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 تمهيد

) بجامعة قطر، مؤسسة بحثية و�عليمية SESRI�عت�� معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية (

عالية قام بتطو�ر آليات علمية بحثية ��دف توف�� بيانات م�حية  2008ومنذ �شأته �� عام  مستقلة.

ا�جودة �� املجاالت االجتماعية واالقتصادية املختلفة، ليستفيد م��ا صناع القرار واأل�اديمي�ن و�ل 

 املهتم�ن بالشأن املح�� واإلقلي�ي، خاصة مع التطور امل�حوظ الذي تمر به دولة قطر.

ستوجب وقفة علمية هذا التطور ألقى والر�ب بظالله ع�� ا�حالة االجتماعية واالقتصادية للبالد، مما �

الستيعاب التغ��ات الرئيسية ال�ي طرأت ع�� ديناميكية املجتمع، خاصة فيما يتعلق بقيم الت�افل 

البينية ملختلف م�ونات املجتمع، أو ما يصط�ح ع�� �سميته �� األدبيات  عالقاتالوالتواصل االجتما�� و 

 العلمية "بال��وة االجتماعية".

م�ح ال��وة االجتماعية �� قطر" مقابالت مع عينة من  العاصمة:"من فر�ج إ��  تضمنت دراسة

مقابلة مع  831تم خالل امل�ح إجراء كما  ن. الوافدي ن، والعمالمن القطر��ن، واملقيم�املشارك�ن 

 2553سيصل إجما�� املقابالت إ�� مقابلة مع عمال وافدين،  754مقابلة مع مقيم�ن و 968 قطر��ن

أسئلة متنوعة �ستخدم �� دراسات ال��وة االجتماعية، مثل معدل ووسائل  الدراسة تطرح مقابلة.

ومواقع التواصل  ،تقنيات االتصاالت ا�حديثةالتواصل مع األصدقاء والعائلة وزمالء العمل واستخدام 

تمت كتابة و  العمل. وأ املؤسسات املختلفة من خالل و أاالجتما��، واملشاركة �� أ�شطة مع أفراد ال�� 

من امل�ح األول والثا�ي لتقر�ر ال��وة االجتماعية �� البيانات ال�ي تم جمعها  نتائج هذا التقر�ر بناًء ع��

 .2015و   2011

-276-045وقد تم إجراء البحث بمنحة خاصة من ال��نامج الوط�ي ألولو�ات البحث العل�ي تحمل الرقم 

  �� مؤسسة قطر).قدمها الصندوق القطري لرعاية البحث العل�ي (عضو  09
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 التقر�ر �ل من: قام بإعداد هذا

، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية الهيئة البحثية الدكتور/ عبدهللا ديوب، رئيس -

 امل�حية، جامعة قطر

، باحث رئي��ي، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية، األنصاري  محمد ماجد -

 جامعة قطر

مساعد إداري، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية، أمينة أحمد البلو��ي،  -

 جامعة قطر

، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية، رئي��ي ، مساعد باحثبثينة ا�خليفي -

 جامعة قطر

، مساعد باحث، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية، جامعة حن�ن القصاص -

 قطر

مساعد باحث، معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية،  شمسية الع�� مصطفى، -

 جامعة قطر

معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية، ان�� املغر�ي، مدير مشاريع (األبحاث)،  -

 جامعة قطر
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  شكر وتقدير

واملقيم�ن  املواطن�ن من املئات إ�� الشكر بجز�ل امل�حية واالقتصادية االجتماعية البحوث معهد يتقدم

 للمشاركة �� هذا البحث املس��. ساهموا بأوقا��م الذين والعمال

من الدعم الكب�� من مختلف  استفادواكما ساهم �� إنجاح هذا العمل فر�ق من الباحث�ن والعامل�ن 

األطراف داخل ا�جامعة وخارجها. وقد شغل الدكتور عبد هللا ديوب، رئيس الهيئة البحثية �� معهد 

االجتماعية واالقتصادية امل�حية، منصب كب�� الباحث�ن �� املشروع وأشرف بنفسه ع�� �افة البحوث 

وعمل معه �� إدارة املشروع الباحثان باملعهد كي�ن ترنج �� وماجد محمد  البدايةتفاصيل املشروع منذ 

صاري ماجد األنعمل ع�� إعداد هذا التقر�ر الباحث و . ذان شار�ا �� �افة مراحل املشروعلاألنصاري ال

حن�ن القصاص و�ثينة ا�خليفي وشمسية مصطفى تحت إشراف الدكتور ومعه �ل من أمينة البلو��ي و 

 عبدهللا ديوب.

وع�� رأسهم  .2016كما ساهم العديد غ��هم �ش�ل جوهري �� نجاح م�ح ال��وة االجتماعية لعام 

ة �� �عي�ن أعضاء الفر�ق املنوط به الدكتور املغ��ة فضل هللا السيد العوض، كمدير للعمليات امل�حي

وقد برمج السيد أنيس ميالدي  إجراء املقابالت وتدر���م باإلضافة إ�� اإلشراف ع�� جمع البيانات.

اختصاصيا تقنية املعلومات، االستمارة ال�ي تم استخدامها �� جمع  والسيد عصام عبد ا�حميد،

هللا ديوب فقد قام الدكتور عبد دة البيانات،أما �� مرحلة تحليل وضمان جو  البيانات وإدخالها.

 والباحث الرئي��ي الدكتور ك�ن ترونج �� بإعداد البيانات للنشر ومراجعة جود��ا.

 أو سهو �� هذا التقر�ر. أيتحمل معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية مسؤولية أي خط

صندوق بر�د رقم ع�� يمكن توجيه األسئلة إ�� معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية، 

 واالقتصادية االجتماعية البحوث كما يمكن الوصول إ�� معهد ، جامعة قطر، الدوحة، قطر.2713

 www.qu.edu.qa/sesri   موقع اإلن��نت أو sesri@qu.edu.qaامل�حية عن طر�ق ال��يد اإللك��و�ي 

 

 

 

mailto:sesri@qu.edu.qa
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  قطر –ملصدر: جهاز اإلحصاء ا
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 املقدمة

تمر قطر اليوم بتحوالت اجتماعية واقتصادية عديدة يرتبط الكث�� م��ا بال��كيبة الديموغرافية 

وتأثره هذا الواقع يجعل من األهمية بم�ان التعرف ع�� طبيعة هذا املجتمع ، للبالد الستثنائيةا

من حوله وخاصة ما يتعلق بالعالقات ب�ن األفراد ومختلف املجموعات العرقية  املختلفة بالتحوالت

رؤ�ة  "ال��وة االجتماعية �� قطر "من فر�ج إ�� عاصمة: م�ح توفر دراسة ،فيه، �� ��خ��ا الثانية

 لل��ابط ب�ن أبن
ً
 علميا

ً
اء املجموعة الواحدة وع�� شاملة حول تفاعل أبناء املجتمع مع �عضهم وتقييما

 املجموعات املختلفة.

 علوم االجتماعية ألحد أك�� مفاهيم الالهدف �جأنا  لتحقيق هذا
ً
�� هذا املجال وهو ال��وة  انتشارا

االجتماعية، �عرف ال��وة االجتماعية ع�� أ��ا مجموع مؤشرات ال��ابط ب�ن أبناء املجتمع الواحد سواء 

الثقة باإلضافة إ�� ت املختلفة �� املجتمع اعلية وال�خصية أو ب�ن املجمو العائع�� مستوى العالقات 

باملؤسسات وا�خدمات العامة، وتدعم الكث�� من األبحاث فرضية االرتباط ب�ن ارتفاع ال��وة االجتماعية 

�� دراسته  0F1�� مجتمع ومع�ن وازدهار هذا املجتمع ومن أشهر هذه الدراسات ما طرحه رو�رت بتنام

الشه��ة عن أقاليم ا�جنوب والشمال اإليطالية ال�ي ير�ط ف��ا ب�ن ازدهار الشمال وارتفاع مؤشرات 

 ال��وة االجتماعية فيه.

و  2011�عرض مقارنة ب�ن أهم نتائج دراسة ال��وة االجتماعية �� عامي تنفيذها   املوجز  هذا التقر�ر

 تقسيمه  وتم، 2015
ً
، �عرض القسم 1F2دة �� أدبيات ال��وة االجتماعية املختلفةلتقسيمات الوار ل تبعا

األول من التقر�ر نتائج مؤشرات ال��وة االجتماعية الت�افلية و�� ال�ي تدرس ال��ابط ب�ن أفراد املجموعة 

الواحدة والعالقات العائلية وال�خصية، أما القسم الثا�ي فيعرض نتائج مؤشرات ال��وة االجتماعية 

 �عرض القسم ا�جسر�ة، وال�
ً
ي تتضمن العالقة ب�ن مختلف املجموعات والتواصل ب�ن أفرادها، وأخ��ا

                                                           
1
 .). كيف تنجح الديمقراطية: تقاليد املجتمع املد�ي �� ايطاليا ا�حديثة. جامعة بر�ستون 1993بوتنام، رو�رت د. (  

2
  .44-927: 38.5انطباعات من بلفاست، علم االجتماع  .وا�جسر�ة). ال��وة االجتماعية الت�افلية 2004ليونارد، م .(  
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الثالث نتائج مؤشرات ال��وة االجتماعية املؤسسية و�� املتعلقة بنظرة املواطن�ن واملقيم�ن تجاه 

 ا�خدمات ا�ح�ومية واملصادر اإلعالمية واملشاركة �� العمل ا�خ��ي والتطو��.

أن ال��وة االجتماعية �� قطر مازالت عالية وخاصة فيما يتعلق بالعالقات الت�افلية  يخلص التقر�ر إ��

إ�� ارتفاع م�حوظ �� مؤشرات الثقة ب�ن القطر��ن واملقيم�ن  النتائج داخل املجموعة الواحدة، كما �ش�� 

ة نالحظ بالنسبة للعمال، و�� القسم األخ�� من الدراسلم تتغ�� نتائج املؤشرات �ش�ل خاص بينما 

 �� ثقة القطر��ن واملقيم�ن �� األجهزة وا�خدمات ا�ح�ومية و�� مصادر املعلومات الغ�� رسمية 
ً
ارتفاعا

طور تمع املد�ي لم تأن �سب املشاركة �� مؤسسات املجت مثل املجالس واإلن��نت واألصدقاء، كما يالحظ

 ب�ن عامي الدراسة.
ً
 كث��ا
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 االجتماعية الت�افلية ال��وة أوال:  .1
 

�� هذا القسم �عرض نتائج مؤشرات التواصل االجتما�� �� إطار دائرة العالقات ال�خصية، وتركز هذه 

عرض النشاط �عالقات العائلية والصداقات باإلضافة إ�� التفاعل مع ا�ج��ان، كما املؤشرات ع�� ال

 ع�� مستوى اللقاءات والز�ارات واملجالس أو من خالل وسائل التواصل االجتما��. االجتما�� سواءً 

�للقاءا��م�االجتماعية
ً
�يفضلون�املجلس�م�انا

ً
 نصف�القطر��ن�تقر�با

 ع�� سؤال حول 
ً
من  2015�� ��خة عام  املشارك�ن مع أصدقا��مأك�� األماكن ال�ي يجتمع ف��ا ردا

 %33% و 44املنازل بنسبة �� املجالس و مع أصدقا��م أفاد القطر�ون أ��م يفضلون االجتماع الدراسة، 

�� منازلهم باإلضافة إ�� أماكن أخرى  عقد مثل هذه اللقاءاتن املقيم� ر�ع يفضل بينما. ع�� التوا��

%). و 34الثلث (أ��م يجتمعون �� منازلهم بنسبة تقارب فتش�� النتائج العمال  أما%). 26بنفس النسبة (

) أن املجمعات التجار�ة �� أقل األماكن ال�ي يجتمع ف��ا �ل من فئات املشارك�ن  1-1(الش�ليت�ح من

املجالس ظاهرة اجتماعية و�اعتبار  ع�� الرغم من انتشارها �� البالد، مقارنة مع بقية األماكن األخرى 

 
ً
هذا التفاوت �� �سبة اختيار املجلس ب�ن مخصوصة بالقطر��ن و�عض املقيم�ن من العرب يبدو مفهوما

 .القطر��ن و�قية املجموعات

 أك�� األماكن ال�ي يجتمع ف��ا املشاركون مع اصدقا��م: 1-1  الش�ل

 

11% 
18% 

8% 

17% 

34% 

10% 

1% 3% 

26% 
19% 

12% 

26% 

9% 6% 3% 
8% 5% 2% 

33% 

4% 

44% 

 
ً
 مجلس مول /مجمع تجاري  من��� منازل زمالئي املطاعم أخرى  نحن ال نجتمع أبدأ

 القطر�ون  املقيمون  العمال
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 انخفاض�كب�������سبة�العمال�الذين�يتناولون�وجبات�الطعام�مع�أصدقا��م

 حول عدد ا طرحت
ً
وجبة الغداء أو العشاء مع أصدقا��م  ملرات ال�ي تناول ف��ا املشار�ون الدراسة سؤاال

 �سبأظهرت النتائج ، و املقابلة إلجراءالسابق�ن خالل األسبوع�ن 
ً
 و  متقار�ة ا

ً
 طفيفا

ً
 بالنسبة ارتفاعا

العمال، بيتعلق  يماأما ف. 2015و 2011%) خالل عامي 61% و 60املقيم�ن (%) و 60% و 55للقطر��ن (

%) لعدد املرات 47�سبة تقارب النصف (إ��  2011باملئة ��  76من  انخفاض حاد إ��أشارت النتائج ف

وهذه النتيجة بحاجة إ�� دراسة ، 2015��   ال�ي يتناولون ف��ا وجبة الغداء أو العشاء مع أصدقا��م

االجتماعية للعمال، فتناول الوجبات مع متأنية ودقيقة ملا تمثله من تحول خط�� �� طبيعة العالقات 

 عن أه
ً
 وغيا��ا �لااألصدقاء وخاصة بالنسبة للعمال الذين يقطنون �عيدا

ً
�م ظاهرة �حية اجتماعيا

 بال شك ع�� ال�حة النفسية للعمال.
ً
 يؤثر سلبا

املشارك�ن وجبة الغداء أو العشاء مع أصدقا��م خالل االسبوع�ن �سبة تناول �ل فئات : 2-1  الش�ل

 املاضي�ن

 

ا�حدائق�و�املجمعات�التجار�ة�مع��يزورون�الذينالقطر��ن�و�العمال������سبة�تراجع

 صدقا��مأ

صدقا��م خالل مع أ ت التجار�ةاعز�ارة ا�حدائق واملجم ن عنعند سؤال املشارك�وع�� ذات الصعيد 

 2015و  2011خالل العام�ن هم األقل ز�ارة ل�حدائق واملجمعات ن أن القطر�� تب�ن املاضي�ناألسبوع�ن 

47% 

61% 60% 

76% 

60% 55% 

 القطر�ون  املقيمون  العمال

2015 2011
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 ��  فيالحظ أن هناك  ∗2Fأما بالنسبة للمقيم�ن ،)ع�� التوا�� %35% و 40(بنسبة 
ً
 �سيطا

ً
سبة �ارتفاعا

عام % �� 57إ��  2011�� عام  %52من (تجار�ة مع أصدقا��م مجمعات الذين زاروا حدائق أو 

�� % 68من الدراسة فيما يتعلق بالعمال، فقد أشارت النتائج إ�� انخفاض وا�ح خالل ف��ة و .)2015

 مما يؤكد ع�� انخفاض معدل التواصل والتفاعل مع أصدقا��م 2015% �� عام 45إ��  2011عام 

  .الذي رأيناه �� الش�ل السابق

 : ز�ارة ا�حدائق واملجمعات التجار�ة مع األصدقاء ل�ل فئات املشارك�ن3-1  الش�ل

 

 للمجالس��ش�ل�منتظم�حضور�القطر��ن����سبة�ارتفاع�

 ألهمية املجالس كممارسة اجتماعية تحقق مستوى أع�� من التواصل ب�ن أبناء املجتمع القطري 
ً
نظرا

حضور املجالس من قبل املواطن�ن واملقيم�ن ع�� حد بحثت الدراسة  ،بمختلف مستو�اته وت�و�ناته

ظم �سبة املقيم�ن، تالقطر��ن الذين يحضرون املجالس �ش�ل من �سبة تمتوقع تجاوز سواء. وكما هو 

%) و زادت النسبة عن ذلك �� عام 48( 2011�� عام  نصف القطر��نقرابة أن إ��  حيث أشارت النتائج

 �ش�ل منتظمأفادوا بحضورهم  %)55( 2015
ً
%) �� 18( *. بينما أفاد أقل من خمس املقيم�نمجالسا

االرتفاع �� �سبة  ).0  الش�لأ��م يحضرون املجالس بانتظام ( 2015%) �� عام 15و ( 2011عام 

                                                           
�� النتائج املذ�ورة ب�ن عامي الدراسة لقواعد األهمية  أينما وردت هذه العالمة (*) فإ��ا �ش�� إ�� عدم موافقة الفرق املالحظ  ∗

  اإلحصائية مما يرفع احتمالية أن ت�ون النتيجة مرتبطة بخصائص العينة و ال يمكن �عميمها ع�� �امل مجتمع الدراسة.

45% 

57% 

35% 

68% 

52% 

40% 

 القطر�ون  املقيمون  العمال

2015 2011
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15% 

55% 

18% 

48% 

 القطر�ون  املقيمون 

2015 2011

بالنسبة القطر�ن الذين يحضرون املجالس �ش�ل منتظم �ش�� إ�� تطور إيجا�ي �� التواصل االجتما�� 

 . ى و ال يوفر أداة فعالة �� التواصل مع املجموعات األخر ولكن ذلك ع�� ما يبد للقطر��ن

 : مدى حضور القطر��ن و املقيم�ن للمجالس بانتظام4-1  الش�ل

 

 

 

 

 

 

 

 استخدام�وسائل�التواصل�االجتما���ب�ن�جميع�فئات�املشارك�ن�����ارتفاع�وا�ح�

 مل
ً
من ثورة كب��ة �� عالم االتصال وما فيسبوك و تو���  مثل ا أحدثته وسائل التواصل االجتما��نظرا

�ان من املهم سؤال املشارك�ن  طبيعة العالقات االجتماعية �� املجتمعات املختلفةتركته من تأث�� ع�� 

فإن �سبة املقيم�ن فاقت بقية ) 5-1ح �� (. كما هو مو�ل��اوتواجدهم عهذه الوسائل عن استخدامهم 

كما ). 2015% �� عام 85و  2011� عام % �56(خالل عامي الدراسة ن من القطر��ن و العمال املشارك�

%، ع�� 36% و 35( 2011الثلث �� عام  بنحو العمال متقار�ة ��ن و أو�حت النتائج أن �سبة القطر 

%) و 53لتصل إ�� أك�� من النصف بالنسبة لدى القطر��ن ( 2015�� عام  كب�� التوا��) و ارتفعت �ش�ل 

  %).74بالنسبة لدى العمال ( ثالثة أر�اعالقرابة 

و�ظهر هنا أن استخدام هذه الوسائل �� التواصل �انت أع�� �ش�ل م�حوظ لدى غ�� القطر��ن ومن 

املمكن تفس�� ذلك بحاجة املقيم�ن والعمال إ�� التواصل املستمر مع عائال��م وأصدقا��م �� بلدا��م 

 لقوان�ن  األصلية، كما أن النسبة األع�� من هات�ن الفئت�ن هم
ً
 نظرا

ً
من الذين هم دون سن الست�ن عاما
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اء ع�� ذلك فإن هناك �سبة استقدام العمالة ال�ي تقصر االستقدام ع�� من هم دون هذا السن، و�ن

 لوسائل التكنولوجيا ا�حديثة �ش�ل أك�� م
ً
 واألقل استخداما

ً
ن القطر��ن تنت�ي لهذه الفئة األع�� عمرا

  عام.

 : استخدام مواقع التواصل االجتما�� ل�ل فئات املشارك�ن5-1  الش�ل

 

 أحيا��م�مقبولون���بأ��م� �شعرونالقطر��ن�و�املقيم�ن�معظم�

تزايد التنوع العر�� �� األحياء القطر�ة �ان ال بد من التعرف ع�� تأث�� ذلك ع�� العالقات ب�ن  مع

املشار�ون عن مدى شعورهم باالنتماء لل��  سئلوعليه  .ا�ج��ان وع�� الشعور العام باالنتماء لل��

 �� القبول من الشعور ب�سبة ثابتة أبدوا املشارك�ن القطر��ن  من خالل النتائج أنتب�ن الذي يقطنونه، و 

 90من حيث شهدت النتائج ز�ادة �سيطة بنسبة  *مقارنة مع املقيم�ن، %)95( �� عامي الدراسةال�� 

غلب عل��ا ي �هذه النتيجة تدعم أن األحياء �� قطر سواًء ال�. �� املئة ب�ن عامي الدراسة 92إ�� 

 التناغم.القطر�ون أو املقيمون تتمتع بدرجة عالية من 

 

 

 

 

 

74% 
85% 

53% 

36% 

56% 

35% 

 القطر�ون  املقيمون  العمال

2015 2011
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 : تقبل أهل ال�� لبعضهم6-1  الش�ل

 

 العائلة�أهمية�بالغة�لدى�جميع�فئات�املشارك�ن�تحتل

 حول وجهت الدراسة س و العمال �� إطار التعرف ع�� األولو�ات االجتماعية لدى املواطن�ن واملقيم�ن
ً
ؤاال

تظهر  من العائلة واألصدقاء وحضور املناسبات االجتماعية بالنسبة للمشارك�ن. ومدى أهمية �ل 

 ق جميع املشارك�ن ااتف النتائج
ً
ل�ل من القطر��ن  %100بنسبة  ع�� أهمية العائلة �� السنت�نتقر�با

 %.98ليصل إ��  2015عمال �� عام ال ضمن معامل ا�خطأ لدى  انخفاض �سيط باستثناء، واملقيم�ن

% �� 97و 2011% �� 98�ش�ل طفيف حيث �انت بالنسبة لألصدقاء ف�انت �سبة األهمية أقل  أما

أما بالنسبة للعمال  .بالنسبة للمقيم�ن 2015% �� 97و  2011% �� 99بالنسبة للقطر��ن و  2015

  2015% �� 94و 2011% �� 96 ف�انت النسبة
ً
من  باألصدقاءمما �ش�� إ�� أن العمال �انوا أقل اهتماما

 . غ��هم

 : مدى أهمية العائلة واألصدقاء واملناسبات االجتماعية �� حياة القطر��ن7-1  الش�ل

 

92% 

95% 

90% 

95% 

 القطر�ون  املقيمون 

2015 2011

100% 97% 
91% 

100% 98% 
93% 

 املناسبات االجتماعية األصدقاء العائلة

 القطر�ون 

2015 2011
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 املقيم�ن : مدى أهمية العائلة واألصدقاء واملناسبات االجتماعية �� حياة8-1  الش�ل

 

% من القطر��ن �� 93ب�ن املشارك�ن حيث أفاد  األرقامأما بالنسبة للمناسبات االجتماعية فقد تفاوتت 

% �� 91أن املناسبات االجتماعية مهمة بالنسبة لهم بينما انخفضت هذه النسبة لتصل إ��   2011عام 

%). وأما العمال 86( الدراسة �� عامي بالنسبة للمقيم�ن األهمية بينما حافظت ع�� نفس درجة، 2015

 أك�� باملناسبات االجتماعية �� عام 
ً
 2011% �� عام 73حيث زادت النسبة من  2015فقد أبدوا اهتماما

 .*2015% �� عام 78 إ��

 االجتماعية �� حياة العمال: مدى أهمية العائلة، واألصدقاء واملناسبات 9-1  الش�ل

 

 
 

 

 

100% 97% 

86% 

100% 99% 

86% 

 املناسبات االجتماعية األصدقاء العائلة

 املقيمون 

2015 2011

98% 94% 
78% 

100% 96% 
73% 

 املناسبات االجتماعية األصدقاء العائلة

 العمال

2015 2011
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: ال��وة االجتماعية ا�جسر�ة .2
ً
 ثانيا

العالقات ب�ن مختلف امل�ونات �� املجتمع القطري من  قياس مؤشرات نتائج القسم هذا �عرض

 .و العمال القطر��ن واملقيم�ن

 واحد�ع���األقل�قطري صديق��ملد���مقيم�نستة�من��ل�عشرة�

وكما هو  ،قطر�ون ما إذا �ان لد��م أصدقاء ع ئل املشار�ون ُس ، 2015الدراسة ال�ي أجر�ت عام  ��

% من 62أشار  . بينما%98ن بنسبة و قطر�ء أصدقا لد��م القطر��نة أن أغلبي �ش�� النتائج إ��متوقع 

% م��م فقط 17املقيم�ن إ�� أن لد��م صديق قطري واحد ع�� األقل، أما العمال فتش�� النتائج إال أن 

أفادوا بأن لد��م أصدقاًء قطر��ن. و�بدو من خالل هذه األرقام الفجوة االجتماعية الواسعة ب�ن 

 واالجتما�� العا�� ب�ن الفئت�ن. تباين االقتصاديالقطر��ن والعمال �ش�ل خاص و�فهم ذلك �� سياق ال

 )2015: أصدقاء املشارك�ن من القطر��ن (1-2  الش�ل

 
 

 ارتفاع�����سبة�القطر��ن�الذين�لد��م�زمالء�عمل�مقيمون 

سئل املشار�ون القطر�ون عن جنسيات زمال��م فهم العالقة ب�ن الزمالء �� م�ان العمل، لحاولة �� م

يت�ح من و�ش�� النتائج إ�� ارتفاع �� �سبة القطر��ن الذين �عملون مع مقيم�ن، حيث �� العمل، 

 )%95(و 2011��  )%96( ن بلغت�ن الذين �عملون مع أمثالهم من القطر��القطر� ةأن �سب 2-2 الش�ل

98% 

62% 

17% 

 العمال املقيمون  القطر�ون 
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95% 

68% 

21% 
27% 

4% 6% 

96% 

60% 

20% 22% 

4% 5% 

املقيمون من  املقيمون الغر�يون  املقيمون العرب القطر�ون 

 جنسيات أخرى 

العمال من جنسيات  العمال العرب

 أخرى 

2015 2011

ارتفعت هذه النسبة ا�� بينما  2011��  )%60(. وجاء املقيمون العرب �� املرتبة الثانية بنسبة 2015�� 

ما املقيمون الغر�يون واملقيمون من جنسيات أخرى فقد حصلوا ع�� �سب متقار�ة أ. 2015��  )68%(

، فقد �جلت 2015. أما �� 2011% للمقيم�ن من جنسيات أخرى �� 22% للغر�ي�ن و20تراوحت ب�ن 

. أما بالنسبة لفئة العمال، �انت *% للمقيم�ن من جنسيات أخرى 27ن، و�% للمقيم�ن الغر�ي21النتائج 

% مع العمال من جنسيات 5ن وعام�% �� ال4عمال عرب أفادوا أ��م �عملون مع �سبة القطر��ن الذين 

هذه النتائج �عت�� متوقعة �� ظل تصاعد �سبة املقيم�ن خالل  *.2015 % ��6، و2011أخرى �� 

 السنوات األخ��ة �� القطاع�ن ا�خاص والعام. 

 التالية املجموعات من للقطر��ن العمل زمالء �سبة: 2-2  الش�ل

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 بمن�حولهم�ن�واملقيم�ن�والعمالب�ن�القطر���العامة�ثقةالارتفاع�����سبة�

 ��  سئل املشار�ون 
ً
�ش�ل عام، "هل ترى أن معظم الناس أهل للثقة أم أنك يجب أن ت�ون حذرا

عام�ن، ، وكما يت�ح من الش�ل �انت �سبة الثقة عند العمال �� األع�� �� ال�عاملك مع اآلخر�ن؟"

 .2015% �� 59و 2011% �� 46 م الناس أهل الثقةحيث �انت �سبة العمال الذين أفادوا بأن معظ

و�انت النسبة . 2015% �� 40% و35 2011ن �� �املقيم بينما جاءت �سبة الذين أفادوا بذات األمر من

فقط بأن معظم الناس  2015% �� 23و 2011% �� 20 األقل من الثقة من نصيب القطر��ن حيث أفاد
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مستو�ات الثقة ب�ن املجموعات الثالث بالتغ�� الكب�� �� . ومن املمكن أن يفسر هذا التباين *أهل للثقة

�� البنية االجتماعية القطر�ة نتيجة تزايد أعداد املقيم�ن والعمال �ش�ل كب�� بينما تّوفر درجة األمان 

 لثقة عالية من قبل كث�� من املقيم�ن والعمال
ً
الذين يتوافدون من  وانخفاض ا�جر�مة �� قطر م��را

 بذات درجة األمن.  دول ال تتمتع

 التالية املجموعاتالعامة �� الناس لدى  الثقة �سبة: 3-2  الش�ل

 
 

 ارتفاع�ثقة�القطر��ن����مجموعات�املقيم�ن�املختلفة

طلبت الدراسة من القطر��ن  ،�� قطر املقيم�ن املختلفةومجموعات العالقة ب�ن املواطن�ن  ستكشافال 

املقيم�ن الغر�ي�ن، و العمال العرب واملقيم�ن من جنسيات القطر��ن واملقيم�ن العرب و تقييم ثق��م �� 

، و�� محاولة لتبسيط ع�� عدم الثقة 0ع�� ثقة عالية و 10بحيث يدل رقم  ،ع�� مقياس عشري أخرى 

تم جمعها لتصبح "ال أثق"  5إ��  0رم�� اإلجابات لتعكس توجه�ن، األرقام من عرض البيانات تم إعادة ت

 من ذلك ال��م��  .إ�� عشرة جمعت لت�ون "أثق" 6ومن 
ً
أبدى القطر�ون ثقة عالية بأقرا��م من  وانطالقا

أبدوا ثقة عالية كذلك  كما. 2015% �� 91وارتفعت النسبة لتصل إ��  2011% �� 85نسبة القطر��ن ب

بينما ارتفعت لتصل إ��  2011%) �� 59حيث تجاوزت النسبة أك�� من النصف (�� املقيم�ن من العرب 

حيث لم تتعدى 2011�� ، بينما �انت درجة الثقة �� الغر�ي�ن منخفضة �ش�ل م�حوظ %2015 �� 70

 )%27(ة القطر��ن ف��م متوسطة  ف�انت ثقالعرب . أما العمال 2015% �� 40ولك��ا ارتفعت إ�� % 24

23% 

40% 

59% 

20% 
35% 

46% 

 العمال املقيمون  القطر�ون 

2015 2011
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املقيمون من جنسيات أخرى حصلوا ع�� درجة ثقة  %). 47( 2015وارتفعت هذه النسبة ��  2011�� 

 �� �سبة الثقة �� جميع 2015% �� 34 و 2011% �� 31وصلت إ�� 
ً
. و�بدو من النتائج أن هناك ارتفاعا

 �� قطر. املجموعات وهو مؤشر إيجا�ي حيال ال��وة االجتماعية

 التالية املجموعات �� القطر��ن ثقة: 4-2  الش�ل

 

 التالية املجموعات �� املقيم�ن ثقة: 5-2  الش�ل

91% 

70% 

40% 

47% 

34% 

85% 

59% 

24% 
27% 

31% 

 املقيمون من جنسيات أخرى  العمال العرب املقيمون الغر�يون  املقيمون العرب القطر�ون 

2015 2011

84% 

72% 
62% 

55% 59% 

79% 

67% 

50% 
45% 

51% 

 املقيمون من جنسيات أخرى  العمال العرب املقيمون الغر�يون  املقيمون العرب القطر�ون 

2015 2011



االقتصادية المسحيةمعهد البحوث االجتماعية و      2015التقرير الثاني                                                                                   
 
 

25 
 

وارتفعت هذه  2011% �� 79وصلت إ�� املقيمون �ش�ل عام أبدوا ثقة عالية كذلك �� القطر��ن 

% �� 72 و 2011% �� 67بلغت �سبة فاملقيم�ن العرب . أما الثقة �� 2015% �� 84النسبة لتصل إ�� 

 ف��موالعمال العرب �انت معدالت ثقة املقيم�ن ن من جنسيات أخرى و واملقيمالغر�يون و . 2015

بينما شهدت هذه النسب  2011ن الغر�ي�ن �� �لم تتعدى النصف للعمال العرب واملقيمحيث  متقار�ة،

 .2015% تقر�با �� 10ز�ادة بنسبة 

 التالية املجموعات �� العمال ثقة: 6-2  الش�ل

 

لغت بحيث من جنسيات أخرى  و�� املقيم�نأما العمال فقد أبدوا ثقة عالية �� العمال من أمثالهم 

%)، بينما �انت ثق��م �� 59( 2015انخفضت �ش�ل م�حوظ ��  غ�� أ��ا 2011% �� 85النسبة 

%). أما ثق��م �� املقيم�ن العرب واملقيم�ن 75( 2015وزادت �ش�ل طفيف ��  2011% �� 74القطر��ن 

� ثقة ، ومن املمكن تفس�� االرتفاع العا�� �ثقة مماثلة الغر�ي�ن والعمال العرب فقد �جلت نتائج 

العمال �� املقيم�ن من جنسيات أخرى من خالل عدم وجود اختيار يتضمن ا�جنسيات ال�ي �غلب ع�� 

العمال أنفسهم، فاالختيار ا�خاص بالثقة �� العمال اقتصر ع�� العمال العرب وعليه يتوقع أن يصنف 

  *.العمال أنفسهم ضمن املقيم�ن من جنسيات أخرى 

75% 

54% 55% 51% 
59% 

74% 

59% 57% 58% 

85% 

 املقيمون من جنسيات أخرى  العمال العرب املقيمون الغر�يون  املقيمون العرب القطر�ون 

2015 2011
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35% 
41% 

32% 

 األفارقة القارة الهندية شرق آسيا

يدة لقياس �سبة الثقة ف��م وهم املقيمون من شرق آسيا، والقارة تم اضافة مجموعات جد 2015�� 

ينتمون للقارة الهندية �انت  الهندية واألفارقة و�ش�� النتائج إ�� أن �سبة الثقة �� األ�خاص الذين

 .%)32و األفارقة ( %)35( % بينما تقار�ت �سب الثقة ل�ل من الشرق آسيو��ن41

 �� ثقة القطر��ن واملقيم�ن بمختلف م�ونات املجتمع إال أن  تفيد
ً
هذه النتائج بأن هناك تحسنا ًم�حوظا

. لعل "جنسيات أخرى "العمال من  ما يتعلق بفئة ��ثقة العمال بمن حولهم تدنت �ش�ل كب�� خاصة 

ش�� إ�� أهمية هذه النتائج �عكس أن التناغم االجتما�� �� تحسن جزئي �� قطر ولكن نتائج العمال �

�ست�حب �افة م�ونات  التعرف ع�� ما �عوق تطور ثق��م باآلخر�ن لتحقيق تناغم اجتما�� شامل

 . املجتمع

 2015 املضافة �� التالية املجموعات تجاه القطر��ن ثقة: 7-2  الش�ل

 

 

 

 

 

 

  القطر��ن�السكن�بجوار�عائالت�قطر�ة�أغلب�يحبذ

غالبية  حبذ، عامي الدراسة��  فئات معينة كج��انيحبذون  ما إذا �انواعند سؤال املشارك�ن  

من العائالت  كما حبذوا، *�� العام�ن باملئة 97القطر��ن مجاورة العائالت القطر�ة بنسبة وصلت إ�� 

. أما 2015باملئة  ��  87و  2011��  باملئة 83 وصلت إ�� �� العام�ن بنسبة عاليةاملقيم�ن العرب 

 2 حبذبينما  .2015باملئة ��  54مجاور��م وارتفعت النسبة إ��  2011باملئة  48 العائالت الغر�ية فحبذ

 . 2015باملئة ��  4و  2011��  العمال العزاب العرب كج��ان فقط باملئة من القطر��ن
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 التالية املجموعات إلحدى ج��ا��م نتميي أن القطر��ن تحبيذ درجة: 8-2  الش�ل

 

 2011 �� باملئة 73وصلت إ��  كذلك أن ي�ون ج��ا��م من العائالت القطر�ة بنسبة حبذوااملقيمون  

 �� باملئة 66 و 2011��  باملئة 71أما العائالت العر�ية فحبذوا مجاور��ا بنسبة  .2015باملئة ��  76و

% �� 55و  2011% �� 54و�النسبة للعائالت من الغر�ي�ن �انت النسب متشا��ة ب�ن العام�ن ( .2015

 من 2015
ً
 طفيفا

ً
باملئة ��  10إ��  2011باملئة ��  12). وتحبيذ مجاورة العمال العرب شهدت انخفاضا

2015. * 

 التالية املجموعات إلحدى ينتمون  ج��ا��م يكون  أن املقيمون  تحبيذ درجة: 9-2  الش�ل

 

 أبدى العمال 
ً
، بالنسبة للعمال العرب *ج��ة اآلخر�ن ب�ن املجموعات الثالث� تحبيذدرجة  أقلوأخ��ا

 28وارتفعت النسبة لتصل إ��  2011�� %) 22حبذ خمس العمال فقط أن ي�ون أولئك من ج��ا��م (

  2011%) �� 20، و�انت النسبة مشا��ة بالنسبة للعائالت الغر�ية (2015باملئة �� 
ً
وشهدت ارتفاعا

97% 87% 

54% 

4% 

97% 
83% 

48% 

2% 

 عمال عزاب عرب عائالت مقيم�ن غر�ي�ن عائالت مقيم�ن عرب عائلة قطر�ة

2015 2011

67% 66% 

55% 

10% 

73% 71% 

54% 

12% 

 عمال عزاب عرب عائالت مقيم�ن غر�ي�ن عائالت مقيم�ن عرب عائلة قطر�ة

2015 2011
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 �� 
ً
 ب�ن عامي الدراسة من تحبيذ %)، 29( 2015مشا��ا

ً
 م�حوظا

ً
 19ج��ان من القطر��ن شهد ارتفاعا

باملئة ب�ن عامي  26باملئة إ��  12ئالت العر�ية من ، وكذلك العا2015باملئة ��  30إ��  2011باملئة �� 

 الدراسة.

 التالية املجموعات إلحدى ج��ا��م نتميي أن العمال تحبيذ درجة: 10-2  الش�ل

 

 ناإلسالم�وإتقان�اللغة�العر�ية�أهم�معاي���ا�حصول�ع���ا�جنسية�بالنسبة�للقطر��

ل�حصول ع�� ا�جنسية القطر�ة، و ��  بالنسبة لهم سئل املشار�ون القطر�ون عن الشروط املهمة

% �� 96% و 97بنسبة العام�ن �انت النسب لهذه الشروط متماثلة، حيث تصدر اإلسالم هذه الشروط 

 بنسبة وجاء شرط إ . 2015و  2011
ً
% �� العام�ن، ثم أن ي�ون 90% و 94تقان اللغة العر�ية ثانيا

 
ً
 .2015% �� 81و  2011%  �� 88بنسبة   ال�خص عر�يا

القطر�ة ا�جنسية ع�� ل�حصول  املهمة الشروط �� القطر��ن رأي: 11-2  الش�ل

 

30% 26% 29% 28% 
19% 

12% 
20% 22% 

 عمال عزاب عرب عائالت مقيم�ن غر�ي�ن عائالت مقيم�ن عرب عائلة قطر�ة

2015 2011

65% 72% 79% 
90% 96% 

68% 69% 
54% 

81% 
71% 81% 84% 

94% 97% 
77% 

63% 55% 

88% 

أن تكون األم 

 قطر�ة

أن يولد �� 

 قطر

أن يكتسب 

العادات 

 القطر�ة

إتقان اللغة 

 العر�ية

م�ىى ع��  اإلسالم

إقامته �� قطر 

   عاما 20

لديه مهارات 

مهنية وتقنية 

 عالية

أن يكون 

 
ً
 خليجيا

ً
 مواطنا

 
ً
 أن يكون عر�يا

2015 2011
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 بالنسبة لقطر��ن بنسبة ر  القطر�ة فجاءأما اكتساب العادات 
ً
. 2015% �� 79و  2011% �� 84ا�عا

يت�ح من هذه العوامل أهمية الدين واللغة بالنسبة للهو�ة القطر�ة كما يتصورها املواطنون حيث 

 ع�� أهمي��ما ملن ير�د ا�حصول ع�� ا�جنسية القطر�ة، و�تسق ذلك مع الطبيعة 
ً
يجمع جميعهم تقر�با

 للمجتمع القطري. املحافظة

 أن�يكون�مديرهم�قطري��يحبذون ن�من�القطر��ن�واملقيم�ن�غالبية�املشارك�

 2011% �� 82 حيث حبذأن ي�ون مديرهم قطري ا�جنسية،  يحبذون أف��ى غالبية القطر��ن أ��م 

  2015% �� 90و
ً
 جنسية عر�ية ا�من املدير  وجاء. أن ي�ون املدير قطر�ا

ً
و  2011% �� 52بنسبة ثانيا

القطر��ن للمدير الغر�ي  تحبيذ. بينما تقار�ت �سب 2015% �� 63ارتفعت هذه النسبة لتصل ا�� 

  2015% �� 38و 2011% �� 25حبذ حيث واملدير من جنسيات أخرى �� العام�ن 
ً
بأن ي�ون املدير مقيما

 غر�ي
ً
 .أخرى بأن ي�ون املدير من جنسيات  2015% �� 38و 2011% �� 21، وا

 التالية املجموعات من مديرهم يكون  أن القطر��ن : تحبيذ12-2  الش�ل

 

% 69و 2011% �� 65أن ي�ون مديرهم قطري ا�جنسية بنسبة  غالبي��ميفضل  *أما بالنسبة للمقيم�ن

جاء تفضيل املقيم�ن أن ي�ون مديرهم من جنسية عر�ية بنسب متشا��ة �� العام�ن  . ثم2015�� 

% 46للمقيم�ن بنسبة بالنسبة ). وجاء املدير الغر�ي �� ال��تيب الثالث 2015% �� 55و %2011 �� 56(

 2015% �� 47و 2011�� 
ً
ن أن ي�ون مديرهم من جنسيات أخرى بنسبة �لتفضيل املقيم ، و جاء مقار�ا

  .2015% �� 45و�سبة  %2011 �� 41

90% 

63% 

38% 38% 

82% 

52% 

25% 21% 

قطر�ون يفضلون مدير مقيم  قطر�ون يفضلون مدير قطري 

 عر�ي

قطر�ون يفضلون مدير مقيم 

 غر�ي

قطر�ون يفضلون مدير مقيم من 

 جنسية أخرى 

2015 2011
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61% 55% 
47% 45% 

65% 
56% 

46% 41% 

مقيمون يفضلون مدير 

 قطري 

مقيمون يفضلون مدير مقيم 

 عر�ي

مقيمون يفضلون مدير مقيم 

 غر�ي

مقيمون يفضلون مدير مقيم 

 من جنسية أخرى 

2015 2011

 التا�� املجموعات من مديرهم يكون  أن املقيم�ن : تحبيذ13-2  الش�ل

 

 املشارك�ن�القطر��ن�واملقيم�ن�يحبذون�العمل�مع�زمالء�عمل�قطر��ن�أو�عرب�غالبية

% �� 92 و  2011% �� 80�ش�ل عام، يحبذ غالبية القطر��ن أن ي�ون زمال��م �� العمل قطر��ن بنسبة 

% �� 85�� إ 2011% �� 70أن ي�ون زمال��م من جنسيات عر�ية من  تحبيذهمارتفعت درجة و  .2015

2015. 

 التالية املجموعات من العمل زمالء يكون  أن القطر��ن : تحبيذ14-2  الش�ل

 

92% 
85% 

57% 59% 

80% 
70% 

36% 39% 

قطر�ون يتقبلون الزميل 

 قطري 

قطر�ون يتقبلون زميل مقيم 

 عر�ي

قطر�ون يتقبلون زميل مقيم 

 غر�ي

قطر�ون يتقبلون زميل مقيم 

 من جنسية أخرى 

2015 2011



االقتصادية المسحيةمعهد البحوث االجتماعية و      2015التقرير الثاني                                                                                   
 
 

31 
 

62% 60% 
52% 52% 

67% 65% 
54% 53% 

مقيمون يفضلون الزميل 

 قطري 

مقيمون يفضلون زميل 

 مقيم عر�ي

مقيمون يفضلون زميل 

 مقيم غر�ي

مقيمون يفضلون زميل 

 مقيم من جنسية أخرى 

2015 2011

 .2015% �� 59و 2011% �� 39وجاءت فئة الزمالء من جنسيات أخرى �� ال��تيب الثالث بنسبة  

% �� 57و�سبة  2011% �� 39 أخ��ا، فضل القطر�ون أن ي�ون زمالءهم من املقيم�ن (الغر�ي�ن) بنسبةو 

2015. 

 التالية املجموعات من العمل زمالء يكون  أن املقيم�ن : تحبيذ15-2  الش�ل

 

 

 

 

 

 

 

 

��ن ن ي�ون زمالء العمل من القطر أل جلت النتائج درجات قبول متقار�ة ، �*يتعلق باملقيم�ن وفيما

، أما للمقيم�ن ف�انت 2015% �� 62و 2011% �� 67�انت النسب حيث واملقيم�ن من جنسيات عر�ية، 

املقيم�ن بأن ي�ون  تحبيذ�� جانب ذلك، لم تتعدى �سب إ. 2015% �� 60و 2011% �� 65النسب 

باملئة �� العام�ن. وتب�ن هذه النتائج نمط�ن للتغ��  55و من جنسيات أخرى أزمالء العمل من الغر�ي�ن 

املقيم�ن بينما تدنت درجة القبول بالزميل القطري من قبل حيث تحسنت نظرة القطر��ن لزمال��م 

 . 2015املقيم�ن �� 
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3.  :
ً
 ال��وة االجتماعية املؤسسيةثالثا

 

هذا القسم نتائج مؤشرات ال��وة االجتماعية املؤسسية وال�ي �ش�� إ�� ثقة القطر��ن ��  �عرض

 املؤسسات الرسمية ومصادر املعلومات ومشارك��م �� األ�شطة االجتماعية بمختلف أش�الها.

 مشاركة�املواطن�ن�واملقيم�ن����مؤسسات�املجتمع�املد�ي

 و�انت الفروقات ضمن معامل ب�ن العام�ن الذين نفذت ف��ما الدراسة لم 
ً
تختلف �سب املشاركة كث��ا

�انت �سبة مشاركة القطر��ن  2011ا�خطأ باستثناء �سب املشاركة �� مجالس اآلباء واألمهات ففي عام 

واملقيم�ن �� هذه املجالس عالية، بل األع�� إذا ما قورنت ببقية األش�ال املؤسسية ال�ي سأل امل�ح 

�جل أقل من نصف  2015% للمقيم�ن)، ولكن امل�ح الذي أجري �� عام 39% للقطر��ن و 34ع��ا (

% للقطر��ن و املقيم�ن)، و�رجح أن �عود السبب �� ذلك 10�سب املشاركة السابقة �� هذه املجالس (

 ستقلة.إ�� التغي��ات الهي�لية �� قطاع التعليم وال�ي �سببت �� إضعاف دور هذه املجالس �� املدارس امل

 ختلفةامل ؤسساتاملو  جمعياتا� �� القطر��ن مشاركة: 1-3  الش�ل

 

 

 

4% 
10% 

2% 
12% 

3% 
10% 

3% 4% 7% 
2% 

12% 

1% 

34% 

6% 

مركز متخصص  نادي ر�ا�ىي مركز شباب

مركز اإلبداع (

الفنية، جمعية 

 )التصو�ر الضوئي

جمعية مهنية أو  جمعية خ��ية

رابطة رجال 

 األعمال

:  مثال(مدرسة 

مجلس اآلباء أو 

 )األمهات

 أخرى 

2015 2011
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 ختلفةامل ؤسساتاملو  جمعياتا� �� املقيم�ن مشاركة :2-3  الش�ل

 

 ب�ن عامي تنفيذ امل�ح، أما 
ً
�سب املشاركة �� ا�جمعيات ا�خ��ية واألندية الر�اضية لم تتغ�� كث��ا

 و�قيت 2011وا �� أ�شط��ا �� عام % من القطر��ن أ��م شار�12بالنسبة ل�جمعيات ا�خ��ية أفاد 

  أما بالنسبة للمقيم�ن . 2015�� ثابتة النسبة 
ً
% 13حيث �انت  ب�ن العام�نفإن املشاركة شهدت تدينا

األندية الر�اضية �انت �سبة مشاركة القطر��ن ف��ا �� ب وفيما يتعلق .2015% �� 10 وأصبحت 2011�� 

  %.10بينما �انت �سبة مشاركة املقيم�ن �� العام�ن  2015% �� 10وارتفعت إ��  ،%7 2011عام 

لقطر��ن % بالنسبة ل4املشاركة ف��ا اوز �سبة املراكز الشبابية والتخصصية وا�جمعيات املهنية لم تتج

 2015% ��4وانخفضت إ��  2011��  %9فقد �انت �سبة املشارك�ن ف��ا  املقيم�نأما  .�� عامي الدراسة

�سب املشاركة �� مؤسسات املجتمع املد�ي مازالت متدنية ولعل ذلك �عود إ�� طبيعة املؤسسات ال�ي ، 

 سئل ع��ا املشار�ون، املراكز الشبابية والتخصصية 
ً
وا�جمعيات  مخصصة لفئة الشباب فقط  مثال

 *املهنية كذلك تخص فئات محدودة من املواطن�ن واملقيم�ن.

4% 
10% 

2% 
10% 

4% 
10% 

2% 
9% 10% 

3% 

13% 
6% 

39% 

9% 

مركز متخصص  نادي ر�ا�ىي مركز شباب

مركز اإلبداع (

الفنية، جمعية 

 )التصو�ر الضوئي

جمعية مهنية أو  جمعية خ��ية

 رابطة رجال األعمال

:  مثال(مدرسة 

مجلس اآلباء أو 

 )األمهات

 أخرى 

2015 2011
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90% 
97% 

89% 89% 
95% 

83% 

 النظام التعلي�ي الشرطة نظام الرعاية ال�حية

2015 2011

 ن�واملقيم�ن�بمؤسسات�الدولةارتفاع�����سبة�ثقة�القطر��

و�ش�ل عام لوحظ  والتعليم ا�ح�ومي الرعاية ال�حية الشرطة نظام  ثق��م ��سئل املشار�ون حول 

��  القطر��ن ثقة و�حت النتائج أن �سبةيم�ن يثقون �� جهاز الشرطة، فقد أمعظم القطر��ن واملقأن 

.  أما املقيم�ن فقد بلغت �سبة ثق��م 2015% �� 98وارتفعت لتصل إ��  2011% �� 94بلغت  الشرطة

 ) أدناه.  4-3والش�ل  3-3 الش�ل. (انظر 2015% ��  97ل إ�� وارتفعت لتص %2011 �� 95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ع�� أع�� �سبة ثقة �عد نظام الشرطة فقد ب�ن القطر�ون أ��م يثقون ��  تحصلفالرعاية ال�حية أما 

حيث بلغت  2011وقد شهدت هذه النسبة ارتفاعا عن  2015% �� 88رعاية ال�حية بنسبة نظام ال

وارتفعت النسبة لتصل إ��  2011% �� 89املقيم�ن  لدىو�لغت �سبة الثقة �� الرعاية ال�حية  76%

وارتفعت هذه النسبة لتصل  2011% للقطر��ن �� 68النظام التعلي�ي حصل ع�� �سبة  .%2015 ��90

 % �� العام�ن.80 �� التعليم ق��من فقد تجاوزت ثما املقيم�أ 2015% �� 84إ�� 

 

 

88% 
98% 

84% 
76% 

94% 

68% 

 النظام التعلي�ي الشرطة نظام الرعاية ال�حية

2015 2011

 التالية األنظمة �� املقيم�ن ثقة: 3-3  الش�ل التالية األنظمة �� القطر��ن ثقة: 4-3  الش�ل
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68% 

83% 

 املقيمون  القطر�ون 

 املقيمون  القطر�ون 

 )2015البنية التحتية ( نظام: الثقة �� 5-3  الش�ل

 

 

 

 

 

 

 ن��أك���من�القطر �بالبنية�التحتية�يثقون �املقيمون 

  2015تضمن امل�ح الذي أجري �� عام كما 
ً
البنية القطر��ن واملقيم�ن �� يقيس �سبة ثقة  سؤاال

املقيم�ن ثقة ن، حيث بلغت �سبة �، ولوحظ أن املقيم�ن يثقون ��ذا النظام أك�� من القطر�التحتية

 %. 68بينما بلغت �سبة القطر�ون  83%

 ارتفاع�ثقة�القطر��ن�باملصادر�الغ���رسمية�لألخبار�واملعلومات

ردهم ألخبار ال�ي تثقة القطر��ن واملقيم�ن �� اب�ن العام�ن الذين نفذت ف��ما الدراسة لم تختلف �سب 

�� ا�جرائد  ثقةال ن��نت. �انتاإل التلفاز و و ا�جرائد اليومية مثل من وسائل االعالم واالتصال املختلفة 

 
ً
. أما 2015بار ا�جرائد �� أخ% من املقيم�ن يثقون �� 97حيث بينت النتائج أن �سبة  مرتفعة �سبيا

  *.% �� العام�ن78�سب ثق��م �� ا�جرائد اليومية  تتجاوز ن فلم القطر�و 
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 التالية الوسائل خالل من ترد ال�ي باملعلومات القطر��ن ثقة �سبة: 6-3  الش�ل

 

، فتش�� النتائج إ�� انخفاض �� الثقة لدى قنوات التلفاز املختلفةأما بالنسبة لألخبار الواردة من خالل 

انخفضت إ�� و  2011باملئة ��  83حيث بلغت �سبة ثقة القطر��ن �� قنوات التلفزة  القطر��ن واملقيم�ن.

باملئة  81إ��  2011باملئة ��  84أما املقيمون فانخفضت ثق��م �� هذا املصدر من  .2015باملئة ��  77

. و�قابل ذلك ارتفاع م�حوظ �� الثقة باإلن��نت كمصدر لألخبار واملعلومات حيث ارتفعت �سبة 2015�� 

باملئة  73وارتفعت كذلك ثقة املقيم�ن من  2015باملئة ��  71إ��  2011باملئة ��  54ثقة القطر��ن من 

 .2015باملئة ��  80إ��  2011�� 

يثقون ��  *املقيم�نو القطر��ن بينت النتائج أن معظم  فقد ،املصادر االجتماعية لألخبارع�� صعيد و 

�ن �� ثقة القطر�بلغت �سبة حيث األخبار ال�ي تردهم من خالل ا�حديث مع الزمالء واألصدقاء، 

% للقطر��ن 69، بينما �انت �سب��م 2015% �� 81% واملقيم�ن 80 أصدقا��م  كمصدر للمعلومات

�عت�� ممارسة شائعة وأساسية �� املجتمع  لسااملج حيث أنو  .2011% للمقيم�ن �� نتائج م�ح 77و

هنا  املجالس، خالل من إل��م ترد ال�ي األخبار �� ثق��م حول  للمستجيب�ن سؤاال امل�ح وجه القطري 

76% 77% 
71% 

80% 

71% 

78% 
83% 

54% 

69% 

48% 

 حديث املجالس ا�حديث مع األصدقاء والزمالء اإلن��نت قنوات التلفاز ا�جرائد اليومية

2015 2011
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 النسبة هذه ارتفعت وقد املجالس من إل��م ترد ال�ي خباراأل  �� يثقون  أ��م القطر��ن من% 71  أشار

فإرتفعت �سبة ثق��م باملجالس كمصدر لألخبار  املقيم�ن أما%. 48 الثقة �سبة بلغت حيث 2011 عن

 .2015باملئة ��  57إ��  2011باملئة ��  50من 

غ�� الرسمية مثل األصدقاء  لألخبار واملعلومات تائج إ�� ارتفاع م�حوظ �� ثقة القطر��ن باملصادر �ش�� الن

 �ش�ل كب�� ملصادر التقليديةواملجالس واإلن��نت بينما لم تتغ�� ثق��م با
ً
. �� املقابل لم تتغ�� النتائج كث��ا

�� �سبة الثقة بال�حف املحلية. هذه النتائج �ش�� إ�� أهمية  نخفاضبالنسبة للمقيم�ن إال من حيث اال 

، النمط الذي يت�ح من النتائج يؤكد أهمية 
ً
شبكة العالقات االجتماعية �� تبادل املعلومات محليا

 استخدام الشب�ات االجتماعية واإلن��نت �� التواصل مع القطر��ن.

 التالية الوسائل خالل من ترد ال�ي باملعلومات املقيم�ن ثقة �سبة: 7-3  الش�ل

 

 
 

 تد�ي�����سب�التطوع�والت��ع�ا�خ��ي�لدى�القطر��ن�واملقيم�ن

ا�جمعيات ا�خ��ية خالل  لصا�حتطوعهم وت��عهم وجهت الدراسة مجموعة من األسئلة للمشارك�ن حول 

بالنسبة للتطوع �ش�� النتائج إ�� انخفاض �� �سبة الذين أفادوا بأ��م تطوعوا ��  .لدراسةسابق لالعام ال

باملئة من القطر��ن  24 أفاد 2011�� عام �ي العام�ن اللذين أجري ف��ما امل�ح، العام السابق للدراسة 

لمقيم�ن �� لباملئة  18�ن وباملئة للقطر� 20باملئة من املقيم�ن أ��م تطوعوا بينما �انت النسبة  21و 

2015.* 

79% 81% 80% 81% 

57% 

81% 84% 
73% 77% 

50% 

 حديث املجالس ا�حديث مع األصدقاء والزمالء اإلن��نت قنوات التلفاز ا�جرائد اليومية

2015 2011
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20% 18% 
24% 21% 

 مقيمون  قطر�ون 

2015 2011

78% 

62% 

73% 

58% 

 مقيمون  قطر�ون 

2015 2011

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ب�ن العام�ن حيث بلغت �سبة الذين ت��عوا �� عام  أما
ً
 73 2011الت��عات ا�خ��ية فشهدت ارتفاعا

 62باملئة من القطر��ن و 78إ�� لتصل باملئة من املقيم�ن وارتفعت هذه النسب  58باملئة من القطر��ن و 

�ن الت��ع ع�� التطوع إ�� تفضيل القطر��ن واملقيم النتائجو�ش�� هذه  .2015��  *باملئة من املقيم�ن

 .�ش�ل عام ع�� مستوى قطر الدخلتفاع بار  ومن املمكن تفس�� ذلكم األخ��ة خالل األعوا

 

  

 أو خ��ية �جمعية �شاط أي �� التطوع: 9-3  الش�ل
 شابه ما

  الت��ع: 8-3  الش�ل
ً
  أو ماديا

ً
 خ��ية جمعية ألي عينيا

 شابه ما أو
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 ا�خاتمة

 
ُ
استمرت ع�� مدار السنوات ا�خمس املاضية لدراسة وتحليل ال��وة  يأ�ي هذا التقر�ر ليتوج جهودا

االجتماعية �� قطر، هذا املفهوم الذي يز�د استخدامه �ل عام �� مجال الدراسات االجتماعية والتنمية 

املستدامة أصبح من األهمية بم�ان تجعل وجود مؤشر مستمر له �� املجتمع القطري حاجة ضرور�ة، 

ة ال�ي �غطي هذا التقر�ر أبرز جوان��ا تتوفر لنا اآلن �� قطر نقطة انطالق ملراقبة ومن خالل الدراس

.
ً
 تطور ال��وة االجتماعية ومؤشرا��ا �� مجتمعنا وإم�انية مقارن��ا مع أنماط التطور االجتما�� عامليا

بية حول واقع مقارنة نتائج مؤشرات ال��وة االجتماعية �� قطر ب�ن عامي تنفيذ امل�ح ترسم صورة إيجا

ال��ابط والت�افل االجتما�� �ش�ل عام ولك��ا تب�ن منعطفات مهمة �� املجتمع جديرة بالتوقف عندها 

 للوصول إ�� أفضل السياسات واملمارسات ال�ي تضمن توثيق عرى ال��ابط 
ً
ودراس��ا �ش�ل واف سعيا

 االجتما�� و�عز�ز العالقات اإليجابية ب�ن مختلف م�ونات املجتمع.

ت�ح من النتائج املعروضة �� القسم املع�ي بال��وة االجتماعية الت�افلية من هذا التقر�ر أن مؤشرات ي

تبدو �ش�ل عام مطمئنة خاصة بالنسبة للقطر��ن واملقيم�ن،  القر�بةال��ابط مع الدائرة االجتماعية 

 بالنسبة لهمالعائلة واألصدقاء  مازال املشار�ون �عت��ون
ً
الشعور باالنتماء لل��  فإن كذلك ،مهم�ن جدا

، و�النسبة للقطر��ن ت��ايد أهمية املجلس ومركز�ته �� ا�حياة االجتماعية، وكذلك 
ً
 جدا

ً
يبدو عاليا

�ش�� إ�� تد�ي �سبة العمال الذين  من ناحية أخرى ال��ابط مع زمالء العمل واألصدقاء، ولكن النتائج 

جون إ�� املتن�هات واملجمعات التجار�ة مما �ش�� إ�� يتناولون وجبات الطعام مع زمال��م والذين يخر 

تنامي �� ا�عزال العمال �� بيئ��م وهذا يحتاج إ�� معا�جة ملا �ش�له هذه املمارسات االجتماعية من 

 شبكة أمان نفسية ومصدر لتبادل املعلومات وا�خدمات ب�ن العمال الذين يقيمون 
ً
عن عائال��م  �عيدا

�� حاجة لتوف�� املز�د من املتن�هات واملجمعات التجار�ة قرب األماكن ال�ي يقيم �� قطر، �ش�� النتائج إ

ف��ا العمال و�سهيل وصولهم إل��ا باإلضافة إ�� تطو�ر التشريعات ال�ي ��جع أر�اب العمل ع�� توف�� 

متنفس اجتما�� للعمال خارج إطار السكن بما يتوافق مع ا�خصوصيات االجتماعية وظروف املجتمع 

 لقطري �ش�ل عام.ا
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 �� فرص 
ً
�� القسم الثا�ي من هذا التقر�ر واملخصص ملؤشرات ال��وة االجتماعية ا�جسر�ة نرى تناميا

 ع�� نظرة القطر��ن 
ً
التواصل ب�ن القطر��ن واملقيم�ن �� م�ان العمل مما أثر ع�� ما يبدو إيجابا

باملجموعات املختلفة من املقيم�ن  كما يت�ح من النتائج زادت ثقة القطر��نفللمقيم�ن �ش�ل عام، 

 بالنسبة 
ً
وزاد قبولهم بأن ي�ون لهم مدير أو زميل عمل أو جار مقيم، لكن العكس �ان �حيحا

للمقيم�ن حيث تدنت �سب القبول باملدير والزميل وا�جار القطر��ن وإن �انت �سبة ثقة املقيم�ن 

 ب�ن عامي الدراسة، و�فهم هذا ا
ً
لنمط �� النتائج بالنسبة مل�ان العمل من بالقطر��ن شهدت تحسنا

خالل اإلجراءات ال�ي اتخذ��ا ا�ح�ومة القطر�ة خالل ا�خمس سنوات املاضية من قبيل ز�ادة أجور 

القطر��ن وز�ادة دعم التقط�� �� الوظائف العامة وخاصة املناصب العليا، كما يفهم �� سياق الوضع 

خل ب�ن القطر��ن واملقيم�ن مع ارتفاع األسعار وغالء املعيشة، االقتصادي من خالل ز�ادة التباين �� الد

ولكن ذلك ع�� ما يبدو لم يؤثر ع�� عامل الثقة حيث �ش�� النتائج إ�� أن ثقة القطر��ن واملقيم�ن بمن 

 سواًء عند السؤال عن الثقة �� الناس �ش�ل عام أو عن الثقة �� 
ً
 م�حوظا

ً
 شهدت ارتفاعا

ً
حولهم عموما

عرقية مختلفة، و�بدو من ذلك أن تأث�� العامل االقتصادي اقتصر ع�� عالقات ا�ج��ة مجموعات 

 والعمل وال�ي تتأثر �� األخرى �ش�ل مباشر بالوضع االقتصادي ولكن الثقة االجتماعية تمثل مستوًى 

 قيمي
ً
  ا

ً
م للقطري �ش�� إ�� أن التأث�� السل�ي ع�� نظرة املقيبما أع�� من العالقة و�التا�� شهد تحسنا

أن نتائج العمال �ش�� إ�� انخفاض �� الثقة  هنا مؤقتة ومرتبطة بالظروف االقتصادية وحسب، يذكر 

وهو مؤشر خط�� آخر يضاف إ�� ما توصلنا إليه �� القسم األول و�نذر بتغ�� سل�ي �� ال��وة االجتماعية 

 تأث��اته.بالنسبة للعمال و�حتاج إ��  دراسة متأنية لفهم أ�عاد هذا التغ�� و 

أما فيما يتعلق بمؤشرات ال��وة االجتماعية املؤسسية فتش�� النتائج إ�� ثبات �سبة املشاركة �� 

مؤسسات املجتمع املد�ي �ش�ل عام إذا استثنينا مجالس اآلباء واألمهات وال�ي تراجعت �سب املشاركة 

النسبة للثقة �� ا�خدمات ف��ا نتيجة تراجع دور املجالس �ش�ل عام �� املدارس املستقلة، أما ب

ا�ح�ومية فتش�� النتائج إ�� استمرار الثقة العالية �� الشرطة والرعاية ال�حة من قبل القطر��ن 

واملقيم�ن ع�� حد سواء و�الحظ ارتفاع �� الثقة �� التعليم ي��افق مع التغي��ات الهي�لية ال�ي حدثت 

� 
ً
ش�� نتائج مؤشرات ال��وة االجتماعية املؤسسية إ�� خالل السنوات األخ��ة �� قطاع التعليم. وأخ��ا

 ز�ادة كب��ة �� الثقة بمصادر املعلومات الغ�� رسمية مثل اإلن��نت واملجالس واألحاديث مع األصدقاء.



االقتصادية المسحيةمعهد البحوث االجتماعية و      2015التقرير الثاني                                                                                   
 
 

41 
 

 
ً
من خالل نتائج دراسة ال��وة االجتماعية �ستشف أن الت�افل وال��ابط والتناغم االجتما�� عاٍل �سبيا

نفس املؤشرات �� دول أخرى وخاصة الغر�ية م��ا، ولكن ما �س���� االنتباه  تج عنبما ينإذا ما قورن 

هو تد�ي مؤشرات ال��وة االجتماعية بالنسبة للعمال �ش�ل عام والذي يحتاج إ�� وقفة جادة لفهم 

أسباب تد�ي هذه املؤشرات وصياغة السياسات املناسبة للتعامل مع هذا األمر، باإلضافة إ�� ذلك فإن 

 ولكن ارتفاع مؤشرات ثقة ت
ً
د�ي مؤشرات انطباعات املقيم�ن عن القطر��ن �� العمل وا�ج��ة يبدو مقلقا

املقيم�ن �� القطر��ن تدل ع�� أن هذا التغ�� السل�ي ال يتعدى اآلنية وال�حظية املرتبطة بالظرف 

  االقتصادي حيث أن الدرجة األع�� من القبول باآلخر واملرتبطة با�جانب القي�ي
ً
و�� الثقة لم تتأثر سلبا

بل ع�� العكس تطورت باإليجاب. هذه الدراسة تمثل انطالقة لفهم ومراقبة ال��وة االجتماعية �� قطر 

، وعليه يجب أن من تار�خ قطرواستيعاب التطورات االجتماعية املتالحقة �� هذه املرحلة املحور�ة 

النتائج وتصميم ال��امج والسياسات املناسبة ي�حق هذه الدراسة جهود متتالية لتحليل وتفس�� هذه 

 لتنمية ال��وة االجتماعية �� قطر كما يتم االهتمام بتنمية ال��وات األخرى.
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 املن�جية .5

س��َدف األ�خاص البالغ�ن من العمر ادراسة �� هذا امل�ح، تضمن مجتمع ال
ُ
سنة أو أك�� والذين  18مل

املس��دف استبعد  دراسةع ال�عيشون �� وحدات سكنية �� قطر أثناء ف��ة امل�ح. وعليه، فإن مجتم

أولئك الذين �عيشون �� مؤسسات مثل ثكنات ا�جيش أو املستشفيات أو املساكن الطالبية أو ال�جون. 

�� معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية بدعم من من املؤسسة  تم تصميم إطار العينة

العامة القطر�ة للكهر�اء واملاء (كهرماء). �� هذا اإلطار، تم ��جيل �ل الوحدات السكنية �� قطر مع 

ذكر العنوان واملعلومات ال�ي تحدد ما إذا �ان الساكنون �� هذه الوحدات السكنية من القطر��ن أم ال، 

فكما هو ا�حال �� الدول األخرى �� منطقة  .ظف�ن أو من املقيم�ن العمالما إذا �انوا من املقيم�ن املو و 

ا�خليج العر�ي هناك مجموعتان مختلفتان من الس�ان �� قطر: املواطنون واملقيمون، والفئة األخ��ة 

سّ�ى عادة بامل بدورها تت�ون من مجموعت�ن مختلفت�ن هما: فئة
ُ
سّ�ى قيم�ناملوظف�ن و�

ُ
، وفئة العمال و�

�عيشون ��  وحدات سكنية وأن العمالن �عيشون عادة �� قيم�القطر��ن وامل ندة العّمال. ونظًرا إ�� أعا

سّ�ى عادة بمخّيمات العمال)، تّم استخدام عّينات بتصاميم مختلفة بحسب 
ُ
مناطق للسكن ا�جما�� (�

 مجموعة الس�ان ف��ا.

 لوافدينتصميم�عّينة�القطر��ن�وا

توجد �� دولة قطر سبع بلديات إدار�ة، و�ل بلدية تضم عدًدا من األحياء و�ل �ّ� ينقسم إ�� عدد من 

تّم  .�� األحياء دراسةولضمان حسن تمثيل مجتمع الحارة.  320حًيا و 72ا�حارات. �� اإلطار، �ان هناك 

ه طبقة إحصائية العّينة بطر�قة االختيار النس�ي الطبقي، حيث يتّم اعتبار  تصميم
ّ
�ّل �ّ� ع�� أن

واحدة. وسمح التوزيع النس�ي باختيار �ّل طبقة داخل العّينة بطر�قة تضمن احتماالت مت�افئة �� 

نا �عرف من املسوحات السابقة أن ِ�سب االستجابة تتفاوت ب�ن 
ّ
االختيار ب�ن �ّل الطبقات. غ�� أن

األحياء للتعو�ض عن �سبة االستجابة املتدنية األحياء. لذلك، حرصنا ع�� عمل عّينة أك�� �� �عض 

 ف��ا.

إلجراء املقابلة معه.  سنة 18ممن تز�د أعمارهم ع�� �� هذا امل�ح، اخت�� من �ّل أسرة �خص واحد 

ترا�� بحيث ووضع معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية امل�حية طر�قته ا�خاصة باختيار العّينة 
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3Fالثقافة اإلسالمية �� قطر

ص هذه الطر�قة . 3
ّ
 �سأل ال�خص الذي يجري املقابلة بوتت�خ

ً
ما ي��: أوال

املستجيب (أول �خص بالغ �� األسرة يتواصل معه ال�خص الذي يجري املقابلة) عن عدد البالغ�ن 

سنة فما فوق) �� األسرة. و�ناًء ع�� اإلجابة ع�� هذا السؤال، يتم اتباع عدد من السينار�وهات  18(

    ة:ل األسر داخ املختلفة

: يقوم ال�خص الذي يجري املقابلة باختيار هذا البالغ بطبيعة ا�حال كمستجيب 1عدد البالغ�ن = 

 إلكمال املقابلة.

: يقوم ال�خص الذي يجري املقابلة �عملية اختيار عشوائي ب�ن املستجيب و��ن 2عدد البالغ�ن = 

 .ال�خص البالغ اآلخر

% وإذا لم يتم اختيار املستجيب فيتم 33ستجيب عشوائًيا بنسبة : يتم اختيار امل3= عدد البالغ�ن

�ن االثن�ن اآلخر�ن
َ
 .االختيار العشوائي ب�ن أصغر وأك�� البالغ�ن من ب�ن البالغ

% وإذا لم يتم اختيار املستجيب فيتم 25: يتم اختيار املستجيب عشوائًيا بنسبة 4البالغ�ن=  عدد

 االختيار العشوائي ب�ن أصغر البالغ�ن وأك��هم و��ن ثا�ي أك�� البالغ�ن من ب�ن البالغ�ن الثالثة اآلخر�ن.

 آخًرا عن عدد الذ�ور  5عدد البالغ�ن =
ً
�� األسرة، �عدها يتم  أو أك��: يتم سؤال املستجيب سؤاال

االختيار بطر�قة عشوائية إما ذكر أو أن�ى، وإذا �ان عدد البالغ�ن من ا�جنس الداخل �� العينة أقل من 

فأك��  4فيتم تطبيق طر�قة االختيار املتبعة الثن�ن أو ثالثة بالغ�ن �� األسرة. وإذا �ان عدد البالغ�ن  4

بالغ�ن �� ا�جنس املختار و�تم االختيار العشوائي لواحد فيتم سؤال املستجيب أن يذكر أسماء �ل ال

 م��م. 

                                                           
 كتاب من غ��ها عن وم��ا��ا الطر�قة هذه تفاصيل ع�� االطالع يمكن   3

 Le, T. Kien, J. M. Brick, A. Diop, D. Alemadi. 2013. “Within Household Sampling Conditioning on Household Size.” 

International Journal of Public Opinion Research. Vol 25: 1.. 
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ينتج عن طر�قة اختيار العينة هذه عينة ذات احتماالت �حيحة، حيث ي�ون ل�ل البالغ�ن �� األسرة 

نفس الفرصة �� دخول العينة وت�ون احتمالية اختيار �ل بالغ �� األسرة مساو�ة ملع�وس عدد البالغ�ن 

   حجم األسرة. بصرف النظر عن 

 تصميم�عّينة�العّمال

إ�� طبقات، و�تّم  لمال، ُيقسم إطار العمااستناًدا إ�� املعلومات حول عدد األ�خاص �� مخّيمات الع

عمل العّينة بطر�قة االختيار النس�ي الطبقي ��دف ا�حصول ع�� عّينات منفصلة من هذه الطبقات. 

عّينة. طر�قة االختيار النس�ي أن ت�ون �سبة األ�خاص �� �ّل طبقة �� ذا��ا ب�ن اإلطار وال وتضمن

 والختيار العمال عشوائي
ً
ه ا

ّ
، تّم استخدام تصميم عّينة من عّدة مراحل. ُ�عت�� �ّل مخّيم عما�� ع�� أن

عت�� ع�� أّ��ا وحدة عّينة ثانو�
ُ
ة. �� املرحلة األو��، تّم اختيار وحدة عّينة رئيسية، و�ّل غرفة �� املخّيم �

). ويعطي ذلك فرًصا مساو�ة الختيار PPSاملخّيم بطر�قة احتمالية االختيار املتناسبة مع ا�حجم (أو 

العمال كما يتيح اختيار عدد األ�خاص ذاته من �ّل مخّيم ل�ّل طبقة إحصائية. و�� املرحلة الثانية �عد 

فة بطر�قة االختيار امل���� الدائري. ونظًرا إ�� أن العمال من البلد ذاته اختيار املخّيمات، يتّم اختيار الغر 

يميلون إ�� العيش �� غرف متجاورة، ويساعد اختيار الغرف بالطر�قة املن�جية �� تخفيض فرص فهم 

ذاته، أي يز�د من التنّوع �� خصائص األ�خاص الداخل�ن �� العّينة.  اختيار أ�خاص من البلد

 ة،  يتّم اختيار �خص واحد عشوائًيا من �ل غرفة.وكمرحلة أخ�� 

ر معلومات �� اإلطار عن عدد الغرف وموقعها، يتّم اختيار الغرف وال�خص داخل �ّل 
ّ
ونظًرا لعدم توف

، يتوّجه مشرف (مع جهاز كمبيوتر) إ�� املخّيم املختار، 
ً

غرفة خالل العمل امليدا�ي وع�� ز�ارت�ن. أّوال

دد الغرف �� املخّيم، ثّم يبّ�ن له جهاز الكمبيوتر (باستخدام طر�قة االختيار ويسأل عند وصوله عن ع

مة، يقوم املشرف ب��قيم 
ّ
امل���� الدائري) أعداد الغرف املطلوب اختيارها. وألن الغرف �� املخّيم غ�� مرق

غرف، يدخل املشرف الغرف من اليسار إ�� اليم�ن، بدًءا بالغرفة األقرب إ�� بوابة املخّيم. و�عد اختيار ال

4Fأسماء األ�خاص املتشارك�ن �� الغرفة فيختار جهاز الكمبيوتر اسًما من بي��ا

. �عد ذلك، �سأل املشرف 4

                                                           
4

ا�حالة �� �عض املخيمات، عدد الغرف ي�ون أقل من عدد املشارك�ن املس��دف�ن الذي تم تحديده خالل تصميم  العينة. �� هذه 

 �ستطيع املشرف اختيار �خص�ن من الغرفة الواحدة.
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مها ال�خص املختار و�ضع ورقة الصقة ع�� باب الغرف املختارة ويغادر املخّيم من 
ّ
عن اللغة ال�ي يت�ل

 دون إجراء مقابلة مع ال�خص املختار.   

لغة مناسبة لز�ارة املخّيم من أجل إجراء املقابالت مع  يتحّدثون  أ�خاصأو  يتّم �عي�ن �خص أّما ثانًيا،

املخّيم، يحّدد ال�خص الذي سيجري املقابلة الغرف املختارة ال�ي تحمل  األ�خاص املختار�ن فيه. و��

ا الصقة، ثّم يجري املقابلة مع ال�خص الذي سبق واختاره املشرف �� �ّل م��ا. 
ً
 أوراق

يكمن السبب الرئي��ي وراء الز�ارت�ن للمخّيم (واحدة من املشرف وواحدة من ال�خص الذي سيجري 

ينحدر ساكنوا . ففي العادة، ال�ي يتحدث ��ا ساكنوا املخيماالختالف �� اللغات املقابلة) �� حّل مش�لة 

ر معلومات حول اللغة املخيم الواحد 
ّ
من عّدة بلدان و�تحّدثون عّدة لغات. و�التا��، �� حال عدم توف

ملخّيم املقابالت �� ا، من غ�� املمكن إرسال �خص إلجراء �� العينة ال�ي يتحّد��ا األ�خاص املختارون

م لغ
ّ
ر و ، �� العينة األ�خاص املختار�نات �ل يت�ل

ّ
 جودة البيانات تتأث

ً
�� حال لم يكن املستجيب سلبا

وال�خص الذي يجري املقابلة يفهمان �عضهما �سبب حاجز اللغة. أما السبب الثا�ي إلجراء ز�ارت�ن إ�� 

ق بحّراس البوابة، حيث أن املشرف ي�ون مدّرً�ا جيًد 
ّ
ا ع�� طر�قة اللبس والتعاطي املخّيم يتعل

وا�حديث، و�التا�� ي�ون وجوده ضرورً�ا أحياًنا لدخول املخّيم ع�� األ�خاص الذين يراقبون الدخول 

  وا�خروج. و�صورة عامة، تز�د الز�ارتان من ال�لفة امليدانية ولكّ��ما ضرور�تان لضمان جودة امل�ح.

 ختيار�العينةحجم�العينة،�عدم�االستجابة�و�سبة�ا�خطأ����ا

 بامل
ً
لون �سبة صغ��ة من الس�ان (مقارنة

ّ
)، نتج عن اختيار والعمال قيم�ننظًرا إ�� أن القطر��ن �ش�

ة الدراسات ال�ي 
ّ
ي دق

ّ
العينة النس�ي عدد صغ�� من القطر��ن الذين دخلوا �� العينة، مّما أّدى إ�� تد�

تقوم ع�� مجموعة القطر��ن وحدها. وإضافة إ�� ذلك، فإن مجموعة القطر��ن �� أك�� تنّوًعا من 

:
ً

حجم األسرة والدخل)، لذا يجب أن ت�ون  املجموعت�ن األخر��ن من حيث خصائص األفراد واألسر (مثال

ة ذا��ا. لهذه تعّينة مجموعة القطر��ن أك�� حجًما من املجموعت�ن األخر�
ّ
�ن للوصول إ�� درجة الدق

 باملجموعت�ن األخر�
ً
�ن) من خالل العّينة غ�� تاألسباب، تّم أخذ عّينة أك�� ملجموعة القطر��ن (مقارنة

جدول التا�� نتائج آخر تواصل ب�ن من أجروا املقابالت و��ن األ�خاص النسبية �� هذا امل�ح. و�ظهر ا�

 الذين تم اختيارهم �� العينة ل�ل واحدة من الوحدات السكنية ال�ي اخت��ت للمشاركة �� امل�ح.
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 االستجابات بحسب �ّل مجموعة: 1-5 جدول 

 الثا�ي امل�ح  امل�ح األول  

 مخّيمات العمال األسر   مخّيمات العمال األسر  االستجابات

 139 1,799  213 1437 مكتملة

 15 1,664  22 1185 غ�� مكتملة

 9 1,249  13 860  مؤهلة

 6 415  9 325 غ�� مؤهلة

 %93.9 %59  %94.2 %63.5 �سبة االستجابة

 

 األخ�� من ا�جدول أعاله �سب 
ّ

االستجابة و�� النسبة ب�ن عدد االستجابات املكتملة يظهر الصف

RR1    :وا�حجم الك�� للعينة �عد استبعاد غ�� املؤهلة:       = C
C+E

�� عدد  C حيث ت�ون  

مقابلة مكتملة مع  1,437عدد االستجابات املؤهلة. �� امل�ح األول، ثّمة  E االستجابات املكتملة، و

مخّيًما للعمال  213. و�� هذا امل�ح األول أيًضا، ثّمة مقيم�نمع  637مع قطر��ن و 800األسر، من بي��ا 

 مغ��ًبا أكملوا املقابلة. لذا، فإن عدد االستجابات املكتملة لألسر واملخيمات العمالية ��  831ف��ا 
ً

عامال

نقاط مئو�ة. أّما ��  3.5-م العينة بالنسبة املئو�ة هو +/، وا�حّد األق��ى لهامش ا�خطأ �� تصمي2268

، وثّمة مقيم�نمع  968مع قطر��ن و 831مقابلة مكتملة مع األسر، من بي��ا  1,799امل�ح الثا�ي، ثّمة 

 مغ��ًبا أكملوا املقابلة. لذا، فإن عدد االستجابات املكتملة لألسر  754مخّيًما للعمال ف��ا  139
ً

عامال

، وا�حّد األق��ى لهامش ا�خطأ �� تصميم العينة بالنسبة 2553ت العمالية �� امل�ح الثا�ي �� واملخيما

 نقاط مئو�ة.  3.1-املئو�ة هو +/

يأخذ حساب أخطاء العينة �� ا�حسبان تأث��ات التصميم (بمع�ى، التأث��ات الناتجة عن الوزن 

امش ا�خطأ �� اختيار العينة هو أنه إذا والتقسيم الطبقي واملجموعات). أحد التفس��ات املحتملة له

مرة باستخدام نفس األسلوب بالضبط فإن أخطاء اختيار العينة ستتضمن  100أجري هذا امل�ح 

م�ح. ير�� مالحظة أنه يمكن حساب أخطاء العينة ��  100م�ًحا من أصل  95"القيمة ا�حقيقية" �� 

 ة باحتماالت معلومة. هذا امل�ح ألن العينة �عتمد ع�� نظام اختيار العين
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 الوزن

يتم عمل األوزان ال��ائية للبيانات عن طر�ق م�ونات ثالثة ��: األوزان األساسية ال�ي �عكس احتماالت 

لتتما��ى مع  ،اختيار العينة، وعوامل التعديل ملراعاة عدم االستجابة، واملعايرة لتعديل نتائج امل�ح

 .آخر �عداد س�ا�ي ع�� أساس مجتمع الدراسة أعداد مجتمع البحث

نظًرا ألن األوزان عالية التغ�� يمكن أن �سبب �� تفاوت  ذلك فإن �شذيب الوزن �ستخدم إضافة إ��

 غ�� مرغوب فيه �� التقديرات اإلحصائية.
5F

5 

 األوزان�األساسية

لالختيار امل����، فإن �ّل وحدة  هذه األوزان �� مع�وس احتماالت االختيار للوحدة �� العينة. ونظًرا

سكنية �� املجموعة الواحدة (قطر�ون أو وافدون) و�� ال�ّ� ذاته لد��ا نفس الفرصة ليتم اختيارها �� 

 العينة، وإن األوزان �عطى باستخدام املعادلة التالية:

Wbase
housing unit = 1 p⁄   

Wbase حيث
housing unit

 هو احتمالية االختيار.  pهو الوزن األسا��ي للوحدة السكنية، و  

هذه األوزان األساسية للقطر��ن �� أقّل من األوزان األساسية للوافدين �سبب اختيار حجم عّينة أك�� 

للقطر��ن. ثّم يتّم �عديل األوزان األساسية بحسب عدد األ�خاص املؤهل�ن �� األسرة للوصول إ�� 

 سية ع�� مستوى األ�خاص: األوزان األسا

Wbase
person = k ∗ Wbase

housing unit
 

  هو عدد األ�خاص املؤهل�ن �� األسرة. kحيث 

                                                           
 5 

 فقط به �عمل أن ينب�� الوزن �شذيب فإن ولهذا اإلحصائية، التقديرات �� التح�� يز�د ولكنه التفاوت من الوزن �شذيب يقلل أن يمكن

 حول  التفاصيل من مز�د ع�� االطالع يمكن .األخطاء ملر�عات الك�� املتوسط تخفيض هو والهدف .جًدا كب��ة وزن قيم لها ال�ي ا�حاالت ��

 �� املوضوع هذا

Potter, F. (1990). A Study of Procedures to Identify and Trim Extreme Sampling Weights. Proceedings of the Section on 

Survey Research Methods, American Statistical Association, 1990, 225-230.” 
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 عوامل�التعديل�لعدم�االستجابة

�انت الوحدات ال�ي استجابت وتلك ال�ي لم �ستجب متشا��ة �� األساس فيما يتعلق باملواضيع  إذا

 األساسية للبحث، فإنه يمكن �عديل األوزان األساسية ملراعاة عدم االستجابة باستخدام هذه املعادلة: 

Wperson =∝ Wbase
person

� �س�ى عامل التعديل لعدم االستجابة و�� �عتمد ع�   ∝حيث    

 .احتمالية أن ال�خص يمكن أن يكمل امل�ح
6F

6 

 معايرة�الوزن

يتم كذلك معايرة األوزان ملواءمة النتائج بتقديرات مجتمع البحث. يمكن أن �ساعد هذه املعايرة �� 

تخفيض أثر عدم االستجابة وعدم التغطية إلطار العينة. �ستخدم معهد البحوث االجتماعية 

ر�كنج" �� املعايرة لتعديل األوزان بحيث تتوافق �سب األوزان املعدلة �� واالقتصادية امل�حية طر�قة "

 .�عض ا�خصائص مع النسب املماثلة ملجتمع البحث

 وضع�االستبيان

تم تصميم االستبيان �جمع املعلومات الالزمة املتعلقة بالدراسة. وكتبت األسئلة باللغة اإلنجل��ية 

رجمت إ�� العر�ية من ِقبل م��جم�ن 
ُ
متخّصص�ن. و�عد ال��جمة، قام باحثون يجيدون اللغت�ن بطالقة وت

��جمة، وتّم اختبار االستبيان داخلًيا �� معهد البحوث االجتماعية 
ُ
بالتحقق من الن�خة العر�ية امل

ن فر�ق املشروع من معرفة ما إذا �ان املشار�ون قادر�ن ع�� 
ّ
واالقتصادية امل�حية. وهذا بدوره مك

جابة ع�� �افة األسئلة، وكذلك قادر�ن ع�� تحديد املحاذير الهامة ال�ي تؤثر ع�� اإلجابة فهم العبارة واإل 

 .ع�� األسئلة

�عد عمل التغي��ات الالزمة ع�� االستبيان بناًء ع�� هذا التدقيق الداخ��، تّمت برمجة االستبيان �� 

. �عد  (BLAISE)دام برنامج بل��وهو برنامج املقابلة ال�خصية بمساعدة الكمبيوتر) باستخ) CAPI نظام

                                                           
  كتاب �� العملية هذه حول  مستفيض نقاش وهناك الن�عة، وزن عادة عل��ا يطلق هذه الوزن تقيس عملية 6

Varedian M. and G. Forsman (2003), Comparing propensity score weighting with other weighting methods: A case study 

on Web data” In Proceedings of the Section on Survey Statistics, American Statistical Association; 2003, CD-ROM 
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معا�جة ال��نامج تم إجراء مقابلة تجر�بية مع عدد محدود من األسر القطر�ة ��دف ا�حصول ع�� 

معلومات قيمة من شأ��ا أن تحسن من صياغة األسئلة وفئات اإلجابة واملقّدمات والفواصل و�عليمات 

ع�� �ل هذه املعلومات تم وضع الن�خة ال��ائية ال�خص الذي يجري املقابلة وطول مدة املقابلة. بناًء 

 .استعداًدا للعمل امليدا�ي CAPI من االستبيان وتّمت برمج��ا �� نظام

 إدارة المسح

وهو طر�قة جمع البيانات بمساعدة الكمبيوتر. يتلّقى ال�خص  CAPI تم تطبيق امل�ح بصيغة نظام

ي أساسيات هذا النظام  CAPI الذي يجري املقابلة تدر�ًبا �عر�فًيا بنظام
ّ
ويشارك �� برنامج تدر��ي �غط

ومعاي�� تطبيق أدوات امل�ح، كما ُيمنح املتدرب أيًضا وقًتا للتدر�ب ع�� أجهزة ا�حاسب اآل�� املحمولة. 

و�� أثناء جمع البيانات، �ستع�ن اإلدارة بنظام مراقبة لضمان أن األسئلة قد تم طرحها بالطر�قة 

ات قد تم ��جيلها بالطر�قة ال�حيحة. �عد جمع البيانات يتم دمج �ل املقابالت املناسبة وأن اإلجاب

الفردية و�تم تخز���ا �� ملف بيانات بل�� واحد، �عدها يتم تنظيف هذه البيانات و�شف��ها وتخز���ا ع�� 

االختيار وعدم ) استعداًدا لتحليلها. �عد وزن اإلجابات ال��ائية لتكييفها الحتمالية STATAبرنامج ستاتا (

االستجابة، يتم تحليل البيانات باستخدام ستاتا وهو برنامج إحصائي للعلوم االجتماعية حيث يتم 

 إجراء التحليل أحادي املتغ�� وثنائي املتغ�� ومتعدد املتغ��ات. 


	قائمة الجداول
	تمهيد
	شكر وتقدير
	المقدمة
	1. أولا:  الثروة الاجتماعية التكافلية
	نصف القطريين تقريباً يفضلون المجلس مكاناً للقاءاتهم الاجتماعية
	انخفاض كبير في نسبة العمال الذين يتناولون وجبات الطعام مع أصدقائهم
	تراجع في نسبة القطريين و العمال الذين يزورون الحدائق و المجمعات التجارية مع أصدقائهم
	ارتفاع في نسبة حضور القطريين للمجالس بشكل منتظم
	ارتفاع واضح  في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين جميع فئات المشاركين
	معظم القطريين و المقيمين يشعرون بأنهم مقبولون في أحيائهم
	تحتل العائلة أهمية بالغة لدى جميع فئات المشاركين

	2. ثانياً: الثروة الاجتماعية الجسرية
	ستة من كل عشرة مقيمين لديهم صديق قطري واحد على الأقل
	ارتفاع في نسبة القطريين الذين لديهم زملاء عمل مقيمون
	ارتفاع في نسبة الثقة العامة بين القطريين والمقيمين والعمال بمن حولهم
	ارتفاع ثقة القطريين في مجموعات المقيمين المختلفة
	يحبذ أغلب القطريين السكن بجوار عائلات قطرية
	الإسلام وإتقان اللغة العربية أهم معايير الحصول على الجنسية بالنسبة للقطريين
	غالبية المشاركين من القطريين والمقيمين يحبذون أن يكون مديرهم قطري
	غالبية المشاركين القطريين والمقيمين يحبذون العمل مع زملاء عمل قطريين أو عرب

	3. ثالثاً: الثروة الاجتماعية المؤسسية
	مشاركة المواطنين والمقيمين في مؤسسات المجتمع المدني
	ارتفاع في نسبة ثقة القطريين والمقيمين بمؤسسات الدولة
	المقيمون يثقون بالبنية التحتية أكثر من القطريين
	ارتفاع ثقة القطريين بالمصادر الغير رسمية للأخبار والمعلومات
	تدني في نسب التطوع والتبرع الخيري لدى القطريين والمقيمين

	5. المنهجية
	تصميم عيّنة القطريين والوافدين
	تصميم عيّنة العمّال
	حجم العينة، عدم الاستجابة ونسبة الخطأ في اختيار العينة
	الوزن
	الأوزان الأساسية
	عوامل التعديل لعدم الاستجابة
	معايرة الوزن
	وضع الاستبيان
	إدارة المسح



