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القراء الأعزاء،
أيها ّ
القص� مساعدة
يسعدنا أن نقدم لكم “أبحاث الشباب :الأساسيات” .يتوخى هذا النص
ي
القارئ عىل اكتساب فهم أفضل وفوري لهدف ونطاق وفائدة أبحاث الشباب .كما يصف
كيف يمكن ،لمختلف الجهات المعنية ،ي ف� مجال الشباب وخارجه ،االستفادة من أبحاث
الشباب .إن النص ال ينوي تقديم حالة البحوث الشبابية المعارصة ،وال عرض مشاريع
أبحاث الشباب ،وإنما يركز عىل معالجة الأسئلة التالية:
◄ما المقصود بأبحاث الشباب؟
أي تعريف لـ “الشباب”؟
◄ ّ
التأث�ات النظرية لأبحاث الشباب؟
هي
◄ما
ي
◄ما الحاجة إىل أبحاث الشباب؟
أ
◄ما هي الأنواع والمنهجيات الرئيسية لبحاث الشباب؟
التشارك بشأن الشباب؟
◄ما هو البحث
ي
◄ما هي العالقة ي ن
ب� أبحاث الشباب وصنع السياسات؟
◄ما هي العنارص الأخالقية ت
ال� يجب مراعاتها عند إجراء أبحاث الشباب؟
ي
◄ما رأي مجلس أوروبا واالتحاد ال أ
ورو� ي ف� أبحاث الشباب؟
ب
ي
◄ما هي التحديات الحالية ي ف� أبحاث الشباب ي ف� أوروبا؟
أ
قص�ة وحادة ،بينما النص بعد ذلك ث
تحديدا ،ولكنه موجز .يهدف
أك�
ً
إن الفقرات الوىل ي
ومث�ة للفضول.
قص�ة ومطردةة ي
هذا الرسد إىل إرشاد القارئ من خالل عملية اكتشاف ي
قراءة ممتعة!
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ما هي أبحاث بشأن الشباب؟

ا

ألبحاث بشأن الشباب مجال متعدد التخصصات من البحث العلمي ف ي� حالة الشباب،
ف
والثقا�“ .الشباب” مرحلة
والسياس
والنفس واالقتصادي
يوظف المنظور االجتماعي
ي
ي
ي
أيضا بشكل دائم كفئة ديموغرافية ذات
مؤقتة ف ي� مسار حياة الشخص ،ولكنه موجودة ً
يأ� دور أ
ف
ت
البحاث
سمات خاصة وفريدة ،وعليه فإنه يستحق الدراسة ي� حد ذاته .هنا في
ين
الباحث� ي� شأن الشباب
بشأن الشباب .وإذ أن وجهات النظر حول الشباب متعددة ،فإن
ين
“بالغ� ف ي� طور التكوين” .وعوض ذلك ،يدرس معظم
يتصدون لفكرة أن يكون الشباب
ين
الباحث� الشباب كما هم ،وليس كما سيكونون ،وذلك من حيث هوياتهم االجتماعية
أ
أ
وثقافاتهم وعالقاتهم مع الهياكل الساسية للمجتمع :الرسة والمدرسة وسوق العمل
والسياسة والعالم والسوق أ
والديان وما إىل ذلك.
إ
ترك� أبحاث الشباب ف� أ
نصب ي ز
الصل ،بالكامل تقريباً ،عىل التعاطي مع المشاكل
■ ِا ّ
ي
ن
مع� من البحث يركز
المتعلقة بالشباب ،من قبيل الجريمة والبطالة .وإ ْذ ال يزال تيار ي
أ
ُ
جدول أعمال يسعى إىل فهم
جاو َزه إىل حد بعيد
عىل "الشباب كمشكلة" ،فإن ال َ
مر قد تَ ِ
إن كال
شامل لتجارب الشباب وأدوارهم وعالقاتهم وسلطتهم وانتقالهم ضمن المجتمعّ .
من مجلس أوروبا والمفوضية أ
الوروبية قد دعما تطوير أبحاث الشباب ،وليس ّ
أقل ذلك
أ
ت
ن
ال� تأسست سنة ،1998
من خالل ش�اكة الشباب يب� االتحاد ال ب ي
ورو� ومجلس أوروبا ،ي
وتشجع بقوةة عىل إقامة عالقة وثيقة مع بيئة السياسة والممارسة.
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ك

أي تعريف لـ “الشباب”؟
ّ

ت
الذا� :من التعلم
يث�ا ما يُفهم الشباب عىل أنها مرحلية انتقالية نحو حياة االستقالل ي
إىل العمل ،من االعتماد إىل العيش المستقل ،إلخ .إنه مفهوم يتشكل اجتماعياً:
ن
يع� أنه ليس شي ًئا ثاب ًتا ومحد ًدا ،بل هو مبتدع ويُفهم ف ي� كل مرة يُستعمل فيها .إن
وهذا ي
ما نصطلح عليه تحت “الشباب” يختلف باختالف الزمان والمكان .فقد حددت مجتمعات
مختلفة “الشباب” بطرق شديدة التناقض .فما علينا إال أن نفكر كم يتفاوت ،حسب البلدان،
السن الذي تصبح فيه بعض أ
النشطة قانونية مثل التصويت وتناول الكحول وممارسة
بال� ض
الجنس ت
جرا .واليوم ،تعتمد
ا� ووقوع هذا السن
تحت المسؤولية الجنائية ،ف ّ
وهلم ّ
ي
عاما ف ي� جميع أنحاء أوروبا .ي� إطار برنامج Erasmus+
كث�ا الفئة
ي
العمرية من  15إىل ً 29
أ
ت
ن
ورو� ،تتوفر فرص عديدة للشباب الذين ت�اوح أعمارهم يب�  13و 30
التابع لالتحاد ال ب ي
ف
ت
عاما .ومعظم أنشطة قطاع الشباب ي� مجلس أوروبا متاحة للشباب الم�اوحة أعمارهم
ً
وللغراض الحصائية ،تعرف أ
ب�  18و  30عاما ،مع استثناءات م�رة .أ
ين
المم المتحدة
إ
ب
أً
ُ ِّ
الشباب بأنهم الشخاص الذين تت�اوح أعمارهم ي ن
عاما.
ب�  15و ً 24
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ما الحاجة إىل أبحاث
بشأن الشباب؟

ب

هام من مجتمعاتنا ونحن ملزمون أخالقيا بفهم واقعهم
ادئ ذي بدء ،الشباب جزء ّ
أ
ف
البد من معرفة
ثانيا ،لفهم
التغي� االجتماعي ي� نطاقه الوسعّ ،
ي
فهما منهجيا .ف ً
كيف يساهم الشباب ي� التحول المجتمعي ،وكيف تؤثر الظروف الخارجية عىل حياتهم.
ثالثا ،عند تصميم السياسات والتدخالت وال�امج والمشاريع أ
والنشطة وسواها ،يحتاج
ً
ب
المهنيون إىل معرفة ما إذا كان من المحتمل أن يكون ف� ما يُنجز بعض الفائدة ،ت
وم� كان
ي
أ
التأث� .دون أن نكون
المر كذلك ،فإىل أي مدى .يمكن بعد ذلك رصد هذا المدى لتوضيح ي
ت
ين
فعليا  ،فإننا نؤكد
ال� يتم بها تشكيل تدخالت السياسة
والممارسة ً
ساذج� بشأن الطرق ي
أ
أن أ
الدلة السليمة من الشباب ومنهم تقدم قاعدة أفضل من اليديولوجيا أو الحدس.

التأث�ات النظرية ف ي�
ي
أبحاث الشباب

إ

ن أبحاث الشباب متعددة التخصصات فعال :فبشكل أو بآخر ،قد ساهم ف ي� تطورها
ٌّكل من علم النفس وعلم االجتماع والعلوم السياسية والسياسة االجتماعية والدراسات
الثقافية والجنسانية أ
ستشف من عدد ال يحىص من
وال ثن�وبولوجيا وعلوم تال�بية .وذلك ما يُ ّ
ن
وال� نسوق بعضها هنا ،ت
ت
تتمكن/تتمك� من تعميق معرفتك
ح�
ي
النظريات والمقاربات ،أ ي
من أثناء إجراء بعض البحاث .إن النظريات النفسية المبكرة كنت تميل إىل ت
ال� ي ز
ك� عىل
نمو الطفل ولكنها اشتملت أيضاً عىل أفكار حول مراحل الحياة بعد الطفولة .هذا وركزت
مقاربات أحدث عىل الفردية والمخاطر والمرونة والفاعلية .فكان ،عىل سبيل المثال،
تأث� عميق عىل دراسات الشباب.
لنظريات لبيك وجيدنز االجتماعية ي
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بحث
نظريّات

ي

منهجيات

معالجة خاطئة
سوء فهم

تع ُّلم

مشكالت
أسئلة

أ
مات هي أنواع البحاث الرئيسية
ال� تؤثر عىل صنع السياسات؟
ي

ش
المبا�ة والتفاعل
مكن للبحث أن يعتمد عىل المعرفة المستخلصة من المالحظة
الب�ي ،والمعروف باسم البحث التجري� أ
ش
ول ،أو قد يعتمد عىل تحليل
ال
ي
بي
أ
ت
ال� يطرحها
النصوص المختلفة
فيسمى ذلك البحث الثانوي .عند إ
ّ
الجابة عىل السئلة ي
كث�ا ما تسمى النتائج التقييم أو
السياسة،
تدخالت
بآثار
يتعلق
فيما
صانعو السياسات
ي
أ
الرصد أو دراسات الثر.
واعدا
■تهدف تصميمات البحث إىل إعالم صانعي السياسات بما يجدي وما يبدو ً
وما ال يجدي .ومؤ ّدى ذلك أن كل قضية بحثية يمكن معالجتها بعدة ُس ُبل وأنه يجب
ين
كث�ا ما يفضلون نوعا معينا من
فهم استخدامات وحدود ما ُج ِمع من أدلة .إن
الباحث� ي
أ
الدلة ويتخصصون ف ي� منهجية معينة .فالمنهجيات ،من قبيل استبيانات االستطالعات
و�ائح ت
ال� ي ز
ك� والمقابالت شبه المنظمة ،كلها طرق ش
ش
م�وعة لجمع البيانات ومن شأنها
ف
أن تساعدنا جميعا ي� فهم المسائل المتعلقة بالشباب .تف�ض ي كل طريقة إىل شكل
وبالتال تميل
الحصائيات ف ي� مقابل االقتباسات)
مختلف من البيانات (بأبسط العبارة ،إ
ي
ال� تتناولها إىل التباين .ومع ذلك ،ينتج كل منها نتيجة قائمة عىل أ
أسئلة البحث ت
الدلة.
ي
يوصف هذا أحيانا بأنه “معزز أ
بالدلة” أو “قائم عىل البحث” أو “يستند إىل دليل” أو
ً
“يستند إىل المعرفة”.
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أ
كماً ونوعاً
■البحاث بشأن الشباب لها تقاليد منهجية ّ

ت
يأ�
إن البحث الكمي ي
■ ّ
كث�ا أما يؤكّد فرضيات محددة مسبقا .فجمع البيانات ي
ن
دقيق� للدوات المختارة ،االستبيان مثال .يوفّر البحث الكمي
بعد إعداد وتجريب
ي
ت
معلومات عددية ت
ش
ُ
يأ� بنتائج يمكن تعميمها عىل �يحة
وم� أجري بطريقة معينة ،فإنه
ي
الشخاص الذين أجابوا عىل أ
أوسع من الناس بما يتجاوز مجموعة أ
السئلة .يمكن كذلك
أ
ت
وال� ُجمعت لغراض إدارية ،كالبيانات
إجراء بحث كمي بناء عىل بيانات
متوفرة مسبقًا ي
ض
إن الحكومات الوطنية تجمع بشكل روتي�ن
المتعلقة بأداء التعليم والصحة وال�ائبّ .
ي
أ
ف
ت
ت
ن
أيضا
وال� يزداد استعمال
الباحث� لها ،وتق�ن ي� بعض الحيان ً
ي
مثل تلك البيانات ،ي
ببيانات مسح إضافية .ختاما ،يستخدم مجال تطوير “البيانات الضخمة” مجموعات
نصات التواصل االجتماعي أو السجالت
بيانات هائلة ،تو ّلد من خالل عمليات مثل ِم ّ
ف
افيا (عن الجريمة ،مثال) ،والنماذج الرياضية المعقدة للتنقيب ي� البيانات
المشفرة جغر أ ً
والبحث عن النماط.
استكشافيا ويولد فرضيات؛ إنه أميل إىل االنفتاح
كث�ا ما يكون البحث النوعي
■ ي
ً
تفاعل:
تصميم
ذات
تكون
أن
يمكن
المسح.
أبحاث
من
المتوقعة
غ�
النتائج
عىل
ي
ي
أ
ف
ت
ن
ز
امنت� يكن تؤثران
فجمع البيانات
كث� من الحيان عمليتان م� ي
وتفس�ها هما ي� ي
ي
عىل بعضها البعض .إال أن تصميم البحث النوعي ال ينبغي أن يكون ذريعةً لنقص
ف� الهيكلة أو تأكيداً ألفكار موجودة مسبقًا .يحتاج الباحثون إىل تحديد ي ز
تح�اتهم
ي
تفك�نا والنظر إىل العالم دون
طريقة
وتحدد
ا
جميع
نحملها
أفكار
وهي
اكها،
ر
وإد
ي
ً
يز
التح�ات الموجودة مسبقًا
وعي ِم ّنا بها ،والبحث الحثيث عن فرص للقضاء عىل
ٍ
ن
الميدا� .
أثناء العمل
ي
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ت
أيضا ف ي�
ال� يمكن استخدامها ً
أ ■نعرض أدناه بعضا من طرق جمع البيانات النوعية ي
البحاث بشأن الشباب.
شخص� (مقابالت مع ئ
ثنا�) وال�ت
ين
ن
مع� من المحادثة مع شخص أو
◄المقابالت نوع ي
ي
ي
ن
زم� متفق عليه .يمكن أن تكون هذه شبه منظمة  -باتباع
لها غرض
وهيكل وإطار ي
أ
ث
انفتاحا وتحدثًا.
مجموعة من السئلة أو الموضوعات المحددة مسبقًا ،أو أك�
ً
◄مجموعات ت
ك� هي مناقشات منظمة ي ن
ال� ي ز
ب� عدد محدود من الناس .إنها تمكن
ين
الحال
الباحث� من استكشاف كيف يفكر أعضاء المجموعة ف ي� مسألة ما ،النطاق
ي
أ
آ
للراء والفكار ،والتناقضات واالختالفات الموجودة ف� مجتمع ي ن
مع� من حيث
ي
صمم مجموعة ت
ال� ي ز
ك� بحيث يكون
وخ�اتهم
المعتقدات ب
وممارساتهم.غالبا ما تُ ّ
أ ً
ت
لها مجموعة مش�كة من خصائص العضاء (العمر ،والجنس ،والطبقة ،وما إىل
ذلك) وقد يُو َّظف ذلك إلنتاج تنوع أقل.
ف
◄دراسات الحالة :إنها أوصاف متعمقة لعملية أو تجربة أو هيكل ي� منظمة أو مجتمع
مزيجا من تقنيات جمع البيانات الكمية
واحد .تشمل دراسات الحالة عىل العموم ً
الجابة عىل مجموعة من أسئلة “ماذا” و “لماذا”.
والنوعية بغاية إ
ف
ال�نامج يمكن أن يساعد ي� تحليلها .وأيّا
فإن ب
■عندما تكون كمية البيانات عاليةّ ،
أ
أ
إن الباحث يبقى
تكن الدوات المختارة ،فالنظمة ب
تفس�ا بحد ذاتها بل ّ
ال�مجية ال توفر ي ً
أ
“الداة الرئيسية” ف ي� البحث النوعي.
■ال طريقةَ يمكنها ،ف ي� حد ذاتها ،أن تضمن الجودة .فالبد من يوصف تصميمات البحث
تماما ما ف ُِع َل
النوعي والكمي بعناية ف ي� التحليل للتأكد من أن القراء يستطيعون أن يفهموا
ً
أ
ولماذا ،بل قد يقت�ض
المر ف� بعض الحاالت ت
يش� القسم إاللزامي ف ي�
ح� تكرار البحث .ي
ي
ث
بأي شكل قد يكون تأويلنا يغ� صحيح؟
بح� إىل حدوده ،ويجيب عىل السؤالّ :
أي تقرير ي
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ف

التشارك
البحث
ي

ت
ال� ينطوي عليها هذا
كث� من الحاالت ،وبعد تحليل دقيق للفرص
ي ي
والمخاطر ي
للباحث� الشباب اختيار المشاركة ف
ين
التشارك .الهدف من
البحث
�
يمكن
االختيار،
ي
ي
البحث التشارك هو ي ن
تمك� الشباب للقيام بدور نشط ف ي� جميع مراحل عملية البحث.
ي
تهدف عملية البحث التشارك إىل تحديد المشكالت ت
ال� يواجهها المجتمع وجذورها
ي
ي
التغي� الذي يود ش
م�وع البحث إحداثه .من خالل التوجيه يغ�
وأسبابها أوالً ،ثم تحديد
ي
يز
تدريجيا ف ي� جدول أعمال البحث ،ويحددون أسئلة البحث
المشاركون
المتح� ،سيتحكم
ً
ويختارون منهجيات البحث أ
التشارك ،أو الصورة الصوتية،
ال ثك� مالءمة ،مثل البحث
ي
أو رسد القصص ،أو المرسح التشارك ،أو عنارص المرسح االجتماعي .ث
أك� من ذلك ،من
ي
للمشارك� كيفية تحليل البيانات ت
ين
ال�
يوضح
أن
يمكن
خالل التدريب ودعم فريق البحث،
ي
تم جمعها وصياغة استنتاجات عملية البحث .ستساعد هذه االستنتاجات بعد ذلك عند
االق�اب من مختلف أصحاب المصلحة  -السلطات العامة ،وأعضاء المجتمع آ
ت
الخرين،
التغي� المخطط لها.
وما إىل ذلك  -لطلب الدعم لعملية
ي
◄ الصفحة 10

مراقبة وتقييم سياسة
وممارسات الشباب

إ

ال�امج
ن المراقبة والتقييم سياسات عمليتان قائمتان عىل البحث ،تقيمان تنفيذ ب
وأهداف السياسة وغاياتها.
■ ف� ي ن
ح� أن المراقبة عملية مستمرة تضمن التنفيذ المناسب لسياسة الشباب
ي
ف
وممارساتها ،عادة ما يُجرى التقييم ي� مراحل محددة مختلفة.
أ
ف
تأث�ها المتوقع
■تُجرى التقييمات المسبقة ي� المراحل الوىل من العملية ويُح َّلل ي
ين
تحس� تنفيذها.
بهدف
يقيمون
■ويستحسن إجراء تقييم منتصف المدة من قبل فريق خارجي من ب
الخ�اء َّ
ف
مناسبا،
يوص تقييم منتصف المدة ،إذا كان ذلك
ً
التقدم المحرز ي� العملية .أيمكن أن ي
الخ�ات المكتسبة أو عىل عوامل خارجية.
بإجراء تعديالت أو مراجعة للهداف بنا ًء عىل ب
ئ
الخ�اء.
■التقييم
النها� تقييم مستقل يجب أن يضطلع به فريق خارجي من ب
ي
والغرض منه هو تقييم إىل أي مدى تم تحقيق أهداف العملية وغاياتها.
■إن الحكومات تبلور ف� كث� من أ
الحيان ت
إس�اتيجيات وطنية للشباب ،تستند إىل
َُ ِ ي ي
ّ
ئ
النها�.
والتقييم
المدة
منتصف
وتقييم
للرصد
مواصفات
وتتضمن
مسبقة
تقييمات
ي
الثر تأث� سياسات وهياكل وخدمات الشباب .يمكن لدراسات أ
■يقيم تقييم أ
الثر
ي
الفعل لقطاع الشباب ف ي� بلد أو إقليم ما وتقديم
استخالص استنتاجات حول الوضع
ي
ين
للتحس�.
توصيات ملموسة
أيضا استخدام البحث
التجري� والتجربة العشوائية ذات الشواهد (أو تجربة
■يمكن ً
بي
التحكم العشوائية) لتقييم تدخالت السياسة.
◄ الصفحة 11

أخالقيات

ت

رتبط القضايا أ
المستن�ة ،مما
الخالقية ارتبا ًطا وثيقًا بحماية البيانات والموافقة
ي
ن ف
ن
وتأث�ات
يع� أن
المشارك� ي� المشاريع البحثية يجب أن يكونوا عىل علم بنطاق ي
ي
ي
1
بالضافة إىل إمكانية االنسحاب أثناء البحث .يجب دمج المبادئ
االستفسار ومشاركتهم ،إ
أ
الخالقية ف ي� عملية البحث بأكملها :من اختيار موضوعها وأسئلة البحث ،إىل قرارات بشأن
الساليب ،وتفس� واستخدام النتائج .تظهر التحديات أ
أ
الخالقية الرئيسية عند إجراء
ي
أ
أ
ف
العاقة.
البحوث مع الفئات المحرومة ،بما ي� ذلك الطفال والقليات والشباب ذوي إ
عىل الرغم من ادعاءات الموضوعية ،قد يجلب الباحثون لكل دراسة تجاربهم وأفكارهم
تح� .يجب ت
ت
وال� قدمناها سابقًا عىل أنها ي ز
يز
االع�اف
وتح�اتهم وفلسفاتهم الشخصية ،ي
أ
بالتح� ث
يز
أيضا تجنب أي خرق
البح� والتخفيف من حدته .تشمل االعتبارات الخالقية ً
ي
ن
يع� عىل وجه الخصوص ،تجنب تلفيق البيانات وتزوير المواد
لسالمة البحث ،مما ي
ت
واالنتحال ،أي استخدام عمل شخص آخر دون االع�اف بالتأليف.
.1

Informed Consent FormTemplates, www.who.int/rpc/research_ethics/informed_consent/en/, accessed 29/01/2019.
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المستوى أ
ورو� :سياق
ال
بي
السياسة وأهميتها

ح

رسميا الحاجة إىل أبحاث الشباب ف ي� عام  1967ف ي� أمر الجمعية
دد مجلس أوروبا ً
ف
ئيس ي� مقاربة
ال�لمانية رقم  .265وأعاد التأكيد عىل
ب
دور أبحاث الشباب كعنرص ر ي
ف
العالن بشأن مستقبل سياسة
قطاع الشباب لتوليد المعرفة عن حالة الشباب ي� أوروبا مع إ
الشباب لمجلس أوروبا  -أجندة  ،22020وقرار لجنة الوزراء  CM / Res (2008) 23بشأن
سياسة الشباب لمجلس أوروبا .3يعمل مجلس أوروبا عىل تعزيز سياسة الشباب القائمة
ين
ين
عىل المعرفة والتعاون ي ن
والممارس�.
الباحث� الشباب وصانعي السياسات
ب�
الوروبية “فهما أك� للشباب” كأحد المجاالت أ
■حددت المفوضية أ
الربعة ذات
ً ب
أ
أ
أ
ف
ورو�” ،4الذي تم تبنيه ف ي� عام
الولوية ي� كتابها البيض “قوة دفع جديدة للشباب ال ب ي
 ،2001والذي كانت غايته ،من ي ن
ب� أمور أخرى ،زيادة معرفة الشباب -القضايا ذات الصلة
أ
أ
أ
ف
ن
ورو� .أعادت
من خالل التعلم
من القران والتعاون يب� الدول العضاء ي� االتحاد ال ب ي
إس�اتيجية االتحاد أ
والتمك� 5ت
ت
ين
للف�ة  2018-2010التأكيد عىل
ورو� للشباب :االستثمار
ال
بي
أ
أ
ورو�.
أهمية معرفة أفضل
بالشباب ،عندما صدرت تقارير الشباب الوىل لالتحاد ال ب ي
أ
6
ت
ت
أيضا بوضع السياسات القائمة
ورو� للشباب ً 2019-2027
تع�ف أ إس�اتيجية االتحاد ال ب ي
عىل الدلة وبناء المعرفة كإجراءات تنفيذ ت
إس�اتيجية ّقيمة.
ب� االتحاد أ
ال�اكة الشبابية ي ن
■نشأ دور ش
ورو� ومجلس أوروبا ،فيما يتعلق بالمعرفة
ال
ب
ي
أ
أ
عن الشباب ،من اتفاقية البحاث لعام  2003ي ن
ب� المفوضية الوروبية ومجلس أوروبا.
آ
أ
ن
تتمتع ش
ورو� و  CoEyouthالن “بمعرفة أفضل” عن الشباب كأحد
ال�اكة يب� االتحاد ال ب ي
أهدافها المحددة والدائمة ،مع تال� ي ز
ك� عىل جمع البيانات عن الشباب وتحليلها ،واستخدام
ف
المعرفة للمساهمة ف ي� تطوير الجودة ي� السياسة والممارسات بشأن الشباب وإتاحتها بع�
ف
إ ت
و� المنشورات البحثية ف ي� سلسلة معرفة بشأن الشباب.
الن�نت ي
.2
.3
.4
.5
.6

.www.coe.int/en/web/youth/agenda-2020
.https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d2245
.COM (2001) 681 ,https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM%3Ac11055
.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009DC0200&from=EN
.http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14080-2018-INIT/en/pdf
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تحديّات وأسئلة مفتوحة

ت

أ
ورو�،
عمل العديد من الشبكات والمنظمات فعىل إنشاء مساحة بحثية للشباب ال ب ي
المبا� أو التشبيك ي� المشاريع :من ش
ش
ال�اكة 7الشبابية المذكورة
من خالل التدخل
أ
أ
ن
ورو� ومجلس أوروبا ،إىل الرابطة الوروبية لعلم االجتماع ومجموعتها
أعاله يب� االتحاد ال ب ي
 RN30الشباب والجيل ،8إىل الرابطة الدولية لعلم االجتماع ولجنتها  RC34علم اجتماعالشباب ،9إىل  - RAYالتحليل القائم عىل البحث ومراقبة برنامج  :Erasmus+برنامج الشباب
أ
ف
10
ن
الباحث� الشباب ال يزالون موجودين عىل المستوى ي ن
الوط�
نظرا لن معظم
ي
ي� العمل ً .
ين
الباحث� الشباب بشكل خاص ،ولكن ليس
المحل ،فمن المهم دعوة جيل الشباب من
أو
ي
أ
ف
للباحث�ن
حافزا
ي
ورو� .يمكن أن يوفر هذا ً
حرصيًا ،للمشاركة ي� الحوار عىل المستوى ال ب ي
تكون أبحاث الشباب إما جديدة أو تعا�ن
من أوروبا الوسطى ش
وال�قية والجنوبية حيث
ي
الدول.
من نقص التمويل أو محدودة بسبب انخفاض إمكانيات التعاون
ي
■أصبحت مجاالت السياسة والممارسات الشبابية ف� أوروبا تدرك بشكل ت ز
م�ايد أهمية
ي
ن
تقييما
ويقدم
ات
ر
ا
ر
الق
يدعم
أن
تب� مقاربة قائم عىل المعرفة ،وأن البحث القوي يجب
ً
ي
لتنفيذ السياسات والممارسات .قد يؤدي تطبيق مناهج منهجية ث
أك� رصامة ،ش
وإ�اك
ين
الباحث�
المزيد من الشباب ف ي� المشاريع البحثية ذات الصلة بالشباب ،والتعاون مع
الشباب ف ي� جميع مراحل صنع السياسات والممارسات ،من تحليل االحتياجات وتصميم
أ
ال�نامج.
السئلة إ
الرشادية إىل التنفيذ إىل التقييم ،إىل تعزيز هذا ب
.7
.8
.9
.10

.https://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/research
.https://www.isa-sociology.org/en/research-networks/research-committees/rc34-sociology-of-youth/
.https://www.europeansociology.org/research-networks/rn30-youth-generation
.https://www.researchyouth.eu/
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مجلس أوروبا هو المنظمة الرئيسية للدفاع عن حقوق
النسان ف� القارة أ
الوروبية .ويضم  47دولة عضوا ،بما
إ
ي
أ
ورو� .وقد وقعت جميع
ال
االتحاد
أعضاء
جميع
ذلك
ف ي�
بي
أ
أ
ف
الدول العضاء ي� مجلس أوروبا عىل االتفاقية الوروبية
النسان ،وهي معاهدة تهدف إىل حماية حقوق
لحقوق إ
النسان والديمقراطية وسيادة القانون .تراقب المحكمة
إ
الوروبية لحقوق النسان تنفيذ االتفاقية ف� الدول أ
أ
العضاء.
إ
ي

www.coe.int
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االع�اف بالبحوث المتعلقة بالشباب عىل أنها رفيق ال ن
تزايد ت
غ� عنه لسياسة وممارسات فعالة
القص� ،الذي كتبه أعضاء
ومؤثرة .لتسهيل الوصول إليه وفهمه بشكل أفضل ،يطمح هذا النص
ي
أ
الباحث� الشباب أ
ن
ال ي ن
ين
ورو� ومجلس
مجموعة
وروبي� ،بتنسيق من ش�اكة الشباب يب� االتحاد ال ب ي
أوروبا ،إىل مساعدة القارئ عىل اكتساب فهم أفضل وفوري للغرض ،نطاق وفائدة البحث عن
ين
المختلف� ف ي� مجال الشباب وخارجه االستفادة
الشباب .كما يصف كيف يمكن ألصحاب المصلحة
من أبحاث الشباب .ال ينوي تقديم حالة أ
البحاث الشبابية المعارصة ،وال عرض مشاريع بحثية
التأث�ات
للشباب ،ولكنه يركز عىل معالجة أسئلة محددة مثل :ما هو البحث عن الشباب؟ ما هي ي
النظرية ألبحاث الشباب؟ لماذا نحتاج بحث الشباب؟
يو ّد المؤلفان ،من وراء هذا المنشور ،جعل البحث حول الشباب أقرب ث
وأك� سهولة ف ي� الوصول
إىل جميع الجهات الفاعلة ف ي� مجال الشباب ف ي� أوروبا وخارجها.

ARA
أ
أ
ف
خ�تها
ورو� تقاسم ب
قررت الدول العضاء ي� االتحاد ال ب ي
و مواردها ومستقبلها .وقد أنشئوا معا منطقة استقرار
و ديمقراطية و تنمية المستدامة مع الحفاظ عىل
ف
الثقا� والتسامح والحريات الفردية .ت ز
يل�م
تنوعهم
ي
االتحاد أ
ورو� بمشاركة إنجازاته وقيمه مع الدول
ال
بي
والشعوب خارج حدوده .

http://europa.eu

