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 .طموح الدور التنمويل وـمشاك الجزائري:الشباب في المجتمع 

 طاهر بومدفعال الدكتور:                                                                                          

                                                                      

 الملخص:

وعيمة تهههاما يشكل الشباب قطاع واسع في تركيبة المجتمع الجزائري، هذه الفئة تتسم بصفات إيجابية وسممات       

مع عهياما فمي التطموت والتومعن، ولكم  فمي المل الت مو ت ْتتممم اا التمي فرتمت ألن تكون طاقة اجتماعية وقوة اقتصمايية يع

التمي تْيم   ب باتت تْيش جمهة م  الْراقيمل والمشماكلالمجتمع، فإن شري ة الشباالتي يْيشاا الْولمة والصْوبات 

بيمة التمي ي ماو  المجتممع الويمان   اما فمي مجما ب ضجام ا جتماعي والنفسمي وتْرقمل اياأ ايواتهمم فيمف، وفمي المل الام

قممع األمممر  التنميمة فإ ممف   منما  ممم  ا عتممماي عهمر هممذه الشممري ة التمي يمكمم  ان تومعن افتممافات النوعيممة، وفمي وا

 تماي عهر هذه الطاقة البشرية الل في الغالب شْاتات لم تجسع في الواقع التنموي.  ا ع

 .الشباب، التنمية، المجتمع، مشاكل الشباب، العوت التنموي، المشاتكة كلمات مفتاحية:

Le résumé : 

     La jeunesse constitue un large secteur dans la composition de la société Algérienne, cette catégorie 

est caractérisée par des caractères positifs et des caractéristiques distinctives sélectives  qui vont 

l’habilité a devenir une énergie sociale et une force économique  dont on peut compter dessus dans 

l’évolution et le développement, mais dans le cadre des mutations imposées par la mondialisation, et 

des difficultés que rencontre la société, on trouve la classe des jeunes, affrontant une série d’obstacles 

et de problèmes, susceptible de bloquer leur maturité sociale et psychologique et d’empêcher 

l’exercice de leurs rôles sociales. Dans le projet de développement que la société essai de faire, il est 

indispensable d’inclure cette classe de jeunes qui peut donner des ajouts de qualité. En réalité compter 

sur cette énergie humaine, n’est dans la plus part du temps, que des slogans non réalisés dans la réalité 

développementale. 

Mots clés : la jeunesse, le développement, la société, les problèmes des jeunes, le rôle 

développemental, la participation. 
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ح عهر وا  فتالسريْة تياتات التغير ا اجتاحتفالنامية األخرى، باقي المجتمْات  مثهف مثلالمجتمع الجزائري       

رتة عجْهتف  التيالتكنولوجيات المتطوتة ووسائل افعالن وا تصا  ال عيثة،   تيجة تأثيرالْالم الخاتجي، 

 .التي مست قيمف واسسف وحتر بناه ا جتماعية لهت عيات والت و ت ا جتماعية

ا م  ما صاحباومثهام في ذلك مثل بوية مجتمْات الْالم تجربة الْولمة،  -ويشاعون –وقع شاع الجزائريون     

سياسية، ايية وا ضواأ الثوافات الم هية تم  إطات عالمي شامل بما يتضمنف م  تياتات فكرية واجتماعية واقتص

او  عيات سهباالتعا م هية، وم  البعياي ان تهثر هذهقع يكون اكثرها غير متوافوا مع الويم والْايات واألعراف ال

 اتجاهات ومْتوعات افراي المجتمع.إيجابا في 

 ت غير تسميةوف  إحصائيا سبتام  تتفوع قع   ،ويمثل الشباب  سبة كبيرة م  السكان في المجتمع الجزائري    

ما  لمجتمع، وهذاايهكع عهر شبابية هذا ، ما وهو الشائع في األوساط افعالمية م  مجموع السكان % 75 ـــــــب

ي عمهية ف ايوته ماتستالتوجيف الص يح لكي  اوتوجياا ةالمامومجتمْية الواسْة كتهة اله اليستععي ا هتمان باذ

 .تاموحاجا الشباب التْرف او  عهر مشكالت ولت وي  ذلك  بع م التنمية ا جتماعية وا قتصايية. 

لتي جتماعية ا و ت ا م  جاة اخرى إذا كا ت فئة الشباب في اي مجتمع تمثل الفئة األكثر تأثرا بالتغيرات والت    

نفسية تام الف عهر تؤى الشباب ومشكالْر  يمر باا المجتمع، فوع اصبح م  الضروتات الْهمية والمناجية الت  

و اع مناا م اولة اقتراح مجموعة م  ا ستراتيجيات والسياسات له ووالشخصية والمجتمْية كما يعتكو اا، 

     .لتنمويةاايجابي في الْمهية ت عيع احس  السبل فساان هذه الشري ة بشكل لمواجاة تعاعياتاا، وم  ثمم 

اب شبيشكل ال ، حيثالبهع ككلتناو  تؤى ومشكالت الشباب يمثل في حع ذاتف ا هتمان بمصير مجتمع ومصير ف    

ة مثل ال ويوي   إن كان ذلك، و، فام قايتون عهر الْمل وا  جازفي اي مجتمع قوة بناأة إذا ما احس  استخعاماا

 يجابية فياتكة بإعهر الْطاأ والمش نوقايتفإن  صفاا اآلخر يتمثل في ان هه أ الشباب   ، بل يمثل  صفااكامهة

 ا  في الْمهية التنموية.  قضايا مجتمْام ولْب يوت فْ  

تف وطموحا ،يةبي  ا غماسف في مشاكهف المتولعة ع  الت و ت ا جتماع موقف شبابما سب  تظار جعلية ومـ    

 في التنمية ا جتماعية وا قتصايية. في استغال  طاقتف وقعتاتف فوطموح مجتمْ

 :الشباب مفهوم -1

 أ افسالنع عهمايستْمل مفاون شباب او شاب و بالغ ومراه  لع لة عهر  فس المعلو  توريبا، وقع شاع عن      

 او  مفاونتشر تع"، بينما ا مراهقة"، وشاع عنع عهماأ النفس استْما  مفاون " البلوغواألطباأ استْما  مفاون "

 .اكثر " بي  عهماأ ا جتماع واألخالقالشباب"

 الرشمع. والبهمو  وسم  الطفولمة مرحهمة بمي  ت مع  والنفسمية التمي الجسمعية التغيمرات مجموعمة هي المراهوة" ف     

المظامر  همو والْومل. والشمباب الجسمع  ضم  عالممات الاوت الخصو  وعهر ال يوي لهمراه  الجا ب عهر يرتكز

  .1وسائهف وإمكا ياتف" كل م  الكائ  فياا يتمك  التي النمو فترة بكو ف ويْرف لهمراهوة، ا جتماعي

، يشمكل الشمباب النماس المذي  وفوما لتْريمف األممم المت معةف"وهناك صْوبة بمكان في ت عيع مفامون يقيم  لشمباب     

تختهف وجاة النظمر الْهميمة لهْهمماأ فمي التوصمل ، كما 2"تتراوح اعماتهم بي  خمسة عشرة واتبْة وعشرون عاما

، فممال يوجممع تْريممف م ممعي النظممر افيعيولوجيممة بممي  البمماحثي وجاممات  م ممعي لهشممباب،  ظممرا  خممتالفإلممر تْريممف 

وععن ا تفاق عهر تْريف موحع شامل، يْوي ألسمباب  ،لهشباب، وهناك صْوبة في إيجاي ت عيع واتح لاذا المفاون

، واألفكمات الْاممة التمي يومون في حع ذاتاا كثيرة اهماا اختالف األهعاف المنشوية م  وتع التْريف وتباي  المفاهيم

                                                             
عبع الْزيز الغازي، مشاكل الشباب في الْالم افسالمي، منشوتات المنظمة افسالمية لتربية والْهون والثوافة )ايسيسكو(،  - 1

 .7ن،  2000هـ/1420
، 27/09/2017منظمة األمم المت عة لهتربية والْهم والثوافة، اليو سكو والشباب: افستراتيجية، تاتيخ التصفح  - 2

http://www.unesco.org/new/ar/social-and-human-sciences/themes/youth/strategy/ 
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عهياا الت هيل السيكولوجي وا جتماعي الذي يخعن تهك األهعاف. لذا فإن مفاون الشباب يتسمع لهْعيمع مم  ا تجاهمات 

  وجزها في ا تجاهات الرئيسية التالية: انيمك  

 ات اطووت م  ية او طمرحهة عمر باعتباتها: وهذا ا تجاه يوون اساسا عهر ال تمية البيولوجية االتجاه البيولوجي

(، 25إلر 15)النمو اف سان، الذي فيف يكتمل  ضجف الْضوي، وكذلك  ضجف الْوهي والنفسي والذي يبعا م  س  

 (.30إلر  13وهناك م  ي عيها م  س  )

  لمجتمع الثوافة : يرى هذا ا تجاه ان الشباب حالة عمرية تخضع لنمو بيولوجي م  جاة واالتجاه السيكولوجي

يات كتمهت عمهن قع االفري إلر عالم الراشعي  الكبات، حيث تكو عخو ب وا تااأ   م  س  البهو    جاة اخرى، بعأا  م

  تمع.    المجالتطبيع ا جتماعي. وهذا التْريف ي او  العم  بي  ا شتراطات الْمرية والثوافة المكتسبة م

  نر فوط، بمْ يولوجية: ينظر هذا ا تجاه إلر الشباب باعتباته حويوة اجتماعية وليس الاهرة باالتجاه االجتماعي

 هناك مجموعة م  السمات والخصائص إذا توافرت في فئة م  السكان كا ت هذه الفئة شبابا.  ان

تتسم بسمة خاصة  ان فترة الشباب هي " تهك الفترة م  النمو والتطوت اف سا ي التي أحمد فؤاد الشربيني يشيرو

 وتنوسم هذه الفترة في  ظره إلر اتبع مراحل هي:. 1تبرزها وتْطياا صوتتاا المميزة "

  سنة 15إلر  12مرحهة المراهوة وهي التي تمتع م   -  

  سنة 18إلر  15مرحهة اليافع وهي تمتع م   -   

   سنة 21إلر  18مرحهة الشباب المبكر وهي تمتع م   -   

 سنة.   25إلر  21مرحهة الشباب البالغ وهي تمتع م   -   

ب النضم  ويختهف مفاون الشباب م  المنظوت ا جتماعي ع  المفاون البيولوجي م  حيث ا قتصات عهر جوا      

 الجسمي، كما يختهف ع  المفاون السيكولوجي م  حيث ا قتصات عهر جوا ب النض  النفسي. 

مرحهمة عمريمة تبمعا حينمما ي ماو  المجتممع إعمعاي الشمخص " الشباب انماأ ا جتماع وم  هذا المنطه  يرى عه     

 افممي بنائممف، وتنتاممي حينممما يممتمك  الشممخص ممم  ان يتبممو ايواتايي يوتا او هوتأهيهممف لكممي ي تممل مكا ممة اجتماعيممة وي مم

مكا تف وي هيي يوته في السياق ا جتماعي"
2 . 

أخذ في ا عتبات و يفي ت عيع فئة الشباب ياخل المجمع  يب عامل الس  غي وعهيف  الحظ ان التْريف ا جتماعي يع      

     يتجزا  م  البناأ ا جتماعي الْان.   افي المجتمع باعتباتهم جزأ   لألفرايالوجوي ا جتماعي 

  مميزات الشباب: -2

في  األخرى ع  باقي الشرائح ختهفشري ة مامة في المجتمع يتميزون بخصائص وميزات تالشباب باعتباتهم     

 المجتمع اهماا:

مصالح زهة ع  الية المنالشباب طاقة إ سا ية تتميز بال ماسة والجراة وا ستواللية وازيياي مشاعر الوه ، والمثال -

   والروابط

لام حوعوت م  م بي السها  وا ستفسات باعف افيتاك لما يم  يتميز الشباب بالفضو  وحب ا ستطالع، فام  -

    م  قضايا ومواقف عهر كافة المستويات لإللمان بأكبر قعت م  المْرفة المكتسبة مجتمْيا

  اتجاهام   و تأكيع الذات -

                                                             
 .11،  1999ي ليبيا سنة احمع م مع اتبيْة، التنشئة ا جتماعية لهشباب، يات الكتب الوطنية، بنغاتز - 1
  .  18،   2003عبع هللا فرغهي احمع، منظومة مراكز الشباب التربوية، الواهرة مصر سنة  - 2
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، سواأ عهيام مااتستماالتي  ماما كا ت الجاةوالوار يوبهون بالضغط  الْنفوان العاخهي لهشباب، فهاذا  راهم   -

  سهطة نكا ت اسرة ا

  بالعيناميكية وال يوية والمرو ة المتسمة با  عفاع وا  طالقيتميزون  -

  ا ستيْابقعتتام عهر ا ستجابة لهمتغيرات م  حولام وسرعة في  -

 يتميزون بتوبل الجعيع المست ع  وتبنيف والعفاع عنف. -

شات إلياا اذه السمات ف     كوا في وإن لم يشات تْكس قناعة الشباب وتغبتام في تغيير الواقع الذي وجعوا فيفالمع

ألياة اكو وا يويمك  ان صنْف، وهم يتميزون بوعتات   تتوفر في اي فئة م  فئات المجتمع، فام اساس التغيير 

م في قعتاتاوفسام ة في ا التنفيذية التي ت و  التنمية لهمجتمع، إذا تم توجياام وتكوينام ومرافوتام وزتع الثو

 .  وإمكا ياتام ومساععتام عهر تخطي الصْوبات والمشاكل التي تْترتام

     الشباب معطيات وأرقام: -3

 الخامسمة بمي  توع اعمماتهم الذي  جميع ،وخبرائاا المت عة األمم هيئات ع  الصايتة والتواتير العتاسات تْتبر     

 الثامنة والْشري  إلر البهعان بْض في عمر الشباب الشباب، ويرتفع همالْالم  سكان م  والْشري  رابْةوال عشرة

مم    %18مهيمات  شماب يْيشمون فمي عمالم اليمون وهمو مما يْماي   1.2"ففي حي  ان هناك   و  الثالثي . حتر واحيا عا

م  الشباب هو األكثر ، وواقع األمر ان الجيل ال الي 2025مهيو ا ب هو  عان  72، سوف يزياي ععيهم بن و فسكا 

  .    1ععيا م  اي وقت مضر في التاتيخ"

، و تشمير "فتموة" الْمالم اكثمر شمْوب مم  ا مف الومو  يمكم  الْربمي، لهمجتممع السمكا ية التركيبمة مم  وا طالقما     

 إلمر النسمبة همذه وترتفمع .الْربيمة البهعان اغهبية السكان في ععي  صف م  اكثر يشكهون الشباب ان إلر افحصاأات

 سمنة ٪ 63.4 ، و 1970سمنة ٪ 63.2 سنة 25 يونم  هم  اعمات  سبة تتراوح البهعان. حيث هذه بْض في ٪ 65

 مهيمون 37حمعوي  1985 عمان الْربيمة المجتمْمات الشمباب فمي  عمعي وقمع بهمغ.1980  سمنة فمي ٪ 63.6 و ، 1975

   .  2" 2000عان  في توريبا شاب مهيون 58 مجموعف ما  لهيو سكو إحصائي تورير حسب بهغ وقع شاب،

 الشباب فنسبة تختهف كثيرا ع  المجتمْات الْربية،   ا اا  جع الجزائري لهمجتمع السكا ية التركيبة تأمهنا وإذا     

 Conférence)  بشأن الشباب  ع الو ةـقع تت المصايت الرسمية ال كومية في لواأ ال كومة م حيث ،مرتفْة

walis Gouvernement/ موابل ،2007 سنة ٪ 39.6 سنة  20 يون هم م   سبة "  2007اكتوبر  23( في 

 سنة 60 فوق ما  سبة وتمثل ، 2040 سنة ٪ 24.1 سنة 20 ما يون  سبة تكون ان يتوقع كما 1966 سنة ٪ 57.4

 17.6٪ "3 . 

ا تكون ان يجب العيمغرافية ال ويوة وهذه       التي والسياسات روالتعابي العتاسات لجميع األساسي الم وت يائم 

 ت عيات فيواج والشباب ،متنوعة ومختهفة م  فترة ألخرى الفتي الجيل فوضايا الشباب قضايا لمْالجة توتع

الالزمة  ا ياتافمك توفير لذا ينبغي كثيرة مامات امامف وتطرح وإ سا يتف بل ،وكرامتف وجويه تستاعف مصيرية

 لت ويواا.
 

 ي:معالم التحوالت االجتماعية في المجتمع الجزائر -4

عهر  إن التغير ال اصل عهر مستوى النس  الويمي لهمجتمع، ساهم في تْمي  كثير م  التصوتات التي تْمل     

 بتكات، األخالق، الصعق، السهم،..وا  افبعاعكالْهم، الثوافة،  تاق  ية لكل مجتمع سساا تجذير آليات تبخيس قيم

                                                             
 منظمة األمم المت عة لهتربية والْهم والثوافة، مرجع ساب . - 1
 .108،  2002سناأ الخولي، ازمة السك  ومشاكل الشباب، يات المْرفة الجامْية، افسكنعتية  مصر سنة  - 2
، 10، جامْة منتوتي قسنطينة، مجهة الباحث ا جتماعي، الْعيمشكالت الشباب الجزائري: الواقع والتطهْاتيوسف عنصر،  - 3

 .212،  2010قسنطينة سبتمبر
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يترتب عهر ذلك م   غير المشروع(، والوجاهة ا جتماعية وامتعاياتاا، وما) تبعالاا بويم مناقضة كويم الما واس

الم سوبية  واع ععيعة م  الفْل المن رف مثل:مسهكيات تهيي إلر ا تشات اشكا  متخهفة م  التفكير وا تععيم لويم و

لهْعيع م  فة لهجماعات المن رفة، وا تجات المبتذ   أات المختهوالسرقة وا عتعاأات، وتثمي  الووالرشوة 

  .النبيهة المبايئ والويم

يف اتجاهات فا ختال  عهر مستوى ترتيب سهم الويم في المجتمع سينْكس مباشرة عهر السهوك ا جتماعي ويْط     

يم هفة في تععمع قيم المجتمع واصالتف، وتساهم بأشكا  ا  رافية مخت ضجعيعة، ينجم عنف مماتسات سهوكية قع تتناق

 .وا سجامف تفكك شبكة عالقاتف

 م تكم  شمبكةإن المجتمع الووي هو المجتمع المتماسك والمتموازن فمي حركتمف  المجتمْيمة، و  يكمون كمذلك إن لم     

م ممم  عالقاتممف ا جتماعيممة عهممر يتجممة كبيممرة ممم  التممرابط والتنمماغم، ألن المجتمممع ممم  حيممث الجمموهر لمميس مجممري كمم

  هو اكثر م ا ف يضم مافي إطات اجتماعي مْي ، بل األفراي تععوهم غريزتام ا جتماعية إلر ان يتكتهوا وينتظموا 

 يه.الوناعات التي ت عي شخصيتف في صوتة مستوهة توريبا ع  افراويضم ععيا م  المبايئ والويم إذ ذلك، 

ْممل عوامممل   ا جتممماعي )شممبكة الْالقممات ا جتماعيممة( يتغيممر ويتفكممك بفيالنسممصممبح عنممعما يإن الخطمموتة تبممعا      

م ع  غياب صع ذلك في المجتمع الجزائري م  خال  مْالم مْينة عهر تاساا افحباط واليأس الناجكثيرة. ويمك  ت

 الصعى ا جتماعي لسهوك الفري ومجاويه م  قبل الم يط.

"  الةاالستتتقإلممر " افممراي المجتمممع، ذلممك ا ممف يممعفع بممفإن الشممْوت بافحبمماط واليممأس هممو ممم  اخطممر ممما يصمميب      

لممف ان  رة الفْممل ا يجممابي، وإن اي مالحممظ لممما يجممري اليممون فممي المجتمممع الجزائممري يمكمم " عمم  يائمماالنستتحابيةو"

ل اصب ت م م  اال: الْمل، الضمير، مصه ة المجتمع،...بل ايكتشف ذلك، إذ لم يْع هنالك مْنر لهكثير م  الويم مث

  وتيب لعى فئة مْتبرة م  المجتمع. اكترا ععن 

ية لاذا الشْوت بافحباط واليأس الاوت  زوع لعى بْمض األفمراي   مو مما يسممر بمـ" ولوع كان م  النتائ  الطبيْ     

ايعيولوجيمة "   "محتاوالت حتوا الفردانيتةفمي كتابمف "  Lowis DIMN "لويس ديمتو وهي  حسب " "،الفردانية

لهمجموعممة تْطممي قيمممة كبممرى لإل سممان الفممري باعتبمماته ذاتمما قيميممة منفصممهة ومسممتوهة عمم  غيرهمما،   تْيممر اهتماممما 

  يرى الْالم إ  مم  خاللاما، و  يشمْر بمالمجتمع وعموما عهر ذاتف،  ينكفئاي ان الفري هنا اصبح ، 1ا جتماعية "

 إ  بموعات ما يأخذ منف وفي بْض األحيان بأقل.

قات ة الْالولهمتأمل في ذلك ان يتصوت حجم المخاطر السهوكية التي تترتب ع  اتجاه الفريا ية في شبك    

 ا جتماعية )بروز واستف ا  الاهرة السرقة، ا عتعاأ عهر األشخا  والممتهكات،..(. 

                              

 :مشاكل الشباب -5

الطاقة البشمرية وال يويمة  همالاامة واألساسية باعتبات إحعى الوضايا هيمشاكل الشباب في المجتمع الجزائري       

السمات الفطرية والمكتسبة التي يتميمزون باما فمي الْممون، إ  الرغم م  فْهر  ،عهر الويان بالْمهيات التنموية الوايتة

  بالشمماب وتخهمم  ععيممع الْراقيممل والصممْوبات ا جتماعيممة والنفسممية ان هنمماك الممروف البيئممة ا جتماعيممة التممي ت مميط

انمماك "ففممي الجا مب التنممموي،  تممف وحيويتمف واسممتغال  ذلمكوالتمي ت ممو  يون اسمتغال  تهممك المواصمفات فبممراز قعتا

التي ولعتاا الْولمة ا قتصايية والثوافية، وفي حمي   ان الشباب هم اكثر م  يواجف حا ت ععن اليوي  عهراتفاق عان 

طبيْممة حيماة الشممباب فمي وقممت  حم  يمكمم  ان يشماع فتممرة مم  الفممر  ان ا  توما  إلمر مرحهممة البهمو  والممذي ي معي 

فومممع ايت التغيمممرات والت مممو ت  2والناممموإ، إ  ان اغهمممب الشمممباب يواجامممون اوتممماعا اكثمممر خطممموتة وصمممْوبة"

                                                             
 .24،  1996، بيروت سنة 328جما  طاهر: الثوافة الغربية وآليات التعمير الذاتي، مجهة قضايا يولية، الْعي  - 1
 منظمة األمم المت عة لهتربية والْهم والثوافة، مرجع ساب . - 2
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فماهتزت بْمض الوميم والمبمايئ لمعى الشمباب والامرت هممون  ،واتطراب في األسرة والمجتمع ا جتماعية إلر خهل

 :ومشاكل  برز مناا

 :مشاكل نفسية سيكولوجية 

سميولوجية : تظار حالة توهم المرإ عنع الشباب كنتيجة لما يْا يمف فمي همذه المرحهمة مم  تغيمرات فتوهم المرض -

جسممع ومما تبْثممف هممذه التغيممرات مم  قهمم  وتمموتر عنممعهم، حيمث تظاممر اعممراإ التمموهم المرتمي ممم  كثممرة الْنايممة بال

 الشباب. يواجافوالتأمل فيف، وم اولة تاويل اي عاتإ 

بْمض العتاسمات النفسمية ان تموهم الممرإ قمع  االامرتوقمع "تة لمشكهة توهم الممرإ، ولْل اف ا  اكثر عر     

مة واألسرية وافحساس با تمطااي والمرفض مم  ايكون  تاجا لوجوي ميو  ععوا ية مكبوتة مع الفشل في ال ياة الْ

حسماس بمافثم، اآلخري  والوصوت في اياأ الواجبات، وباذا يكون توهم المرإ بمثابة إحسماس تممزي  مات  عم  اف

وخه  عذت وهمي لتبرير هذا الفشل او الوصوت، فضال ع  ذلك فإن الشباب قمع يْما ي مم  صمراعات جنسمية بسمبب 

اخالقيما، ممما  وااجتماعيما  وايينيما  م  مختهف الجوا ب سمواأ كمان النشاط الجنسي موتوع الويوي التي تفرإ عهر

  .1يهيي إلر ال رج والخجل والكبت"

زلمة : تالحظ حالة ا  طواأ عنع بْض الشباب والتي تكون متمثهة في الرغبة الشعيعة لهْواليأس والقنوط االنطواء -

وكمذلك كتابمة  يبيمة..،هوقع يظار النشاط ا  طوائي عهر شكل قراأة لهكتب العينيمة التروالتريي والخجل وا كتئاب، "

لهمجتممع المذي يوجمع فيمف، ويتميمز الشماب المنطموي ايضما المذكرات التي تْبر في الغالب عم   زعمات ا فْاليمة و ومع 

بأحالن اليوظة، وقع يسرف في ا ستمناأ، فزالة ما يشمْر بمف مم  تموترات وكبمت جنسمي، ويْما ي مم  الصمراع بمي  

  .2 زاعاتف وتغباتف وبي  الويم والمثل وتْاليم العي "

 يشْره ما وهذا ،ناسيْهم ال ان خشية ذلك يكتم ان وي او  بْع، تستور لم متناقضة ا فْا ت م  الشاب يْا يو      

 مع ليْيش  زواأ،وا  الْزلة   و والميل عهر الذات ا  طواأ إلر ذلك يعفْف ما وكثيرا وإحباطف، وإفالسف بفشهف

  .الوجوي  وت ترى ان قبل ت طمت ثم الواسع، خيالف في بناها جميهة م  آما  لعيف وما وهواجسف وهمومف احزا ف

الوسائل الشائْة  حولف، وهي م  عما بْيعا الشاب باا ي ه  ذهنية سرحاتعباتة ع   اليوظة احالن :أحالم اليقظة-

ن احال في بعالم الخيا . فيجع الشبا ولوج يسترحون لاا، وذلك م  خال  عنعهم لهاروب م  المواقف التي  

 ينْموا حتر اقربااو فيهتمسوا ابسط الطرق المجتمع، عهيام باا ت  التي آلمالام وإشباعا لرغباتام متنفسا اليوظة

 في ال ياة يفتوعه لماو ل اجاتف وإشباعا تاحة الشاب فياا يجع وقع اليوظة. احالن عالم م  خيالية اجواأ في بت ويواا

ا المراه  عهر الشاب خطر ثمة وليس الْمهية. الواقْية  ع  يوطْف   ْتع م إلياا اتجاها اتجف إذا ا ثر، او ذكر 

 مع الناس.  سهيمة عالقات إ شاأ وبي  بينف ي و  و  الجعي الْمل

لما  بيْيةط  تيجة استوراته وتناقضف وععن لذاتف بف وتول المراه  تطرف الشاب في يتجهر :الصراع النفسي -

 يستطيع   غضب ذاوإ ،مْي  حع عنع توف   ا  فْالية عاية فإن ثوتتف .وخاتجية ياخهية جسمية تغيرات م  يْا يف

 او غناأ او حصيا او قفز م  صبيا ية ب ركات يوون فإ ف فرح او تتي وسهوكف، وإذا وحركاتف اعصابف في الت كم

 فاو هوا ية.با  فسف ب ركة حو  الواحعة تجهف عهر يوتان او اصوات، لاا مصاف ة او امامف، كان عنيف لم  هز

 سريع لغضبا شعيع الْاطفية، ال ياة مظاهر مظار م  كل في مسرف ،تْبير كل في مبالغ ،ا فْا  كل في متطرف

 ا عتعا .   او التوسط   يْرف الرتا

 :مشاكل اجتماعية سلوكية 

 كالتاري ،، ويتمثل في مظاهر كثيرة بشكل واتح يبرز السهوك الْعوا ي في هذه المرحهة السلوك العدواني: -

 وترجع هذه ،وتخريب ما يوع امامف، فضال ع  استْما  الفاال بذيئةالت عي، و، الْناي لآلخري  قهة ا حترانو

                                                             
 .80،  2، ط2004فيصل م مع خير العي  الزتاي، مشكالت المراهوة والشباب، يات النفائس، بيروت لبنان سنة  - 1
 .152،  1968م موي م مع الزيني، سيكولوجية النمو والعافْية، يات الكتاب الجامْية، الواهرة  مصر سنة  - 2
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اخرى اجتماعية. وقع يكون م  الْوامل و مناا عوامل شخصية متشابكة عوامل كثيرةإلر الشاذة األ ماط السهوكية 

 هرال صو  عع   اهو شخصيالمسهولة ع  هذا السهوك عجز األسرة ع  توجيف الشاب المراه ، او عجزه 

 .او ععن ت وي  طموحاتف وحاجاتف الم بة والتوعير م  اآلخري ، او ععن احترامام لوجاات  ظره

هر الشاب يتجة شعيعة او من رفة م  السهوك الْعوا ي، حيث يبعو ع الجنوحتْتبر حالة : والعنف حوالجن -

في ح والجن سهوكات ذات ي لة عهر سوأ الخه  والفوتر وا ستاتات، وقع يصل ال ا  إلر الجريمة. وقع يظار

نفس، يذاأ الالجنسي وافيمان عهر المخعتات وإ ا   رافصوتة ا عتعاأ المايي عهر اآلخري ، وقع يظار في 

  وقع يصل ال ا  في بْض األحيان إلر ان ينتوم الفري م  ذاتف با  ت ات.

تْع مشكهة افيمان واحعة م  المشاكل الخطيرة التي تاعي  :يةاإلدما  على الكحوا والمخدرات والمؤثرات العقل -

فضال ع  زياية  سبة الشباب  ،يماناف ر جاة ب ثية واكاييمية إلر مخاطر، وتشير غيمستوبهامالشباب و حاتر

كتب األمم التقرير السنوي لماشات ، حيث المعمني  كل يون في المجتمع الجزائري عهر غرات المجتمْات األخرى

 20م  كل  1 ان "إلر 2016حو  المخعتات عهر المستوى الْالمي لسنة  المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

. ما يْني اكثر م  تبع 2014عاما ، تْاطوا مخعتا  واحعا  عهر األقل في الْان  64و 15بالغا ، تراوح اعماتهم بي  

ت ععي الوفيات المتصهة ع  قع و، األتبع الماتية مستور في السنواتمهيو ا ، وهو تقم  247مهيات شخص، ت عيعا  

ولم يْع خافيا ما لاذه المواي المخعتة او ، 1"ماا في صفوف الشبابمْظ وفاة حالة 207400بالمخعتات بأكثر م  

الص ة  البع ية او النفسية او ا قتصايية او في ال ياة ا جتماعية  عهرالك و  م  اثات ومخاطر جسيمة سواأ 

والنفسية، بصوتة عامة، حيث ان افيمان يرافوف غالبا ا  راف سهوكي عان فاي تعمر طاقة اف سان وقواه الْوهية 

  المجتمع. عهروجويه ا جتماعي، وتشل قعتاتف فيت و  إلر عالة  وهص م وت

 تي وتْااوواعع الالضوابط والخاتج األطر و التي تتموالمماتسات  اتهي كل الْالق :االنحرافات الجنسية-

ائري هو مع الجزالمجتألمثل والمون  لهمماتسة الجنسية في قيمف ومبايئف، وافطات ا المجتمع وف  ما يتناسب مع

عية ت ا جتما اتجة ع  الت و  متْعية وألسباب لعى الشباب في الكثير م  األحيان حصو  ذلكولْعن الزواج، 

اتج سة الجنس خاتم  الشباب إلر مميهجأ الكثير قع ف   و ثوافات وافعة، ا  جراكذا و ،وحتر ا قتصايية مناا

  .افطات الرسمي

" " ان كثيرا م  تروب الصراع الْوهي وا واع الشذوذ التي  هواها في الكبات والصغات توم" دوجالس ويرى      

مباشرة او تصطبغ بالمواقف والخبرات السيئة في األموت الجنسية. وعموما ليس هناك طوا  عهر السواأ ترجع 

ما ا ف ليس هناك اي قوة الْمر م  قوة اكبر م  تهك الووة إل احا في سبيل الظاوت عهر اي شكل م  األشكا ، ك

غيرها تهور م  عنت الجماعة واألسرة والفري في التضيي  عهر حريتاا وإحاطتاا بالويوي بوعت ما تهور الويوي 

 .2 الجنسية م  عنت وتوييع.."

 عى بْضلذه المرحهة هعهر(، وتْتبر وقع يهجأ الشاب إلر الكبت تجاه تغوط البيئة والْايات والويم )األ ا األ     

سة هذه   مماتمالباحثي  مرحهة بطالة جنسية، حيث يكون الشاب في كامل قوتف إ  ان الظروف الصْبة   تمكنف 

ية ا جتماع أل شطةمماتسة اب تا او التْويض ع  الطاقة الجنسيةالواليفة، مما يهيي إلر تأجيل افشباع الجنسي مهق

 ة هومات ص يعه بمْ..، ولاذا  بع م  مساععة الشباب عهر اجتياز هذه المرحهة م  النمو وتزوييةوالرياتية والفن

 ع  الزواج والْالقات الجنسية. 

لهواط والس اق(، وقع يتجف هذا ا   راف   و ) ا وم  مظاهر هذه ا   رافات الجنسية، الجنسية المثالية"     

ستْراإ سي الزائع، والنرجسية او عش  الذات، وقع تأخذ مظار ا النشاط الجن ،الذات )ا ستمناأ المفرط(

                                                             
 . 2016، سنة 2016، تورير المخعتات الْالمي UNODCمكتب األمم المت عة المْني بالمخعتات والجريمة  - 1
 .27،  1990جما  مصطفر مروان، ا   رافات الجنسية عنع الرجل والمراة، مكتبة الناضة، بغعاي الْراق سنة  - 2
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األطفا ، وإلر غير ذلك م  األلوان المختهفة م  ا   رافات  غتصابا، وقع تتجف   و الجنسي، او مظار السايية

   . 1الجنسية"

صو  في وجف الخ لة ا  تااك لهوواعع والنظم ا جتماعية وعهرتكثر مسأ :انتهاك القواعد والنظم االجتماعية -

او عواب  إيذاأ بعايات الشباب، حيث يهجأ الشاب إلر ا تااك هذه الوواعع كنوع م  ا واع إالاات السخط وم اولة

لمجتمع ثوافة ام  خال  جمهة م  األفْا ، هذه األفْا  او األعما  تتناسب واآلخري  خاصة الكبات كالوالعي  

و ععن اوالتسكع او الاروب م  المعتسة وطبيْتف، فوع يكون في مجتمع ما مجري قضاأ الوقت خاتج البيت 

 .  المروتقواعع ة او السياقة المتاوتة وا تااك ال ضوت إلر البيت في المواعيع الم عي

لشباب، اوساط ا هي م  الظواهر التي ا تشرت بصوتة كبيرة ومهفتة لهنظر في :الممتلكات العامة والخاصةإتالف  -

ب تْوي اسبا، وكاتا، او تشويف مْالم هذه الممتهوتتخذ هذه الظاهرة ععة مظاهر كإحراق هذه الممتهكات او ت طيما

نوع م  لر هذا الإع تعفع لنفسية وا  فْالية التي قواهذه الظاهرة إلر ععة عوامل لْل اهماا سوأ التنشئة ا جتماعية 

    .خواطرالو واآلتاأ األساليب لهتْبير ع  الذات

ْعائية مص وبة ب مبرت لاا، وفي الغالب تكون يميل الشباب إلر المْاتتة السهبية التي   المعارضة السلبية: -

ن مع عع مماتسة الْنفوحب ا  توان وال وع وسرعة الغضب و ،اآلخري وعناي ومشاكسة وتفض ا لتزان ولون 

 . وتأجيل الرغبةالوعتة عهر الصبر 

ئل وساالم  و مفي ا ستفاية م  خبراتا الشبابالتكيف ا جتماعي ع  فشل  سوأْبر ي: سوء التكيف االجتماعي -

ة في البيئ ري  اوبافتافة إلر ععن قعتة الشاب عهر التأثير و التغيير في اآلخ ،ل ت وي  التكيفم  اج الالزمة

 الخاتجية.

وسيهة لمهجأ والايجع الشباب  حيث   ،يْا ي الكثير م  الشباب م  ازمة الفرا  وهو وقت تائع الفراغ:أوقات  -

  وعهر ر اآلخريعهر ا فسام وعه يرجع بالفائعة ولكي ،استثماته بطريوة مفيعة ومنتجةا يجابية لشغهف م  اجل 

رام  الْامة والباو لتوصير السياسات  ،ْملفر  ال ات  ع  ععن توفر  وقع يكون هذا الفرا مجتمْام، 

ستيْاب تام عهر النوص وعي الوائمي  والناشطي  في توجيف الشباب م  خال  ععن قعت وا ،المتبْةوا ستراتيجيات 

تثويف لتكوي  والاجل ا م  والمراكز الفضاأات توفرْعن كما يمك  ان يتْه  األمر بالشري ة. وجهب اهتمان هه أ 

  طة التي تْوي عهر الشاب بالفائعة.والترفيف وغير ذلك م  األ ش

ة ك الممنوعا في ذلبم ،الوسائل المتاحة لاما الفرا  بكل األفْا  واألعما  والشباب إلر مأل هذيهجأ وبذلك      

 .موبولة اجتماعيا غيرو من رفةوالمن رفة والمرفوتة اجتماعيا وبالتالي اتتكاب سهوكات 

و ف لْعن جعي ام  ع  الْمل وهم قايتون عهيف ويب ثون عنف إ  ا  الْاطهي مفاون البطالة يطه  عهر  البطالة: -

يات اب الشاام  المتخرجي  اص  المجتمع الجزائري سواأ  حا  ععي كبير م  الشباب في  توفره او لوهتف. وهذا

تكوي   ونيهيمية او م  الشباب المتسربي  م  المعاتس التْ ،الْهيا او م  المانيي  اص اب التكوينات المتخصصة

 حرفي متخصص.ماني و

األفراي  م  %30جاأ فيف ان "  2003تورير المجهس ا قتصايي وا جتماعي لسنة  عهر سبيل المثا  في     

ات اب ذوي الكفاأمْظم األفراي البطالي  هنا هم م  الشبان يْني  ماذا ، وه"مستام البطالة 2002الناشطي  سنة 

كيف في المجتمع سنة. وهذا ما يساهم في بروز مظاهر ععن الت 30والمستويات التْهيمية والذي  تول اعماتهم ع  

األمراإ  ثير م هر الكْمل عهر خه  بيئة اجتماعية فويرة مفتوحة ع سيما إذا ايتكنا ان البطالة ت )ا   راف(

  .ا جتماعية

 ماهية التنمية: -6

                                                             
 .11مرجع ساب ،   جما  مصطفر مروان، - 1
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ر ي طرات عهية التبرز مفاون التنمية بصوتة اساسية بْع ال رب الْالمية الثا ية، كنتيجة لهت و ت الْالم     

ن هذا أللغربي، الجنوبية مع العو  المستوهة ع  ا ستْمات ا كايوامرالساحة العولية خاصة في اسيا وإفريويا 

 انتبات باع ،خاتجتبْية لهباذه العو  ان تبذ  جاويا كبيرة لت ريرها م  ال حع  ا ستوال  لم يك  الغاية الناائية مما 

نموية الت ططخالم  خال   يتأترالتطوت  اا ستوال  السياسي هو بعاية لهتطوت ا قتصايي وا جتماعي، وان هذ

      وا جتماعية.التي تتناو  مجمل الجوا ب ا قتصايية و الوابهة لهتجسيع

ئاتاا كومات وهي  ال اكان م  خال ة ا ستْما  سواأمية م  المفاهيم الشائْة والكثيروبالتالي اصبح مفاون التن     

هة باتها وسيا باعتالمختهفة او م  خال  المهسسات غير ال كومية او األفراي، ولاذا اصب ت التنمية مفاوما منتشر

 م  خاللاا مواجاة عوامل التخهف.  والمجتمْات تستطيع العو  

همي الْمهيمة المرسمومة لتومعن المجتممع جميْمف  ان التنمية 1955لوع جاأ في تْريف هيئة األمم المت عة في عان "     

فتاما باعتباتهما الْمهيمات التمي  1956اقتصاييا واجتماعيا اعتمايا عهمر اشمتراك المجتممع الم همي ومباياتمف. وفمي  عر 

 المجتمْمات فمي والثوافيمة وا جتماعيمة ا قتصمايية األحموا  وال كوممة لت سمي يمكم  باما توحيمع جاموي الممواطني  

 .1مستطاع " قعت بأقصر توع ماا في والمساهمة األمة حياة في ا  عماج في ولمساععتااالم هية 

 المجتممع المتخهمف فمي الوائممة والثوافيمة وا جتماعيمة ا قتصمايية لهاياكمل وواعمي موصموي تغييمر وهمي" عمهيمة     

  .2افراي المجتمع" لغالبية األساسية ال اجات فشباع والنوع الكم حيث م  اعهر لمستويات بهوغ ا

التسمْينيات مم   " الذي اصبح عالمة فاتقة في السياسات البيئية والتنمويمة منمذبرونتالندوحسب تْريف لجنة ""     

فمي ستعامة تأخذ بْي  ا عتبات حاجات المجتمع بعون المساس ب ووق األجيا  الوايمة لمفإن التنمية ا ،الورن الماتي

وا جتماعيممة  ا قتصمماييةالمْممايير " دي جتتانيرو بريتتو"  1992كممما حممعيت قمممة األتإ سممنة . الوفمماأ باحتياجمماتام

   .3" 21 موي لهبشرية لمواجاة احتياجات و ت عيات الورننتت وي  التنمية المستعامة كبعيل  والبيئية وكيفية

 والثوافيمة جتماعيمةوا  السياسمية المختهفمة  واحيمف فمي في المجتممع ت ع  التي الايكهية التغييرات تْني التنميةف      

 األبْاي عجمي مع بالتساوي ومتطوتة، جعيعة اوتاع بخه  ترتبط شامهة عمهية حضاتية فاي وا قتصايية، وبالتالي

ا هناك ان يكون يون ما  .اآلخر يون جا ب عهر تركيز 
 

 :جموعة م  المضامي  ابرزهاالتنمية مفاون يتضم  م مضامين التنمية: -7

  وموجف واعي عمل هي التنمية ان 1-

  قعتاتام تنظيم باعفو والجماعات وبخاصة الشباب األفراي مشاتكة اساس عهر توون ا اا-2 

  المنشوية  تغييراتال فحعا  وتسْر المجتمع، في السائعة والظروف الويم م  تنطه  ا اا 3-

  آخر يون جا ب عهر تركز   حيث شامل مفاون التنمية ان 4-

 : وهي المختهفة المجتمع هيكهية في تغييرات تْني التنمية ان 5-

 النمات  وبمي  تاجيمةالوطاعمات اف  بي  النسبية الْالقات في ت ع  التي التغييرات حيث م  ا قتصايية األبْاي -ا     

 او ومعنت ممعى عهمر له كمم اسمتخعاماا يمتم  سب وعالقمات وهي المختهفة، الوطاعات في الْامهي   سب في او الوومي

  ما اقتصاي تخهف

 المروف اشمر وتتم التمي ا جتماعيمة والتواليمع الْالقمات فمي الالزممة التغييمرات حيمث م  ا جتماعية األبْاي-ب     

 لتغييمراتا همذه اخمرى، مرحهمة التطموت إلمر مم  مْينمة مرحهمة مم  المجتممع ا توما  عنع تنشأ التي المختهفة المراحل

   ياف سا الترا  م  افيجابية الويم م  والوواعع المستمعة األسس م  إطات في تتم ان يجب ا جتماعية

                                                             
التنمية ا جتماعية: يتاسات في قضايا التنمية ومشكالت المجتمع، المكتب الجامْي الجعيع، افسكنعتية مصر يون م مع شفي ،  - 1

 .13سنة  شر،  
 .331،  1، ط1999إسماعيل عبع الرحمان وحربي عريوات، مفاهيم اساسية في عهم ا قتصاي، عمان سنة  - 2
، بسكرة  ماي 11ي الل الْولمة، جامْة م مع خيضر، مجهة الْهون اف سا ية، الْعيموع ن عبيعات وآخر، التنمية والعيموراطية ف - 3

2007  ،221. 
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 مراحمل متطهبمات و تتماشمر السياسمية المهسسمات مم  وفْاليمة كافيمة مرو مة تتطهمب وهمذه السياسمية األبْماي-ت     

 التنميمةب يْمرف مما او التنميمة ت ويم  اهمعاف عهمر يسماعع المذي المنشموي السياسمي ا سمتورات تموفر ب يمث ،التنميمة

  السياسية

 فمي ال كمومي زاصمبح الجاما حيمث التنميمة، فحعا  تروتي ا مطهب ا يْتبر وهذا وافياتية التنظيمية األبْاي -ث     

 إياتي جاماز وجوي إلر يععو وهذا قيايتاا، التنمية ويتولر بْبأ يطهع خاصة النامي الْالم ويو  الْالم يو  مْظم

ا التمي البيروقراطيمة عهمر ويطغر لهمجتمع المختهفة التطوت مراحل مع يتفاعل مرن  اممان رةعثم حجمر تومف مما كثيمر 

  يةالتنم عمهية

 العخل في ايةزي م  مجري اكثر يتطهب ذاتف حع في الاعف وهذا لهفري، الكريمة ال ياة توفير هو التنمية هعف إن -6

 حيث م  المجتمع يف الفري يْيشاا التي  وعية ال ياة الشامل بمفاوماا تْني لهفري الكريمة فال ياة او الفريي الوومي

 اعيمةا جتم ال وموق اي والخمعمات المناسمبة، الصم ية، التْهيميمة، ا جتماعيمة. المالئمم الصم ي المسمك  تموفر

 . ةتيالمناسب والنوعية بالكمية الضروتية ال اجات توفير إلر جا ب لإل سان ا قتصايية

ا      ا فاو لهتنمية األساسي الاعف هو الفري ان وبما واخير   تفاعل الفري وخاصة الشاب فبعون لت ويواا، الوسيهة ايض 

الفمري  يشمْر ان مم   بمع ذلمك اجمل مم  المنشموية. التغييمرات إحمعا  يمكم    التنميمة ت ويم  فمي الفاعهمة ومسماهمتف

 ال مماس لعيمف يكمون حتمر الخطمط ووتمعالسياسمات  تسمم حيث م  التنمية م  عمهية جزأ بأ ف المجتمع في الشاب

 حيمث مم  المجتممع فمي الفري باا سيشْر التنمية مكاسب ان التنمية، وطالما اهعاف لت وي  بف يناط ما لتنفيذ وال افز

 اهعافاا ت وي  في الفْالة المساهمة لمساهمتف مععاة فذلك لف الكريمة توفير ال ياة اي التي يْيشاا ال ياة سبل ت س 

. 

 منطلقات مضمو  البناء التنموي: -8

  الةفْ   تنموية  ماذج بناأ - 

   وخاصة الشباب المجتمع الجزائري في األخرى والبهعان الشْوب تجاتب م  ا ستفاية -

  واألولويات ا حتياجات ت عيع عمهية في وإشراكف الم هي المجتمع مع الْمل تْزيز - 

 وغير ب منفوخاصة الشبا البشرية صرالهْن األمثل ا ستغال  خال  م  الذات عهر ا عتماي ومفاون مبعا تْزيز - 

  ةالبشري

  التنمية اقسان جميع بي  التوازن خال  م  التنموي بالْمل التكامهية مبعا تْزيز  -

   والشمولية التنمية في ا ستمراتية مبعا تْزيز - 

 فمي ال م  هذا جإيما يجب الصهة، وفي الموابل ذات العولية المواثي  تكفهاا اف سان حووق م  ح  التنمية اعتبات  -

 .الم هية الووا ي 
 

 واقع الشباب في المجتمع الجزائري:تجليات  -9

لمجتمممع الجزائممري هممي غهبممة عنصممر الشممباب، هممذا األخيممر الممذي يتميممز بْممعة االخاصممية البمماتزة التممي يتسممم بامما      

سمهك الكثيمر  ،الظمروف ا جتماعيمة التمي يْيشماا غالبيمة الشمبابخصائص تنطوي عهر إشكا ت ععيعة، ففي خضمم 

منام طري  ا   راف والمواقف السمهبية وعبمرت شمرائح واسمْة منمف بْنمف قموي اتجماه األفمراي والممتهكمات الْاممة 

وفمي همذا الصمعي توصمهت م ا جتماعيمة، لالمشماكل وا تشمات البطالمة والمظما والخاصة، وهمذا كنتيجمة منطويمة لتمراكم

  :1يتاسات اجتماعية لواقع الشباب الجزائري إلر ععة  تائ   ذكر مناا

  م اصرةوال والتاميش تواجف البطالة الكبرى في المجتمع الجزائري، التي ا جتماعية الشري ة الشباب يشكل -

  التنموية الْمهية في الشباب يم  عهر المختهفة السياسات عجز -

                                                             
، قسنطسنة 10الْعي مجهة الباحث ا جتماعي، جامْة منتوتي قسنطينة، عبع ال هيم ماوت باشة، العولة وتاميش الشباب، - 1

 .242،  2010سبتمبر
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  ا جتماعي واألمراإ ا   رافات لمختهف الشباب تْرإ -

  الرسمية المهسسات   و الْعوا ية ا تجاهات تنامي -

  المْاش الذي يتسم بضي  األف  وتالشي اآلما  الواقع تجاوز عهر الوعتة وععن بالظهم الشباب شْوت -

 سنة. 50 بْع ما وجيل سنة 20 م  اقل جيل بي  ما األجيا ، صراع -

كمل  عم   بْمعهم وان مشمكالتام حمل عهمر  ْممل وان الشباب، بيع  أخذ ان الجميع جاوي وبتضافر "استطْنا فإذا     

 ال يماة الكريممة، لشمروط األي مر ال مع لامم  ضمم  وان ...المخمعتات عهمر كمالْنف وافيممان ا   مراف اشمكا 

 سمبل بتوفير وا ف المستوبل عماي اليون ان شبابباعتبات  افضل لغع التطهع حينئذ يمك  الت عي، تفع عهر و ساععهم

   . 1تت و  المْجزات" النوايا وبصعق النجاح

رة احاييمة، الشباب والتكفمل بامم يجمب ان   تومون عهمر  ظم اكلجية يرجر لاا ان تسام في حل مشإن اي إستراتي     

عة تمولي وإ ما تعتج تم  إطات شامل في عالقتف بمختهف مجما ت التنميمة، و ْنمي بمذلك إسمتراتيجية مْوولمة وتشمي

 تامع  ا شمغا  تام وإعطائام فرصة التْبيراعناية اكثر لهمسائل المرتبطة بالشباب، وذلك بفام مشاكهام وتثمي  طاق

 وقعتاتام وتأهيهام لت مل المسهولية في تنمية المجتمع والبالي. 

 ومشمروعات بمرام  خمال  مم  وا قتصمايية والسياسمية، ا جتماعيمة ال ياة في إيماجام العولة تستطع لم " فإذا     

 م  التْبيمر ليتمكنوا والعيموراطية، ال رية في األمل م  المزيع وتمن ام البطالة والضياع، حالة م  تنتشهام حويوية

 . 2ل ظة" اي تنفجر في ان يمك  موقوتة قنبهة بمثابة فإ ام السهمية  بالطرق مطالبام ع 
                 

 دور الشباب في التنمية طموح أم مشاركة فعلية؟ -10

هم اص اب المصه ة األساسية في جميع جو ب التنمية. وبالتالي فإن طاقاتام ويوافْام وتؤيتام  " إن الشباب       

هممي الْوامممل األساسممية لهتغييممر ا جتممماعي افيجممابي، وفممي السممنوات األخيممرة كممان هنمماك اعتممراف متزايممع بأ ممف ممم  

ثير لنفْهف إذا مما اتي ما تممان ان الضروتي وتع الشباب في صميم جعو  اعما  التنمية، ومع ذلك مازا  لعينا الك

فوط موتع اعتبات ولك  لعيام فرصة لهمشاتكة كشمركاأ عهمر قمعن المسماواة فمي عمهيمة صمنع الومرات  الشباب ليسوا 

         ، وعهيف يمك  ان  ْرج عهر الْناصر التالية: 3"والْمل عهر جميع المستويات

ف بما ئيوصع بالمشاتكة في التنمية المساهمة بايجابية   و تطوير المجتمع وت سي  ايا المشاركة في التنمية: -10-1

ا خاللاما مم  الفمري يهْمب الْمهيمة التميوهمي " يْموي ويمنْكس بافيجماب عهمر افمرايه.  السياسمية ال يماة فمي يوت 

 لت وي  الوسائل افضل وكذلك الْامة، األهعاف وتع في يشاتك ان في لعيف الفرصة ويكون ،مجتمعهل وا جتماعية

 والبمرام  الخطمط تنفيمذ او الومراتات اتخماذ بالمشماتكة فمي يتصمل مما كمما تْتبمر " كمل، 4"همذه األهمعاف وإ جماز

 ال فمالت فمي المشماتكة او الْاممة الخمعمات فمي المشماتكة او تنظيممات التنميمة تومعماا التمي الخعمات م  وا ستفاية

 .5ت ويواا" إلر المجتمع تنمية تسْر التي بالويم الوعي او المجتمع وحعة وتماسك م  تزيع التي الْامة

 همي لشمري ةاهمذه  ان باعتبمات الْمهيمة التنمويمة فمي شمبابال يوتتفْيمل ل وصوىال هميةاأل ظار جهيايومما سب       

 فمي وجيامف فمي يعمامم وتمجتممع الممع ي ال مهسسمات اهمية إلر بافتافة ،اواحتياجاتا اولوياتاا ت عيع عهر األقعت

 . المجتمع في الواجب توافرها م  الذي والوحعة التماسك م   ابع وهذا التنمية، عمهية

 عناصر مشاركة الشباب في التنمية: -10-2

                                                             
 .226يوسف عنصر، مرجع ساب ،   - 1
 .243 هيم ماوت باشة، مرجع ساب ،   عبع ال - 2
 منظمة األمم المت عة لهتربية والْهم والثوافة، مرجع ساب . - 3
عبع الاايي جوهري وآخرون، يتاسات في التنمية ا جتماعية )معخل إسالمي(، المكتب الجامْي ال عيث، افسكنعتية مصر سنة  - 4

1999  ،166. 
 .190،   2، ط1996ا جتماعية في مجا  تنمية المجتمع، المكتب الْهمي لهنشر، افسكنعتية  سنة م مع عبع الفتاح، الخعمة  - 5
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 هنماك يكمون ان يون فاعهمة و اج مة تكمون و  ،األو  المومان فمي اجتماعيمة قيمة التنمية في الشباب مشاتكة تْتبر -

المجتممع وحتمر  التي يمكناا ان تْوي عهر بماقي شمرائح التنمية ةقوة في يفع عجه الشباب باعتبات لام حويوية مشاتكة

  عهر الشباب  فسف بالفائعة

تْبمر  لسمياقا بامذا وهمي فيام الشباب، بما فراياأل قبل م  وطوعي حر إتايي فْل هي التنمية عمهية في المشاتكة -

  العيموراطية المواطنة مفاون ع 

 ،تجاهماتا  المجتممع وبجميمع افمراي جميمع مم  الشممولية المشماتكة تْنمي التنميمة عمهيمة فمي الشمباب مشماتكة إن  -

  الس  كبات الخاصة، المراة، ذوي ا حتياجات الشباب، الفئات، األطفا ، بجميع

يمع جم فمي المشماتكةتكمون  ان ويجمب غيرهما، يون التنميمة فمروع احمع عهمر توتصمر   ان يجمب الشمباب مشاتكة  -

  المتْهوة بالتنمية.  النشاطات

 أهمية مشاركة الشباب في التنمية: -10-3

 لذاتمف فمريك شمابال ت ويم  فمي بعايمة  مك متع  تكتسمي اهميمة بالغمة إذ التنمويمة الْمهية في الشباب مشاتكة اهمية إن    

 ،الخطمط تمعفمي و يشمتركون فامم التنمويمة الْمهية في يشاتكون عنعما الشباب وتالي ا فإن وقيمتف، وشْوته بأهميتف

 ب جمم ابالشب يشْر في تنفيذها المشاتكةوالخطط  وبوتع ذاك، او المشروع هذا عهر إجماع ا هناك ان يْني وهذا

 ممما الرسممي، األياأ عهمر الشمْبية بالرقابمة يْمرف مما قمع حوونما  كون المشاتكة وبْمهية مناا، يْا ون التي المشكهة

  والرسمي. ال كومي األياأ يْزز

شمابة   هيمةم قيمايات مجتمْيمة تبمرز المشماتكةفب المختهفمة، العولمة واجامزة المجتممع بمي  الْالقمةويْمزز كمذلك      

 المشماتكة بفْمل وا سمتمراتية صمفة العيموممة يضمفي عهياما قمع التمي التنمويمة المشمروعات  جماح فمر  ويْمزز

 كنا وإذا ياا.عه الم افظةم  إمكا ية  يْزز مما ،ت وي  ا جازات لصالح المجتمعمما يمك  م  ، والمستمرة ال ويوية

 يوهمل مم  نميمةالت عمهيمة فمي الشمباب قطاع مشاتكة فإن والثوافية، ا جتماعية الناحية م  مْيوات التنمية ع   ت ع 

 ال الة وباذه ،مرسون او  ئ ة او امر او قا ون بفْل  ابْة وليست وحرة وإتايية طوعية المشاتكة باعتبات مْيواتاا

 فْملب الرسممي اف فماق مم  توهمل ال ما  بطبيْمة واألحسم ، والمشماتكة األفضمل   مو الممأمو  التغييمر فمر  تتْزز

 . وا  تماأ بالمسهولية الشْوت م  األساس في  ابع قع يكون والذي الم هية، المساهمات

وجموي  ذلمك المشاتكة الفاعهة عهر الصْيع المجتمْي يتطهمب لت وي  الشباب:آليات مشاركة الشباب في التنمية-3-4

  :في تتمثلآليات 

 يْطميو يومعن ان لمف تسممح  وان ،فوحرياتم فحووق خاللاا م  يماتس ان ابالش يستطيع وقوا ي  مهسسات وجوي  -

  وإبعاع وعمل فكر م  يستطيع ما بكل غيره مع ويشترك

 كفالتمف  خمال مم  والتغييمر،وا  تخماب  ا ختيمات حم  ومماتسمة ا شمتراك يْنمي والمذي المعيموراطي المناخ إيجاي -

  البالي شهون إياتة في المشاتكة في له  

  وماتالمْه تهك إلر الوصو  في وحريتام المْهومات عهر الشباب إطالع ومعى والنواش ال وات آليات وجوي  -

  التنمية عمهية في الشبابية المهسسات إشراك- 

  والمساألة بالشفافية ال كومية غير او حكومية اكا ت سواأ المهسسات عمل يتسم ان  -

  واولوياتام الشباب وحاجات احتياجات التنمية عمهية تْكس ان  -

  لاا الْمهي التطبي  اي تنفيذها عهر والوعتة الخيا ، ع  وا بتْاي التنموية الْمهية واقْية  -

  اصةالخ ا حتياجات وذوي الس ، كبات شباب، ، ساأ اطفا ، م  المجتمع قطاعات جميع البرام  تستاعف ان -

 يية،...اقتصا اجتماعية، ،سياسية اكا ت سواأ الشباب مشاتكة يون ت و  التي المْيوات كل إزالة عهر الْمل- 

لتويميم( ا ،والرقابمة وافشمراف وتنفيمذها الخطمط وتمع ) وا حتياجمات األولويمات ت عيمع عمهيمة فمي الشباب إشراك- 

  المجتمع طبيْة مع يتالأن ما اختيات ذلك يتضم  ان عهر

  الذاتية المواتي عهر ا عتماي خال  م  الشبابية، التنموية المبايتات تشجيع - 
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 ابالشمب ممع والتواصمل ا تصما  مم  خمال  ،تنفيمذها فمي والتمعتج مزاياهما وإيضماح التنمويمة البمرام  وتموح - 

 بامذا هْملل غير الرسمية او الرسمية سواأ بالمهسسة ايت التي األسباب وتبيان امل وشرحاا البرام  ع  وافعالن

  المجا 

 لمجتممعا عهمر سمريْة آثمات لاا يكون التي البرام  عهر المستطاع قعت والْمل ،ةمهموس مريويات هناك يكون ان- 

 .الم هي

 :طموح المشاركة في التنمية -3-5

  تمماأا  مبمعا ويْمزز مم  والواجبمات، ال وموق بشموياا المواطنمة مبمعا مم  يْمزز المشماتكة قاعمعة توسميع إن     

 بمما جوهريمة تغيمرات إحمعا  طريم   المجتممع، عم فمي الشمباب مكا مة مم  ويْمزز ككمل الوط  لمصه ة وا   ياز

 طاقمات الف مامو شمامل،ال بمفاوماما التنميمة طريم  عهمر والثوافيمة والسياسمية وا قتصمايية ا جتماعيمة الاياكمل يشمل

فياا  بما مجتمعال فئات جميع وجاوي طاقات إلر التنمية ب اجة الشكهية الناحية م  يكفي ا عتراف فال ككل. المجتمع

 بمفاوماا التنمية وافقرات بأن ذلك، وغير والْمل التْهيم لجاة الشباب امان المجا  فتاحة العائم السْيبل ، الشباب

 اساس ما ْتممعي بمع ان  مجتممع فمي الشمباب فياما بما  الفئات جميع مساهمة بعون تت و  ان يمك    والمستعان الشامل

 . افي اوثو واجتماعي ا واقتصايي ا التنموية سياسي ا الجاوي في كامهة مساهمة اجل م  البشرية، مواتيه عهر

 اااساسم همو  سمانفاف  فسف، اف سان عهر التركيز معى عهر اساس ا يت عي المستعامة لهتنمية ال ويوي األساس إن     

 والتنفيمذ طبمالتخطي ومشماتكتام إشمراكام ، بمْنمرفمراياأل قبمل ومم  فمرايولأل فمراياأل تنميمة همي فالتنميمة وعمايهما،

 يجب التي هياتالْم م  مجموعة م  المستعامة التنمية تنطه  ان ولاذا يجب ،والنتائ  والمراقبة وافشراف والرقابة

 التطبيم  او يفم ممنا  فشل بسبب تتأثر او افراي بغياب تتأثر   ،لهت وي  قابهةالمعى  طويهة خطة إطات في تكون ان

 ال خم مم  البْض مع بْضاا متصهة بالْوع اشبف المتواصهة التنمية تكون وبذلك الشخصي، والاوى لهمزاج تخضع

 ال اتمر جماتاحتيا وتشمبع ت و  التي التنمية المتواصهة هي التنمية وتكون ،بْيعة اهعاف إلر توصهنا قريبة اهعاف

  .توبالحاترا ومس الثروة مصايت م  ا ستفاية هي آخر وبمْنر باحتياجاتام المستوبهية، افخال  يون لهشباب

 ،لهشباب واصهةالمت التنمية عمهية في  بالغة اهمية تنوعاا عهر المع ي المجتمع لمهسسات فإن األخرى الجاة م      

 ممع جنمب إلمر جنب ما تكون ألن يهههاا مما ومتْعية مختهفة وإمكا يات ومانية حرفية م  المهسسات هذه بف تتمتع لما

 عهمر تتااوقمع   المجما  همذا فمي وخبراتاما تاتيخاما إلمر بافتمافة. المسمتعامة التنمويمة المشمروعات حومل في فراياأل

 ْمهيمةال فمي ومشماتكتام ايواتهمم بأهميمة الشمباب توعيمة عهمر الْممل إمكا يمة يْنمي ممما شمةمالما لهفئمات الوصمو 

ا تْتمع التنمية استعامة نإ .التنموية ما وهمي األثمر، اسمتعامة توأ في األولويات عهر ايض   المبمايتات مم   ابْمة ايض 

 .األخرى الفئات جميع جا ب إلر لهشباب الم هية

 :خاتمة

 ، ومم  ثمممم فمإنفمي الوقمت  فسمف الثروة تنشأ بامم ولامم ان، حيث ان  يمك  ان  تكهم ع  التنمية بمْز  ع  السك     

 تميمز بفتموة  إن المعو  والمجتمْمات التمي تهمر  وعيمة ممواتيه البشمرية. والمستوى ال ويوي لتنمية مجتممع مما يتوقمف ع

 ات.  بنيتاا العيموغرافية هي المْنية بعتجة كبيرة باذا الطرح لكو اا تنفري بووة وفيرة لهْمل وا بتك

يمز بمف مم  سممات تاتيخيا يْع الشباب الووة الم ركة لألمم والمجتمْات تتوقف عهيمف المشماتيع الْظيممة، لمما يتم     

 ريممة افتاية وال يويممة وال ممماس والوممعتة عهممر ا جمماز الماممان الصممْبة، ولممما ي مهممف ممم  طموحممات وتغبممات فممي ال

 وا ستورات والتوعن.      

يتميممز بالتفمماوت والخهممل الواتممح والكبيممر احيا مما بممي  النضمموج الفسمميولوجي إن ال يمماة المْاصممرة افممرزت وتممْا     

ا قتصايي لهشباب، وفياا تبرز المشكالت التي يواجااا الشباب الذي يختهف في الومعتة عهمر  -والنضوج ا جتماعي

ا حتياجمات فمي ، كمما ان ييناميكيمة ون لاماالت كم والسيطرة عهياا، يضاف إلر ذلك المغريمات الكثيمرة التمي يتْرتم

اجتمماعي، فكهمما ازيايت -في حالة صراع  فسي امموابل تأخر العيناميكية ا قتصايية وا جتماعية والسياسية وتْت

ن تفسميرات مختهفمة لهظمواهر الشممبابية وممعم الشخصمية. لمذا تع  موعمعن اسممتورات حيماتا ملغيمره مازيايت تبْيمتا ماحتياجماتا
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اب فممي قفممص ا تاممان ومنامما ممما ترميممف بالكسممل وا  فصمما  عمم  هويتممف لشمموتْميمممات غيممر مبرهنممة، منامما ممما تضممع ا

 وتياعف ومناا ما تصفف بالْنيف المتمري بطبْف. 

ي الجزائمر فمفمشكالت الشمباب بمالرجوع إلمر منابْاما مرتبطمة بالتنميمة برمتاما، لمذا كا مت قضمية الشمباب  اوهكذ     

ي لذي ععرإ فاتورير الة، بيع ان التواتير الرسمية عهر غرات تشكل يوما الشغل الشاغل لهسياسات التنموية المنتاج

 ةاب متْممعيتوممر بممأن السياسممات الوطنيممة المرتبطممة بالتكفممل بتطهْممات الشممب 2007لومماأ ال كومممة مممع الممو ة فممي اكتمموبر

 إهما  في بْض األحيان. حتر الجوا ب، غير  اجْة وغير متناسوة عالوة عهر تصع اختال ت و وائص و

م وتؤيمتام هم اص اب المصه ة األساسية فمي جميمع جو مب التنميمة، وبالتمالي فمإن طاقماتام ويوافْام الشبابإن      

ممع وت سمي  المسماهمة بايجابيمة   مو تطموير المجتوهمذا يْنمي  هي الْواممل األساسمية لهتغييمر ا جتمماعي افيجمابي،

الْمهيمة  يفم الشمباب لتفْيمل يوت الوصموى األهميمة ، فمال يمكم  إغفما ايائف بمما يْموي ويمنْكس بافيجماب عهمر افمرايه

تنميمة حويومة  تكمون يمكم  ان و  ا،واحتياجاتام اولوياتاما ت عيمع عهمر األقمعت همي ان همذه الشمري ة باعتبمات  التنموية

 الكامنة لهمجتمع.ووة ال  هباعتبات حويوية لشباب مشاتكة كونت ان يون فاعهة و اج ة

  طمي الفتمرة مممابيممر قمان بر ممام  األممم المت معة اف مممائي بوتمع إسمتراتيجية جعيممعة تغولألهميمة البالغمة لاممذا األ     

الناموإ تتضم  منح الشباب وسمائل ا سمتْالن والت ماوت وافسماان فمي التنميمة البشمرية المسمتعامة و 2014-2017

ميمة  معيات التنوتهكع هذه افستراتيجية ان الشباب إلر جا ب توح ا بتكات قايتون عهر تومعيم حهمو  لت ،بمجتمْاتام

 وتغيير المجتمْات.  
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