺒﺮة
ﺻﻌﻮﺑﺎت
ﺻﺤﻴﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت
أﺳﺮﻳﺔ
اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ
اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻬﺎ
أﺑﻨﺎء اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ
اﻷﺧﺮى

اﻹﻗﺼﺎء
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي

ﻣﺸﻜﻠﺔ
ﻣﻮاﺻﻼت

ﺗﺤﺪﻳﺎت
ﻟﺬوي
اﻹﻋﺎﻗﺔ
اﻟﺠﻬﻞ
اﻟﺘﻘﻨﻲ
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التحكيم والمراجعة المجتمعية
Community Review

وبســبب تبنــي فريــق العمــل لمنهجيــة البحــث التشــاركي المجتمعــي (community-
 )based participatory researchفقــد تــم إشــراك أطــراف المصلحــة فــي قيادتــه،
بمــا فــي ذلــك الشــباب أنفســهم والعامليــن مــع الشــباب واألكاديمييــن المختصيــن فــي
مراحــل تصميــم أدوات البحــث ومنهجياتــه ونتائجــه وحيثياتــه .وفــي هــذه المرحلــة،
قــام فريــق البحــث بالتواصــل مــع ذوي العالقــة لعــرض نتائــج التحليــل والدراســة لهــم
للمراجعــة والتدقيــق والتحكيــم.
وشــملت مرحلــة المراجعــة البعديــة فــي حالــة دراســة مؤسســة الملــك خالــد كل مــن
الشــباب أنفســهم (شــاب وشــابة – وهــي مــن األســاليب المناســبة لبيــان مصداقيــة
البحــث النوعــي) ،والعامليــن مــع الشــباب (مختــص فــي العمــل الشــبابي مــن القطــاع غيــر
الربحــي) ،واألكاديمييــن (مختــص فــي منهجيــات البحــث) .باإلضافــة إىل إشــراك مختصيــن
فــي المراحــل التــي ســبق ذكرهــا (ومنهــم استشــارية نفســية ومختصصــة أخــرى فــي
أخالقيــات البحــث ومتخصــص آخــر فــي تحكيــم أدوات جمــع البيانــات).
وكلمــا زاد إشــراك الفئــة المســتهدفة ،والقريبيــن منهــم ،وذوي االختصاصــات الفنيــة
والبحثيــة والعلميــة ،كلمــا تأكــد فريــق البحــث مــن ضبــط جــودة العمــل واســتمرار
حصولــه عــى تغذيــة راجعــة ومشــورة مختصــة تضمــن التزامــه بالجــودة والسياســات
الداخليــة واإلجــراءات المعتبــرة ،وكذلــك تضمــن مصداقيــة نتائــج البحــث وموثوقيتــه.
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12

مرحلة تصميم السياسات
Policy Design

هنــا يقــوم فريــق البحــث بتــداول التحديــات والعوائــق والبحــث عــن حلــول وتوصيــات
يمكــن اقتراحهــا .وعــادة مــا تســتلزم هــذه المرحلــة تكريــس فريــق العمل لوقتــه وجهده
فــي إجــراء دراســة مكتبيــة حــول أفضــل الممارســات العالميــة فــي مجــال تمكيــن
الشــباب ،واســتعراض األدبيــات الدوليــة حــول الموضــوع أو القضيــة قيــد الدراســة،
وكذلــك اســتعراض السياســات والبرامــج والمبــادرات الوطنيــة ذات العالقــة .وبنــاء عــى
هــذا البحــث المكتبــي ،يمكــن لفريــق البحــث أن يصــوغ مســودة أوىل مــن التوصيــات
التــي يعرضهــا الحقـ ًـا عــى المختصيــن فــي مجــاالت التوصيــة ،وكذلــك مناقشــتها – إذا
ناســب ذلــك – مــع الجهــات المعنيــة بهــا أو صنــاع القــرار المســؤولين عنهــا.
وبنــاء عــى ذلــك ،يكــون فريــق البحــث قــد اســتكمل العمــل عــى بحــث قضيتــه الخاصــة
ـداء بالشــباب أنفســهم ،مـ ً
ـاء بالحلــول
ـرورا بكافــة أطــراف المصلحــة ،وانتهـ ً
بالشــباب ابتـ ً
الالزمــة لخدمــة قضيتهــم.
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بعض المالحظات النهائية للتعامل مع فئة الشباب
يشــارك فريــق البحــث مــن المؤسســة هنــا بعــض الــدروس المســتفادة مــن تجربــة
البحــث الميدانــي مــع الشــباب.
انقســمت ســلوكيات الشــباب فــي التعاطــي مــع أســئلة البحــث بيــن المتشــوق
لمشــاركة قصتــه ،الممتــن لوجــود أشــخاص مهتميــن بمعرفــة مــا يواجهــه مــن
تحديــات ،وبيــن فئــة الشــباب التــي ارتابــت مــن الباحثيــن وأســئلتهم التــي قــد
رأوا أن فيهــا جانــب مــن التطفــل .ومــن األفضــل دائمـ ًـا إعطــاء الفرصــة للشــباب
المتشــوق بالبــدء بالــكالم ألن ذلــك يشــجع المتردديــن فــي المشــاركة عــى
التحــدث بشــكل أفضــل.

الكثيــر مــن الشــباب غيــر معتــاد عــى أن يقــوم أحدهــم بتخصيــص وقــت لبحــث
ً
كثيــرا فــي ذكــر التفاصيــل والتجــارب.
حالتــه ،ممــا قــد يــؤدي إىل أن يســتطرد
عــى الباحــث أن يوفــر المســاحة الكافيــة للشــباب للتعبيــر عــن أنفســهم دون
محاولــة المقاطعــة ،حتــى لــو لــم تكــن المشــاركة تجــاوب عــى األســئلة بشــكل
مباشــر .ولكــن وفــي نفــس الوقــت ،فــي حالــة المقابــات الجماعيــة أو مجموعــات
التركيــز ،يجــب أن يحــرص الباحــث عــى المشــاركة المتكافئــة لــكل المبحوثيــن،
وعــدم هيمنــة متحــدث عــى البقيــة.
عنــد إجــراء المقابــات الجماعيــة أو حلقــات التركيــز ،مــن المناســب التأكيــد فــي
البدايــة عــى أهميــة مشــاركة الجميــع بشــكل متكافــئ ،وفــي حــال قــام أحــد
المشــاركين بمقاطعــة اآلخريــن أو التهجــم عليهــم ،عــى الباحــث التدخــل فــي
ضبــط النقــاش .ومــن المناســب بعــد االنتقال للســؤال الثانــي أو الثالــث أن يطلب
الباحــث مــن المشــاركين الحديــث بترتيــب معيــن (مــن اليميــن أو اليســار) ،بحيــث
يصبــح مــن الســهل للجميــع المشــاركة .فــي حــال كان أحــد المشــاركين متحفظـ ًـا
أو خجــو ً
ال ،عــى الباحــث مســاعدة المشــارك فــي إبــداء الــرأي دون الضغــط عليــه.
ال بــد مــن عــدم الســماح بالتصويــر أو التوثيــق اإلعالمــي لمجريــات المقابــات
مــع المبحوثيــن بــأي شــكل مــن األشــكال ،للحفــاظ عــى مصداقيــة ومهنيــة
مجريــات البحــث وااللتــزام بأخالقيــات إجــراء البحــث الميدانــي فــي التعامــل مــع
الفئــة المبحوثــة.

فــي حــال وجــود مرافقيــن للفئــة المبحوثــة ،يجــب عــى الباحــث توضيــح ضمانــات
البحــث وأهمهــا اســتقاللية الــرأي الــذي يقدمــه المبحــوث ،والطلــب مــن
المرافقيــن عــدم التواجــد فــي غرفــة إجــراء المقابلــة واالنتظــار فــي مــكان آخــر.
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فــي حالــة الفئــات شــديدة الهشاشــة ،وعندمــا يكــون الباحــث غيــر مؤهــل
للتعامــل مــع هــذه الفئــة ،قــد يكــون مــن المناســب دعــوة األخصائــي االجتماعــي
المســؤول عــن الحالــة للمقابلــة للتأكــد مــن وجــود كل الضمانــات الالزمــة
لحمايــة المبحــوث ( ،)safeguardingعــى أن تتــم أخــذ موافقــة المبحــوث عــى
ذلــك .عــى ســبيل المثــال ،عنــد إجــراء فريــق البحــث مــن المؤسســة للمقابلــة
مــع الشــابات مــن ذوي اإلعاقــة الذهنيــة ،طلــب فريــق البحــث تواجــد األخصائيــة
االجتماعيــة المســؤولة عنهــم أثنــاء المقابلــة ،والتــي قامــت بــدور الوســيط فــي
تفســير األســئلة وتبســيطها للشــابات .وفــي جميــع األحــوال ال بــد مــن أخــذ
موافقــة المبحوثيــن عــى وجــود أي شــخص آخــر فــي المقابلــة.

ً
نفســيا لمقابلــة
يعتبــر مــن بــاب اإلعــداد الجيــد للمقابــات أن يســتعد الباحــث
المبحوثيــن ،بالــذات فــي حــال كــون المبحوثيــن مــن الفئــات األشــد حاجــة .وفــي حــال
عــدم تأكــد الباحــث لجهوزيتــه النفســية ،قــد يكــون مــن المناســب االســتعانة بباحــث
آخــر مــن فريــق البحــث لحضــور المقابلــة ،لكــي يتســنى للباحــث االنســحاب مــن المقابلة
عنــد تأثــره وعــدم قدرتــه عــى االســتمرار فــي طــرح األســئلة ،بحيــث يقــوم الباحــث اآلخــر
بطــرح األســئلة عوضـ ًـا عنــه .وفــي حــال تأثــر الباحــث وحاجتــه للمغــادرة ،يجــب مراعــاة
عــدم إظهــار التأثــر أمــام المبحوثيــن واالنســحاب بشــكل ســلس بالتنســيق مــع الباحــث
اآلخــر.

مــن الضــروري مراعــاة حساســية مشــاركة بعــض البيانــات بيــن الجنســين ،لذلــك ننصــح
بــأن تقــوم الباحثــات بطــرح األســئلة عــى الشــابات ،ويقــوم الباحثــون الذكــور بطــرح
األســئلة عــى الشــباب.

أســوأ مــا يمكــن أن يقــوم بــه الباحــث هــو رفع هامــش التوقعات لــدى الفئــة المبحوثة،
بالــذات إذا كانــت مــن الفئــات الهشــة .ومــن المهــم أن يوضــح الباحــث دوره بشــكل
واضــح ،وهــو جمــع البيانــات ،وأنــه غيــر مخــول عــى المســاعدة وأن تقديمــه ألي
شــكل مــن أشــكال المســاعدة يعــد منافيـ ًـا ألخالقيــات البحــث .فقــد يتعــرض الباحــث
لقيــام الفئــة المبحوثــة بطلــب مســاعدة أو نصيحــة مــن قبــل الباحــث .ولمعالجــة كل
هــذه المســائل ،ال بــد مــن تقييــم المخاطــر قبــل النــزول للميــدان واالتفــاق عــى آليــة
للتعامــل مــع هــذه المخاطــر مــن قبــل فريــق البحــث.
مــن الضــروري التعامــل مــع الشــباب بأريحيــة واالمتنــاع قــدر المســتطاع مــن إظهــار
التعابيــر التــي قــد تفســر عــى أنهــا قبــول أو رفــض لمــا يقدمــه الشــباب مــن آراء ،وخلــق
مســاحة آمنــة لهــم إلطــاق أفكارهــم وهمومهــم.

عنــد إجــراء المقابــات الجماعيــة أو حلقــات التركيــز ،قــد يقــرر أحــد المبحوثيــن المغــادرة
ألي ســبب كان .فــي هــذه الحالــة ،إذا كانــت المقابلــة مــدارة مــن قبــل باحــث واحــد،
عــى الباحــث التوقــف إىل أن يغــادر المبحــوث مــكان اللقــاء مــع توضيــح أن جميــع مــا
أدىل بــه لــن يتــم اســتخدامه فــي البحــث أو التحليــل ،وفــي حــال كان هنــاك باحــث آخــر،
يســتطيع هــذا الباحــث مرافقــة المبحــوث للخــارج وشــرح هــذه المعطيــات بعيـ ً ً
ـدا عــن
المجموعــة .ويمكــن اتخــاذ نفــس اإلجــراء عنــد اكتشــاف الباحــث بــأن أحــد المبحوثيــن
ال تنطبــق عليــه شــروط العينــة.
يعــد موضــوع الشــباب مــن الموضوعــات المثيــرة لالهتمــام ألصحــاب المصلحــة
المختلفيــن ،قــد يكــون مــن المناســب اســتعداد فريــق البحــث للتعاطــي مــع اآلراء
المختلفــة التــي يمكــن أن تصلهــم حــول نتائــج تحليلهــم ،ألن طبيعــة البحــث الكيفــي
تحتمــل تنــوع التفســيرات والتأويــات للنتائــج.
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نموذج الدليل الموضوعي للمقابلة
Topic Guide

تمهيد
شكر المشاركين عىل الحضور.

التعريف بفريق البحث والمشاركين.

التذكير بموضوع البحث وأهميته والهدف من جلسة النقاش.

التأكيــد عــى خصوصيــة المعلومــات وســرية البيانــات (اســتخدام اســماء
مســتعارة وســؤال المشــاركين فــي حــال تفضليهــم الســتخدام اســم معيــن
أواختيــار الباحثيــن الســم عشــوائي).

أخــذ موافقــة المشــاركين عــى التســجيل الصوتــي و التوقيــع عــى اســتمارة
الموافقــة وأن بإمكانهــم ســحب الموافقــة أو إيقــاف التســجيل.

سؤالي افتتاحي
كيف حالكم اليوم؟

كيف طبيعة جدولكم اليومي بالعادة؟

اجتماعيً ا
هــل تعتقــد بــأن صوتكــم مســموع مــن قبــل المجتمــع (هــل فيــه جهة/أحــد
تســمع رأيــك أو رغباتــك أو احتياجاتــك)؟
كيف تصف نظرة المجتمع لكم؟

وش تسوون في أوقات الفراغ؟

هل فيه مكان عام أو محدد تحب تقضي وقتك فيه؟

هل توجد أماكن عامة مهيأ لك لقضاء الوقت فيه؟
كيف تصف حالتك النفسية؟
ً
كافيا من النوم والراحة؟
قسطا
هل تأخذ
ً

ايش رأيك بالزواج للشباب و الشابات اللي بعمركم؟
هل وسائل المواصالت متاحه لكم؟
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األهل
كم الوقت اللي يقضيه أهلكم في االهتمام بكم؟

وش رايكم بطريقة اهتمامهم فيكم؟

هل لألهل دور في توفير الفرص التعليمية والعمل لكم؟

هل هناك التزامات أسرية تشغلكم عن العمل أو التعليم أو ممارسة هواياتكم؟
هل هناك التزامات عىل األهل تشغلهم عنكم؟

تحسون فيه فرق بين التزامات األسرية بين البنات والعيال؟ هل تعتقدون أن الفرق مبرر؟

األصدقاء
هل تملك دائرة معارف وأصدقاء؟

كيف تأثر االرتباطات مع األصدقاء (الشلة) عىل نمط الحياة؟ هل لها تأثير عىل الفرص؟

هل تجتمع مع أصدقائك؟ أين تجتمعون بالعادة؟ يروحون الدوام أو المدرسة؟
تعرف أحد من أصدقائك يواجه مصاعب نفسية؟

منظومة الرعاية
هل تتلقى إعانة نقدية حكومية أو أجهزة أو دعم؟
هل تتحمل تكاليف إضافية لتغطية احتياجاتك؟
كيف معاملة الجهات الحكومية لكم؟

سؤال تمهيدي :هل تتعامل مع أخصائيين اجتماعيين في الجمعية أو جهة حكومية؟
وش تقييمك لعمل األخصائيين االجتماعيين في الجمعية؟

طيب وش تقييمك لألخصائيين االجتماعيين من الجهات الحكومية؟

التعليم والتدريب والعمل لفئة القادرين عىل العمل
هل أكملت دراستك؟ ما هو تخصصك؟

هل تتلقى أجرً ا شهريً ا/تملك مصدر دخل ثابت؟
هل تتوفر لك فرص عمل؟

هل عندك وظيفة أو عمل حر اآلن؟ أو كنت موظف؟

هل تحس أنك بحاجة إىل إجازة؟ وش نوع اإلجازة المفضلة لديك؟

ايــش هــي هواياتــك؟ أحــد اهتــم بهواياتــك؟وش هــي الوظيفــة اللــي أطمــح فيهــا؟ وكــم
الراتــب اللــي يســوى؟

لــو جتــك وظيفــة أقــل منهــا تقبــل فيهــا؟ تحــس فــرص العمــل منحــازة ألحــد دون اآلخــر
(الجنــس ،الجنســية)..؟
ً
مؤخرا ،وش رايكم فيها وهل يناسبكم تشتغلوا فيها؟
منتشرة بيئات العمل المختلطة
ايش رأيك بالتطوع؟ هل سبق و اتطوعت ؟
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مـلـحــق 2

نموذج الموافقة عىل المشاركة بالبحث وحقوق المبحوثين
عنوان الدراسة :فئة الشباب خارج مقاعد العمل و التعليم و التدريب

اسم الباحث الرئيسي:
معلومات عن العينة المنتقاة والفترة الزمنية المقدرة الستكمال المقابلة أو االستبيان:
تــم اختيــارك للمشــاركة فــي هــذا البحــث ألنــك فتــاة أو شــاب ،عمــرك مــا بيــن  16إىل
 24ســنة ،ولســت موظفة/موظــف حاليـ ًـا ،طالبــة /طالــب أو متدربــة /متــدرب .الوقــت
المطلــوب للمشــاركة مــا بيــن  30دقيقــة إىل  60دقيقــة مــع التأكيــد أن مشــاركتك فــي
هــذا البحــث طوعيــة.

المخاطر المتوقعة والخصوصية:
األســئلة التــي ســوف نطرحهــا بالبحــث هــي أســئلة عامــة  ,إذا شــعرت باإلحــراج أو عــدم
رغبتــك باإلجابــة عــن أي ســؤال يمكنــك ابــاغ الباحــث بذلــك و ســوف يتوقــف مباشــرة.
لــن يرتبــط اســم المشــارك بــأي معلومــات ســيتم تســجيل اللقــاء صوتيـ ًـا و ســتحفظ
التســجيالت و البيانــات فــي منصــة رقميــة آمنــة ,و لــن ّ
يطلــع عليهــا ســوى أعضــاء فريــق
البحــث.

المنافع المتوقعة:
المشــاركة فــي البحــث ال تضمــن وجــود منفعــة شــخصية ,إال أنهــا تضيــف قيمــة
معرفيــة و تســاهم فــي تحســين السياســات المتعلقــة بعنــوان الدراســة.

أعضاء الفريق البحثي:
سرد أعضاء الفريق

مو افقة أو توقيع المشارك في البحث:
باإلمكان الحصول عىل الموافقة شفويا وبد ون توقيع .
أوافــق عــى أن أشــارك فــي هــذه الدراســة بطوعيــة وبــدون أي نــوع مــن االجبــار أو
الضغــوط .أفهــم أن بإمكانــي التوقــف عــن المشــاركة فــي أي وقــت .
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أعلم ّأنه سيتم تسجيلي بالصوت كجزء من هذه الدراسة.
أو افــق عــى تســجيلي بالصــوت بطوعيــة وبــدون أي نــوع مــن االجبــار أو الضغــوط.
أفهــم أن بإمكانــي التوقــف عــن المشــاركة فــي أي وقــت.

االسم:
التوقيع:

مـلـحــق 3

الرموز وتعريفها وتكرارها

 #الرمز
1

تحكم األهالي

تعريف الرمز
تدخل األهالي في قرارات الشباب و حصر فرص تعليمهم و توظيفهم
وهواياتهم إىل مجال معين/محدد أو توجه معين أو بيئة معينة

االستحقاق
2
العالي

يشرح حالة رفض الشباب خارج مقاعد العمل والتعليم والتدريب لفرص
ً
ً
تماما
اعتقادا منهم بأنهم يستحقون أفضل منها أو أنها لم تأتي
متاحة
ّ
تطلب أجر معين أعىل من األجر السائد لحديثي
كما يتوقعون .ومنها
التخرج ،أو اشتراط العمل في مستوى وظيفي مرتفع ،أو اشتراط العمل
فقط في المهن التي تتفق مع رغباتهم أو تخصصاتهم.

 3طفش

حالة نفسية تنتج عن انعدام الروتين أو عدم وجود هواية أو أنشطة ذات
معنى أو ممارسة يومية أو تسلية

4

حالة تنتج عن البطالة وعدم وجود جدول يومي ينشغل به اإلنسان ،مع
انعدام الروتين،
إحساس بالتيه والضياع وانعدام المعنى أو عدم اإلحساس بجدوى
معنى
الضياع ،ال
للمجتمع منهم.

نظرة دونية من المجتمع للشباب خارج العمل والتعليم والتدريب تخلق
النظرة السلبية،
ً
إحساسا بالضغط والشعور باإلهانة لعدم تمكن الشاب من تحقيق
5
ضغط المجتمع
مستوى يليق بنظر المجتمع بوظيفته أو مستواه التعليمي

 6احباط ،اكتئاب

أن يعيش الشباب حالة سوداوية يحطيها االكتئاب واإلحباط من الظروف
الحالية

 7نقد الذات

ردة فعل تستخدم من الشباب تعكس نظرتهم عن نفسهم بعد رفض
المجتمع لهم وتحتوي عىل نظرة دونية ألنفسهم مع انتقادهم لقراراتهم
وواقعهم واختياراتهم

 8تفاؤل ،أمل

أن يكون الشاب متطلع للمستقبل ومتفائل بالفرص القادمة وفرصة
تخطيه للحالة الراهنة رغم استياء الحالة و مواجهة الرفض
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 #الرمز

تعريف الرمز

 9التزامات أسرية

أن يكون لدى الشباب واجبات أسرية تعيق بينهم وبين التركيز عىل
حاضرهم ومستقبلهم مما يساعد عىل تجاوز حالة بقائهم خارج مقاعد
العمل والتعليم والتدريب ،ويشمل ذلك االلتزامات تجاه األطفال وكبار
السن وذوي اإلعاقة من رعايه واهتمام ومساعدة شخصية وتوصيل أو
مرافقة أو عناية وغيرها من أدوار الرعاية األسرية

التثبيط من
ً
طمعا بوظائف مكتبية أو
االبتعاد عن الوظائف اليدوية الشاقة والحرفية
 10وظائف الياقات
إدارية أو قيادية
الزرقاء

تحديات مهنية:
11
خبرة

تعد الخبرة المسبقة المطلوبة من أكبر التحديات لحديثي التخرج الذين
ال يمتلكون سنوات عمل سابقة كما يمنعهم هذا العائق عن اكتساب
الخبرة المعنية

الشعور
باالقصاء
12
االقتصادي
واالجتماعي

اإلحساس بعدم تفهم اآلخرين للحالة النفسية واالجتماعية للشاب
واستبعاده من النقاش وانعدام االحتواء أو االحساس بالقيمة ضمن
المجتمع

غضب من
13
المجتمع

حالة غضب تجاه المجتمع تتولد لدى الشباب َّ
جراء األوضاع التي
يعايشونها

ً
وخصوصا الحيوانات
تسلية الشاب لنفسه بالهوايات وإن كانت مكلفة،
“ 14الفقر المسلي” األليفة و”الحالل” واالنشغال برعايته واالهتمام به واإلنفاق عليه رغم قلة
الدخل

 15التحيز الجندري
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“برد القاع”:
 16الحذر من
المخاطرة
تفضيل
 17الوظائف
الحكومية
الرواتب
 18المتوقعة
متدنية

عدم المعرفة

بناء عىل جنس الشباب مما يؤثر عىل حصولهم عىل فرص
التحيز ً
التخوف من الخوض في عمل حر بحجة أن الوضع الحالي مريح أو أن نتيجة
المخاطرة ستكون كارثية وغير مجدية وتستحق الحذر واالرتياح للواقع
تفضيل الشباب للعمل في القطاع الحكومي بسبب األمان الوظيفي
واالستقرار المعتاد من الوظيفة الحكومية
يتوقع الشباب أن الرواتب المتاحة لهم قليلة وغير مقنعة

قلة معرفة الشباب بالمنصات التي تساعد في تسهيل عملية إيجاد
بالمنصات
الوظيفة المنسابة مثل منصات التوظيف والتدريب واإلعانات والدعم
19
لدعم
الحكومية
واإلرشاد

التوظيف

 #الرمز

تعريف الرمز

التطوع :عدم
20
المشاركة

عدم إقدام الشباب عىل تجربة التطوع

محدودية
 22صداقات :البنات
 .vsاألوالد

مقارنة محدودية الصداقات لدى البنات و األوالد لقياس مدى تأثر
الجنسين باالقصاء المهني أو المجتمعي

التحديات لذوي
23
االعاقة

صعوبات أو معوقات أو حواجز يواجهها الشباب ذوي االعاقة

 24الجهل التقني

أن يفتقد الشباب لمهارات التعامل مع وسائل التقنية

 25المخدرات

مواد غير مشروعة من المؤثرات العقلية

المنطقة ّ
تولد
 26وظائف لمن هم
خارج المنطقة

شباب المنطقة ال يمتلكون المهارات أو القدرات التي يحتاجها سوق
العمل في منطقتهم ،أو يشعرون بوجود انحياز لفئة معينة من غير سكان
المنطقة

عدم الرضا
بالمنصات
27
الحكومية لدعم
التوظيف

أن ال يرضى الشباب بالمنصات اإللكترونية التي تقدم خدمات التوظيف
والتدريب واإلعانات والدعم واإلرشاد المهني ،ورأيهم بأنها لم تدعمهم في
دورة بحثهم عن عمل

 28التمييز بالجنسية

أن يميز صاحب العمل بين المرشحين و يوظف شخص عىل شخص بسبب
جنسيته غير السعودية

 29فشل اقتصادي

فشل عوامل السوق في خلق فرص اقتصادية متكافئة للجميع

الشعور بالوحدة و أن يشعر الشباب بعدم تفهم المجتمع لهم و الرغبة في االنسحاب
30
واالنحصار داخل قوقعتهم
التقوقع
عدم مناسبة بيئة
31
العمل

أن تكون بيئة العمل غير مناسبة أو تسبب بانزعاج أو مضايقات للشباب،
ومنها غياب مكان العمل لعوامل الراحة والصحة والسالمة المهنية
والنفسية

ساعات العمل
32
طويلة وشاقة

أوقات العمل غير مالئمة للشباب ويرون بأنها تحملهم المشقة وال تحقق
توازن األوقات المخصصة للحياة واحتياجاتهم الشخصية واألسرية مع
العمل
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 #الرمز

تعريف الرمز

وجود عائق في المواصالت وقدرتهم عىل التنقل بشكل يحد من فرصهم
 33مشكلة مواصالت
في إيجاد وظيفة أو فرص تعليمية
التعليم لم يؤهل الفرص التعليمية لم تهيئ الشباب أو ترفع من مستوى استعدادهم
34
المهني
لسوق العمل
غياب فرص
35
التعليم

ال توجد فرص تعليمية في المدينة أو أنها غير متاحة للجميع

استياء من دورة تشير لعملية بحث الشباب عن وظيف مناسبة و يأسهم بعد طول المدة
36
البحث عن وظيفة و تعدد تجرباتهم السيئة السابقة
العمل :تجربة
37
العمل الحر

تجربة سابقة لبعض الشباب للعمل الحر كبديل مؤقت أو دائم للوظيفية
وانطباعهم عنها

عدم توفر فرص
38
وظيفية

ال يوجد فرص وظيفية في سوق العمل تالئم مهارات وقدرات الشباب

العالقة االيجابية
39
مع األخوان الذكور

عالقة الشابات االيجابية و المشجعة مع أخوانها

عدم التواصل مع ضعف تواصل الشباب مع أهلهم أو غياب الحوار والنقاش والحديث مع
40
األهالي
األهل
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ضعف الوعي
41
المالي

ضعف قدرة الشباب عىل اتخاذ قرارات تجاه إدارة أمواله ومصروفاته
ومدخراته بشكل مستدام وناجح

ضعف دعم
42
األهالي

محدودية دعم األهالي للشباب في ما يتعلق بالوظائف أو الدراسة أو
الهوايات أو التدريب أو التأهيل أو المعاونة أو المساعدة في الوصول
للفرص

التواصل الجيد مع
43
األهالي

أن يكون هناك تواصل جيد بين الشباب األبناء و البنات و أهلهم

عدم الثقة في
44
النفس

أن يكون الشاب غير قادر غىل الوثوق بنفسه و قدراته و إمكانياته بسبب
ما تعرض له من رفض

 45إصرار وطموح

حالة نفسية إيجابية تعكس انضباط الشباب في دورة البحث عن وظيفة
أو تعليم و إصرارهم عىل الوصول إىل نتائج والتحلي بطموح عالي
لمستقبلهم

 46غياب الشغف

محدودية اإللهام و الشغف عند الشباب الباحث عن فرصة عمل أو تعليم

 #الرمز

تعريف الرمز

عدم توفر الدورات ال يوجد دورات تدريبية مناسبة للشباب تساهم في تأهيلهم وملئ
47
التدريبية المناسبة الفجوة بين المهارات الموجودة لديهم و متطلبات سوق العمل
 48تقرير المصير

قدرة الشباب عىل رسم مسار حياتهم باستقاللية

 49عادات و تقاليد

األفكار و العادات المتوارثةمن جيل إىل جيل و التي قد تقلص من فرص
الشباب في إيجاد الوظائف واالستقاللية في اتخاذ القرار

 50تأثير الجائحة

تأثير التغييرات االجتماعية و االقتصادية و التعليمية الناتجة عن انتشار
جائحة كوفيد 19-عام 2020م عىل الشباب

 51تأثير األقران

انعكاس حالة األصدقاء عىل الشباب و تأثيرها السلبي أو اإليجابي عىل
مسارهم التعليمي و المهني

 52اللجوء للتطوع

لجوء الشباب للتطوع كوسيلة الكتساب الخبرة و منفعة المجتمع
وقضاء الوقت

غياب اإلرشاد
53
المهني

عدم تلقي الشباب سواء طلبة أو متعطلين لإلرشاد والتوجيه المهني أو
مساعدة في التخطيط لمستقبلهم

 54الكرامة المالية

لدى الشباب اعتزاز ورغبة باالستقالل المالي و عدم االرتياح لالعتماد عىل
اآلخرين ،بل رغبتهم في المساهمة بتوفير موارد مالية لمساعدة أسرهم
عىل المصروفات العائلية

 55دعم األهالي

إحساس الشباب بوجود احتواء من أهاليهم ومؤازرة لهم في رحلة البحث
عن فرص تعليمية أو تدريبية أو وظيفية من خالل اإلرشاد والتوجيه
والمساندة

مرور الشباب بتجربة تطوع احتوت عىل استغالل أو وعود كاذبة أو تسخير
 56التطوع :استغالل
قدراتهم في أنشطة تجارية أو ربحية دون حصولهم عىل أي عائد أو دخل
 57االدمان الرقمي

ً
وخصوصا
التعلق الشديد بالهواتف الذكية واألجهز اإللكترونية والتقنية،
استهالك المحتوى الرقمي

 58اغتراب مجتمعي

اإلحساس بالعزلة من المجتمع و االقصاء بسبب اختالف الحالة أو األفكار

 59عمل :غير رسمي

تجربة الشباب للعمل غير الرسمي

 60تجربة عمل سيئة

أن تكون تجربة عمل الشاب السابقة سيئة و تؤثر بشكل سلبي عىل دورة
بحثه عىل وظيفة أخرى أو ثقته بنفسه أو ثقته بسوق العمل وأصحاب
العمل
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 #الرمز

تعريف الرمز

انسحاب من
61
الدراسة

انقطاع الشباب عن نظام التعليم ألسباب شخصية مثل عدم القدرة عىل
تحمل التكاليف ،تفضيل الوظيفة ،أو عدم توفر فرص تعليمية

 62الذكورية

سلوكيات وقوانين مفروضة منتشرة بين الذكور واإلناث بهدف التقليل
من أهمية ودور اإلناث مقابل تعاظم دور الذكور

متلقي دعم /رعاية يتلقى الشاب إعانات أو خدمات اجتماعية من أحد برامج التنمية
63
االجتماعية الحكومية أو أحد المنظمات غير الربحية
اجتماعية
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عمل :تجربة
64
سابقة

ً
مسبقا تجربة عمل في وظيفة رسمية
أن يكون الشباب قد خاض

تحمل تكاليف
65
إضافية

وجود تكلفة مالية زائدة عىل الشباب يضطرون لدفعها بأنفسهم مقابل
خدمات التعليم أو الصحة أو الرعاية االجتماعية أو البحث عن عمل أو
التدريب

 66االهتمام بالفنون

ميل الشباب واهتمامهم بالفنون ويشمل ذلك الرسم والغناء والطبخ
والرقص

 67هواية اىل مهنة

قضاء الشباب وقتهم في مزاولة هوايات من الممكن أن تكون مهنة أو
استفادتهم من هواياتهم في بدء مهنة جديدة

 68رفض االختالط

امتناع الشباب عن العمل في بيئة يعمل فيها الجنسين مع بعضهم

تحديات مهنية:
69
معدل منخفض

انخفاض المعدل الجامعي يمنع الشباب من الحصول عىل وظيفة

 70تحرش

تعرض الشباب (خاصة الفتيات) للتحرش في األماكن العامة ،الخاصة ،أو
في العمل

عدم الشعور
72
باألمان

افتقاد الشباب لألمان في األماكن العامة أو الخاصة نتيجة األوضاع
االجتماعية

تفضيل العمل
73
بنفس التخصص

تفضيل الشباب العمل بذات التخصص الذي درسوه في الجامعة ورفض
الفرص الوظيفية التي ال تتناسب مع التخصص الجامعي

سواء من الظروف االجتماعية أو
نفسيا
حالة األصدقاء غير جيدة
سوء حال
ً
ً
74
األصدقاء النفسية االقتصادية
 75محاولة انتحار

إقدام الشباب عىل محاولة االنتحار

 #الرمز

تعريف الرمز

أن يتم إقصاء الشباب والتمييز ضدهم بسبب صغر سنهم؛ مما يحرمهم
 76التمييز ضد العمر
من فرص وظيفية أو تعليمية
 77صعوبات صحية

أن يقاسي الشباب ظروف صحية تحول بينهم وبين االلتحاق أو االستمرار
بالوظيفة أو الدراسة

عدم جدوى
 78االقتصاد
التشاركي

أال يكون الدخل المكتسب من تجربة الشباب (خاصة الفتيان) يكفي
الحاجة أو أن تكون إجراءات وهيكلية االقتصاد التشاركي غير مناسبة
للشباب

سواء كانت خاصة بالتوظيف أو
افتقاد الشباب للثقة بالجهات الرسمية
عدم الثقة
ً
79
بالمنظات الرسمية العمل أو التدريب
تحديات مهنية:
80
واسطة

أن تكون الواسطة هي الوسيلة األمثل أو الوحيدة حتى للحصول عىل
وظيفة الئقة ومناسبة

تحديات مهنية:
81
لغة

اللغة االنجليزية مطلبً ا لدى صاحب العمل وعدم إتقان الشباب لها يجعل
ً
عائقا يحول بينهم وبين التوظيف
منها

التطوع :تجربة
82
ايجابية

لجوء وخوض الشباب لتجربة ُمرضية في التطوع

 83القبيلة

تأثير القبيلة عىل فرص الشباب ا في الحياة والعمل والدراسة

تخوف من
84
المستقبل

سواء نتجت من الوضع الحالي أو من ضبابية المستقبل بالنسبة لهم ،إال
ً
أن النظرة للمستقبل يشوبها الخوف والقلق

ضعف
85
االستقاللية

عدم تحلي الشباب بالقدرة عىل تحديد مصيرهم واختيار الخيار األنسب
لهم

ضعف البنية
86
التحتية

ً
عائقا لدى الشباب ويحول بينهم
كون البنية التحتية للمنطقة/المدينة
وبين تحقيق آمالهم وتحسين فرص معيشتهم؛ وهذا يشمل االتصاالت
ً
تحديدا
والنقل والمياه

سواء زاولوه بالفعل أم ال
 87الرغبة في التطوع رغبة الشباب بالتطوع
ً
 88طبقية

التفرقة االجتماعية أو االقتصادية بين طبقات المجتمع والتي تؤثر عىل
الحصول عىل فرص عمل أو تعليم أو تدريب

تفضيل
89
العسكرية

ً
(خصوصا الفتيان) الوظائف العسكرية باختالف
تفضيل الشباب
تفضيلهم لها
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 #الرمز

تعريف الرمز

تفضيل حديثي
90
التخرج

ً
مسبقا
تفضيل صاحب العمل حديثي التخرج عىل الشباب الذين تخرجوا
(ويشمل ذلك خريجي فترة الجائحة)

تفضيل الوظيفة
91
عىل الدراسة

إيثار الحصول عىل وظيفة وجعلها أولوية تطغى عىل أهمية الحصول
عىل تعليم

الدخل ال يكفي
92
الحاجة

أال يكون الدخل المقدم من الدولة يكفي للحاجات الشخصية وااللتزامات
التي تقع عىل عاتق الشباب

 93التقاعس

مماطلة أو إهمال من الشباب في البحث عن عمل أو تدريب أو تعليم

عدم رضا الشباب
95
عن الجمعيات

سواء من
سخط الشباب من المنظمات غير الربحية التي يتعاملوا معها،
ً
طبيعة الخدمات المقدمة أو من العالقة مع األخصائيين االجتماعيين

ضعف تواصل
 96الشباب مع
الجمعيات

تواصل محدود أو غائب بين الشباب والمنظمات غير الربحية التي تقدم
خدمات ألسرهم أو التي ُتعنَ ى بالشباب

 97التطوع :صعوبة

سواء بسبب المواصالت أو أسباب أخرى
يجد الشباب صعوبة في التطوع
ً
(اقتصادية ،اجتماعية ،أو بسبب محدودية فرص التطوع المناسبة)

قلة الفرص
 98التوظيف لحملة
الثانوية
عدم القدرة عىل
 99تلبية احتياجات
الثانوية
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كون الفرص الوظيفية ال تطلب متقدمين يحملون الشهادة الثانوية وإنما
تشترط مؤهالت أخرى
غياب اإلرشاد المهني لطالب وطالبات الثانوية بما يؤهلهم لاللتحاق
بالتعليم واالستمرار به

 100األبوية

أن يمارس ضد الشباب (خاصة الفتيات) أساليب سلطوية للحد من
حريتهن أو استقاللهن

اإلحساس برفض
101
المجتمع

أن يشعر الشباب بأن المجتمع يرفضه وال يتقبله كما هو

 102اإلحساس بالقهر

شعور بعدم الرضا واالمتعاض عند الشباب نتيجة الظروف التي
يعايشونها أو قلة الفرص التي يشهدونها أو ضياع وقتهم في تحصيل أو
بحث غير مجدي ولم يحقق نتيجة مرضية

 103ضغط الزواج

أن يتعرض الشباب (خاصة الفتيات) للضغط من ِق َبل أهاليهم بأن
َّ
مرشح أم ال
سواء كان هناك
يتزوجوا،
ً

غياب المهارات
104
الناعمة

عدم امتالك الشباب للمهارات الناعمة (كالتواصل ،إدارة الخالف ،التأقلم
والمرونة ،اإلنجاز ،القيادة ،التفاوض واإلقناع ،حل المشكالت ،إدارة الوقت،
العمل ضمن فريق ،التنظيم والتخطيط) أو غياب تعليمهم إياها

 #الرمز
محدودية
105
الصداقات

تعريف الرمز
أن ال يتملك الشباب دائرة أصدقاء أو أن تكون محدودة

أن يتولد لدى الشباب خوف شديد يتمثل باإلحراج من االختالط
 106الرهاب االجتماعي
والمشاركة في المناسبات أو المواقف االجتماعية
 107اليأس

أن يصل الحال بالشباب إىل االستسالم وعدم اإليمان بأن األمل موجود أو
ّ
أن األوضاع ستتغير لألحسن

القناعة بوضعهم بأن تصبح الحالة الحالية (خارج مقاعد العمل ،التدريب ،التعليم) مقنعة
108
الحالي كنمط حياة ُ
وم ْرضية لهم
أن يشعر الشباب بمرارة نتيجة الواقع والظروف الصعبة التي يعايشونها
 109الشعور بمر الحياة
مع اإلحساس بالغبن
ثقافة االنتظار
110
والتسليم السلبي

ً
سلبيا
تسليما
أن ينتظر الشباب الفرصة دون العمل باألسباب مما يجعله
ً

انعدام حس
111
االلحاح

أال يمتلك الشباب حس اإللحاح والضرورة بالحاجة للحصول عىل تعليم أو
عمل

اإلحساس
112
بالمظلومية

أن يشعر الشباب بأنهم مظلومين نتيجة األوضاع والحال التي يعيشونها؛
سواء من ِق َبل المجتمع أو المنظمات
ً

عدم تغطية
َّ
مدعمة
أن تكون الوظائف غير الرسمية والتي هي خارج إطار العقود غير
الوظائف غير
113
الرسمية بالحماية ببرامج الحماية االجتماعية أو مغطية من قبل التأمينات االجتماعية
االجتماعية
عدم الرضا
عن برامج دعم
114
التوظيف
الموجهة للشباب

أن ال يرضى الشباب عن خدمات التوظيف والتدريب واإلعانات والدعم
واإلرشاد المهني ،ورأيهم بأنها لم تدعمهم في دورة بحثهم عن عمل

قلة البرامج
115
الموجهة للشباب

إحساس الشباب بندرة المبادرات الموجهة لهم من المنظمات غير
الحكومية أو القطاع الخاص أو الجهات الحكومية

غياب دور
 116الممارس
االجتماعي

عدم وجود عالقة بين الشباب واألخصائيين االجتماعيين في الجمعيات
التي يستفيد أهالي الشباب منها أو األخصائيين االجتماعيين لدى برامج
الدعم الحكومي في حال استفادة أسرهم منها

التخوف من
 117القدرات أو
التحصيلي

وجود صعوبة بين الشباب (حقيقية أو متخيلة) في تجاوز حالة البقاء خارج
مقاعد العمل والتعليم والتدريب بسبب اختبارات الكفايات ،مثل اختبارات
القدرات والتحصيلي.
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