
  التدريجي  لظاهرة الزواج الشباني في المجتمعرؤية تربوية للتوطين 
 لوشن حسين .د

 جامعة باتنة
 

Résumé : 

Cet article tente de donner un aperçu 

de ce qui peut être considéré comme une 

approche éducative qui tente de réinstaller 

progressivement le mariage des jeunes dans la 

communauté, par le développement d’une vision 

pronostique qui allège le célibat 

 :ملخص
تحاول هذه الورقة تقديم خطوطا عريضة لما يمكن اعتباره 

كفيال بالتوطين التدريجي لظاهرة الزواج  منهج تربويا
الشباني في المجتمع، وذلك من خالل وضع تصور 

 .من العزوبة والعنوسة مستقبلي للتخفيف

 

 :مقدمـة
الدورات التي تمر بها البشرية في الحياة، تتخللها أحداث وتنخرط في نسيجها جميع إن 

جعلت من ظاهرة الزواج  الوقائع، وفي ظل نسيجها جميع الوقائع، وفي ظل تساوقها حتما
عليها من  يطرأ المرتبطة أصال بظهور النوع اآلدمي على وجه البسيطة، بفعل ماالقديمة، و 

 يف بين األجيال المتعايشة مع بعضها في المجتمع، انتشارا متزايدا ومستجدات، تلقـي تغيرات
 . وذلك وفقا  للشروط والظروف المحيطة، وأحيانا تراجعا فترات زمنية

لكن الحقيقة التي ال يقع حولها اختالف، أن رسالة الزواج ذات المقاصد التربوية 
قياس عوامل الجنس جدها تمس أغلب الفئات االجتماعية، وهذا بالرجوع إلى والخلقية، والتي ن

ظم في تلتن وبإرادة الناس والشعوب، ، كما تعدتوالتواصل المستمر واالتصال ،واالنتماءر العمو 
 .اقبيئات مجتمعية واسعة النط

ل، وبقاء اللحراك الرابط لألجي انقطاع، ودون االجتماعينفس القوام  إطاروالمؤكد انه في 
، األخيرةالسنوات أن ظاهرة الزواج بالذات، تعود في بين األفراد، إال  التبادلالتفاعل والتجاوب و 

 .ة أو الماديةمعنوي، سواء من الناحية الفي بناء مجتمعي متأزم بشرياتتقولب ل
أن  ة التي يمر بها،الظروف الصعبوهو الحال الذي أوشكت فيه أوضاعه المتخلخلة، و 

مما ترتبت عنه  ة بين األوساط الشبانية،لطبيعي لهذه الظاهرة، وخاصيرة النمو اتتعطل و 
أصبحوا  ،وفي معظم المجتمعات ظاهرتي العزوبة والعنوسة، ألن الكثير من الشباب اليوم 

ة هم من الناحييلد ة ة، وغير المستهجنالمرغوب االختراقاتيعد من  ،أن الزواجبيعتقدون 
 .االجتماعية



ة على ظواهر المجتمع، ال تقودنا أبدا لنتموضع لصرامة القانونية المعتمنا بالكن تسليم
، المجتمعر في جسم ن متفرجين وغير مبالين، ونترك آفة تأخر سن زواج الشباب، تنخسلبيي

 ن أو يكفل في منهج تربوي متكامل وفعال، يضمبل يجب البحث عن مخرج صحيح، يتعين 
لى حدود معقولة ومطتدريجيا و  عة، ئنما  ث الديناميكية عادة بتوطين ظاهرة الزواج الشباني، وا 

 .دة وهمم وآمال الشباب، المعني المباشر بهذه العملية االجتماعيةافي إر 
ة، ضروري أن م مبررات لهذا الطرح، تدل على االنشغال الحقيقي تجاه هذه المشكلولتقدي
 :وعة من التساؤالت، تتعين فيما يلينثير مجم
 ه الستقطاب الشباب نحو الزواج؟اعتماد مشروع مجتمعي موج ل باإلمكانه -1

الذي ل، و بوي المتكامج التر تحكم المنه أنالتي تليق  ،ةماهي المقومات األساسي -2
 يفترض فيه الضمان التدريجي لتوطين ظاهرة الزواج بين األوساط الشبانية؟

حثيث عنها ة التي ينزع الشباب غير المتزوج إلى البحث الماهي الحاجات المهم -3
 داخل المجتمع؟

ي تسند الشباب للتخفيف من حدة تفشي ظاهرة ما طبيعة البدائل االجتماعية الت -4
 نفورهم من الزواج؟

وبة لدى ال تتحقق من خالله األهداف المرغهل بالمقدور مستقبال، إيجاد حل فع -5
قدامهم في السالشباب  ن المطلوب فعال للزواج؟، مقابل قناعتهم وا 

ق القضايا الرئيسية المطروحة، ستقودنا إلى إقامة حوار مبني على العم إن طبيعة هذه
تأخر سن  ة بموضوعاالت، المتصلالتحليل، وذلك قصد التوضيح للعديد من اإلشكالشرح و في 

وبما فيها المجتمع الجزائري، ناهيك عن  مجتمعاتنا العربيةا في الشباب عن الزواج، وسيم
 .البلدان الغربية

 :الستقطاب الشباب  نحو الزواج الهادفي وع المجتمعالمشر : أوال
ح قرار بحقيقة، أنه ليس من السهولة بمكان، تقديم تعريف صري، يليق اإلاألمرفي بادئ 

وجهات النظر، ففيه من  واختالفوجامع مانع للزواج، وهذا نظرا لتعدد منطلقات التصور، 
عقد يرد على ه أو أن ه المشروع، الوج استمتاع كل من العاقدين علىو نه عقد يفيد حل، أيقول 

، وهنا يتضح المدلول (1)ة اإلسالمية من فقهاء الشريع الكثير، وهذا رأي ...ة قصداتملك المتع
 .الديني للزواج

ن تعاقدا يتحد ، يتضمااجتماعي انظام ة، فالزواج يعدأما من الناحية السوسيولوجي
ة نتيج يأتونالذين  األوالد، بحيث يعتبر كثر، ألجل تكوين عائلة جديدةأبمقتضاه شخصان ف



داخل  يتم ب هذا المعنى، فإن الزواج، وحس(2)لهذه العالقة، أبناء شرعيين لكال الطرفيين
 .وطبقا ألعرافه وتنظيماته وقوانينه المجتمع

قرار هذا النظام، سوف يكون من  االتجاه مستقبال،  األجدرولكي يحفظ المجتمع بقاء وا 
الشباب   الستقطابة الفعاليات، ويعزز خصيصا تتعاون فيه كافواقعي،  نحو اعتماد مسلك
 :من خاللنحو الزواج، وذلك 

ة قضايا الشباب، ، تختص بمتابعمجتمعية العمل بجد على تكوين هيئة ومؤسسات  -1
 .الزواجي الشأنسيما في 

من  االقترابمحلية، ينصب الجهد فيها على ولجان  الحرص على تشكيل فروع   -2
المتعلقة بالزواج، ومد األيدي إليهم إلخراجهم من دوامة العزوبة  انشغاالتهمب، وتلمس الشبا

 .والعنوسة

والدراية  ةار المهاألعيان وذوي الحكمة والمربين، وممن يمتلكون نحو تعيين  اهاالتج -3
 .الراغب والمقبل على الزواج، أضف إلى توسيع دوائر الحوار مع الشباب المجالفي هذا 

واألخالقية  ة التربويةة الشباب، بالقيمفي الميدان على تحسيس وتوعيالتركيز  -4
 .م النظام الزواجييها المجتمع من عملية تثبيت دعائاالجتماعية، التي يجنو  واإلنسانية

وذلك على المستوى المجتمعي،  ،نالمحلييوالتساند بين الفعاليات الرسمية و  التكاتف -5
 والغاية لشباب، بكيفية واعية ورشيدة لصالح ا اللهاقصد بعث اإلمكانيات المتوفرة، واستغ

 .تشجيعهم على الزواج في السن المطلوبإنما أصال 

إنجاز  كما أنه، تنشد لذاتها  رسالةحقا الزواج يمثل  أنوعلى حيثية هذه المطالب، نعتقد 
ذا كاناالجتماعية الفرد في حياته هيقوم ب غير قادرين أو نراهم  ، في البلدان العربية شبابنا ، وا 

 بهذه المجتمعات ومن بينها المجتمع الجزائري،نافرين من المشروع الشخصي الزواجي، فيليق 
تزايدت اللتان  ،وسةنالعة و العزوب تيفك خيوط ظاهر وتدبر ظروف الشباب، وذلك ل التخطيط
 .ةالمجتمعـيو  ةالسكانيو  ةالعائليو  ةرياألساألبنية في  انر تنخ ارا، وظلتا مؤخممخاطره
 
 

  :بين األوساط الشبانيةتدريجيا  لزواجوطن  لالمقومات األساسية للمنهج التربوي الم: ثانيا
التربوية الرسالة أن في المجتمع العربي المسلم، ما يقوم في المجتمعات البشرية، وخاصة 

، بمدى األهمية القصوى ووعي ةدراي أن يكونوا علىتلزمهم  على عاتق أجيال الكبار، الملقاة
 .في التركيبة المجتمعية للموقع الحيوي الذي يحتله جيل الشباب



 الطاقاتة وتطوير، القدرات و تهذيب وتنميمن دور جوهري، في  ا لما للتربيةونظر 
ة وتربيتهم على القيم الصحيحشباب، فيليق تنشئتهم الة، التي ينعم بها الخالق والملكات

يا، ثم يضيفونها في ونها ويتشربون بها تدريج، يتعلماجتماعياج نت... المجدية نفعا، ألنهاو 
المعتقدات و  ،أن تخرج عن العادات والتقاليدالتي ال يجب  ،(3)ة للسلوكات يأطرهم المرجع

ة بالزواج، كنظام ذو المرتبطالسائدة في المجتمع، الذي ينتمون إليه قلبا وقالبا، وسيما القيم 
 ...ةوتربوي ةوأخالقي أبعاد إنسانية ودينية

تقـوية .. .ة،منظم وبأساليب ل الشباب، سوف يكون لزاما عليناح التربية في جيكي تفلول
جراء حوارات تشاركية وتبادلية، ي مختصون في المجاالت، التي تعينهم  ديرهاالتواصل معهم، وا 

 يوهذا المكسب ال يأت، (4)اء مستقبلهم، و النهوض بأمتهم م واقعهم، وتحفيزهم على بنلى فهع
 .اة داخل المجتمعبل ضروري عليهم خوض معتركات الحيعن مسؤولياتهم، بالتخلي 

ز عليها المنهج لتي يرتكة واإلنسانية، نجدها تتصدر األولويات اولعل المقومات الروحي
، بين األوساط الشبانية في المجتمعلزواج المرحلي ل توطينقصد الالمرغوب تأديته التربوي، و 

 :وهذا من خالل
األمة، روحا الدولة و رة و األس أو ،لعائلةل االنتماءن الشباب من هر على تمكيسال -1

 ...وأخالقا وتصرفاتووجدانا وفكرا، 

م السمحاء في اليالتع وتمكين الشباب من العقائد، وغرس التحصين والترسيخ القوي، -2
 .ويةيعيشون مستقرين من الناحية المعن، حتى نفوسهم

، ومن ثم رفضهم النسبة للزواجهمم الشباب، وخصوصا ب علرفالشحذ الهادف  -3
 .بها االقتناعألنها حاالت ليست من شيمهم قبولها أو  ة،للعزوبة والعنوس

وهم متزوجين وآباء ومربين،  ،االرتقاء بالشباب إلى المراتب التي تصلح بمقامهم -4
 .عواجبات كثيرة في األسرة و المجتمومؤدين ل

 وتبصيرهم ،واجتماعياسيا وسلوكيا هم نفر للشباب، وترشيدلتكوين المستمالتربية وا -5
 .ة والعنوسة، من البقاء في نفق العزوبأرحمأن الحياة األسرية وفي الجو العائلي، أفضل و ب

إذن، تبين أن األساس في المنهج التربوي، المؤدي لتوطين الزواج بين األوساط الشبانية 
المبادئ التي ترفع والضوابط و  م واألخالق،ف القيمختل بتعليمفيه  االهتمام يشترط، المجتمع في

جد الشباب نفسه قادرا ومؤهال للزواج، وفي ظل أصول ن، أين وتقويها من المعنويات و العزائم
 .لى النطاق الواسععاألوساط المجتمعية  في تربوية عريقة، تمتد إلى مقومات الحياة

 :لمجتمعا المتزوج داخلالشباب غير  عنها يبحثالتي ذات النفع الحاجات : ثالثا



مسالكها، قد سادت فيها بمختلف و  ر حاليا، أن الحياة  داخل المجتمع ال أحد منا ينك
الفرص و  ذلك لتوفيرها في حدود القدراتبها، و  االنشغالظروف مادية، آلت باألفراد إلى 

 .ة أمامهمالمتاح
ذا كان الشباب من أكثر الفئات  العديد لب هم دائما إلى طأين يتواصل سعي، االجتماعيةوا 

روح العصر الحاضر  أن... .باعتبارن من خاللها إرضاء رغباتهم، من الحاجات، التي يحاولو 
ة تكسر قيودا تحسبها معطل أنوتريد متمردة، ثائرة تقفز إلى طلب  ما تسميه بالكمال قفزا، روح 

شان  ز، ولكنها تتحكم بعواطفها في كلدم عقال ما في هذا النوع من القفللتقدم، وليست تستخ
م ا ما نجدهرة سير الحياة الشبانية، إذ غالبوهي األمور التي تؤثر على وتي، (5)من الشؤون 

 .ال والرفاهة، تمتاز بالكميصرون على بلوغ مستويات معيشي
ذا ما  نا لنجد الشباب غير اتمجتمع ونراها فيالتي نالحظها و الحقائق،  حاولنا استنطاقوا 
التي  بجميع خالئطه، هو حريص على البحث عن الحاجات و العديد من البلدان المتزوج في 

 :حياته، ومن بينها ما يلييجني من ورائها منافع في 
، وقد يفقد مستويات التعليم للشباب نيتعلم ألنه يتنافى مع الجهل واألمية، ومنها تدال -1

  .السيطرة على ضبط شؤون الحياة

الكسل، تقود اإلنسان إلى الملل و  ة، كون هذه الظاهرة األخيرة،العمل وتفادي البطال -2
أن كل  ،  إال(6)اآلن أصبحت أزمـة عالمية، وتمس الشباب القادر على الشغل .. .أنهاإال 

 الشرائع السماوية،

 حث على عدم الركون إلى العطالـة، ألنها مع الوقت ي الحنيفاإلسالمي  ديننا وسيما 
 .والعوز االحتياجإلى أصحابها في المجتمع تقود 

، الذي ينشده الشباب الواعي، ألنه حافز يجعلهم االجتماعيوالتكيف  االندماج -3
، كما ال والتعاون ر التفاعلعن دوائ االبتعادضون رفواهم مع اآلخرين، ومنه ييحسون بجد

 .المجتمعي واإلقصاءيفضلون أساليب التهميش 

ن المعاناة، ، كما ينبذو ...اع في اللباس والمتويتجلى الولع الشباني بالمظاهر،  -4
 .، وتلك هي طبيعة المرحلة التي يمرون بهاوقلة التمتع بالضروريات وحتى الترفيهيات

ع من نحو اإلعالم الداخلي والخارجي، والميل إلى ممارسة أنوا االنسياق -5
 .الشبابيتتناسب مع سنهم  النشاطات الرياضية والفنية والثقافية، التي



لقد أدت بالشباب في  فراد في المجتمع الحديث،الظروف التي يشهدها األ أملتهإن ما 
ياء التي تبنى عليها فعال الفترة األخيرة، أن أضحى منغمسا في متاع الدنيا، تاركا بذلك األش

 .الناس ومعاملة ةي األقوال واألفعال، وحسن مخالطكالتدين واالستقامـة  ف الحياة،
اج، وتأسيس أسر جديدة يشدها بتحمل المسؤوليات في مجال الزو  إضافة إلى التزامهم 

الجوانب الروحية ، قائمة مع ة اإلنسانيةوالتضحية، ألن األصل في الكينونفاء و وال االحترام
الندم ة، والتي ال يجني ورائها شبابنا سوى وليس الماديات والقشور المسموم الخلقية،والمعنوية و 

 .في المجتمعسامية   ةوضياعا بال رسال،ر هدرا إذا مر العم وباألخصة ، التعاسو 
 :نفورهم من الزواج لعدمالتي تسند  االجتماعيةالبدائل : رابعا

غالبا ما يمـر الشباب في هذه المرحلة الحاسمـة من حياتهم، بتغير وتحول غير منتظم، 
التي لم يألفوها من قبل، في المجتمع، و  وهو ما يعسر عليهم التأقلم مع بعض األوضاع 

التي تقاسمهم مشاغل  األخرى االجتماعيةإحداث توازن، أمام الفئات وبالتالي قد يفقدون 
 .وظروف الحياة

هم، كان من إلى فضاءات تخص االنتقالفي عملية وحتى يتمكن شبابنا من النجاح 
سنادهم ببدائلمعاونتهم  و المفروض  ة عنهم  وال عن البيئات التي تربوا ، ليست بغريبفعالة ا 

م، في نفوسهم ووجدانه من حدة تغلغل حالة نفورهم من الزواج فيها، وذلك بهدف التخفيف 
 :و اآلتيويمكن ذكرها على النح

مستقلة، كون النتائج العلمية األسرية، ثم إنفراد الشباب ببيوتهم الالعائلية أو  البيوت -1
أن ... بالبحث في هذا الموضوع، تؤكد اهتموا، ممن االجتماعالتي أقرها الكثير من علماء 

لحياة البالغين المستقلة، أين  االنتقالنحو  انطالقلعائلة يضطلع بدور هام، كقاعدة منزل ا
، عند مغادرتهم بيوت العائالت، ومن ثم االجتماعيةيتخلى الشباب عن أنواع من العالقات 

 استقرارهمي مع الوقت إلى تؤد، و (7) البصوبها مستق يتوجهونحياتية جديدة،  بترتيباتيقومون 
 .كأزواج

األخوة والمحبة،  روابط والنسبي، الذي يتلقاه الشباب في ظل والقربىتعزيز العائلي ال -2
 امتداداتبوجود  العتقادهمنحو التفكير في الزواج،  االتجاهحتما أنه يثمر في بعث نوازع 

 .إذا ما واجهوا مشكالت في حياتهم األسرية المنتظرة ،تسندهم

يعدون اء ممن هم في سنهم ومتزوجين، صدقلنفوس الشباب، ألن األ الدائمرب التق -3
، التي قد يتحول تدخلها ليعطي نتائج عكسية، سيما اإلطرافمن  لكثيرعن ا ةالبديل الوسائط 



إذا كانوا في حالة تردد عن الزواج، أو متخوفين منه أصال، وما سينجم لهم عنه من عواقب، 
 .حياتهم بالجملة قد يضنون أنها مضرة لمسار

ة المثلى للزواج، وتبصيرهم أنه ة للشباب، وحثهم وتوعيتهم بالقيمالتربية الصحيح -4
يماني وأخالقي، وسيكون من الهمة والشرف ن عمة وليس نقمة، وأنه رسالة وواجب إنساني وا 

 .في المجتمع ينةوالعوانس إلى مزالق مش العزابالتي قد تجر أصحابها و التحصن من المفاسد، 

بأدوارهم ومشاركاتهم، والتعبير  الفعلي واالعتراف، بالشباب إلى جو التساند االنتقال -5
قدرون على إنجاز ما يطمحون  لما يتزوجون وبفضل إرادتهم، سيالصادق لهم، أنهم مستقبال

 الزوجيةالحياة  في أن الحياة ضاقت على بورقبة، وأن... الشعبـي بالمثال إقتداءإليه، وذلك 
 .بركة ال تنقطع

مجتمع، التغلب الئل وغيرها، سوف لن يستطيع الشباب في هذه البدامثل يبدو في غياب 
ها من دوائر الرعاية اللصيقة بالزواج، وكلما تم إهمالعلى العقد النفسية، واإليحاءات السلبية 

 حينها ، وستتفاقمالمجتمعية وكرههم لهذه الظاهرةالمستحقة، ستزيد درجات نفورهم  االجتماعية
في  ايستعصى حله سوف  بانتشارها سها كمشكالت، ممكنالعزوبة والعنوسة، وتظل تطرح نف

 .المستقبل القريب
 :بالمجتمعالحل الفعال والمحقق لألهداف المرغوبة لدى الشباب : خامسا

الدراسة، أصبحنا المكتسبة في  المتواضعة من منطلق قراءاتنا التي قمنا بها، والخبرة
مكانات، وكفاءات نؤمن أنه إذا كانت بعض المشكالت معقدة، وفك ألغاز  ها يتطلب إرادة وا 
المنشودة، تستدعي جهود  والمخارج ووقت طويل، فإنه في الجهة المقابلة، فبعض الحلول

 .مضاعفة، وحنكة ودراية وقوة للوصول إليها
وتأييدا لهذا التصور، نرى وبموضوعية متجذرة في التكوين الذاتي، أن الحل الفعال 

الواقع المجتمعي، سيقود بال شك إلى تحقيق األهداف في والذي إذا تم تأكيده  والعملي،
 :المرغوبة، لدى الشباب غير المتزوج، وتظهر عناصره فيما يلي

، لألبناء البالغين ةوالمادي ةالمعنوي، المتزن من الناحيتين التكفل العائلي واألسري-1
  .وتحسيسهم بقيمتهم في هذا الوسط

اإليجابية والعادات  ،غير المتزوجين على القيم في تربية األبناء الموجه االعتماد-2
 .ومستجداته في المجتمع التي تساير روح العصرالحميدة، و األعراف و 

 ،طلبات العائلية واألسريةمتحجم األعباء والفيما يخص  ،حكمالمقصود والم التقليص-3
 .بالنسبة للشباب الذين لم يتزوجوا بعد



عطاء الحرية ا م،من قبل األب واأل المشورة الوالدية-4  االختيارفي لمجدية نفعا وا 
  .، لالبن أو البنت في المرحلة الشبابيةالزواجي
 .بالنسبة لألبناء أو البناتسواء  التي تخص الزواج ،ل التكاليفمجم وتنظيمحكم الت-5
 ،وتوجيهها وتقويمها الصادرة عن السباب  للتصرفات والسلوكات،المستمرة المتابعة -6

للمتزوجين من األبناء االستقالل بالسكن، وهو  ...، ومن ثمزواج في أفضل األحوالحتى يتم ال
في معظم المجتمعات بما فيها المجتمع الجزائري في  ،(8)ما تفرضه ظروف األسرة النووية

 .الوقت الحالي
تأخر سن الزواج .... البناء السليم لألفكار، والنظرة العادلة للزواج عند الشباب، ألن-7
، (9) ، أفرزت من جهتها مشكالت مثل العزوبة والعنوسةاجتماعيةمعضلة م، شكل عنده

السنوات األخير، والتي مست أغلب المجتمعات، سواء الغربية منها أو في  اوخصوص
 .اإلسالمية والعربية

قامة عالقات قوية ومتينة معهم، وحفزهم على الزواج -8 التنظيم الجيد لحياة الشباب، وا 
 .بهموالوقوف بجان

التطوير في األساليب، التي تعتمد عليها خاليا اإلصغاء للشباب، حتى ال تكثر -9
 .النفور عن الزواج في السن المطلوبة ها على وجه التحديد،، ومنانحرافاتهم

النهوض باإلعالم الشبابي، وجعله يلعب دوره الكامل، في تثقيف العزاب والعوانس، -11
طالعهم بالمخاطر المدمرة الت  .ها هذه الظواهر المرضية في المجتمعفي تخلوا 

على  الواجبسيكون من بين الفئات الشبانية،  التدريجي وفي سياق توطين الزواج
، التي تقود غير المتزوجين والمنافذ ، البحث دوما عن الخياراتمجتمعاتناة في الوصي الفعاليات

جديدة في تكوين بيوت  وأملـة يممشاغل الحياة بإيمان، وعز  وتحمل ومواجهة، االطمئنانإلى 
، ألن النظام الزواجي، يشكل بناء ثابت في التكوين اآلدمي والمجتمعي قديما مستقلـةوأسر 
 .وحديثا

 :مــتقيي
 تأزمبوجود مشكالت  ،ضمنيا وعمليا لنا نعترف تجع، الحياة بكل ضروبهاإن منطق 

، تزايد أعداد الشباب ركنمر وندفي المجتمع، وخصوصا لما نالحظ و الذي نعيشه  الواقع
 ة والعنوسة بكثرة فيإلى تعشش العزوب عضلة التي أدتالمعن سن الزواج، وهو  المتأخرين

 .األخيرة اآلونة



قد تنعطف بالمجتمع  ،عنها مفاسد اجتماعية وخلقية نجمتة والعنس، العزوب أنوللتأكيد، 
غلون يصبح الشباب يش أنبدال  ،  وفي هذه الحالة السلبية،(11)والتفتت  االنهيارنحو هاوية 

حياتهم، بالمسائل والقضايا التي تعزز من مواقعهم وسط النسيج المجتمعي، نجدهم ينجرون 
 .ليب النمو و التطور في المجتمعاتعطل دو  وراء سفاسف األمور، وهي خسارة جسيمة

، ا وسلوكيافكري أن تفعل الشباب ،ومجتمعاتنا العربية والجزائر ،اإلسالمية باألمةاألصلح 
من أجزائه األساسيـة، على الرغم من  ءا يعدون جز البنيان السكاني للمجتمع، كميمثلون ألنهم، 

مختلف  ، وذلك بتحفيزهم ودمجهم المنظم، في(11)تميزهم ببعض الخصائص عن باقي الفئات 
 .الحياة المجاالت التي تقوم عليها

وهم  م،ـيخوضوا دورة حياته ادي، وترشيدهم بأنمعنوي و المة إلى دعمهم الإضاف
التي و ،  آليات، وموظفين بعقالنية ما يمتلكونه من قدرات ووسائل و أنفسهممعتمدين على 

هذا إلثبات مستويات أفضل، و  يرتقون إلى، كما المحسوسة والملموسة يجنون من ورائها المنافع
اءات، المستقبلي للكف كهمامتال اومنهرية، األسو  الجماعيةكياناتهم الفردية و  جدارتهم في تأسيس

 .المجتمع ذاتي في وباستقاللوبمسؤوليـة،  الزوجيةشؤون  حياتهم  واسير ي كي التي تؤهلهم 
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