
 

   الواقع المعاش والتغيير :الشباب العربي

االدبيات حول الشباب في العالم العربي تمركزت حول المحورين التاليين: االول اعطاء وصف وتحليل للواقع االجتماعي السسيولوجي 
واالنتقال من التعليم الى سوق ، للشباب والتحديات التي تؤثر على مكانة الشباب ، وتوجهات في ثقافة الشباب وكيفية قضاء وقت الفراغ

فركز على تحليل العوامل المؤدية الى ادماج او تهميش الشباب في المجتمع، القدرة الجمعية للشباب، عالقات النوع  . اما الثانيالعمل
ات الى السياسات في االجتماعي وتاثيرها خاصة على الشابات، واالنخراط الشبابي السياسي والمدني اشكاله وتحدياته. كما اشارت الدراس

الدراسات في العالم العربي لم تنظر الى تجارب التغيير التي يعمل عليها الوطن العربي وعدم حساسيتها للشباب واحتياجاتهم وتطلعاتهم. 
هم المجتمعية وبالتالي التغيير في مكانت الشباب والعاملين مع الشباب وكيف تعمل على بناء قدرتهم على التغيير و الصمود في مجتمعاتهم

  .وادماجهم بشكل افضل في المجتمع

د البطالة، الدول الشباب العربي بالكثير من التحديات الناتجة عن وضع الدول الغير المستقر اما بسبب االعتمادية االقتصادية وازديايمر 
لمركز يؤدي الى تهميش المناطق الريفية والحروب وعدم االستقرار الداخلي في الدول. اضافة ان تمركز الخدمات في مدن ا الغير فاعلة 

تالي تهميش الفئات االجتماعية االقل حظا مثل الشباب. حيث ان االنتقال من االطراف الى المدن المن راس مالها االجتماعي والثقافي وب
ثر نأتو عب التي يعيشها الشباب. النسيج االجتماعي وشبكات الدعم االجتماعي و بالتالي القدرة على التغيير ومواجهة المصايغير في بنية 

م وحياته ملواقعه رؤيتهمتجربة الشباب من خالل الفرص والمعيقات التي مروا بها ونوع الدعم المجتمعي و المؤسساتي الذي تلقوه على 
  . لتواصل والعمل والتوجهات المجتمعيةوبالتالي اسلوب ا

التابعة للجمعية الدولية لعلم   RC34، والذي يصدر بالتعاون مع لجنة بحث علم اجتماع الشباب يهدف هذا العدد الخاص بمجلة اضافات

على احداث التغيير  بدورها على قدرة الشباب تشكيل هويتهم وكيف تؤثر وإلى الربط بين واقع الشباب العربي المعاش  االجتماع، 
   المحاور وهي:  من العدد مجموعة منسيتض  االجتماعي في ضمن هذا الواقع.

 الواقع  المعاش وبناء الهوية  للشباب من حيث التركيز على عوامل مؤثرة مثل الدين الوضع السياسي النوع االجتماعي - 

 التوجهات االجتماعية للشباب بين الواقع االقتصادي السياسي والقدرة على التغيير  - 

 ة.  محاوالت في التغيير االجتماعي دراسات من المجتمعات العربي  - 

 هجرة الشباب الداخلية و الخارجية واثرها على الهوية والقدرة على التغيير - 

كلمة تعرض هدف ومنهجية الدراسة واهم النتائج. يكون  500للمشاركة في هذا العدد يرجى تقديم مقترح عن الدراسة والذي يتضمن 

   8000-5000حث التقدم بالبحث النهائي والذي يتكون من . في حالة قبول المقترح يطلب من الباشباط  15تقديم المقترحات بتاريخ 

  لمة.  يرجى مالحظة التواريخ التالية:ك

  انتهاء تقديم المقترحات  شباط 15

    الرد على المقترحات المقدمة اذار 15

  تقديم الورقة النهائية    نيسان 30

  كافة االوراق المكتوبة بجب ان تلتزم بتعليمات المجلة بالنسبة للتوثيق، الخط وشكل الورقة والتقسيم. 

 مع المحرر الضيف لهذا العدد عبير مصلح عبر البريد االلكتروني  لالستفسار ولبعث المقترحات الرجاء التواصل على البريد االلكتروني 

   abmusleh@gmail.com البريد االلكتروني التالي  المرسل من خالل وضع مجلة اضافات على المقترحالرجاء

idafat@gmail.com    

 

 


