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צעירים 585 וכלל 2004 במרס נערך הנוער סקר

ומאפיין מציג הסקר .18-15 גילאי וערביים יהודיים

תוצאות נפרדת. כקבוצה הנוער של דמותו את

המבוגרים מובאות לסקר הנוער סקר ההשוואה של

.3 בנספח במלואן

      

 

53% נמצא כי המבוגרים לסקר הנוער בהשוואת סקר

של הדמוקרטיה התפקוד מאופן הנוער מרוצים מבני

העובדה המבוגרים. מן  45% לעומת הישראלית,

מתפקוד יותר גבוהה רצון  שביעות  מביע שהנוער

עם אחד בקנה עולה למבוגרים ביחס הדמוקרטיה

את המדגימים ,18 בתרשים המוצגים הממצאים

במאפייני המשטר הדמוקרטי של הנוער לתמוך נטייתו

גדולה אמונה על מדווח הנוער המבוגרים. מאשר יותר

על בפוליטיקאים, רב אמון על ההצבעה, בהשפעת

שחיתות תפיסת ועל הביטוי  בחופש  גדולה תמיכה

מאשר המבוגרים. יותר וכל אלה מתונה,

למדיי רווחות עדיין לא-דמוקרטיות אמירות זאת, עם

חושבים הנוער מבני ממחצית למעלה הנוער. בקרב

של בדעתו להתחשב נוטים אינם הפוליטיקאים כי

43% המבוגרים), מן ל-62% (ביחס הפשוט האזרח

נואם של הביטוי חופש בהגבלת תומכים הנוער מבני

המבוגרים), מן 51% (לעומת המדינה את המבקר

הכרחית ששחיתות הנוער סבורים מבני משליש למעלה

מן 43% (לעומת הפוליטי בסולם ההתקדמות בתהליך

אמון חוסר מביעים  הנוער מבני וכרבע המבוגרים), 

לצד זאת, המבוגרים). 32% מן (לעומת בשיטת ההצבעה

כמיהה חזקים, למנהיגים הנוער בני של כמיהתם בולטת

ועומדת של המבוגרים בהרבה מרצונם שונה שאינה

מפגין. שהנוער דמוקרטיות האנטי הנטיות בראש

 

   
         

      

                 
                
               
                  
                   

   


