
 

ENI 2016/381-187 

 

Generation What?  الدول العربية 

 األردن

 

 تقرير وطني
 

 أعدته: سوسن طويل ووئام دعبس 

 2019مارس/آذار 

 

 

 2وسيلين ماردون 1التنسيق العلمي: آن موكسيل

 علوم سياسية(/CNRS) CEVIFOPخبيرة اجتماعية لدى  1

 CNAMخبيرة إحصاء وتحسين بيئة العمل لدى  2 

 

 

محتوى هذه الدراسة ال يعكس وجهة نظر االتحاد األوروبي الرسمية. إن مسؤولية المعلومات واآلراء الواردة في هذه الدراسة 

 تقع حصرًا على مؤلفها أو مؤلفيها.

 ُمصرح بنسخه بشرط اإلشارة إلى المصدر.

 .Yami 2و Upian, COPEAM, ASBU بمشاركة AISBL EBU-UER تنفيذ من المشروع هذا



 

 2 

 جدول المحتويات

 

 3 ............................................................................................................................. المقدمة .1

 6 ........... آخر المستجدات: نبذة عن آخر األعمال االجتماعية أو االجتماعية السكانية التي تناولت الشباب في األردن .2

 10 ................................................................ تعريف وتقديم الشباب )الشباب اليوم وعالقتهم بالمستقبل( .3

 10 ............................................ الموضوع هذا حول االستقصائية الدراسة إليها خلصت التي الرئيسية االستنتاجات

 12 ...................................................................................................... بمستقبلهم الشباب يرتبط كيف

 15 .......................................... االندماج االجتماعي ودخول حياة الرشد )العالقة بالعمل، تعريف حياة الراشد( .4

 16 ............................................ الموضوع هذا حول االستقصائية الدراسة إليها خلصت التي الرئيسية االستنتاجات

 18 ...................................................................................................................... والعمل الشباب

 20 ........................................................... تصور المجتمع )رقابة المجتمع والحرية، المخاوف والمشاغل( .5

 22 ............................................ الموضوع هذا حول االستقصائية الدراسة إليها خلصت التي الرئيسية االستنتاجات

 24 ................................................................ األخالق والحياة الخاصة )الزواج، األسرة(، الحب والجنس .6

.7 …………………………… ...................................................... ………………………….29 

 31 ............................................................................................................................  الدين .8

 31 ............................................ الموضوع هذا حول االستقصائية الدراسة إليها خلصت التي الرئيسية االستنتاجات

 35 ..........................................................................................تصور العالم العربي والهوية العربية .9

 42 ..................................................... السياسة والديمقراطية والمشاركات )الثقة في المؤسسات، اإلرهاب( .10

 48 .......................................................................................................................... الخالصة .11

 

  



 

 3 

 المقدمة .1

 

 سنة ويمثلون مستقبل الدولة. 35إلى  18الشباب هو مجموعة من األفراد تتراوح أعمارهم من 

 

 عامسنة  34إلى  20حسب دائرة اإلحصاءات العامة األردنية، ثلث السكان تقريبا تراوحت أعمارهم من 

% بين 10.3سنة و 19-15% من فئة العمر من 9.9. من بين هؤالء توجد أرقام الذكور التالية: 2017

% 27.2ن سنة. وبالتالي نستطيع أن نالحظ أ 34-30% بين 7.8سنة و 29-25% بين 9.1سنة و 20-24

 سنة. 34-20من فئة العمر ضمن السكان الذكور في األردن 

% بين 8.3سنة و 24-20% بين 9.5سنة و 19-15% تتراوح أعمارهن من 10أما اإلناث في فئة الشباب، 

 34-20من فئة العمر ض% من اإلناث في األردن 25.3إجماال،  .سنة 34-30% بين 7.5سنة و 25-29

 سنة.

 

وهم جيل المستقبل من القادة وأصحاب المشروعات والمؤثرين مما يجعل من مشاركتهم المتزايدة في الحياة 

 ، هل الشباب األردني يشارك بفعالية؟يكون السؤال المطروح هو حيوي. وبالتاليأمر العامة 

اقشات بين تم في شكل مجموعة أسئلة حول موضوعات الحياة اليومية ومن ?Generation Whatاستبيان 

لضوء على مشاكل الشباب اليومية وشمل بعض االمجيبين وأصدقائهم وعائالتهم ومعارفهم. وسلط 

عب تناولها في الساحة العامة وفق صالموضوعات التي تدخل ضمن المحرمات أو الخط األحمر والتي من ال

لغاية وشخصية ولم يرغبوا في الثقافة األردنية. عدد كبير من المشاركين صرحوا بأن األسئلة كانت حساسة ل

 مشاركة إجاباتهم علناً.

% ذكور. أعلى معدل إجابات كان 50.6% من بينهم إناث و49.4شاب على االستبيان.  721وإجماال أجاب 

% من بينهم ال يزالوا يعيشون في منزل 70.2سنة.  34 ممن عمرهمسنة وأقل معدل  22 عمرهمن مم

ركين إما متزوجين أو طلبة يعيشون في المدينة الجامعية. العادة في % من المشت30% طلبة و41والديهم و

األردن أن يعيش الشاب مع والديه حتى الزواج، باستثناء حاالت السكن في المدن الجامعية للدراسة، أو السفر 

 للعمل في الخارج )وهي حاالت تنطبق أكثر على الرجال(.

 

% 21.6% من المجيبين يعملون بعقد عمل دائم و55.2 وعند تناول موضوع العمل، أظهر االستبيان أن

كان معدل البطالة  2018عاطلون. وحسب دائرة اإلحصاءات العامة في األردن، في الربع الثاني من 

 ةم البيانيو% في مستوى العمل المتوسط. الرس37.9% وهو معدل عالي جداً. ومن بين المجيبين، 18.9

 يمنحنا البيانات بالتفصيل حول المشتركين: ةالتالي
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 .% من السكان ذكور53اإلناث والذكور بأعداد تكاد تتساوى. في األردن،  ?Generation Whatاستبيان  شمل

المشتركون، إناثا وذكورا، أن اإلجابات على اسئلة االستبيان اختلفت بحسب الجنس. مثال، العديد من الذكور  وصرح
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 ISCED  حسب التعليم مستوى
 طالبا   يزال ال العائلة منزل في يقيم يزال ال

 (المعنيين% 59بين العمل )من  عقد نوع 

 دائم عقد    مؤقت عقد   حرة أعمال     عاطل     داخلي تدريب    آخر

 (المعنيين% 59 بين)من  المهني الوضع

 موظف       كوادر      حرة أعمال     مناوبة  عامل     

  آخر
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تماما. الجدول التالي يوضح توزيع  رفضتهعبروا عن تأييدهم لتعدد الزوجات وحتى دافعوا عنه بينما اإلناث 

 المجيبين بحسب العمر والجنس:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المجموع الرجال النساء الفئة العمرية

18-19 49 50 99 

6.8% 7.0% 13.8% 

20-24 112 114 226 

15.5% 15.8% 31.3% 

25-29 102 104 206 

14.1% 14.5% 28.6% 

30-34 93 97 190 

12.9% 13.4% 26.4% 

 721 365 356 المجموع

49.4% 50.6% 100.0 
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األعمال االجتماعية أو االجتماعية السكانية آخر المستجدات: نبذة عن آخر  .2

 التي تناولت الشباب في األردن

 

 يغربالجنوب السوريا و من جنوباليقع األردن في قلب الشرق األوسط، إلى الشمال الغربي من المملكة السعودية و

األحمر عبر ميناء مدينة إسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية. ويطل األردن على البحر من والشرق العراق من 

 العقبة الذي يقع في الطرف الشمالي لخليج العقبة.

 

واألردن أرض ذات تاريخ حافل. فلقد كان موطن المستعمرات والقرى البشرية األولى، ويذخر بمخلفات أكبر 

كانت في مفترق طرق الشرق األوسط،  اا حتى اليوم. ومن منطلق موقعههحضارات العالم التي يمكننا مشاهدت

أراضي األردن وفلسطين الرابط الحيوي بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. وبالتالي، ومنذ فجر الحضارة أنيط األردن 

جغرافيا بدور هام كطريق للتجارة واالتصاالت يربط الشرق بالغرب والشمال بالجنوب. وال يزال األردن يلعب هذا 

 الدور حتى اليوم.

 

األردن غنيمة جغرافية على مر التاريخ حيث تغيرت والءاته أكثر من مرة.  وانطالقا من موقعه المركزي، كان

فجزء من األردن تم دمجه في مملكة العراق القديمة، التي شملت اإلمبراطوريات السومرية واألكادية والبابلية 

ما بنى األنباط ، امتدت سلطة وثقافة مصر الفرعونية حتى األردن، بين من الغرب واألسيرية وما بين النهرين. و

الرحل مملكتهم في األردن بعد أن هاجروا من جنوب شبه الجزيرة العربية. وأخيرا، اندمج األردن في الحضارات 

روما وفارس، التي تتناثر آثارها في جميع أراضي األردن. ومنذ منتصف القرن السابع و الكالسيكية لليونان

 يادي األسر العربية واإلسالمية.أالميالدي ظلت أراضي األردن بشكل شبه مستمر بين 

هم % من األردنيين 98وفيما يلي نظرة عامة على التركيبة اإلثنية الجغرافية في األردن )القومية، العرقية(: نحو 

 أغلبيةوشيشان وسوريين. فيما يلي أرقام التركيبة اإلثنية )السكانية(:  أكرادشركس وأرمن وبين % 2من العرب، و

من األردنيين ينتمون للعنصر القوقازي )عرق لغوي( القادم من البحر المتوسط. كما لألردن أيضا تركيبة لغوية: 

اإلنجليزية كلغة ثانية. وفيما يتعلق بالتركيبة الدينية،  ابجانبه اللغة العربية هي اللغة الرئيسية ويتحدث األردنيون

 % مسيحيين.6% من األردنيين مسلمين و94

 

ويتسم األردن بمعدالت نمو مرتفعة: معدالت المواليد المرتفعة المستمرة وزيادة السكان، والهجرة الفعالة، مع 

لصحية. كما يتجه البلد نحو زيادة تدفق الهجرة انخفاض نسب الوفيات بفضل تحسين نظام الرعاية والخدمات ا

% في عدد سكان المدينة. ومع زيادة الفقر والبطالة، إذ 79الداخلية، ونزوح السكان من القرى نحو المدن، بزيادة 

% من عدد سكان البلد غير العاملين وانخفاض مستوى الدخل المتوسط. يوضح الرسم البياني التالي 18.7بلغت 

 ؤشرات الرئيسية لوضع األردن االقتصادي والجغرافي:بعضا من الم
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تم إحراز شيء من التقدم، حتى وإن كان بطيئا، في المشاكل المتعلقة بالمرأة في األردن. وفي الستة أشهر األخيرة، 

حلها. وهناك أثيرت عدة مواضيع متعلقة بالمساواة بين الجنسين وأعلنت الحكومة والناشطين المحليين عزمهم على 

عملين يؤكدان نية الحكومة األردنية في تشكيل حكومة شاملة للجنسين: األول، زيادة عدد السيدات التي تم تعيينهن 

التي تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته وتفادي  308عضو وإلغاء المادة  29في مجلس الوزراء الذي يتألف من 

 السجن.

 

( رحبت بها العديد من %24) 7( إلى %7نساء في الوزارات من سيدتين فقط )هذه الزيادة غير المسبوقة في عدد ال

المدافعات عن المساواة بين الجنسين في األردن كتغيير/تقدم في الوجهة الصحيحة. وبعد أن عبرت عن ترحيبها 

ني منظور برئيس الوزارة الجديد عمر رزاز، طالبت اللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة مجلس الوزراء بتب

للدولة المساواة بين الجنسين. وطلبت اللجنة من الحكومة الجديدة أن تتناول مسألة المساواة بين الجنسين كموضوع 

شامل لعدة قطاعات، وبناء مقترب مراعي للمنظور الجنساني داخل وزارات الحكومة، وتحسين الوعي بالمساواة 

 ة.بين الجنسين ونشر الجنسين داخل الحكومة األردني

 

الجنائي، التي توقف  1960من قانون  308، ألغى البرلمان األردني المادة 2018والثاني، في أغسطس/آب 

التي تتيح  98مالحقة المعتدي باالغتصاب أو هتك العرض إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المعتدى عليها، والمادة 

دم عليها بصورة غضب شديد ناتج عن عمل غير االستفادة من العذر المخفف لفاعل الجريمة ضد المرأة الذي أق

من القانون الجنائي ال تزال تتيح العذر  304محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه. غير أن المادة 

بزوجته حال تلبسها بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع فقتلها في الحال او قتل من يزني  فوجئالمخفف لمن 

بها او قتلهما معا. التعديالن يمثالن فوزا مهما لحقوق المرأة في األردن. ومع ذلك فجماعة الدفاع عن حقوق المرأة 

هما من أجل تحقيق مجتمع أردني أكثر حكفاواللجنة الوطنية األردنية لشؤون المرأة ال تزاال تواصالن بال هوادة 

مساواة، وتطالبان بإلغاء القوانين التمييزية األخرى ضد المرأة من حيث القومية والعمل واألحوال الشخصية. العنف 

 بلغ عن جميع الحاالت تحت ضغط المجتمع والعائلة.ضد المرأة ال يزال مستمراً وال يُ 

 

فال يزال األردن هدفاً ذو قيمة عالية تتطلع إليه الدول اإلسالمية والجهاديون.  عالوة على وفود الالجئين السوريين،

ومن الجدير بالمالحظة أنه بينما يوجد عدد قليل من األعمال اإلرهابية في األردن بفضل إمكانيات الخدمات األمنية 
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زيد احتمال وقوع اعتداءات ناجحة إال أن تطرف أعضاء القوات األمنية من المستوى األدنى يمثل تهديدا جادا، فهو ي

ضد المواقع السياحية، والمراكز التجارية واألهداف الديبلوماسية في عمان. هذا التطور يتعارض مع التقييم األولي 

 لموقف الدولة األمني.

 

أن األردن دولة صغيرة بموارد طبيعية محدودة. ولقد استثمرت الدولة مبالغا باهظة في الموارد البشرية، حيث 

الحكومة األردنية ترى أن موردها الرئيسي للتنمية والتقدم في جميع الميادين هو المواطنين. فنموذج ومستوى تقدم 

المرأة في األردن يكشف عن إنجازات استثنائية مذهلة في ميداني التعليم والصحة. إال أن نماذج ومستويات تقدم 

ماما مع النماذج الغالبة في شريحة البلدان ذات الدخل المتوسط المرأة في مجالي االقتصاد واالجتماع ال يتوافق ت

األدنى أو األدوار السياسية التي تلعبها المرأة في تلك الدول. إال أن التحدي األكبر ال يزال انخفاض معدالت المرأة 

لتحقن بالجامعة %. هذا العدد يمثل عدد النساء الالتي ا31التي أتمت تعليمها الجامعي، الذي يستقر اليوم عند 

وينتمين لفئة العمر المعروفة رسميا كسن االنتهاء من التعليم الجامعي، مقسوم على عدد النساء اإلجمالي من السكان 

طفل لكل سيدة  3.4في نفس الفئة العمرية. وتشير المؤشرات الصحية إلى أن معدل الخصوبة اإلجمالي مستقر على 

وقد  أعلى من المعدالت في بلدان الشرق األوسط وشمال أفريقيا األخرى.في سنوات قابلية اإلنجاب، وهو معدل 

يشكل ارتفاع معدل الخصوبة وحجم األسر في األردن تحديا للمرأة، إذ قد يعوق تعليمها وتبوئها للمناصب 

 االقتصادية والسياسية.

 

ة إال أن الدولة تأتي في نهاية وعالوة على التحسينات التي حققها األردن في وضع المرأة من حيث التعليم والصح

تصنيف البلدان األخرى ذات الدخل المتوسط األدنى. مؤشرات التقدم االقتصادي تشير إلى أن مساهمة المرأة في 

% وهو معدل منخفض جدا. هذه التقديرات تضع األردن في مرتبة منخفضة 28و 12سوق العمل تتراوح ما بين 

 مشابه.مقارنة بالدول األخرى ذات الدخل ال

 

 بالتمكين امشاركة المرأة في التنمية وعالقته

إن المرأة في األردن ال تشارك بقوة في التنمية االقتصادية في بلدها مقارنة بمثيالتها في بلدان أخرى. وهذا يحرم 

المملكة من التعبير الحقيقي عن إرادتها في تحقيق التقدم في اإلمكانيات البشرية وتعيق جهود الدولة المشتركة في 

أة في المجتمع األردني من شأنه أن يحقق نتائج إيجابية في كافة تمكين المرأة على كافة المستويات. تمكين المر

في أسرتها عالوة على حمايتها من االستغالل ومن كافة اشكال العنف. تقدير أجراه الجودة وكذلك األحوال من حيث 

كشف عن أن   “A Country Gender Assesment”1البنك الدولي حول التقدم االقتصادي للمرأة في األردن:

لعوائق الصحية واالجتماعية والسياسية والثقافية في األردن تقف أمام مشاركة المرأة اقتصاديا. هذه العوائق تشمل ا

 
1The Economic Advancement of Women in Jordan: A Country Gender “ 

Assessment”. World Bank: 2005. 



 

 9 

المرأة، وعدم  البطالة المقنعةالمرتفعة و ةمعدالت الخصوبة العالية، التمييز بين الجنسين في األجور، معدالت البطال

استغالل كفاءات المرأة في المشاركة في القطاع الخاص، واإلقصاء المهني، وضعف السياسات التعليمية، التي ال 

 تزال تشجع األدوار الرجالية التقليدية.

 

يعتبر  خالل العقود األخيرة، شهدت األردن تقدما غير مسبوقا في تعليم المرأة والمساواة بين الجنسين، فتعليم المرأة

من أهم حقوق المرأة االجتماعية ومؤشر هام في المساواة بين الجنسين والتقدم نحو التنمية المجتمعية المستدامة. 

سنة  15أن نسبة األمية بين النساء األردنيات من إلى )الدورة الثانية( تشير  2017 -بيانات مسح العمالة والبطالة 

 %.93.1ة النساء المتعلمات في نفس شريحة العمر كانت %. وعلى النقيض من ذلك، نسب6.9فما فوق 
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 تعريف وتقديم الشباب )الشباب اليوم وعالقتهم بالمستقبل( .3

 

وإمكانيات للمستقبل. وإن كان األردن قد  اتحديعلى السواء النمو مما يشكل  ييمثل الشباب ثلث سكان األردن سريع

قام باستثمارات استراتيجية هائلة في رأس المال البشري، وخلق فرص العمل وسياسات أخرى ضرورية، فاألحرى 

أنه سيجني "فوائد ديمغرافية" خالل األربع عقود القادمة ويضاعف من عدد السكان العاملين. إال أن الحالة تظل 

 عالي وجيوب فقر مدقع ال تزال موجودة.ال يزال بطالة ال معدلفبدون معالجة، 

 

 ىأن يشارك الشباب بنشاط في جميع أوجه الحياة هو على سلم أولويات الحكومة األردنية. حيث أن الدولة كانت أول

شاب. إال أن رؤى  50000( باستشارة 2009-2005الدول العربية التي تضع استراتيجية وطنية للشباب )

 كفاحللشباب تواجه تحديات محدودية الموارد الطبيعية، سرعة النمو السكاني، وعدم االستقرار اإلقليمي، والمستقبل 

النظام التعليمي في تلبية احتياجات القرن الحادي والعشرين، والمشاركة السياسية المحدودة، وارتفاع تكلفة المعيشة 

افية لقوة عمالة ال تفتأ تتزايد. فأكثر من نصف الشباب بالمواكبة مع نمو اقتصادي بطيء ال يخلق فرص العمل الك

  في عمر العمل عاطلون، مما يساهم بقسط كبير في تزايد عدد الفقراء في مدن األردن.

وعلى الرغم من الجهود التي يبذلها األردن والمانحون إال أن القليل جدا من السياسات والبرامج تناولت تحديد 

المعرضين للخطر. وتتفاقم حالتهم سوءا بسبب عدة عوامل اجتماعية ستضعفة والم احتياجات فئات الشباب

 واقتصادية. فالشباب يواجه تحديات مركبة، تتشابك فيها التطلعات التقليدية وحقائق سريعة التغير.

عندما يتعلق من المخارج اآلمنة لألنشطة االجتماعية او الترفيهية. والفتيات مقيدات بشكل خاص قليل وهناك عدد 

األمر بحرية التنقل وفرص تنمية المهارات. فالشباب في حاجة لخدمات مهنية واجتماعية تراعي احتياجاته. وهم في 

 حاجة للمزيد من الفرص للمشاركة السياسية والمدنية.

 

 االستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة االستقصائية حول هذا الموضوع

 

 .% من الذكور يشعرون أنهم سادة مصيرهم وقادة حياتهم63% من اإلناث المشتركات و65إجماال،   •
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 % من المشتركين يعتقدون أن األجيال السابقة هي المسؤولة عن مشاكل الشباب اليوم.73 •

% من بينهم في مقتبل 69% من المجيبين، 63سن العشرين هو أجمل سن في الحياة بالنسبة إلى  •

 % في نهاية العشرينات/أوائل الثالثينات.58العشرينات و

 دين.% من المشتركين يشعرون بأنهم اليوم راش84.6 •

 يتسم بالرصانة والمسؤولية. منراشد اليوم هو الن أن الشخص رو% من المشتركين ي62.3 •

% من المشتركين يعتبرون أن دخول عالم الرشد معناه دخول سوق العمل سريعا كي يتمكن من 50 •

 بالقدم الصحيح". الحياة "دخول

 حالة فقد أحد عناصر الحياة اليومية:الرسم البياني التالي يوضح رؤية الشباب لسعادتهم الخاصة في  •

" 5" أو "4" أو "3)" نعم

= أنا مسير مصيري 

 بنفسي(

" = ال، أخضع 0ال )"

لمصيري ولما يجري في 

 "(2" أو "1حياتي أو "

 

 ؟بصفة عامة، هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك

 

 إناث رجال

 
 الجنس

ب
س
لن
 ا

" 5" أو "4" أو "3)" نعم

= أنا مسير مصيري 

 بنفسي(

" = ال، أخضع 0ال )"

لمصيري ولما يجري في 

 "(2" أو "1حياتي أو "

 

 ؟بصفة عامة، هل تظن أنك سيد مصيرك وقائد حياتك

 

ب
س
لن
 ا

 سنة 18-24 سنة 34-25

 
 العمر
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 كيف يرتبط الشباب بمستقبلهم

 

% من 63.5سأل الشباب عن رؤيتهم لمستقبلهم مقارنة بحياة والديهم.  ?Generation Whatاستبيان  •

 المجيبين أجابوا أن مستقبلهم سيكون أفضل. الرسم البياني التالي يبين اإلجابات بحسب شريحة العمر:

 

0.7

1.4

0.7

1.1

0.6

1.4

0.7

0.7

0

0.2

0

0.2

1.6

1.2

1.4

1.4

2.4

35.7

45.7

17.3

37.1

45

46.3

36.8

43.9

68.1

52.9

16.4

70.8

80

82.7

41.9

48.4

45.3

63.6

52.9

82

61.9

54.4

52.3

62.5

55.5

31.9

47

83.6

29

18.3

16.1

56.7

50.2

52.3

religious beliefs

starting a family

working

love

Internet

 car

 music

 books

 junk food

 practicing sports

 friends

 television

 living in your country

news

cell phone

movies or TV shows

 sex

The youth's percentage of happiness 
without the following:

No Yes No Responseالنعمبدون إجابة

الجنس

المسلسالت والبرامج 
التليفزيوتية

الهاتف المحمول

األخبار

السكن في الوطن

التليفزيون

األصدقاء

ممارسة الرياضة

المأكوالت الجاهزة

الكتب

الموسيقى

السيارة

انترنت

الحب

العمل

تأسيس أسرة

المعتقدات الدينية

 نسبة الشباب الذي يمكنه أن يكون سعيدا  

 بدون ما يلي: 
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 % من المشتركين صرحوا بأنهم متفائلين أو متفائلين جداً حول مستقبلهم.72.5 •

 % من بينهم أعلنوا أن والديهم فخورين بمسارهم.85.9 •

 أفضل.% من المشتركين يعتقدون أن بالمقارنة مع حياتهم سيكون مستقبل أبنائهم 67.5 •

% من المشتركين صرحوا بأنه بالمقارنة مع اقرانهم، فهم ينتمون للفئة التي لديها أكبر حظ للنجاح 61.1 •

 في حياتهم.

% من 79وعندما سأل االستبيان الشباب حول األزمة االقتصادية وطريقة تأثيرها على مستقبلهم،  •

 بال شك ستؤثر عليه. إنهاالمشتركين قالوا 

يريدون مغادرة البلد  إنهم% قالوا 33مجيب ال يهتم بفكرة المعيشة خارج الوطن. % من الشباب ال37.4 •

ال يفكرون في ذلك في الوقت الحالي ولكن قد يفكرون فيه  إنهم( قالوا %24بأسرع ما يمكن، واآلخرون )

 % فقط من المشتركين رفضوا الفكرة برمتها.4مستقبالً. 

و الشعور بالسعادة كل يوم بيومه، بغض النظر عن العمل أو من بينهم، النجاح في الحياة ه 39.1ولدى  •

األسرة. وأعلن اآلخرون بأن النجاح في الحياة بالنسبة لهم هو االستقرار، وتأسيس أسرة والعثور على 

 المنصب المناسب.

 يوضح الرسم البياني التالي الفارق في اإلجابات بين الذكور واإلناث على هذا السؤال.

 

 بالمقارنة مع حياة والديك، هل تظن أن مستقبلك سيكون...

 

ب
س
لن
 ا

 مشابه

 غالبا  أسوأ

 غالبا  أفضل

 

 سنة 24-18 سنة 25-34

  العمر
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سئل الشباب عن تصورهم ألنفسهم في المستقبل )أنظر الرسم  ?Generation Whatفي استبيان 

% فقط غير 4% من المجيبين في األردن يتصورون أنفسهم متزوجين ولديهم أوالد، و62البياني التالي(. 

 متزوجين وبال أوالد وهذا أمر طبيعي جداً إذا ما اعتبرنا تقاليد البلد والمعايير االجتماعية والثقافية.

 

 

 

 

 

 

 

63%
12%

18%

3%

4%

When you plan for the future, how do 
you see yourself living?

Married With children

Engaged For as long as it
lasts, with shared custody of
the children if we split up
On my own With no children
and not in a relationship

Single parenting With
childrens, but no partner

With no children Married if
possible, but without
children

كيف ترى نفسك في المستقبل؟

متزوج ولي أوالد

متزوج بالفترة التي يدومها 
الزواج، وفي حالة االنفصال 
مشاركة حضانة األوالد

عالقةعازب وبدون أطفال وبال
عاطفية

عازب ولدي أوالد، لكن بدون 
شريكة حياة

بدون أوالد، متزوج إذا أمكن 
لكن بدون أوالد

 ...النجاح في الحياة بالنسبة لك، هو قبل كل شي

ب
س
لن
 ا

 إناث رجال
 الجنس

 بيومه يوم كل سعيدا   أكون أن

  أسرة أو عمل بدون حتى

  جيد دخل على الحصول= المال

 مهنة على الحصول =العمل

  شيقة

  أسرة تأسيس =العائلة
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 االندماج االجتماعي ودخول حياة الرشد .4

 )العالقة بالعمل، تعريف حياة الراشد(

 

كان شباب األردن موضوع أول تقرير وطني حول التنمية البشرية ألنه يمثل الخصائص التي تحدد المجتمع 

الرشد،  واالقتصاد في البالد. اليوم، يواجه الشباب األردني تحديات مشتركة في تحوله من سن المراهقة إلى

لخدمات المجتمع لمساهم في االقتصاد والسياسة الوطنية والحياة  متلقيومن االعتماد على االستقالل، ومن 

الثقافية. قدرة الشباب األردني على المساهمة في التنمية الوطنية والمنافسة في االقتصاد العالمي هي التي 

ن يدخل فئة الدول ذات االقتصاد األكثر تقدما في ستحدد ما أن يظل األردن دولة ذات دخل متوسط أدنى أو أ

 العالم.

 

لقد أحرز األردن تقدما هائال في بناء قدرات األفراد، حقا، ال يزال هناك مجال للتحسن في أوجه المساواة بين 

الجنسين والتوظيف والدخل وجودة التعليم وفعاليته. هذه المشاكل من بين المشاغل التي ترددت كثيرا على 

ألسنة الشباب األردني. من بين األولويات والمشاركة السياسية لتنفيذ مفهوم التنمية البشرية في األردن ابتكار 

مؤشر جودة الحياة للشباب، تصميم مؤشر تنمية من منطلق الجنس يأخذ في االعتبار بشكل أكثر دقة دور 

د من األبحاث للتعرف على كل األسباب المرأة الحيوي و"الخفي" في المجتمع في أغلب األحيان وعمل المزي

للفجوات بين إمكانيات المرأة والفرص التي يمنحها لها المجتمع األردني. جمع بيانات موزعة حسب الجنس 

 والعمر على المستوى اإلقليمي وما تحت اإلقليمي قد يساعد في تحقيق هذه األهداف.

 

منة، ويحصل بشكل غير مسبوق على الخدمات أغلب الشباب األردني يعيش في أسر مستقرة ومجتمعات آ

األساسية الصحية والتعليمية والحمائية والخدمات البشرية األخرى، ويتمتع باختيارات في الحياة أوسع وأكثر 

من أي جيل سابق آخر في األردن. وبالتالي عندما يمنح الشباب فرصة لسماع صوته، فهو يميل للتأكيد على 

سلبية مما يعكس مدى اهتمامهم بتلك المظاهر. التغييرات االقتصادية والسياسية المواقف أو االتجاهات ال

واالجتماعية البالغة في مجتمع مدني واسع يقدم للشباب األردني فرص جديدة وتحديات هائلة؛ كما أن الشباب 

اب كثيراً عن قلقه أيضا التوتر واللبس الذين يشعر بهما عند االنتقال من المراهقة للرشد. كما يعبر الشب ضمني

االجتماعي واالقتصادي الشديد من خالل مظاهر مثل التسرب من المدارس الثانوية أو معدالت الرسوب، عمل 

األطفال، الجريمة، العنف األسري، تجارة الشوارع المنظمة من األطفال، تعاطي المخدرات والكحول، 

تدل على أن الشباب يحتاج لوسائل للهروب  ومظاهر أخرى. يرى علماء االجتماع في هذه المظاهر عالمات

من الحياة بصعوباتها وشكوكها. وتتمتع الشابات في األردن بمساواة افتراضية بالرجال من حيث تنمية 

االقتصادية والسياسية. األعمال  اإمكانياتها التعليمية والثقافية ولكن بعد التخرج تتراجع معدالت مساهمته
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ة الشباب في األردن تحتاج لمنهجية موثوقة قادرة على التقاط ظروف الشباب بدقة الميدانية التي تقيس رفاهي

 وفي نفس الوقت تسمح لهم بالتعبير عن آراءهم بحرية وصدق.

 االستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة االستقصائية حول هذا الموضوع

 

. إن أرادوا استطاعوا% يعتقدون أنهم 86.1% من المجيبين في األردن يعتمدون على أنفسهم، و74.2 •

 وهذا مؤشر قوي أن لدى الشباب الطاقة والشجاعة الالزمتين للمبادرة وتحقيق أهدافهم وأحالمهم.

 

ن % من الشباب صرحوا برفضهم لضرورة حجز المناصب للرجال. وم72.6في فترة بطالة عالية،  •

% 68.2% من بينهم صرحوا بأنه يجب حجز المناصب لألردنيين فقط، بينما 66.3ناحية أخرى، 

يوافقون على أن المناصب يجب أن تحجز أوال للشباب. الرسم البياني التالي يوضح إجابات المشتركين في 

 االستبيان وموافقتهم أو رفضهم للرأي المنوه عنه أعاله.

 

 

  

 :?Generation Whatوفيما يتعلق بالنظام التعليمي، صرح الشباب بما يلي في استبيان 

 

0.4%

1.0%

0.5%

0.6%

0.4%

74.2%

86.1%

27.0%

66.3%

68.2%

25.4%

13.0%

72.6%

33.0%

31.4%

The only person you can count on in life
is yourself

When we want we can

 In periods of high unemployment, jobs
should be reserved for men

 In periods of high unemployment, jobs
should be reserved for people born in my

country

In periods of high unemployment, jobs
should be reserved for young people

Disagree Agree No Response
غير موافقموافقبدون إجابة

جل في فترة بطالة عالية، يجب حجز المناصب من أ
الشباب

جل في فترة بطالة عالية، يجب حجز المناصب من أ
المواطنين

جل في فترة بطالة عالية، يجب حجز المناصب من أ
الرجال

من اراد استطاع

للنجاح في الحياة ال تعتمد إال على نفسك
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وتبين النتائج أن النظام التعليمي في األردن يعاني من نقص توفير الفرصة بالتساوي للشباب وتهيئتهم جيداً 

 لدخول سوق العمل.

 

( من %73واالندماج في العمل، كانت أعلى نسبة )وعنما سئل الشباب عن رأيهم فيمن يمول فترة الدراسة  •

 المجيبين تعتقد أن على الدولة تحمل هذا العبء.

 

% من الشباب صرح بأن المجتمع األردني ال يمنحهم اإلمكانيات الالزمة لكي يظهروا قدراتهم 82.8 •

 تهم.الحقيقية، بمعني أنه ليس هناك ما يكفي من الفرص لكي يعبروا عن أنفسهم داخل مجتمعا

 

ما يلي مقارنة لما يشعر به المجيبون أو ما شعروا به في المدرسة وبالنسبة لمن أتموا تعليمهم، ما يشعرون  •

 به في مجال العمل:

 

2.0%

1.0%

1.7%

11.0%

4.0%

5.6%

28.4%

21.8%

26.1%

37.9%

36.4%

40.3%

20.7%

36.8%

26.3%

The education system gives everyone a
chance.

The educational system prepares you well for
the job market

The educational system rewards the
deserving

Totally disagree Don't really agree Agree up to a point

Totally agree No Responseبدون إجابة

غير موافق بالمرةموافق إلى حد ما غير موافق تماما  

موافق تماما  

يتوج النظام التعليمي االستحقاق والجدارة

النظام التعليمي اإلعداد المناسب لميدان العمليمنح

يعطي النظام التعليمي الفرصة للجميع
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وتدل النتائج السابقة على أنه سواء المدرسة أو العمل، فتلك األماكن تذكر الشباب بذكريات سلبية، وهي 

الوزارة المعنية اإلجراءات الالزمة فوراً. فالمدرسة والعمل هما المكانين مشكلة ينبغي أن تتخذ إزاءها 

الذي يمضي فيهما الشباب أغلب وقتهم. فإذا كان شعورهم فيها سلبي، فسيكون لذلك بال أدنى شك عواقب 

ة سلبية على حياتهم، وأسرهم، ومجتمعهم، وإنتاجيتهم وقدرتهم على الخلق واالبتكار. هذه المشاعر السلبي

قد تترجم أيضا في نسبة جريمة عالية ومعدالت مرتفعة لتعاطي المخدرات وتدني الحالة الصحية 

اهم سلبيا إن لم يكن بشكل مباشر على التنمية االقتصادية والسياسية سواالكتئاب. عالوة على ذلك، فقد ت

 بين الشباب في األردن.

 

 الشباب والعمل

 

مسائل متعلقة بعملهم، إذا ما كان العمل مناسب لكفاءاتهم، وإذا كان نظام ُطلب من الشباب إبداء رأيهم حول 

المرتبات والحوافز مناسب بمهاراتهم وكفاءاتهم، وما هي أهمية العمل لديهم. الرسم البياني التالي يوضح 

و وجود فجوة كبيرة تحتاج اهتمام أرباب العمل لزيادة االنتاجية واالبتكار ومساهمة الشباب في النم

 االقتصادي في األردن:

 

Scorned

Supported

Lonely

Happy

Unhappy

Respected

None of the above

4.6%

13.9%

19.8%

36.7%

29.5%

34.2%

14.2%

4.5%

23.8%

12.4%

26.7%

30.3%

49.9%
13.8%

How the youth feels at work and at school 

Work School

وال واحدة من التالية

محترم

غير سعيد

سعيد

وحيد

مساند

محتقر

في العملفي المدرسة

ما يشعر به الشباب في العمل والمدرسة
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Do you feel fulfilled in your current job?

Would you say your current job is in line with your
qualifications?

Do you think the pay you are getting is in line with your
qualifications?

How important is work in your life right now?

Do you feel your efforts at work are being rewarded?

2.1

4.8

2.8

4.0

4.2

9.3

16.7

27.2

2.1

17.9

4.7

7.3

15.7

0.4

15.1

17.2

15.1

20.1

3.3

19.8

22.9

25.4

18.8

12.6

23.8

25.2

12.4

9.9

18.1

10.1

18.6

18.3

5.6

59.6

9.1

No Response 0 = Not at all 1 2 3 4 5 = yes, totallyبدون إجابة ال، بالمرةنعم، تماما

هل تحس بأن مجهوداتك في العمل مجازاة؟

في حياتك في الوقت الحالي؟ما مدى أهمية العمل

هل تظن أن المرتبك الذي تتقاضاه مناسب لكفاءاتك؟

هل تظن أن عملك مناسب لكفاءاتك؟

هل تعتبر نفسك منفتحا في عملك اليوم؟
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 تصور المجتمع )رقابة المجتمع والحرية، المخاوف والمشاغل( .5

 

أكدوا ?Generation What كلما عبر الشباب األردني عن المشاكل المهمة من وجهة نظرهم في استبيان 

العمرية أو مستوى التعليم أو الموقع باستمرار على مجموعة من المشاكل المشتركة واآلمال بغض النظر عن فئتهم 

 أو الديانة أو العرق أو الخلفية الجغرافية. حدد الشباب المشاغل التالية عدة مرات، إناث وذكور:

 

التعارض في تصور الشباب لدورهم الخاص وهوياتهم، وتصور المجتمع لمكان الشباب داخل المجتمع،  •

 ضمن العائلة والمجتمع على السواء؛

 ال بين الشباب اإلناث والذكور سيؤثر حتماً بشكل سلبي على فهم كل منهم لآلخر؛ضعف االتص •

 عدم المساواة في فرص التعليم والتمييزـ خاصة في القبول بالجامعات؛ •

 الضغوط االقتصادية على الشباب، خاصة الذكور؛ •

 ني؛المعدل المرتفع للعمال المغتربين يبدو أنه يقلل من فرص عمل الشباب والرقي المه •

 العدد المحدود من البرامج خارج المناهج الدراسية التي تربط الدراسة بالعمل؛ •

 النقص الحاد في مراكز التدريب المهني، عالوة على سوء تقدير المجتمع للمهن اليدوية؛ •

 

 الرسم البياني التالي يمنح تحليال عميقا لوضع العمل والبطالة في األردن:
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العديد من المشاكل التي تثير قلق الشباب عموماً. أوال، نتائج امتحانات التوجيهية، من حيث في األردن يوجد 

أنها تمثل العامل المحدد لمستقبل الطالب، وحقيقة أن المناهج الدراسية ال تتفق مع احتياجات سوق العمل. 

والشابات وتقييد مشاركة والحظنا كذلك نقص في إعادة التأهيل االجتماعي ومراكز إسداء المشورة للشبان 

الفتيات في صنع القرار المتعلق بجميع أوجه حياتهن. وتميل النساء أكثر من الرجال في وصف الفجوة بين 

ما يتفق تصور الرجل لنفسه مع تصور المجتمع له.  اتصورهن الشخصي وتصور المجتمع لهن، بينما غالب

مثل التدخين وتعاطي المخدرات. معينة وتوجد ضغوط سلبية من األقران على الشباب وتنعكس في مظاهر 

المفروضة من معايير الصرح الكثير من الشباب بأنهم يشعرون بالملل، والفراغ، واالكتئاب أو اإلعاقة بسبب 

متاحة لطاقتهم، ونقص الفرص للتعبير عن أنفسهم، وعدم وجود أشخاص المخارج مع قليل من الالمجتمع، 

بالغين لتفهم احتياجاتهم، أو اإلنصات لهم، أو التحدث معهم عن مشاكلهم. كما أن مشاركة الشباب السياسية 
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ل محدودة أيضا في األردن، ويرجع ذلك لنقص الفرص والتشكك في فعالية العمل السياسي الشبابي. وخال

 االنتخابات البرلمانية األخيرة، صوت أكثر من نصف الشباب لمرشح قبيلتهم.

 

 االستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة االستقصائية حول هذا الموضوع:

 

 

 

 

 

 

 

Money is given
too much

importance in
today's society.

One of life's
golden rules is

"either you take
advantage of

people, or people
take advantage of

you"

You can't make it
through life

without some
solidarity

In Jordan, we're
still a long way
from gender

equality

There are too
many idlers in

Jordan

The gap between
the rich and the
poor is widening

in Jordan

 Immigration
enriches cultures

0.8 0.6 1.4 0.8 1.8 0.7 1.5

96.1

37.7

84.1
57.3 58.9

87.0 72.6

3.2

61.8

14.5
41.9 39.3

12.3
25.9

Youth perception on the following statements 
(results are  viewed in percentages)

No Response Agree Disagree

ما رأيك فيما يلي؟

(النتائج بالنسب المئوية)

بدون إجابة موافق غير موافق

يساهم المهاجرون 
يفي الرواج الثقاف

ياء بين األثرالفجوة
والفقراء تزداد 
اتساعا في األردن

هناك الكثير من
في العاطلين 
األردن

ال يزال األردن 
ن بعيدا كل البعد ع
المساواة بين 
الجنسين

ال يمكن النجاح 
في الحياة بدون

تضامن

من أهم دروس الحياة، 
إن لم تستغل الناس 

استغلوك

ة يحظى المال برتب
بالغة األهمية في
مجتمعنا اليوم
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% من الشباب صرحوا بأنهم ينزعجون من الرجال 92.9كما يمكننا أن نرى في الرسم البياني التالي،  •

يصفرون على النساء في الشارع. وهذه ظاهرة كبرى في األردن، وتؤدي أحيانا ألشكال تحرش الذين 

% من الذكور 94أخرى ثقيلة وحاالت اغتصاب. ويوضح الرسم البياني أيضا أن هذه الظاهرة تزعج 

 المجيبين على االستبيان:

 

 

There are too many taxes

There's too much violence

 There are too many poor people

There are too many rich people

There are too many civil servants

There are too many old people

There's too much injustice

There's too much freedom

There's too much individualism

There's too much drugs

0.2

0.5

0.0

0.3

2.7

1.9

0.8

1.2

1.1

0.8

97.0

83.6

99.2

66.7

81.6

53.0

91.1

31.4

70.6

71.7

2.8

15.9

0.8

33.0

15.7

45.1

8.2

67.4

28.3

27.5

The youth's opinion on the following statements 

No Response yes no

ما رأيك فيما يلي؟

بدون إجابة نعم ال

هناك الكثير من المخدرات

هناك الكثير من الفردية

هناك الكثير من الحريات

هناك الكثير من الظلم

هناك الكثير من المسنين

هناك الكثير من الموظفين العموميين

هناك الكثير من األغنياء

هناك الكثير من الفقراء

هناك الكثير من العنف

هناك الكثير من الضرائب

 الرجال الذين يغازلون النساء في الشارع...

ب
س
لن
ا

 

 يزعجني ذلك

 يزعجني ذلكال 

 

  إناث  رجال

  الجنس
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 األخالق والحياة الخاصة )الزواج، األسرة(، الحب والجنس .6

 

في األردن، التحية والوداع طويلة وصادقة. حتى الرد على الهاتف يبدأ بعبارة "كيف حالك؟" بعدة طرق 

بوابل من اللطف  ويرحبوا بهمالزائرون و/أو األصدقاء في المنزل للعشاء، واألردنيون يدعون كثيراً مختلفة. 

ظهار البدن. وأغلب المسلمين ال النساء مالبس معقولة وغالبا ما تنزعج من إترتدي والسخاء والطعام. 

يشربون الخمر. والرجال يخلعون األحذية قبل دخول المساجد، وانتقلت تلك العادة إلى بعض المنازل. 

بعضهم باليد أو بالحضن أو التقبيل في الساحة العامة، ولكن مالمسة الرجال  يحيوناألصدقاء من نفس الجنس 

 على المرأة باليد ما لم تمد يدها أوالً.للنساء محدودة. فالرجل ال يلقي التحية 

 

الزواج وإنجاب األوالد أولويتان لدى سكان األردن. أغلب الزيجات منظمة من قبل والد العروس. إال أن 

 . أكثر فأكثر األزمنة تغيرت، وبدأ المجتمع يشاهد زيجات غير تقليدية

 

وغالبا ما يتزوج أوالد العم أوالد الخال من بعضهم، وقد يحدث أال يعرف العروسان بعضهما حتى الخطوبة. 

وتتم مراسم الزواج على مرحلتين، حفلة الخطوبة والعرس. بعد حفلة الخطوبة، تبدأ مرحلة التعارف بين 

ين رسميا. فإذا رغبا في عدم العروسين والمقابلة. بعد أن يوقع الخطيبان على كتب الكتاب يصبحا متزوج

مواصلة القران، عليهما الطالق حتى وإن لم يعيشا معاً بعد. ال بد أن تكون العروس عذراء ليلة العرس. وفي 

اي وقت، يجوز للزوج أن يتزوج من أخرى حتى أربعة )تعدد الزوجات(. والطالق محلل. في حالة الطالق، 

السبب، للمرأة أن تختار أن تظل متزوجة حتى وإن كانت هناك  تؤول حضانة األوالد تلقائيا لألب، ولهذا

كمنبوذة. حق المرأة في طلب الطالق حديث، وقبل المجتمع األردني زوجات أخرى. المرأة المطلقة ينظر إليها 

 ذلك كان الرجل هو الوحيد الذي يمكن أن يطلب الطالق.

حمالت التوعية بفوائد تحديد النسل وأصبحت ونسل برامج تحديد التم تكثيف ومن أجل تبطيء النمو السكاني، 

 العديد من النساء اليوم يستعملن وسائل تحديد النسل.

اإلرث يخضع للشريعة اإلسالمية. تتلقى المرأة نصف إرث الرجل. عالقات القرابة تغلب عليها السلطة 

 .األبوية. األسرة الموسعة هي التي تربط العالقات في المجتمع وتنظم القبائل

 

وتعتبر مهمة المرأة الرئيسية العناية باألطفال واألوالد الصغار. وبعد ميالد االبن األول، يحمل األب واألم اسم 

 الطفل. فإذا كان اسم االبن محمد يصبح األب أبو محمد واألم، أم محمد.
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 الموضوع:االستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة االستقصائية حول هذا 

 األخالقيات، رقابة المجتمع، الحريات والحياة الخاصة 

 

 يوضح الرسم البياني التالي توزيع البيانات حسب الجنس للحاالت التالي:

 % من الشباب األردني الذي اشترك في االستبيان يعتبر أن المثلية الجنسية أمر مزعج.65 •

 االنترنت مثل "تيندر" مزعجة.% من الشباب يعتبر أن تطبيقات التعارف على 54 •

 % من الشباب ينزعج من رؤية امرأة في الشارع بمالبس ضيقة.58.7 •

 

 

 

 الحديث عن الجنس في األردن ال يجب أن يكون خطا أحمر.% من المجيبين يوافقون على أن 66.8 •

% من المجيبين يوافقون أيضا على فكرة أن "كل شخص حر في حياته الخاصة كما يريد وفي 85.3 •

إطاره الشخصي بشرط أن يوافق الطرفان على ذلك // كل شخص يبقى حر في اختيار عالقاته الحميمة في 

 الطرفان.إطاره الشخصي وبشرط أن يوافق 

وكما يمكننا أن نرى في الرسم البياني التالي )التوزيع بين اإلناث والرجال المجيبين( أن أغلب الشباب  •

% من المشتركين صرحوا 32.1%( يعتبرون شرب الخمور متناقض مع قيمهم الشخصية، بينما 38.6)

% من 28.4ا لذة، هبأنهم ال يشربون الخمور ولكن ال يزعجهم أن يشربها اآلخرون وبعضهم يعتبر

 المشتركين.

 هل يزعجك...

ب
س
لن
 ا

 نساء

 رجال

تطبيقات التعارف على 

 االنترنت مثل "تيندر"

 

مشاهدة سيدة بمالبس 

 ضيقة
 المثلية الجنسية
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 أظهر بيانات أخرى مفيدة حول المظاهر التالية: ?Generation Whatاستبيان 

% من المجيبين صرحوا بأن ذلك ال يتفق مع قيمهم 79على السؤال حول رأي الشباب في تعاطي المخدرات،  •

 الشخصية، بينما قال اآلخرون أنها عبارة عن لذة.

 % من بينهم صرحوا بأن والديهم ال يسمحوا لهم بالحياة كما يشاؤون.67.9 •

 % من المشتركين صرحوا بأنهم لم يشربوا الخمر ولم يدخنوا أبداً أمام والديهم.68.7 •

الجرائم الجنسية الذين ال يعاقبهم  ي% من الشباب المشترك في االستبيان عبروا عن غضبهم إزاء مرتكب93.8 •

 القضاء في جميع الحاالت.

 اء بدون ألعاب الكترونية.يمكنهم أن يكونوا سعد إنه% من الشباب قالوا 78.1في األردن،  •

لى التقدمية إحسب نتائج االستبيان، عندما يتخذ الشباب القرار بالتصويت يكون ذلك للمرشح الذي يدعو  •

 االجتماعية، وتحرير االقتصاد، وتدخل الدولة في تنظيم السوق.

 

 الزواج

يصرح به في األردن. % من الشباب يعتقدون أن إقامة العالقات الجنسية قبل الزواج ال يجب أن 70.8 •

 ويوضح الرسم البياني التالي اإلجابات بحسب الجنس.

 في رأيك، شرب الكحول هو...

ب
س
لن
ا

 

 نساء

 

 رجال

غير منطبق مع قيمي 

الشخصية، لكن ال 

يزعجني ذلك من قبل 

 اآلخرين

 
غير منطبق مع قيمي 

 الشخصية

 عبارة عن لذة 

 

 الجنس
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عادة جيدة، بينما % من الشباب الذي شارك في االستبيان يعتقد أن عادة تطليق الزوجة ليست 37.4 •

 % يرونها شيء طبيعي.33.1

% من المشتركين، أما الباقين فيرونه شيء عادي. وعندما 71.8كما أن تعدد الزوجات ليس مقبول من  •

% من اإلناث يرفضن تعدد الزوجات، وتقل األعداد حتى 84نحلل النتائج حسب جنس المجيبين نالحظ أن 

 % من الذكور المجيبين.60تصل إلى 

 

 

 

 سنة. 18أن السن األدنى المصرح به للزواج يجب أال يقل عن ب% من المجيبين صرحوا 85.54 •

 تعدد الزوجات مقبول...

ب
س
لن
 ا

  إناث  رجال

  الجنس

 نعم

 ال

 

 لعالقات الجنسية قبل الزواجا تصريح ه ينبغيهل تعتقد أن

 ؟في بلدك

ب
س
لن
ا

 

 إناث رجال

 الجنس

 نعم

 ال
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( منهم يعتقدون أن %36يوضح الرسم البياني التالي آراء الشباب حول الزواج. نالحظ هنا أن األغلبية ) •

 مطلبا ضروريا.ذلك 

 

في االستبيان، ُطلب من المجيبين التعليق على الحاالت التالية: "ينبغي أن يكون للعائلة حقا في اختيار زوج  •

 أو زوجة أبنائهم وبناتهم". وفيما يلي األرقام المأخوذة من المجيبين في األردن:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بدون إجابة

 

 0.8 

 طرف عائلتيلدي رأي في ذلك لكن لن أقف ضد منع كلي من 

 

20.6 

 أبدا ، ذلك هو اختياري الشخصي

 

 34.5 

 يمكننا أن نناقش ذلك ولكن يبقى للحب الكلمة األخيرة

 

 44.1 

1%

15%

36%
23%

25%

non réponse

It's a piece of paper That doesn't
mean anything anymore

It's a requirement Where I come
from, it's necessary.

It's my dream! It's the best way to
tell your partner that you truly love
them

It's not for me Living together and /
or having children are much more
important commitments

بدون إجابة

هو مجرد قطعة ورق، ال تعني أي شيء 
اليوم

من حيث آتي هو مطلب وضرورة

ب وأفضل طريقة تثبيت بها لمن تح! هو حلمي
أنك تحبه فعال  

.أن أعيش مع شخص آخر هذا ليس لي
أنجب أطفاال فهذا ارتباط أكثر أهميةأو/و
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7.  

 الحب، العالقات، الجنس

% من الشباب يولي أهمية كبيرة لعالقات الحب. يوضح الرسم البياني التالي تفاصيل إجابات 30.4 •

 األردني:الشباب 

 

في العالقات، تكون الثقة حيوية لدى شباب األردن، كما نرى في الرسم البياني التالي الذي يوضح إجابات  •

 الشباب األردني:

 

 

1%

21%

22%

30%

22%

4%

non réponse Vital Important Rather important Secondary Trivialبدون إجابة حيوي مهم مهم إلى حد ما ثانويتافه

1%

5%

86%

8%

0%

No Response

Past = It was good for
our parents

Vital = This is the
condition sine qua
non

Not systematic =
case by case, on a
case-by-case basis

Something that goes
around discreetly

بدون إجابة

كان ذلك جيدا = الماضي 
لوالديك

هو شرط ال غنى = حيوي 
عنه

كل حالة = ليس بالضرورة 
بحالتها، على أساس كل حالة

هو شيء نلتف حوله بكل
سرية
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% من الشباب يعتبر أن الطالق يكون ضروريا في بعض Generation What? ،74.9في استبيان  •

بعض يرى أنه داء القرن العصري، وأن الحاالت لألشخاص الذين يتطلعون لالنفتاح الشخصي، وال

 األشخاص يبحثون عن سعادتهم الشخصية السريعة.

% من الشباب الذين أجابوا على االستبيان ينزعجون من شخص يعيش في عالقة زوجية ومع ذلك 90.5 •

 يغازل شخصا آخرا.

 لهذا المعنى:ماذا تعنى عالقات الحب للشباب األردني؟ الرسم البياني التالي يمنحنا نظرة عامة  •

 

ا شكل من أشكال االنحراف، ه% من المجيبين في األردن يشمئزون من الصور اإلباحية ويرون أن30.9 •

 ا شيء يمكنك أن تقع عليه من آن ألخر.ه% يرون أن23.2بينما 

 

1.9%

31.5%

21.4%

8.0%

34.2%

3.1%

non réponse Happiness
The only path

to true
happiness

A
commitment

Renewed
every day

Fun The
pleasure of

the flesh
renewed day

after day

Reassurance
It makes your

life more
comfortable

Pain A source
of suffering

بدون إجابة السعادة
الطريق الوحيد 
للحصول على 
ةالسعادة الحقيقي

ارتباط يتجدد في
كل يوم

متعة
ملذات الجسد 
المتجددة كل يوم

الطمأنينة
الزواج يجعل 
ةحياتك أكثر راح

مصدر شقاء وألم

2.6%

18.5%

9.9%

14.8%

23.2%

30.9%

non réponse

Private A little solitary pleasure

Spicy It adds a bit of spice to your relationship

Just a bit of fun It's mainly for a laugh with your
mates

At random Something you come across from
time to time

It's disgusting It's a form of perversion

بدون إجابة

شيء حميمي، لذة شخصية

حريفة، تضيف بعض اإلثارة على العالقات

للمزاح فقط، شيء تمزح به مع أصدقائك

الصدفةصدفة، شيء تقع عليه بمحض

مقززة، وشكل من أشكال االنحراف
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 % من الشباب المجيب على االستبيان صرحوا بأنهم لم يقيموا عالقات حب متعددة في آن واحد.81.2

 الدين .8

 

% 92يتسم األردن بالتسامح، وهو دولة إسالمية ترحب بجميع األديان. أغلب سكان األردن مسلمين، حوالي 

% شيعة أو صوفيين. مدن جنوب األردن تعد عددا كبيرا من المسلمين. المسيحيون، يعيشون في 1سنة و

أو  كاثوليكيينالمسيحيون في أغلبهم  % من أديان أخرى.1% من السكان وهناك 6الغالب في عمان، يمثلون 

التي يحافظ عليها األردنيون جيداً، فهناك الكثير من  أوجه االنفتاح. ويعتبر الدين وجها من أرثوذكسيين

جماعات التبشير في البلد. كما أن األردن يحتوي أيضا على العديد من المناطق األثرية الدينية وبعض الكنائس 

المعروفة، مثل: "بيت عنيا عبر األردن" أو مغطس السيد المسيح، حيث عمد  قدم الحضاراتالتي ترجع أل

يوحنا المعمداني المسيح، وجبل نيبو، كنيسة صغيرة تطل على البحر الميت وتحتوي على تابوت العهد ومذبح 

ر المسيح وعمل معجزة خنازيالسيد حرق البخور. موقع أم قيس األثري، يشرف على بحيرة طبريا حيث َمرَّ 

  جدارا، وأخيراً مدينة بترا التي ذكرت في العهد القديم أكثر من مرة وهي اليوم مقبرة إسالمية.

 االستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة االستقصائية حول هذا الموضوع:

 

اب على النحو "ال أريد رؤية الزعماء الدينيين يتدخلون في الحياة السياسية"، أجاب الشب حول اآلراء التالية: •

 التالي:

 % يوافقون65.26

 % ال يوافقون32.5

 % رفضوا اإلجابة2.25

 النتائج لنفس السؤال حسب جنس المجيبين، وعمرهم ومستوى تعليمهم. ةالتالي ةم البيانيوالرس ونيوضح
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 في يتدخلون الزعماء الدينيون ال أريد رؤية

 ةيالسياس الشؤون

ب
س
لن
 ا

  إناث  رجال

  الجنس

 غير موافق

 موافق

 

 في يتدخلون الزعماء الدينيون ال أريد رؤية

 ةيالسياس الشؤون

ب
س
لن
 ا

 غير موافق

 

 موافق

ISCED <4 أو آخر 

  مستوى التعليم

ISCED ≥4  
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"ينبغي أن يمنع الزواج الديني في غياب زواج مدني"،  لفكرة وعندما سئل الشباب حول قبولهم أو رفضهم •

 وفيما يلي األرقام بالتفصيل: النصف تقريباً وافقوا على ذلك.

 % يوافقون51.22

 % ال يوافقون45.74

 % رفضوا اإلجابة3.04

 

 تعليمهم:يوضح الرسم البياني التالي النتائج لنفس السؤال حسب جنس المجيبين، وعمرهم ومستوى 

 

 في يتدخلون الزعماء الدينيون ال أريد رؤية

 ةيالسياس الشؤون

ب
س
لن
 ا

 غير موافق

 

 موافق

 

 سنة 24-18 سنة 25-34

  العمر
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وافق على ذلك أغلب المجيبين، كما يظهر في  "اليوم، في مجتمعنا، يحظى الدين بمكانة بالغة األهمية". •

 الشكل التالي:

 % يوافقون69.84

 يوافقون% ال 29.03

 % رفضوا اإلجابة1.12

 

وعندما سئل الشباب عن رأيهم في ارتداء الفتيات للحجاب اإلسالمي وهل يجب أن يكون إجباريا، محظورا  •

 أو اختيار شخصي للفتاة، أجاب المشتركون كالتالي:

 % يعتقدون أن ذلك اختيار شخصي75.11

 % يعتقدون أنه يجب أن يمنع3.13

 يجب أن يكون إجباريا% يعتقدون أنه 21.76

 

 

 

 

 

 

 الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني 

ب
س
لن
 ا

  إناث  رجال

  الجنس

 غير موافق

 موافق

 موافق

 



 

 35 

 تصور العالم العربي والهوية العربية .9

 

ويستند ذلك كشخص عربي واالرتباط بالعروبة.  تصور الذات إن الهوية العربية هي هدف أو حالة خاصة في

وأرض تشترك في تاريخ واحد، وفي تجارب واحدة بما تحتويه من  القديمعلى الثقافة المشتركة، والنسب 

. الهوية العربية تنفصل عن الهوية والقبائل هذه النقاط المشتركة على مستوى اإلقليم .نزاعات ومواجهات

 هناك قبائل عربية مسيحية وقبائل عربية يهودية. تانتشار اإلسالم، فمن الناحية التاريخية كان وتسبق الدينية

فالعرب هم مجموعات مختلفة من حيث االنتماء الديني والممارسات الدينية. أغلب العرب مسلمون، وفيهم أقلية 

 وز وبهائيين.تعتنق ديانات أخرى، أغلبهم من المسيحيين إال أن هناك أيضا در

 

 أغلب اللوائح القضائية في الدول العربية تُنفذ في إطار الشريعة اإلسالمية.و

 ويمكننا أن نرى فئات متعددة تحت مسمى الهوية العربية، مثال:

 

 .للجنس المتوسطي ، ذو األغلبيةالقوقازي للجنس الساميالفرع  ينتمي العرب إلى الهوية العرقية: •

 

وهي تحدد االنتماء للعروبة من ناحية اللغة،  هي عنصر آخر من عناصر الهوية العربية :اإلثنيةالهوية  •

 والهوية، والثقافة، والمجتمع، والسلف، والتاريخ، والسياسة، والقومية وجينية الجغرافية.

 

. هو الشعور باألمة كمجتمع أمة واحدةهي هوية الفرد أو شعوره باالنتماء لدولة واحدة أو  الهوية القومية: •

 أيديولوجية قومية تحتفل هي القومية العربية مترابط ومتماسك، يمثل بعادات وثقافة ولغة وسياسات متميزة.

. بيالعر في العالم الوحدة السياسية ، بإحياء الشباب والعرب ينادي. وواألدب واللغةبأمجاد الحضارة العربية، 

 بين شعوب الدول العربية. تاريخية و ثقافية ،سياسية ،و فكرة القومية العربية هي الحاجة إلى وحدة اثنية

 

حتى قرابة القرن الرابع، كان أغلب العرب يؤمنون بعدة آلهة. وحتى وإن كان  الهوية الدينية: •

 يهودية ومسيحية، إال أن عبادة اآللهة ظلت الديانة الغالبة في الثقافات التي سبقت ظهور اإلسالم. أقليات هناك

 

تتسم الثقافة العربية باالتساق التام. فالساحة الثقافية العربية اتسمت على مر التاريخ بالتالحم  فية:الهوية الثقا •

وهوية الثقافة العربية خضعت للتقييم من خالل أربع مقاييس تقيس خصائص الثقافة العربية الرئيسية:  الوثيق.

  السلوك الجنسي.الديانة، المجموعات، االعتقاد بالترتيب الجنسي والمواقف إزاء 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Identity_(social_science)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tribes_of_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Pre-Islamic_Arabia
https://en.wikipedia.org/wiki/Nation
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_nationalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_nationalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_nationalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabs
https://en.wikipedia.org/wiki/Political_union
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_world
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_world
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_world
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethnic_group
https://en.wikipedia.org/wiki/Politics
https://en.wikipedia.org/wiki/Culture
https://en.wikipedia.org/wiki/History
https://en.wikipedia.org/wiki/Judaism
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أو  أو القبيلة ، أو الدين،أو العرق ،من اللغة بالنسبة لبعض العرب، هذه الهوية تذهب لما ابعد الهوية اللغوية: •

تمتد لتتجاوز  العربية بين جميع العرب. وبما أن اللغةاإلقليم. وبالتالي يمكن اعتبار اللغة العربية قاسما مشتركا 

 .القومية العربية حدود الدول العربية، وبالتالي تساهم اللغة العربية في خلق

 

 االستنتاجات الرئيسية التي خلصت إليها الدراسة االستقصائية حول هذا الموضوع:

 

% من المجيبين صرحوا بأنهم ال يثقون فيه 44.3وعندما سئل الشباب حول مدى ثقتهم في العالم العربي،   •

 % صرحوا بأنهم يثقون فيه إلى حد ما.36.7بالمرة، بينما 

 

%، 50.34وبالنسبة للشباب األردني الذي شارك في االستبيان، يعد اتحاد األمم العربية وهم تاريخي لدى   •

%، ومشروع المستقبل الوحيد لدى 8.77%، ونظام سيطرة وتحكم لدى 25.42لدى  ومشروع ضروري

13.05.% 

 

تطور في اتجاه ي% بأنه 66.68وعندما سئل الشباب حول تصاعد التطرف الديني في العالم العربي، صرح  •

 تطور في اتجاه إيجابي.ي% يرونه 7.86تطور في المنطقة وي% ال يرون أن التطرف 23.39سلبي. إال أن 

نتائج اإلجابة على هذا السؤال حسب الجنس والعمر ومستوى التعليم  ةالتالي ةم البيانيويمكننا أن نرى في الرس •

 بين المجيبين:

 

 ما رأيك في تصاعد التطرف الديني في العالم العربي؟

ب
س
لن
ا

 

  إناث  رجال

  الجنس

 يتطور، وأعتقد في اتجاه سلبي

 تطور، وأعتقد في اتجاه إيجابيي

 ال أعتقد أن الطرف يتطور 

https://en.wikipedia.org/wiki/Language
https://en.wikipedia.org/wiki/Race_(human_categorization)
https://en.wikipedia.org/wiki/Tribe
https://en.wikipedia.org/wiki/Arabic
https://en.wikipedia.org/wiki/Arab_nationalism
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 ما رأيك في تصاعد التطرف الديني في العالم العربي؟

ب
س
لن
ا

 

 يتطور، وأعتقد في اتجاه سلبي

 إيجابييتطور، وأعتقد في اتجاه 

 ال أعتقد أن الطرف يتطور 

 سنة 24-18 سنة 25-34

  العمر

 ما رأيك في تصاعد التطرف الديني في العالم العربي؟

ب
س
لن
 ا

 يتطور، وأعتقد في اتجاه سلبي

 يتطور، وأعتقد في اتجاه إيجابي

 ال أعتقد أن الطرف يتطور 

ISCED <4 أو آخر 

  مستوى التعليم

ISCED ≥4  
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% من المجيبين يرون أن وطنهم يجب أن يفتح حدوده 47.85األردن،  ?Generation Whatاستبيان في 

% يرون أن الحدود يجب أن تفتح للجميع. الرسم البياني التالي يوضح 26.27لالجئي المناطق الحربية، بينما 

 تفاصيل اآلراء حول فتح حدود األردن:

 

دة سياسية واقتصادية في العالم % من الشباب األردني الذي شارك في االستبيان يريدون رؤية وح89.81 •

 العربي.

وحسب نتائج االستبيان، يجب أن يظل األردن قبل كل شيء أمة مستقلة ذات سيادة. الرسم البياني التالي  •

 يعبر عن منظور الشباب حول األردن كأمة:

 

 

26.27%

4.03%

1.63%

4.34%

3.65%

47.85%

10.82%

1.41%

To everyone

To migrants from developed countries

To migrants from developing countries

To   n o b o d y

To quotas determined by job and country of origin

To refugees from war zones

To well educated people from around the world

No Responseبدون إجابة

مهاجرو الدول النامية

ال أحد

والبلد واألصلحصص من المهاجرين حسب المهنة 

الجئو المناطق الحربية

حميع أنحاء العالمعليا منالحاصلين على شهادات

مهاجرو الدول المتقدمة

للجميع

34.69%

18.21%

18.34%

9.36%

17.49%

1.92%

Remains independent and sovereign

Should have bonds with other Arab
countries

Should share links with other Islamic
countries

Should share links with other
countries of the Mediterranean…

Should share links with the
European Union

No Responseبدون إجابة

تشارك روابط مع االتحاد األوروبي

تشارك روابط مع دول البحر المتوسط 
األخرى

تشارك روابط مع الدول اإلسالمية األخرى

تشارك روابط مع الدول العربية األخرى

تظل مستقلة وذات سيادة
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 االتحاد األوروبي

 

( ممن شاركوا في االستبيان، يعتبرون أن االتحاد األوروبي نموذج %41.11أغلب الشباب األردني ) •

% 3.08على الرغم من فشله في المحافظة على السلم بين أعضاءه. غير أن ويدعو للتنمية للديمقراطية 

االنهيار، % إنشاء صناعي مهدد ب6.13% شريك يشارك نفس االهتمامات، و4.27منهم يرونه كقلعة، و

% من الشباب المجيبين 23.73% أجر أكبر وأمان الوظائف، و9.12% واحة احترام وتسامح، و9.39

 يرونه تدخال في الشؤون السياسية للدول األخرى.

 

وعندما سأل االستبيان الشباب ما إذا كان "الشباب األردني يشعر بأنه عربي"، أغلب المجيبين أجابوا نعم،  •

نتائج اإلجابة على هذا السؤال حسب  ونيوضح ةالتالي ةم البيانيوا على ذلك. الرس% منهم وافقو70.74و

 الجنس والعمر ومستوى تعليم المجيبين:

 

 

 

 

 

 

 هل تشعر بأنك عربي؟

ب
س
لن
 ا

 إناث رجال

 
 الجنس

 نعم

 ال

 

 هل تشعر بأنك عربي؟

ب
س
لن
 ا

 نعم

 ال

 

 سنة 24-18 سنة 25-34
  العمر
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سأل الشباب األردني "ماذا يعني لك أن تكون عربيا؟" وكانت النتائج  ?Generation Whatاستبيان  •

 كالتالي:

 % من المشتركين يعتبرون أنه االنتماء لمجتمع يتجاوز الحدود الوطنية؛20.64

 األمة األكثر افتخارا في العالم؛ م% يعني رفع عل8.44و

 هو السكن في وطن عربي؛ %13.67و

 شخصيتي المستقلة؛% ال يعني ذلك شيئا، لدي 26.78و

 % هو التشارك في نفس األرض؛20.57

 % هو التشارك في هوية واحدة؛8.34و

 % رفضوا اإلجابة.1.56و

 

حسب نتائج االستبيان، أغلب شباب األردن يشعر بأنه جزء من العالم أكثر من أي مجموعة شعوب أخرى.  •

مدينتك/إقليمك، وطنك، العالم العربي، أو العالم"، الحظنا النتائج وعلى السؤال "تشعر أنك تنتمي أوال إلى 

 التالية:

 % يشعرون أنهم جزء من العالم؛37.69

 % أنهم جزء من العالم العربي؛10.65و

 % بأنهم ينتمون أوال لمدينتهم/إقليمهم؛16.48و

 % لوطنهم؛33.74و

 % رفضوا اإلجابة.1.44و

 نتائج اإلجابة على هذا السؤال بحسب الجنس:الرسم البياني التالي يوضح 

ب
س
لن
 ا

 نعم

 ال

 

ISCED <4 أو آخر 

  مستوى التعليم

ISCED ≥4 

 هل تشعر بأنك عربي؟
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سأل المشتركين ايضا هل لديهم أصدقاء في العالم العربي غير بلدهم  ?Generation Whatاستبيان  •

 األصلي؟ وكانت النتائج كالتالي:

% أجابوا بأنهم لديهم أصدقاء على األقل في بلدين 36.3% لديهم أصدقاء في بلد عربي آخر، 77.3

 ؛% أجابوا "نعم" في بلد آخر غير بلدي"41عربيين آخرين، و

 اصدقاء في بلد عربي آخر؛ % أجابوا، ليس لدي22.3

 % رفضوا اإلجابة.0.5و 

 

  

 تشعر بأنك تنتمي أوال ...

ب
س
لن
 ا

 إناث رجال

 الجنس 

 العالم

 العالم العربي

 وطنك

 مدينتك، إقليمك
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 السياسة والديمقراطية والمشاركات )الثقة في المؤسسات، اإلرهاب( .10

 

يظل األردن هدف ذو قيمة عالية للدولة اإلسالمية والجهاديين السنيين اآلخرين. التطرف بين أعضاء القوات 

التجربة في سوريا والعراق الناشطين فرصة لتحسين تمنح األمنية من المستوى األدنى يمثل تهديدا جادا. 

ة. مما يرفع احتماالت العمليات اإلرهابية مهاراتهم القتالية ومعارفهم في صناعة األجهزة التفجيرية االرتجالي

الناجحة في المواقع السياحية، والمراكز التجارية واألهداف الديبلوماسية في عمان. غير أن خدمات أمن الدولة 

قادرة على التصدي الستشراء هذه الحملة المستمرة. العدد القليل خالل السنوات الخمسة الماضية يؤكد على 

 الدولة.مهارات خدمات أمن 

 

غير أنه من المستبعد أن تشن سوريا حربا ضج األردن، ألنها ال تتمتع بالقدرات الالزمة كما أن الدولة ال تقع 

ضمن مصالح حكومة األسد. وبالتالي فاحتمال الحرب بين األردن وسوريا ضعيف جداً. على الرغم من أن 

من غير المرجح أبداُ أن ينقضها األردن. كما أن  البرلمان يعيد حالياً النظر في اتفاقية السالم مع إسرائيل إال أنه

قوات حرس الحدود األردنية الفعالة تجعل احتمال اعتداء جهاديو الدولة االسالمية الفارين من العراق وسوريا 

 إرهابية محدودة. عملياتالجهاديون العائدون بومن المحتمل أن يقوم على األراضي األردنية مستبعد. 

 

 ت الحكوميةالثقة في المؤسسا

 

سأل االستبيان الشباب حول ثقتهم في قطاعات ومؤسسات مختلفة في األردن. وعندما أتيحت لهم الفرصة 

للتحدث بحرية، صرح الكثير منهم بأنهم ال يتقون في تلك المؤسسات. ويوضح الرسم البياني التالي األرقام في 

 األردن:
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 السياسة والمشاركة السياسية

 

األردني المشترك في االستبيان ال يتفق مع مقولة أن رجال السياسة لم تعد لهم أية سلطة اليوم. ومن الشباب  •

، وأنه ينبغي منح مزيد من السلطات إلى اليوم ناحية أخرى، يتفقون على أن البنوك والمال يحكمون العالم

 النقابات المهنية. ويوضح الرسم البياني التالي تلك النتائج:

 

 من المجيبين في األردن يعتقدون أن السياسيين فاسدون.% 96 •

Politicians no
longer have any

power

Banks and
money rule the

world

Trade unions
should be given

more power

0.9% 0.6% 2.1%

37.4%

94.0% 81.6%

61.8%

5.4% 16.2%

No Reponse Agree Disagreeإجابةبدون موافق غير موافق

أية لم يعد للسياسيين
سلطة اليوم

البنوك والمال 
يحكمون العالم 

اليوم

ينبغي منح مزيد من 
ةالسلطة للنقابات المهني

4.1 2.4 2.4 4.4 3.0 3.1 2.1 2.7

49.3

13.6 7.7
15.5

41.1
25.5

14.3
24.5

32.7

28.2
17.3

31.3

39.8

35.5
37.1

44.2

12.4

38.7

37.2

34.4

13.4

28.5
37.0

25.7

1.6
17.1

35.4
14.4

2.7 7.5 9.5 2.9

No Response 0 = Not at all 1 2 3 = Yes, totallyبدون إجابة ال بالمرة نعم، تماما
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% من الشباب صرحوا بأنهم لن يشاركوا بنشاط في أي حركة ثورية أو تمرد شعبي مثل الربيع 66.8 •

 العربي إن حدث غداً.

 

آخرون % من األردنيين صرحوا بأنهم لم يهتموا أبداً وال يهتمون باالنضمام لمنظمة سياسية، بينما 56 •

 عبروا عن آراء مختلفة كما يظهر في الرسم البياني أدناه:

 

 

 

4%

55%

41%

Politicians are corrupt?

No, almost none Yes, few ones Yes, almost all of them  ال واحد منهم تقريبا نعم، بعضهم نعم، كلهم تقريبا  

فاسدون؟السياسيونهل

1% 7%
3%

33%56%

Have you ever belonged to a political 
organization? 

No Response Yes, and I like it!

Yes, but I wouldn't do it again No, but I'd like to try

No, and I'm not interested!

شاركت في منظمة سياسية؟سبق أنهل

بدون إجابة

ولن أكرر التجربةنعم،

ال، ال يهمني ذلك

راجربت ذلك وأعجبتني التجربة كثي

المجال ال يزال مفتوحا  ال، ولكن
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 المشاركة )خارج إطار السياسة(

 

سأل االستبيان الشباب عما إذا سبق وشاركوا في جمعية رياضية أو فنية أو أية أنشطة خارجه عن إطار  •

البياني التالي يوضح اإلجابات بالتفصيل، الدراسة أو العمل، أو جمعية محلية أو مؤسسة مجتمعية. الرسم 

ويتضح من خالله أن الشباب يملك الطاقة والقدرة على االبتكار والخلق وال ينقصه سوى أن تتاح له الفرصة 

 للتعبير عنها:

 

% 89.1% من الشباب صرحوا بأنه يجب الرجوع للخدمة العسكرية اإلجبارية للرجال والنساء، و56.6 •

على أن الدولة يجب أن تؤسس خدمة بديلة عن الخدمة العسكرية على شكل خدمة  من الشباب يوافقون

 مواطنة )إنسانية، صحية، بيئية(.

 

 

 اإلرهاب

يرى أن اإلرهاب ال  ?Generation What% من الشباب األردني الذي شارك في استبيان 86.9 •

 العكس.بيتطابق مع قيم اإلسالم، بينما الباقين صرحوا 

 الثورات العربية والديمقراطية

% من الشباب الذي اشترك في االستبيان صرح برفضه لفكرة أن "الديمقراطية هي أسوأ اشكال 73.9 •

 الحكم".

يعتقدون أنه حق % 39.2% يرون أن التصويت في االنتخابات هو وهم ديمقراطي بدون فائدة، بينما 50 •

 أساسي للجميع، وأنه واجب وطني ينبغي أن يكون إجباريا.

0.0% 0.3% 1.2% 0.8%

25.4%
18.5%

58.7%

22.5%

7.8% 5.5%
10.6%

7.0%

40.9%
47.1%

23.2%

35.8%
25.9% 28.6%

6.3%

34.0%

a sport-related organization an arts-related organization an extracurricular or extra-
professional project

a local or community
association

Youth engagement in the Jordanian society 

No Response Yes, and I like it! Yes, but I wouldn't do it again

األردني في المجتمعمشاركة الشباب

بدون إجابة جربت ذلك وأعجبتني التجربةولكنني لن أكرر التجربةنعم،

منظمة رياضيةمنظمة فنية أو ثقافيةخارج إطار الدراسة أو العملجمعية محلية أو سكانية
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 % من بينهم ال يزالوا يشعرون بآثار االستعمار األوروبي.59 •

% 28.1كانت سلبية في مجملها، بينما  2011% من المجيبين، الثورات العربية في 57.3وبالنسبة لـ  •

 وا بأنها كانت أحداث إيجابية.% صرح14.2صرحوا بأنها لم تغير أي شيء. غير أن 

في االستبيان، سئل الشباب عما يستنتجونه من الثورات العربية. أعلن أغلبهم بأنها مؤامرات تهدف لخلخلة  •

 العالم العربي، وقال آخرون بأنها عالمة أمل. الرسم البياني التالي يوضح نتائج هذا السؤال بالتفصيل:

 

 

 البيئة

 

 % من المجيبين يمنحون األولوية للعمل.52التنمية االقتصادية في األردن مع المسائل البيئية إذا تعارضت  •

 

ولكن للتصدي للكارثة البيئية المتوقعة، يعتقد أغلب المجيبين بأن على بلدهم أن يعمل على تغيير العادات االستهالكية  •

 وأن يفرض معايير التنمية المستدامة. 

 

 

 

 

 

 

1.3

27.9

12.7 13.7

7.0

24.9

12.6

No Response A conspiracy =
It was a

manipulation to
destabilize the

Arab world

An admission of
failure  = The
Arab world is

not compatible
with western
democracy

An error = Every
revolution

entails chaos
and anarchy

Fate = In the
end, it is always
the same who

win

Hope = A first
attempt at a
democratic

experience that
foreshadows

others

The regression
= It only made
things worse, it

was better
before

كل ثورة تجر = خطأ 
وراءها الفوضى 

الهدف منها= مؤامرة 
العالم العربيخلخلة

بدون إجابة = اعتراف بالفشل 
العالم العربي ال 
يتطابق مع 

ةالديمقراطية الغربي

في النهاية= مصير 
فهم أنفسهم دائما من

ينجحون

المحاولة = أمل 
األولى لتجربة 
ر الديمقراطية وتبش
بمحاوالت أخرى

أدت لسوء= تراجع 
األمور، كان كل 
شيء أفضل قبلها
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50.7

11.8

54.2

20.1

43.4

12.1
16.4

41.8

Impose
sustainable

development
standards

Quickly forbid
fossil fuels

Change our
consumption

habits

Prohibiting
pesticides and

GMOs

Boost
countryside to

reduce the
size of

megalopolis

Impose carbon
tax

Reduce birth
rate

More ecology
in school
programs

تقليل معدالت 
اإلنجاب

دفع المناطق 
الريفية من أجل 

المدن تقليل حجم
الرئيسية

حظر استعمال 
مبيدات اآلفات 
والكائنات المعدلة 

وراثيا

فرض صريبة على
الكربون

ة إدماج مواضيع البيئ
في المناهج الدراسية

تغيير العادات 
االستهالكية

استعمال حظر
الوقود األحفوري 

فورا

فرض معايير 
التنمية المستدامة
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 الخالصة .11

 

تحسن األوضاع بالنسبة للسنوات الماضية. وبال شك إذا أردنا تلخيص حالة الشباب األردني، ال بد أن نبدأ بقبول  

نعم، ال يزال الشباب يواجهون الضيق، واليأس وبعض السلبيات سواء في الوضع االقتصادي أو المالي أو الشخصي 

 أو على المستولى المهني.

استطاع الشباب األردني أن يعبر عن بعض مشاكله. وفيما يلي نظرة  ?Generation Whatمن خالل استبيان 

 عامة ألهم تلك المشاكل:

 

عمل بالنسبة للكثيرين التحتاج بيئة العمل للتحسين، فجو العمل مثقل بالمشاعر السلبية واالنفعاالت. مكان  -1

أن يكونوا محاطين بالسلبيات كل يوم فهذا يؤثر  منزلهم الثاني، والمكان الذي يقضون فيه أغلب اليوم.هو 

حد االكتئاب النفسي، وهذه المشاعر على الشباب األردني وقد يترتب عليه عدم الرضا الذي قد يصل إلى 

 % من المجيبين.17.3ينقلونها معهم خارج العمل بحسب 

 

 % صرحوا أن مرتباتهم ال تتفق مع مستوى كفاءتهم.27.2إضافة إلى تلك المشاعر السلبية في العمل،  -2

لمناسب عالوة االحصول على التعليم  عدمتقديم المرتبات المناسبة لعملهم و عدمويوافق المجيبون على أن 

يؤدي جملة لضعف حماسهم وبالتالي تردي االنتاجية والقدرة على كل ذلك نقص الحوافز والمكافئات  على

 الخلق واالبتكار.

 

الشباب األردني الذي شارك في االستبيان يأمل أن يتمتع والديه وأصدقائه واألشخاص بشكل عام بإدراك  -3

د أظهر االستبيان أن أغلب الشباب صرح بأنه يواجه نقص في اجتماعي أكبر بأهمية األعمال المهنية. ولق

 مراكز التدريب المهني.

 

وعبر المجيبون عن أملهم في الحد إن لم يكن القضاء على الالمساواة في فرص التعليم الجامعي والتعيين  -4

خاصة  -االتصاالت بين الطلبة. كما عبروا عن اعتقادهم بأن الحصول على المزيد من المهارات في مجال 

ً حيث أنه يؤثر على فهمهم لبعضهم البعض، وهو شيء ليس  -بين الرجال والنساء  قد يكون شيئا مستحبا

 اليوم على المستوى المثالي.

 

حسب االستبيان، عبر الشباب عن قلقهم إزاء النظام التعليمي وبشكل خاص القلق الذي يسببه امتحان  -5

اقع، هذا االمتحان يؤثر عليهم من الناحية العقلية والنفسية، فهو ال يزال التوجيهية لهم وألسرتهم. في الو

العامل الرئيسي في تحديد مستقبلهم ومسارهم التعليمي الجامعي. كما يشعر الشباب األردني أيضا بافتقادهم 
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لمراكز إسداء المشورة التي يمكن أن تساعدهم في خوض تلك المرحلة وتكون وسيلة لكي يعبروا عن 

لى ما سبق، يرغب الشباب في الحصول على نصيب أكبر في المشاركة في اتخاذ إنفسهم. إضافة أ

% من الشباب 37.9القرارات فيما يتعلق بحياتهم الخاصة، وأن تكون لهم الكلمة األخيرة بدال من والديهم. 

 ال يعتقدون أن الجميع يحصل على فرصته في النظام التعليمي الحالي في األردن.

 

% من 65.26اني الشباب بتعارض أخالقي مع األجيال السابقة ويطالب بالمزيد من االنفتاح والحرية. ويع -6

% يعتقدون أن ارتداء الحجاب 75.11المجيبين ال يريدون تدخل الزعماء الدينيين في السياسة، و

 % منهم يوافقون على أن "كل شخص حر في اختيار عالقاته385.اإلسالمي هو اختيار شخصي، و

الحميمة في إطاره الشخصي وبتراضي الطرفان". تلك األفكار تتعارض مع األجيال القديمة وأفكارها 

 وتغذي المواجهات والنزاعات بين شباب اليوم واألجيال األكبر سنا.

 

وعوضا عن نقص بعض األفكار والخدمات ومنافذ التعبير عن أنفسهم، إال أن الشباب األردني يظل أهم ثروة 

% يعتقدون أن مستقبلهم سيكون بشكل عام 63.5في البالد. فهم يمثلون الجيل الذي سيقوم بالتغيير والتحسين. 

 يه. وهم اصوات المستقبل.عليصبون اهتمامهم من حياة والديهم. فهم يعلمون ما يريدونه و أفضل
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