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 المقدمة
 
 

إلى رسم صورة للشباب في أوروبا وفي مناطق أخرى في العالم، مع تشجيع  Generation Whatيتطلع مشروع 
وفي عدة دول عربية عام  2016الشباب على المشاركة من خالل استطالع رأي واسع عبر انترنت تم في أوروبا عام 

ذي حصلنا عليه يجعل ، شاركت فيه وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية في الدول المعنية. إن حجم النتائج الهائل ال2018
ً غير مسبوقاً. على أساس نظام واحد ومجموعة أسئلة واحدة، تمكن عشرات اآلالف من الشباب  من هذه المبادرة حدثا

سنة من وصف ظروف معيشتهم، والتعبير عن آرائهم حول المجتمع، والتعبير عن  35إلى  18البالغ عمرهم من 
ت بنفس تعدد الحياة اليومية، والعالقات الشخصية، والمستوى التعليمي، طموحاتهم ومخاوفهم، وذلك ضمن سياقات تعدد

تمنح فرصة جمع  Generation Whatوظروف العمل وااللتزامات، والحياة الخاصة والسياسة، والمشاعر واألفكار. 
يها هي بمثابة دعوة تجارب متعددة ومتنوعة لهذه الفترة االنتقالية التي تمثلها سنوات الشباب. النتائج التي حصلنا عل

للدخول إلى عالم الصور، والتمثيل، والممارسات التي ينطلقون منها نحو حياة البالغين ويتصورون العالم المحيط بهم. 
تميز االستبيان بثراء رائع، ليس فقط فيما أظهره عن شباب كل بلد معني، بل ألنه أيضاً قدم فرصة لمقارنة الشباب من 

 افية متفاوتة وهويات متميزة. دول مختلفة ومناطق جغر
 

إن االستشارة ليست بحثاً قائماً على بناء عينة ممثلة لمجموع شباب الدول المعنية. بل أن الحافز األساسي لها يتمثل في 
الطوعية ومشاركة الذين ساهموا فيها.  وهي سديدة ألنها تستند على إمكانية الوصول لعدد كبير من المجيبين، أكثر كثيراً 

ا يحققه أي بحث تقليدي. ومع ذلك، ولكي نتفادى االنحرافات المتصلة بتشوهات األنماط االجتماعية والثقافية للشباب مم
الذي أجاب على االستبيان، قمنا بترجيح قواعد البيانات التي تستند عليها التحاليل الواردة في هذا التقرير حسب عدد من 

يمنح بعض التفاصيل الدقيقة حول جهاز االستبيان ونقاط الحرص التي  1رفق المعايير االجتماعية والديمغرافية. الم
 يصفان قواعد البيانات والتصحيحات التي تمت على البيانات األوروبية والعربية. 4و 2تتمخض عنه؛ المرفقان 

 
 أما المنظور المقارن الذي يتناوله بإسهاب هذا التقرير يتمحور حول ثالث جوانب: 

 
أوروبا  Generation Whatدولة أوروبية شاركت في استبيان  12اخل أوروبا لشباب ( مقارنة د1 -

)GWEU) النمسا :)(AT) بلجيكا ،(BE) سويسرا ،(CH) جمهورية التشيك ،(CZ) المانيا ،(DE اسبانيا ،

)(ES) فرنسا ،(FR) اليونان ،(GR) ايرلندا ،(IE) إيطاليا ،(IT) لوكسمبورغ ،(LU) هولندا ،NL ) 

 

الدول العربية  Generation What( مقارنة بين شباب الدول العربية الستة التي شاركت في استبيان 2 -

)GWACالجزائر، مصر، األردن، لبنان، المغرب، تونس :) 

 

 

 
( وشباب الدول العربية الستة التي شاركت في االستبيان GWEU( مقارنة بين شباب الدول األوروبية (3 -

)GWAC :)الجزائر، مصر، األردن، لبنان، المغرب، تونس 

 

 
وسوف نعرض النتائج حسب تنظيم موضوعي، قريب من ذلك الذي اتبعناه في صياغة أسئلة االستبيان، مع األخذ في 

االعتبار أبعاد حياة الشباب المختلفة وعالقتهم بالعالم المحيط بهم. وقد احتفظنا بالعديد من العناصر حتى وإن كانت 

 اسة ال تسعى للحصرية.الدر

 





 7 

I.  شباب أوروبا المشترك فيGENERATION WHAT (GWEU) 
 
 

( تتألف من طالب وشباب ال يزالوا 763240(ن =  GWEUمجموع عينة الشباب األوروبي الذين أجابوا على استبيان 
أنظر الشكل  -( %31عامل الذي دخل سوق العمل ((، وأيضا من نسبة ال يستهان بها من الشباب ال%39تحت التدريب (

ً لم يبلغ 1 (. وجميعهم، في الواقع وبدرجات متفاوتة، %26(، وربعهم تعدى الثالثين (%44عام ( 25. نصفهم تقريبا
( ويبدو أن الكثير منهم قد حصل على %37بدأوا االعتماد على أنفسهم: قلة منهم ال تزال تعتمد على مسكن العائلة (

له االقتصادي. يجب أن نأخذ بيانات السياق هذه في اعتبارنا عند تفسير النمط الذي يسعى هذا التقرير   لرسمه استقال
 لشباب اإلثنى عشر دولة المعنية.

 
 GWEUالذين  أجابوا على استبيان  34-18وصف مجتمع عينة الشباب  :1شكل 

 ( 763240في اإلثنى عشر دولة* المختارة (ن = 

 
النمسا، بلجيكا، سويسرا ، جمهورية  التشيك ، المانيا، اسبانيا، فرنسا، اليونان، ايرلندا، إيطاليا، لوكسمبورغ،  *الدول اإلثنى عشرة هي:

 هولندا 
 
 
 

 هم اليوم .1
 

بظروف حياتهم الحالية إال أنهم ظلوا واثقين نسبياً  بالواقعية وااللتباس فيما يتعلقGeneration Whatبينما اتسم شباب 
(، %57( أن سن العشرين هو أحلى عمر في الحياة في قدرتهم على تحقيق مسارهم الشخصي. وهكذا رفض أغلبهم فكرة

مما يدل على وعيهم التام بالصعوبات والشكوك، على الصعيد الوجودي والمادي على السواء، التي قد تعترض مسارهم 
المسيطرين على ل سنوات االنتقال والتجربة التي تمثلها فترة الشباب. بيد أن ما يقرب من ثلث الشباب يشعرون بأنهم طوا

(. هذا الوعي المتفائل على المستوى الشخصي الذي يفقد قوته على %65( مصيرهم والمتحكمين في مجرى حياتهم
هم لظروف استيعاب جيلهم داخل المجتمع. بال شك، أننا المستوى الجماعي، كما سوف نرى فيما بعد، يغلب على تصور

يمكن أن نالحظ اختالفات ملحوظة من دولة ألخرى. إال أن هذه الروح تهيمن في جميع األحيان تقريباً. شباب اليونان 
ال أن هذا الوعي وأيرلندا وإيطاليا يبدون أقل ثقة بالنسبة للتحكم في مصيرهم بينما شباب النمسا والتشيك يبدون أكثر ثقة. إ

المتفائل يهيمن في أغلب األحيان. على عكس الكثير من األفكار الراسخة أو الكليشيهات حول عدم جدية هذا الجيل أو عدم 
( يعتبرون أنفسهم ناضجين (أو تقريباً(، وهي حالة يعرفونها 5على  5إلى  3، بدرجات من %74نضجه، فإن األغلبية (

 (.%64ج وتحمل المسؤولية (في األساس بأنها حالة النضو
 

على طرح مجموعة كاملة من األسئلة المباشرة والتي تتصل بمواقف حقيقية في  Generation Whatحرص استبيان 
حياة الشباب، محاوالً بذلك تقدير قدرتهم على الشعور بالسعادة بدون ممارسات معينة متعددة أو عادات الحياة التي 

ً بدون مشروعات موسيقى، أو أخبار، أو أحداث الساعةاليومية، مثالً، بدون  يتعرضون لها دائما في حياتهم ... وأيضا
تتطلب مشاركة نشطة مثل بناء أسرة أو العمل. وهكذا تم التطرق لعدد كبير من أبعاد حياتهم مما يسمح بالحصول على 
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نهم أن يكونوا سعداء بدون تلك العادات صورة دقيقة لفكرتهم عن أنفسهم وبشكل أوسع عن جيلهم.  التفرقة بين الذين يمك
والممارسات المتنوعة أو المشروعات األساسية بدرجات متفاوتة والذين ال يقدرون على ذلك تمنحنا داللة على مدى 

 التمسك بالممارسات واألعراف السارية في المجتمع من حيث الحياة اليومية.
 

ء وصف دقيق وشامل لرؤية الشباب أنفسهم للوضع الحالي، بالتنظيم ( بإجراACMسمح لنا منهج تحليل تعدد المتطابقات (
  1والتفصيل، بحيث تبرز استقطابات ذات مغزى.

 
(:  منطبق/غير 1هناك محوران يبدو أنهما أسياسيان في البنية لوصف فكرة الشباب عن حياتهم الحالية (رسم بياني 

أم  سعيدا ارسات معينة أو مواقف متصلة بكون الشابحسب موقفهم من مم GWEU( يفرق بين شباب 1منطبق (محور 
( يسمح بالتمييز بين الشباب حسب درجة النضج التي يشعرون بها مقارنة بكونه بالغاً أم 2ال: مندمج/غير مندمج (محور 

 ال في الواقع وبالشعور بأنهم يسيطرون على ظروف دخولهم معتمر الحياة.
 
 
 

( يفصل بينها ACMلتعبر عن أربعة أرباع الرسم البياني لتحليل المتطابقات المتعددة (وهكذا نرى أربع أنماط تبرز  
 المحوران األول والثاني:

 
شباب يُعرف نفسه على أنه غير متوافق مع ما ينتظره المجتمع منه وغير ملتزم بممارسات االستهالك من ناحية  -

 الشرقي للرسم البياني(. ويشعر بعدم اندماجه كبالغ من ناحية أخرى (الربيع الشمال
 شباب يُعرف نفسه على أنه متوافق قليالً ويشعر أنه مندمج في المجتمع (الربيع الجنوبي الشمالي(. -
شباب يُعرف نفسه على أنه متوافق مع ما ينتظره المجتمع منه ولكنه غير مندمج تماماً في المجتمع كبالغ (الربيع  -

 الشمالي الغربي(.
 كمتوافق للمجتمع ومندمج فيه (الربيع الجنوبي الغربي(.شباب يُعرف نفسه  -

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
( هو أسلوب إحصائي يسمح بالتحليل والوصف باالستعانة بالرسم البياني وبشكل منطقي لجداول بيانات ACMمنهج تحليل تعدد المتطابقات ( 1

 .متغيرات× أفراد ضخمة 
 م اليوم"[.اإلجابات الممكنة على المتغيرات التي يقال عنها أنها "نشطة" تشكل "منظر" موضوع محدد ]في حالتنا، أسئلة حول موضوع "ه

 كل إجابة تمثلها نقطة. •
ً اإلجابة الثانية على  • كلما اقتربت نقطتان من بعضهما، كلما حدث أن األفراد الذين منحوا واحدة من اإلجابات على سؤال منحوا أيضا

 سؤال آخر.
 وبالعكس، كلما ابتعدت النقطتان، كلما قلت مرات منح األفراد لإلجابتين بالتزامن. •
 نقطة عن أصل المحورين، كلما قلت مرات منح اإلجابة ذات الصلة.وكلما ابتعدت ال •

ير اإلجابات الممكنة للمتغيرات التي يقال أنها "إضافية" تظهر في هذا المنظر: فهي ال تشارك في تكوينه، ولكن كيف تتموضع داخل المنظر مث
 لالهتمام.
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نتائج تحليل المتطابقات المتعددة حول تصور الشباب لحياتهم الحالية: توزيع المتغيرات النشطة على  :1رسم بياني 
 2-1المخطط 

 
 

ه سيد مصيره ومتحكم في حياته وناضج ( يبرز تعارض واضح بين الشباب الذي يرى أن2المحور األفقي السيني (محور 
تماماً وبالتالي مندمج في المجتمع، ومن ناحية أخرى، شباب على العكس ال يرى نفسه ال سيد مصيره وال بالغ. أن يعترف 
بالشباب بمقولة أن سن العشرين هو أحلى عمر ال يدخل بالمرة في هذا التقسيم، مما يشير الستقالل نسبي لتصور شعور 

بأنه من الناحية الهيكلية والوجودية، سن صعب عبوره، وخاصة في زمن األزمة االجتماعية واالقتصادية المتفشية الشباب 
 التي ينبغي على األجيال الشابة أن تواجهها.  

 الذي، حسب ما رأيناه، على الرغم من ظروف االندماج الصعبة التي -االستثناء الوحيد من هذه القاعدة، الشباب اليوناني 
يواجهها يعتبر في أغلبه أن سن العشرين هو أجمل عمر! قد تكون هذه طريقتهم في إظهار الالمباالة للتغلب على الشعور 

 الذي يغلب على العديد منهم بأن لجام الحياة يفلت منهم. 
 

رهانات الفترة هذه االستقطابية هي بال شك نتيجة الشعور الحميم والشخصي بالقدرة على المواجهة والسيطرة على 
االنتقالية لسنوات الشباب. أن ترى نفسك كقائد حياتك ومخيراً أو كمسيِر، هذه هي شروط االنتقال والتي تتحكم في تشكيل 

 ليس فقط المصير الشخصي مثل المسارات االجتماعية والمهنية بل أيضاً وتحديداً تجربة الحياة والمشاعر.
 

عن درجة عدم االكتراث الناتج عن تقدير الشباب ألن يكونوا سعداء أم غير  ( يعبر1المحور الرأسي الصادي (محور 
سعداء بدون عدد من الممارسات أو العادات المقترنة بحياتهم اليومية، وبشكل أعمق مشروع حياتهم، الذي يعتبر متوافق 

استهالك معين (مشاهدة مع ما هو متوقع في حالة االندماج االجتماعي (الحصول على عمل، تأسيس أسرة...( ونمط 
 Generationالتليفزيون، المسلسالت التليفزيونية، تناول الوجبات غير الصحية، سماع الموسيقى...(. وهكذا نعد في 

What 33% بدون تأسيس أسرة... ولكن 55من الشباب الذين يقبلون أنهم يستطيعون أن يكونوا سعداء بدون عمل و %
 ء.  % بدون أصدقا9% بدون حب و16فقط 
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ممارسات االستهالك الرقمية التي تميز جيلهم، مثل انترنت، والهاتف المحمول تبدو أقل تأثيراً بشكل حاسم مما نعتقد، 
ً في تصورهم للسعادة، ويزعم الكثيرون أنهم يستطيعون العيش بدونها ( % على التوالي(. أما عدم 66و %53عموما

% أعلنوا أنه 69حساسية إيكولوجية تنتشر وتحدد معاير سلوك جديدة: تمسكهم النسبي بالسيارة قد يكون دليالً على 
بوسعهم أن يكونوا سعداء بدون سيارة. وكذلك الوجبات غير الصحية أقصيت من عناصر السعادة اليومية، على األقل 

ع المجيبين يكونوا فقط يبدون مدمنين عليها(. أما التليفزيون فلم يعد يحظى باإلجماع: أكثر من ثالث اربا %14نظرياً (
(. على العكس، الممارسات الثقافية مثل الموسيقى، وحتى القراءة حظيت بصلة وثيقة أكثر %77سعداء بدون التليفزيون (

(، وهو شيء لم يكن %46% بدون كتب. ويتفوق الكتاب على السينما (73% ال يمكنهم أن يعيشوا بدون موسيقى، 86: 
ب الذين أجابوا على االستبيان(. وأخيراً، تأتي الرياضة، وهنا أيضا وعلى عكس المتوقع متوقع (وقد يشكل ميزة لدى الشبا

% ال يمكن أن يسعدوا 74قد يكونوا سعداء بدونها(، أما الجنس فبدا كأنه ال غنى عنه ( %44لم تحظ بالتقدير التام (
 بدونه(.

 
( (التي ACMالنشطة لتحليل المتطابقات المتعددة ( إسقاط متغيرات أخرى لالستبيان على "المنظر" مؤلفة من المتغيرات

علقنا عليها أعاله( يسمح لنا بتدقيق التحليل. فالعمر على غرار االندماج المهني يؤثران على الشعور باالندماج (المحور 
أيضاً عام والشباب العامل يغلب عليهم الشعور باالندماج أكثر من اآلخرين مثل الطالب و 25(. من أهم أكبر من 2

 العاطلين. ويسري الحال على الشابات مقارنة بالشبان. 
( فيشير لروابط أقل يمكن التعرف عليها بالنسبة للعمر 1أما تقدير االلتزام بالعادات والممارسات المهيمنة (المحور 

( حتى 2م البياني والجنس والمركز االجتماعي. ولكن يمكننا أن نالحظ بعض االختالفات غير القليلة من بلد آلخر (الرس
، سنجد أن الشباب اإلسباني والهولندي 1وإن لم تكن بالضرورة سهلة التفسير.  هكذا، بإسقاط الدول على المحور 

 واإليطالي أقل التزاما بينما الشباب اليوناني واأليرلندي يبدو أكثر ارتباطاً بالعادات والممارسات. 
 
 

( بالنسبة لتصور الحياة الحالية: إسقاط المتغيرة اإلضافية الدولة ACMالمتطابقات المتعددة (نتيجة تحليل : 2رسم بياني 
 2-1على المخطط 

 



 11 

 
 

ً بتصور الشباب ألنفسهم في حياتهم الحالية. تم بناء  من بين المتغيرات اإلضافية الخاضعة للدراسة، عدد يبدو مرتبطا
.  ويبدو أنه كلما 2ثقة الشباب تجاه المؤسسات في بلدهم بشكل منطقيمؤشر ارتياب من المؤسسات بغية تقدير  مستوى 

ارتفع مستوى االرتياب من المؤسسات، كلما ضعف الشعور باالندماج ولكما ازدادت فرص الحصول على مؤشر ضعيف 
ثر ثقة هم أيضاً (.  وبالعكس، األك3من حيث التوافق مع العادات والممارسات المهيمنة للشعور بالسعادة (الرسم البياني 

األكثر اندماجاً والتزاماً. بوسعنا أن نقيس هنا أهمية الثقة في المؤسسات والتي ال تلعب فقط دوراً في توجيه المواقف مثل 
التصرفات المدنية والسياسية بل هي وثيقة الصلة بالتصور الحساس والعميق الذي يمكن للشاب أن يكونه حول فرص 

 نجاحه ومصيره. 
 
 

( بالنسبة لتصور الحياة الحالية: إسقاط المتغيرة اإلضافية عداد ACMنتيجة تحليل المتطابقات المتعددة (: 3ني رسم بيا
 2-1الثقة على المخطط 

 
 
 

ً ويعتقد أن فرصه أضعف بالنسبة للمستقبل عن جيل آبائه، هو  في هذا المنظور نفسه، الشباب الذي يبدو األكثر تشاؤما
(. ويسري الشيء ذاته على حكمه 4ن اآلخرين في الشعور بعدم النضج واالندماج (الرسم البياني أيضاً األكثر نزوعاً م

 
مؤسسات: المدرسة، السياسة، النقابات، العدالة، الجيش، اإلعالم،  9لة حول الثقة في بنينا هذا المؤشر لـ "عدم الثقة المؤسسية" اعتماداً على أسئ 2

 الشرطة، المؤسسات الدينية، المنظمات اإلنسانية. ويوجد عداد يمكننا من تصنيف اإلجابات بشكل منطقي حسب سلم يحصي اإلجابات على الثقة،
=ثقة تامة"( لكل من األسئلة التسعة. يمكننا أن نعتبر عندما يتخذ هذا العداد 3" أو "2إلجابات "" (مقابل ا1=انعدام الثقة تماماً" أو "0أي اإلجابات "

 فتعكس ثقة متفاوتة. 1إلى  1-، يكون هناك اتجاه نحو الثقة، بينما القيم من 1-قيماً أقل من 
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حول تصور الالمساواة أو حكمه على النظام التعليمي من أجل ضمان المساواة في الفرص. وفي الحالتين، تبدو األحكام 
 ي والشخصي.السلبية مرتبطة بتصور أكثر سلبية إلمكانياته على االندماج االجتماع

 
 

( بالنسبة لتصور الحياة الحالية: إسقاط المتغيرات اإلضافية على ACMنتيجة تحليل المتطابقات المتعددة (: 4رسم بياني 
 2-1المخطط 

 
 
 

عندما اقترحنا على الشباب تقدير حياتهم الحالية، كان هناك سؤال يمثل المؤشر الجيد لعقليتهم. سألناهم إذا كان بمقدورهم 
( أجابوا باإليجاب. وافتراض وجود %84أن يكونوا سعداء بدون الحياة في بلدهم. أكثر من ثمانية من ضمن عشر شباب (

% ال يترددوا في اإلجابة بمجرد أن أستطيع سأغادر هذا 16لبية أن الفكرة تجذبها. إمكانية اإلقامة في الخارج، أجابت األغ
( يفكر في هذا االحتمال، باالنضمام القتراح، يوماً ما قد %50(. النصف (%28المكان، واألكثر تحمساً هم اإليرلنديين (

) ً ً ال، لكن األمر يحتاج تفكير. ( ولكنه ال يرفض االحتمال تماماً، باإل%25أغادر. ربع الشباب أكثر تحفظا جابة مبدئيا
 GW( هي التي ال تتوقع بالمرة أن تغادر بلدها. شباب النمسا الذين أجابوا على استبيان %8وأخيراً نسبة ضئيلة فقط (

 (. %17أكثر بكثير في هذه الحالة مقارنة بباقي الشباب (
 

منفتحون على العالم. ال شك ألسباب تختلف بحسب فئات  يتطلع بالتأكيد للحركة وهم  GWEUالشباب الذي وصفناه في 
الشباب، وكذلك حسب ظروف االندماج في سوق العمل المقترحة عليهم والتي تختلف من دولة ألخرى. ولكن الغالبية تميل 

 للرحيل، سواء كفكرة أو كمشروع.  
  

(. هكذا، نرى ان 5االنحدار اللوجستي البسيط مع متغيرة الدولة كتفسير يسمح بوضع ترتيب حسب المنشأ (الرسم البياني 
الشباب اليوناني والتشيكي يبدون أقل تحمساً عن اآلخرين لفكرة مغادرة وطنهم. وفي آخر الترتيب، يوجد الشباب اإلسباني 

م أقل المتأثرين بفكرة الرحيل. وإذا ظل من الصعب استنتاج قياس درجة والبلجيكي واإليطالي والهولندي حيث أنه
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إال أنه يشير لالقتراحات المختلفة في هذا الخصوص والتي يمكن مراجعتها بواسطة  االرتباط بالوطن من هذا السؤال،
 أبعاد تحليل أخرى.

 
 

 القدرة على الحياة السعيدة بدون العيش في الوطن: 5رسم بياني 

 
 
 
غض النظر عن تلك التفاوتات الوطنية، فما الذي يفرق بين الشباب بالنسبة الحتمال الحياة والعادة في بلد آخر؟ االنحدار وب

اللوجستي الذي يأخذ في هذه المرة في االعتبار أبعاد مختلفة لالستبيان ويخضع لعدد معين من المتغيرات (من بينها البلد 
 (2عالقات المنطقية (الشكل األم( يسمح بالتعرف على عدد من ال

 
الشباب األقل عمراً والرجال، وبغض النظر عن جميع األشياء األخرى المتعادلة، ال يضعون الحياة في بلدهم كشرط حاسم 
لسعادتهم. وينطبق الشيء ذاته على الطالب، الذين هم األكثر، كثيراً تقبالً لهذا االحتمال. حقيقة أن تكون سعيداً في بلد آخر 

بلدك يبدو أنها ال ترتبط بالتشاؤم حول المستقبل الشخصي، بل العكس. وكذلك ليس الشباب األفقر، وتحديدا العاطلين،  غير
هم الذين يتوقعون أكثر مغادرة الوطن. ونتخيل في الواقع وجود انقسامات داخل هذا الجيل بين الشباب الذين ينتمون 

ً آخر من الشباب األقل فرصاً، وهم بال شك الذين لدينامية التبادل والحركة، وهو القسم الذي ي ً أكبر، وقسما عرف فرصا
ينحسرون أكثر داخل الحدود القومية لبالدهم. ونالحظ من ناحية أخرى أن رهان بناء أوروبا يبدو في حد ذاته حاسماً، إال 

السعيدة بعيداً عن بلدهم يبدو أنهم أنه ال يتوقف على فكرة هؤالء الشباب حول الموضوع. الذين يعترفون بإمكانية الحياة 
 األقل اكتراثا بأوروبا مقارنة باألخرين الذين اختلفت المسألة بينهم بدرجات متفاوتة.

 
 االنحدار اللوجستي (الخاضع للبلد(: 2الشكل 

 دولة( GW 12صياغة نموذج لحالة "إمكانية السعادة بدون الحياة في ]البلد[" (حقل: 

 

Régression logistique (contrôlée par le pays) :

modélisation de "pouvoir être heureux sans vivre dans [pays]"

 25-34 ans (0,89) 18-24 ans (ref)  champ : GWUE 12 pays

 femmes (0,96) hommes (ref)  Légende :

en vert  : modalités de référence

 oui (ref) non (1,28)  en bleu : modalités de réponse avec OR significativement différent de 1 (au seuil de 5%)

 si 0,8 < OR < 1  si 1 < OR < 1,25

CDI (ref)    CDD (1,06)   si OR ≤ 0,8  si 1,25 ≤ OR

unemployed        internship (1,14)  en noir : modalités non significativement différentes de la référence

         self employed (1,18) 

                   still student (1,28) 

0 = non je subis (ref)           2 (1,11) 

1                         3 (1,17) 

           5= je maîtrise                                4 (1,21) 

 pas d'accord (0,93) d'accord (ref) 

 d'accord (ref)        pas d'accord (1,13) 

 4 (0,90) 1 (1,14) 

                   5 = tout à fait (0,80)

plutôt pire (0,85) plutôt meilleur (ref)

pareil (0,88)

3 = très optimiste (ref) 

2

 0 = très pessimiste (0,89) 1

 oui tout à fait (ref)        oui un peu (1,21) 

                            non pas trop (1,44) 

                            non pas du tout (1,47) 

 pas d'accord (ref) d'accord (1,15) 

 je ne suis pas d'accord (0,90) ça ne m'intéresse pas (ref)  

l'accès à l'emploi (1,04) 

 l'immigration (0,73) l'énergie nucléaire (1,08) 

 les retraites (0,92) l'accès au logement (1,11) 

 le système de les paradis fiscaux (1,11) 

santé (0,94) le système éducatif (1,19) 

l'environnement (1,51) 

aucune (1,78) les banlieues

le pouvoir d'achat

la dette publique

l'insécurité

les impôts

la crise économique et financière

Es-tu d'accord avec l'affirmation suivante ? La France devrait quitter l'Union Européenne.

Parmi les problématiques suivantes, celles parmi les 3 qui te préoccupent le plus                                              

(ref: ne pas avoir coché la problématique)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes parents, ton avenir sera…



Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt… (note de 0 à 5)

Le système éducatif donne sa chance à tous.

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays.

ne pas 

pouvoir 

être 

heureux 

sans 

vivre 

dans 

[pays]

âge en deux tranches

pouvoir 

être 

heureux 

sans 

vivre 

dans 

[pays]                       

-                         
(modélisé)

sexe

vivre encore chez ses parents

statut



De manière générale, penses-tu que tu es maître de ton destin,                                                                     

que tu es aux commandes de ta vie ?



Les générations précédentes sont responsables des difficultés des jeunes d'aujourd'hui.

 je suis d'accord (0,73)

Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie.

Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui ? (note de 0 à 5)

0 = pas du tout (ref)

2

3
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حول حالتهم الراهنة، سوف نخلص إلى أنه، على الرغم من  GWEUلكي نختم هذا التقدير للشباب الذين أجابوا على 
يتسمون بالواقعية فيما يتعلق بقدراتهم وجود انقسامات اجتماعية، وثقافية، وقومية، في الواقع إال أن غالبية الشباب 

ً واحتمال اإلقامة في مكان آخر،  الشخصية على توجيه حياتهم كما يحلو لهم.  ويشمل ذلك انفتاحهم على التنقل جغرافيا
يتراوح بعداً أو قرباً. وال شك في أن جيل اوراسموس، بجميع التنوعات الثقافية المتصلة به، أصبح بالنسبة لهم نموذجاً 

 (. Cicchelli, 2016مرجعياً، مما يساهم أيضاً في خلق هوية أوروبية (
 

ً في الجرد الذي يقومون به لمسؤوليات األجيال السابقة بشأن  فالتبصر المتفائل الذي يُقيَمون به واقعهم نجده أيضا
مسؤولية موجودة فعالً المصاعب الحالية التي تواجههم. يبدون مختلفين حول هذا الموضوع. فنصفهم يعتقد أن هذه ال

 %(، بينما النصف اآلخر ال يتفق على هذا الرأي.48(
 

Régression logistique (contrôlée par le pays) :

modélisation de "pouvoir être heureux sans vivre dans [pays]"

 25-34 ans (0,89) 18-24 ans (ref)  champ : GWUE 12 pays

 femmes (0,96) hommes (ref)  Légende :

en vert  : modalités de référence

 oui (ref) non (1,28)  en bleu : modalités de réponse avec OR significativement différent de 1 (au seuil de 5%)

 si 0,8 < OR < 1  si 1 < OR < 1,25

CDI (ref)    CDD (1,06)   si OR ≤ 0,8  si 1,25 ≤ OR

unemployed        internship (1,14)  en noir : modalités non significativement différentes de la référence

         self employed (1,18) 

                   still student (1,28) 

0 = non je subis (ref)           2 (1,11) 

1                         3 (1,17) 

           5= je maîtrise                                4 (1,21) 

 pas d'accord (0,93) d'accord (ref) 

 d'accord (ref)        pas d'accord (1,13) 

 4 (0,90) 1 (1,14) 

                   5 = tout à fait (0,80)

plutôt pire (0,85) plutôt meilleur (ref)

pareil (0,88)

3 = très optimiste (ref) 

2

 0 = très pessimiste (0,89) 1

 oui tout à fait (ref)        oui un peu (1,21) 

                            non pas trop (1,44) 

                            non pas du tout (1,47) 

 pas d'accord (ref) d'accord (1,15) 

 je ne suis pas d'accord (0,90) ça ne m'intéresse pas (ref)  

l'accès à l'emploi (1,04) 

 l'immigration (0,73) l'énergie nucléaire (1,08) 

 les retraites (0,92) l'accès au logement (1,11) 

 le système de les paradis fiscaux (1,11) 

santé (0,94) le système éducatif (1,19) 

l'environnement (1,51) 

aucune (1,78) les banlieues

le pouvoir d'achat

la dette publique

l'insécurité

les impôts

la crise économique et financière

Es-tu d'accord avec l'affirmation suivante ? La France devrait quitter l'Union Européenne.

Parmi les problématiques suivantes, celles parmi les 3 qui te préoccupent le plus                                              

(ref: ne pas avoir coché la problématique)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes parents, ton avenir sera…



Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt… (note de 0 à 5)

Le système éducatif donne sa chance à tous.

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays.

ne pas 

pouvoir 

être 

heureux 

sans 

vivre 

dans 

[pays]

âge en deux tranches

pouvoir 

être 

heureux 

sans 

vivre 

dans 

[pays]                       

-                         
(modélisé)

sexe

vivre encore chez ses parents

statut



De manière générale, penses-tu que tu es maître de ton destin,                                                                     

que tu es aux commandes de ta vie ?



Les générations précédentes sont responsables des difficultés des jeunes d'aujourd'hui.

 je suis d'accord (0,73)

Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie.

Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui ? (note de 0 à 5)

0 = pas du tout (ref)

2
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 هم في المستقبل  .2
 

إن مرحلة الشباب هي فترة تصور شخصي للمستقبل: العثور على مكان في المجتمع، تخيُل المستقبل، تنمية مهارات 
 ,Galland, 2011, Van de Veldeواالعتماد على الذات. (وكذلك االعتماد على اآلمال، الحصول على االستقاللية 

2008, Chevalier, 2018 رهانات متعددة تؤثر في ظروف االندماج االجتماعي واالقتصادي الذي يتحدد في هذه .)
مل بل المرحلة من العمر. فأجيال الشباب تندرج بفعل الواقع في دينامية تكرار المجتمع، ولكن أيضاً في دينامية تحول محت

على غرار دراسات أخرى عديدة وأبحاث تمت  Generation Whatتطور.  حول هذه النقطة األخيرة،  أبرز استبيان 
 حول نفس الموضوع منذ حوالي عشرين عاماً، تشاؤم جماعي ال يمكن إنكاره ال سيما أنه يتعمق مع تجديد األجيال. 

 
يفكرون في احتمال مستقبل أفضل  GWEU% من شباب 30فأمل المستقبل األفضل الجماعي ليس على موعد. فقط 

(، وفي األسوأ، ستكون %30بالنسبة للحياة التي عاشها آباءهم. وفي أحسن الفروض، ستظل فرص المستقبل بدون تغير (
(، مما يخلق حالة تشاؤم عام تهيمن يثقلها كما العائق على المصائر الشخصية. هذا التشاؤم يزداد مع %40أقل جودة (

% من 32% مقابل 44سنة يتوقعون أن يكون مستقبلهم أسوأ من آباءهم ( 35-24تقدم العمر. وهكذا نرى أن الشباب 
 (. %60سنة(. أما الشباب العاطل فهم األكثر كثيرا حمالً لهذا التشاؤم ( 24-18الشباب 

 
التي تؤثر تحديدا دخول الشباب في  حسب شباب الدول التي اشتركت في االستبيان، وبالنظر إلى البارامترات الموضوعية

ب(. بيد أن هذا اإلحساس تشترك فيه كثيراً وبشكل مستدام 1أ و1سوق العمل، نالحظ اختالفات في التصور (الجدوالن 
% فقط يعتقدون أن مستقبل أبناءهم 24األجيال الجديدة. فهو يفرض نفسه بقوة بمجرد ذكر األجيال القادمة. وهكذا فإن 

 % يعتقدون أنه لن يكون هناك اختالف يُذكر. 34% يعتقدون أنه سيكون أسوأ و39ن حياتهم هم؛ سيكون أفضل م
 
 

 التفاؤل/التشاؤم في تسلسل األجيال ب:1أ و1الجدوالن 

 
 

 
بأعداد أكبر  معبر عنها بالنسب المئوية وأسلوب  GWكل سطر في الجدول يوضح تمثيل الدول التي شارك فيها الشباب في استبيان القراءة: 

 اإلجابة المقابل لهذا السطر.

 
 

شباب التشيك تجاوز بكثير من أكدوا في أغلب األحيان تمتعهم بفرص للرقي االجتماعي واألمل في ظروف معيشية أفضل 
(. يتبعهم في هذا الموضوع GWEUنقطة أكثر من مجموع شباب  21% (أي ما يمثل 51من التي عرفها آبائهم: 

ين نالحظ أن األمر يتعلق بدول انضمت حديثاً لالتحاد نقطة مقارنة بالمجموع(. وفي الحالت 13، أي +%43األيرلنديون (
األكثر شعوراً بتدهور  GWEUاألوروبي ويشعر فيها المواطنون بفوائد هذا الوضع الجديد مقارنة بالجيل السابق. شباب 

 أ.1% للثانيين(. وهذا ما يلخصه الجدول 48لألوائل و %59ديناميكية األجيال هم اليونانيون والفرنسيون (
 
ب(. يغلب التشاؤم 1عندما قمنا بإسقاط جديد لمستقبل أبنائهم، ظهرت هنا أيضاً االختالفات وكذلك ترتيب جديد (الجدول و

بشكل عام. ولكن في هذه المرة، تصدر الشباب األيرلندي، يتبعه اليونانيون الذين بدوا أكثر ثقة في فرص مستقبل أبناءهم. 

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes parents, ton avenir sera…

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

Plutôt meilleur  ++  +
Pareil  ++  +  +
Plutôt pire  +  ++

Tu penses que par rapport à ta vie, l'avenir de tes enfants sera...

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

Plutôt meilleur  +  ++
Pareil  +  ++
Plutôt pire  ++  +
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ً ما عن حياتهم هم. والمفارقة أن % من الثانيين يرو35% من األوائل و41 ن أن مستقبل أبناءهم سيكون أفضل نوعا
% من بينهم يعتقدون أن 49% و54األكثر تشاؤماً حول هذه النقطة كان الشباب النمساوي والسويسري، على التوالي 

 مستقبل أبناءهم سيكون أسوأ من حياتهم هم.
 

الفرد مقارنة بأبويه /  في تجدد األجيال (مقارنة تصاعدية: ين زمنيتين وإذا ما قارننا فارق التشاؤم (أو التفاؤل( بفترت
بالنسبة لحياتهم الخاصة مقارنة بحياة  GWEUمقارنة بأبنائه(، يمكننا أن نالحظ أن تشاؤم شباب الفرد  مقارنة تنازلية: 

نقطة(،  19(: في النمسا (+ 6البياني آبائهم يزداد حدة بتشاؤم أكبر فيما يتعلق بمستقبل أبناؤهم في سبع دول (الرسم 
نقاط(.  4نقاط(، هولندا (+ 9نقطة(، جمهورية التشيك (+ 12نقطة(، بلجيكا (+ 14نقطة(، سويسرا (+ 16ألمانيا (+

 والمفارقة أنه في الدول التي تعاني األقل اجتماعيا واقتصاديا يزداد التشاؤم بالنسبة للمستقبل ويدوم مع تجدد األجيال.  
 

(. هذا 6ى العكس، فشباب الدول المتشائمين جداً بشكل خاص يعتقدون أن مستقبل أبنائهم سيكون أفضل (الرسم البياني وعل
نقطة  31-األمل في تحسن ظروف الحياة وفرص المستقبل وارتفاعها بين األجيال يظهر بشكل أقوى لدى شباب اليونان (

 نقطة(. 18-الشباب اإليطالي (تشاؤم حول وضع أبنائهم(. وينطبق الحال أيضا على 
 
 

 مقارنة حسب الدولة - التشاؤم في المستقبل في فترتين زمنيتين  :6رسم بياني 

 
ما قارناه بين الدول هو فارق "التشاؤم عند نوعين أفق"، بين ما يشعر به الشاب من تشاؤم حول حياته بالنسبة لحياة  قراءة الرسم البياني:

 وما يشعر به من تشاؤم حول حياة أطفاله مقارنة بحياته (أفق تنازلي(. والديه (األفق التصاعدي(

 
 

هذا التشاؤم بين األجيال، على الرغم من أنه يحيل إلى تقييم المصير الجماعي ولكن في اتجاه أقل إيجابية، إال أنه ال يمنع 
( يعبر عن تفاؤله 57%) GWEUان تأكيد الثقة في مستقبل الشاب نفسه. وهكذا، فغالبية الشباب األوروبي في استبي

(. العدد الغالب منهم كيف ترى مستقبلك، تقول أنك...متفائل جداً إجابة على السؤال  - 3أو  2بالنسبة لمستقبله (اإلجابات 
( يثقون %73شباب من عشرة ( 7يقدر بشكل إيجابي نسبياً فرصه في النجاح مقارنة بباقي األشخاص في سنه. أكثر من 

 قطة. في هذه الن
في نظرتهم لظروف اندماجهم في المجتمع.  Generation Whatونجد هنا أيضاً هذا التبصر المتفائل الذي يميز شباب 

ً على مستقبلهم ( (، ولكنهم ال يريدون الذهاب إلى %63ما يقرب من ثلثي شباب االستبيان مقتنع بأن األزمة ستؤثر سلبا
التفكير في أن ذلك من شأنه أن ينقص فرصهم الشخصية في العثور على مدخل للعالم المحيط. ويرتبط ذلك للكثير منهم 

 تفكير في اإلقامة في الخارج. لقد أثرنا بالفعل هذا االحتمال. في ال
 

(. ويوجد خط فاصل واضح بين 2إن التفاؤل الشخصي هو الغالب. ومع ذلك تظهر االختالفات بحسب البلد (الجدول 
رجة أقل هو األكثر تشاؤماً، يتبعه اإلسباني وبد GWEUشباب جنوب أوروبا واآلخرين. فشباب إيطاليا الذي شارك في 
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اليوناني. وبالعكس، الشباب الفرنسي كان هو األكثر تفاؤالً في هذه النقطة، يتبعه شباب لوكسمبورغ؛ أما شباب بلجيكا 
 وسويسرا والتشيك فيندرجون ضمن األكثر ثقة في مستقبلهم الشخصي.

 
 

  تقدير فرص النجاح الشخصية  :2الجدول 
 قارنة حسب الدولةم -بالنسبة للشباب اآلخرين في نفس العمر 

 بالنسبة للشباب من سنك، تقول أنك من بين الذين...

 
معبراً عنها بالنسب المئوية لإلجابة بالشرط  GWكل سطر في الجدول يمثل الدول التي شارك فيها الشباب بأكبر أعداد في استبيان  القراءة:

 لهذا السطر.المقابل 
 
 

 مقارنة حسب الدولة -ى مستقبلهم تأثير األزمة االقتصادية عل :3الجدول 

 إلى أي حد قد يتأثر مستقبلك مباشرة باألزمة االقتصادية الحالية؟

 
معبراً عنها بالنسب المئوية  GWكل سطر في الجدول يمثل الدول التي شارك فيها الشباب بأكبر أعداد في استبيان  قراءة الرسم البياني:

 السطر.لهذا لإلجابة بالشرط المقابل 

 
 

إن التفاوت في مستوى التفاؤل الشخصي يبدو أنه مرتبط بشكل وثيق بالطريقة التي يقدر فيها الشباب تأثير األزمة 
في دول جنوب أوروبا والتي  GWEU(. حيث أننا نجد نفس الفاصل بين شباب 3االقتصادية على مستقبلهم (الجدول 

ً أكثر ظالماً عن شباب الدول األخرى. فشباب ترسم فيها الظروف االجتماعية واالقتصادية وبش كل خاص البطالة آفاقا
اليونان فيما يتعلق بهذه النقطة هم األكثر تأثراً بعواقب األزمة السلبية على مستقبلهم االجتماعي والشخصي، يتبعهم في 

ً ممن أجابوا على ذلك شباب إسبانيا وإيطاليا. يمكننا أن نالحظ شيئا من القلق حول هذه النقطة بين شباب ا لنمسا أيضا
 . شباب سويسرا ولوكسمبورغ يشعرون أنهم أقل تأثراً جداً بعواقب األزمة. GWاستبيان 

 
يدركون بقوة مصاعب االندماج االجتماعي والمهني التي تواجههم. ومع ذلك فاألمر ال  Generation Whatإن شباب 

يذكر الكثير منهم نموذج نجاح بال شك متواضع وفكرة واقعية نسبياً يؤثر على فثقتهم في قدراتهم الشخصية على النجاح.  
( أجابوا، وكانت هذه اإلجابة هي التي %63عن الوجود. وعندما دعوناهم لوصف الحياة الناجحة، أكثر من الثلثين (

عكس التمثيل  . وعلىأنه يكفي أن تكون سعيدًا كل يوم بيومه، حتى وإن كنت بدون عمل وال عائلةتكررت بشكل كبير، 
يعتقد أن  GWEU% فقط من شباب 8الغالب الذي دائماً ما يصف هذا الجيل بأنه مادي أو  منصب فقط على االستهالك، 

النجاح في الحياة هو قبل كل شيء كسب المال. تأسيس أسرة أو الحصول على عمل شيق هي خصائص لم يتم إسقاطها 
ا تأتي بعيدة جداً في القائمة وراء العيش يوما بيوم وعدم التفكير في % من اإلجابات على التوالي(، ولكنه11% و17(

الغد الذي يتصدر المرتبة األولى. بالنسبة للنجاح، بما يمثله من أهمية ومعنى بالنسبة لهم، فإنه يندرج في القدرة على 
ن، مع تفضيل، وال يخلو ذلك التغلب على شعورهم بالهشاشة بدرجة عالية وبضعفهم أمام ظروف دخولهم في حياة البالغي

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL pessimisme

0 = Le moins de chances de s'en sortir  +  ++
1  +  ++
2  +  ++
3  ++  +  ++
4  ++  +  +  ++

5 = Le plus de chances de s'en sortir  ++  +
optimisme

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL optimisme

0 = Pas du tout  ++  ++  +
1  +  +  +  ++
2  +  +  +  ++  ++
3  ++  ++  +  +  +  +  ++
4  +  ++  ++  ++

5 = Totalement  +  ++
pessimisme
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من شيئا من االستهتار، وما يمكننا أن نفسره أيضاً بالرغبة في االستخفاف، إمكانية السعادة في الحياة اليومية، والتكيف 
 معها ومعيشتها ملياً حتى بدون التخطيط لها بالضرورة.

ن شباب الدول المختلفة. وهكذا نجد أن األقل بالرغم من أن هذا المبدأ هو المهيمن، إال أنه يعرف بعض االختالفات بي
ً بالنموذج التقليدي المرتبط بتأسيس األسرة والحصول على عمل نافع، هم شباب اليونان وإسبانيا ( % من 73تمسكا

إجاباتهم(، وهم أيضاً الذين يعانون اليوم من أشد الصعوبات في دخول سوق العمل ويمثلون أعلى نسبة بطالة في أوروبا.  
حالتهم الخاصة، فإن نموذج العيش اليوم وعدم التفكير في الغد يأخذ كل معانيه. شباب النمسا والتشيك هم األكثر تمسكاً  في

% على التوالي(. أما الشباب اإليطالي فيذكرون في أغلب األحيان إمكانية الحصول على عمل 27و %30ببناء األسرة (
 (.%19نافع (

 
( بأنهم يتوقعون الزواج %52وعندما سألناهم في تصور مستقبلهم من حيث الحياة األسرية أو الزواج، أجابت األغلبية (

أو االرتباط والحصول على أوالد.  وهكذا نجد أن الحياة األسرية تمثل مشروعاً للكثير منهم. بيد أن بعضهم يشعرون منذ 
يرون % أجابوا أنهم 23ب أعينهم واستوعبوا احتمال االنفصال أو الطالق: البداية بضعف االرتباط حتى أنهم وضعوا نص

أنفسهم في المستقبل متزوجين، ولكن بالقدر الذي سيستمر به هذا الزواج، وفي حالة االنفصال سيتقاسمون حضانة 
ن فينقسمون بين من هنا أيضاً نالحظ التبصر الواقعي في طريقة تصور حياتهم الخاصة والشخصية. أما اآلخري األطفال.

% أجابوا بأنهم يتوقعون إنجاب طفل أو اثنين، ولكن بدون 7يرفضوا االرتباط ولكن مع احتمال تربية األطفال بمفردهم (
(. هذه %17ارتباط(، بتبني نموذج األسرة ذات العائل الواحد ومن يرفضوا إنجاب أطفال سواء كانوا مرتبطين أم ال (

تمام حيث أنه ينبغي أال نستهين باستنتاج أن ما يقرب من شاب أوروبي كل اثنين ممن أجابوا النسبة األخيرة تستحق االه
 على االستبيان ال يرى نفسه أباً أو أما. الشباب اإلسباني واليوناني تميزوا هنا أيضاً إذ نفضوا فكرة اإلنجاب.

 
يترنحون بين االرتياب من المجتمع  يقدمون على المستقبل بخطى مرتعشة إذ Generation Whatشباب أوروبا في 

وعدم الثقة في الذات، وبين التبصر الحالي والرغبة في المستقبل، وبين الرصانة واإلذعان. واألهم أن عليهم التعامل مع 
% ال 83 -قلق أبويهم بشأنهم. حيث أنه على الرغم من أن هؤالء يبدون بدون أدنى شك الداعمين للشباب طوال مسارهم 

(. %58، غير أنهم كثر في االعتراف بأنهم قلقون حول مستقبلهم (-في االعتراف بأن والديهم فخورون بهم  يترددون
( وكذلك الشباب %88شباب اليونان تصدروا القائمة بعيداً جداً عن اآلخرين ألعلى نسبة تعتقد أن والديهم قلقون (

( الذين ال يقلق آباؤهم بشأن مستقبلهم. ونرى %42( ( وشباب هولندا%40(. األكثر هم شباب سويسرا (%80اإليطالي (
أن قلق الوالدين الذي يشعر به األبناء يتفق مع المصاعب الحقيقية لظروف االندماج في الدول المختلفة. إال أنه دائما 

 حاضر ويعيق الظروف الذاتية لتوارث األجيال.  
 

 دخول الحياة  .3
 

ً لشباب في هذه البيئة المركبة، تمثل األسرة بال  إذ أن جميعهم تقريباً  .Generation Whatنزاع مصدراً حيويا
%( يعتبرها سنداً له، وذلك في كل الدول. أربع شبان من عشرة يعلنوا أنهم يتلقون مساعدة مادية من والديهم وبشكل 86(

 منتظم. 
( ال يترددون في %26( يذكرون عالقات أخوية وربعهم (%49وأن عالقتهم بوالديهم على األحرى جيدة.  ونصفهم (

ولم يكن هناك  الضعف التي تثقل بدرجات مختلفة مسار اندماج الشباب، األسرة بعالقات نموذجية.الحديث عن الهشاشة و
% 2% و4( أو العالقات المشدودة أو العالقات التي تكاد تكون غائبة (%19مكان للمشاعر المختلطة (عدم االكتراث( (

% يعترفون 49وصفهم بالمقربين وذوي الثقة: من اإلجابات على التوالي(. التواصل معهم حميم. والنصف ال يتردد في 
% أصدقاء على 38. ويمكنهم أن يترددوا على نفس شبكات التواصل االجتماعي: مشاكلهم العاطفيةبأنهم يتحدثون عن 

% على 7% و38فيسبوك. ونسبة ال سيما أقل، غير أنها ذات مغزى، تعترف بأنها ثملت أو دخنت مخدراً مع والديها (
 التوالي(. 

 
مع أنهم يتقبلون فكرة إمكانية االعتماد على والديهم، إال أن وضع التبعية االقتصادية التي يعترف بها بعضهم إزاء والديهم 

% يشعرون بالحرج من االعتماد على والديهم. بالنسبة للشباب اإلسباني، واليوناني أو اإليطالي، 46يضايق الكثير منهم: 
ً معتمدين اقتص ً على والديهم بحكم الضرورة، فهذا الحرج واضح بشكل أكبر (الذين يظلون دائما % 63% و70اديا

% على التوالي(. في الواقع يمثل االعتماد على النفس مادياً أحد تطلعات الشباب والذي يتحدد في هذا الوقت من 65و
 جتمع.العمر. فالشباب ال يقبل أن يكون مدعوماً أو يحصل على مساعدة، بل يريد أن يندمج في الم

 
الدعم العائلي يمدهم قوة، فيرون أنفسهم قادرين على التصرف بأنفسهم. وحتى وإن لم يمثلوا األغلبية، فالكثير من هؤالء 

( يوافقون على فكرة أنه لكي ننجح في الحياة ال يمكننا إال أن نعتمد على أنفسنا. فالشباب العاطل وكذلك من %42الشباب (
ً على هذه الفكرة (لم يواصلوا تعليمهم هم األك  GWEU%(. ولكن، وهنا توجد األغلبية، شباب 46و %50ثر اتفاقا
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عندما يريد اإلنسان فإنه ( من بينهم يرون أنه %77يوافقون على فكرة الطوعية في تشكيل مسارهم: أكثر من الثلثين (
ية. وحتى وإن كان الخضوع وارداً . عالوة على التبصر المتفائل الذي يميزهم جاءت اإلرادة بدورها كميزة إضافيستطيع

 عندما يتعلق األمر بواجهة العقبات التي قد تعترض طريقهم غير أنهم مصرين على تجاوزها.
مثالً منح األولوية في العمل للشباب، أو مواطني  -وهكذا فهم ال يأبهون لألنظمة التي يمكن العثور عليها لمنحهم األولوية 

في المقدمة القدرة على التصرف والتأقلم مع الظروف والفرص التي استوعبوها في بل يضعون  -البلد، أو للرجال 
أعماقهم. وإن مقولة عش يومك وال تفكر في غدك، فعوضاً عن رسالتها الوحيدة الوجودية، فإنها ترد في تجربة الشباب 

 ذاتها لمشوار دخولهم في الحياة االجتماعية للبالغين. 
 

( لتقلل من تعميم تلك اإلجابات حول األجيال، تمتزج مع الفردية 4دولة ألخرى (الجدول وتأتي بعض االختالفات من 
ً لهذه  والطوعية لمواجهة تقلبات ظروف الدخول في الحياة االجتماعية للبالغين. شباب النمسا كانوا أكثر الشباب تبنيا

قيض جاء شباب فرنسا وإيطاليا (. وعلى الن%83( ثم لوكسمبورغ (%87( يتبعهم شباب هولندا (%91المقولة (
% 29%، 31%، 33معبرين عن عدم اقتناعهم التام بمزايا تلك الطوعية فقط: وكانت النسب  GWEUواليونان ضمن 

 على التوالي ممن ال يشتركون في طريقة التفكير تلك.
 
 

 شروط "النجاح" في الحياة حسب الدول :4الجدول 

 
  

لكل سطر في الجدول، يوضح هذا التمثيل الدول التي تكثر فيها نسبة الشباب الذين أجابوا على االستبيان بشرط اإلجابة المقابلة لهذا  القراءة:
 (.-ثم  --السطر (++ ثم +( وحيثما كانوا األقل (

 
 

( . الشباب 58%) GWEUفكرة أن فرص النجاح في الحياة تتوقف على الشخص ذاته يتفق عليها أغلبية شباب 
الهولندي هم األكثر اتفاقاً مع هذه الرؤية لألمور، يتبعهم شباب النمسا وسويسرا. وعلى العكس، فشباب التشيك واليونان 

% 54% و56اعتبار أنه يجب أوال االعتماد على الذات (يشتركون بسهولة أكثر من اآلخرين في رؤية أكثر فردية، ب
 على التوالي(.

 
أما الطريقة التي ينظر الشباب وفقها لحياتهم الخاصة، الحالية والمقبلة، من خالل عالقات الحب، والزواج أو الجنس التي 

الشأن. وهنا أيضاً، حملت وجهات يعيشوها حالياً أو سيعيشونها، تدل على المقاييس وكذلك التطلعات التي يغذوها في هذا 
 نظرهم وممارساتهم حول الموضوع العديد من المفارقات.

 
ً يذكرون بتبصر، ال يخلو من قدر من العقالنية، احتماالت الدخول في حياة الزوجية وتأسيس أسرة. شباب  وهنا أيضا

Generation What ) رون عن مفاهيم تنم عن طريقتهم (؛ ولكنهم يعب%17الذين يعيشون بالفعل مع أزواجهم قليلون
 في تناول هذا الجانب من الحياة.

% من بينهم يعترفون باستحالة الحياة بدون والثلث 83فالحب واحتمال خوض عالقة عاطفية يشكالن جزءا من حياتهم: 
خالص دعامة (. كما أنهم يقيمون رؤية تقليدية في الغالب ورومانسية، حيث اإل%36منهم يذكرها كشرط أساسي للحياة (

% من بينهم لم يقيموا عدة عالقات عاطفية في وقت 78ال غنى عنها و يتصورون بصعوبة حاالت الخداع أو الخيانة. 
% يعتبرون أن اإلخالص في الزواج ال غنى عنه، إن لم 71واحد. ويرسمون رؤية لاللتزام العاطفي مطلقة وتعاقدية. 

صدمون لرؤية شخص متزوج ويغازل شخصاً آخر. فلديهم تصور للزواج % يقولون أنهم ي64يكن شرطاً ال بد منه، و
( وبالنسبة للباقين فهم غالباً ما %44صارم بشكل خاص: ما يقرب من نصف الشباب تمثل السعادة شرطاً ال غنى عنه (

 (.%36يعتقدون أنه التزام يُجدد كل يوم (
 

سا وأيرلندا ولوكسمبورغ كانوا األكثر  في اعتبار اإلخالص (. شباب النم7وتظهر اختالفات حسب الدول (الرسم البياني 
 هو الرباط األساسي لألزواج. أما شباب التشيك وإسبانيا فكانوا األقل.

 
 

Réponses "D'accord" avec :

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

Pour réussir dans la vie, on ne 

peut compter que sur soi-même  -  -  ++  +  --

Quand on veut, on peut  ++  --  -  +
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 : أهمية اإلخالص بين الزوجين بحسب الدول7رسم بياني 

 
 

لمواقف إزاء اإلخالص (النتائج االنحدار اللوجستي الثاني يسمح باستنتاج كل ما هو معادل وإبراز بعض االختالفات في ا
(. وهكذا نرى أن السيدات تضفي أهمية أكبر لإلخالص عن الرجال. كما أن اإلخالص مقترن 7بالتفصيل في المرفق 

 بمفهوم أكثر صرامة فيما يتعلق بموقع الحب لدى األزواج.
 

ارسة التبصر. فأطفال الطالق هم الذين بيد أن تلك الرؤية لألزواج الحب التي تغلب عليها الرومانسية ال تمنعهم من مم
( الذين %76كثر عددهم بشكل كبير تلك العقود األخيرة حتى أصبح، بطريقة ما، شيئا عادياً. وبالتالي فهم كثيرون (

( هي التي تراه كداء القرن %23يعتقدون أنه قد يكون ضرورياً أحياناً لدى البحث عن االنشراح الشخصي. أقلية فقط (
فردية أنانية مفرطة (فالناس ال يفكرون سوى في سعادتهم الشخصية والفورية(. حتى أنهم يحكمون على الزواج وكنتيجة ل

% منهم، ال يزال مرتبط بنموذج رومانسي ومطلق للقاء بين شخصين (حلم، 41كأنه مؤسسة وبقدر من القسوة. بالنسبة لـ
% 57اً(. شباب النمسا وأيرلندا أكثر مشاركة لهذه الفكرة (حيث أنه أفضل طريقة يثبت بها الشخص لمن يحب أنه يحبه حق

% على التوالي(. ولكن بالنسبة ألغلبية 22و %26% على التوالي( بينما شباب إسبانيا واليونان هم األقل ارتباطاً (54و
% 23% يعتبرونه قطعة ورقة ال معنى لها و33، يوضع الزواج محل تساؤل: GWEU (56%)المجيبين على 

 رون أن العيش معاً، وإنجاب األوالد، هو أهم من االرتباط.يعتب
 

ً بمثالية شديدة وتوقعات قوية، إال أن شباب   Generationوأخيراً، فإذا كان الحب وما يفرضه من ارتباط موسوما
What ) ن يكونوا ( أكدوا على أنهم ال يمكن أ%74يعترفون بنفس القدر بحاجتهم لممارسة الجنس. ثالثة ارباع المجيبين

% يعترفوا بأن هذا جزء من الحميم واللذة االنفرادية، 41سعداء بدون جنس. واألغلبية تغذي عالقة غير معقدة باإلباحية: 
% أنها تحديداً هذيان بين 9% أنها شيء يقعون عليه بالصدفة، و21% أنها وسيلة إلثارة حياة الزوجين الجنسية، 17

 رونها ضرباً من ضروب الضالل.% ينددون بها وي10وفقط  األصدقاء.
إن التعود الذي يعبر عنه الشباب تجاه اإلباحية يندرج ضمن اتجاه عام لتراجع الممارسات الجنسية بين األزواج ضمن 
تجدد األجيال. أجريت عدة دراسات في عدد من دول الغرب، وأيضاً في اليابان، توصلت لنتيجة مشتركة هي أن الجنس 

(. "يبدو أن الرغبة الجنسية لدى nippon.com/25.02.2016ر خيالية افتراضية وانفرادية (لدى الشباب أصبح أكث
The Atlantic (The Sex Recession, December 2018 )الشباب هابطة" هو عنوان العدد األخير لمجلة 

سواء تأكد ذلك أم ال، فالواقع هو أن الشباب يتناولون موضوع الجنس بطريقة جد مختلفة وفي سياق آخر  عن األجيال 
 المتأخرون رواد حركة التحرر الجنسي. Baby Boomersالسابقة، وبشكل خاص عن جيل 
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 أهمية الجنس في الحياة السعيدة حسب الدول :8رسم بياني 

 
 
 

هنا أيضاً، تظهر االختالفات حسب الدول: فاإلباحية كلذة شخصية وانفرادية يعترف بها شباب اليونان وهولندا وبلجيكا 
 %،37على التوالي(... أما شباب النمسا والمانيا وإيطاليا فهم األقل اعترافاً بها ( %48، %50، %50كشيء عادي (

% على التوالي(. أما عن إمكانية السعادة بدون جنس، فكان الشباب اليوناني متبوعاً بالفرنسي هم األقل تأييداً %38، 38
 ( 8% على التوالي(. (رسم بياني 79و %86لهذا الخيار (

 
 

حول  Generation What( يسمح بعرض شامل لمجموع أفكار ومواقف شباب ACMتحليل تعدد المتطابقات (
 (9(رسم بياني  3سئلة عن تصورهم للحب والزواج والجنس. األ
 

 ويبدو أنه يتمحور حول محورين:
األول يقارن رؤية تقليدية ورومانسية في الغالب للزواج (الزواج يشبه "بالحلم"، اإلخالص، السعادة "شروط ال  -

ً للزو اج (بدون زواج رسمي ولكن بد منها" للزواج(، وفي المقابل رؤية أكثر براجماتية وكذلك أكثر تسامحا
 بشرط اإلخالص والعالقة الجنسية(. 

الثاني يقارن األهمية الممنوحة للعالقات الغرامية والجنس مقابل قلة التمسك بالمسائل المتعلقة بالحب واالقتران  -
 والجنس وهي مسائل ال يعتبرها الشباب المستجوب مهمة في الحياة. 

 
ارض واضح بين شباب النمسا وألمانيا، الذين يبدون أكثر رومانسية مقارنة بشباب انطالقا من هذا التمثيل نالحظ تع

 اليونان وإسبانيا الذين يبدون أكثر انفتاحاً فيما يتعلق بمؤسسة الزواج وأكثر  تساهالً من حيث الجنس. 
 

ولكننا نوافق على أن المالمح الثقافية قد يكون لها تأثير واضح ومع ذلك عليها أن تأخذ في االعتبار الخصائص التي تميز 
 كل جيل في هذا المجال. 

 
 

 
( هو أسلوب إحصائي يسمح بالتحليل والوصف باالستعانة بالرسم البياني وبشكل موجز لجداول بيانات ACMمنهج تحليل تعدد المتطابقات ( 3

 .متغيرات× أفراد ضخمة 
 اإلجابات الممكنة على المتغيرات "النشطة" تشكل "تصوراً" لموضوع مختار (هنا يتعلق األمر بأسئلة حول موضوع "الحب، الزواج، الجنس"(

 .كل إجابة تمثلها نقطة •
كلما اقتربت نقطتان من بعضهما، كلما حدث أن األفراد الذين منحوا إحدى اإلجابات على سؤال منحوا أيضاً اإلجابة الثانية على سؤال  •

 آخر.
 وبالعكس، كلما ابتعدت النقطتان، كلما قلت مرات منح األفراد لإلجابتين بالتزامن. •
 منح اإلجابة ذات الصلة. وكلما ابتعدت النقطة عن أصل المحورين، كلما قلت مرات •

 الهتمام.اإلجابات الممكنة للمتغيرات التي يقال أنها "إضافية" تظهر في هذا المنظر: فهي ال تشارك في تكوينه، ولكن موقعها داخل المنظر مثير ل
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المتصلة بالحب واالقتران  Generation Whatنتيجة تحليل تعدد المتطابقات حول آراء ومواقف شباب  :9رسم بياني 
  2-1والجنس: توزيع المتغيرات النشطة على المسطح 

 وإسقاط الدولة (متغيرة إضافية(

 
 
 
 
 
 

 االندماج في المجتمع والعثور على مكان فيه .4
 

على طريق االعتماد على الذات، إال  Generation Whatإذا كانت األسرة مصدراً محدداً بشكل واضح من قبل شباب 
لحال مختلف بالنسبة للمدرسة مع أنها عامل اندماج في المجتمع وتأهيل وتوظيف هام. غير أن الحكم عليها كان قاسياً. أن ا

ً متساوية للجميع ( (ن %57(، وال يكافئ االمتياز (%57فأغلبية الشباب يعتقد أن نظام التعليم في بلده ال يمنح فرصا
(. الحكم قاس وهو على مستوى التوقعات %76عال لدخول سوق العمل (وثالث أرباع الشباب يرى أنه ال يؤهل بشكل ف

وكذلك درجة القلق الذي يشعر به شباب الجيل الحالي لكي يندرج في ظروف جيدة في المجتمع. هنا أيضاً، تظهر 
 (، إال أنها ال تقلب هذا الحكم.5االختالفات حسب الدول (جدول 
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 حسب الدولةاآلراء حول النظام التعليمي  :5الجدول 

 
حسب النسبة المئوية،  GWلكل سطر في الجدول، يوضح هذا التمثيل ما هي الدول التي أجاب فيها عدد كبير من الشباب على استبيان  القراءة

 (.-ثم  --طريقة اإلجابة المقابلة لهذا السطر (++ ثم +( وحيثما كانوا األقل (
 
 

شباب النمسا وأيرلندا وهولندا تميزوا بآرائهم التي غلب عليها التفاؤل حول أداء أنظمة التعليم في بالدهم تباعاً، وعلى 
% على التوالي( 51و %57األقل في بعدين من األبعاد الثالثة المعنية. كانت هناك أغلبية من شباب هولندا وأيرلندا (

% من شباب التشيك يوافقون أيضاً على هذه الفكرة على الرغم من أنهم 70فرصته. تعتبر مثالً أن نظام التعليم يمنح كل 
 % تباعاً. 34% و39ينتقدون جوانب أخرى, أما الفرنسيون واإلسبانيون فال يتفقون مع ذلك 

م التعليمي % فقط يعتبرون أن النظا28شباب اليونان كانوا األكثر انتقاداً للنظام التعليمي في جميع الجوانب المذكورة؛ 
% فقط يعتقدون أنه فعال في تهيئة 12% يؤمنون بطريقة عمله حسب االستحقاق، 30يمنح الفرصة للجميع، وفقط 

% 25% و29الشباب لدخول سوق العمل. الشباب اإلسباني والتشيكي عبروا عن سلبية أكبر بشأن مكافأة االستحقاق (
 على التوالي(. 

جابات اإليجابية (بعد شباب اليونان( حول فعالية النظام التعليمي في اإلعداد لدخول وأخيراً، تميز شباب فرنسا بقلة اإل
 (.%16سوق العمل (

 
يبدو أنه ال يفي أبداً بوعوده في إعداد مستقبل الشباب  Generation Whatإذن فالنظام التعليمي في رأي شباب 

( %30لتغلب التقديرات السلبية على اإليجابية. ثلث فقط ( المهني. وعندما تحدثنا عن تجربتهم المدرسية، كان هناك اتجاه
. أما الشباب الذين شعروا بالدعم سعداء في المدرسةقالوا أنهم كانوا  GWمن شباب أوروبا الذين أجابوا على استبيان 

ا عاشت تعترف بأنه -واحد من خمسة  -% تباعاً. وهناك نسبة ليست بالقليلة 24% و20واالحترام في المدرسة فهم 
% فقط شعروا باالزدراء. في ذاكرة طفولتهم ومراهقتهم، لم 14(. و%22( أو عانت من العزلة (%19تجربة مؤلمة (

تترك المدرسة بال شك آثارا ذات قيمة في بناء الهوية الشخصية. في أفضل الحاالت، تبدو أنها تجربة تفتقر للمشاركة مع 
رغم من أن عدد غير قليل من قدراتهم وتوجيهاتهم الحاسمة تشكلت في أنها احتلت جزءا هاما في حياتهم. وعلى ال

 المدرسة من أجل مسارهم المهني. 
وكان هناك درجات متفاوتة حسب الدولة المعنية. شباب اليونان والتشيك عبروا أقل من اآلخرين عن تجربة سلبية (جدول 

(. ولكن ما نخلص إليه هو أن التجربة 7إيجابية (جدول  (، أما شباب فرنسا والنمسا وإسبانيا فعبروا أكثر عن تجارب6
 المدرسية والذكرى التي يحتفظ بها الشباب عنها تتسم بالتفاوت.

 
 التقييمات السلبية للتجربة المدرسية وتجربة العمل :6الجدول 

 

بعدد كبير حسب النسبة المئوية على شرط  GWلكل سطر في الجدول، يوضح هذا التمثيل الدول التي أجاب فيها الشباب على استبيان  القراءة

 (.-ثم  --(++ ثم +( وحيثما كانوا األقل ( المقابلة لهذا السطر اإلجابة 
 الجزء الثاني من الجدول ال يتعلق إال بالذين أنهوا دراستهم

Réponses "Oui tout à fait" ou "Plutôt oui" à :

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

Le système éducatif donne sa 

chance à tous  ++  -  --  +  +  ++ et  + : les plus optimistes 

Le système éducatif prépare 

efficacement au marché du travail  +  ++  -  --  ++
Le système éducatif récompense les 

plus méritants  +  --  +  --  -  ++  -- et  - : les plus pessimistes 

Vis-à-vis de chaque aspect du système 

éducatif du pays :

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

Pendant ta scolarité, tu t'es senti / tu te sens… (plusieurs réponses possibles)

Méprisé  --  ++  -  +
Seul  --  +  +  +  ++  -  +  +
En souffrance  -  +  --  ++
Dans le cadre de ton travail, tu te sens... (plusieurs réponses possibles)

Méprisé  --  +  -  ++  ++
Seul  --  +  ++  -  +  --
En souffrance  --  -  +  --  +  -  -  ++
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 التقييمات اإليجابية للتجربة المدرسية وتجربة العمل :7الجدول 

 

بعدد كبير حسب النسبة المئوية على  GWلكل سطر في الجدول، يوضح هذا التمثيل الدول التي أجاب فيها الشباب على استبيان  قراءة الجدول:

 (.-ثم  --(++ ثم +( وحيثما كانوا األقل ( المقابلة لهذا السطر شرط اإلجابة 
 الجزء الثاني من الجدول ال يتعلق إال بالذين أنهوا دراستهم

 
% فقط من الشباب استطاعوا التأكيد 26للذين انخرطوا بالفعل في عالم العمل،  فاآلراء هنا أيضا متفاوتة جداً.  وبالنسبة

% تباعاً. إال أنهم أقل من الذين قالوا 40% و24بأنهم سعداء في العمل. أما الشباب الذين يشعرون بالدعم واالحترام فهم 
 على التوالي(. %6، %13، %12زدراء (أنهم شعروا في المدرسة باأللم والعزلة واال

 
 

( يعتبر %54في غالبيتهم الغالبة مكانا مهماً للعمل في حياتهم. أكثر من النصف ( Generation Whatويعطي شباب 
على السؤال: اليوم، ما هي أهمية العمل في حياتك؟  -مهم جدًا ، 5-4حتى أن مكان العمل في حياته مهم جداً (اإلجابات 

راسخة إلى حد ما. ولكنهم اختلفوا حول ما  مهم جداً.( فقيمة العمل تبدو أنها-5ال أهمية إطالقاً إلى -ضع تقدير من صفر
( بينما النصف اآلخر يبحث فيه أوالً عن وسيلة لتحقيق %50ينتظروه من العمل: فالنصف يعتبر أنه وسيلة لكسب المال (

ً عن الرأي األخير (%50الذات ( %(. الشباب العامل بعقد 47مقابل  %54(. وكانت الشابات أكثر من الشبان دفاعا
%(. ويسري الحال على الشباب العاطل 42مقابل  %50أكثر انتباهاً لهدف كسب المال عن الشباب بعقد دائم ( مؤقت بدا

 (.%63حيث هذا المظهر األخير في العالقة بالعمل يحتل الصدارة من بعيد ( GWضمن 
 

( أعلن بدون مواراة أنه %33فقط ( غير أنهم ال يحظون دائماً باالعتراف وال الفائدة المهنية التي قد يتطلعون إليها. الثلث
% منهم يشعرون العكس تماماً. شباب اليونان يتبعه شباب إيطاليا 40( بينما 5و 4يشعر بتحقيق الذات في عمله (العالمة 

ً بعدم السعادة في حياتهم المهنية (جدول  (. أما شباب هولندا، وجمهورية 8كانوا األكثر ، حسب النسبة المئوية، اعترافا
 يك والنمسا فيبدوا أنهم األكثر سعادة، يتبعهم بنسبة أقل شباب سويسرا وألمانيا وفرنسا.التش

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

Pendant ta scolarité, tu t'es senti / tu te sens… (plusieurs réponses possibles)

Soutenu  +  -  ++  -  --  --
Heureux  --  +  +  --  ++  -
Respecté  ++  +  ++  --  -  +
Dans le cadre de ton travail, tu te sens... (plusieurs réponses possibles)

Soutenu  +  ++  -  --  -
Heureux  ++  --  -  +
Respecté  ++  +  -  --  -  ++
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 أن تشعر في عملك بتحقيق ذاتك :8الجدول 

 (لمن أعلنوا أنهم أنهوا دراساتهم(. هل تشعر اليوم، بتحقيق ذاتك في عملك ؟

 

معبراً عنها بالنسب المئوية لإلجابة بالشرط  GWكل سطر في الجدول يمثل الدول التي شارك فيها الشباب بأكبر أعداد في استبيان  القراءة

 لهذا السطر.المقابل 
 
 

 العمل على مستوى المؤهالت :9الجدول 

 (لمن أعلنوا أنهم أنهوا دراساتهم(.اليوم، هل لك أن تجزم يأن عملك على مستوى مؤهالتك؟ 

 

معبراً عنها بالنسب المئوية لإلجابة بالشرط  GWكل سطر في الجدول يمثل الدول التي شارك فيها الشباب بأكبر أعداد في استبيان  القراءة

 لهذا السطر.المقابل 
 
 

( %26(. ولكن نسبة ملحوظة (%62عشرة يعتقدون أن عملهم الحالي على مستوى مؤهالتهم (أكثر من ست شباب من 
 تعتقد العكس. وهنا أيضاً تميز العاطلون عن سواهم بقسوة إجابتهم على هذه النقطة. 

مؤهالته. ( ال يشعر أنه يحظى على تقدير على مستوى 54%) GWEUفأكثر من نصف الشباب العامل المشارك في 
وكان شباب اليونان األكثر نقداً حول هذه النقطة، وكذلك،  % فقط يعتبرون أن جهودهم في العمل تحظى على المكافأة.23

ً بين شباب 9ولكن بدرجة أقل، شباب إسبانيا وأيرلندا وإيطاليا يتبعهم شباب فرنسا (جدول  (. ونالحظ فاصالً واضحيا
ً جد مؤاتية مقارنة جنوب أوروبا وشمالها والدول الجرما نية حول تجربتهم في سوق العمل. فاآلخرين يعيشون ظروفا

فقط راض تماماً عن قيمة مرتبه  GWبسواهم ويشعرون بهذه اإليجابية. وينعكس ذلك في رضاهم عن مرتبهم. ربع شباب
شباب اليونان تباعاً( على  %28، %35، %30%(.  أما شباب سويسرا والنمسا أو لوكسمبورغ فيغلبون هنا (23(

 % على التوالي(.15و %12وإيطاليا (
 
 
يتطلعون لالعتراف بقدراتهم ومؤهالتهم. وقد يجدون هذا االعتراف،  Generation Whatالغالبية العظمى من شباب  

مكان بقدر أو بآخر، في الفرص التي تقدمها الشركة التي يعملون فيها ويحاولون أن يجدوا مكانهم فيها. ويتعلق األمر بال

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

0 = Pas du tout  ++  +
1  +  +  ++  +
2  +  +  +  ++
3  ++  +  ++
4  +  +  +  ++  ++

5 = Tout à fait  ++  +  ++  +  +  ++

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

0 = Pas du tout  +  ++  ++  +
1  +  +  ++  +
2  +  +  ++  +  +
3  +  ++  +  +
4  ++  +  +  +  ++

5 = Tout à fait  +  ++  ++
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% فقط يعتبرون أن الشركة تمنحهم الوسائل لكي يبرهنوا على قدراتهم. وكانت الشابات أقل من 36المتروك للشباب. 
 %(.39مقابل  %32الشبان (

 
 

 أن تتمتع بالوسائل لكي تبرهن على قدراتك الحقيقية :10رسم بياني 

 
 

(. فبينما كان شباب التشيك وسويسرا 10لرسم البياني حسب الدولة، اختلفت الفرص كما اختلفت التقديرات بشكل قوي (ا
َ بالنسبة لشباب اليونان وإيطاليا الذين %60يجدون الوسائل المناسبة في الشركة التي تستقبلهم ( (، فاألمر يختلف تماما

ى %. قد يتمخض عن هذه الحالة شعور باإلحباط تكون له آثار بال شك عل19% و9يشاركون هذا الرأي فقط بنسبة 
 تصورهم للمجتمع وعلى الكثير من المواقف والسلوكيات التي يتبنوها.  

 
 
 

 نظرتهم للمجتمع .5
 

مع أن الشباب يجتمعون في الشعور بالتشاؤم حول فرص مستقبلهم مقارنة باألجيال السابقة إال أن ذلك ال يمنع الشباب 
في تكوين ثمة ثقة في المجتمع. وهم يدركون أن عليهم االعتماد على أنفسهم فقط  Generation Whatاألوروبي في 

في الحياة أنه في الحياة إذا % يرفضون فكرة، أنه 59مع اآلخرين: ومع ذلك يثقون  في إمكانية االعتماد على اآلخرين و
. أما لكي تنجح في الحياة يجب أن تعتمد على التضامن% يوافقون على فكرة أنه 77، ولم تستغل الناس استغلوك

 االنفرادية الطوعية فتتمحور حول الموقف البناء من الغير. 
 

لوصف اندماجهم االجتماعي والمهني فال يتعارض مع شعورهم باالنتماء لكيان أما الدهاء والحيلة بالمعنى الذي يذكروه 
مشترك، المجتمع من حولهم، وأن يشعروا بأنهم معنيون بالرهانات االقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية التي 

يعتبرون أن هناك الكثير جداً % 63تشكله. وبالتالي تعبر أغلبية منهم عن رفضها لالنفرادية في المجتمعات المعاصرة: 
% من بينهم يعتبرون أن حاالت عدم العدالة 87من االنفراديين. ويشجبوا عدم العدالة، والظلم، بشكل حاد. وهكذا، نجد أن 

% أن هناك الكثير من 92% يعتقدون أن المال أصبح يحتل مكانة كبيرة جداً في المجتمع، و90ما فتأت تزداد في بلدهم، 
 (.%65% أن هناك الكثير من الفقراء، أو ال يزال هناك الكثير من األغنياء (91ة، وعدم العدال

( أو %67((، والكثير من المعتمدين على مساعدات الدولة %72كما يمكنهم أن يعتبروا أن هناك الكثير من الضرائب (
ً المزيد من الموظفين ( (. إن آرائهم حول تلك النقاط األخيرة تنم عن نظرتهم للنموذج االجتماعي في بلدهم.  %54أيضا

، هو األقل عدداً بالنسبة لجميع الباقين في GWب الفرنسي الذي اشترك في وفي هذا الصدد نجد أنهم يختلفون بشدة. فالشبا
نقطة بالنسبة للباقين(، الشباب السويسري يتبعهم عن قرب حول هذه  12-، أي %42اعتبار وجود المزيد من الموظفين (

هذا الرأي. وهم أيضاً  ( في اإلعالن عن%72نقطة(.  غير أن شباب اليونان هو األكثر عدداً ( 11-، أي %43النقطة (
(، واألكثر عدداً في اعتبار ارتفاع عدد المعتمدين على مساعدات %96األكثر تشدداً في التعبير عن كثرة الضرائب (

(. حول هذا السؤال األخير، كان شباب سويسرا ويتبعهم شباب فرنسا ولوكسمبورغ هم الذين اتسمت آرائهم %71(الدولة 
 على التوالي(. %57، %56، %43باالعتدال (



 27 

 
عدداً من أمراض المجتمع التي يدركون، ال شك، مخاطرها على حياتهم اليومية أكثر من  GWوأخيراً، استنكر شباب 

 % الكثير من المخدرات.66% يرون أن هناك كثير من العنف و88فئات العمر األخرى. هكذا، 
 

% من الشباب األوروبي الذي اشترك في 70الشباب: نموذج المجتمع المتعدد الثقافات مقبول من غالبية كبرى من 
Genération What .األكثر انفتاحاً حول هذه النقطة هم شباب إسبانيا  يعتبرون أن الهجرة مصدر لإلثراء الثقافي

ول (، يتبعهم شباب ألمانيا وفرنسا. أما شباب جمهورية التشيك والنمسا فاتسموا بالتخلف عن الباقين ح11(الرسم البياني 
 ( رفضوا اإلجابة على هذا السؤال.%70هذه النقطة. والغريب أن الكثير من شباب أيرلندا (

 
 

 الهجرة كمصدر لإلثراء الثقافي حسب الدولة  :11رسم بياني 

 
 
 

إن هؤالء الشباب يعون مقدار التقدم الذي ينبغي إنجازه للوصول لدرجة المساواة الحقيقية بين الجنسين في المجتمع: 
يعتبرون أن المساواة في بلدهم بعيدة كل البعد بين الرجال والنساء.  وكان الشباب اإلسباني األكثر كثيرا من الباقين  65%

% 74% و77% و83في إدراك مدى التقدم الذي يجب أن تقوم به بلدهم في هذا الصدد، يتبعهم شباب فرنسا ثم إيطاليا (
(. وعلى 12زون بشكل واضح عن الباقين حول هذا السؤال (الرسم البياني على التوالي(. شباب هذه الدول الثالثة يتمي

ً أو ألن مسألة عدم  النقيض، كان رأي شباب التشيك وبلجيكا أقل حدة بكثير. هل يعود ذلك ألنهم غير معنيين شخصيا
لعظمى ترفض المواقف المساواة بين الجنسين في بالدهم ليست ملحوظة بهذا القدر؟ ولكن، أيا كان السبب، فالغالبية ا

( يعبرون عن صدمتهم لدى رؤية 74%) Generation Whatالمتحيزة جنسياً. ثالث أرباع الشباب األوروبي في 
( بينما شباب %82الرجال يصفرون عند مرور النساء في الشارع. وكان شباب فرنسا األشد صدمة عن باقي اآلخرين (

 الحاالت، كانت أغلبية الشباب تستنكر هذا السلوك.(. ولكن في جميع %64اليونان فكانوا األقل (
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 رؤية المساواة بين الرجال والنساء، حسب الدول :12رسم بياني 

 
 
 

إن الثقة في المؤسسات هو عنصر حاسم في الثقافة الديمقراطية. وفي العديد من دول أوروبا، ومنذ عقود، نشاهد فجوة ال 
تفتأ تتعمق بين المواطنين الذين يغذوا عدم الثقة في المؤسسات ومؤسسات ديمقراطية تبحث عن الشرعية والتي بدورها 

. وتنخفض بشدة المؤشرات في هذا الصدد، وبالذات فيما يتعلق بالكيانات تتوقف على الثقة التي يضعها المواطنون فيها
الوسيطة التي تنظم التمثيل الديمقراطي. وفي بعض الدول، يعتبر انعدام الثقة تربة مناسبة لنمو االتجاهات الشعبوية التي 

ة، من خالل تجاوز الكيانات تنادي بتغيير تلك المؤسسات وتحاول تأييد حوار مباشر بين "الشعب" والقيادات القوي
 الوسيطة. 

 
إن حالة الثقة تعد محورية في فهم العالقة بين المواطنين والمجتمع من حولهم. وبالنسبة للشباب، فهي التي ترسم إدراكهم 

 لمكانهم في المجتمع، الذي يحتلونه بالفعل أو يجب أن يحتلوه.   
 

ً لـ"عدم الثقة المؤسس ية" بغية تقدير الطريقة التي تتمحور وفقها بحسب الشباب المستجوب ولقد بنينا مؤشراً صناعيا
ولكن قبل أن نقوم بهذه المقارنة، ينبغي أن نفرق بين الطريقة التي تتوزع بها عدم الثقة على المؤسسات  4وبحسب الدولة.

 نفسها. 
ضمن تدرج يبدأ  3و 2قة (العالمات مؤسسات الدولة السيادية الممثلة في الجيش، الشرطة وأيضاً العدالة، تحظى بثمة ث

% على التوالي. والمدرسة، على الرغم من اآلراء القاسية 41%، 52%، 47ثقة تامة(.  3عدم ثقة تامة إلى  -من صفر
(. وعلى العكس من ذلك، يقل عدد الواثقين بشكل ملحوظ فيما يتعلق %51تجاهها، تحظى برقم ثقة إجمالي مرِض (

(. وفي %13فقط(. أما المؤسسات الدينية فتجمع بدورها نسبة ضعيفة من الواثقين فيها ( %16بالسياسة واإلعالم (
 % على التوالي(. 57و %31المقابل، نرى أن النقابات والمنظمات اإلنسانية غالباً ما تثير الثقة (

 
 

 

 

 

 

 

 
النقابات، العدالة، الجيش، اإلعالم، مؤسسات: المدرسة، السياسة،  9بنينا مؤشر "عدم الثقة المؤسسية" هذا اعتماداً على أسئلة حول الثقة في  4

از الشرطة، المؤسسات الدينية، المنظمات اإلنسانية. ووضعنا عداد يمكننا من تصنيف اإلجابات بشكل منطقي حسب سلم إحصاء اإلجابات التي تنح
كل من األسئلة التسعة. يمكننا أن نعتبر أن هذا =ثقة تامة"( ل3" أو "2" (مقابل اإلجابات "1=انعدام الثقة تماماً" أو "0لعدم الثقة، أي اإلجابات "

ً أقل من  فتعكس  1إلى  1-تكون النزعة إلى الثقة، بينما القيم من  1، يكون هناك اتجاه نحو عدم الثقة، وعندما يفوق 1-العداد عندما يتخذ قيما
 درجات ثقة متفاوتة.
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 مقارنة "عدم الثقة المؤسسية" حسب الدول :13رسم بياني 

 
 
 

ويظهر انفصال صريح بين شباب جنوب أوروبا وباقي شباب الدول األخرى. وهكذا نرى أن شباب اليونان وإيطاليا 
وإسبانيا هم الذين يظهرون في أغلب األحيان عدم ثقتهم في مؤسسات بالدهم المعنية. وعلى العكس من ذلك، نجد أن 

هم فيها. على سبيل المثال، سنجد في هولندا أكبر نسبة شباب شباب هولندا وألمانيا وسويسرا، يعبرون في الغالب على ثقت
%. الشباب الفرنسي في هذا المجال يرتاب في غالبيته من 25( بينما في اليونان ال يوجد سوى %71يثق في الشرطة (

ة، غالبية % ال يضعون ثقتهم فيها. بعض التفاوتات في تقدير العدالة تستحق أن نشير إليها. في هذه النقط53الشرطة: 
ً ما ( GWشباب هولندا وسويسرا ضمن  ( بينما اإلسبان واليونانيين فيشتركون في هذا %58يعبرون عن ثقتهم نوعا

% فقط من شباب 29% على التوالي. درجات الثقة في المدرسة تعرف أيضا بعض الفوارق: 16% و25الرأي بنسبة 
ً أكثر إيجابية % من شباب اليونان يثقون فيها بينما ثلثي 33النمسا و شباب بلجيكا وسويسرا وهولندا يظهرون موقفا

على التوالي(. وأخيراً، فإن اإلعالم في جميع الدول هو موضوع عدم  %66، %68، %66بوضوح حول هذه النقطة (
وع نقطة بالنسبة لمجم 14% يثقون فيه، أي +30ثقة قوى، غير أن شباب ألمانيا أبدى في أغلب األحيان اعتداال نحوه (

 .13(. نجد ترتيب الدول من حيث عدم الثقة في الرسم البياني GWشباب 
 

 5تستحق تسليط الضوء عليها. GWبعض االختالفات الواضحة حسب الفئات االجتماعية والديمغرافية ضمن شباب 
ح لدى الشابات وهكذا، وحسب نموذج التحليل "بغض النظر عن جميع األشياء األخرى المتعادلة"، نجد أن عدم الثقة تتض

، وبين الذين غادروا بيت العائلة عن من ال يزالوا 24-18عن شريحة  34-25عنهن عن الشبان، وبين شريحة العمر 
يقيمون مع عائلتهم. ويتأكد هذا الميل بين الشباب العامل، وبشكل خاص بين الذين يمارسون مهنة حرة مقارنة بالطلبة. 

شباب العامل بعقود مؤقتة من هم أقل ثقة. وال نجد التفسير في العوامل االجتماعية ونالحظ أن ال الشباب العاطل وال ال
وحدها. بل تأتي بجانب مواقف أخرى من حيث وجهة النظر أو المواقف الشاملة إزاء المجتمع المحيط إذا ما أردنا أن 

لمستقبل يرتبط مباشرة بدرجة عدم الثقة نفسر االختالفات الكبيرة التي الحظناها. وعلى ذلك نجد أن مستوى التشاؤم حول ا
في المؤسسات. الشباب الذي بدا متشائما بشكل بالغ في مستقبله كان ثالث مرات أكثر تعبيراً عن عدم ثقته عن أولئك الذين 

نوا عبروا عن تفاؤلهم الكبير. ويسري الحال نفسه على الذين يعتقدون أن النظام التعليمي ال يمنح الفرصة للجميع حيث كا
أربع أضعاف الذي يعتقدون العكس في التعبير عن عدم ثقتهم. أما الشباب الذي يشترك في فكرة أن المجتمع يعرف 
المساواة متفاقمة فكان األقل ثقة. وأخيراً، كثيراً ما ارتبطت المخاوف و الشعور بعدم األمان من الحروب، واالعتداءات 

 ور بعدم الثقة. البدنية الشخصية أو اإلفالس المالي، بالشع
 
 
 
 

 
يظهر ثمة منطقيات اجتماعية وثقافية متصلة بعدم الثقة المؤسسية. برجاء  االنحدار اللوجستي الذي يأخذ في اعتباره حوالي عشرين متغيرة 5

 .7الرجوع لالنحدار اللوجستي في المرفق 
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 المخاوف والمواضيع المقلقة .6
 

لظروف اندماجهم في المجتمع من منطلق وضع معين. فمن ناحية، يرون أنهم  Generation Whatيتعرض شباب 
ضحية تشاؤم عام فيما يتعلق بالمجتمع من حولهم والمعايير الموضوعية لظروف هذا االندماج. ومن ناحية أخرى، يغذون 

مام مفارقة خاصة بظروف تفاؤل شخصي يعمل بمثابة محرك للحياة واألمل ويجعلهم يرون مستقبالً أفضل ممكناً. لسنا أ
الدخول للحياة بل األحرى أسلوب عمل يجمع التبصر الذي يميزهم إلى المثالية الخاصة ببناء أنفسهم التي تغلب في هذه 

 الفترة من الشباب. وهم يجندون بالتأكيد هذان الجانبان ويستقون منهما القدرة على التكيف مع العالم من حولهم. 
 

تحظى باألولوية في قائمة اختيارهم بالنسبة للمجتمع الذي يندرجون فيه تبرز أربعة رهانات  عند فحص المشاكل التي
% من 36(. ثالثة منها تتعلق مباشرة بالظروف الموضوعية الندماجهم: الحصول على عمل (3رئيسية (الشكل 

( التي تبرهن %33بيئة ((. ويضاف إليها مسألة ال%19(، الحصول على مسكن (%26اإلجابات(، النظام التعليمي (
على قلق أعلى من ظروفهم الشخصية ويرون أنها على نفس قدم األولوية كالحصول على العمل. المسألة اإليكولوجية ال 

  6تفتأ تحشد الشباب األوروبي، حتى أن العديد من المظاهرات قد نظمت مؤخراً بمبادرات من طالب المدارس الصغار.
في أوروبا. الشباب الذي أجاب على االستبيان ذكر  Generation Whatاستبيان ويبرز هذا القلق بوضوح في 

 المشاكل المتعلقة بالرهانات الشخصية وكذلك، وبنفس الدرجة رهانات جماعية ذات أهمية قصوى.
 
 

 ومخاوفهم Generation Whatأسباب قلق شباب  :3شكل 

 
 
 

رون به في حياتهم الشخصية مما يثير لديهم بعداً انفعالياً عند دراسة مخاوفهم، يبرز بشكل واضح الضعف الذي يشع
مهتم جداً بالطريقة التي تؤثر فيه مشاكل األشخاص المقربين له. خوفهم من الموت بدا كواحد  GWوعاطفياً. بدا شباب 

ي ذكروها من المشاغل التي يهتمون بها بشكل خاص. وبالترتيب أتى فقد األقرباء، قبل المرض من بين المخاوف الت
% على التوالي(. ويتبعهما عن كثب القلق من حوادث الحياة نفسها، وأتى احتمال الوحدة في المرتبة الثالثة 28% و52(
%(. ويتمتع هذا الجيل بدعم قوي من المحيط العائلي. فالعائلة تمثل حيزاً للتضامن وكذلك مصدراً هامة للحب 27(

ال يخاف الموت  GWلشباب يصعب عليها تصور اختفاء هذا المصدر.  شباب يستطيع الشباب االعتماد عليه. غالبية ا
بقدر ما يرهب رحيل المقربين له ومن يحبهم.  وكذلك ما يترتب عليه من احتمال الوحدة التي قد تواجههم. ثم تأتي 

% على 23% و25المخاوف األخرى التي تحف طريق التجربة المشتركة. الحرب و اإلرهاب من ضمن تلك المخاوف (
 التوالي(. وتختلط المخاوف الشخصية والجماعية لكي ترسم مشهد قلقهم وكذلك أعماق آمالهم.

 

 
سنة، أطلقت فكرة إضراب عالمي للتالميذ من أجل جذب انتباه السلطات العامة  15نجد ذلك في السويد، حيث غريتا ثانبرغ، والتي تبلغ بالكاد  6

 . 2019ب اتخاذها لحماية األرض. وفي بلجيكا، انطلقت حركات مدرسية لالعتراض على االحترار العالمي  في بداية حول التدابير التي يج
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(. 11و 10حسب الدول، هنا أيضاً يمكننا أن نالحظ اختالفات مثيرة لالهتمام وتستحق أن نسلط الضوء عليها (الجدوالن 
% على التوالي( أما شباب 48و %52تأثراً بمسألة العمل (شباب جنوب أوروبا، وتحديداً في اليونان وإيطاليا هو األكثر 

% على التوالي(. أما رهان النظام التعليمي فيأتي 45و %39بلجيكا وسويسرا فيعلقون أهمية أكبر على مسألة البيئة (
 % على التوالي(.31و %41ضمن اهتمامات شباب إسبانيا وفرنسا (

بعضها يبدو أكثر أهمية إن لم يكن حاسماً في  Generation Whatومن بين المشاغل التي تذيلت قائمة مخاوف شباب 
نقطة  14%، أي +30بعض الدول. ويسري ذلك على الهجرة التي ترددت كثيراً في إجابات شباب النمسا والتشيك (

نقطة مقارنة بمجموع شباب  21%، أي +37يك (، أو عدم األمن الذي ذكره شباب التش(GWمقارنة بمجموع شباب 
GW.) 

 
 

 مقارنة المشاغل التي صدرت قائمة  :10الجدول 
 حسب الدول Generation Whatمخاوف شباب 

 

اختيارا  GWفي كل سطر في الجدول، يوضح التمثيل بالنسب المئوية الدول حيث أكبر عدد من الشباب الذي أجاب على استبيان  القراءة:

 لإلجابة المقابلة لهذا السطر (++ ثم +(.
 ونتطرق للمشاكل ابتداء من المشكلة األكثر تردداً بشكل عام (السطر األول( إلى األقل ذكراً (السطر األخير(.

 
 
ً بعض االختالفات ذات مغزى حسب الدول (الجدول ك (. جميع الشباب، 11ما تبدو في المخاوف الشخصية أيضا

وبدرجات متفاوتة، قلقون من موت أحد أقاربهم أو من المرض. أما رهبة الوحدة فيبدو أنها تقلق الشباب الفرنسي 
على التوالي(.  %20، %17، %17النمسا ( ( أكثر من شباب اليونان ولوكسمبورغ أو%30واأليرلندي واإليطالي (

ً أن المخاوف المتعلقة بالبيئة تهم بشكل أكبر شباب بلجيكا وسويسرا ( % 19% مقابل 26% و30ونالحظ هنا أيضا
(. ومن ناحية أخرى، نجد أن شباب إيطاليا أكثر من الباقين في الخوف من عدم وجود مكان لهم في GWلمجموع شباب 

(. أما شباب النمسا فيتصدرون الجميع بباع في عدم التخوف من ذلك GW% لمجموع شباب 16 % مقابل22المجتمع (
)7 .)% 
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 حسب الدول Generation Whatمقارنة المخاوف التي تصدرت قائمة شباب  :11الجدول 

 

اختيارا  GWفي كل سطر في الجدول، يوضح التمثيل بالنسب المئوية الدول حيث أكبر عدد من الشباب الذي أجاب على استبيان  القراءة:

 لإلجابة المقابلة لهذا السطر (++ ثم +(.
 ونتطرق لمواضيع الخوف ابتداء من األكثر تردداً بشكل عام (السطر األول( إلى األقل ذكراً (السطر األخير(.

 
 

التي ذكروها غلبت عليها  Generation Whatنخلص من هذا الجرد إلى أن أسباب قلق ومخاوف شباب  سوف
مواضيع العمل، والبيئة، ورحيل األقارب، بعبارة أخرى المصفوفة الوجودية التي تميز التجربة الشخصية للجنس البشري، 

ا يفكرون في مستقبلهم في هذا الربع األول من القرن والتي تحيل أيضا للتحديات األهم التي تواجه األجيال الشابة عندم
 الواحد والعشرين، وبشكل خاص فيما يتعلق بالبيئة.

 
 

 العالقة بالسياسة واالرتباطات .7
 

إن انعدام الثقة في المؤسسات تغلب وتقوض العالقات بين المحكومين والحاكمين في العديد من ديمقراطيات أوروبا. ومن 
وز المؤسسات السياسية بالمركز األول في عدم ثقة المواطنين. فصورة رجال السياسة في بين جميع المؤسسات تف

الحضيض، تلطخها حالة شك عام، في أقصاه الفساد وفي أقله الالمباالة إزاء مشاغل المواطنين وحالهم. شباب 
Generation What    .رحون بثقتهم في % فقط من بينهم يص16ليسوا غرباء عن هذا الرفض للطبقة السياسية

السياسة. شباب سويسرا وألمانيا وهولندا يغلب عليهم شيء من الثقة ولكنه ال يتعدى في جميع الحاالت أكثر من الثلث 
 % على التوالي(. %32، %28، 30(

ر يمثل الترتيب بحسب الدول للشباب من األقل ثقة إلى األكثر ثقة في السياسة، على أساس االنحدا 14الرسم البياني 
 البسيط.
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 حسب الدول Generation Whatمقارنة مستوى الثقة في السياسة بين شباب  :14رسم بياني 

 
 
 

الذين استجوبناهم في  GWعندما نقارن التفاوت في مستوى الثقة حسب مستوى الدراسة والوضع المهني بين شباب 
(، تتضح لنا فوارق ذات طبيعة ثقافية واجتماعية. حتى وإن كان 15الدول الثالثة، فرنسا وبلجيكا وألمانيا (الرسم البياني 

الغالب هو عدم الثقة، إال أنها ليست بنفس القدر في الدول الثالثة. في فرنسا ازدادت عدم الثقة حدة واتساعا بين الشباب. 
نيا خفت وطأتها، واحتل شباب بلجيكا المركز المتوسط. غير أن ظروف االندماج االجتماعي المهني ومستوى وفي ألما

الدراسة هي التي تميز الطالب من ناحية، حيث الشعور بعدم الثقة السياسية ال يتردد كثيراً، عن الشباب العامل، وخاصة 
 األقل تعليماً، حيث نجد دائما الشعور بعدم الثقة.  

 
( تقريباً يعتبرون أن رجال السياسة فاسدون 92%) GWومن عالمات عدم الثقة أيضاً في السياسة، نجد أن جميع شباب 

( أن هذا الفساد متفشي في الجميع. شباب فرنسا واليونان هم األقسى من بعيد في هذا الحكم %36وأكثر من ثلثهم (
ون بأن المالية هي التي تحكم العالم. غير أنهم ( مقتنع99%) GW% على التوالي(. وجميع شباب 64% و52(

مستمرين في اإليمان بالعمل السياسي واالعتقاد بأن رجال السياسة ال يزالوا يمتلكون السلطة. ثالث ارباع الشباب 
%( يرفضون االعتراف بأن رجال السياسة ليس لهم أية سلطة. ولكن ما هي تلك السلطة؟ هل هي سلطة شخصية؟ أم 75(

 طة تغيير األمور؟ هي سل
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 الثقة في السياسة حسب المكانة ومستوى التعليم. :15رسم بياني 
 مقارنة بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا.

 
 
 

وعلى أي حال، فإن اعتباراتهم ال تنفي األزمة العميقة للديمقراطية التمثيلية التي تقوض منذ أواخر الثمانينات، شرعية 
العديد من حكام ومسيري الدول األوروبية. فإن انعدام الثقة هذا في الديمقراطية يمثل التربة الخصبة لمواطنة عالية التطلب 

) ً (. الشباب يدخل عالم السياسة، حيث يمرون بتجاربهم األولى ويقومون باختياراتهم Norris 1999وشديدة النقد معا
(. Muxel, 2018, Mounk, 2017, Reynié, 2017ثقافة االعتراض والنقد ( األولى في هذه البيئة المؤاتية لتنمية

األوروبي ذلك في طياته حتى وإن استمرت االختالفات بينهم بسبب الثقافات  Generation Whatويحمل شباب 
قد يشاركون  ( يعترفون بأن غداً أو خالل األشهر القليلة القادمة54%) GWEUالسياسية المحلية. وهكذا نجد أن أغلبية 

. هذا االستعداد لالعتراض يشارك فيه بدرجة أكبر شباب 68في حركة ثورة على نطاق واسع، أشبه بانتفاضة مايو 
% على التوالي(. 65و %67جنوب أوروبا عن سواهم. فنجد أن ثلثين شباب اليونان أو إسبانيا أكثر استعداداً للثورة (

 (.%59باب فرنسا (( يتبعهم ش%62وهناك أيضا شباب إيطاليا (
االنحدار البسيط يسمح لنا بعرض ترتيب شباب الدول التي وصفناها هنا بحسب ترتيب احتمالية االستعداد للمشاركة في 

 (. أما شباب شمال أوروبا والدول الجرمانية فكان دائما متراجع عن االعتراض.16حركة كهذه (الرسم البياني 
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 لمشاركة في حركة ثورة حسب الدول: احتمال ا16رسم بياني 

 
 
 

 احتمال المشاركة في حركة ثورة   :17رسم بياني 
 حسب المكانة ومستوى التعليم.

 مقارنة بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا.

 
 

إذا تجاوزنا تلك االختالفات القومية في الثقافة السياسية، والتي حصرتها بشكل واف دراسات العلوم السياسية، نستطيع 
محاولة تحديد تأثير بعض معايير االندماج على نسبة الشباب المحتمل اشتراكهم في حركة االنتفاضة. المقارنة بين ثالث 

(، تسمح ببيان أن االستعداد في المشاركة في حركة االنتفاضة ليس 17ياني دول، فرنسا وبلجيكا والمانيا (الرسم الب
مرتبطة بمستوى الدراسة أو الوضع المهني إال قليالً في دولة مثل فرنسا، التي تتميز بارتفاع الميل للمعارضة الذي ينتشر 

مثل ألمانيا أو بلجيكا، على  في جميع طبقات المجتمع وخاصة الطالب. وفي الدول التي تضعف فيها عادة االعتراض،
الرغم من قلة الفارق بينهما، إال أن تشجيع الشباب على االندماج االجتماعي والمهني قليل. وبشكل خاص العاطلين الذين 

 يبدون على استعداد للتمرد أكثر من الطالب. ولكن ليس هنا تكمن االختالفات األهم. 
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للنتائج بالتفصيل(، يتضح لنا، ومع تساوي  7ل دولة على حدة (أنظر المرفق عند تطبيق نموذج االنحدار اللوجستي على ك
ً الذين  جميع النقاط األخرى، أن الشباب وباألحرى الرجال، هم األكثر استعدادا للمشاركة في حركات الثورة. وهم أيضا

ة االنخراط في تنظيم سياسية يعتقدون أنه يجب منح سلطة أكبر للنقابات أو أن رجال السياسة فاسدون. ويبدو أن تجرب
اإليجابية تشكل عامل تمرد محتمل في الدول الثالثة. ونالحظ أيضاً أن التشاؤم حول المستقبل الشخصي هو بمثابة دافع 
لهذا االستعداد لالعتراض، على األقل في ألمانيا وبلجيكا. أن تكون موافق على أن بلدك يجب أن يغادر االتحاد األوروبي 

 Generation Whatالحتمال القوي للثورة (مقارنة بعدم االكتراث بهذه المسألة(. ولكن شباب فرنسا في يسير حذو ا
يميلون أكثر للتمرد عندما يختلفون مع ذلك (غير أن وجود رأي حول الموضوع هو في الغالب ما يتصل بذلك(، بينما في 

ي هو األقل احتماال للتمرد عن الذين ال يأبهون بالمرة النتماء ألمانيا نجد أن الشباب الذي يشجع البقاء في االتحاد األوروب
بلدهم لالتحاد األوروبي.  ومن المثير لالهتمام أن نالحظ أن الصالت بين احتمال الثورة وباقي األسئلة المندرجة في 

 النموذج ليس متشابهة تماماً في الدول الثالثة.
 

 الدولاالنخراط في تنظيم سياسي حسب  :18رسم بياني 

 
 

% فقط صرحوا بأنهم 9الذي أبدى استعداده لالنخراط في تنظيم سياسي يمثل األقلية.  Generation Whatشباب 
% صرحوا بأنهم انخرطوا بالفعل ولكن ذلك لم يعد يهمهم. وتظهر اختالفات كبيرة بين 6خاضوا هذه التجربة وأحبوها.  

من شباب النمسا قد جربوا ذلك بالفعل بينما شباب بلجيكا أو % 17(، وأيضا %20الدول. فشاب ألماني من خمسة (
% على التوالي لخوض التجربة. ولم يصرح سوى أقلة من الشباب الفرنسي عن 7% و11شباب التشيك فكانت نسبهم 

 (.%11خوضهم التجربة السياسية في الوقت الحالي أو في الماضي (
لواردة هنا بحسب االنخراط الفعلي في تنظيم سياسي (الرسم البياني االنحدار البسيط يسمح بعرض ترتيب شباب الدول ا

 سواء استحسن الفرد التجربة أم ال. -( 18
 

ال يتردد في  Generation What% من شباب 53بيد أنه بشكل عام ما يهيمن هو االبتعاد عن التنظيمات السياسية: 
 (.%31ال تنفض احتمال هذا االنخراط (النصريح بأن ذلك ال يهمه. غير أن هناك نسبة كبيرة منهم 
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 االنخراط في تنظيم سياسي حسب مستوى الدراسة  :19رسم بياني 
 والمكانة. مقارنة بين فرنسا وبلجيكا وألمانيا.

 
 
 

(الرسم البياني بين الدول الثالثة، فرنسا وألمانيا وبلجيكا  Generation Whatإن مقارنة استعداد الشباب الواردة في 
(، تبرز بوضوح ما يميز شباب ألمانيا. ولكننا سنحتفظ من هذه المقارنة أن الشباب ليسوا األكثر استعداداً. ففي الدول 19

 الثالثة، بدا أن الشباب العامل هو األكثر اهتماماً باحتمال االنخراط في تنظيم سياسي.
 

حول  Generation Whatز لبيئة اآلراء والمواقف لشباب ، يسمح لنا بعرض موج(ACMتحليل تعدد المتطابقات (
أنماط من الشباب في القسم المكون من  3. وتسمح بتحديد 7عالقتهم بالسياسة، مع اعتبار استعدادهم لالنخراط فيها شخصياً 

 (:20المحورين األول والثاني الناتج عن التحليل (الرسم البياني 
نخراط شخصيا في السياسة ويبدون أقل ريبة من اآلخرين إزاء رجال "المهتمون" هم األكثر استعداداً لال -

 السياسة. فهم يؤمنون بالعمل السياسي في إطار مؤسسي تقليدي.
أما "الثائرون" فهم من يتميزوا عن سواهم في الشعور بعدم الثقة بدرجة كبيرة تجاه المسؤولين والمؤسسات  -

ً األكثر عدداً في االتفا ً لم السياسية. وهم أيضا ق على الرأي القائل بأن رجال السياسة لم تعد لهم سلطة. وغالبا
 يخوضوا أية تجربة سياسية ولكنهم يصرحوا باستعدادهم على الثورة.

أما "المندمجون" فيعبروا عن ثقة سياسية أقوى كثيراً من سواهم. أن ينخرطوا في السياسة ليس احتماال مرفوضاً  -
 ركة انتفاض. ولكنهم ال يميلوا بالمرة ألي ح

 
شباب اليونان وفرنسا وإسبانيا ينتمون لطائفة "الثائرين" من واقع إجاباتهم على األسئلة التي استخدمناها لرسم هذا المشهد. 

 وهم يعارضون جميع اآلخرين حيث توجد أغلبية الشباب من طائفة "المنخرطين" وبشكل أخص "المندمجين".

 
( هو أسلوب إحصائي يسمح بالتحليل والوصف باالستعانة بالرسم البياني وبإيجاز لجداول بيانات ضخمة ACMمنهج تحليل تعدد المتطابقات ( 7

 .متغيرات× أفراد 
 ممكنة على المتغيرات "النشطة" تشكل "تصوراً" لموضوع مختار (يتعلق األمر هنا بأسئلة مرتبطة بالسياسة(اإلجابات ال

 كل إجابة تمثلها نقطة. •
كلما اقتربت نقطتان من بعضهما، كلما حدث أن األفراد الذين منحوا إحدى اإلجابات على سؤال منحوا أيضاً اإلجابة الثانية على سؤال  •

 آخر.
 لما ابتعدت النقطتان، كلما قلت مرات منح األفراد لإلجابتين بالتزامن.وبالعكس، ك •
 وكلما ابتعدت النقطة عن أصل المحورين، كلما قلت مرات منح اإلجابة ذات الصلة. •

داخل المنظر مثير اإلجابات الممكنة للمتغيرات التي يقال أنها "إضافية" يتم إسقاطها على هذا المشهد: فهي ال تشارك في تكوينه، ولكن موقعها 
 لالهتمام.
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، فإن ذلك ال يعد دليل على أن  Generation Whatاسي ال يعني إال أقلية من شباب وإذا كان االنخراط في التنظيم السي

الشباب يمانع كافة احتماالت االنخراط.  بالفعل، فإننا نالحظ منذ عدة سنوات ثمة طلب على االنخراط من قبل األجيال 
لتنظيمات السياسية والنقابات، إال أنهم الشابة.  وتتبعها مبادرات حقيقية. كثيرون، بينما يظلون بعيدين عن األحزاب وا

ينخرطون في الجمعيات التي تعمل للنفع العام. إذ نعد شاب كل خمسة مشترك في إحدى الجمعيات الخيرية أو اإلنسانية. 
( يمارسون %35، أكثر من ثلث الشباب (DJEPVA (Crédoc, 2016)فمثالً في فرنسا، وحسب مقياس الشباب 

 . نشاطا خيرياً بانتظام
( اشترك %53% في جمعية ثقافية. وأكثر من نصفهم (26أعضاء في جمعية رياضية، و GW، 44%ومن بين شباب 

 % في جمعية محلية أو جمعية الحي. 30بالفعل في مشروع خارج النظام الدراسي أو المهني و
 
 

المتصلة بالسياسة  Generation Whatنتيجة تحليل تعدد المتطابقات حول آراء ومواقف شباب  :20رسم بياني 
 (2-1(المسطح 

 
 
 

Generation What (60% )االنخراط ذو البعد الوطني والمدني هو األكثر جذباً. فتوجد غالبية كبرى بين شباب 
ً (اإلجابات بالموافقة على فكرة أن الدولة  تأمل في أن الدولة تطلب يوما ما هذا النوع من االنخراط وحتى تعلنه إجباريا

(، ذهبت لدرجة إعالن موافقتها %30يجب أن تخلق خدمة إجبارية بدالً من التجنيد، خدمة مدنية(. ونسبة ذات مغزى (
 على واجب التجنيد للجميع. 

 
(. وفيما يتعلق بالخدمة المدنية، جاء 12والجدول  22و 21ظهرت اختالفات واضحة (الرسمان البيانيان  وحسب الدول،

% على 79%، 78%، 80الفرنسيون في المقدمة بفارق كبير يليهم شباب سويسرا واليونان الذين عبروا عن استعدادهم (
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% على 36% و37سا عن اآلخرين بشكل ملحوظ: التوالي(. أما بالنسبة للخدمة العسكرية، تميز شباب فرنسا والنم
 (.%27(، ثم اإليطاليون (%22التوالي يؤيدون إعادة الخدمة العسكرية اإلجبارية. األقل حماس هم شباب لوكسمبورغ (

 
 

 الرغبة في خدمة مدنية إجبارية حسب الدول. :21رسم بياني 

 
 
 

 لالرغبة في خدمة عسكرية إجبارية حسب الدو :22رسم بياني 

 
 
 

 جدول إجمالي للخدمة المدنية و/أو الخدمة العسكرية حسب الدول :12الجدول 

 

Favorables à l'existence d'un…

AT BE CH CZ DE ES FR GR IE IT LU NL

service militaire  +  ++  -  -  --
sercice civil  +  ++  ++  -  --



 40 

 
 

نموذج الشباب المؤيد لفرض خدمة مدنية مثل الخدمة العسكرية اإلجبارية يبرز بعض االتجاهات المشتركة. االنحدارات  
تبين، مع تساوي جميع النقاط األخرى، أن الشباب ( 7اللوجستية (انحدار على كل سؤال من تلك األسئلة، أنظر المرفق 

ً األكثر تحمساً لفرض  الذي عبر عن استعداده لالنخراط في الجمعيات أو استعداده للقتال للدفاع عن وطنه، هو أيضا
عوامل الخدمة المدنية أو العسكرية. وفي الحالتين، كانت الحساسية لزيادة الفوارق االجتماعية أو التشاؤم حول المستقبل 
 34-25مساعدة للموافقة على مبدأ وضع تلك األنظمة موضع التنفيذ. ولم يكن أصغر الشباب األكثر حماساً بل شريحة 

سنة. بيد أن اختالف هام اتضح: الشابات كانت األكثر موافقة، وبشكل ملحوظ، على الخدمة المدنية، وأقل تحمساً لفرض 
 الخدمة العسكرية.
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II. شباب العرب في GENERATION WHAT )GWAC) 
 
 

إن االستجوابات التي تمت حول مجتمعات الشباب في الدول العربية اإلسالمية نادرة إلى حد ما مما يضاعف من فائدة 
رأيه. كما أن قاعدة ولقد كان بمثابة فرصة غير مسبوقة لشباب هذه الدول كي يعبر عن  .Generation Whatاستبيان 

المعلومات التي بنيناها فريدة وتسمح بالتعرف بشكل أفضل على آراء ومواقف شباب هذه المنطقة في العالم حول إشكاليات 
 على األصعدة الشخصية والمجتمعية، الفردية والجماعية، التي تعنيهم.

 
، 8يق االستبيان والعقبات التي واجهتنا في عدد منهافي بداية الدراسة، كنا نود مشاركة العديد من الدول، ولكن ظروف تحق

: من ناحية، ثالث دول من المغرب،  9فرضت علينا أن نكتفي بست دول إلجراء البحث والتحليل المقترن بهذه الدراسة
(، ومن ناحية أخرى، ثالث دول من المشرق، مصر 902(، تونس (ن=1438(، الجزائر (ن=1900المغرب (ن=

شاب وشابة يتراوح  7056(. يمثل المجموع عينة إجمالية قوامها 721( واألردن (ن=868ن (ن=(، لبنا1227(ن=
 سنة.  34إلى  18عمرهم من 

 
القاسم المشترك بين تلك الدول الستة هو أنها تقع في العالم العربي. وفي جميعها يغلب الدين اإلسالمي. من بينها مملكتان 
واألربعة األخرى جمهوريات، بعضها تحت حكم متسلط وبعضها تعددية بشكل أكبر. وتتداخل بواقع الحال في هياكل 

ة االختالف. هذه االختالفات عبر عنها الشباب الذي اشترك في االستبيان. تاريخية وسياسية كما في وقائع اجتماعية شديد
% فقط يشعرون انهم جزء من العالم العربي قبل كل 7% منهم أنهم يشعرون أنهم عرب، إال أن 60وحتى وإن أعلن 

عن الشعور  % لمدينتهم أو عقيدتهم. عبر شاب من اثنين16% يضعون في المقدمة انتماءهم لوطنهم و27شيء بينما 
 % يشعرون أنهم قبل كل شيء جزء من العالم. 49باالرتباط الوثيق الذي يتجاوز كافة الحدود: 

 
ثمة حذر فيما يتعلق بتصوره لعالم عربي متحد وقادر على  GWACوكذلك أظهر الشباب الذي أجاب على استبيان 

تثق في العالم العربي وانتقدت األغلبية بشدة ( بأنها ال %87المشاركة في مصالح واحدة. وصرحت األغلبية العظمى (
% أن األمر يتعلق بنظام هيمنة. أقلية فقط هي التي ترى فيه صرحاً 10% يعتقدوا أنه وهم تاريخي و59االتحاد العربي: 

ق (. الشباب األردني والمغربي يبدون أقل سلبية فيما يتعل%8( أو مشروع المستقبل الوحيد في المنطقة (%19ضرورياً (
بالمسألتين األخيرتين. ولكن إجماالً، بدا أن منظور العالم العربي المشترك ال يحظى بتأييد تام. ونلمس الصعاب الخاصة 
بهم في مواجهة واقع بيئتهم الخاصة. ونستشف من إجاباتهم الكثير من التناقض. وبدون شك الكثير من التردد أيضاً. وهكذا 

مكنه أن يعود على المنطقة من بناء اتحاد سياسي واقتصادي في العالم العربي فثالث ارباعهم يتصور النفع الذي ي
% فقط 24%(. ولكنهم يبدون أيضاً على حذر  على مستوى الفرد والوطن من عواقب الروابط التي يمكن أن تتم؛ 73(

(( %11المية األخرى (( وبالدول اإلس%13ينظرون لهذا االحتمال نظرة إيجابية (االرتباط بالدول العربية األخرى (
% يضعون في المقدمة ضرورة مشاركة 18% على ضرورة استمرار بلدهم مستقلة وذات سيادة؛  وأخيراً 37بينما يشدد 

% مع دول أخرى 17نقاط بالنسبة لباقي الشباب(، و 9الروابط مع االتحاد األوروبي، وبشكل خاص شباب المغرب (+
 نقاط(. 8ب تونس (+في حوض البحر المتوسط، وبشكل خاص شبا

 
% من شباب 66وهم معنيون بمشاكل معينة تواجهها دولهم. هكذا، فإن شجب تصاعد التطرف ُعبر عنه بدون مواربة: 

GWAC  يعتبرون أن التطرف ينمو في العالم العربي وأن ذلك يمثل تطوراً سلبياً. شباب المغرب يبدون اقل تشاؤما حول
 بالنسبة للمجموع(، ولكنهم يصلوا لنفس الحكم بشكل عام.  نقاط 10-هذه النقطة عن اآلخرين (

من المواضيع الهامة األخرى التي اقترحناها ليفكروا فيها، موقفهم من الهجرة والحدود. تعاني الكثير من الدول المعنية 
ن أو مصر. كما جاءت بالدراسة في الوقت الحالي من الحروب المستعرة في هذه المنطقة من العالم، وتحديداً األردن ولبنا

مواضيع الحدود واستقبال المهاجرين ضمن المشاغل الهامة، من حيث عواقبها البالغة على المجتمعات والسياسة. وعند 
قالوا أنه يجب أن  GWAC% من شباب 33دعوتهم إلبداء رأيهم حول األفراد التي يجب أن تفتح لهم بلدهم حدودها، 

وب (أما الخيارات األخرى المقترحة تراوحت من جميع األفراد إلى ال أحد، مروراً تُفتح حدودهم لمهاجري مناطق الحر
باختيار المهاجرين بحسب مستوى نمو بلدهم األصلي أو مستوى تعليمهم(. استقبال المهاجرين الوافدين من مناطق الحرب 

 % على التوالي(. 48و %44كان أساسا رد شباب مصر واألردن (
 

هات البرنامجية التي يمكن أن يصوتوا لها في االنتخابات التي تجرى في بالدهم عدة مالمح اجتماعية أبرزت دراسة االتجا
( يميلون %36وسياسية لدى الشباب الذي اشترك في االستشارة.  فهم تقدميون أكثر منهم تقليديون: أكثر من الثلث قليالً (

 
 .GWACحول الوسائط اإلعالمية لحملة  9أنظر المرفق  8
 4أنظر المرفق  9
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قط للمرشح المنادي بالمحافظة على القيم التقليدية. األكثر % ف3الختيار المرشح الحامل لبرنامج تقدم اجتماعي مقابل 
(. أما على الصعيد االقتصادي، فقد تفاوتوا ما بين الذين يميلون %38( يليهم شباب تونس (%43تقدمية هم المصريين (

لة لتنظيم ( ومن يفضلون المرشح الذي يدافع عن تدخل الدو%16لترشيح المرشح المدافع عن الليبرالية االقتصادية (
في تصورهم للمشروع االجتماعي والسياسي  GWAC(. ويمكننا أن نصف الموقف الغالب لدى شباب %13السوق (

الذي يمكن لبلدهم أن تتبناه بالنزعة للتقدمية االجتماعية التي تسعى إلى الجمع ما بين نوع ما من الليبرالية بدون التخلي 
 عن قسط لتنظيم الدولة. 

 
ضي قدماً في تحليل تصورهم للمجتمعات التي يعيشون فيها، وآرائهم حول العادات والمعايير االجتماعية ولكن قبل أن نم

والممارسات الثقافية الموجودة بها، واعتبارهم لمكان الدين أو حتى ألسلوب الممارسة الديمقراطية في بلدهم، يمكننا أن 
ارك في االستبيان, بادئ ذي بدء بعض األرقام الموضوعية نحاول بداية أن نرسم صورة سريعة للشباب العربي الذي ش

(. أغلبهم ال يزال يعتمد على %27سنة، والربع تجاوز الثالثين ( 25% أقل من 42(. هم شباب إلى حد ما، 4(شكل 
( توقفوا %57% ال يزالوا يدرسون. أكثر من نصفهم (43( و%67أبويه. والثلثين ال زالوا يعيشون في منزل األسرة (

( ولكن بشكل خاص مستوى تعليم %33عن الدراسة. ونعد ضمن العينة عدداً ملحوظاً من الشباب حامل المؤهالت العليا (
% حصلوا على 39، أي مستوى التعليم المتوسط. من بين الذين دخلوا سوق العمل، ISCEDحسب معيار  5مصنف 

% عاطلون. الشباب المغربي الذي أجاب 18قتاً و% يعملون عمالً مؤ15% يمارسون مهنة حرة، و18عقد عمل دائم، و
 للوصف البياني لعينة المشتركين في الدول الستة. 5أنظر المرفق  -( %31على االستبيان هو الذي يعد أكبر نسبة بطالة (

 
 GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب  :4شكل 

 (7056في الدول الستة* المختارة (ن=

 
 الدول الستة هي الجزائر، مصر، األردن، لبنان، المغرب، تونس.* 
 
 
 

 دخول الحياة .1
 

% قالوا 57عن رضاه إجماالً عن فترة العمر التي يمثلها الشباب. ويرى أغلبهم أنها فترة إيجابية.  GWACعبَر شباب 
% موافقون 51ري في حياتهم و% اعترفوا بأنهم خاضعون لمصيرهم ولما يج43أنهم سادة مصيرهم وقادة حياتهم بينما 

ً ما للمصاعب التي قد تواجههم ويلقون  على فكرة أن سن العشرين هو أجمل سن في الحياة. غير أنهم مدركون نوعا
% 72ما يقرب من ثالث أرباعهم كان لهم حكم قاس جداً حول هذه النقطة ( مسؤولية ذلك بقدر كبير على األجيال السابقة.

 10سابقة هي المسؤولة عن مصاعب شباب اليوم(. شباب مصر أكثر شعوراً بذلك عن سواهم (+يعتبرون أن األجيال ال
 نقطة( ونظرتهم لظروف حياتهم تتسم بالسلبية بشكل عام.

 
لست راشد على اإلطالق -من سلم درجات يبدأ من صفر 5إلى  3% يمنحون عالمة 78الكثير يعتبرون أنفسهم راشدين (

( أو %3(، حتى قبل الزواج (%64راشد تماماً(. في وصف الرشد هم يضعون الرزانة والمسؤولية في القائمة ( -5إلى 
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ً االستقالل مادياً %4عدم السكن مع والديهم ( ً االنفصال النسبي بين الشروط %15(( أو أيضا (. ولقد أدركوا تماما
 الموضوعية والذاتية للحصول على استقاللية سن الرشد، وهي ميزة ضمنية المتداد سن الشباب في المجتمعات المعاصرة. 

 
. شباب مصر % يصرحون بأنهم يمكن أن يكونوا سعداء بدون أن يعيشوا في بلدهم79والكثير منهم يفكر في مغادرة بلده: 

% على التوالي(. وعلى العكس، ومع أن الغالبية ال يستبعد هذا 80و %89واألردن هم األكثر من بعيد في هذه الحالة (
 (. 23الوضع إال أن شباب المغرب والجزائر ولبنان كانوا األقل تحمساً للفكرة (الرسم البياني 

 
 

 ش في الوطنالقدرة على الحياة السعيدة بدون العي :23رسم بياني 

 
 

( يعتبر أن حياته المستقبلة ستكون أفضل من حياة آبائهم. %60وعلى الرغم من قسوتهم على األجيال السابقة، فأغلبهم (
% فقط يعتقدون أنها ستكون أسوأ، أي 22وفي هذا الموضوع ال يوجد تشاؤم. وهنا يختلفون كثيراً عن شباب أوروبا. 

عاب فكرة التقدم والتحسن في تجدد االجيال فيوجد لدى أغلب الشباب. إال أنه أقل (. أما استي%40نصف شباب أوروبا (
 %(. 21و %28وضوحاً لدى الشباب المصري. فهم األكثر في االعتقاد أن مستقبلهم سوف يكون أسوأ من حياة والديهم (

 
أال وهو مستقبل أوالدهم. فأغلبية منهم يندرج هذا التفاؤل في مبدأ تعاقب األجيال. وهو يرتبط أيضاً برؤية مستقبل أبعد، 

%( يعتبر أن مستقبل أوالده سيكون أفضل من حياته التي عاشها. وهنا أيضاً يتميز المصريون بتفاؤلهم األقل نسبة 59(
 % إجماالً(.23( يعتقد أنه سيكون أسوأ (مقارنة بنسبة %33%( حتى ان ثلثهم (49(
 

 تفاؤالً واألكثر تشاؤماً في الفترتين الزمنيتين. ب يوضحان الدول األكثر13أ و13الجدوالن 
 التفاؤل/التشاؤم في تسلسل األجيال ب:13أ و13جدول 

 

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes parents, ton avenir sera…

MAROC ALGERIE EGYPTE TUNISIE LIBAN JORDANIE

Plutôt meilleur  +  ++  +
Pareil  ++  +
Plutôt pire  ++  +
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في كل سطر بالجدول، بأعداد أكثر بالنسب المئوية،  GWACفي كل جدول، يوضح التمثيل الدول التي أجاب فيها الشباب على استبيان  القراءة:

 .المقابلة لهذا السطراإلجابة بشرط 

 
 

(. %72شباب الدول العربية المشمولة باالستشارة استوعبوا فكرة أن النجاح في الحياة مشروط باالعتماد على الذات (
(، إال أن حكمهم كان أكثر قسوة عندما تعلق األمر %72ويؤكدون في أغلبيتهم أن والديهم يشجعاهم في هذا االختيار (

% يعتقدون أنه يعد الشباب لسوق 13% فقط يعتقدون أن التعليم يعطي الفرصة للجميع، و28بلدهم: بالنظام التعليمي في 
 % يرون أنه يكافئ المستحقين. 19العمل بطريقة فعالة، وأخيراً 

 
 

 اآلراء حول النظام التعليمي حسب الدولة :14الجدول 

 

بعدد كبير حسب النسبة المئوية على شرط  GWلكل سطر في الجدول، يوضح هذا التمثيل الدول التي أجاب فيها الشباب على استبيان  القراءة:

 (.-ثم  --(++ ثم +( وحيثما كانوا األقل ( المقابلة لهذا السطر اإلجابة 
 
 

(. وتميز شباب الجزائر بشكل خاص 14لجدول شباب األردن، على الرغم من نقده إال أنه كان األقل قسوة عن سواه (ا
( يعتقدون أن المدرسة تعطي الفرصة للجميع. الشباب اللبناني %53حول السؤال عن المساواة في الفرص. غالبية منهم (

وكذلك األردني عبروا عن ثقتهم في إمكانيات النظام التعلمي كل في بلده على إعدادهم للدخول في سوق العمل. أما شباب 
 ر وتونس فكانوا أكثر سلبية حول أداء المدرسة وكذلك حول تكافؤ الفرص.  مص

 
% مشقة بمعنى 10% يعتبر أنه صعب قليالً و36وضعه المالي ضعيف نسبياً:  GWACما يقرب من نصف شباب 

اج من % يعترفون باالنزع49الكلمة. الغالبية تتلقى المساعدة من والديها، ولكن نصفهم يشعرون بالخجل من ذلك: 
 االعتماد على والديهم.

 
وعلى السؤال حول ما يسبب سعادتهم، أو باألحرى ما يمنعهم من السعادة جاءت اإلجابات تحمل خصائص معينة. فالدين 

(، يقولون أنهم ال يمكن أن يشعروا بالسعادة دون االعتقاد بدين %67ال يزال حاضراً بقوة في حياتهم. وكثيرون، الثلثين (
% يعترفوا بأنهم قد يكونوا سعداء حتى وإن لم يؤسسوا 55غير متمسكين بقدر ما بمشروع بناء العائلة:  ما غير أنهم

% على التوالي(. وتحتل الحياة الجنسية 75و %63أسرة. ولكنهم ال يكونون سعداء بدون حب واألهم بدون أصدقاء (
 .  10% ال يقدرون على العيش بدون جنس64مكاناً مهماً: 

 
% صرحوا بأن ال سعادة بدون شغل. شباب تونس والمغرب 78ة المهنية فتبدو ال غنى عنها بالنسبة لهم: أما الحيا

%على التوالي، يعتبرون أن النجاح في الحياة مشروط 25% و28يربطون أكثر من غيرهم الشغل والنجاح في الحياة. 
% في الجزائر(. أما تقديرهم لعالم العمل 18% في لبنان أو 19% في األردن و17بالحصول على مهنة شيقة (مقارنة بـ

 
 ولم يُطرح سؤال احتمال السعادة بدون جنس في الجزائر. 10

Réponses "Oui tout à fait" ou "Plutôt oui" à :

MAROC ALGERIE EGYPTE TUNISIE LIBAN JORDANIE

Le système éducatif donne sa 

chance à tous  -  ++  --  -  -  +  ++ et  + : les plus optimistes 

Le système éducatif prépare 

efficacement au marché du travail  +  --  -  ++  ++
Le système éducatif récompense les 

plus méritants  +  --  -  ++  +  -- et  - : les plus pessimistes 

Vis-à-vis de chaque aspect du système 

éducatif du pays :

Tu penses que par rapport à ta vie, l'avenir de tes enfants sera...

MAROC ALGERIE EGYPTE TUNISIE LIBAN JORDANIE

Plutôt meilleur  ++  +  ++  +
Pareil  ++  +
Plutôt pire  ++  +
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( %59فمتفاوت إلى حد ما. أغلب الشباب المجيبين الذين انخرطوا في مجال العمل يقولون أنهم حققوا ذاتهم في العمل (
% فقط 36( يعتبر عمله الحالي على مستوى كفاءته. وأخيراً، %52% ليسوا بهذا الرأي. النصف فقط (36غير أن 

 رتبه مناسب لكفاءته.يعتبر أن م
 

%، وقبل أن تبني 42فكرة أنه يكفي لكي تنجح في الحياة أن تعيش يومك ليومك، حتى بدون عمل وبدون أسرة جذبت 
( يميل %53(. وهناك شاب مصري من اثنين (15( وبدون أن تكسب عيشك (%22(، وبدون مهنة شيقة (%18أسرة (

 للحياة يوماً بيوم.
 

% 72على أنه غير مهتم بنشرة األخبار واألحداث، حتى أن يكاد أن يستغني عنها، حيث أن  أغلب الشباب يصور نفسه
 يصرحون أنهم يمكنهم أن يكونوا سعداء بدون أخبار وال نشرات إخبارية.

% يعترفون بأنهم ال يمكن أن 56أما عادات االستهالك الرقمي مثل انترنت أو الهاتف المحمول فلها أهميتها في حياتهم: 
% بدون هاتف محمول. ويصعب عليهم االستغناء عن الكتب، أو الموسيقى أو السينما أو 52سعدوا بدون انترنت وي

على التوالي ال يمكنهم السعادة بدونها(. وعلى النقيض، فالسيارة  %59، %65، %67المسلسالت التليفزيونية (
% على التوالي يمكنهم أن يكونوا سعداء 76%، 74، %68بدت أقل أهمية جداً لديهم (والتليفزيون والوجبات السريعة 

 بدونها(.
 

شباب الدول العربية الذي اشترك في االستبيان يتميز بشيء من التفاؤل في المستقبل الذي ينفتح عليه، على الصعيد 
مسؤولون، الفردي والجماعي. ومع أنهم ال يزالوا يعتمدون على عائلتهم بشكل واسع إال أنهم يرون أنفسهم ناضجون و

وهي صفات يربطوها بحالة الرشد. وعلى الرغم من أنهم مدركون للمشاكل التي تواجه بالدهم، إال أنهم يحملون، 
وبدرجات متفاوتة حسب البلد، أمل في التقدم وتحسن ظروف الحياة مع تعاقب األجيال. كما يعبرون عن انفتاح على العالم 

ة حياة في بلد آخر. وفي غالبيتهم العظمى، هم مخلصون للعقائد الدينية، الخارجي، وال يستبعدون التغرب وخوض تجرب
 ويضعون في المقدمة درجة تدين مرتفعة. 

غير أنهم على غرار الكثير من شباب جيلهم، ويشبهون هنا شباب أوروبا، يعانون من نقص اعتراف المجتمع بهم. ويكاد 
 ي بلده ال يمنحه السبل للتعبير عن قدراته في الواقع. ( متفق على أن المجتمع ف89%) GWACيكون جميع شباب 

 
بعد أن انتهينا من رسم هذه الصورة السريعة، توجد ثالث مواضيع أخرى وقع عليها اختيارنا لمواصلة التحليل، ستساعدنا 

 على التقدم لما هو أبعد في عدد من االعتبارات التي تعرضنا لها حتى تلك النقطة.
 
 
 

 المجتمع ومكان الدينتصور  .2
 

إن التفاؤل الذي يضعوه في المقدمة عندما نقارن نظرتهم للمستقبل مع األجيال السابقة يقترن بشيء من الثقة في المجتمع. 
الشباب  ( ال يتفق مع فكرة أنه من دروس الحياة إن لم تستغل اآلخرين استغلوك.%60وهكذا نجد أن الغالبية منهم (

 GWACاألكثر تقبالً لهذه المقولة، أما شباب المغرب والجزائر فاألكثر رفضاً لها. ويؤمن شباب المصري واألردني هم 
% يشاركون فكرة أنه ال يمكن النجاح في الحياة بدون تضامن. غير أنهم يتفقون في كثير من 82أيضاً بفوائد التضامن: 

 (.  %64األحيان على وجود الكثير من الفردية (
 

يغلب عليها التفاؤل ال تمنعهم من نقد الواقع من حولهم وكذلك طريقة سير المجتمع الذي يندرجون فيه.  هذه المواقف التي
( ويكاد يتفقون جميعاً على أن هناك الكثير من الالمساواة %95فهم يشجبون إجماالً المكان المهم جداً الذي يحتله المال (

(، وايضاً الكثير من %95رى، يعتبرون أن هناك الكثير من الفقراء ((. ومن ناحية أخ%91في بلدهم وأنها ال تفتأ تزداد (
(. واتسم %93( والكثير من العنف (%82( وأيضاً الكثير من الضرائب (%95(، والكثير من الظلم (%64األثرياء (

م. وفيما يتعلق الحكم بالقسوة. أضف على ذلك عدم ثقة عامة إزاء المؤسسات المهمة التي يتمحور حولها المجتمع من حوله
(، وال في اإلعالم 73%. كما أنهم ال يثقون في النقابات (11% ال يثقون فيها87بالسياسة، فهي حاضرة بشكل قوي: 

 
دول أخرى أجابوا على  4% من الشباب في 87لم نطرح هذا السؤال حول السياسة ال في الجزائر وال في مصر. وبالتالي فاألمر يتعلق هنا بـ 11

 السؤال.
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%( وال المدرسة 63( 13%(، وال في المؤسسات الدينية60( 12(، وال في الشرطة76%%(، وال في العدالة (90(
 (.  61%يمنحوه ثقتهم ( GWACفقط هو الذي يحظى بثقتهم: أغلب شباب  14%(. الجيش67(
 

% يرفضون فكرة وجود الكثير من الحرية في بلدهم. غير أنه 79إن الحرية هي قيمة أساسية تتمسك بها أغلبية الشباب: 
بالمجموع(. إال  نقطة مقارنة 20أي + %94طهرت بعض االختالفات.  كان شباب مصر األكثر جزماً حول هذه النقطة (

، نسبة أكبر  أكثر صرامة، وأقل تسامحاً، فيما يتعلق GWACأننا نجد من ضمن شباب المغرب وتونس المشترك في 
 (.  GWAC% من مجموع شباب 21%، مقابل 38%، 35بوجود الكثير من الحريات (

 
في الحكم في أن بلدهم تبعد كل  يشتركون GWAC: 69%المساواة بين الرجال والنساء من الشواغل الهامة لدى شباب 

(. أما شباب %80البعد عن المساواة بين الرجال والنساء. وكان شباب مصر هو األكثر في التأكيد على هذه الحالة (
(، مما يجعلنا نعتقد أن المساواة بين الرجال والنساء تكاد %49تونس فكانوا أكثر عدداً في عدم الموافقة على الفكرة (

ت في تونس. ولكن بشكل عام، يدرك الشباب مدى التقدم الذي يجب أن تحرزه بالدهم في هذا المجال. الرسم تكون قد تحقق
 يعرض ترتيب الدول بحسب إجابة الشباب على هذا السؤال.  24البياني 

طار ، الذي يقيس تطور اإل2019فبراير/شباط  27ومن قبيل النقطة المرجعية، فإن مؤشر البنك الدولي الذي نشر في 
القانوني الذي يشجع على إدراج المرأة والسماح لها بالحصول على نفس حقوق الرجل، وخاصة في مجال العمل والسلك 

مقارنة  47.3االقتصادي، يفصح عن واقع أن العالمة األقل ُسجلت في منطقة شمال إفريقيا والشرق األوسط، بمتوسط 
 .74.7بمتوسط عالمي 

 
 

 واة بين الرجال والنساء، حسب الدولرؤية المسا :24رسم بياني 

 
 

ً في أغلب الدول المشمولة بالدراسة. وكان استبيان  بمثابة فرصة لجمع آراء الشباب  GWACويحتل الدين مكاناً مهما
ونذكر أن ثلث  -حول دوره ومكانه في المجتمع، من وجهة نظرهم. وعلى الرغم من تدينهم على المستوى الشخصي 

إال أنهم ينتقدون تدخل الدين في المجتمع والسياسة في بلدهم.  -أن يكون سعيداً بدون المعتقدات الدينية الشباب ال يتصور 
( يرى أن الدين يحتل مكاناً مهماً بشكل مبالغ فيه في مجتمع اليوم. شباب لبنان وكذلك %67وهكذا نجد أن ثلثي الشباب (

% على التوالي(. تطبيق االنحدار البسيط على هذا السؤال 71و %74شباب الجزائر  هم األكثر اتفاقاً على هذا الرأي (
 (.25يسمح لنا بترتيب الدول حسب إجابات الشباب (الرسم البياني 

 
 

 

 
 ولم يُطرح السؤال حول الثقة في الشرطة على شباب مصر. 12
 .ولم يُطرح السؤال حول الثقة في المؤسسات الدينية في الجيش على شباب مصر 13
 ولم يُطرح السؤال حول الثقة في الجيش على شباب مصر. 14
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 رؤية أهمية مكان الدين في المجتمع :25رسم بياني 

 
 

 الفصل بين السلطة الدينية والسلطية السياسية :26رسم بياني 

 
 
( ال %76يتفقون أيضا على فصل السلطات بين الدائرة الدينية والسياسية. ثالث ارباع الشباب ( GWACكما أن شباب  

 (،%87يريدون رؤية القادة الدينيين يتدخلون في الشؤون السياسية. فشباب مصر هم األكثر إصراراً على هذه النقطة (
(. أما في الجزائر، والمغرب، واألردن، فهم أقل في هذه الحالة: في تلك الدول، ثلث %81يتبعهم شباب تونس ثم لبنان (

يعتبر من جهة أخرى أن ارتداء  GWACالشباب المجيب ال يرفض فكرة تدخل رجال الدين في السياسة. وأغلب شباب 
(. 26أيضاً تظهر اختالفات حسب الدول (الرسم البياني  (. ولكن هنا%85الحجاب هو قبل كل شيء اختيار شخصي (

حيث نجد بين شباب األردن والجزائر يليهم المغرب، أكثر نسبة ممن يعتقدون أن الحجاب اإلسالمي يجب أن يكون 
) ً % من شباب مصر 8% إلى 4% على التوالي(، ولكن ذلك ال ينطبق إال على 16% و19و %22ارتداؤه إجباريا

 ن. وتونس ولبنا
 

وأخيراً، نقطة أخيرة هامة، إال وهي دور الدين في نظام الزواج. هذه النقطة كانت موضوع تناقض واضح واختلفت عليها 
( توافق على أن فكرة الزواج الديني ال يجب أن يقوم في غياب الزواج المدني. ولكن اربعة %57آراء الشباب. أغلبية (

( يعتقدون العكس، ويعتبرون أن الزواج الديني أساسي وكاف %39أي ( GWACشباب من عشرة ممن اشترك في 
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ً بنفس الفروق بين الدول المختلفة المعنية حول مسألة فصل السلطات  بمفرده. اآلراء حول هذه النقطة ال تتقاطع حتما
سؤال عن الزواج، أجاب (. وهكذا نجد أن شباب الجزائر هو األكثر تأييداً مع أنه في ال27الدينية والسياسية (الرسم البياني 

( يتفق مع هذا %55( على أن الزواج الديني أهم من الزواج المدني. شباب لبنان في أغلبه (%47واحد من اثنين (
 الرأي. وتميز شباب تونس عن سواهم بتمسكهم بالزواج المدني وتغلبه على الزواج الديني. 

 
 

 الزواج الديني والزواج المدني :27رسم بياني 

 
 
 

 GWAC( يظهر عن تطبيقه محوراً هيكلياً تتوزع حوله المواقف واآلراء لشباب ACMمنهج تحليل تعدد المتطابقات (
في التعبير عن نظرتهم لمجتمع بالدهم ومواقفهم بالنسبة لمكان ودور الدين. يدل هذا المحور على وجود تعارض بين 

(: فاألول يتميز يعدم الثقة واالعتراض على المجتمع بينما الثاني فيتميز بالثقة وقبول 28سم البياني قطبي المواقف (الر
 المجتمع كما هو. 

على هذا المحور، يبدو المصريون أكبر عدداً في جانب انعدام الثقة والمعارضة بينما شباب األردن يركن أكثره لجانب 
 الدول األربعة نجد أن شبابها يتبنى مواقف وسيطة تقل فيها االختالفات. الثقة والموافقة. إذا قارنا بهما بقية 

 
 

نتائج تحليل المتوافقات المتعددة على رؤية المجتمع ومكان الدين: إسقاط المتغيرات النشطة والمتغيرات  :28رسم بياني 
 1اإلضافية على المحور 

 
 
 

وهكذا نرى مواقف يغلب عليها االعتراض وأقل تساهالً من ناحية (درجة مرتفعة لعدم الثقة في المؤسسات، ال فردية 
مفرطة وال حرية مبالغ فيها، الكثير من الظلم، غياب حرية اإلعالم، حرية التعبير، نقص احترام حريات اإلنسان، عدم 

ب عليها المحافظة والتقليدية من ناحية أخرى (الثقة في مؤسسات تدخل الدين في السياسة...( في مواجهة مواقف تغل
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الدولة، ليس كثير من الظلم، الكثير من الحريات، اعتبار الهجرة سلبية، عدم تزايد الالمساواة، عدم هيمنة المال، تدخل 
 الدين في السياسة...(.

السياقات القومية والثقافات المميزة لكل دولة تتمتع ولكننا ال نالحظ صلة بين هذين النمطين والجنس أو السن. بل يبدو أن 
 بأهمية كبيرة.

 
 
 

 الحياة الخاصة، الزواج، االقتران والعالقات الجنسية .3
 

عندما تطرقنا لألسئلة المتعلقة بالحياة الخاصة، وعالقات الحب أو الزوجية، والجنس غلب التناقض على شباب 
GWACمتمزقين بين تساهل واضح أكثر من األجيال السابقة وبين توافق مع  ، حيث أنهم كانوا في كثير من األحيان

العادات والتقاليد الخاصة بالعالم العربي واإلسالمي والتي ال تزال تثقله. فحول العديد من النقاط، كانوا يتبنون مواقف 
ً أحمروصلت لحد التعارض. فمثالً قد يعتبروا أن الحديث في بلدهم عن الجنس ال يجب أن يمثل خط % يوافق 70( 15ا

( يعتقد أن %47(، ولكن شاب من اثنين (29على ذلك، وكان التونسيون األبعد بكثير اقتناعاً بذلك، أنظر الرسم البياني 
%، يتبعهم شباب 71(شباب األردن كانوا األكثر عدداً،  16العالقات الجنسية ال يجب أن يُسمح بها قبل الزواج في بلده

ً مثل %(. وهناك 66المغرب،  (. إال أنهم كثيرون يعبرون عن %59غير مزعج ( Tinderأغلبية تجد أن تطبيقا
 (.65%%(. شباب األردن كانوا األقل تفتحاً إزاء المثلية الجنسية (58( 17انزعاجهم من المثلية الجنسية

 
 

 هل الحديث عن الجنس يمثل خطاً أحمرا؟ :29رسم بياني 

 
 
 

ما بين التقاليد والعصرية، وما بين المحرمات الدينية واالنفتاح، كانت طريقة حديث الشباب حول حياتهم الحميمة 
 والعالقات العاطفية، أو تعريفهم للعالقة الزوجية أو العالقات بين الرجال والنساء، ونَمت عن مساومة أكثر تعقيداً مما

لشباب أوروبا، بين توارث وتجارب، بين تضمين التقاليد االجتماعية المهيمنة والمخاطرة الفردية للتحرر منها. ولكن 
( تتفق على أن كل فرد حر في حياة عالقاته الحميمة، بشرط أن يوافق عليها داخل مساحته %89األغلبية العظمى منهم (

ل بين الحياة العامة والحياة الخاصة هو الذي يحدد المواقف . في دول المغرب والشرق األوسط، الفص18الخاصة
 19والسلوكيات. وهذا الفصل أيضاً هو الذي يتدخل في بناء تصورهم من حيث الجنس وكذلك سلوكياتهم. الصور اإلباحية

 
 ولم يُطرح السؤال حول الخط األحمر فيما يتعلق بالجنس في الجزائر وال في مصر. 15
 ولم يُطرح في الجزائر السؤال حول العالقات الجنسية قبل الزواج. 16
 ولم يُطرح السؤال حول المثلية الجنسية في الجزائر وال في مصر. 17
 لم يُطرح السؤال عن العالقات الحميمية المتفق عليها في الحياة الخاصة في الجزائر. 18
 ولم يُطرح السؤال حول الصور اإلباحية في الجزائر . 19
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بالنسبة ولكن  ( هي التي تراها مزعجة، وتوافق على فكرة أنها ضرب من الشذوذ األخالقي. %22مقبولة، أقلية فقط (
% 23% ينظرون إليها على مستوى الحميمة كلذة فردية، و29لألقلية، تلك الصور تشكل جزء من عالم ممارستهم: 
% 11% يقرنوها بالمزحة والهذيان بين األصدقاء، وأخيراً، 10يقرون بأنها شيء حدث لهم الوقوع عليه مصادفة، و

. GWACزوجين. فالجنس له مكانه بدون شك في حياة شباب يعترفون بأنها قد تضيف حرافة عل العالقة الجنسية لل
 .  20( يقولون أن ال سعادة لهم بدون جنس64%ولنذكر أن ثلثين الشباب (

 
 

 إقامة عالقات جنسية قبل الزواج :30رسم بياني 

 
 
 

 الرقابة األسرية :31رسم بياني 

 
 
 

 
 ولم يُطرح سؤال احتمال السعادة بدون جنس في الجزائر. 20
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( يصرحون بأن والديهم يتركوهم %60ال زالوا يخضعون لرقابة شديدة من والديهم. أغلبية منهم ( GWACإن شباب 
( ترى أنها تخضع لرقابة شديدة من والديها. ويتميز %37يعيشون الحياة التي يريدوها،  ولكن توجد نسبة غير قليلة (

في القرارات التي تتعلق بالحياة الخاصة،  (. فوزن العائلة31المصريون عن سواهم في هذا الصدد (الرسم البياني 
( يعتقد 34%) GWACوتحديداً الزواج، ال يزال حاضرا بشكل ما. والرقابة على البنات ال تزال موجودة. ثلث شباب 

 أنه من الطبيعي لألخ أن يراقب عالقات أخته. 
ب هنا المصريون عن غيرهم، يؤكدوا % ويغل44عند سؤالهم حول تدخل العائلة في اختيار زوجة االبن أو زوج البنت، 

أن هذا االختيار يخصهم وأنه ال يمكن بالمرة أن يتدخل فيه اآلباء. غير أن هناك أغلبية تعترف بتأثير األسرة، بما في ذلك 
% يعترفون بأن لهم الكلمة ولكنهن لن يعترضوا 14هذا المجال الحميم والخاص الذي يتعلق باختيار شريك/شريكة الحياة: 

% يقبلوا 41% منهم( و21ى رفض أبويهم القاطع (شباب الجزائر واألردن كانوا األكثر عدداً في هذه الحالة، بواقع عل
 مناقشة هذا األمر مع والديهم، مع التأكيد على أن الكلمة األخيرة تكون للحب.

 
قات العاطفية في حياتهم ال تزال ( الذي يعترف بأنه ال سعادة بدون حب، إال أن العال%63وعلى الرغم من العدد الكبير (

؛ وبالنسبة للباقين فهي إما ال يمكن التغاضي عنها مهمة% أنها 36و أساسية% يعتبروا أنها 18تحتل مكاناً ضيقاً. 
(. غير أن تصورهم للزواج يغلب عليه التأكد. وجاء اإلخالص %6(، أو ال أهمية لها (%15%(، أو كمالية(25(

( يعبر عن %84( هو شروط ال بد منه للزواج. والجميع تقريباً (%76كعنصر أساسي. بالنسبة لثالث إرباع الشباب (
ً آخر. فتصورهم لإلخالص في الزواج ينطبق بشكل محسوس على حياتهم: انزعاجه ل شخص متزوج ويغازل شخصا
 . عدة عالقات حب في نفس الوقت( لم يعيشوا أبداً %79األغلبية (

ادة هذه الرؤية التي تتسم بالتقليدية والرومانسية معأً للزواج ال تخلو من ثمة براجماتية. ومع أن الزواج اقترن لديهم بالسع
(. واألهم أن %26%(، إال أن جميعهم يتبنى رؤية تعاقدية على العالقة الزوجية ويفرض أنها تعهد يتجدد كل يوم (25(

(، يعتبره مسألة راحة وطريقة لالطمئنان. وأقلية فقط تضع في المقدمة اللذة الجسدية التي تمنحها %33الثلث منهم (
(. وأصبح الطالق %26م يستطيع تصور احتمال الزواج بدون حب ((. وربعه%4%( أو تعتبرها مصدراً لأللم (8(

(، ممن يذهبوا حتى اعتباره ضرورة في البحث عن تحقيق الذات (على عكس الذين يروا %78أمراً مقبوالً لدى أغلبهم (
 أنه داء العصر المرتبط بالبحث عن السعادة الشخصية والفورية(.

 
يقللون من  GWACأن البعض يحاول التحرر منها: أربعة من عشرة شباب  مؤسسة الزواج ال تزال حاضرة بقوة غير

% بالتأكيد على أن العالقة الحرة هي دليل أقوى على 20% باعتباره فقط قطعة ورق ال تعني أي شيء و22أهميته: 
ً و/أو ننجب أطفاالً، فهذا أهم كارتباط(. اآلخرون، وهم األغلبية ( سمون ما بين الذين ( ينق%54االرتباط (أن نقيم معا
( وما بين الذين يضعون %30يتبنون موقفاً في غاية الرومانسية ويرون فيها أساساً تحقق حلم ودليل حقيقي على الحب (

% يقولون، هذا 24في المقدمة ضرورة الزواج من أجل التوافق مع المعايير االجتماعية السائدة وتوقعات المجتمع (
التقليدي، على الرغم من انسحابه إال أنه حاضر دائماً. أربعة شباب من عشرة يوافقون إجباري من حيث آتي(. النموذج 

(. كان شباب مصر األكثر تبنياً ألحد هذين %34( أو شيء عادي (%6على حق تطليق الزوجة، ويعتبرونه ضرورة (
من التأييد. فال يقبله سوى نقطة مقارنة بالمجموع(. أما تعدد الزوجات فقد حصل على عدد أقل  3أي + %51الرأيين (

% على التوالي(. األكثر اعتراضاً عليه هم شباب 33و %36% من الشباب، وأكثر قليالً لدى الجزائريين والمغاربة (27
 % فقط على التوالي يقولون أنه شيء مقبول(.14و %12تونس ولبنان (

 
ة التي تنظم مجتمع مواقف وممارسات الشباب ، يسمح لنا بعرض موجز  للخطوط الفاصل(ACMتحليل تعدد المتطابقات (

.  وتُظهر  تناقضات واضحة تفرق بين شباب 21من حيث التقاليد والعالقات الجنسية، وما يتعلق بحياتهم الحميمة والخاصة
GWAC .وكذلك بعض الميول المتميزة المتصلة باألنظمة الثقافية في مختلف الدول المعنية 

 
(: األول يواجه النزعة العصرية والتقليدية (محور  رأسي أو صادي( ويفرق 32م البياني ويوجد محوران هيكليان (الرس

بين الشباب من بعضهم حسب درجة تسامحهم مقابل درجة تقبلهم للمعايير التقليدية التي تُطبق على الزواج، واالقتران، 

 
باالستعانة بالرسم البياني وبإيجاز لجداول بيانات ضخمة  ( هو أسلوب إحصائي يسمح بالتحليل والوصفACMمنهج تحليل تعدد المتطابقات ( 21

 .متغيرات× أفراد 
 اإلجابات الممكنة على المتغيرات "النشطة" تشكل "تصوراً" لموضوع مختار (يتعلق األمر هنا بأسئلة مرتبطة بالتقاليد والجنس(

 كل إجابة تمثلها نقطة. •
اد الذين منحوا إحدى اإلجابات على سؤال منحوا أيضاً اإلجابة الثانية على سؤال كلما اقتربت نقطتان من بعضهما، كلما حدث أن األفر •

 آخر.
 وبالعكس، كلما ابتعدت النقطتان، كلما قلت مرات منح األفراد لإلجابتين بالتزامن. •
 وكلما ابتعدت النقطة عن أصل المحورين، كلما قلت مرات منح اإلجابة ذات الصلة. •

 ت التي يقال أنها "إضافية" تظهر في هذا المنظر: فهي ال تشارك في تكوينه، ولكن موقعها داخل المنظر مثير لالهتمام.اإلجابات الممكنة للمتغيرا
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لرومانسية (محور أفقي أو سيني(، التي تفرق بين والعالقات العاطفية والجنس. المحور الثاني يواجه النزعة البراجماتية وا
 الشباب وبعضهم حسب مواقفهم التي تبتعد أو تقترب من البراجماتية أو الرومانسية إزاء الحب، والزواج واإلخالص.

 
يفصل وهكذا يمكننا أن نميز بين أربعة أنماط مختلفة تعبر عن األربع أرباع في الرسم البياني لتحليل تعدد المتطابقات و

 بينها هذان المحوران:
شباب يميل للعصرية والبراجماتية، مبتعد عن المفاهيم التقليدية للزواج، واالقتران، قليل االكتراث بمسألة  -

 اإلخالص، متمسك برؤية تعاقدية لالرتباط العاطفي (الربع الشمالي الغربي في الرسم البياني(.
-  ً عن المفاهيم التقليدية للزواج، ولكن له تصور للزواج خاضع  شباب يميل للعصرية والرومانسية، ومبتعد أيضا

 لقوانين الحب ويضع اإلخالص كشرط ال بد منه (الربع الجنوبي الغربي(.
شباب متمسك بالتقاليد وبراجماتي، له نظرة للزواج تقليدية، يفضل الرؤية المؤسسية للزواج وقليل االكتراث  -

 (.برومانسية الحب (الربع الشمالي الشرقي
شباب متمسك بالتقاليد ورومانسي، يرى أن اإلخالص واالرتباط في الزواج من المبادئ الهامة (الربع الجنوبي  -

 الشرقي(.
 
 

حول مواضيع التقاليد، الحب،  GWAC( على آراء شباب ACMنتيجة تحليل تعدد المتطابقات ( :32رسم بياني 
 االقتران، الزواج، الجنس.

  2-1توزيع المتغيرات النشطة على المخطط 
 وإسقاط الدولة (متغيرة إضافية(

 
 
 

عندما نقوم بإسقاط الدول على هذا التمثيل، تظهر بعض المميزات الثقافية أو القومية. وهكذا نجد أن شباب مصر وتونس 
ر من غيرهم ميوالً للعصرية. ولكن األولين يبدون أكثر رومانسية من الثانيين. شباب أكث Generation Whatفي 
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ً ما ال يهتمون بالحب الرومانسي. أما شباب لبنان فيبدون  الجزائر والمغرب واألردن يتبنون مواقف أكثر تقليدية وغاليا
 الرومانسية عن البراجماتية. على منتصف الطريق بين العصرية والتقليدية، ويعبرون عن مواقف تغلب عليها

 
(. فاألولون أكثر تبنياً لنظرة تغلب عليها البراجماتية حول 33كما يتميز الشبان بدرجة كبيرة عن الشابات (الرسم البياني 

الزواج، وعالقات الحب والزواج. الشابات ينظرون برومانسية أكثر، ولكن اإلخالص يبدو لديهن أيضاً شرطاً أساسياً في 
 والزواج. ولكن ال يوجد اختالف واضح بينهم على محور العصرية/التقليدية. الحب 

سنة( يبدون عصريون أكثر بينما  24-18غير أن المحور الخاص بالنقطة األخيرة يبدو أكثر تمييزاً. األصغر منهم (
 سنة( فينحون نحو مفاهيم أكثر تقليدية. 34-25األكبر سناً (

 
 

حول مواضيع التقاليد، الحب،  GWAC( على آراء شباب ACMتعدد المتطابقات (نتيجة تحليل  :33رسم بياني 
 االقتران، الزواج، الجنس.

 مع إسقاط متغيرات إضافية 2-1توزيع المتغيرات النشطة على المخطط 
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 الثورات العربية، العالقة بالديمقراطية، اإلرهاب .4
 

إزاء السياسة واحتماالت االندراج تدخل ضمن سياق عام يغلب عليه عدم الثقة في المؤسسات  GWACمواقف شباب 
ً كانت الدولة والنظام السياسي. وبشكل عام تقريباً 8( 22السياسية ورجاالتها. درجة ثقتهم عند أدنى مستوياتها %(، أيا

% بأن 33يعتقدون أن هذه حالة عامة،  %63(23%(، يعتبر المجيبون على هذا السؤال أن رجال السياسة فاسدون96(
 ذلك يقتصر على البعض فقط(. 

(، إال أن هناك أغلبية ال توافق على فكرة أن رجال السياسة %91مع أنهم يشاركون فكرة أن المالية هي التي تُسير العالم (
طة للنقابات المهنية %(. وهناك موافقة عريضة على ضرورة منح المزيد من السل60( 24لم يعد لهم اليوم أية سلطة

)68.)% 
 

( يقر بأنه سبق و شارك في تنظيم سياسي. هذه 20%) GWACعلى الرغم من النقد إال أن شاب من كل خمسة في 
(، وهذا ليس بغريب بالنظر إلى %30النسبة ال يمكن أن يستهان بها. شباب مصر هم الذين ومن بعيد األكثر نشاطاً (

(. ولكننا نعد أيضاً نسبة كبيرة من 9في هذا البلد (أنظر المرفق  GWمن خاللها استبيان وسيلة اإلعالم النشطة التي مر 
في الدولتين(. أما شباب المغرب  %20الشباب الذين خاضوا تجربة المشاركة السياسية بين التونسيين واللبنانيين (

 اسية.والجزائر واألردن فتميزوا بتراجعهم في هذا المجال المتعلق بالمشاركة السي
وعندما سألناهم حول مشاركتهم في حركة ثورية كبرى، كما في الربيع العربي في السنوات السابقة، كانت إجابات شباب 

GWAC ) ال يرفض االحتمال، واآلخر يرفضه. لم يُطرح السؤال على شباب الجزائر، ولكن %50متفاوتة. النصف )
(. أما الذين %63ومن بعيد الذين يؤيدون هذا النوع من االحتشاد (من بين الذين أجابوا على السؤال كان شباب مصر هم 

 (.%26( واألكثر منهم شباب المغرب (%30دائماً ما يحتلون موقعاً متراجعاً عن أي حركة تمرد هم شباب األردن (
 

:  25لديمقراطيةيشيرون لنقص حقيقي في بلدهم فيما يتعلق باحترام بعض القيم األساسية في النظم ا GWACأغلبية شباب 
( يذكرون نقص %33% يشكون من انتهاكات حقوق اإلنسان. الثلث (56% يعتبرون أن حرية التعبير غير مراعاة و52

 في التسامح تجاه األقليات.
 

أما تجربة الديمقراطية الخاصة بكل بلد من الذين شاركوا في االستشارة فيمكن أن توصف بحديثة. في هذا الصدد، كانت 
( التي توافق على أن الديمقراطية هي أسوأ نظام حكم باستثناء كل األنظمة األخرى. في 27%) GWACشباب أقلية من 

(، وعبر عن ذلك العديد من الشباب: ثلثهم 34الكثير من تلك الدول ال يزال ثقل االحتالل حاضر (أنظر الرسم البياني 
وكان ذلك حقيقي بشكل خاص لدى شباب المغرب العربي %( قالوا أنهم يشعرون اليوم بآثار االحتالل األوروبي. 67(
% في المغرب(. أما شباب مصر فكانوا أيضا كثيرون في هذا الحال 68% في تونس، 72% في الجزائر، 74(
% على التوالي(. وبالتالي 59و %54%(. شباب لبنان واألردن أكدوا أيضا على ذلك بأعداد غالبة ولكن بتردد أقل (65(

 حتالل يبدو أنه محفور إذن في الهويات السياسية التي تتشكل وتعبر عن نفسها.فإن واقع اال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 لم نطرح هذا السؤال حول الثقة في السياسة ال في الجزائر وال في مصر 22
 ولم يُطرح السؤال حول الفساد في الجزائر . 23
 لم يُطرح على شباب الجزائر وال مصر. السؤال حول اختفاء سلطة رجال السياسة 24
(اختر الثالث قيم األساسية(، مع إجابات محتملة، حرية التعبير، أية قيمة من هذه القيم غائبة أكثر في بلدك؟ وكان السؤال المطروح هو التالي:  25

م، الوقاية من التعذيب، الوقاية من العبودية، حرية حرية الجمعيات، التسامح تجاه األقليات، احترام حقوق اإلنسان، احترام البيئة، حرية اإلعال
 التحرك، ال شيء من ذلك.
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 وجود شعور حالي بآثار االحتالل األوروبي. :34رسم بياني 

 
 
 

التصويت في االنتخابات، من منطلق أن يمثل األداة المثالية للتمثيل الديمقراطي، ليس مستوعباً بهذه الصورة من الجميع. 
ً أساسياً يجب أن يمنح للجميع (40يبدو أنه استوعب األمر:  GWACفالنصف من شباب  ( أو %40% يعتبرونه حقا

(. شباب الجزائر %47فهم يعتبره وهماً ديمقراطياً بدون فائدة ((. ولكن نص%12واجب وطني ينبغي أن يكون إجبارياً (
(. وعلى العكس، كان شباب تونس هو األكثر اعتبارا لفوائد %55كانوا األكثر كثيراً في مشاركة هذا الرأي األخير (

 (.%36الواجب الوطني اإلجباري (
 

دة استتباب الديمقراطية في عدة دول عربية ابتداء من وعندما سئلوا عن رأيهم في الثورات العربية التي اندلعت باسم إرا
( كانت آثارها 40%.  بالنسبة ألربعة شباب من عشرة (26حول الموضوع GWAC، تفاوتت آراء شباب 2011

( يعتقد أنها أتت بآثار سلبية. شباب مصر يتميز %24( يعتبر أنها لم تغير شيء بالمرة والربع (%33إيجابية، والثلث (
(. أما األكثر سلبية حول آثار الثورات فهم شباب األردن %56أنه يضع في المقدمة آثار الثورة اإليجابية (عن سواه ب

(، على الرغم من أن بلدهم هو الذي أطلق حركات "الربيع العربي". %47(، وكذلك تونس (%49%(، ولبنان (57(
يوضح طريقة ترتيب الدول حسب  35الرسم البياني (. %45شباب المغرب كانوا األكثر اعتقاداً أنها لم تغير أي شيء (

 على السؤال حول اآلثار اإليجابية للثورات العربية. GWACإجابات شباب 
 

. ونضحت من إجاباتهم مشاعر المرارة وخيبة 27لكي يعبروا عن محصلة الثورات العربية، اقترحنا عليهم عدة قراءات
ج السلبي هم المصريون الذين يعتبرون أن الثورات مثلت قبل كل شيء األمل. الوحيدون الذين خرجوا من هذا االستنتا

% من مجموع شباب 43% مقابل 67األمل، محاولة أولى للتجربة الديمقراطية وستتبعها حتماً محاوالت أخرى (
GWAC ل الذي وجاء مؤكداً لألم -ولكن نُذكر بأن الكثير منهم في المعارضة  -(. كان تقديرهم إذن إيجابي بشكل خاص

يضعوه في االحتمال الذي حملته تلك الثورات بتغيير المجتمع. شباب تونس يحتفظ أيضاً باألمل الذي مثله الربيع العربي 
 (، غير أن السلبية المهيمنة حول حصيلة هذه الثورات كانت على مستوى خيبة أملهم. %42في بالده (

 
 

 

 

 

 

 
 إيجابية، سلبية، لم تغير شيئا، لم يُطرح في الجزائر. عموماً... 2011السؤال: في نظرك، كانت الثورات العربية منذ  26
 ، ُطرح في الدول الستة.2011السؤال حول ما يحتفظ به الشباب من الثورات العربية منذ  27
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 2011الثورات العربية منذ اآلراء اإليجابية حول  :35رسم بياني 

 
 
 

أن الدول العربية غير مستعدة بعد لعملية الديمقراطية. ويحتفظ بعض هؤالء الشباب من الربيع  GWACيرى ربع شباب 
(، أو أنه يرى %11العربي باستنتاج الفشل الذي يرجعوه إلى أن العالم العربي ال يتوافق مع نموذج الديمقراطية الغربية (

 (. %13ي ألنه دائما ما يفوز نفس األشخاص في نهاية األمر (فيه أمر حتم
(، أو %8وجاء التعبير عن آراء أكثر سلبية: كان ذلك خطأ، فكل ثورة ال بد أن تتمخض عن حالة اضطراب وفوضى (

 (. %8التراجع، هذه الثورات لم تنجح سوى في جعل األمور أسوأ مما كانت عليه (
(. %14بلبلة العالم العربي (وأخيراً، األكثر اعتراضاً يتبنون نظرية المؤامرة ويروا في هذه الثورات تالعب يهدف إلى 

 % على التوالي(.27و %28,%28شباب األردن وشباب لبنان وكذلك شباب الجزائر  هم األكثر اتفاقاً على هذا الرأي (
 
 

يعتبروا  GWAC% من شباب 90وعلى السؤال حول اإلرهاب اتفقوا جميعاً على إدانته واستنكروا االستغالل الديني. 
% يروا أنه غير مطابق لقيم اإلسالم من ناحية أخرى. هنا أيضاً تميز شباب 80لقوانين اإلنسانية، وأنه ال يجوز بالنسبة ل

% من مجموع الشباب(، وقد 17مقابل  %26مصر عن سواهم إذ يرى كثيرون منهم أن اإلرهاب قد يتوافق مع اإلسالم (
يوضحان  37و 36لي. الرسمان البيانيان يعود ذلك لموقف أكثر راديكالية سياسية وضمن معارضة نشطة للحكم الحا

على هذين السؤالين حول اإلرهاب. إن هذا الترتيب هو في نهاية األمر ال  GWACترتيب الدول حسب إجابات شباب 
يميز بدرجة كبيرة، وخاصة فيما يتعلق بعالقة اإلرهاب بعدالة البشر مع اختالف واضح يظهر فقط بين شباب المغرب 

 وتونس.
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 اإلرهاب وعدالة البشر :36رسم بياني 

 
 
 

 اإلرهاب وقواعد اإلسالم :37رسم بياني 

 
 

( انطالقاً من المتغيرات المنوه عنها في هذا القسم من التقرير يبرز  تعارض واضح بين ACMتحليل تعدد المتطابقات (
العربية، وفي الموافقة على الفصل الصريح  شباب مصر من ناحية، وهم األكثر من الباقين في الحكم إيجابياً على الثورات

بين السلطات الدينية والسياسية والنظر  لإلرهاب بأنه قد يتوافق مع قواعد اإلسالم، ومن ناحية أخرى باقي الشباب من 
الدول األخرى الذين يتفقون على سلبية نتائج الثورات العربية ويعتبرون اإلرهاب غير متوافق مع اإلسالم. األوائل 

عبرون عن شعور قومي متأصل وقوي من خالل انتماء أكثر وضوحاً لبلدهم؛ أما الباقين فيعبرون بشكل قوي وصريح ي
 عن انتماءهم للعالم العربي.

ولكن ينبغي أن نحصل على مؤشرات إضافية تسمح لنا بالتعمق أكثر في تحليل فوارق المواقف واآلراء التي الحظناها 
( وخاصة فيما يتعلق بشباب مصر. التقارير 9ين العينات القومية المختلفة (أنظر المرفق باعتبار االنحرافات في تعي

الوطنية تسمح بمواصلة ما تم من تحاليل وفهم أفضل لالختالفات التي الحظناها بين شباب الدول المعنية المختلفة الذي 
 شارك في االستبيان.
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III.  عناصر المقارنة بين شبابGénération What  العالم العربي وشباب
Génération What أوروبا 

 
 

سوف نبذل جهدنا في هذا القسم من أجل تعريف بعض عناصر المقارنة وثيقة الصلة بالموضوع بين مجتمع مواقف 
ا التحليل المقارن يجب أن يؤخذ بدون وسلوكيات الشباب األوروبي والشباب المشترك في االستبيان في الدول العربية. هذ

كل على حدة. إجراء معالجات إحصائية على  GWACو GWEUشك بحذر كبير. فهو يعتمد على معالجات للمجتمعين 
دولة أوروبية وشباب الدول العربية الست لم يكن يتسم بالدقة  12قاعدة بيانات تجمع في آن واحد الشباب المستجوب في 

، ولكن بشكل خاص (! GWEUأقل مائة مرة عن عينة  GWACوالصرامة، ليس فقط لعدم تساوي العينات (عينة  
علق باستشارة، وأن كل عينة ليست ممثلة في حد ذاتها، وينطبق األمر أكثر عندما يتعلق بالعينات وحيث أن األمر يت

 .28الفرعية التي تكونها في كل بلد
 

، المعتمد على قائمة أسئلة واحدة طرحناها على الشباب من دول تقع Generation Whatوإن الفائدة من وراء استبيان 
ف، وفي سياقات اجتماعية وسياسية وثقافية متنوعة، هو إعطاء إمكانية لتقدير اختالفات في مناطق جغرافية شديدة االختال

المواقف واآلراء ومحاولة تفسيرها. وينبغي أن تتم تلك المقارنة بتحييد بأكبر قدر ممكن االنحرافات الناتجة من تميز 
وجستية مقارنة بين كتلتين الدول (األوروبية السياقات القومية وغياب تمثيلية العينات. لذلك، فضلنا عمل انحدارات ل

والعربية(. هذه االنحدارات تسمح بأن نخذ في االعتبار أوجه االختالف والمشابهة بين الشباب من الكتلتين، حيث أن األمر 
 يتعلق بالصالت بين السؤال أو اإلشكالية التي نسعى لتوضيحها ومتغيرات الشرح المختلفة، مع تساوي جميع النقاط

 .29األخرى
 

اختار فريق البحث أربع مستويات تحليل وثيقة الصلة بالموضوع إلبراز عدد من عناصر المقارنة بين شباب هاتين 
 : 30المنطقتين من العالم

 
 تصور المستقبل -
 الثقة في المجتمع -
 اإلخالص في الحب والزواج -
 الثورة. -

 
كر سريعاً بخصائص العينيتين. شباب الدول العربية ولكن، قبل أن نعرض نتائج هذا التحليل المقارن، ينبغي أن نذ

GWAC  قليالً عن شباب الدول األوروبية ً واألهم أنهم أكثر عدداً في استمرار العيش في منزل  GWEUأصغر سنا
% مقابل 43%(. وتشمل عينة الدول العربية المشتركة في االستبيان عدداً أكبر من الطلبة (37مقابل  %67والديهم (

 GWAC% فقط من شباب 6. 31أوروبا(، واألهم أن مستوى الدراسة في التعليم العالي هو الذي يعمل الفارق % في38
( وال أحد حاصل على المستوى ISCEDحسب ترتيب التعليم العالمي  6حاصل على بكالوريوس أو ليسانس ( مستوى 

(التعليم المتوسط(  5ون في المستوى ، يأتGWEU(ماجستير ودكتوراه(. وعدد كبير منهم، أكبر من عينة  8أو  7
 %(. 8% مقابل 27(

الحظنا عدد أقل من الشباب  -وفي العينيتين، يشكلون األغلبية  -وأخيرا، فمن ضمن الشباب الذي دخل مجال العمل، 
% على التوالي(، وعدد بطالة أكبر 51و 39%) GWEUمقارنة بشباب  GWACالحاصل على عقد دائم بين شباب 

%(، 11مقابل  %24الممارس لعمل حر كان أكثر ( GWAC(. شباب GWEU% من شباب 12ل % مقاب18(
مقابل  GWEU (50%%(. ونعد عدد موظفين أكثر بين شباب 15مقابل  %24وكذلك الحال في المهن الوسيطة (

 (.GWAC% من شباب 27
 

 
 حول تلك األسئلة المختلفة عن الطريقة وتكوين العينات، يمكننا اإلحالة إلى مالحق عدة من هذا التقرير.  28
 ة وطريقة تفسيرها.يمد ببعض التفاصيل الفنية حول االنحدارات اللوجستي 6من باب التذكير، المرفق  29
 2018في شهر سبتمبر/أيلول  CEVIPOFهذا االختيار نتج عن ورشة العمل التي نُظمت في باريس في مقر مركز األبحاث السياسية  30

ة ، عالوة على السيدة سيلين ماردون والسيدUpianو Yami2اشترك فيها خبراء االجتماع من الدول العربية التي شاركت في االستبيان، وفرق 
 آن موكسيل القائمتين بالتنسيق العلمي للمشروع.

فلم تُعدل إال من  GWACخضعت لتعديل األوزان من حيث العمر والجنس ومستوى الدراسة بينما عينة  GWEUومن قبيل التذكير، عينة  31
الحظناها بين األوروبيين والعرب من  (.  وقد يكون لذلك ثمة أثر على االختالفات التي4و 2حيث العمر والجنس (أنظر على التوالي المرفق 

 حيث مستوى التعليم. وعلى ذلك، ففي العينة األوروبية أدى تعديل األوزان لتصحيح مستوى التعليم بين شباب العينة بخفضه.
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 GWACو  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب  :5شكل 

 
 
 
 

 تصور المستقبل .1
 

على تصور مستقبلهم، احتفظنا بعاملين: التفاؤل/التشاؤم في المستقبل  Generation Whatلكي نقارن قدرة شباب 
 مقارنة بجيل والديهم واستعدادهم لمغادرة بلدهم. 

 
هم أن يكونوا ، أن الغالبية مستعدة للرحيل، بما أنهم صرحوا بأنه يمكنGWACكما في شباب  GWEUرأينا، في شباب 

(. ولكن هل عوامل تفسير هذا GWEU% من شباب 84و GWAC% من شباب 79سعداء بدون العيش في بلدهم (
االستعداد للرحيل هي نفسها في العينيتين؟ قمنا بتطبيق نموذج االنحدار اللوجستي الذي يفسر هذه المتغيرة على مجتمعي 

لنتيجة التي توصلنا إليها بالتفصيل ويمد بمعلومات حول يوضح ا 15على التوالي. الجدول  GWعينيتين شباب 
 المتغيرات التي أدخلناها على النموذج بهدف التفسير.
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 االنحدار اللوجستي، إمكانية السعادة بدون الحياة في البلد :15الجدول 

 
في الحالتين، كان األصغر سناً والشباب الذكور أكثر من األكبر سناً واإلناث تعبيراً عن سعادتهم حتى وإن لم يعيشوا في 

، كانت النزعة للرحيل أكثر لدى الذين ال يعيشون مع والديهم، وشملت جميع الشباب أيا GWEUبلدهم. ولكن بين شباب 
، كان الحاصلين على عقد عمل دائم أو GWACمنهم. من بين شباب كان وضعهم االجتماعي، باستثناء العاطلين 

 الممارسين لعمل حر هم األكثر استعدادا للرحيل.
 

Régression logistique - expliqué : pouvoir être heureux sans vivre dans [pays]
Variables de contrôle : âge en deux tranches, sexe, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

GWUE GWAC

1 1,02 1,55

2 1,12 0,95

3 1,17 0,91

4 1,20 1,07

5 = Je maîtrise totalement ce qui m'arrive 0,98 0,69

Les générations précédentes sont responsables des 

difficultés des jeunes d'aujourd'hui  (ref. d'accord) pas d'accord 0,93 0,70

Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie                  

(ref. d'accord)
pas d'accord 1,12 1,26

1 1,14 1,27

2 1,03 2,20

3 1,02 1,50

4 0,89 1,47

5 = Tout à fait adulte 0,78 1,70

Plutôt pire 0,85 0,75

Pareil 0,87 0,86

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays 

(ref. pas d'acc)
d'accord 1,12 2,31

Oui, un peu 1,22 0,85

Non, pas trop 1,45 0,96

Non, pas du tout 1,49 1,40

0 = Très pessimiste 0,88 0,91

1 0,96 1,75

2 0,98 0,98

L'accès à l'emploi 1,06 1,09

Le pouvoir d'achat 0,98 1,39

La crise économique et financière 1,03 0,92

Les impôts 1,03 0,78

L'immigration 0,72 2,49

L'accès au logement 1,13 0,72

Le système éducatif 1,18 1,06

L'insécurité 1,00 0,96

L'environnement 1,50 1,52

Le système de santé 0,92 1,30

Les retraites 0,92 1,20

La dette publique 0,99 0,98

L'énergie nucléaire 1,13 1,63

Les paradis fiscaux 1,08 1,10

Les banlieues 1,02 0,87

Aucune 1,80 3,86

Parmi les problématiques suivantes, clique sur les 3 

qui te préoccupent le plus  (à chaque ligne ref. 0, 

c’est-à-dire ne pas cocher cette proposition)

De manière générale, penses-tu que tu es maître de 

ton destin, que tu es aux commandes de ta vie ? 

(ref. 0 = Non, je subis les choses qui m'arrivent)

Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui ? 

(ref. 0 = Pas du tout adulte)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée 

tes parents, ton avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous           

(ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt... 

(ref. 3 = Très optimiste)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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الذي صرح بأنه يمكن أن يكون سعيداً بدون الحياة في بلده، مع تساوي جميع النقاط األخرى، هو  GWACكما أن شباب 
ً األكثر تشاؤماً حول مستقبله الشخصي، بينما شب ارتبط التشاؤم في المستقبل بعدم السعادة في مكان  GWEUاب ايضا

الذي يمكن أن يجد السعادة بعيداً عن بلده يعتبر في أغلب األحيان أنه يخضع لمصيره، وأن النظام  GWACآخر. شباب 
. GWEUالتعليمي ال يعطي الفرصة للجميع، ويدرك أن الالمساواة تزداد في بلده. ونالحظ صالت متشابهة لدى شباب 

ينشغلون أيضاً بالقوة الشرائية، والهجرة، ونظام التأمين GWACالذين يمكنهم أن يكونوا سعداء في بلد آخر ضمن شباب 
فينصب اهتمامهم على الحصول على عمل، األزمة االقتصادية والمالية، الحصول على  GWEUالصحي بينما شباب 
 مسكن أو الضرائب.  

 
نة بأن احتمال الرحيل للعيش في بلد آخر يخضع، أكثر من االحتماالت المالية، وفي العينيتين ولكننا سنحتفظ من هذه المقار

 إلى ظهور الفرص، خوض تجارب جديدة، وهو ما يميز بال شك هذه الفترة من الحياة وهي سنوات الشباب. 
 
 

، بدرجات متفاوتة حول المستقبل، وهناك سؤال آخر مهم لمقارنة الوضع الراهن للشباب في المنطقتين، أال وهو تشاؤمهم
ً أن عقلية شباب  مختلفة عن شباب  GWEUوالذي قسناه بالنسبة لحياة جيل آبائهم. حول هذه النقطة، رأينا سابقا

GWAC) يتخيلون %30. فاألوائل متشائمون في البداية بينما اآلخرين متفائلين في البداية. الثلث تقريبا فقط من األولين )
 . GWAC% من شباب 60إمكانية وجود مستقبل أفضل بالنسبة لما عرفه آباؤهم بينما شارك في هذا الرأي 

من خالل االنحدارين اللوجستيين والتي عرضنا نتائجهما في وهنا أيضاً نتساءل ما الذي يفرق بينهم؟ هذا ما نسعى لفهمه 
 .16الجدول 

 
، فيغلب التفاؤل على الطالب والعاملين منهم وكذلك الذين ال يعيشون في منزل والديهم. ومن GWEUومن ناحية شباب 

مل دائم. وكذلك بين ، فيظهر التفاؤل بشكل أكبر لدى العاملين منهم والحاصلين تحديداً على عقد عGWACناحية شباب 
 الذين يثقون في النظام التعليمي، ويرون أنه يعطي الفرصة للجميع. 

الشباب من الناحيتين يبدون دائما متفائلين عندما يعتبرون أنهم متحكمون في حياتهم ومسيطرين تماماً على مصيرهم. وفي 
الديهم ينخفض لدى الشباب من الناحيتين عندما المقابل، فإن احتمال االعتقاد في أن مستقبلهم سيكون أفضل من حياة و

ً  -يفكرون أن األجيال السابقة هي المسؤولة عن مصاعب شباب اليوم، ويكون االنخفاض أكير  عندما يتشاءموا  -منطقيا
 حول مستقبلهم.

 
 

 االنحدار اللوجستي، التشاؤم أو التفاؤل بالنسبة للمستقبل :16الجدول 
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يبدى استعداده التام  Generation Whatالشباب العرب على غرار شباب أوروبا الذي وصفه يمكننا أن نخلص إلى أن 
لتجربة الحياة في الخارج، وأن العوامل وكذلك الحوافز التي تفسر هذا االستعداد ال تختلف لدى الفريقين. غير أنهم 

بدون مطمئنين بالنسبة لمستقبلهم الشخصي، يتحدثون عن المستقبل بمواقف مختلفة إلى حد ما. رأينا أن شباب الفريقين ي
على العكس متشاءم عامة وبشكل واضح.  GWACيبدو متفائالً في عمومه نجد أن شباب  GWEUولكن بينما شباب 

 غير أننا نرى في هذه المرة ما يكمن وراء هذا التشاؤم ال يختلف بينهم فيما يتعلق باألسئلة التي وردت في هذا التحليل.
 
 

Variables de contrôle : âge en deux tranches, sexe, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

GWUE GWAC

1 0,92 0,64

2 1,05 1,08

3 1,18 0,95

4 1,37 0,93

5 = Je maîtrise totalement ce qui m'arrive 1,63 1,98

Les générations précédentes sont responsables des 

difficultés des jeunes d'aujourd'hui  (ref. d'accord)
pas d'accord 0,98 0,75

Avoir 20 ans, c'est le plus bel âge de la vie                  

(ref. d'accord)
pas d'accord 1,04 0,94

1 0,94 0,51

2 0,92 1,13

3 0,83 1,26

4 0,88 1,47

5 = Tout à fait adulte 1,01 1,18

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays 

(ref. pas d'acc)

d'accord 0,90 1,20

Oui, un peu 0,96 1,38

Non, pas trop 0,94 1,13

Non, pas du tout 0,97 0,97

0 = Très pessimiste 0,05 0,07

1 0,13 0,26

2 0,43 0,61

L'accès à l'emploi 0,97 0,61

Le pouvoir d'achat 1,04 0,93

La crise économique et financière 0,96 0,80

Les impôts 1,02 0,99

L'immigration 0,92 1,38

L'accès au logement 0,98 0,82

Le système éducatif 1,08 0,78

L'insécurité 1,03 0,77

L'environnement 1,02 1,41

Le système de santé 1,00 0,85

Les retraites 0,88 0,69

La dette publique 0,99 0,65

L'énergie nucléaire 1,04 0,75

Les paradis fiscaux 0,96 0,56

Les banlieues 1,02 0,69

Aucune 1,13 0,55

Dans quelle mesure te sens-tu adulte aujourd'hui ? 

(ref. 0 = Pas du tout adulte)

Le système éducatif donne sa chance à tous           

(ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt... 

(ref. 3 = Très optimiste)

Parmi les problématiques suivantes, clique sur les 3 

qui te préoccupent le plus  (à chaque ligne ref. 0, 

c’est-à-dire ne pas cocher cette proposition)

Régression logistique - expliqué : "Tu penses que par rapport à la vie qu'ont menée tes 

parents, ton avenir sera…" "Plutôt meilleur" (versus "Pareil" ou "Plutôt pire")

De manière générale, penses-tu que tu es maître de 

ton destin, que tu es aux commandes de ta vie ? 

(ref. 0 = Non, je subis les choses qui m'arrivent)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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 الثقة في المجتمع .2
 

واخترناهما ألنهما يعبران جيداً عن  -السؤال عن الثقة في المدرسة والقضاء  -أبقينا هنا على مؤشرين ثقة في المؤسسات 
 الطريقة التي يرى بها الشباب المجتمع من حولهم.

 
 

 االنحدار اللوجستي، عدم الثقة في المدرسة :17الجدول 

 
 
 

ً في اندماج األجيال الشابة في المجتمع. ورأينا ذلك،  إن مسألة المدرسة مهمة حيث أن نظام التأهيل يعد عامالً حاسما
، أيا كانت الدولة والمواقع الجغرافية. بشكل عام تبدو الثقة Generation Whatفالسؤال أثار الجدل لدى غالبية شباب 

GWEU (48% )امة في حياة هؤالء الشباب اليومية: شاب من اثنين في في المدرسة مزعزعة، مع أنها تحتل مكانة ه
( ال يثقون في المدرسة. هل منابع هذا االرتياب نفسها لدى الشباب األوروبي 67%) GWACوشابين كل ثالثة من 

 .17والعربي؟ هذا ما تستكشفه المقارنة بين االنحدارين اللوجستيين والذي يعبر عنها الجدول رقم 
 

ب الذي يغذي عدم الثقة في المدرسة في العينتين يختلف. فمن وجهة نظر المكانة، فهي بغض النظر عن جميع الشبا
الطالب والعاطلين أكثر من الشباب العامل (بعقد عمل دائم أو  GWEUاألشياء األخرى المتعادلة، تطال في عينة 

Régression logistique - expliqué : défiance vis-à-vis de l'école

(réponses "0 : pas du tout confiance" et "1" à "As-tu confiance en l'école ?" - versus réponses "2" et "3 : Tout à fait confiance" )
Variables de contrôle : âge en deux tranches, sexe, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

GWUE GWAC

 - Dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser (UE)                                     

- Dans la vie, soit tu profites des gens, soit les gens profitent de toi (AC) 

(ref. pas d'accord)

d'accord 1,27 1,02

Dans mon pays, on est encore loin de l'égalité homme-femme             

(ref. pas d'accord)
d'accord 0,98 1,32

L'immigration est une source d'enrichissement culturel                              

(ref. pas d'accord)
d'accord 0,67 0,74

Il y a trop d'individualisme (ref. non) oui 0,93 0,98

Plutôt pire 0,97 1,41

Pareil 0,87 1,21

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays (ref. pas d'acc) d'accord 1,06 1,55

Oui, un peu 1,21 1,92

Non, pas trop 2,64 3,15

Non, pas du tout 5,86 8,86

0 = Très pessimiste 2,34 1,47

1 1,53 2,60

2 1,00 1,69

L'avenir 1,08 1,09

La perte d'un proche 0,93 1,08

Être dans la dèche 1,11 1,13

Être seul 0,94 0,99

Ne pas trouver ma place dans la société 0,94 0,84

La maladie 0,98 0,85

La crise 0,98 1,33

La mort 0,94 0,91

Les examens 1,02 0,88

Être normal 1,60 0,92

Ne pas être normal 0,99 1,16

Me faire agresser 1,10 1,03

Le terrorisme 0,93 0,90

La guerre 1,01 0,67

Les enjeux écologiques 0,95 1,44

Aucune 1,32 1,23

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes parents, ton 

avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous (ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font le plus peur 

aujourd'hui  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas cocher cette 

proposition)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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أكثر من الشباب الحاصل على عقد عمل  1.8لحرة (بدا أن عدم الثقة وثيق الصلة بالمهن ا GWACمؤقت(، بينما شباب 
 دائم(.

عدم الثقة في المدرسة مرتبط في العينتين، بغض النظر عن جميع األشياء األخرى المتعادلة، بالتشاؤم حول المستقبل، 
 مرات 2.3وبشكل خاص المستقبل الشخصي. الشباب األوروبي الذي عبر عن تشاؤمه حول مستقبله الشخصي كان أكثر 

مرة أكثر(. ولكن لدى  1.4) GWACمن المتفائلين جداً وقليلي الثقة في المدرسة. ونالحظ نفس المنابع لدى شباب 
هؤالء، نالحظ أن عدم الثقة في المدرسة يشتد لدى الذين يعتبرون أن مستقبلهم سيكون على أفضل حال مشابه أو أسوأ من 

 .GWEUحياة والديهم. ونالحظ عالقة متناقضة لدى شباب حياة والديهم، مقارنة بالذين يتخيلونه أفضل من 
ً برؤية الالمساواة وتطورها. وإذا كان الحكم بوجود الكثير من الالمساواة يزيد من احتمال عدم  فاالرتياب مرتبط أيضا

لرجال على السواء (وبشكل أكثر قوة(، إال أن استنكار الالمساواة بين ا GWACو GWEUالثقة في المدرسة بين شباب 
والنساء ال يذهب في نفس االتجاه. في الواقع، اعتبار أننا بعيدين كل البعد عن المساواة بين الرجال والنساء يقلل من 

 احتمال عدم ثقة الشباب األوروبي في المدرسة وارتفاعه بين الشباب العربي. 
درجة االرتياب في المدرسة ووضع الشباب لفكرة هذه الحساسية إزاء الالمساواة، لها تأثير لدى الفريقين، تتناسب قوته مع 

الشديد االعتراض  GWEUأن المدرسة تعطي الفرصة للجميع محل سؤال. كانت العالقة في العينتين قوية جداً: فشباب 
ً على هذه الفكرة ولكنهم ال  5.8على فكرة المساواة في الفرص داخل المدرسة كان  مرة أكثر من الذين يوافقون تماما

 مرات أكثر في هذه الحالة. GWAC 8.8ن في المدرسة، وكان شباب يثقو
 

حاسمة ليس فقط في عملية اندماج الشباب في  -الذي يمنح الفرص للجميع  -نرى جيداً أن مسألة المساواة في التأهيل 
على المناصب المجتمع، ولكن أيضا في التخوف العام لدى الشباب من المجتمع حولهم والفرص التي تتاح لهم للحصول 

 واألعمال التي يتطلعون إليها.   
 
 

أما الثقة في قضاء الدولة، فتعد مؤشرا جيدا عن حالة الديمقراطية في مجتمع ما. وعلى هذه النقطة، كانت اآلراء سلبية في 
% 59عبروا عن عدم ثقتهم في هذا الصدد: وكانت نسبة األولين  GWACوكذلك شباب  GWEUأغلبها. أغلب شباب 

 . GWACكانوا أكثر ارتياباً من الشبان. ولكن ذلك لم يتأكد لدى شباب  GWEU%. شابات 76لثانيين وا
 

كما في مسألة عدم الثقة في المدرسة، كان منظور الالمساواة (وفي هذه المرة بشكل متشابه تماماً( والتشاؤم بالنسبة 
(. 18بشكل أقوى ضمن الشباب العرب (الجدول  للمستقبل من منابع هذا االرتياب ضمن مجموعتي الدول، ولكن ظهر

االختالف الذي الحظناه كان في طريقة تصور الهجرة، بغض النظر عن جميع األشياء األخرى المتعادلة: شباب 
GWEU  الذي يعتقد أن الهجرة هي مصدر ثراء ثقافي كانوا في األغلب أقل ارتياباً إزاء القضاء عن الذين رفضوا هذا

 الحظنا العكس.  GWACما لدى شباب االقتراح، بين
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 االنحدار اللوجستي، عدم الثقة في القضاء :18الجدول 

 
 
 
 

 اإلخالص في الحب والزواج .3
 

 Generationلقد استطعنا في األقسام السابقة أن نفحص كافة األبعاد التي تسمح بتقدير مواقف وسلوكيات شباب 
What  فيما يتعلق بحياتهم الحميمة والخاصة. ولقد احتفظنا من أجل المقارنة باإلجابة على سؤال بدا لنا أساسي ويساعد

 والزواج، وبشكل أعم رؤيتهم للزواج، وتحديداً اإلخالص.على التمييز ضمن طريقة التعرض للعالقات العاطفية 
يعتبر أن اإلخالص هو مسألة حيوية إن لم تكن ال غنى عنها للزوجين، وأنها  GWEU% من شباب 71ولنذكر باألرقام. 

(، 19. وبغض النظر عن جميع األشياء األخرى المتعادلة (جدول GWAC% من شباب 76بمثابة الشرط األساسي لدى 
إال أن  GWEUت الشابات في العينتين األكثر تمسكاً بهذا الشرط. بينما لم يكن للعمر تأثير في االختالف لدى شباب كان

 من الشباب العرب كانت األكثر اعتباراً لهذا الشرط. 34-25شريحة 
 

الذي يعتقد أن  ، بدا اإلخالص مشروطاً بفكرة الزواج القائم على الحب: الشبابGeneration Whatولدى جميع شباب 
الزواج بدون حب ال يمكن تصوره كان أكثر من الذي يعتقد أن الوفاء هو شرط أساسي للزواج مقارنة بالذين خاضوا 

مرات على التوالي أكثر ضمن شباب أوروبا عن الشباب العرب. ولكننا نالحظ ضمن المجتمع  3.7و 1.7التجربة: 

Régression logistique - expliqué : défiance vis-à-vis de la justice

(réponses "0 : pas du tout confiance" et "1" à "Fais-tu confiance à la justice ?" -  versus réponses "2" et "3 : Tout à fait confiance" )
Variables de contrôle : âge en deux tranches, sexe, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

GWUE GWAC

 - Dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser (UE)                                     

- Dans la vie, soit tu profites des gens, soit les gens profitent de toi (AC) 

(ref. pas d'accord)

d'accord 1,47 0,95

Dans mon pays, on est encore loin de l'égalité homme-femme             

(ref. pas d'accord)
d'accord 1,11 1,33

L'immigration est une source d'enrichissement culturel                              

(ref. pas d'accord)
d'accord 0,52 1,25

Il y a trop d'individualisme (ref. non) oui 1,02 0,72

Plutôt pire 1,07 1,12

Pareil 0,90 1,01

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays (ref. pas d'acc) d'accord 1,36 2,52

Oui, un peu 1,15 1,60

Non, pas trop 1,82 1,93

Non, pas du tout 3,05 3,35

0 = Très pessimiste 2,63 2,51

1 1,69 2,08

2 1,10 1,12

L'avenir 1,13 1,17

La perte d'un proche 0,98 1,13

Être dans la dèche 1,01 0,88

Être seul 0,92 1,06

Ne pas trouver ma place dans la société 0,82 0,60

La maladie 1,00 0,96

La crise 1,01 1,72

La mort 0,99 0,88

Les examens 0,86 1,10

Être normal 1,33 1,22

Ne pas être normal 0,88 1,00

Me faire agresser 1,15 1,34

Le terrorisme 0,97 0,98

La guerre 1,07 0,89

Les enjeux écologiques 0,90 1,10

Aucune 1,10 0,50

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes parents, ton 

avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous (ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font le plus peur 

aujourd'hui  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas cocher cette 

proposition)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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هو الذي يؤكد مراراً أن الوفاء شرط أساسي. أما الرؤية الرومانسية التي األخير أن الشباب الذي يتصور زواج بدون حب 
 بمفهوم تقليدي وال شك مؤسسي لالقتران والزواج. GWACتنطبق على الكثيرين تمتزج لدى شباب 

 
، ارتبط اإلخالص كضرورة GWACوكذلك شباب  GWEUاإلخالص مقترن بممارسات معترف بها. لدى شباب 

بالزواج بحقيقة عدم إقامة عدة عالقات حب في نفس الوقت وبشكل أقوى بحقيقة االنزعاج إزاء الشخص المتزوج لصيقة 
 الذي يغازل شخصاً آخراً,

وأخيراً، يمكننا أن نالحظ بين شباب الدول العربية، حساسية للوفاء أكثر شدة بين الذين يذكرون مخاطراً متصلة بالحياة 
 الخوف من الوحدة.الخاصة مثل فقد قريب أو 

 
 االنحدار اللوجستي، اإلخالص في الزواج. :19الجدول 

 

Régression logistique - expliqué : "La fidélité dans le couple…" "C'est LA condition sine qua non"
(versus "C'était bon pour nos parents", "Au cas par cas, au coup par coup", et "Quelque chose qui se contourne discrètement")

Variables de contrôle : âge en deux tranches, sexe, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

GWUE GWAC

Important 0,97 0,66

Non négligeable 0,74 0,38

Accessoire 0,68 0,59

Anodin 0,69 1,32

Pour toi, le divorce c'est… (ref. Un mal moderne : = Les gens 

ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat)

Parfois nécessaire : Dans la quête de 

l'épanouissement personnel
0,50 0,53

Quelqu'un qui vit en couple et qui pourtant drague 

quelqu'un d'autre… (ref. ça ne me choque pas)
ça me choque 3,85 4,18

Un engagement, renouvelé au quotidien 0,83 0,83

Un plaisir - Une partie de jambes en l'air quotidienne (UE)         

un plaisir charnel renouvelé au quotidien (AC)
0,39 0,36

Rassurant - Avant tout une question de confort 0,55 0,86

Une douleur - Une source de souffrance 0,35 0,45

As-tu déjà vécu plusieurs relations amoureuses                        

en même temps ? (ref. Oui)
Non 2,14 1,91

Possible 0,87 3,69

Inenvisageable 1,74 3,25

Plutôt pire 1,09 0,91

Pareil 1,13 1,39

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays                         

(ref. pas d'acc)
d'accord 1,06 1,08

Oui, un peu 0,85 1,74

Non, pas trop 0,76 1,49

Non, pas du tout 0,75 1,07

0 = Très pessimiste 0,96 0,91

1 0,94 0,90

2 0,94 0,83

L'avenir 0,95 0,89

La perte d'un proche 1,05 1,48

Être dans la dèche 0,98 1,70

Être seul 0,92 1,29

Ne pas trouver ma place dans la société 0,82 1,04

La maladie 0,93 0,87

La crise 1,05 1,54

La mort 0,93 1,13

Les examens 1,03 0,84

Être normal 0,66 0,79

Ne pas être normal 0,88 3,40

Me faire agresser 0,98 0,92

Le terrorisme 1,29 1,72

La guerre 0,89 0,98

Les enjeux écologiques 0,74 0,98

Aucune 0,83 0,65

Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font le plus 

peur aujourd'hui  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas 

cocher cette proposition)

Les relations amoureuses, pour toi, c'est…                                        

(ref. Primordial)

C'est quoi, le couple pour toi ?                                                           

(ref. Le bonheur - la condition sine qua non)

Être en couple sans amour, pour toi, c'est… (ref. Déjà fait)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes 

parents, ton avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous                                    

(ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1



 68 

 ميدان الثورة .4
 

عن عدم ثقتهم الشديد في السياسة ومؤسساتها، واستنكروا الفساد وهيمنة المالية على  Generation Whatعبر شباب 
 ير األمور. حكومات هذا العالم. إال أنهم يعتقدون في سلطة المسؤولين السياسيين في تغي

وشباب  GWEUشاب من خمس يعترف بأنه سبق له واشترك في منظمة سياسية، وينطبق ذلك على السواء على شباب 
GWAC . 

ومع أن السياقات التاريخية، واالجتماعية السياسية والثقافية مختلفة جداً، إال أن نسبة الشباب الثائر تكاد تكون متشابهة في 
ستبعد االختالفات التي ظهرت في الدول المختلفة: شاب من اثنين صرح بأنه مستعد للمشاركة المنطقتين، ولكن ذلك ال ي

، أو مثل الربيع العربي في حالة شباب GWEU (54%)، ضمن شباب 68في حركة واسعة النطاق مثل مايو 
(50% 32GWAC جدول) الحظنا في شباب 20(. وبغض النظر عن جميع األشياء األخرى المتعادلة ،)GWEU  أن

ً عن األكبر منهم والرجال عن النساء. طلبة  ، وأيضاً GWACوكذلك  GWEUذلك يتعلق أكثر بالشباب األصغر سنا
عن العاملين بعقد دائم. ضمن ، كانوا األكثر ميوالً للثورة GWACالعاملين بدون عقد دائم، وبشكل أقوى ضمن عينة 

، الشباب العامل بعقد عمل مؤقت وكذلك الممتهن مهنة حرة لديهم ضعف فرص االستعداد للمشاركة في GWACشباب 
 حركة ثورة عن الشباب العامل بعقد دائم.

 
الشباب الذي . وهكذا نجد أن GWEUإن مستوى عدم الثقة المرتفع في السياسة يزيد بال شك احتمال الثورة لدى شباب 

مرات فرصة أكبر على الثورة عن الذين يعتقدون أن جميعهم  4.6يرى أن المسؤولين السياسيين فاسدون إجماعاً لديهم 
على تفسير استعداده للثورة: على العكس، أن  GWACليس فاسداً. بيد أن هذا االرتياب ال يبدو ذو تأثير في حالة شباب 

ل بشدة احتمال الجزم باالستعداد للثورة. كما أن مفهوم الالمساواة يلعب دوراً لدى كافة يعتبروا رجال السياسة فاسدون يقل
الشباب، وبشكل أقوى لدى الشباب العرب. لدى هؤالء، يبدو أن حقيقة اعتبار النظام التعليمي ال يعطي الفرص للجميع 

 تضعف  ثالث مرات احتمال االستعداد للثورة.
المستعد للثورة بدا أكثر تأثراً باإلرهاب  GWACخوف يقوي فرص الثورة في العينتين. شباب كما أن األزمة تعد سبباً لل

 تعلق األمر أكثر بالمتأثرين بالرهانات البيئية. GWEUوالحرب والموت، بينما لدى شباب 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ولم يُطرح السؤال في الجزائر . 32
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 االنحدار اللوجستي، الثوران :20الجدول 

 

Régression logistique - expliqué : "Oui " à "Demain ou dans les prochains mois, participerais-tu 

à un mouvement de révolte de grande ampleur,

                     ...type Mai 68 ?" (GWUE)

                     ...comme les "printemps arabes" il y a quelques années ? (GWAC - 5 pays*)
Variables de contrôle : âge en deux tranches, sexe, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)  * Question non posée en Algérie

GWUE GWAC

C'est la finance qui dirige le monde                             

(ref. Pas d'accord)
d'accord 1,89 0,84

oui qq uns 2,45 0,13

oui presque tous 4,61 0,20

Il faut donner plus de pouvoir aux syndicats               

(ref. Pas d'accord)
d'accord 1,76 2,18

Oui, j'ai déjà essayé et j'aime 1,25 1,48

Oui, mais ça ne m'intéresse plus 0,88 0,68

Non, et ça ne m'intéresse pas ! 0,60 0,27

Plutôt pire 1,18 0,77

Pareil 0,93 1,04

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays 

(ref. pas d'acc)
d'accord 1,51 1,77

Oui, un peu 1,16 3,04

Non, pas trop 1,43 2,57

Non, pas du tout 1,87 3,16

0 = Très pessimiste 1,51 1,23

1 1,31 1,21

2 1,06 0,68

L'accès à l'emploi 0,95 0,96

Le pouvoir d'achat 0,94 0,56

La crise économique et financière 0,95 0,72

Les impôts 1,07 0,63

L'immigration 1,13 0,86

L'accès au logement 1,02 0,83

Le système éducatif 1,03 0,93

L'insécurité 0,79 0,52

L'environnement 1,07 0,65

Le système de santé 1,02 0,65

Les retraites 0,91 0,89

La dette publique 0,84 0,72

L'énergie nucléaire 1,03 1,69

Les paradis fiscaux 1,18 2,06

Les banlieues 0,88 0,60

Aucune 0,55 0,01

L'avenir 1,12 1,41

La perte d'un proche 0,96 0,85

Être dans la dèche 0,93 1,23

Être seul 0,95 1,91

Ne pas trouver ma place dans la société 0,93 1,18

La maladie 0,96 1,22

La crise 1,08 1,37

La mort 0,95 3,24

Les examens 0,86 2,26

Être normal 1,30 1,21

Ne pas être normal 0,78 2,19

Me faire agresser 0,95 1,06

Le terrorisme 0,94 1,57

La guerre 1,05 2,77

Les enjeux écologiques 1,20 1,01

Aucune 0,85 2,42

Parmi les problématiques suivantes, clique sur les 3 

qui te préoccupent le plus  (à chaque ligne ref. 0, 

c’est-à-dire ne pas cocher cette proposition)

Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font 

le plus peur aujourd'hui  (à chaque ligne ref. 0, c’est-

à-dire ne pas cocher cette proposition)

Les hommes politiques sont corrompus                                

(ref. Non aucun)

T'es-tu déjà engagé(e) dans une organisation 

politique ? (ref. Non, mais pourquoi pas ?)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée 

tes parents, ton avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous                     

(ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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 وفي الختام، .5
 

عالوة على االستنتاجات التي وصلنا إليها في القسمين األول والثاني من هذا التقرير، إال أن عمل المقارنة هذا، ولئن كان 
بال شك موجزاً وال ينطبق سوى على بضعة أبعاد للتحليل، إال أنه أظهر أوجه تشابه أكثر من االختالفات بين الشباب 

نفس االرتياب من مؤسسات المجتمع، ونفس استنكار الالمساواة المستنسخة في  األوروبي والشباب العربي. المشاركة في
النظام التعليمي، نفس الميل للتنقل الجغرافي ونفس االستعداد للرحيل من أجل خوض تجربة حياة جديدة في بلد آخر ونفس 

مي، يشتركون جميعهم بتمسكهم القدرة على الثورة.  بتفاوت متصل بال شك بالخصائص الثقافية للعالم العربي اإلسال
بمسألة اإلخالص، التي يعتبرونها شرطاً ال غنى عنه في العالقات التي يمكن أن يقيموها للزواج وفيما بعد لتأسيس أسرة. 

 ضمن مؤسسة الزواج، غير أن اإلخالص يشكل مبدأ أساسياً. GWACفي إطار تعاقدي أكثر وشباب  GWEUشباب 
 

في مجمله. ومع ذلك يوجد عنصر  بارز  Generation Whatة بالجيل لدى شباب وهكذا نرى بروز مالمح خاص
يميز بينهما: طريقتهم في تصور المستقبل. بالنسبة لهم، الثقة أمر وارد وينظرون لمستقبلهم الشخصي بشيء من التفاؤل. 

ف جداً في هذه المسألة. مختل GWACغير أن تشاؤمهم إزاء مصيرهم الجماعي مقارنة باألجيال السابقة كامل. شباب 
فهم يراهنون على تقدم جماعي في وقت ما في المستقبل، ويتصورون جيلهم على طريق صاعد مقارنة بجيل آبائهم. 
للبعض مستقبال يرونه أسوأ وأكثر تهديداً، وللبعض اآلخر مستقبالً يعتقدونه أفضل، وكما لوكان ذلك وعداً بالتقدم 

أن نتساءل ما هي المنافذ المحتملة لتلك االستعدادات، على الصعيد الفردي كما على الصعيد االجتماعي والثقافي. بقي لنا 
 الجماعي.
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 الخالصة
 
 

إن التحليل المقارن على هذا النطاق الواسع ال يخلو من المجازفة ألنه يبرز نقاط التشابه واالختالف بين الدول التي ال 
ً تفسيرها، حيث أن ذلك بفرض معرفة تامة للسياقات القومية والثقافية والتاريخية والسياسية لكل يكون  من السهل دائما

، سوف تكون (GWACمنها. بالنسبة لهذه النقطة، وفي القسم الخاص باالستشارة التي تمت داخل الدول العربية (
 الدراسات اإلفرادية الوطنية مرجعاً ثميناً.

ثل مصدر معرفة ومعلومات بثراء ال يضاهى وتبدو ذات تأثير ال يستهان به في معرفة خصائص األجيال الشابة إال أنها تم
. وصلنا لنهاية هذا العمل، Generation Whatفي مطلع القرن الحادي والعشرين. وهذا هو ما يتطلع إليه استبيان 

ب أوروبا والعالم العربي على السواء فيما يتعلق بظروف ويمكننا أن نحتفظ ببضعة مالمح من بين األكثر بروزاً بين شبا
 دخولهم في معترك الحياة.

 
 فلنبدأ بأوجه التشابه. االنفتاح على العالم، االستعداد للتنقل هي سمة مميزة بال شك لهذا الجيل.

لكثير من الدول، في أوروبا في ا أما إدراج مسار الدخول في حياة الراشدين فيتسم بالضرورة بعدم الخطية، ويحتاج لتقويم 
كما في العالم العربي، بحسب المصاعب االجتماعية واالقتصادية التي تتفاوت بالتأكيد، التي تختلف من حيث استشراءها، 
يشكل أيضا تجربة مشتركة في جيلهم. إن الشباب يخلقون استراتيجيات في حسن التدبير وتطوير المشروعات، وفي نفس 

 ً من تقبل لألمور يوماً بيوم. والمفارقة أنهم يكتسبون قوة من هذا الضعف والشعور باالستضعاف  الوقت يضمرون نوعا
الذي استقر في تعبيرهم عن مسارهم الفردي كما عن مصيرهم الجماعي. ويكاد يقر جميعهم بأن عليهم أن يتعايشوا مع 

شخصي إال أنهم جميعا متبصرين وبراغماتيين على االزمة وعواقبها المستدامة. وحتى وإن كان ذلك ال يقلل من تفاؤلهم ال
 السواء. يدركون أن عليهم االعتماد على أنفسهم ويجعلون من ذلك نموذجاً يكاد يكون فاضالً.

كما أنهن قليلي الثقة في النظام السياسي، وهذا أيا كان نظام الحكم والواقع االجتماعي والسياسي الذي يجب أن يواجهوه. 
م يمثلون المواطنين الناقدين أكثر فأكثر ، الذين يعيدون تحديد المطالب والتوقعات من الديمقراطية في في هذا الشأن، ه

العالم المعاصر، ولكنهم قادرين أيضاً على التجمع والتمرد. شاب من اثنين، ضمن الشباب األوروبي وكذلك شباب العرب 
تمرد على نطاق واسع. انتشار ثقافة االعتراض صارخة في الذي شملتهم الدراسة، صرح بأنه مستعد للمشاركة في حركة 

تجدد األجيال. احتشاد الشباب الجزائري ضد ترشيح عبد العزيز بوتفليقة وضد النظام السياسي الجزائري هو دليل حقيقي 
 على قوة االعتراض التي تغذي األجيال الشابة والقادرة على جذب البلد كله ورائها.

 
ننا أن نالحظها بين عينتين الشباب، األوروبي والعربي، تتعلق أساسا بمستوى الحياة الخاصة، حتى أما الفروق التي يمك

يعبر عن توترا أكبر بين  GWACوإن شكل االهتمام العام بمسألة اإلخالص القاسم المشترك لهذا الجيل. لكن شباب 
ً من حيث التقاليد  مراجع تقليدية معينة وثيقة الصلة بالثقافة العربية اإلسالمية بينما شباب أوروبا يبدون أكثر تسامحا

ً في أن هذه االختالفات تؤثر على طريقة تصور الفريقين للحياة العاطفية، واضطالعهم  والجنس. ال نشك إطالقا
 بالمسؤوليات وتغذيتهم للمشاعر، وفي وقت ما في المستقبل دخولهم في عالقات ارتباط وتأسيس أسر.

 
كشاف لعالم الشباب بأحاسيسه ومراجعه، يمكننا أن نذكر ثالث مواضيع على المحك تسمح لنا بتوسيع وفي ختام هذا االست

 موضوعنا ليشمل تساؤالت أخرى وأبعاد تحليل إضافية مما تناولناه حتى اآلن. 
 

هتمام. فهي تتعلق أوال، المسألة األوروبية التي، في هذا العام حيث ستدور انتخابات نواب البرلمان األوروبي، تستحق اال
( يشعرون أنهم 73%) GWEU. ثالث ارباع شباب Generation Whatفي المقام األول بالشباب األوروبي في 

( ال يتصورون أبداً أن بلدهم يمكنه أن يغادر االتحاد األوروبي. ولكن عندما ُطلب منهم %72أوروبيون. وبنسبة متعادلة (
( أو بلدهم %29(، العالم (%32عيدة في قائمة الترتيب عن مدينتهم أو إقليمهم (( ب%11ترتيب انتماءاتهم، أتت أوروبا (

ً باالنتماء إلى أوروبا التي أصبحوا يألفوها كثيراً، على األقل على 27( ً إن لم يكن مختلطا %(. ولديهم شعوراً مشتتا
% يربطون أوروبا 53أخرى، و % لهم أصدقاء في دولة أوروبية72المستوى الثقافي وضمن تجارب السفر والصداقات (

أوالً بحرية التنقل للعمل والسفر والدراسة(، ولكنهم لم يتبنوها تماماً بعد عاطفياً، ومشاعرياً، كمرجع لهويتهم، واألهم في 
بعدها المرتبط بالمواطنة والسياسة فلم تستوعب األجيال األوروبية بعد مشروع أوروبا السياسية. شاب من اثنين في 

GWEU أنها الحل للمستقبل. ولكنهم يعتقدون وبنفس 19% يعتبرون أنها بناء ضروري و34ور هذا الجانب: يتص %
(. ونالحظ %20( أنها ليست أكثر من قارة (%13(، أو يرون فيها نظام سيطرة وتحكم (%12النسب أنها وهم تاريخي (

، نسبة ال يستهان بها ترى في أوروبا أوال ، والذي في الواقع كثير االبتعاد عن األوضاع األوروبيةGWACبين شباب 
% يعتبروها نموذج للديمقراطية، على الرغم من عيوبه يحافظ على السالم بين 45وقبل كل شيء نموذج سياسي (

 يربطوها بأعمال براتب أفضل أو بأمان العمل(.       %11أعضائها ويشجع النمو( أو كنموذج اقتصادي (
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فتعبر عن رؤية أجيال الشباب  Generation Whatالتي تصدرت القائمة في استبيان أما المخاوف ودواعي القلق 

للمشاكل التي تواجه المجتمعات التي يجب أن يندرجوا فيها. وبشكل عام، جاءت تصوراتهم متشابهة في أوروبا والعالم 
 العربي.

 
عف حالتهم الشخصية: فقد شخص قريب، فالمخاوف التي عبروا عنها ترتبط أساسا بالبيئة العاطفية المباشرة أو بض

كانوا أكثر تخوفاً من المستقبل ومن مشقة  GWACالمرض، الفقر من المخاوف التي تكررت عند شباب الفريقين. شباب 
العثور على مكانهم في المجتمع. ونالحظ أن الحرب كانت حاضرة في إجابات الفريقين، ولكنها جاءت بجانب اإلرهاب 

 (.6أكثر. وينطبق الحال على الرهانات اإليكولوجية (شكل  GWEUي تقلق شباب كأحد المواضيع الت
 

من بين الرهانات التي تقلق األكثر، النظام التعليمي والحصول على عمل إذ مثال أولويات لدى كال الفريقين. ولكن شباب 
GWEU  ركز أكثر على البيئة بينما كان العديد من شبابGWAC ومن بين هؤالء، 7 يذكر نظام الصحة (شكل .)

( ثم %41(، يتبعه وسائل النقل (%52الحصول على العالج تصدر المشاكل التي تقلقهم األكثر في حياتهم اليومية (
 (. وذلك جدير بالمالحظة.%41البيروقراطية أو الشؤون اإلدارية (

 
 .GWEUو GWACمقارنة مخاوف شباب  :6شكل 
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 .GWEUو GWACمقارنة مشاغل شباب  :7شكل 

 
 

مسألة البيئة تمثل موضوع قلق ال تفتأ تتأثر به األجيال الشابة، ويستنهض الجماهير ، على أقله في أوروبا.  عبر عن ذلك 
 GWAC. كما تظهر أيضاً ضمن األولويات التي ساقها شباب الدول العربية. وهكذا نجد أن ثلثي شباب GWEUشباب 

أنه في حالة النزاع بين النمو االقتصادي في بلده وحماية البيئة فإنه يعطي األولوية للبيئة. وهذا يعبر بشكل ( يجيب 64%)
ال يقبل الدحض عن وعي جاد، ومما يزيد من أهميته أنه في العديد من الدول المعنية تُعد المشاكل االقتصادية واالجتماعية 

ثورة إيكولوجية حقيقية تفرض تغيراً جذرياً في  GWACلمسألة، يتخيل شباب حيوية بالنسبة لألجيال الشابة. وحول هذه ا
طرق االستهالك. ولكنهم يؤكدون أيضا على ضرورة مشاركة المدرسة كعامل نقل ثقافة إيكولوجية والتوعية بالمسائل 

 Generation Whatالبيئية. هذه المسألة، كما يمكن أن نراه، قد انتقلت لمكانة الصدارة في طريقة تصور شباب 
لمستقبلهم، ومستقبل األرض كلها معه، وهذا أيا كانت روابطهم الجغرافية وانتماءاتهم االجتماعية والثقافية. ويتعلق األمر 
بموضوع عالمي وهكذا يتناولوه. تجمعات الشباب األخيرة في أوروبا، في كثير من األحيان صغار جداً، التي تسعى 

 سي وكذلك الشعوب، قد اختارت إطاراً يتجاوز القومية ليشمل العالم أجمع.لتوعية أصحاب القرار السيا
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 : بعض التفاصيل الدقيقة والمفيدة تمهيداً لقراءة هذا التقرير1المرفق 
 

اسئلة على االنترنت بهدف جمع وجهات نظر وشهادات الشباب ممن  ؟ مجموعةGeneration Whatلقد اقترح منظمو استبيان 

( ثم في الدول العربية 2016(، وبعد ذلك في دول أوروبا (عام 2013سنة، بداية في فرنسا (عام  34إلى  18تتراوح أعمارهم من 

 (.2018(عام 

هم واألجيال السابقة لمجتمعهم وبلدهم. وعلى سؤال، شملت مواضيع شتى متصلة برؤية جيل 200تضمنت قائمة األسئلة ما يقرب من 

فترات منتظمة، أخبرنا المجيبين بنسب األشخاص المشمولة باالستبيان ممن منحوا نفس اإلجابة على سؤال ما. وإضافة إلى ذلك، كان 

طع فيديو تمثل شباب بوسعهم االطالع على اإلجابات في أي وقت على موقع االستبيان. وأخيراً، كان من الممكن أيضا مشاهدة مقا

 (أو مجموعات شباب( وهم يفكرون ويتناقشون حول إجاباتهم على سؤال معين. 

(، بإمكانيات تحليل وفيرة، وعند اللزوم مفصلة 700000في أوروبا، سمح عدد األسئلة الكبير، وعدد المجيبين الهائل (ما يقرب من 

استخدام تلك  33. ولقد اختار مؤلفو هذا التقرير2016ني، عقب حملة جداً. تم إعداد تقارير، على المستويين األوروبي والوط

المعطيات المتعلقة ببعض المواضيع، بهدف المقارنة مع المعطيات في العالم العربي وبقدر اإلمكان، وكذلك فيما أبعد من ذلك سعيا 

 النتهاز فرصة استكشاف هذا المجتمع من المجيبين األوروبيين ذو الحجم االستثنائي بشكل أعمق. 

مجيب. فرض ذلك مستوى تفاصيل أقل عند تنفيذ أشكال  7000عالجة مجتمع قوامه أكثر من وفيما يتعلق بالدول العربية، شملت الم

 المعالجة، وكذلك عدد أقل من النتائج ذات مغزى.  غير أننا استطعنا من تسليط الضوء على بعض النتائج الجديرة باالهتمام.

 

 صائص البحث وطرق التحليل.وقبل أن نتطرق للنتائج البحتة، يجدر بنا أن نمح بعض التفاصيل حول خ

Generation What   أو الوطنية. فاألمر ال يتعلق ببحث يستند على عينة  -مختلف قليالً بطبيعته عن أجهزة اإلحصاء العامة

قليلة (، أو 300000ممثلة، وانما استشارة أو استبيان. هكذا، فالمجيبين يمكن أن يكونوا بأعداد هائلة (في فرنسا، كانوا ما يقارب 

 بالكاد في بعض الدول العربية(، حسب الدولة وقنوات البث ذات الصلة. 1000جداً (

وال يتم اختيار المجيبين بنظام القرعة، وإنما: يجيب من يريد ومن يستطيع. يتعلق األمر إذن بشباب تم إخطارهم بوجود البحث، 

قنية لعمل ذلك. وبالنظر لظروف تنفيذ البحث، تمكننا من تحديد جزء واختاروا أن يمنحوا من وقتهم لإلجابة عليه ولديهم الوسائل الت

من أجل إجراء حسابات الترجيح التي تسمح بتوازن أفضل للعينة (عملية يقال عنها "التقويم"(: أنظر  -جزء فقط منهم  -من المجيبين 

 على التوالي(. GWACو GWEU(المتعلق بمجتمع  4و 2المرفق 

 8طنية، المتباينة، شكلت بال شك مصدر اً للخصائص المميزة في تكوين عينات الدول المختلفة (أنظر المرفق كما أن قنوات البث الو

 (.GWACو GWEUعلى التوالي لمجتمع  9و

شمل االستجواب على الكثير من األسئلة، ولذلك كان بوسع المجيبين أن يتوقفوا عن اإلجابة في أي وقت إذا أرادوا. ولكي نضمن 

اإلجابات يسمح بمعالجة كل سؤال، اخترنا عدم عرضها دائماً بنفس الترتيب (لتفادي منح عدد قليل جداً من اإلجابات على  عدداً من

األسئلة التي كانت لوال ذلك، ستمنح دائماً في نهاية االستبيان(. وفي النهاية، نالحظ أن الشباب الذي اشترك أجاب على سؤال واحد 

، تأكدنا أن عدد األسئلة التي تحمل على األقل إجابة واحد من المشتركين GWEUسئلة. بالنسبة لمجتمع على األقل أو على جميع األ

سؤال، وذلك في كل دولة من الدول المعنية.  160سؤال، والحظنا ذروة أخرى حول  30والتي تتردد بشكل أكبر ، تدور حول عدد 

 ع المجيبين.عدد المجيبين على سؤال بعينه كان دائماً أقل من مجمو

ومن ناحية أخرى، اختلفت األسئلة المطروحة في االستبيان على شباب الدول العربية شيئا ما عن تلك التي طرحناها على شباب 

الدول األوروبية: فقد غيرنا في بعض العناوين، وحذفنا بعض األسئلة (ألنها خارج الموضوع أو غير مناسبة للدولة(، وأضفنا أسئلة 

عالوة على ذلك، وبناء على طلب الجهة أو جهات النشر في دول معينة، لم تُطرح أسئلة في الدولة المعنية (يتعلق أخرى مميزة. 

األمر في أغلب األحيان بالجزائر ومصر، من بين الدول الستة المختارة من حيث مجموع العينة إلجراء المعالجة اإلحصائية الواردة 

 رح بعض األسئلة على شباب كل الدول العربية.في هذا التقرير(. وبالتالي لم يتم ط

 وأخيراً، هناك ثالث احتياطات يجدر بنا أن نذكرها:

حيث أن المجيبين، كما ذكرناه أعاله، لم يتم اختيارهم عن طريق القرعة، وبالتالي كانت نسب مجموع اإلجابات (مثالً(  •

المتعلقة باألسئلة  -، حيث الخصائص  Generation Whatاإليجابية على سؤال ما ال تسري إال على مجتمع 

 
 آن موكسيل (باحثة اجتماعية(، سيلين ماردون (خبيرة إحصاء وهندسة بيئة العمل(. 33
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(؛ وفي المقابل، لم تكن تحاليل المقارنة بين المجتمعات الفرعية 10و 9لم تكن سهلة التحديد (أنظر المرفق  -المطروحة 

لف بهذه الدرجة من الهشاشة، حيث أنه على سبيل المثال الفروق بين الشبان والشابات في بلد ما ال ينبغي، بديهياً، أن تخت

 بحدة بين هذا المجتمع والمجموع "الحقيقي" لشباب البلد؛

ويتعلق األمر بوجهات نظر صرح بها الشباب المجيب؛ وبقدر اإلمكان تأخذها التعليقات في الحسبان عن طريق استخدام  •

نص، فتكون هذه صيغ مثل "يقولوا أن..."، "يعتبروا أن..."،  إلخ؛ وعندما ال يستعمل التحرير هذه الصيغ بغية تخفيف ال

 الفكرة ضمنية؛

أما التقاطعات فسوف تسمح بالتعرف على صالت بين مختلف المتغيرات، وعالقات متبادلة واضحة تماماً أو أقل وضوحاً؛  •

والتفسير الذي يحضر لألذهان يكون في أغلب األحيان ذو عالقة سببية: متغيرة معينة "تؤثر" على متغيرة أخرى؛ وينبغي 

حصاء في حد ذاته ال يسمح بتأكيد أو افتراض هذه العالقة السببية؛ فهذه القراءة السببية تعتمد على أن ندرك أن اإل

 االفتراضات، أو المعارف المتوفرة في األدبيات العلمية.
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 االتحاد األوروبي والتقويمات التي تمت Generation What: عينة 2المرفق 
 

 

 (GWEUاالتحاد األوروبي (  Generation Whatتكوين قاعدة المعطيات الصرفة لمجتمع 
 

تسجيل فيديو  341958إلى  5دولة، وما بين  50قاعدة المعطيات المؤلفة من إجابات جميع الشباب الذين اشتركوا في االستبيان من 

سنة، إال أن إجابات األشخاص  34-18شارة كان شريحة العمر (في أذربيجان وفي فرنسا على التوالي(. ومع ان الهدف المعلن لالست

 سنة. 99-15خارج هذه الشريحة قد سُجلت؛ وبالتالي كانت شريحة عمر المجيبين 

 (GWEUأعداد المجيبين بحسب سنوات العمر (

 

باقي الدول األخرى أقل من شاب على االستجواب. وكان في  3000دولة أوروبية، أجاب فيها أكثر من  13تم نشر تقريراً وطنياً ل

 مجيب. 1000

سنة. ومن األرجح جداً أن يمثل المجيبون  34إلى  18أجريت التحاليل حصرياً على المجتمع المستهدف، أي شريحة الشباب من 

 خارج هذه الشريحة المحددة للبحث خصائص أقوى، ولكن من المستحيل تحديدها أو مراقبتها.

 

 

 

 دولة 13في  34-18حول الشباب  Eurostatببيانات  GWEUمقارنة شباب 
 

 34إلى  18من  GWEUهي القاعدة التي اعتمدنا عليها في تقويم مجتمعات المجيبين ضمن شباب  Eurostatلقد كانت بيانات 

 سنة.
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 فيما يتعلق بالسن، الجنس، ومستوى الدراسة Eurostat(قاعدة صرفة( و GWEUمقارنات 

 سنة( 34-18(حقل: 
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. وتتراوح درجة التمثيل بشدة من دولة GWEUونالحظ في جميع الدول، أن "األصغر من بين الشباب" هم األكثر تمثيالً في مجتمع 

 ألخرى.

قيقة. إال أن زيادة تمثيل جنس على اآلخر قد تبلغ سنة، كان التوزيع حسب الجنس مقارب في الغالب من الح 34-18فمن بين شريحة 

 نقاط. 10أحياناً 

. GWسنة الحاصلين على دبلوم بعد الثانوية العامة (تعليم متوسط( ممثلة بكثرة في  34-18وفي جميع الدول تقريباً، كانت شريحة 

 وتتراوح درجة زيادة التمثيل بشدة من دولة ألخرى.

 

تغيرات الثالثة (مستوى الشهادات على شريحتين، العمر بالتفصيل، الجنس( إجراء تقويمات، دولة ومن الممكن على أساس تلك الم

بدولة. غير أن حجم الفروق التي الحظناها هنا تدعنا نفترض أن هناك خصائص أخرى لألفراد، ال يمكن أن نقارنها على أساس ما 

اسة، ويختلف ذلك من بلد آلخر (ويتصل مثالً بطريقة اإلعالن عن يتوفر لدينا من معطيات، مما يؤدي كذلك النحياز مجتمع الدر

البحث محلياً(. حتى بعد إجراء التقويم، ال توجد أية نتيجة شاملة على المستوى القومي، ناهيك عن المستوى األوروبي، يمكن أن يقال 

ارنة المقارنات"، االرتباطات، التصنيف النوعي، إلخ، أنها ممثلة للمجتمعات المستهدفة. ولهذا السبب منحنا األولوية في المعالجة "لمق

 التي تسمح بااللتفاف على مشكلة التمثيلية.

 

 

 GWEUالتقويمات التي تمت على قاعدة بيانات 
 

 .Eurostatقمنا سداد الثغرات المقارنة استناداً إلى بيانات 

الشروط الثالثة المتوفرة لدينا هي تكرار تطبيق معامالت التصحيح. وكان أمر وكانت التقنية المستخدمة في تقيم البيانات اعتماداً على 

 التطبيق هو المتغيرة التي تمثل أكبر فروق مع الواقع بتلك التي تمثل أقل فروق، بعبارة أخرى:

 34مستوى الشهادات في شريحتين  .1

 العمر التفصيلي .2

 الجنس .3

التحقق من أن الفروق مع الواقع تقارب صفر بالنسبة للجنس والعمر، وأن أكبر فارق مع وتمكننا عبر المراجعات بعد التوازن من 

 ( فيما يتعلق بالشهادات.58.1نقطة (بدال من  14.9الواقع هو 

 

مستوى التقويم الذي اتبعناه "يكفي" للمعالجات التي تتم في كل دولة، وليس للمعالجات التي تجمع بيانات دول مختلفة. في الحالة 

األخيرة، احتاج األمر لخطوة موازنة أخيرة، لكي نجلب وزن مجتمع العينة في كل دولة بالنسبة للمجتمع الكلي لمستواه الحقيقي في 

 شريحة العمر موضوع الدراسة، في كل دولة.

 

عددهم شخص كي نجلب  30(كان يجب أن نحسب كل واحد بـ  GWEUكان عدد الشباب المجيب من بريطانيا قليل جداً داخل 

في الدول المعنية(. عالوة على ذلك، قناة بث البحث في بريطانيا كانت من وسائل إعالم بالد  34-18لوزنه الحقيقي داخل شريحة 

الغال. وبالتالي نفترض أن قسم كبير جداً من الشباب االنجليزي المجيب على االستبيان كان من ويلز. وبالتالي فتطبيق الموازنات 

 على هؤالء المجيبين "االنجليز" محل جدال كبير. ولذلك فضلنا إقصاءهم من التحاليل. Eurostatارنة بيانات المستخلصة من مق

 

 

 
 GWالمتوفرة قابلة للمقارنة إال مع الشهادة في شريحتين، حيث أن  Eurostatو GWEUومن حيث مستوى الشهادات، لم تكن بيانات  34

 .CITE 1997فتستعمل شفرة  Eurostat، بينما CITE 2011المقابلة لـ ISCEDتستعمل شفرة 
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 Eurostatو GWEUسنة في كل دولة داخل الدول اإلثنى عشرة المختارة، في  34-18مجتمع 

 

بينما الشباب اإلسباني فنسبة تمثيلهم منخفضة. حسبنا  GWEUنالحظ على سبيل المثال أن الشباب الفرنسي ممثل بعدد بالغ في 

معامل موازنة إضافي وطبقناه حتى نعطي لكل دولة وزنها الحقيقي داخل عينة الدول اإلثنى عشرة المختارة، فيما يتعلق بمجتمع 

 سنة. 34-18شباب 

 

مليات التقويم، حصلنا على عينة "موازنة"، ذات هيكل مقبول بالنظر إلى المتغيرات المأخوذة في االعتبار. ولكن ذلك ال وفي نهاية ع

في الدول المعنية. ولكن يمكننا أن نجزم فقط بأنها تمثل هيكالً مقبوالً  34-18يعني حتماً أن هذه العينة الموازنة ممثلة لمجتمع شباب 

 االجتماعية والديمغرافية األساسية، وهي العمر، الجنس، ومستوى الدراسة في شريحتين. بالنظر إلى المتغيرات

 

  



 83 

، حسب GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18: وصف مجتمع الشباب 3المرفق 
 الدولة (بعد عمل الموازنات في كل من الدول اإلثنى عشرة المختارة للتحاليل(.

 

 ، بعد عمل الموازنة، وحسب األسئلة المطروحة مسبقاً في االستجواب.يعرض هذا المرفق وصفاً لكل دولة

وينبغي أن تكون الهياكل االجتماعية والمهنية حاضرة في ذهننا وقت التفسير، باعتبار المعارف النوعية المتوفرة عن شباب تلك 

االعتبار عند التقويم، الذي تم فقط على مستوى الشهادة في الدول (ولم نأخذ المعطيات الكمية التي قد تكون متوفرة في بلد ما في 

 (.2أنظر المرفق  -شريحتين/ العمر، الجنس 

 

 (69687في النمسا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 

 (63180في بلجيكا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 (11263في سويسرا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 

 (46598في جمهورية التشيك (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 (148573في المانيا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 (12701في إسبانيا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18باب وصف مجتمع الش

 

 

 (280329في فرنسا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 

 (9809في اليونان (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 (26952في أيرلندا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 

 (73879في إيطاليا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 

 (2260في  لوكسمبورغ (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 (13623في  هولندا (ن=  GWEUسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 االتحاد األوروبي والتقويمات التي تمت Generation What: عينة 4المرفق 
 

 

 (GWACالدول العربية (  Generation Whatتكوين قاعدة البيانات الصرفة لمجتمع 
 

دول( إلى  5(في  1دولة، وما بين  24الشباب الذين اشتركوا في االستبيان ُجمعت من قاعدة البيانات المؤلفة من إجابات جميع 

سنة، إال أن إجابات  34-18تسجيل فيديو (في المغرب(. ومع أن المجتمع المستهدف المعلن لالستشارة كان شريحة العمر  2253

 سنة. 99-16 األشخاص خارج هذه الشريحة قد سُجلت؛ وبالتالي كانت شريحة عمر المجيبين

 (:GWACأعداد المجيبين بحسب سنوات العمر (

 

 

سنة. ومن األرجح جداً أن يمثل المجيبون  34إلى  18أجريت التحاليل حصرياً على المجتمع المستهدف، أي شريحة الشباب من 

 خارج هذه الشريحة المحددة للبحث خصائص أقوى، ولكن من المستحيل تحديدها أو مراقبتها.

سنة، حققت ست دول مجموع أشخاص كاف يسمح لنا بعمل المعالجات اإلحصائية  34إلى  18حقل الخاص بالشباب من في هذا ال

 التي وصفناها في هذا التقرير.

 سنة( 34-18في الدول الست التي اخترناها (الحقل:  GWACتكوين قاعدة البيانات الصرفة لمجتمع 

 % التردد البلد

 26.9 1900 المغرب

 20.4 1438 الجزائر

 17.4 1227 مصر

 12.8 902 تونس

 12.3 868 لبنان

 10.2 721 األردن

 34-18مجيب داخل شريحة عمر  411مالحظة: 
 دولة أخرى 18سنة موزعين على 
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 دولة 6في  34-18"آفاق العالم" من وجهة نظر شباب  Eurostatوبيانات  GWACمقارنة شباب 
 

وقد اصطدم البحث عن البيانات المحلية التي نعتمد عليها في موازنة قاعدة البيانات المكونة من اإلجابات على االستبيان في الدول 

اناً أخرى متناقضة بين عدة مصادر، العربية بعدة مصاعب. أحياناً، كانت البيانات التي نعثر عليها في دولة ما غير مكتملة، وأحي

 وأحياناً أخرى قديمة جداً، وقلما كانت مرتبطة بالعمر.

الخاصة بجامعة شيربروك هي التي اعتمدنا عليها  Perspective Monde »35 »وفي نهاية المطاف، كانت بيانات موقع انترنت 

 سنة. 34إلى  18من  GWACفي تقويم مجتمعات المجيبين ضمن شباب 

بعدة اختيارات على أساس  Perspective monde"قام فريق وي موقع انترنت على عناصر خاصة بتلك البيانات وجودتها: ويحت
شروط معينة: درجة الثقة في األجهزة، االعتراف الدولي أو اإلعالمي واتساع سالسل الترتيب الزمني. الشرط األول يحيل إلى فائدة 

قع. ولقد فضلنا أال نحتفظ سوى بالبيانات األساسية لفهم أهم الميول الدولية من حيث السكان، تلك المعلومات من منطلق أهداف المو
االقتصاد، االتصاالت. أما بالنسبة للثقة التي يجب أن تعطى للبيانات، فيجدر التذكير بأنه ال يوجد أي إحصاء كامل. فكل إحصاء 

من الحاالت، قد تتراوح البيانات التي يُحصل عليها من العينات ينطوي على نواقص، وانحيازيات أو هوامش خطأ. وفي كثير 

ال ينتج أية بيانات. وبالتالي  Perspective mondeوتخضع لمعالجات إحصائية شيئا ما من دولة ألخرى أو من مؤسسة ألخرى. 
وعن «.  هي التي تعتبر األكثر موثوقية,يخلي مسؤوليته تماماً عن سالمة البيانات. غير أن الفريق تأكد من أن البيانات التي يقدمها 

من منطلق بيانات رسمية ومعروفة.  Perspective monde"من حيث البيانات اإلحصائية تعمل مصادرهم اإلحصائية، يقولون: 
القتصادية مصدرنا األول هو البنك العالمي، تتبعه أجهزة أخرى من األمم المتحدة. ستجدون هنا بيانات من منظمة التعاون والتنمية ا

)OCDE) :منظمة حلف شمال األطلسي (ناتو( أو أجهزة ذات رسالة إقليمية. وفي حاالت أخرى، نعتمد على األجهزة المتخصصة ،

 ، إلخ.Heritage Foundationمراسلون بال حدود، مؤسسة 

 29-25سنة،  24-20سنة،  19-15(البيانات المتوفرة لكل دولة من التي تهمنا تتعلق بالتقاطع بين الجنس والعمر بحسب الشرائح 

سنة  19-18سنة، أما البيانات التي تعتبر "حقيقية" لشريحة  34-18هو شريحة العمر  GWACسنة(. مجال  34-30سنة، 

سنة: وحتى وإن لم يكن ذلك صحيحاً تماماً، إال أننا اعتبرنا هنا أن الشباب ضمن  19-15مستقرأة من البيانات المتوفرة عن شريحة 

 سنة. 19-15من شريحة  2/5سنة يمثلون  19-18 شريحة

 

العمر المختلفة يتراوح من فئة ألخرى داخل البلد الواحد، ومن بلد  xونالحظ أن التمثيل المفرط بالزيادة أو بالنقص لفئات الجنس 

 ألخر (أنظر الجدول في الصفحة التالية(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 http://perspective.usherbrooke.ca 

http://perspective.usherbrooke.ca/
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 سنة( 34-18حول تقاطع العمر مع الجنس (الحقل: «  Perspective Monde »(القاعدة الصرفة( و GWACمقارنات 

 

 

hommes femmes % parmi l'ensemble des 18-34 ans hommes femmes

18-19 ans 8,2 14,4 18-19 ans extrapolé 6,1 5,8

20-24 ans 14,5 20,9 20-24 ans 15,6 15,2

25-29 ans 12,8 11,6 25-29 ans 14,5 14,8

30-34 ans 9,7 7,9 30-34 ans 13,4 14,6

hommes femmes % parmi l'ensemble des 18-34 ans hommes femmes

18-19 ans 6,3 8,9 18-19 ans extrapolé 5,1 4,9

20-24 ans 14,1 21,9 20-24 ans 15,0 14,6

25-29 ans 11,7 14,8 25-29 ans 15,6 15,4

30-34 ans 12,7 9,7 30-34 ans 14,9 14,7

hommes femmes % parmi l'ensemble des 18-34 ans hommes femmes

18-19 ans 6,5 3,8 18-19 ans extrapolé 6,1 5,8

20-24 ans 27,4 15,3 20-24 ans 15,3 14,8

25-29 ans 17,8 9,3 25-29 ans 15,6 15,3

30-34 ans 12,4 7,6 30-34 ans 13,7 13,4

hommes femmes % parmi l'ensemble des 18-34 ans hommes femmes

18-19 ans 7,9 8,5 18-19 ans extrapolé 5,2 5,0

20-24 ans 21,2 25,4 20-24 ans 14,4 14,2

25-29 ans 9,4 13,5 25-29 ans 15,4 15,8

30-34 ans 7,0 7,1 30-34 ans 14,5 15,4

hommes femmes % parmi l'ensemble des 18-34 ans hommes femmes

18-19 ans 4,6 8,2 18-19 ans extrapolé 5,9 6,3

20-24 ans 21,1 21,9 20-24 ans 15,3 16,6

25-29 ans 15,0 16,1 25-29 ans 14,0 15,7

30-34 ans 7,1 6,0 30-34 ans 12,5 13,7

hommes femmes % parmi l'ensemble des 18-34 ans hommes femmes

18-19 ans 5,6 5,6 18-19 ans extrapolé 7,0 6,8

20-24 ans 18,5 30,2 20-24 ans 15,8 15,5

25-29 ans 10,3 15,8 25-29 ans 14,5 14,1

30-34 ans 5,8 8,3 30-34 ans 13,4 12,9

TUNISIE

LIBAN

JORDANIE

données GWAC données Perspective monde

MAROC

ALGERIE

EGYPTE
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على أساس تقاطع متغيرتين (العمر في أربع شرائح والجنس( يمكننا إجراء تقويمات، دولة بدولة. غير أنه، وبنفس الطريقة في 

GWEU فإن حجم الفروق التي الحظناها هنا تدعنا نفترض أن هناك خصائص أخرى لألفراد، ال يمكن أن نقارنها على أساس ما ،

ذلك النحياز مجتمع الدراسة، ويختلف ذلك من بلد آلخر (ويتصل مثالً بطريقة اإلعالن عن يتوفر لدينا من معطيات، مما يؤدي ك

البحث محلياً(. حتى بعد إجراء التقويم، ال توجد أية نتيجة شاملة على المستوى القومي، ناهيك عن المستوى "العربي"، يمكن أن يقال 

ولوية في المعالجة "لمقارنة المقارنات"، االرتباطات، التصنيف النوعي، إلخ، أنها ممثلة للمجتمعات المستهدفة. ولهذا السبب منحنا األ

 التي تسمح بااللتفاف على مشكلة التمثيلية.

 

 

 GWACالتقويمات التي تمت على قاعدة بيانات 
 

 .« Perspective Monde »قمنا بسد ثغرات المقارنة استناداً إلى بيانات 

البيانات اعتماداً على شرطين متوفرين لدينا هي تطبيق معامل التصحيح المقابل، وجلب الفروق  وكانت التقنية المستخدمة في تقويم

عمر. مستوى التقويم الذي اتبعناه "يكفي" للمعالجات التي تتم في كل دولة، وليس × بالنسبة للواقع إلى صفر بالنسبة للزوج جنس 

، بينما كان وزن عينة الجزائر GWACالمصريون ممثلون بقلة في مجتمع للمعالجات التي تجمع بيانات دول مختلفة. بالفعل، كان 

 يكاد يكون مطابقاً للواقع، أما شباب الدول األخرى فكانوا ممثلين بأعداد زائدة:

 سنة في كل دولة داخل الست دول المختارة،  34-18مجتمع 

 (Perspective Mondeوفي الواقع (المصدر  GWACفي 

 

سنة،  34-18خطوة موازنة أخرى لكي نجلب وزن مجتمع العينة في كل دولة بالنسبة للمجتمع الكلي لشريحة هكذا، تم حساب 

 لمستواه الحقيقي في شريحة العمر موضوع الدراسة، في كل دولة.

 

تبار. ولكن ذلك ال وفي نهاية عمليات التقويم، حصلنا على عينة "موازنة"، ذات هيكل مقبول بالنظر إلى المتغيرات المأخوذة في االع

في الدول المعنية. ولكن يمكننا أن نجزم فقط بأنها تمثل هيكالً مقبوالً  34-18يعني حتماً أن هذه العينة الموازنة ممثلة لمجتمع شباب 

 بالنظر إلى المتغيرات االجتماعية والديمغرافية األساسية، وهي العمر، والجنس.
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، حسب GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18: وصف مجتمع الشباب 5المرفق 
 الدولة (بعد عمل الموازنات في كل من الدول الست المختارة للتحاليل(.

 

 يعرض هذا المرفق وصفاً لكل دولة، بعد عمل الموازنة، وحسب األسئلة المطروحة مسبقاً في االستجواب.

تماعية والمهنية حاضرة في ذهننا وقت التفسير، باعتبار المعارف النوعية المتوفرة عن شباب تلك وينبغي أن تكون الهياكل االج

 4الدول (ولم نأخذ المعطيات الكمية التي قد تكون متوفرة في بلد ما في االعتبار عند التقويم، الذي تم فقط على تقاطع خط العمر في 

 (.4أنظر المرفق  -شرائح والجنس 

 

 (1900في  المغرب (ن=  GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18شباب وصف مجتمع ال

 

 

 (1438في الجزائر (ن=  GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 (1227في مصر (ن=  GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 

 (902في تونس (ن=  GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 

 

 

 (868في  لبنان (ن=  GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 (721في األردن (ن=  GWACسنة الذي أجاب على استبيان  34-18وصف مجتمع الشباب 
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 التقنية حول االنحدار اللوجستي: التفاصيل 6المرفق 
 

لدينا من ناحية، متغيرة يقال عنها أنها "تحتاج تفسير": إجابة ما تُمنح على سؤال مطروح، أو بعبارة أكثر تحديداً، وتيرة تكرار هذه 

خاصة بالمتغيرة التي اإلجابة. وناحية أخرى، نجمع عدد متغيرات معين يقال عنها أنها "تفسيرية"، كل منها لها، أو ليس لها، عالقة 

"تحتاج تفسير" (نتأكد من ذلك بواسطة التحليل اإلحصائي(. نقوم بعد ذلك بصياغة نموذج لهذه الحالة من خالل البحث عن وظيفة 

حسابية تربط تكرار حدوث شرط اإلجابة التي تهمنا، من ناحية، والشروط المختلفة التي تأخذها في االعتبار المتغيرات التفسيرية، 

 ناحية أخرى. من

( لكل شرط من شروط ORالنموذج الذي نستعين به هنا يسمى "االنحدار اللوجستي". في نهاية التحليل، يمنحنا "نسب أرجحية" (

المتغيرة التفسيرية، مقارنة بشرط سنأخذه كمرجع. بالنظر إلى النموذج اللوجستي، ستكون نسبة األرجحية مساوية للعالقة بين 

p2/(1- p2و  )p1/(1-p1) حيث ،p2 وp1 :تشير بالتتابع إلى 

 احتمال ظهور اإلجابة التي تهمنا في وجود شرط خاضع للدراسة، -

 احتمال ظهور اإلجابة التي تهمنا في وجود الشرط المرجعي. -

 .1على ذلك، تكون قيمة نسبة األرجحية المقابلة للشرط المرجعي 

ستكون قيمة نسبة األرجحية مساوية تقريباً "لحاصل ضرب األرجحية بفعل الشرط %(، 10إذا كانت االحتماالت ضعيفة (أقل من 

 الخاضع للدراسة، مقارنة بالشرط المرجعي" ، وال تستقيم هذه الفرضية بمجرد ارتفاع نسبة األرجحية.

لظهور تشير في جميع الحاالت إلى أن الشرط "التفسيري" يرافقه احتمال قوي  1نسبة األرجحية األعلى من 

المرجعي، ويزيد هذا االحتمال كلما ارتفعت نسبة اإلجابة التي تهمنا أعلى من احتمال ظهور الشرط 

 .األرجحية

تشير بالعكس إلى أن هذا الشرط يرافقه احتمال ضعيف لظهور  1نسبة األرجحية التي تقع بين صفر و

 مع اقتراب نسبة األرجحية من صفر. اإلجابة التي تهمنا عن الشرط المرجعي، ويضعف االحتمال بالتناسب

كل نتيجة من النتائج التي نحصل عليها يقال أنها "وبغض النظر عن جميع األشياء األخرى المتعادلة"، حيث أنها تكون مستقلة 

 عن القيم التي يمكن أن تأخذها القيم التفسيرية األخرى.

، حيث أن النسب الترجيحية الناتجة عن متغيرات متنوعة تُضرب في وجود نسب األرجحية يساعد أيضاً في تقدير أثر تراكم العوامل

بعضها. مثال، إذا كان الشرط "موافق" بجانب "يوجد الكثير من الالمساواة" (مقارنة بـ"غير موافق"، كشرط مرجعي( يؤثر على عدم 

عيدين أشد البعد عن المساواة بين الرجال ، وإذا كان الشرط "موافق" بجانب "نحن ال زلنا ب1.33الثقة في المؤسسات بنسبة ترجيح 

مقارنة بغياب الموافقة على  1.66=  1.25×  1.33والنساء" (مقارنة بـ"غير موافق"...( يؤثر على عدم الثقة هذه بنسبة ترجيح 

 الفرضية األولى  والثانية.

ع الشرط المشمول بالدراسة، يجب أن تكون لكي تكون نسبة األرجحية "ذات مغزى"، أي لكي نستطيع االعتقاد بوجود رابط حقيقي م

وأن يكون عدد أفراد العينة المشمولة بالدراسة من ناحية أخرى كثيرون بالقدر  1نسبة األرجحية من ناحية، مختلفة بالقدر الكافي عن 

نسبة األرجحية "ذات  الكافي (لتفادي "أثر الصدفة"(.  هذان الشرطان يمتزجان: كلما زاد عدد أفراد العينة كلما أمكن أن تكون

 .1مغزى" حتى وإن لم يكن بعيداً جداً عن 
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 بالتفصيل  GWEU: قائمة نتائج االنحدارات اللوجستية المطبقة على مجتمع 7المرفق 
 

 

Régression logistique - expliqué : "La fidélité dans le couple…" "C'est LA condition sine qua non"
(versus "C'était bon pour nos parents", "Au cas par cas, au coup par coup", et "Quelque chose qui se contourne discrètement")

Variables de contrôle : âge en deux tranches, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

GWUE

sexe (ref. hommes) femmes 1,025

Important 0,97

Non négligeable 0,74

Accessoire 0,68

Anodin 0,69

Pour toi, le divorce c'est… (ref. Un mal moderne : = Les gens 

ne pensent plus qu'à leur bonheur personnel et immédiat)
Parfois nécessaire 0,50

Quelqu'un qui vit en couple et qui pourtant drague 

quelqu'un d'autre… (ref. ça ne me choque pas)
ça me choque 3,85

Un engagement, renouvelé au quotidien 0,83

Un plaisir - Une partie de jambes en l'air quotidienne (UE)         

un plaisir charnel renouvelé au quotidien (AC)
0,39

Rassurant - Avant tout une question de confort 0,55
Une douleur - Une source de souffrance 0,35

As-tu déjà vécu plusieurs relations amoureuses                        

en même temps ? (ref. Oui)
Non 2,14

Possible 0,87

Inenvisageable 1,74

Plutôt pire 1,09

Pareil 1,13

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays                         

(ref. pas d'acc)
d'accord 1,06

Oui, un peu 0,85

Non, pas trop 0,76

Non, pas du tout 0,75

0 = Très pessimiste 0,96

1 0,94

2 0,94

L'avenir 0,95

La perte d'un proche 1,05

Être dans la dèche 0,98

Être seul 0,92

Ne pas trouver ma place dans la société 0,82

La maladie 0,93

La crise 1,05

La mort 0,93

Les examens 1,03

Être normal 0,66

Ne pas être normal 0,88

Me faire agresser 0,98

Le terrorisme 1,29

La guerre 0,89

Les enjeux écologiques 0,74

Aucune 0,83

Être en couple sans amour, pour toi, c'est… (ref. Déjà fait)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes 

parents, ton avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous                                    

(ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font le plus 

peur aujourd'hui  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas 

cocher cette proposition)

Les relations amoureuses, pour toi, c'est…                                        

(ref. Primordial)

C'est quoi, le couple pour toi ?                                                           

(ref. Le bonheur - la condition sine qua non)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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Régression logistique - expliqué : compteur de défiance ≥ 2, c'est-à-dire propension à la défiance
Variables de contrôle : âge en deux tranches, sexe, vivre chez ses parents, statut, pays

Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

GWUE

Dans la vie, soit tu baises, soit tu te fais baiser (ref. pas d'accord) d'accord 1,22

Dans mon pays, on est encore loin de l'égalité homme-femme             

(ref. pas d'accord)
d'accord 1,25

L'immigration est une source d'enrichissement culturel                              

(ref. pas d'accord)
d'accord 0,78

Il y a trop d'individualisme (ref. non) oui 0,93

Plutôt pire 0,98

Pareil 0,84

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays (ref. pas d'acc) d'accord 1,33

Oui, un peu 1,29

Non, pas trop 2,15

Non, pas du tout 4,00

0 = Très pessimiste 3,41

1 2,05

2 1,19

Pourrais-tu être heureux sans voter ? (ref. oui) non 0,65

Je suis d'accord 1,30

Je ne suis pas d'accord 0,46

L'avenir 1,07

La perte d'un proche 0,97

Être dans la dèche 1,08

Être seul 0,91

Ne pas trouver ma place dans la société 0,88

La maladie 0,99

La crise 0,96

La mort 0,98

Les examens 0,83

Être normal 1,38

Ne pas être normal 0,82

Me faire agresser 1,09

Le terrorisme 0,81

La guerre 1,10

Les enjeux écologiques 0,99

Aucune 0,87

Es-tu d'accord avec l'affirmation suivante ? Mon pays devrait 

quitter l'Union Européenne. (ref. ça ne m'intéresse pas)

Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font le plus peur 

aujourd'hui  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas cocher cette 

proposition)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes parents, 

ton avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous (ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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Régression logistique - expliqué : "Oui " à "Demain ou dans les prochains mois, participerais-tu à un 

mouvement de révolte de grande ampleur, type Mai 68 ?"
Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR)

France Allemagne Belgique

Âge en 2 tranches (ref. 18-24 ans) 25-34 ans 0,937 0,916 0,927

Sexe (ref. hommes) femmes 1,031 0,857 0,735

Vivre chez ses parents (ref. oui) ne plus vivre chez parents 1,171 0,926 1,144

still student 1,153 1,095 1,065

internship 1,259 1,025 1,17

temporary contract 1,123 0,958 1,042

self employed 0,864 0,841 0,926

unemployed 1,265 0,984 1,032

working - other 1,011 0,853 0,934

Les hommes politiques n'ont plus de pouvoir                                  

(ref. Pas d'accord)
d'accord 0,917 1,12 1,199

C'est la finance qui dirige le monde (ref. Pas d'accord) d'accord 1,576 1,38 1,622

oui quelques-uns 1,016 1,609 1,553

oui presque tous 1,367 2,588 2,567

Il faut donner plus de pouvoir aux syndicats                                

(ref. Pas d'accord)
d'accord 2,438 1,596 2,246

Oui, j'ai déjà essayé et j'aime 1,363 1,54 1,654

Oui, mais ça ne m'intéresse plus 0,822 0,986 0,718

Non, et ça ne m'intéresse pas ! 0,477 0,511 0,444

0 = pas du tout confiance 1,682 6,456 4,74

1 1,355 3,139 2,948

2 1,142 1,496 1,624

Plutôt pire 1,341 1,003 1,187

Pareil 1,011 0,897 0,887

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays                            

(ref. pas d'acc)
d'accord 1,474 1,31 1,498

Oui, un peu 1,182 0,882 0,957

Non, pas trop 1,443 0,998 1,328

Non, pas du tout 1,754 1,09 1,424

0 = Très pessimiste 0,963 1,174 1,428

1 1,049 1,064 1,247

2 0,995 0,954 1,054

Pourrais-tu être heureux sans voter ? (ref. oui) non 1,291 1,232 1,328

0 = Pas du tout confiance 2,661 2,557 1,36

1 2,104 1,87 1,183

2 1,402 1,301 0,982

As-tu déjà fumé un joint avec tes parents ? (ref. oui) non 0,525 0,641 0,696

Je suis d'accord 1,446 1,704 1,721

Je ne suis pas d'accord 1,097 0,697 1,031

L'accès à l'emploi 0,981 0,886 1,049

Le pouvoir d'achat 0,907 0,901 1,021

La crise économique et financière 0,993 0,894 1,032

Les impôts 0,806 0,912 0,926

L'immigration 0,911 1,327 0,977

L'accès au logement 0,961 1,035 0,928

Le système éducatif 1,074 1,056 1,279

L'insécurité 0,717 0,758 0,726

L'environnement 1,238 1,063 1,295

Le système de santé 0,988 0,858 1,012

Les retraites 0,872 0,895 0,942

La dette publique 0,719 0,945 0,889

L'énergie nucléaire 1,181 1,03 1,252

Les paradis fiscaux 1,643 1,31 1,312

Les banlieues 0,942 0,819 1,009

Aucune 0,597 0,601 0,64

L'avenir 1,154 1,123 1,116

La perte d'un proche 0,994 0,989 0,907

Être dans la dèche 0,956 1,076 1,005

Être seul 1,054 0,977 0,957

Ne pas trouver ma place dans la société 1,034 0,998 1,124

La maladie 0,997 0,931 0,961

La crise 1,093 1,096 1,293

La mort 0,998 1,047 0,893

Les examens 0,836 0,962 0,899

Être normal 1,245 1,289 1,378

Ne pas être normal 0,991 0,978 0,87

Me faire agresser 0,851 0,947 0,93

Le terrorisme 0,883 0,969 0,783

La guerre 1,159 1,123 1,019

Les enjeux écologiques 1,336 1,073 1,403

Aucune 0,629 0,888 1,053

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Fais-tu confiance à la police ?                                                      

(ref. 3 = Tout à fait confiance)

Es-tu d'accord avec l'affirmation suivante ? Mon pays devrait 

quitter l'Union Européenne. (ref. ça ne m'intéresse pas)

Parmi les problématiques suivantes, clique sur les 3 qui te 

préoccupent le plus  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas 

cocher cette proposition)

Parmi ces propositions, sélectionne les 3 qui te font le plus 

peur aujourd'hui  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas 

cocher cette proposition)

Statut (ref. CDI)

Les hommes politiques sont corrompus                                                  

(ref. Non aucun)

T'es-tu déjà engagé(e) dans une organisation politique ? 

(ref. Non, mais pourquoi pas ?)

As-tu confiance en la politique ?                                                             

(ref. 3 = Tout à fait confiance)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes 

parents, ton avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous                                     

(ref. Oui, tout à fait)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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Deux regressions logistiques (contrôlées par le pays) - expliqué : "d'accord" avec successivement

         - "Il faut revenir au service militaire obligatoire pour tous."

         - "L'Etat devrait créer un service obligatoire alternatif à l'armée, un service civil (humanitaire,

            hospitalier, écologique, social...)."
Le tableau contient les valeurs estimées des odds-ratios (OR), pour chacun des 2 modèles

(champ : GWUE 12 pays)

service 

militaire

service       

civil

Âge en 2 tranches (ref. 18-24 ans) 25-34 ans 1,23 1,17

Sexe (ref. hommes) femmes 0,82 1,20

Vivre chez ses parents (ref. oui) ne plus vivre chez parents 0,87 0,97

still student 0,83 0,87

internship 0,94 0,99

temporary contract 0,92 0,92

self employed 0,90 0,90

unemployed 1,05 0,95

working - other 0,92 0,98

En cas de guerre, serais-tu prêt(e) à te battre pour ton pays ? 

(ref. Non)
Oui 4,07 2,06

T'es-tu déjà investi(e) dans une association sportive ?            

(ref. Non, …)
Oui, … 1,19 1,08

T'es-tu déjà investi(e) dans une association locale ou de 

quartier ? (ref. Non, …)
Oui, … 0,83 1,05

T'es-tu déjà investi(e) dans une association culturelle ?           

(ref. Non, …)
Oui, … 0,94 1,09

T'es-tu déjà investi(e) dans un projet extra-scolaire / extra-

professionnel ? (ref. Non, …)
Oui, … 1,11 1,09

 -1 à +1 - mitigé 1,17 1,01

 +2 à +8 - propension à la défiance 1,11 0,86

Demain ou dans les prochains mois, participerais-tu à un 

mouvement de révolte de grande ampleur, type Mai 68 ? 

(ref. Non)

Oui 1,04 1,18

Plutôt pire 1,14 1,12

Pareil 1,06 1,14

Il y a de plus en plus d'inégalités dans mon pays                          

(ref. pas d'acc)
d'accord 1,07 1,26

Oui, un peu 0,72 1,09

Non, pas trop 0,71 1,10

Non, pas du tout 0,70 1,05

0 = Très pessimiste 1,32 1,10

1 1,16 1,14

2 1,02 1,09

Je suis d'accord 1,33 1,04

Je ne suis pas d'accord 0,76 0,94

L'accès à l'emploi 0,94 0,99

Le pouvoir d'achat 1,08 0,97

La crise économique et financière 0,91 0,95

Les impôts 1,22 1,03

L'immigration 1,43 0,97

L'accès au logement 0,87 0,93

Le système éducatif 1,00 1,10

L'insécurité 1,13 1,11

L'environnement 0,75 1,08

Le système de santé 0,99 1,01

Les retraites 1,14 1,06

La dette publique 1,19 1,05

L'énergie nucléaire 0,88 1,02

Les paradis fiscaux 0,86 0,96

Les banlieues 0,95 1,04

Aucune 1,00 0,79

Es-tu d'accord avec l'affirmation suivante ? Mon pays devrait 

quitter l'Union Européenne. (ref. ça ne m'intéresse pas)

Parmi les problématiques suivantes, clique sur les 3 qui te 

préoccupent le plus  (à chaque ligne ref. 0, c’est-à-dire ne pas 

cocher cette proposition)

Statut (ref. CDI)

Compteur de défiance (ref. -8 à -2 : propension à la confiance)

Tu penses que par rapport à  la vie qu'ont menée tes 

parents, ton avenir sera… (ref. Plutôt meilleur)

Le système éducatif donne sa chance à tous                                

(ref. Oui, tout à fait)

Concernant ton avenir, tu dirais que tu es plutôt…                                               

(ref. 3 = Très optimiste)

Au seuil de 5% :

OR significativement >1

OR significativement <1
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 (Yami2(من خالل  GWEU: الوسطاء اإلعالميون في حملة استبيان 8المرفق 
 

 أوروبا Generation Whatمالحظات حول حملة 
 الوسطاء اإلعالميون

 وثيقة موجهة إلى آن موكسيل وسيلين ماردون
 

عقب النجاح الذي حققه في فرنسا برنامج  2014أوروبا، رأى النور في مارس/آذار  Generation Whatمشروع 
Génération Quoi  ُولد المشروع في خيال شركتي اإلنتاج اإلعالميYami2 وUpian  بمشاركةFrance 2 ،

 قناة الدولة الرائدة في التليفزيون الفرنسي. 
 

Génération Quoi  سنة أن يرسموا بعباراتهم صورة لجيلهم من  34-18كان هدفه السماح للشباب ضمن شريحة
تركت في صياغته فرق اإلنتاج بجانب خبيرتين علوم اجتماعية متخصصتين خالل اإلجابة على استبيان على االنترنت، اش

في المشروع كان يسعى  France 2في المسائل المتعلقة بالشباب الفرنسي: سيسيل فان وكامي بونيي. اشتراك قناة 
 للسماح لجهاز الدولة بأن يعيد االرتباط بالشباب الذين ال يشاهدون القناة.

، 2014إلى فبراير/شباط  2013أشهر، من سبتمبر/أيلول  6يع التوقعات. حملة استمرت وفاق نجاح المشروع جم
مجموعة  France 2مليون إجابة. نظمت  22شاب من المشاركة، وتسجيل أكثر من  250000سمحت ألكثر من 

التي تم إنتاجها (، ثم ليلة كاملة مع مقاطع الفيديو 2014( في منتصف الحملة (نوفمبر/تشرين الثاني 3X90وثائقية (
 ساعات(.  4لموقع االستجواب (برنامج ليلي مدته 

غير الحكومية، التي تجمع أكثر  ”Animafac“شاركتا في العملية. منظمة  Europe 1وإذاعة  Le Mondeجريدة 
 جمعية طالبية في مختلف أنحاء فرنسا، كانت وسيط الحملة بين األوساط الشبابية. 6000من 

 

 تنتجتها من هذه الحملة الخبيرتان أظهر، ألول مرة انفصال حاد بين األجيال، وغضب لم يسبق له مثيل.التحاليل التي اس
 وكانت النتائج على درجة من عدم التوقع والمفاجأة دفعت فرق اإلنتاج للتساؤل عما إذا كان الشباب في فرنسا استثنائي.

المشروع  Upianو Yami2مي بفيملين، عرضت في هذا الوقت، ري France Télévisionsوبموافقة مدير عام 
 .2014(االتحاد اإلذاعي األوروبي(، خالل عدة دورات عمل عام  EBUعلى 

 للقاءات مع هيئات البث العامة األوروبية. 2015تم تكريس النصف األول من 
 ,BRألمانيا ( :EBUهيئة بث في اتحاد إنتاجي تحت قيادة  15دولة تمثل  12، تكونت مجموعة من 2015وفي صيف 

SWR & ZDF) ،  

 ،(ORFالنمسا (

 ،(RTBF & VRTبلجيكا (

 ،(RTVEإسبانيا (

 ،(France 4فرنسا (

 ،(ERTاليونان (

 ،(RTÉأيرلندا (

 ،(Raiإيطاليا (

 ،(a_BAHN & Eldoradioلوكسمبورغ (

 ،(BNN-Varaهولندا (

 ،(S4Cبالد الغال (

 (.CTV & Cesky Rozlasجمهورية التشيك (

( االنضمام RTR, RSI، RTS، قررت ثالث شركات مملوكة للدولة (2016مرحلة تالية، وتحديداً في صيف وفي 

لالتحاد، بعد أن الحظت طلبا شديداً من الشباب السويسري على المشاركة في الحملة. وفي نفس الوقت، طلبت مجموعة 

 ( المشاركة.EPTمنظمات غير حكومية من بيلوروسيا (

على الصعيد  19دولة، ونجحت في تصميم موقع على اإلنترنت بفضل محطات البث الـ 14، وصل مجموع الدول

 .2016حتى آخر عام  2016اإلقليمي والمحلي وشبكة المنظمات غير الحكومية، لقيادة حملة امتدت من أبريل/نيسان 
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تريدها، ومع من تريده، بشرط  وكانت القاعدة المحددة هي ترك الحرية لكل هيئة إذاعية عامة في عمل الشراكات التي
واحد وهو عدم وجود أي استغالل دعائي، وال راع وال شراكة إعالنات، وهذه كانت القاعدة األساسية للحصول على ثقة 

 الشباب حول دراسة في غاية الحساسية من حيث حماية البيانات الشخصية.

 ومن ناحية أخرى، لم يكن لجميع الدول نظام واحد.

دول أولى مولت بناء موقع كامل على االنترنت، على غرار النموذج الفرنسي، ومشابه للمواقع التي نشرت على مجموعة 

أسئلة حول تصور الفكرة  6االنترنت في العالم العربي: مجموعة أسئلة (نفس التي طرحت في النسخة الفرنسية، بإضافة 

فيديو  21شاب وهم يجيبون على األسئلة، و 30حوالي مقطع فيديو يصور في كل دولة  21األوروبية(، عالوة على 

تجميع أوروبي، يصور مجموع إجابات الشباب األوروبي. هذه النسخة "الكاملة" لتجربة الويب تم اقتراحها على رواد 

غال، الشبكة العنكبوتية في ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ، وهولندا، وبالد ال

 وجمهورية التشيك. وكان هذا النظام هو األكثر أداء.

مجموعة ثانية من الدول التي لم تقدر على تمويل الفيديوهات، لم تضع على الخط سوى االستجواب مع خرائط المقارنة، 

سرا، وبيلوروسيا، مستفيدة من مجموع البيانات المحدثة آنياً. هذه النسخة "الخفيفة" اقترحت على إسبانيا، واليونان، وسوي

وهذا ما يفسر تراجع األداءات في هذه الدول األربعة: لم ينجح أي فيديو في الوصول لإلذاعة أو التبادل عبر شبكات 

التواصل االجتماعي وبالتالي مواكبة الحملة بشكل فعال. وكانت نسبة التردد على المواقع أقرب من الدول العربية (حيث 

 باً لمواكبة حملة البرامج على الهواء(.لم توجد أية هيئة بث تقري

وساندت حملة بيلوروسيا مجموعة منظمات غير حكومية بدون أية تغطية إعالمية سوى شبكات التواصل االجتماعي. 

 نحن هنا إزاء حالة تقترب من الحملة في مصر، حيث ساند الحملة موقع واحد.

في بالد الغال ال تبث برامجها إال باللغة  S4Cة هامة. فقناة مسألة اللغات المقترحة على رواد االنترنت شكلت متغير

الغيلية (وهذا سبب وجودها(. إال أن شباب الغال اعتادوا على التجول في االنترنت باللغة اإلنجليزية. وبالتالي فشلت 

سمبورغية، اإلنجليزية، الحملة فشالً ذريعاً في تلك المنطقة. وعلى العكس، اقترح اللوكسمبرج نسخة في أربع لغات (اللوك

الفرنسية، األلمانية( وحصد نسبة ترويج هائلة. في بلجيكا، هيئة اإلذاعة الناطقة بالفرنسية لم تكن موجهة سوى لجمهورها 

(. هذا التميز مَكن كل حملة من أن تطال جمهور كبير. نتائج VRT( تماماً مثل هيئة اإلذاعة الفلمنكية (RTBFاللغوي (

 ية تعرض بالمجاميع، أي عن طريق جمع الموقعين البلجيكيين. الحملة البلجيك

في بلجيكا وسويسرا، وألسباب لغوية، وفي ألمانيا بلجيكا وسويسرا وألمانيا جمعت جهود عدة جهات بث في إقليم واحد. 

 SWR (Bade-Wurtembergالمحلية العامة في إقليم بافاريا، الشريكة مع  BRألن المشروع أطلق مع قناة 

 .ZDFو ARD( قبل أن تنفتح على الشبكتين اإلقليميتين Rhénanie-Palatinatو

منع إطالق الموقع، ولم يُحل  ERTأما اليونان فقد أخرت مشاركتها لعدة أشهر: كان هناك خالف سياسي على قمة إدارة 

. وبالتالي لم تستمر الحملة إال ثالثة أشهر، كما في سويسرا 2016خالل صيف  EBUي من رئاسة إال بعد تدخل قو

 وبيلوروسيا.

وكما كان الحال في الحملة األولى في فرنسا، ُطلب من كل هيئة بث عمل شراكات مع محطة إذاعية، جريدة تحريرية، 

طط من هيئات البث العربية. بعض الدول لم تنفذ ذلك ومواقع ويب حليفة وشبكة جمعيات الشباب. وُطلب نفس هذا المخ

(هولندا( أو لم تقم شراكة سوى مع جريدة فقط (إيطاليا وألمانيا( بدون إذاعة وال رابطة على الويب. وآخرون لم يستطيعوا 

يناير/كانون  االعتماد على هيئة بث تليفزيوني متحمسة للمشروع (لوكسمبورغ ليس لديه تليفزيون مملوك للدولة(. في أول

 ، كانت النتائج األخيرة كالتالي:2017الثاني 

 (1نسبة االختراق (  مجموع المجيبين  البلد

 %0.22    183155   ألمانيا

 %1.12   92214    النمسا

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bade-Wurtemberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rh%C3%A9nanie-Palatinat
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 %0.74   83171    بلجيكا

 %0.60   62437جمهورية التشيك 

 %0.51   341958   فرنسا 

 %0.83   34868     أيرلندا

 %0.18   114016     إيطاليا

 %0.53   3056         لوكسمبورغ

 %0.10   17289     هولندا

 %0.04   18508    إسبانيا

 %0.04   1337                 بالد الغال

 %0.18   14695      سويسرا

 %0.11   12640      اليونان

 %0.07   7223       بيالروسيا

 1000138  المجموع:

   االختراق: عدد المجيبين/المجتمع اإلجمالي( ( نسبة1(

% في إسبانيا 0.04فروق االختراق من بلد آلخر كبيرة جداً. وتعكس كثافة الحملة في كل دولة بواسطة كل هيئة بث. من 

 .40إلى  1% في النمسا، بتباين 1.12أو بالد الغال، إلى 

: قناة التليفزيون، محطة ORFضل تجنيد اتحاد القطاع العام حصدت النمسا أعلى عالمة بفارق كبير بالنسبة لآلخرين بف

 أشهر.   6اإلذاعة، شبكة الويب، خضعت لعمل فريق واحد نجح في منح رؤية يومية على الحملة طوال مدتها، 

%( على الرغم من 0.60بلجيكا، جمهورية التشيك، وأيرلندا حصلت بدورها على نتائج مدهشة (اختراق أكبر من 

استراتيجيات مختلفة. بينما ركزت أيرلندا كامل حملتها في شهرين، استفادت بلجيكا من تنافس هيئة البث الفلمنكية 

 والولونية. اعتمدت جمهورية التشيك بشكل قوي على اإلذاعة، التي خلقت برنامج يومي لهذا الغرض.

ألمانيا وإيطاليا كانتا مخيبة لألمل بقدر ما، وبعيدة جداً عن درجة فرنسا. في ألمانيا، منع التنافس بين محطتين إقليميتين من 

ترويج الحملة في شمال البالد وشرقها، على عكس جنوب بافاريا والغرب حيث كانت نسبة االختراق عالية جداً.  الرمز: 

، أكبر جريدة يومية في ميونيخ، ولكن القليلون في هامبورغ Süddeutsche Zeintungالجريدة المقترنة هي 

ودريسدن يقرؤوها. في إيطاليا، تركزت الحملة في حدثين تليفزيونين، أثارا ذروة هائلة في محركات البحث خالل 

النتشار الواسع اليومين، ولكن بدون ترحيل يومي أو أسبوعي في التليفزيون أو اإلذاعة، وبذلك بدون "صدى" يسمح با

 عبر اإلقليم.

أوروبا نجاحاً رائعاً، ليس فقط من حيث   Generation What، كانت حملة EBUبالنسبة لهيئات البث إجماالً، وكذلك 

عدد المستمعين والمشاهدين ولكن من حيث جودتها أيضا، وابتكارها ووقعها على المجتمع. كانت أول حملة حقيقية عبر 

في أوروبا وتحقق كافة تطلعات هيئات البث. وفي أغلب الحاالت كانت النتائج تُعلن خالل برامج عدة وسائط التي تتم 
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 (Yami2(من خالل  GWAC: الوسطاء اإلعالميون في حملة استبيان 9المرفق 
 

 GWACمالحظات على حملة 

 الوسطاء اإلعالميون

 وثيقة موجهة إلى آن موكسيل وسيلين ماردون

 

(اتحاد اذاعات  ASBUباستثناء ليبيا ومصر، كان الشركاء المحليين كلهم من هيئات البث المملوكة للقطاع العام. وأغلبهم عضو في 

 ، أعضاء االتحاد.  (UERالدول العربية( و/أو  اتحاد اإلذاعات األوروبية (

 

 اعتمد هؤالء الشركاء المحليين على فرق إنتاج ضعيفة وعلى مصادرهم الداخلية في إنتاج مقاطع الفيديو وأحياناً برامج إذاعية أخرى.

 

منظمات المجتمع المدني وكذلك الوسائط الشريطة األخرى و"ذوو التأثير" ساهموا أيضاً بشكل كبير ودعووا لمشاركة االستبيان على 

 شبكاتهم. 

 

فريق المشروع في باريس وبروكسل أرسل بشكل منتظم رسائل الكترونية للعديد من االتصاالت (جمعيات، مؤسسات، فاعلون 

بغية تشجيعهم على نشر الرسائل وإذاعة االستبيان في شبكاتهم. بدت هذه الطريقة فعالة بقدر ما، وخاصة في ثقافيون محليون، إلخ( 

 دول معينة حيث وسائط االتصاالت قليلة. 

 

  

 الجزائر

 

 (EPTVالوسيط الرئيسي: المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري (

 وسائط أخرى وشركاء: 

 (موقع( واش درنا •

 ( رابط(، مقالة منشورة (موقع(الوطن •

 ،Tribune Casbahجريدة  •

اليونسكو المحلي ووفد االتحاد األوروبي في الجزائر كانا بمثابة وسائط فعالة جداً في مشاركة النشرات على شبكات مكتب  •

 التواصل االجتماعي,

 

 مصر 

 

 الوسيط الرئيسي: مدى مصر

( طوال مرحلة اإلعداد لتنفيذ المشروع، قبل انسحابه منه في ERTUتم ربط المشروع باتحاد اإلذاعة والتليفزيون المصري (

وبعد عدة محاوالت لالرتباط مع شركاء إعالميين آخرين، اشتركنا مع مدى مصر، جريدة . 2018يناير/كانون الثاني 

  اإلنجليزيةإعالمية على اإلنترنت باللغتين العربية و

يتعلق األمر بإعالم يدافع عن تعدد اآلراء ونوع من الصحافة الناقدة. ُمنعت الجريدة في مصر وخضع العديد من محرريها 

 قارئ على فيسبوك.  200000الستجوابات الشرطة. يتابع الموقع أكثر من 

 

 وسائط أخرى وشركاء: 

وشاركت في نشر الحملة على شبكات التواصل االجتماعي اشتركت المفوضية األوروبية في المشروع منذ مراحل إعداده،  •

 كما نشرت البيان الصحفي للحملة بين الصحفيين في مصر.

، ومقرها في القاهرة وتنشر Mad Solutionsمن بين شركاء اإلعالم اآلخرين الذين اتسموا بفعاليتهم شركة االتصاالت  •

 نشاطها من خالله على كافة المنطقة.

 

  

http://www.weshderna.com/
https://www.elwatan.com/
https://drive.google.com/file/d/1S6WklWD8R1ShbR9GJ0kr--bm-NFkfr3W/view?usp=sharing
https://www.madamasr.com/en
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 األردن

 

 (JRTVالوسيط الرئيسي: مؤسسة اإلذاعة والتليفزيون األردنية (

 وسائط أخرى وشركاء: 

 أقامت فرق باريس وبروكسل عمليات شراكة مع معاهد أخرى ومؤثرين.  •

 مقاالً حول الحملة وفي الغالب ستكون مهتمة بنشر بعض المحتويات انطالقا من النتائج.     Jordan Timeنشرت جريدة  •

 منظمة تذيع فرص العمل للشباب نشرت بعض المقاالت بشكل منتظم.فرصة،  •

كما لعبت مشاركة خبراء االجتماع المحليين دوراً في الحملة. وتم نشر العديد من المقاالت المدعومة في فيسبوك. وانتقل  •

 بعض األشخاص لعدد من الجامعات لالقتراح على الطلبة اإلجابة على االستبيان.

 

 لبنان 

 

 الرئيسي: التليفزيون اللبناني الوسيط

 وسائط أخرى وشركاء: 

 ، قناة خاصة تتناول موضوعات عامة، وتتمتع بمستوى مشاهدة عالي في لبنان. LBCIاتفاق مع  •

نويل أبو غالي( وبعد مجتمعاً كبيراً على -(التي شاركت في تأسيسه ماري Lebanon Supportمركز األبحاث  •

 االنترنت نشر عدة نشرات على شبكات التواصل االجتماعي.  

 مكاتب اليونسكو والمفوضية األوروبية تميزت بنشاطها في إعادة نشر مقاالتنا على شبكات تواصلها االجتماعي. •

(صندوق  Beirut Film Institute(مدرسة السينما الفرنكوفونية(، و   ALBAن وقد حظينا أيضاً بدعم ال يستهان به م •

 INJAZ(جمعية تنمية الشباب(،  LOYAC Lebanon ،Fondation Liban Cinemaدعم اإلذاعة والتليفزيون(، 

Lebanon .)منظمة غير حكومية لتشجيع الشراكات االجتماعية) 

الذي شارك في الحملة التونسية وكان شراكة فعالة ( مدونة قصص على  Midoxكما تمت مشاركة مع المدون التونسي  •

 انستاغرام(.

 

 

 المغرب

 

 2M-TVالوسيط الرئيسي: 

 وسائط أخرى وشركاء: 

 . Economiste’l، مقال وحوار في Atlantic Radio( على Yami2لقاء مع كريستوف نيك ( •

• ( Onorientالموقع ) 

 المفوضية األوروبية ومكتب اليونسكو المحلي شاركا بفعالية في نشر المشروع (مدونات فيسبوك وإعالنات صحفية(.  •

 اكش، التي نشرت المشروع بين طالبها، بما فيهم المتخرجين.، ومقرها بمرESAVويجدر بالذكر أيضاَ مدرسة السينما  •

 

 تونس

 

 (ERTTالوسيط الرئيسي: مؤسسة اإلذاعة والتلفزة التونسية (

 وسائط أخرى وشركاء: 

• ( Radio Miskمحطة إذاعة ثقافية حديثة على الويب، نشرت عدة ملفات صوتية للنشر معتمدة على الموقع ،)

  مقاطع صوتية من الوحدات التونسية، للتبادل مع زوارها. 

، من خالل قصص انستغرام المنشورة في حسابه، تكاثر عدد Midoxوبفضل شراكة مع المدون ومقدم البرامج اإلذاعية  •

 المجيبين. 

 

 
 
 

http://onorient.com/
https://misk.tn/
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