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تاريخ پذيرش97/9/17 :

چکيده
انقالب اسالمي ایران اندیشه علمي و نگرش بنیادین تازه ای را در رابطه با تحول و تغییرر سرط
نگرش زیستي و معنویتي به جهان با دو شاخصه برجسته اسالمي – ایراني ارائه داده بدین ت رتیر

در

رابطه با منابع انساني در زمینه مباحثي چون زن و جوان ،مبنای نظری ویرهه ای شر گ فرهتره و یر
الگوی جدید و مستقگ ح ومتي و حاکمیتي ارائه شده کره ایرده جروان و انقرالب اسرالمي از وجروه
برجسته آن محسوب مي شود .در این مقاله ضمن تعیین شر ا

برین وضرعیط مطلروب و وضرعیط

موجود در زمینه اداره امور جوانان در صدد ا رائه الگوی راهبردی جمهوری اسالمي ایران د ر این حوز ه
و ارائه برخي پیشنهادات کاربردی برای اصالح امور هستیم .سوال اصرلي ایرن تحقیرر ارائره ا لگروی
راهبردی اداره امور جوانان بر اساس اندیشه و ففتمان والیط هقیه و روی ردهای قانون اساسي(ارکان
جهط ساز) و تجارب نظام جمهوری اسالمي ایران در این حوزه (ابعاد مدیریتي) اسط .در این تحقیر
مطالعه کتابخانه ای و استناد به نظرات خبرفان فردیده اسط.

کليد واژهها :جوانان ،ارکان جهت ساز ،ابعاد مديريتي ،الگوي راهبردي ،تجربیات.


 .1هیئط علمي و دانشیار دانشگاه عالمه طباطبایي
 .2دانشجوی دکترای مدیریط راهبردی دانشگاه عالي دهاع ملي (نویسنده مسئول با رایانامه )azizmansouri@hotmail.com :




 .1مقدمه
تجربه حضور جوانان در همراهي پیامبر اعظم (ص) برای اهدا

و مأموریرط الهري در

مواجهه حر و باطگ تجربه فرانقدری اسط که امرام راحرگ عظریم الشرأن نیرز در پیرروزی
انقالب اسالمي از آن بهره جستند .نقش جوانان در اداره امور کشور بعد از انقالب اسالمي،
هرماندهان جوان  8سال دهاع مقدس و تقدیم بیشترین شهدای جنگ تحمیلي از بین جوانان
هصلنامه علمي مطالعات مدیریط راهبردی دهاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،10تابستان  1398

و نوجوانان و همچنین نقش جوانان در رشد و بالندفي علمري و هنراوری کشرور مهمتررین
دستاوردهای وافذاری مسئولیتها به جوانان در دوره مذکور بود .از آنجا که ارکان جمهروری
اسالمي ایران مبتني بر قانون اساسي و والیط هقیه اسط ،بنرابر ایرن در ایرن تحقیرر تعامرگ
مولفه های مذکور با متغییر اداره امور جوانان بررسي شده اسط .با ارائه الگوی راهبردی در
اداره امور جوانان سهولط در تصمیم فیری در این زمینه بیشتر از پیش هراهم خواهرد شرد.
این تحقیر با زمینه سازی عملیاتي شدن مولفرههرای  9فانره مردیریط راهبرردی (دکتررین،
هد

فذاری ،سیاستگذاری ،برنامه ریزی ،سازماندهي ،هدایط ،همراهنگي ،پیراده سرازی و

اجرا ،کنترل و ارزیابي) در امور جوانان ترویج علم در بخش اداره امور جوانان را نیرز مهیرا
خواهد نمود .بدین ترتی

با ارائه الگویي که هد

این تحقیر اسط هد

فذاری ،ارزیرابي

از خود و بازبیني و رهع نارسایي ها جهط دستیابي به اهقهای روشنتر و پیشبرد امور جوانان
ام ان پذیر شده و به جای آینده ای نامشخص و مبهم به سرمط هرد
بشر که هد

اصلي م ت

متعرالي رسرتگاری

انسان ساز اسالم اسط ،حرکط خواهد شد .تجربه فذشته ثابرط

نموده استفاده از الگوی م ات

ه ری لیبرال دموکراسي غرب در زمینههرای مختلرف ماننرد

اقتصاد و علوم انساني پاسخگوی نیازهای جوامع اسالمي نیسط لذا ارائه الگروی اداره امرور
در حوزههای مختلف به طور عام و در حوزه امور جوانان به طرور خراص ضررورت هرو
العاده ای پیدا کرده اسط .به نظر مي رسد در صورت عدم ارائه الگروی راهبرردی در امرور
جوانان ،این بخش فرهتار آسیبهایي مانند روزمرفي و پسرهط در مهمتررین بخرش سررمایه
انساني جامعه خواهد شد .بدون این تحقیر ارزیابي درسرتي از عمل ررد فذشرته در زمینره
موضوع مورد نظر پهوهش نخواهیم داشط و عملیراتي شردن مردیریط در امرور جوانران و
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ترویج علم در بخش اداره امور جوانان ام ان پذیر نخواهد بود.



با وجود این ه هیچ مطالعه علمي و دقیقا منطبر با عنوان این مقاله یاهط نشده ،ولي مري
توان ی

سری پروژههای تحقیقاتي و پهوهشي سازمانها و موسسرات مررتبب برا موضروع

جوانان را در سازمان ملي جوانان ،مرکز مطالعات جوانان و مناسبات نسرلي در پهوهشر ده
علوم انساني و اجتماعي جهاد دانشگاهي ،مراکز تحقیقاتي مرتبب با دانشرگاههرای کشرور و
مرکز پهوهشهای اسالمي صدا و سیما یاهط.
در این پهوهش در مجموع  84عنوان رساله ،مقاله و پروژه تحقیقاتي مرتبب برا موضروع
جوانان بررسي شده برای مثال آخرین پهوهش علمي نسبتا مررتبب برا موضروع ایرن مقالره،
پهوهش مبتني بر رساله دکترا تحرط عنروان راهبردهرای هعرال سرازی جوانران در راسرتای
ارتقای اقتدار ملي ج.ا .ایران اسط که هد

آن پاسخ به این پرسشها اسط که مناس تررین

راهبردهای هعالسازی جوانان در توسعۀ اقتدار ملي ج.ا.ایران کدام اسط؟ و مهمترین نقراط
قوت ،ضعف ،هرصطها و تهدیدهای جوانان در این راستا چیسط؟ بر اساس نتایج تحقیرر،
ظهور نسگ چهارم جوانان کشور به عنوان نسگ هناوری ،متخصص و تحصیگکرده ،مهمترین
نقطۀ قوت ،بی اری و کاهش هرصطهای شغلي متناس

با تخصص و تحصیالت مهمتررین

ضعف ،پیشرهطهای علمي جوانان کشور و ارتقای جایگاه علمي جوانران ایرران در جهران،
مهمترین هرصط و تهاجم هرهنگي مهمترین تهدید اسط.

(خرمشاد و علیپور )1۷9 :1394
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 .2پيشينه تحقيق

 .3مبانی نظری
 .3-1تعريف مفاهیم
 .3-1-1راهبرد

راهبرد در مباحث مدیریط در حوزه های مختلف اقتصادی ،سیاسي و اجتماعي کراربرد
بسیار متداولي دارد و به عنوان ی ي از عناصر مهم مرتبب با مدیریط مطرح بروده و اسراس
تصمیم فیری های مدیریتي محسوب مي شود و مدیریط موهر در ی
یا حتي ی

کشور  ،اغل

حاصگ تدوین راهبردهای مناس

سازمان  ،شررکط و

اسط (حسن بیگي.)39-40 :1390 ،
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 .3-1-2جوان

جوان ی

مفهوم کامالً نسبي اسط ،نه مطلر .هرچند همه اهراد بشر دورههرای کرودکي،

جواني ،میانسالي و پیری را ميفذرانند ،اما مدت هر ی
و در ادوار زماني متفاوت ،هر مي کند.

(م

از دورهها در اجتماعات فونافون

ارم شیرازی )102 :13۷2 ،جوانان بره فرروه سرني 15

الي  29سال اطال شده وجه اشتراك این فروه عبرارت از تغییررات هیزیولوژیر  ،مسرایگ
مبتال به مانند اشتغال و ازدواج مي باشد .جواني ،به عنوان مفهومي پویا برای ی ي از مراحگ
هصلنامه علمي مطالعات مدیریط راهبردی دهاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،10تابستان  1398

زندفي و معموالً با توجه به ی ي از ابعاد زیستي ،جمعیتي ،اجتماعي ،هرهنگري و اقتصرادی
تعریف مي شود.

(مصوبه بیسط و سومین جلسۀ شورای عالي جوانان مورخ ) 84/2/۷

 .3-1-3گفتمان واليت فقيه در حوزه جوانان

ففتمان غال

جمهوری اسالمي ایران اسط که برپایه اندیشهها ،آراء ،نظرات ،رهنمودهرا

و تدابیر حضرت امام خمیني (رحمطاهللعلیره) و حضرت امام خامنرهای (مدظلرهالعرالي) شر گ فرهتره
اسط و ریشه در آموزههای دیني و اسالم ناب محمدی(صلياهلل علیه و آلره و سرلم) دارد و براسراس
اصگ پیشرهته والیط هقیه در تصمیمفیریها و اداره امور کشور در حوزه امور جوانان بررای
مسئوالن و کارفزاران نظام هدایط فر بوده و تصمیمها و انجام هعالیطها را در همه سطوح،
همسو ،هماهنگ و هماهزا مي نماید.
 .3-1-4رويکردهاي قانون اساسي در حوزه امور جوانان

مجموعه بایستهها ،نواهي ،توصیهها ،چارچوبها ،جهطفیریها و سایر مرواردی اسرط
که رعایط آنها در اداره امور جوانان در اصول قانون اساسي تصرری شرده و یرا در مقدمره
قانون اساسي به عنوان مباني و چارچوبهای قانون به آنها پرداخته شده اسرط و از لحرا
ادراکي ،شناختي و حرکتي هدایطکننده مسئوالن و کارفزاران نظام باشد.
 .3-1-5الگوي راهبردي اداره امور جوانان

الگویي اسط که درآن ابعاد ،مؤلفهها ،زیرمؤلفهها وروابب بین آنها درهرایند تصمیمسازی
وتصمیم فیری برای اداره امورکشوردرحوزه جوانان تعریف شده ومي تواند به عنوان مردلي
334



در اداره ح ومط در حوزه پیشففته ب ار فرهته شود.



منظور از اداره امور حوزه جوانران در جمهروری اسرالمي ایرران مجموعره تصرمیمات،
اقدامات و هعالیطهای مدیریتي اسط که مسئوالن و کارفزاران نظرام ج.ا.ا .در حروزه پریش
ففته در محورهای دکترین ،اهدا  ،سیاسطها( ،ارکان جهط سراز) برنامرهریرزی ،هردایط،
سازماندهي ،هماهنگي ،پیاده سازی و اجرا ،نظارت ،کنتررل و ارزیرابي (ابعراد مردیریتي) بره
منظور تحقر رسالط و اجرای مأموریطهرای هرردی ،سرازماني ،بخشري ،ملري ،منطقرهای و
بینالمللي به انجام ميرسانند.
 .3-1-7ارکان جهتساز

ارکان جهط ساز مشخصه غال

م ات

که به نظام برنامه ریزی و مدیریط استراتهی
هرآیند برنامهریزی استراتهی

را بر ی

با مفاهیم پارادایم تجویزی و روی ردهایي اسط
نگاه هرآیندی دارند و به همین دلیگ اقردامات

توالي منطقي تعریف و اجرا ميکنند .به همین دلیرگ

در اولین فام آنها به موضوع ارکان جهطساز شرکط که ماموریرط سرازمان ،چشرمانرداز و
ارزشهای کلیدی سازمان اسط ميپردازند.

(نصرتي کردکندی ،پرویز ،اینترنط )139۷/11/16

 .3-1-7-1دکترين

مجموعه قواعد بنیادی شامگ اصول و عقاید دیني یا علمي هدایط کننده قدرت ملي کره
دستگاهي از نظریات دیني ،هلسفي یا سیاسي در ابعاد هرهنگي ،اجتماعي ،سیاسي ،نظرامي و
اقتصادی برای خبمشي دولطها به ویهه در روابب بینالمللي تش یگ دهد و هردایط کننرده
اقدام در پشتیباني از سیاسطها و برنامه ها در جهط تامین اهدا
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 .3-1-6اداره امور جوانان در جمهوري اسالمي ايران

بوده و نیز هدایط کننرده

عملیات در پشتیباني از سیاسطهای سطوح مختلف باشد.
 .3-1-7-2اهداف

هد

مبنایي برای برنامه ریزی ،سازماندهي ،ایجاد انگیزه و کنترل اسط و نتایج مورد نظرر

را مشخص کرده و برای کس

نتایج ایجاد انگیزش مي کند ،و از طریر تدوین شراخصهرا و

معیارها ،ام ان ارزیابي عمل رد و پیشرهط را هراهم مي نماید که خود عالوه بر هراهم نمرودن
ام ان بهبود و رشد و تعالي ،میزان کارایي و اثر بخشي سازمان را معین ميکند.
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 .3-1-7-3سیاست

سیاسط ها تجلّي اداره ح ومط در عمگ هستند و سامانه ای از بایدها ،نبایدها ،قروانین،
سنجههای تنظیم مقررات ،محدوده عمگ و اولویط فذاریهرا .سیاسرتگذاری ،کرالن نگرر و
مبتني بر قانون و اقتدارآمیز بوده و دارای نگاه بلند مدت بدون تقید به زمان و بودجه اسط.
 .3-1-8ابعاد مديريتي
هصلنامه علمي مطالعات مدیریط راهبردی دهاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،10تابستان  1398

هنری هایول ،هرانسوی در نظریه مدیریط جدید خود ففط ،همه مدیران ،پنج وظیفه یرا
کار شامگ برنامهریزی ،سازماندهي ،رهبری ،هماهنگي و کنتررل را انجرام مريدهنرد.

(رابینرز،

استیون )1396در این تحقیر بحث پیاده سازی و اجرا نیز به عنوان جزء ششرم ابعراد مردیریتي
در نظر فرهته شده اسط.
 .1-3-8-1برنامه ريزي

برنامهریزی1ی

نظام تصمیم فیری و اتخاذ تدابیر و اقدامات هماهنگ اسط برای آنچره

که در آینده انجام خواهد شد و کسي که آنرا انجام خواهد داد؛ در راستای نیگ به اهردا

و

آینده مطلوب و اجتناب از آیندههای نامطلوب .برنامهریزی در  3سط استراتهی  ،تاکتی ي
و عملیاتي انجام مي شود.
 .1-3-8-2هدايت

هدایط شامگ شناخط و انتخاب طریر صحی هد و ارائه راه و روش و رهبرری ،راهنمرایي
و داللط اهراد به منظور رسانیدن آنان به مقصد اسط؛ و هد از رهبری ،ارتبراط و ایجراد انگیرزه و
رغبط در زیردستان جهط دسط یاهتن به اهدا واال و پایداری در مسیر ميباشد.
 .1-3-8-3سازماندهي
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1. planning



مسئولیطها ،اختیارات و وظایف واحدها ،اهراد و پسط هرا مشرخص و نحروه همراهنگي و
ارتباط بین آنها معین مي شود و در خصوص چگونگي فروه بندی بهتر هعالیطهرا و منرابع
سازماني تصمیم فیری مي شود.
 .1-3-8-4هماهنگي

هماهنگي2شامگ مجموعره ای از سراز و کارهرای سراختاری و رهتراری بررای تواهرر و
مرتبب ساختن اجزای سازمان و ترکی

و همسو نمودن تصرمیمات ،وظرایف و هعالیتهرا در

مشترك و نایگ آمدن به حداکثر مطلوبیط مم ن مي باشد و از طریرر

راستای کس

اهدا

سلسله مرات

هرماندهي ،استاندارد کردن هعالیط های سازماني و با هد

پیشبیني و مقابله

با مسائگ و مش الت آتي ،تشخیص و تعیین نقرایص سیسرتم و شناسرایي نظرم موجرود و
تالش برای حفظ آنها صورت مي پذیرد.
 .1-3-8-5پیاده سازي و اجرا

پیاده سازی و اجرا شامگ به کارفیری تمامي ظرهیطها در پیاده سازی راهبردها ،اجررای
سیاسطهای کلري و عملیراتي کرردن هرد هرای کوتراه مردت ،راهبردهرای وظیفره ای و
سیاسطهای اجرایي مي باشد .پیاده سازی راهبردهای ملي نتیجه کرارکرد مجموعره نظرام و
هرآیندها در سطوح مختلف نظام مدیریتي کشور اسط.
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سازماندهي1هعالیتي ضروری ،مستمر و مرداوم بررای نیرگ بره هرد هرا اسرط و در آن،

 .1-3-8-6کنترل و نظارت

نظارت و کنترل ،هرایند ایجاد و اجرای ساز و کار هرا و سلسرله اقرداماتي اسرط در
جهط پایش ،آفاهي از محیب متغیر و هدایط صحی اسرتراتهی و اقردامات سرازمان و
اطمینان یاهتن از مطابقط عمل رد واقعي با برنامه و استانداردهای از قبگ تعیرین شرده،
در راستای جلوفیری از انحرا

عملیات نسبط به اهدا

برنامه .و شامگ چهار مرحلره


1. organizing

33۷

2. coordination




تعیین معیار ،سنجش عمل رد ،تشخیص و ارزیابي انحراهات و اقردامات اصرالحي مري
شود.
 .4چارچوب نظري
 .4-1نظام آموزشي و جوانان
هصلنامه علمي مطالعات مدیریط راهبردی دهاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،10تابستان  1398

وضعیط تحصیگ و آموزش عالي بعنوان ی ي از معیارهای کیفیط جمعیتها مد نظرر مري
باشد .جمعیط بي سواد نزد جوانان  3/5درصد بوده با توجه به نرخ بیسوادی کگ کشور کره
15/25درصد اسط ،مشخص مي شود که سواد در این فروه باالتر از متوسرب سرایر اقشرار
اسط.

(سرشماری نفوس و مس ن )1391

 .4-2اشتغال جوانان
نیروی کار بعنوان ی ي از منرابع تولیرد ثرروت در اقتصرادهای مختلرف معیراری بررای
سنجش قدرت اقتصادی کشورها تلقي مي شود .نیروی جوان برا ات را بره قردرت بردني و
انرژی سرشار خود بخش مهمي از نیروی کار در چرخه تولید ملي کشورها را تشر یگ مري
دهد .نتایج طرح آمارفیری نیروی کار در پاییز سال  1391نشران مريدهرد  6۷/1درصرد از
جمعیط  15الي  29سال کشور بی ار هستند .این درحالي اسط که نرخ بی راری در کشرور
در همین سال 11/2درصد بوده اسط.

(نتایج طرح آمارفیری نیروی کار پائیز )1391

 .4-3شاخص ازدواج جوانان
نرخ ازدواج بعنوان ی ي از شاخصهای سالمط اجتمراعي برر اسراس مروازین دینري و
عقلي مورد توجه بوده بر اساس سرشماری سال  1391معرادل  69درصرد از مرردان جروان
کشور مجرد هستند .میانگین سن ازدواج کشور طي سالهای  1355تا  1390به ترتی

بررای

مردان از  24/1به  26/۷سال اهزایش یاهته و برای زنران نیرز از 19/۷بره  23/4سرال رسریده
اسط(.سرشماری نفوس و مس ن )1391
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 .4-4تهاجم فرهنگي و هويت جوانان



ماهواره توجه به نفوذ این رسانه ها در جمعیط کشور و بویهه در جمعیط جوان نیز بسریار
حائز اهمیط اسط .بر اساس اطالعات سرشماری  1391ضری

نفوذ اینترنرط در جمعیرط

 15الي  24سال  29/1درصد و خانوارهای واجرد رایانره  33/4درصرد از کرگ خانوارهرای
کشور هستند.

(همان منبع)

بر اساس تحقیقي که در سط تهران با جامعه آماری  330نفر از منراطر  22فانره انجرام
شده نزدی

به  69درصد از پاسخگویان اعالم نمرودهانرد کره دارای مراهواره و حردود 31

درصد هاقد ماهواره بودهاند.

(ربیعي ،اسماعیلي)1389 ،

 .4-5الگوي رقیب در اداره امور جوانان
در دوره معاصر موضوع جوانان از چشم اندازهای فونافون اغل

تحرط تراثیر دیردفاه

س والر توجیه و تعریف شده اسط .این وضعیط تقابگ مدرنیسم غربري و اندیشره الهري و
دیني را به دنبال داشته اسط .س والریسم از نظریۀ هرم نیازهای اساسي انسان (معررو
هرم مازلو )1برای بازخواني حوزه جوانان استفاده نموده اسرط .بره موجر

بره

همرین اسرتدالل

رهتار اقتصرادی متفراوت اهرراد در مسریر و مراحرگ مختلف زندفي ،مي تواند اثررات قابرگ
توجهي در عمل ررد اقتصرادی داشرته باشرد.

(صادقي)۷6 :1391 ،

از همین رو ففتمانهای مادی از تفسیر و تجزیه و تحلیگ واقع فرای دیدفاه منحصر بره
هرد انقالب اسالمي در حوزه جوانان ناتوان اسط .در قال
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با توجه به روند جهاني شدن و تهاجم هرهنگي غرب از طریر ابزارهایي مثگ اینترنرط و

نظریه جوان در انقالب اسالمي،

این واقعیط را که چگونه باور و الگوی زیسط جوانان یا به عبارتي سب

زندفي در مرورد

بسیاری از مسایگ اساسي جامعه در جریران انقرالب اسرالمي دچرار دفرفونیهرای وسریعي
فردیده توجیه مي شود .در ارتباط با تمرکز رقبا روی موضوعات مرتبب با جوانان ،به عنوان
مصادیر هشدارهای رهبری برای محاهظط از سرمایه ملي نیروی جوان کشور در برابر انواع
تهدیدهای خارجي مي توان موارد زیر را ذکر نمود:
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دهتر مرجع جمعیط که به عنوان ی

موسسه خصوصري و غیرر انتفراعي در ایالرط واشرنگتن

امری ا مستقر بوده و از سال  1929هعالیط مي نمایرد ،در ژوئرن  2015کترابي را تحرط عنروان آیرا
تواهر هسته ای به نیروی کار جوان ایراني کم

خواهد کرد؟ منتشرر نمرود (F.Roudi, 2015).دکترر

جواد صالحي اصفهاني به عنوان ی ي از محققان هم ار موسسه بروکینگز در میز فردی کره
این موسسه بعد از وقایع انتخابات  1388ایران در دوبي ترتی

داده بود در مرورد وضرعیط

هصلنامه علمي مطالعات مدیریط راهبردی دهاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،10تابستان  1398

جوانان در ایران ففط :جوانان کشور پس از  1۷سال تحصیگ در مدرسره ودانشرگاه افرر از
شانس استخدام هم برخوردار شوند ،بدلیگ حقو ناچیز ام ران تشر یگ خرانواده نخواهنرد
داشط .به نظر وی بی راری و مشر الت پریش روی ازدواج جوانران جرزو عوامرگ صرلي
نارضایتي جوانان از سیاستهای دولط در ایران
موقوهه کارنگي برای صل بینالمللي ی

اسط(D. Salehi-Isfahani, 2010).

موسسه غیرانتفاعي خصوصي آمری ایي اسرط

که اندرو کارنگي میلیونر آمری ایي در سال  1910تأسیس کرد .ویلیام جروز
هعلي کارنگي ،ی

برنرز رئریس

سیاسط مدار آمری ایي اسط .آخرین سمط او ،قائممقرامي وزارت امرور

خارجه ایاالت متحده آمری ا بود .وی در مذاکرات هستهای ایران با فروه  1+5ایفرای نقرش
کرده اسط .این مرکز هم در دسامبر  201۷پهوهشي را تحرط عنروان ایرران در دوره انتقرال
منتشر نموده و در این اثر به تغییرات جمعیتي ایران پرداخته شده اسط .به موج

فرزارش

مذکور نرخ باروری در ایران از سال  1980تا  2015به شدت کاهش یاهته و ایرران در دوره
زماني مذکور از فروه کشورهای جنوب آهریقا با نرخ باروری بیش از  6هرزند برای هر زن به
فروه کشورهای اروپایي و چین با حدود  2هرزند برای هر ی

نفرر زن ،منتقرگ شرده اسرط.

همچنین بر اساس همین فزارش نیروی کار در ایران همزمان با کاهش نسبط جمعیط جروان
کشور طي سالهای  1990تا  2040با اهزایش شدید جمعیط سالخورده و تعرداد بازنشسرته هرا
در همین دوره روبرو خواهد

بود(Cincotta, R. & Sadjadpour, K., 2017).

 .4-6نهادسازي در حوزه جوانان در ج.ا.ايران
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هر چند طرح مسئلۀ نهاد سازی در حوزة جوانان با تأسریس شرورایعالي جوانران 13۷1
آغاز شده بود ،ل ن بسب و فسرترش آن در قالر

ایجراد و توسرعۀ سرازمانهای غیردولتري



توان در چارچوب زماني برنامۀ پنجسالۀ سوم مشاهده کرد .افر به محتوای مادة  15۷قرانون
برنامۀ سوم توسعه رجوع شود ،این ن ته؛ یعني نهادسازی به سود جوانان ،به وضوح مطررح
شده اسط .تعدادی از نهادهای حاصگ هرآیند مذکور شامگ موارد زیر هستند:
 تش یگ کمیته امور بانوان و جوانان در دبیرخانه مجمرع تشرخیص مصرلحط نظرام(آذر ماه سال )13۷6
 تأسیس مرکز ملي جوانان 13۷8 تبدیگ مرکز ملي جوانان به سازمان ملي جوانان 13۷9 تأسیس خبرفزاری دانشجویان ایران ایسنا 13۷8 تأسیس و راه اندازی سازمان دانش آموزی 13۷8 تأسیس مجمع ملي جوانان 1383 حمایط از تأسیس و راه اندازی مراکز مطالعات جوانان در دانشگاهها  1383تاکنون حمایط از تأسیس بیش از  2000سازمان غیر دولتي جوانان 13۷۷-1383 تش یگ هراکسیون جوانان در مجلس( 6تیر)1391 مشاوران جوان دولتهای نهم و دهم(مرداد  84تا مرداد )92 -وزارت ورزش و جوانان  8دیماه 1389
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جوانان ،سازمانهای دولتي و سازمانهای عمومي و آنهم به ش گ رسمي و قانوني اش را مري

 .5جوانان در گفتمان واليت فقيه
صحیفه نور بعنوان مهمترین منبع تاریخ مدون انقالب اسالمي و بازتراب مبرارزات امرام
خمیني(ره) منع س کننده بیانات رهبری انقالب اسالمي در مورد جوانان اسط .صحیفه نور
در  22جلد ،دوره زماني پیش از  15خرداد  1342تا 13خرداد  1368را پوشش مي دهد .در
ههرسط موضوعي مطال

موجود در صحیفه نور ی

بخش مستقگ بیانگر موارد مررتبب برا

جوانان اسرط( .راهنمرای دوره  22جلردی صرحیفه نرور )14۷ :13۷2 ،در مجمروع  3286برار موضروع
جوانان در صحیفه نور مورد توجه قرار فرهته اسط.
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در نگاه امام راحگ تحول دروني و هویط یابي قشر جوان ریشه در ارادة خداوند داشط
و از این رو به صراحط هرمودند:
«این تحول روحي که در جوانهای ما پیدا شد ،دسرط خردا برود ،بشرر نمري توانرد در
ارواح مردم این طور مؤثر باشد.

(صحیفه امام ،ج )4 :9

امام خمیني(ره) در ارتباط با جوانان مي هرمایند :این جوانهایي کره در آتیره بایرد ایرن
هصلنامه علمي مطالعات مدیریط راهبردی دهاع ملي ،سال سوم ،شماره  ،10تابستان  1398

ممل ط را حفظ کنند ،این ممل ط را اداره ب نند ،اینها باید درسط تربیط بشوند و اصرالح
بشوند.

(صحیفه نور ج)429 :10.

امام خمیني(ره) در وصیطنامه الهي سیاسي خود نیز 30بار کلمره جوانران 9 ،برار کلمره
جوان 5 ،بار جواني 23 ،بار نسگ را به کار برده در بخشي از آن ميهرمایند:
جواني خود را در راه خداوند و اسالم عزیز و جمهوری اسالمي صر
هر دو جهان را دریابید.

کنید تا سرعادت

(متن کامگ وصیتنامه الهي سیاسي امام خمیني ره)1-22 :1368 ،

مقام معظم رهبری (مدظلهالعالي) نیز در مناسبطهای مختلف در این حروزه مطرالبي بره
شرح زیر بیان هرموده اند (این مطال

از پایگاه اطالع رساني دهتر حفظ و نشر آثار حضرت

آیط اهلل العظمي سید علي خامنه ای مدظلهالعالي اقتباس فردیده اسط):
آینده این انقالب ،آینده این نظام و این کشور بره برکرط اسرالم ،یر

آینرده بسریار روشرن و

درخشاني اسط .کساني که باید این آینده را ش گ بدهند ،عمدتا شما جوانها هستید)13۷3/8/11( .
این کشور و آینده آن متعلر به جوانان اسط و شما باید بار این مسوولیط سنگین و پرر
اهتخار را به سر منزل مقصود برسانید)1392/2/10( .
شأن نسگ جوان کنوني انقالب ،باالتر از جوان نسگ اول انقالب اسط زیرا جوان امروز با وجود
آن ه پیروزی انقالب و مسائگ بعد از آن را ندیده و در معرض انواع آسری هرای ناشري از هضرای
مجازی و ماهواره ها نیز قرار دارد اما متدین اسط و پای انقالب ایستاده اسط)15/12/1392( .
 .6رويکردهاي قانوني
سهم عمده از تعهدات متقابگ دولط و شهروندان که بر اساس هصگ اول ،سوم و چهرارم
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قانون اساسي ج .ا .ا .عموما تحط عنوان اصول کلي حقو ملط و موضوع اقتصادی ترسیم



اجتماعي ،هرهنگي (اصگ  )20برا موضروعاتي همچرون خرانواده (اصرگ  43و ،)10مسر ن
(اصگ ،)22اشتغال (اصگ ،)22ازدواج (اصگ ،)10آموزش عمرومي (اصرول 3و ،)30آمروزش
عالي (اصگ  ،)3آموزش و پرورش (اصگ  ،)30امر بره معررو

و نهري از من رر (اصرگ ،)8

هضایگ اخالقي (اصگ  ،)3دهاع ملي (اصگ ،)3آزادیها (اصول  3و24و )26مشارکط سیاسري
(اصول  6و ،)۷بیمه (اصگ  ،)29تامین اجتماعي (اصگ  )29و باالخره جایگاه حقو عمومي
(اصگ  )24و دهها موضوع دیگر ،مخاط

آنان بیش از همه ،اهرادی در سنین  15تا  29سال

هستند .که از آنان عموما تحط عنوان جوانان یاد ميشود.

(باقرزاده)14 :1390 ،

 .7روش شناسي تحقيق
این تحقیر از انواع تحقیر آمیخته )کیفي و کمي) بوده و جهرط دسرتیابي بره هرد

در

نوع کمي از روشهای تحلیگ محتوا و ففتمان ،روش تفسیری ،روشهای پیمایشي و اسرنادی
و روش داده بنیاد استفاده مي شود.
در این تحقیر برای تحلیگ کیفي از نرم اهزار  maxqdaو برای تحلیگ کمري از نررم اهرزار spss

برای بررسي نتایج استفاده شد .در این تحقیر جامعه آماری شامگ  3فروه مختلف ميشود.
کلیه اسناد و مدارك منتشر شده و قابگ دسترسري از هرمایشرات والیرط هقیره در ارتبراط برا
جوانان تا زمان انجام تحلیگهای این تحقیر (آذر  )139۷مورد بررسري و واکراوی قررار فرهرط.
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شده اسط معطو

به چه کساني اسط؟ محورهایي چون حقو انساني ،سیاسي ،اقتصرادی،

همچنین در ارتباط با روی ردهای قانون اساسي جمهوری اسالمي ایران با وجود این که عبرارت
جوان در قانون اساسي ذکر نشده اما با توجه به وجود عبارت حقرو ملرط در بخشرهایي مثرگ
اشتغال ،مس ن و غیره به نظر مي رسد که ذینفع واقعي و مخاط

اصلي قانون اساسي در حروزه

های مذکور جوانان هستند ،لذا به مواد مرتبب در این قانون توجه شد .مرتن سرند چشرم انرداز و
سیاسطهای کلي نظام نیزدر این تحقیر مورد بررسي قرار فرهط.
برای ارزیابي تجربیات کشور در حوزه جوانان به دو صورت تحلیرگ کیفري و کمري نیرز بره
نظرات تعدادی از خبرفان در حوزه جوانان تا حد اشباع نظری و استخراج وجوه مشترك ایشران
مراجعه شد .به موج

بررسي تحلیگ عاملي به عمگ آمده روایي پرسشنامه تحلیگ کمي بره طرور
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متوسب  ۷1درصد بوده که رقم قابگ قبولي بوده مفهوم آن این اسط که سوالها نزد جامعه آمراری
ههم مشترکي را ایجاد نموده اسط .پایایي سواالت پرسشنامه که به معني ت رارپذیری نترایج یر
پرسشنامه اسط ،نیز با استفاده از هرمول آلفای کرونباخ حاصگ فردید .مطرابر خروجري مرذکور
سواالت پرسشنامه تحلیگ کمي دارای پایایي خیلي خوب و عالي ارزیابي شدند.
 .8تجزيه و تحليل کيفي و کمي يافتهها
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برای تعیین ارکان جهط ساز در اداره امرور جوانران در ففتمران والیرط هقیره و قرانون
اساسي و بدسط آوردن ابعراد و قضرایا و مقولره هرای مرد نظرر از نررم اهزارتحلیرگ کیفري
 Maxqdaاستفاده شد .بدین منظور کلیه داده های مرتبب با جوانان در ففتمان والیط هقیره و
قانون اساسي ابتدا وارد نرم اهزار شده و سپس با کدفذاری انتخابي باز و کدفذاری محوری
نسبط به تعیین مولفه ها و مقوله ها و مضامین اقدام فردید.
ارکان جهت ساز اداره امور جوانان در گفتمان واليت فقيه و قانون اساسي

دکترين

سياستها

اهداف



رشد فضايل اخالقي (ايمان و

ارتقا سالمت جسماني ،رواني و

ترسيم خط مشيهاي کلي و

ساماندهي امر ازدواج جوانان

تقوا) در جوان

اجتماعي جوان 

اجرايي نظام





ارتقاي فرهنگ و هويت ديني و

تقويت بنيه دفاع ملي از طريق

ساماندهي شاخصهاي امور

ملي جوانان

آموزش نظامي جوانان

جوانان

ساماندهي مسکن جوانان



نگاه همه سو نگر و جامع به

افزايش زمينه مشارکت اجتماعي

عدم غفلت از توطئه فرهنگي

تقويت بنيه اقتصادي جوانان

مسائل جوانان

جوانان

دشمن





آماده سازي نسل جوان براي
حکومت صالحان

در اولويت قرار دادن سبک

پايبندي دانشگاه به شکوفايي

تقويت ابتکار اميد انرژي در

زندگي جوانان

علمي فکري نسل جوان

جوانان



تربيت انسان اسالمي
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اهتمام به امور جوانان

تقويت احساس اعتماد به نفس

ايجاد خودباوري در جوانان

در جوانان

اعتقاد به عنايت خدا در ارتقاي

ايجاد تحول بنيادين علمي ،فرهنگي،

جدي گرفتن نخبگان و بنياد

هماهنگي سازمانها در کار

معنوي جوانان

فکري و روحي در جوانان

نخبگان

فرهنگي و تربيتي



حفاظت از فداکاريهاي جوانان

توسعه شرکتهاي دانش بنيان

اصالح نگرش مسئولين به جوانان

تربيت صحيح جوانان

تاکيد بر تربيت در جهت دهي
به جوانان



برخي از مهمترین مقوله های شناسایي شده در ارکان جهط ساز اداره امور جوانران کره
از مولفههای دکترین ،اهدا

و سیاسطهای ففتمان والیط هقیره و قرانون اساسري اقتبراس

فردیده به شرح زیر هستند:
 تعلیم آداب معاشرت بوميسازی شب ههای اجتماعي ارتقای نقش نهاد خانواده -اقامه امر به معرو

و نهي از من ر

 مبارزه با مواد تخدیرکننده جوانان استفاده بهینه از خدمط نظام وظیفه معرهي الگو برای جوانانبرای تبیین کیفي تجربیات نظام در حوزه جوانان عالوه بر  19مورد مصاحبه عمیرر
با اهرادی دارای سابقه مدیریط عالي در بخش اداره امور جوانران و همچنرین صراح
نظران حوزه مذکور(شامگ اساتید دانشگاه) ،با توجه به محدودیط دسترسي به مسئوالن

مقاله پهوهشي :ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس ففتمان والیط هقیه ،قانون اساسي و تجارب جمهوری اسالمي ایران 

نمودار ( )1ارکان جهت ساز

مورد نظر در این حوزه تعدادی از مصاحبههای منتشر شده از  1۷نفرر از ایرن مقامرات
(شامگ وزیر ورزش و جوانان) نیز مورد استفاده قرار فرهته و تحلیگ شد (.)1۷+19=36
لذا با استفاده از نرم اهزار م س کیودا ،اهم ابعاد ،قضایا و مؤلفه های الگوی اداره امرور
جوانان بر اساس تجارب نظرام در زمینره ابعراد مردیریتي  6فانره یعنري برنامره ریرزی،
سازمان دهي ،هدایط ،هماهنگي ،پیاده سازی و اجرا ،نظارت ،کنترل و ارزیابي استحصال
فردید.
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ابعاد مديريتي اداره امور جوانان بر اساس تجارب نظام

هدايت و رهبري

برنامه ريزي

سازماندهي

هماهنگي

پياده سازي و اجرا

کنترل



بلند مدت و

پيشگيري

جلوگيري از

اختصاص 

محافظت از

تعيين

فرابخشي

ازآسيبهاي

تداخل در اجرا

رديف بودجه

جوانان در برابر

شاخصها

تهديد

اجتماعي
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تعيين متولي مقتدر

مشارکت بخش

هماهنگي

سامان دهي امور

در امور جوانان

خصوصي

دستگاهها

جوانان

اجراي مصوبات

عدالت اجتماعي

نظارت اجرا به
واسطه بودجه

هويت فرهنگي و

هم افزايي بين

متمرکز نمودن

پياده سازي

مصرف بودجه در

تاريخي

دستگاهها

امور جوانان

رويکردها

جاي خود

رفع ناکارامديها

پايان نامه هاي

ساختار اداره امور

ارائه گزارش به

دانشگاهي

جوانان

رهبري

واگذاري

ايجاد سازوکار

مسئوليتها به

ارزيابي دقيق

جوانان

فعاليتها

نمودار ( -)2ابعاد مديريتي

تعدادی از مقولههای ابعاد مدیریتي در اداره امور جوانان بر اساس تجارب نظرام نیرز بره
شرح زیر هستند:
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 تبدیگ نتایج پهوهشها به برنامه واقع بیني در برنامه ریزی اختصاص بودجه در قبال کار انجام شده -تف ی

امر جوانان از ورزش

 -تش یگ بان

اطالعات جوانان

حاصگ جمعبندی تحلیگ کیفي عمل رد اداره امور جوانان در جمهوری اسالمي ایران در
جدول زیر به نمایش درآمده اسط .در این جدول ارزیابي هر ی

از مولفه ها به صرورت 4

فزینه منطبر بوده ،نسبتا منطبر بوده ،کمي منطبر بوده و منطبر نبوده مشخص شده اسط:
جدول( )1نتايج پرسشنامه (چك لیست تجارب نظام) و ارزيابي کیفي وضعیت اداره امور جوانان
محور
راهبردي

دکترین

نتايج تحليل

مولفه ها و مضامين
تربیط انسان اسالمي

کمي منطبر بوده

رشد هضایگ اخالقي (ایمان و تقوا) در جوان

نسبتا منطبر بوده

آماده سازی نسگ جوان برای ح ومط صالحان

کمي منطبر بوده

ارتقای هرهنگ و هویط دیني و ملي جوانان

نسبتا منطبر بوده

اعتقاد به عنایط خدا در ارتقای معنوی جوانان

نسبتا منطبر بوده
منطبر نبوده

نگاه همه سو نگر و جامع به مسائگ جوانان
اهتمام به امور جوانان
اولویط قرار دادن سب
هد

فذاری

کمي منطبر بوده
زندفي جوانان

مقاله پهوهشي :ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس ففتمان والیط هقیه ،قانون اساسي و تجارب جمهوری اسالمي ایران 

 -اصالح نظام آموزشي

1

نسبتا منطبر بوده

حفظ و ارتقاء ،سالمط جسماني ،رواني و اجتماعي جوان

کمي منطبر بوده

اهزایش زمینه مشارکط جوانان درتعیین سرنوشط خود

کمي منطبر بوده

ایجاد تحول بنیادین علمي ،هرهنگي ،ه ری و روحي در جوانان

نسبتا منطبر بوده

تقویط بنیه دهاع ملي از طریر آموزش نظامي جوانان

نسبتا منطبر بوده

حفاظط از هداکاریهای جوانان با قلم و زبان و قل

نسبتا منطبر بوده


 .1نظام آموزشري بایرد پاسرخگوی نیازهرای جامعره باشرد .در ایرن رابطره برخري معتقدنرد علروم انسراني در آمروزش
عالي و در دانشگاه های مرا دچرار ضرعف اسرط .مشر گ اساسري مرا نبرود و هقردان سررمایههرای انسراني در حروزه
تخصصرري علرروم انسرراني اسررط .هقرردان متخصررص در حرروزه علرروم اقتصررادی و بحررران هررای اقتصررادی و مررالي

34۷

فریبان فیر جامعه ی ي از نتایج این وضعیط عنوان شده اسط(.پیغامي)149 :1389،




محور
راهبردي

سیاسط فذاری
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برنامه ریزی

مولفه ها و مضامين
تقویط بنیه اقتصادی جوانان

منطبر نبوده

ایجاد خودباوری در جوانان

نسبتاً منطبر بوده

تقویط ابت ار ،امید و انرژی در جوانان

نسبتا منطبر بوده

اصالح نگرش مسئولین نسبط به جوانان

کمي منطبر بوده

پایبندی دانشگاه به رسالط خود در ش وهایي علمي و ه ری نسگ جوان

نسبتا منطبر بوده

عدم غفلط از توطئه هرهنگي دشمن

نسبتا منطبر بوده

برنامه ریزی بلند مدت و هرابخشي برای جوانان

کمي منطبر بوده

برنامه ریزی برای رهع ناکارامدی اداره امور جوانان

منطبر نبوده

هراهم کردن زمینه اجرای مصوبات شورای عالي جوانان

منطبر نبوده

استفاده از هنون و مهارتهای کار تیمي

هدایط

هما هنگي

منطبر نبوده

آشنا کردن جوانان با هویط هرهنگي و تاریخي

نسبتا منطبر بوده

مشارکط دادن بخش خصوصي در حوزه جوانان

کمي منطبر بوده

استفاده از سمن ها در پیشگیری ازآسیبهای اجتماعي

پیاده سازی و
اجرا

کنترل و ارزیابي

ساماندهي تحقیقات در حوزه جوانان
دانش اهرایي و مهارت اهزایي جوانان

نسبتا منطبر بوده

ایجاد هماهنگي بین دستگاههای مختلف در حوزه جوانان

منطبر نبوده

همگرایي و هم اهزایي بین دستگاههای مسئول

منطبر نبوده
کمي منطبر بوده

سامان دهي امور جوانان

کمي منطبر بوده

متمرکز نمودن امور جوانان

کمي منطبر بوده

تعیین ت لیف ساختار اداره امور جوانان

کمي منطبر بوده

وافذاری مسئولیتها به جوانان

کمي منطبر بوده

محاهظط از جوانان در برابر تهدید ها

نسبتا منطبر بوده

اجرای عدالط اجتماعي

کمي منطبر بوده

اوقات هراغط جوانان

کمي منطبر بوده

پیاده سازی روی ردهای مهم در خصوص جوانان

کمي منطبر بوده

تعیین شاخصهای ارزیابي عمل رد

کمي منطبر بوده

نظارت بر اجرا به واسطه بودجه
اطمینان از مصر

بودجه در جای مناس

منطبر نبوده
خود

ارائه فزارش به رهبری در خصوص آسی ها
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منطبر نبوده
نسبتا منطبر بوده

اختصاص ردیف بودجه با موضوع جوانان
سازمان دهي

نتايج تحليل

منطبر نبوده
کمي منطبر بوده



نظرشان را در قال

چهار فزینه منطبر نبوده ،کمي منطبر بروده ،نسربتا منطبرر بروده و

منطبر بوده ارائه کنند .این پرسشنامه که توسب ی

جامعه آماری متش گ از  32نفرر از

خبرفان ت میگ فردید ،عالوه بر پر کردن خألهای احتمالي در پاسخ مصاحبه شوندفان،
مي باید اطالعات صریحي از وضعیط هر کدام از محورهای  9فانره الگروی راهبرردی
اداره امور جوانان در اختیار محق ر مي فذاشط .در این راستا  13فروه مختلف (شرامگ
 9محور الگوی راهبرری یعنري ارکران جهرط سراز و ابعراد مردیریتي) ،در قالر

یر

پرسشنامه بسته با 16۷سوال کوتاه جهط یاهتن پاسخ به پرسشهای محقر مورد استفاده
قرار فرهط.
جدول( )2نتايج پرسشنامه (چك لیست تجارب نظام) ارزيابي کمي وضعیت اداره امور جوانان
جمعبندي

چک ليست تجارب نظام در حوزه اداره امور جوانان

نظرات

آیا اداره امور جوانان برا تحقرر شراخصهرا ی رشرد هضرایگ اخالقري ،تقویرط هویرط دینري و ملري ،کمي منطبر
بوده

عدالتخواهي و  ( ...نظریات پایه ) منطبر بوده اسط؟

آیا اداره امور جوانان با تحقر شاخصهرای جروانگرایي ،رشرد مرادی و معنروی جوانران ،سرازماندهي کمي منطبر
بوده

جوانان برای دهاع از کشور و  ( ...دکترین) منطبر بوده اسط؟
آیا اداره امور جوانان برا تحقرر شراخصهرای مشرارکط و ادغرام اجتمراعي جوانران ،توانمنرد سرازی،
مهارتهای زندفي ،آسی های اجتماعي و  ( ...ا هدا ) منطبر بوده اسط؟

منطبر نبوده

مقاله پهوهشي :ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس ففتمان والیط هقیه ،قانون اساسي و تجارب جمهوری اسالمي ایران 

برای تحلیگ کمي نظرات خبرفان نیز پرسشنامه ای طراحي شد ترا خبرفران بتواننرد

آیا اداره امور جوانان با تحقر شاخصهای انسجام و ثبات سیاستها ،روی ردهای مختلف شامگ روی رد کمي منطبر
جامع نگر و روی رد رهع موانع اجرا و  ( ...سیاسط) منطبر بوده اسط؟
آیا شاخصهای برنامه ریزی (تعیین مولفه های برنامهریزی ،تعریرف و تنظریم هرد
عملیاتي و  )...با نیاز های اداره امور جوانان منطبر بوده اسط؟
آیا شاخصهای ارایه تمدن و سب

بوده
هرا و برنامره هرای کمي منطبر
بوده

زندفي اسالمي ،شناسایي به موقع تهدیدها ،هرصتها ،ضرعف و قروت کمي منطبر

و ( ...هدایط و رهبری) با نیاز های اداره امور جوانان منطبر بوده اسط؟

بوده

آیا شاخصهای نگرش سیستمي ،الزامات قانوني ،پاسخگویي قانون و ( ...هماهنگي) با نیراز اداره امرور کمي منطبر
جوانان منطبر بوده اسط؟

بوده

آیا شاخصهای ایجاد شاخه جوانان در احزاب ،بسیج دانش آموزی و دانشجویي ،مشاورین جوان دولرط کمي منطبر
و ( ...سازماندهي) با نیاز اداره امور جوانان منطبر بوده اسط؟

بوده
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جمعبندي

چک ليست تجارب نظام در حوزه اداره امور جوانان

نظرات

آیا شاخص ها یي مثرگ عمل ررد نظرام مردیریتي کشرور ،توهیرر شرورایعالي جوانران ،سرازماندهي
ساختارهای مناس  ،مشارکط جوانان در مسئولیط های اجرا یي و ( ...پیاده سازی و اجرای) با نیاز
اداره ام ور جوانان منطبر بوده اسط؟
آیا شاخص های تاثیر نظارت وکنترل بر اصالح راهبردها ،ساختارهای موثر نظارت ي ،سیسرتم خرود
نظارت ي و خود کنترلي دیني در مسایگ تربیتي جوانان و ( ...نظارت و کنترل) با نیازها ی اداره امور
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جوانان منطبر بوده اسط؟



بوده
کمي منطبر
بوده

آیا راه ارهای مراقبط از الگوهای رقی  ،تغییر ظرهیط دانشگاهها ،هناوری اطالعات و ( .. .کنتررل نسبتا منطبر
تغییرات محیطي) با نیاز اداره امور جوانان منطبر بوده اسط؟

بوده

آیا تدابیری مثگ دیدفاه راهبردی  ،ه ماهنگي بین سازمانها و تقسریم کرار ملري  ،همراهنگي بر ین
قوانین و مقررات  ،اصالح ساختارها و  ...برای مقابله با (چالشها) در اداره امور ج وانان من طبر
بوده اسط؟
آیا اداره امور جوانان با اهدا

انقالب اسالمي (تعالیم دین مبی ن اسالم  ،مقابله با حصرر اقتصرادی،

پاسخ به انتظارات بین الملل ي و ارایه الگوی تربیتي جوانان ،هویط ملى جوانان متناس
انقالب اسالمى ،اصالح الگوی مصر

و  )...منطبر بوده اسط؟

با آرمانهاى

کمي منطبر
بوده
نسبتا منطبر
بوده

 .9تحليل شکاف وضعيت مطلوب با وضعيت موجود
با مقایسه وضعیط مطلوب در برنامه های و سیاستهای کلي کشور در حروزه جوانران و
وضعیط موجود ش ا

موجود میان این دو وضعیط مشرخص مري فرردد .تعیرین هاصرله

وضعیط موجود با نیگ به اهدا
اصالح امور نقش حیاتي دارد.
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تجارب کشور در اداره امور جوانان
سازمان ملي جوانان

ایجاد ساختار مقتدر متولي امور جوانان
ساماندهي امور جوانان

ستاد ساماندهي امور

 -1کمیسیون ازدواج و خانواده جوانان -2،کمیسیون مشارکط اجتمراعي و

جوانان در وزارت

هویررط جوانرران -3 ،کمیسرریون اقتصرراد ،اشررتغال و مس ر ن جوانرران-4،

ورزش و جوانان

کمیسیون اوقات هراغط و آسری هرای اجتمراعي جوانران -5 ،کمیسریون
هضای مجازی جوانان -6،کمیسیون بین الملگ جوانان

تقویط سمن ها در
حوزه جوانان

وضعیط مطلوب و تجارب موهر

پنج ساله

آموزش و آموزش عالي  .3حقو و مشارکط جوانان  .4اوقات هراغرط.5
سیاسط ملي جوانان

رسانه ها و هناوریهرای اطالعرات و ارتباطرات .6بهداشرط و سرالمط.۷
خدمط نظام وظیفه .8اشتغال .9ازدواج .10مس ن جوانان .11مهراجرت.12
بزه اری  .13دختران و زنان جوان .14فروههای جوان با نیاز خاص
ضری

حرکط در مسیر
عدالط اجتماعي

1

هناوری ارتباطات
وزارت ورزش و
جوانان
دستاوردهای نظام
آموزشي کشور

جوانان

سازمان مردم نهاد جوانان اسط

عملیاتي شدن سیاسطهای اجرایي چهارده فانه .1:هویط دینري و ملري .2

توسعه

شورای عالي

به  25میلیون جمعیط جوان سرش ن کنیم به ازای هرر 15000نفرر تقریبرا
ی

تحقر اهدا
برنامه های

1500سازمان مردم نهاد  NGOمعتبر جوانان داریم که افر درواقع ایرن را

شورایعالي جوانان از
سال 13۷1تا 139۷
 38جلسه داشته

جیني قبگ از انقالب ،باالی پنجاه بود در حاليکره در سرال  94بره

عدد  38رسیده اسط .قبگ از انقالب قشر هقیرر مطلرر  46درصرد برود در
حاليکه در سال  ،93این عدد به  9.5درصد رسیده اسط.
پیشرهط آن زمینه ساز هرصتهای شغلي برای جوانان بود.
ادغام سازمان ملي جوانان و سازمان تربیرط بردني برا ی ردیگر برا هرد
کوچ

سازی دولط و کاهش بار اجرائي و برای نظارت و شفا سرازی

مقاله پهوهشي :ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس ففتمان والیط هقیه ،قانون اساسي و تجارب جمهوری اسالمي ایران 

جدول( )3شکاف وضعیت مطلوب و وضعیت موجود اداره امور جوانان

بیشتر در این حیطه عنوان شد.
 23برابر شدن جمعیط دانشجویي نسبط به قبگ از انقالب،
تعداد قابگ توجهي مصوبات داشته که شامگ سند سیاسرط ملري جوانران
و منشور ملي جوانان اسط.


 .1امام ميففط جرنگ در راس امرور اسرط ،االن هم مقام معظم رهبری ميفویند عدالط و پیشرهط در راس امور
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تجارب کشور در اداره امور جوانان
منشور تربیتي

 98محور

نظارت
رهبری

حاشیه نشیني ،اشتغال ،اعتیاد و  ...به رهبری فزارش بدهند.

قوانین غیر

جوانان داریم.

نظام آموزش
محور به
جای اشتغال
محور

ابتذال اخالقي

وضعیط موجود و تجارب ناموهر
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اجرایي

1500سند در حوزه

آسی ها علیه
جوانان
اعتیاد
رواج یاس و نا
امیدی
بهینه سازی

دوره سربازی باید

دوره نظام

دوره آموزش مهارتها

وظیفه

باشد

ازدواج

دردیدار رهبری با مسئوالن جوانان در دولط هفتم نسبط به آسریبها فالیره
کردند .هرمودند ما  20سال عق هستیم .افر به نیازهای طبیعري بره موقرع
مي پرداختیم .مش الت هعلي در زمینه اشتغال ،ازدواج ،مس ن تا ایرن حرد
نبود .موضوع جوانان ی موضوع حیثیتي اسط.
درحال حاضر شاهد چهارمیلیون مجررد براالی  30سرال هسرتیم .ایرن در
حالي اسط که ما  12میلیون جوان در سن ازدواج نیز داریم.
دختران مزدوج از تحصیگ روزانه محروم مي شوند که به نوعي تنبیه تلقري
مي شود.که با تشویر ازدواج همخواني ندارد.
40درصد جوانان مزدوج طال مي فیرند

اشتغال

نرخ بيکاری جوانان در ایران  29،4درصد اسط ،درحاليکه نرخ بيکراری

بي توجهي به
مطالبات
معیشتي
جوانان



رهبری با صراحط تائید و حمایط شده اسط.
دستگاههای اجرایي مرتبب با امور جوانان باید در حوزه آسی هرایي ماننرد

انباشط
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کگ در جامعه  12.2اسط،
در بخش اوقات هراغط  19سازمان اجرایي هعال موجود اسط اما هقب بره
بخش محدودی یعني  200هزار نفر از  15میلیرون نفرر جوانران کشرور از
اوقات هراغط

برنامه هرای اوقرات هراغرط بسریج و شرهرداریها و آموزشري پررورش ...
استفاده مي کنند 10 .درصد از جامعه هرد از برنامره ریزیهرا منتفرع مري
شوند در صورتی ه باید  80تا  90درصد جامعه استفاده کنند.

خروج
نخبگان از
کشور
غفلط از
مطالبه عدالط
جوانان
بحران جانشیني و
جوانگرایي در
دستگاههای اجرایي
بي توجهي دولط به
حوزه جوانان
دشوار بودن اجابط
مطالبات
سیاستگذاری سلیقه-
ناکارآمدی

ای

اجرایي امور

ضعف ساختاری

جوانان

حوزه جوانان
ضعف مدیریط در
حوزه جوانان

عدم نگاه جدی دولط به موضوع جوانان
در حوزه جوانان علیررغم توصریه هرای موجرود ابرزار الزم بررای تحقرر
اهدا در اختیار قرار نگرهته اسط.
بر اساس روی ردهای متفاوت مردیران در هرر دوره ای اولویتهرا متفراوت
بود.
ادغام ورزش و جوانان ی

اشتباه استراتهی

مقاله پهوهشي :ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس ففتمان والیط هقیه ،قانون اساسي و تجارب جمهوری اسالمي ایران 

تجارب کشور در اداره امور جوانان

بود.

رئیس سازمان ملي جوانان به عنوان معراون رئریسجمهرور ظرهیرطهرای
بسیار مهمي داشط که باید استفاده مي شد و افر اسرتفاده نشرده شراید بره
دلیگ ضعف مدیریط بوده اسط.
قرار بوده اسط سازمان ملي جوانان و وزارت ورزش جوانران بتوانرد برین

ضعف هماهنگي بین

دستگاههای مختلرف (مثرگ وزارت آمروزش و پررورش ،آمروزش عرالي،

دستگاهها

وزارت ارشاد ،صدا و سیما ،وزارت رهاه و تامین اجتماعي ،شرورای عرالي
انقالب هرهنگي) هماهنگي ایجاد ب ند.اما محقر نشده اسط.

عدم اجرای مصوبات

اکثر مصوبات این شورا در طول  24سال هعالیط آن اجرایي نشده اسط.
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تجارب کشور در اداره امور جوانان
شورای عالي جوانان
هقدان معیار و
شاخص ارزیابي
عمل رد

برنامه های موجود هاقد شاخصها و معیارهای قابرگ سرنجش هسرتند .در
برنامه های توسعه کمیتها بیان نشده اسط.
بودجه بخش جوانان در سال  95به  10میلیارد تومان رسرید .برا توجره بره

هقدان منابع مالي
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مستقگ حوزه جوانان

بودجه  120هزار میلیارد توماني دولط و رقم مذکور برای  25میلیرون نفرر
جوانان کشور تناس

معقولي وجود ندارد( .یعنري سرهم  0/006درصردی

بودجه برای حدود  30درصد جمعیط کشور)
در دیدارمسئول وقط سازمان ملي جوانان با مقام معظرم رهبرری (سرال86
محدودیط اجرایي
سازمان ملي جوانان

 )8۷،حضرت آقا به شدت سازمان را از ورود به امور اجرایي پرهیز دادند.
البته در دوره های بعد نگرش مذکور تغییر پیدا کرد و سازمان ملي جوانران
وارد بحثهای اجرایي شد .با ادغام در تربیط بدني نیز همه چیرز تعطیرگ
شد.

 .10الگوي راهبردي اداره امور جوانان
با توجه به تحلیگ محتوای کیفي و ارزیابي کمي عمل رد کشرور در اد اره امرور جوانران
الگوی راهبردی در این زمینه به ش گ زیر با ذکر برخي از مصادیر استحصال شرده در ایرن
پهوهش قابگ ارائه اسط.
به موج

الگوی مذکور متغییرهای تاثیر فذار بر الگوی راهبردی اداره امور جوانران در

دو فروه شامگ ارکان جهط ساز و ابعاد مدیریتي ارائه شده اند .مواردی چون تربیط انسان
اسالمي  ،نگاه همه سونگر و جامع به جوانران و ارتقرای هرهنرگ و هویرط دینري و ملري
جوانان به عنوان دکترین ،مشارکط جوانان در تعیین سرنوشط خود و اولویط امور مررتبب
با سب

زندفي به عنوان اهدا

و نهایترا تقویرط بنیره اقتصرادی جوانران و تغییرر نگررش

مسئولین به جوانان و همچنین ایجاد خود باوری مهمترین جهرط فیریهرای مطلروب نظرام
جمهوری اسالمي ایران در زمینه اداره امور جوانان قابگ ذکر هسرتند .بردیهي اسرط آمرال و
آرزوهای موجود در ارکان جهط ساز نظام تاثیر مهمي بر تجربیرات کشرور در حروزه اداره
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امور جوانان و ابعاد مدیریتي حاکم بر وضرعیط موجرود اداره امرور جوانران داشرته اسرط.



منطبر نبوده و نتیجه حاصگ از تعیین میزان ش ا

موجود ،ضمن تاکید برر لرزوم برازنگری

در اداره امور جوانان ،میزان تغییرات مورد نیاز را تعیین نموده اسط.
مشارکط بیشتر بخش خصوصي در اداره امور جوانان ،وافذاری مسئولیتهای اجرایي بره
جوانان ،هماهنگي بین دستگاه ها ،تعیین متولي مقتردر ،تقویرط عردالط اجتمراعي و تعیرین
شاخصهای ارزیابي مهمترین شاخصهای ابعاد مدیریتي در الگوی راهبردی پیشنهادی این
تحقیر در زمینه اداره امور جوانان اسط.

نمودار( )3الگوي راهبردي اداره امور جوانان

 .11جمعبندي و پيشنهادها

مقاله پهوهشي :ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس ففتمان والیط هقیه ،قانون اساسي و تجارب جمهوری اسالمي ایران 

بدیهي اسط چشم انداز موجود در ارکان جهط ساز اداره امور برا وضرعیط موجرود کرامال
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ارزیابي کلي این پهوهش از عمل رد کشور در حوزه جوانان این اسط کره هنروز برا شررایب
مطلوب هاصله قابگ توجهي وجود دارد (متوسب) در حالی ه انتظارات داخلي و خارجي در ایرن
زمینه عمل رد عالي بوده اسط .لذا اداره امور جوانان در کشور نیازمند بازنگری مي باشد.
بخش مهمي از نارسایيها در حوزه اداره امور جوانان تابعي از ضرعف مردیریط کرالن
کشور مي باشد.
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به موج

اصول مسلم مدیریط ،احراض شرایب تغییر بررای اصرالح ،نیازمنرد ففتمران

سازی در هر حوزه ای مي باشد .لذا هرفونه تغییر و اصالح در اداره امرور جوانران نیازمنرد
مقدماتي اسط که باید در ارکان جهط ساز برای آن اتخاذ تدبیر فردد .برفزاری همایشرهای
ملي با مشارکط حداکثری خبرفان و بدون اعمال سلیقه هرای شخصري ،فروهري و صرنفي
ی ي از ملزومات اثر بخشي مطلوب چنین روی ردی مي باشد.
عمل رد شورای عالي جوانان باید آسی

شناسي فردیده و برای نقاط ضعف ایرن نهراد

متولي امور جوانان چاره اندیشي فردد.
موضوع اشتغال جوانان ی

معضگ بین المللي اسط .اصوال بسیاری از مسائگ و معضرگهرای

مرتبب با جوانان مسایگ مشترك بین المللري هسرتند و مري تروان از تجربیرات مفیرد برخري از
کشورها و سازمانهای بین المللي در این زمینه استفاده نمود .لذا نباید برا نگراه غلرب و ارزیرابي
اشتباه این قبیگ مسایگ را محدود به کشورمان تلقي نموده و دچار یاس و نا امیدی شد.
ی

سری از مسائگ و مش الت مرتبب با جوانان تابعي از مسرائگ و مشر الت عمرومي

جامعه مثگ بحرانهای اقتصادی اجتماعي و تغییرات ت نولوژیر

هسرتند ،بنرابراین مسرائگ

مذکور بیشتر از این ه ریشه در مدیریط امرور جوانران داشرته باشرند در سرایر حروزههرای
عمومي ریشه داشته و مبتال به همه اقشار جامعه اسط .به نظرر محقرر بخشري از تفاوتهرای
موجود بین نسگ جوان امروز با نسگ جوان دهههای قبگ ناشي از تغییررات اجتنراب ناپرذیر
ناشي از پیشرهط علوم و هناوری بوده و منحصر به قشر جوان جوامع نميشرود و چنانچره
اقشار میانسال و یا بزرفسال امروز را با اقشار مشابه دورههای قبلي مقایسه کنیم ،تفاوتهرای
اجتناب ناپذیر مشابهي قابگ تشخیص خواهد بود.
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این با راه حگ های پویا و ت نی های سیستم داینامی
استاتی

به جای نسخه ها و روشهای ثابط و

باید به آنها پرداخط .این مسئله در ارتباط با مسایلي از جنس جوانان ،سرالمندان و

زنان نقش اساسي دارد.
آسی

شناسي و تعیین ت لیف ساختار متولي اداره امور جوانان و تعیین متولي مقتدر در

این حوزه ضرورت دارد.
تخصیص بودجه کراهي و متناسر

برا اولویتهرای موجرود در اداره امرور جوانران نیرز

ضروری اسط.
توسعه هناوریهای جدید مثگ هناوری اطالعات جهرط ایجراد هرصرتهای شرغلي بررای
جوانان مانند الگوی کشورهایي از قبیگ هند ،امری ا و اتحادیه اروپرا در ایرن زمینره بسریار
موثر خواهند بود.
مدیریط ظرهیطهای بخش خصوصي در حوزه جوانان حرکط در مسیری صحی بررای
اصالح محدودیطها و مسایگ و مش الت موجود در این بخش ارزیابي مي شود.
رهع موانع موجود برای هماهنگي بین دستگاههای مختلف در حوزه جوانان نیازمنرد بره
کارفیری ت نی های مدیریتي و استفاده از تجربیات متخصصران علروم مردیریتي و جامعره
شناسي اسط.
جوانگرایي و وافذاری مسئولیط بره جوانران نیازمنرد برنامره ریرزی مناسر

در زمینره

مقاله پهوهشي :ارائه الگوی راهبردی اداره امور جوانان بر اساس ففتمان والیط هقیه ،قانون اساسي و تجارب جمهوری اسالمي ایران 

مسائگ مرتبب با مدیریط به دلیگ ارتباط با مولفه های انساني ماهیط پویا داشرته و بنرابر

جانشین پروری ،عزم و اراده ملي برای حگ بحرران جانشریني در کشرور اسرط .بنرابر ایرن
توسعه راه ار مناس

در این زمینه بره ترتیر

اولویرط شرامگ اراده ملري و برنامره ریرزی

آموزشي مي شود .با توجه به این ه تحقر عدالط اجتماعي به عنوان ی ي از مهمترین ارکان
انقالب اسالمي مطرح شده اسط .لذا حرکط در زمینه جوانگرایي پاسخ منطقري بره مطالبره
عمومي جوانان در این زمینه تلقي مي شود.
از آنجا که هریچ نظرام مردیریط بردون کنتررل و ارزیرابي متصرور نیسرط ،لرذا تعیرین
شاخصهای ارزیابي عمل رد در حوزه جوانان برای اصالح وضعیط موجود و حرکرط بره
سمط وضعیط مطلوب در حوزه جوانان ضرورت دارد.
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