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  سند ملی توسعه ویژه فرا بخشی ساماندهی امور جوانان

  

  مقدمه

 1404با توجه به آرمان واالي چشم انداز جمهوري اسالمی ایران در افـق               

ري است توسعه یافته بـا جایگـاه اول اقتـصادي، علمـی و              ایران کشو «که  

فناوري در سطح منطقه با هویت اسالمی و انقالبی، الهام بخش در جهـان              

ضروري اسـت کـه در   » الملل اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین   

ریزي مدبرانه جمعی، ساز و کارهاي        پرتو ایمان، عزم ملی، کوشش و برنامه      

  .زم براي رسیدن به آن فراهم آیدنوین و ال

عملیاتی کردن ویژگیهاي چشم انداز و دستیابی به توسعه موزون و پایـدار         

حاصل هماهنگی و تعامـل سـه حـوزه انـسان، آمـوزش و تربیـت، نظـم و               

پایـدار کـشور، در گـرو     توسـعه  از ایـن رو تحقـق اهـداف   . باشد سازمان می

نگري و کردارها و حـضور    آیندهها، باورها،     چگونگی کمیت و کیفیت انگیزه    

و مشارکت نهادینه شده و پایدار مردم بویژه چگونگی و حـضور بزرگتـرین            

سرمایه کشور یعنی جوانان و کیفیت حـضور آنـان تحـت عنـوان سـرمایه            

این سرمایه حسب تجـارب علمـی، تـاریخی و        . باشد  انسانی و اجتماعی می   



٢ 

ه بـراي توسـعه پایـدار      تجربی جهانی مهمترین علت، انگیزه و عامل محرک       

  .باشد  ساله می20کشور و تحقق چشم انداز 

توسعه پایدار کشور مستلزم توسعه ساختارها و بهبود کارکردهـاي مـرتبط        

با امور جوانان کشور به عنوان بزرگتـرین عامـل و حـوزه سـازنده سـرمایه             

تـرین و دیرپـاترین عنـصر در          انسانی و اجتماعی و همچنین تعیین کننده      

تـرین   رینی براي تحقق پیش نیازها، الزامات و بسترها و از اساسـی       نقش آف 

  .باشد انداز می ابزارهاي تحقق چشم

 

   موجود یتوضع-1

 قانون برنامه سوم توسـعه اقتـصادي،        157در راستاي اجرایی شدن ماده      

اجتماعی، فرهنگی جمهوري اسالمی ایـران کـه منجـر بـه شـکل گیـري                

جدیدي در برنامه ریزي و مدیریت امـور   سازمان ملی جوانان گردید تحول      

بـا انجـام مطالعـات و تحقیقـات     . مربوط به جوانان در کشور ایجاد گردیـد     

گوناگون، شناسایی نیازها، تنگناها، تبیین نقـش دسـتگاهها و سـازمانها و             

همچنین تقسیم کار ملی وظیفه و مأموریت دستگاههاي مسؤول مشخص          

 سـازیهاي  انجـام شـده در سـطح           گردید چنانکه امروز در نتیجه ظرفیـت      



٣ 

 دســتگاه و 30حــدود (هــاي دولتــی  کــشور اعــم از دســتگاهها و ســازمان

، نهادهـا و    )بیش از چند هزار   (هاي عمومی و غیردولتی       و سازمان ) سازمان

فضاهاي مفید و مؤثر در حوزه جوانـان در اقـصی نقـاط کـشور، بـا منـابع            

گـسترش یافتـه    ) ریـال  هزار میلیارد    24ساالنه  (تخصیصی از سوي دولت     

  .است

علیرغم همه این تالشها بحث امور مربوط به جوانان در کشور با چالشهاي             

عمده اي نیز مواجه می باشد که در این بخش ابتدا شاخصهاي مربوط بـه               

  .گردد امور جوانان و سپس فرصتها و چالشهاي پیش رو ارائه می

 گویاي آن اسـت کـه   نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل مطالعات انجام گرفته 

هـا و نتـایج       هاي امور جوانـان در سـه حـوزه رسـمی، نظرسـنجی              شاخص

  :باشند تحقیقات میدانی به شرح زیر می

 23606829 برابـر بـا   1383 کشور در سال 29 تا 15جمعیت جوانان    -

 .شود  درصد کل جمعیت کشور را شامل می9/34نفر است که 

آنان در روسـتاها     درصـد  33 درصد جمعیـت جوانـان در شـهرها و         67 -

 تقریبـاً همچنـان ادامـه    1385ها تـا سـال   کنند و این نسبت     زندگی می 

 1383 تـا    1379هـاي     متوسط نرخ رشد جوانان طی سال     . خواهد یافت 



٤ 

 برابر متوسط نرخ رشـد کـل   3/2باشد که تقریباً   درصد می64/3برابر با  

ریـزي بلنـد مـدت و         است که بر ضرورت برنامـه     ) 59/1(جمعیت کشور   

یان مدت براي جوانان تأکید دارد؛ چرا که علیرغم کـاهش نـرخ رشـد      م

جمعیت کل، نرخ رشد جمعیت جـوان در بـاالترین میـزان خـود طـی                

تاریخ کشورمان قرار دارد و بـه لحـاظ جهـانی نیـز رتبـه دوم جمعیـت         

 1.ایم جوان را کسب کرده

باشـد    درصد می7/39 برابر 83نرخ مشارکت اقتصادي جوانان در سال   -

 درصد است این در حالی اسـت  7/19 شاخص نرخ بیکاري آنها برابر با  و

 بـوده کـه بطـور    5/26 برابـر  1379که نـرخ بیکـاري جوانـان در سـال       

 نرخ بیکاري    درصد کاهش داشته است،    1/5متوسط این شاخص ساالنه     

 علیـرغم افـزایش  . باشد  درصد می3/10برابر با 1383کل کشور در سال  

در دانـشگاههاي   تحـصیل   مـشغول بـه     جویان   درصدي تعداد دانـش    41

، نرخ بیکاري جوانـان  1379 نسبت به سال 1383دولتی و آزاد در سال    

بـوده کـه در       درصـد  28 برابر بـا     1379داراي تحصیالت عالی در سال      

                                            
 سنتز ملي نتايج پيش بيني جمعيت استانهاي کشور به تفکيک شهر و روستا -١
  ١٣٨١سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، پاييز )١٣٧٥-١٣٩٠(



٥ 

 چنین رونـدي نـشانگر   2. درصد افزایش یافته است5/37 به   1383سال  

 کـرده بایـد در       تحـصیل  آن است که به منظور مقابله با بیکاري جوانان        

هاي کاربردي منطبق بـا نیازهـاي         ریزیها در جهت توسعه آموزش      برنامه

 .جامعه و بازار کار تجدید نظر نمود

 بـه  1383 سـاله کـشور در سـال    29 تـا   15نسبت جوانـان بـا سـواد         -

 درصد رسیده است که این نسبت بـراي  5/96باالترین سطح خود یعنی  

و بـزودي شـاهد   . باشـد   درصد مـی 98ن درصد و براي پسرا   95دختران  

 .سواد خواهیم بود اي فارغ از جوانان بی جامعه

در سال  )  سال 18 تا   15(شمار جوانان تحت پوشش آموزش متوسطه        -

باشد کـه ایـن نـسبت بـراي            درصد می  6/58  برابر 1382-83تحصیلی  

 درصد است که در مقایسه بـا     8/56 درصد و براي پسران      5/60 دختران

 .، نرخ تحت پوشش تحصیلی کاهش یافته است 1379آمار سال 

علیرغم افزایش تعداد پـذیرش دانـشجویان در مراکـز آمـوزش عـالی               -

 میلیـون  9/1 به 79-80 میلیون نفر در سال     6/1دولتی و غیر دولتی از      

                                            
، مرکز آمار ١٣٨٣ و ١٣٧٩طرح آمار گيري از ويژگيهاي اشتغال و بيکاري خانوار،  -٢

  ايران



٦ 

 تحت پوشـش آمـوزش عـالی جوانـان در            ، شاخص 82-83نفر در سال    

 3/19 درصـد بـه      7/18طی این سـالها تغییـر محـسوسی نداشـته و از             

درصد افزایش داشته است این در حالی است که نسبت جمعیت جـوان      

 درصـد افـزایش     37آماده به تحصیل در دانـشگاهها طـی همـین دوره            

البته طی همین سـالها میـزان تحـت پوشـش دانـشجویان             . یافته است 

 درصد افزایش و نرخ تحت پوشـش دانـشجویان پـسر بـا          9/12دختر با   

با توجه به این که ارقام یاد شده        . رو به رو شده است     درصد کاهش    1/6

توان نتیجـه گرفـت کـه از یکـسو پـسران       تابعی از بازار کاري است، می  

جوان به دلیل عدم انطباق بازار کار  با مهارتهاي آموزش عـالی تـرجیح          

و از سـوي دیگـر    دهند که به طـور مـستقیم وارد بـازار کـار شـوند              می

هـا گزینــه دختـران بــراي ارتقـاي منزلــت    فرصـت آموزشـی تقریبــاً تن  

 .باشد اجتماعی آنان می

 4/18 سـال بـراي پـسران و         25میانگین سن ازدواج جوانان کشور از        -

 4/22 سـال بـراي پـسران و       6/25 به   1345سال براي دختران در سال      

 رسیده است که از یک طرف، نـشان         1383سال براي دختران در سال      



٧ 

و از طرف دیگر، نـشان دهنـده کـاهش    دهنده تأخیر در استقالل جوان   

 .باشد اختالف سنی بین پسران و دختران می

تعداد فضاهاي ورزشی که جوانان بیشترین استفاده کننـدگان از ایـن             -

ــی ــاکن م ــند ام ــال 10957از  باش ــگاه در س ــه 1380 ورزش  14118 ب

 افزایش یافته اسـت   1382در سال   ) اعم از خصوصی و دولتی    (ورزشگاه  

 .باشد  با میزان جمعیت جوان کشور متناسب نمیکه به هیچ وجه

  به 1379در سال    فر ن 545،386 هاي عمومی از   جوانان عضو کتابخانه   -

 افزایش یافته است که رشـدي معـادل         1383 نفر در سال     1،273،543

 . درصد را نشان می دهد64

 حلقه  787تعداد فیلمهاي تولید شده توسط انجمن سینماي جوان از           -

 کـاهش یافتـه     1383 حلقه فیلم در سـال       561 به   1379فیلم در سال    

 . درصد کاهش را نشان می دهد28/ 7است که 

میزان برنامه هاي پخش شده امور جوانان از شبکه سوم سیما و خبـر               -

 4875 بـه    1383  ساعت بوده که در سال        5116 حدود   1379در سال   

 . درصد کاهش یافته است7/4ساعت رسیده که 



٨ 

 میلیون نفر در سـال      3/6انان از اوقات فراغت از      میزان بهره مندي جو    -

  3. افزایش یافته است1383 میلیون نفر در سال 4/15 به 1379

هـا و     از سوي دیگر نتایج مطالعات و تحقیقات مربوط به بررسی نگـرش           

 : دهد ارزشهاي جوانان نشان می

 درصد به مقدار متوسط احساس نزدیکـی  34 درصد جوانان زیاد و      55 -

  . ارندبه خدا د

 88کننـد،      درصد جوانان نسبت به ایرانی بودن خـود افتخـار مـی            89 -

درصد آنان نسبت به آمیخته بودن تمـدن ایرانـی بـا فرهنـگ اسـالمی                

 .کنند افتخار می

 .دهند  درصد جوانان اجازه هجوم بیگانگان به کشور را نمی95  -

هـاي     درصد جوانان معتقدند که فرهنـگ و تمـدن ایرانـی حـرف             88  -

براي گفتن دارد که این نشانگر آن است که جوانـان بـه عالیـق               مهمی  

 .دهند ملی و هویت ایرانی توجه زیادي نشان می

                                            
، سازمان ١٣٨٣وقات فراغت جوانان در برنامه چهارم توسعه،  برنامه ساماندهي ا-٣

  ملي جوانان



٩ 

مجموعه بررسیهاي به عمل آمده از وضعیت امور جوانان در حوزه نگرشـها         

و ارزشها و همچنین شاخص هاي رسمی کشور در زمینه هـاي جمعیتـی،         

نشان دهنـده   ... اي اجتماعی و    ه  فرهنگی، شغلی، آموزشی، فراغتی، آسیب    

 :واقعیتهاي زیر می باشد

علیرغم افزایش جمعیت جوان کـشور طـی سـالهاي اخیـر متأسـفانه               -

کشور متناسب بـا ایـن رونـد    ... امکانات و فضاهاي تفریحی، ورزشی و    

توسعه نیافته است، از طرفی عالیق و خواسته هاي جوانان با محتواي             

 ورزشـی و تفریحـی از همـاهنگی الزم       فرهنگی، برنامه هاي ارائه شده   

برخوردار نبوده بطوریکه اغلب این برنامه ها بـصورت عرضـه محـوري             

طراحی و اجـرا گردیـده اسـت و بیـشتر جنبـه خودمدارانـه، مـبهم و          

  .نامتناسب با شرایط سنی جوانان داشته است

علیرغم اینکه آسیب هاي اجتماعی جوانان رو به گسترش بـوده، سـن         -

هاي اجتماعی کشور  ها کاهش یافته، تنوع آسیب   نواع آسیب ابتالي به ا  

شبیه بسیاري از کشورهاي پیشرفته اروپایی شده و مـصرف داروهـاي          

آرامبخش افزایش یافته، اما نگاه به آسیبهاي جوانـان تغییـر نیافتـه و          

ریـزي   همچنان معلول نگر بوده و تالشی در جهت تغییر نگاه و برنامـه        



١٠ 

فقـر، بیکـاري،    ( هـا   و تعدیل علـل بـروز آسـیب       اي    یشهبراي برخورد ر  

 .است  انجام نشده ...)هاي اجتماعی و محدودیت تبعیض،

هـاي آمـوزش رسـمی و توسـعه         با توجه به بسط و توسعه کمی برنامه        -

دانــشگاهی و مراکــز آمــوزش عــالی و افــزایش قابــل مالحظــه فــارغ  

ذب التحصیالن دانشگاهی بدلیل ناتوانی در بستر سازي مناسب در جـ          

و ایجاد اشتغال آنان متأسفانه کشور بـا افـزایش نـرخ بیکـاري جـوان              

  .باشد تحصیل کرده مواجه می

توسعه و گسترش شبکه هاي ارتباطی و اطالعاتی و دسترسـی آسـان              -

جوانان به اینترنت از یک سو و ناهمخوانی و اخـتالف در سـاختارهاي           

ادگی اجتماعی و فرهنگی در میان ملـل مختلـف همـراه بـا عـدم آمـ                

جوانان براي پذیرش و هضم صحیح و منطقی این اطالعـات از سـوي              

دیگر سبب شده است که از یک طرف پدیده جهـانی شـدن کـه فـی                 

نفسه داراي مزایاي بسیار مفید براي جوانان در تعامل با فرهنگ بـین            

الملل و شکل گیري هویت جهانی آنان ضمن اعتقاد کامل بـه هویـت            

بـه عنـوان یـک معـضل اساسـی بـراي       ملی و دینی خـود مـی باشـد      

مسوولین و خانواده ها تبـدیل گـشته و از طـرف دیگـر بـدلیل عـدم                  



١١ 

روزآمد بودن،  نهاد خانواده و مدرسه در برخورد و هدایت صحیح ایـن          

نوع مسائل، منفعالنه عمل کرده که جامعه شاهد افزایش بیش از حـد           

  .شکاف بین نسلی می باشد

  

  ر جوانان  امکانات و قابلیتهاي امو-2

هـاي   نسبت باالي جمعیت جوان به کل جمعیت، یکی از ظرفیـت      -1

توان  ریزي دقیق می    بالقوه بخش جوانان است که در صورت برنامه       

وري نظـام را در   مند شد و بهـره  در راستاي توسعه ملی از آن بهره      

البته این نـسبت در اواسـط برنامـه چهـارم           . ابعاد مختلف باال برد   

 درصـد خواهـد   22/35ه باالترین حـد یعنـی  ب )1385یعنی سال   (

رو به کاهش، بـا آهنـگ        رسید و در طول برنامه بیست ساله روند       

را دنبال خواهد کـرد  ) 1402 درصد در سال  31یعنی  (بسیار کند   

انداز و محوریت  که با توجه به نقش جوانان در تحقق اهداف چشم        

 تنهـا   ایـن نـسبت بـاال نـه       ) جوان محوري ( چهارم    آنان در برنامه  

شود، بلکه یک فرصت طالیی اسـت کـه بایـد از          چالش فرض نمی  

  .آن استقبال نمود
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غنی بودن فرهنگ دینی و ملی ایران که بر استفاده از فرصت هـا             -2

و تواناییهاي جوانان و تقویت روحیه تعاون و نوع دوستی در میان          

آنان تکیه دارد، در کنار گرایش بسیار باالي جوانان در جهـت بـه           

ت در آوردن تواناییهاي خود و ایفاي نقش موثر در جامعه، از       فعالی

ریزان امـور     هاي مهم کشور است که باید مورد توجه برنامه          فرصت

 .جوانان قرار گیرد

   ایـران   اسـالمی   جامعـه    توسـعه   نظیر بـراي     بی   فرصت   یک  جوانان -3

   کـه   فردي   منحصر به    پتانسیل دلیل برخورداري از    آنها به . هستند

  تواننـد عامـل    مـی  ، دارنـد    بزرگـساالن    بـه    نسبت   آینده  رشناختد

  آنهــا بــا درك.  باشــند  آینــده  دهنــده  و گــسترش  بخــش ســرعت

کنند،    می  اقتصاد را کشف    جدید  هاي   حوزه ، جدید   جامعه  تغییرات

   نفــع  موجـود را بـه   نوردنـد و ســاختارهاي  مـی   را در  آن مرزهـاي 

تـوان بـه نقـش        ـ به عنـوان مثـال، مـی        شکنند   می   در هم   توسعه

آفرینی جوانان در سطوح ملی و جهانی و حـضور افتخـار برانگیـز          

هاي ورزشـی همچـون المپیـک اشـاره           آنها در المپیادها و صحنه    

   جدیـد، تحـول    در جامعـه  کـه    گفت  توان   می    دلیل  همین    به .کرد
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 در   جوانان    فرآیند مشارکت    به  وابسته   کامالً   آن   و سرعت   اقتصادي

 .باشد می   جامعه  و اجتماعی  اقتصادي حیات

اي شـدن     المللـی، شـبکه     گسترش تبادالت بـین فرهنگـی و بـین         -4

تعامالت اجتماعی، امکان دسترسی آسان بـه اطالعـات، افـزایش            

ارتباطات جوانان بـا سـایر کـشورها از طریـق فـضاهاي مجـازي،               

 در فرآینـد    سـاز تـدوین     هاي اطالع رسانی، زمینـه      گسترش شبکه 

نظیر در راسـتاي ارتقـاي هویـت ملـی،      جهانی شدن و فرصتی بی    

 .آید المللی جوانان به شمار می مذهبی و بین

ها و دستگاههاي مـسؤول   وجود منابع اعتباري مناسب در سازمان     -5

هاي فراهم شده در بعد از پیـروزي انقـالب اسـالمی در               و ظرفیت 

سـازمانهاي مـسوول   حوزه امور جوانـان از جملـه افـزایش تعـداد       

دولتی و نهادهاي عمومی در کنار شمار قابـل توجـه و توانمنـدي        

باالي سازمانهاي غیردولتی جوانـان، خـود فرصـتی اسـت کـه در         

تـوان ازآن در جهـت    ریزي منسجم و هدایت این منابع مـی         برنامه

  .رفع نیازهاي اساسی جوانان و ساماندهی امور آنان استفاده نمود
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ریـزي   توان نتیجه گرفت کـه برنامـه   ها و امکانات می قابلیتبا توجه به این    

براي امور جوانان یک انتخاب نیست، بلکه یـک ضـرورت اجتنـاب ناپـذیر               

  .است

  

  ی  تنگناها، مسائل اساس-3

هاي موجود در بخش جوانان کشور را         براساس مطالعات انجام شده، چالش    

بنـدي    ین تقـسیم  هاي نـو    هاي قدیمی و چالش     توان به دو دستۀ چالش      می

هاي قدیمی شامل پایین بودن شاخص مـشارکت اقتـصادي و             چالش: کرد

افزایش نرخ بیکاري، عدم استفاده بهینه از اوقات فراغت، باال بـودن سـرانه      

ــان،   ــواد در بخــشی از جوان ــه و بزهکــاري و مــصرف م رفتارهــاي مجرمان

 زنـدگی  هاي  ها و رفتارهاي خطرساز و پایین بودن مهارت         گسترش بیماري 

هاي ارتباطات و  آوري هاي جدید شامل فن     شود؛ چالش   می.... و اجتماعی و    

  .گردد سازي و تبادل بین فرهنگی می اطالعات، جهانی

ــا چــالش هــاي بخــش جوانــان بــویژه   نکتــه در خــور توجــه در برخــورد ب

بـدین معنـی کـه یـک     . هاست    هاي نوین، ماهیت دوگانه این چالش       چالش

آیـد، فرصـت    تهدیدي بـراي جوانـان بـه شـمار مـی         چالش همان طور که     
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گرچـه در دهـه اخیـر شـاهد     . شـود  ممتازي نیز براي آنـان محـسوب مـی       

هـا چـه در سـطح ملـی و چـه در سـطوح        اقداماتی براي رفع ایـن چـالش     

ایم، تجزیـه و تحلیـل وضـع موجـود نـشان دهنـده وجـود             المللی بوده   بین

ان و دسـتگاهها مـرتبط بـا    هاي عمده زیر در دو حوزه نیازهاي جوان     چالش

  :باشد امور جوانان می

 هـزار جـوان بیکـار در ایـران          300 میلیـون و     2در حال حاضر حدود      -

 درصـد گـزارش شـده       7/19وجود دارد و نرخ بیکاري جوانان بیش از         

 درصـد   9/16 درصد و بـراي پـسران        33است که براي دختران جوان      

 .می باشد

کاهش یافتـه و سـیر مهـاجرت         توسعه منابع انسانی در ایران        شاخص -

عـدم  . نخبگان جوان ایرانی به سایر کـشورها در حـال افـزایش اسـت             

هـاي مـرتبط بـا جوانـان      ریـزي  توجه به توسعه منابع انسانی در برنامه      

یکی از مسائل و مشکالت اساسی این حوزه می باشد که بـا توجـه بـه     

اي روند سریع تغییرات در جهان، در آینده نزدیـک بـه چـالش عمـده              

مبدل خواهد شد که کاهش شدید سرمایه نیروي  انسانی کشور را بـه        

 . دنبال خواهد داشت
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هاي جوانان ایرانـی، احـساس عـدم پـذیرش            یکی از مهمترین دغدغه    -

جامعه نسبت به حقـوق و منزلـت اجتمـاعی آنـان اسـت؛ چنـان کـه              

علیرغم میل به مشارکت فراوان جوانان، زمینه واگذاري مسؤولیت بـه           

جوانـان بـر ایـن    . شـود   فراهم نگردیده و به آنها کمتر اعتماد مـی     آنان

نهاد خـانواده، حکومـت و مـسؤولین، حقـوق          : باورند که جامعه اعم از    

. انـد   شناسند و فقط براي جوانان تکلیـف قائـل          آنان را به رسمیت نمی    

فقدان و کمبود قوانین کافی در جامعه براي دفـاع از حقـوق جوانـان،          

 نهادهاي مسؤول و متولی امور جوانان، کاهش انگیزه         کارکرد نامناسب 

هاي اجتماعی آنان علیرغم آمادگی و ظرفیـت بـسیار بـاالي              مشارکت

جوانان، موجب افزایش نگرانیهـاي آنهـا نـسبت بـه آینـده و کـاهش                 

هـاي قابـل      علیرغم شـروع حرکـت    . شادابی و روحیه نشاط شده است     

هـاي اخیـر، عملـی        توجه در جهت تغییر نگرش بـه جوانـان در سـال           

نشدن آن از یک طرف موجب کاهش اعتماد جوانان به خود و افزایش          

در میـان آنـان شـده اسـت  و از     .... رفتارهاي انزاواطلبانه، افسردگی و  

طرف دیگر سبب کاهش اعتماد آنان بـه جامعـه و کـاهش مـشارکت               

 .اجتماعی آنان گردیده است
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محـدودیت امکانـات و   حجم باالي اوقات فراغـت جوانـان در جامعـه،          -

منابع براي پاسخگویی به این نیازهـا، تفکـر دولتـی حـاکم بـر نظـام                 

ها به جاي تقاضا ـ محوري،   ریزي و اجرا، عرضه ـ محوري برنامه  برنامه

هـا و امکانـات موجـود، نقـش انـدك        عدم استفاده مناسب از ظرفیـت     

الهاي نهادهاي غیردولتی جوانان، روند روبه افزایش اوقات فراغت در س   

آینده براي جوانان، از مسائل اساسی جوانـان اسـت کـه دسـتگاههاي           

 .مرتبط در امور جوانان با آنها رو به رو هستند

هـاي بهداشـت و سـالمت در میـان         هر چند جوانان از لحاظ شـاخص       -

اما غالبـاً بـار فقـر بهداشـتی         , هاي جمعیتی قرار دارند   ترین گروه   سالم

, بیماریهاي حاد و مـزمن , ، بیکاريهاي جنگناشی از حوادث و آسیب  

هاي اقتصادي، فقر و تقسیم غیر عادالنـه ثـروت را         ها و تحریم  مجازات

تصادفات رانندگی و حـوادث، عمـده تـرین علـل           . دوش می کشند  ه  ب

اضطراب و  . مرگ و میر، بیماري و معلولیت نوجوانان و جوانان هستند         

نحه، خودکـشی،  افسردگی، فشار روانی، اختالالت استرس پـس از سـا        

 نیـز در ترکیـب بـا    -خود زنی یا دیگر اشکال خشونت ـ از جمله قتل  
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اي از وضـعیت بهداشـت جـسمانی و روانـی      یکدیگر تصویر آزار دهنده   

  .کنندجوانان را ترسیم می

تعارض در الگوها و نارسـایی در تولیـد کارهـاي فرهنگـی منطبـق بـا         -

ام و سـردرگمی در     وضعیت و موقعیت جهانی، زمـانی و مکـانی و ابهـ           

در برخـورد بـا مـسائل مبتالبـه جوانـان           ها که از یـک سـو        خط مشی 

همانند مد، موسیقی و روابط دختر و پسر، بجاي حل مسئله بـه پـاك       

پردازندو از سوي دیگر با ترویج عوام زدگـی و         کردن صورت مسئله می   

هـاي   هاي نامناسب تبلیغی از جملـه توسـل و تمـسک بـه روش              روش

مند در  بیه، تهدید وتحقیر بجاي تالش سازمان یافته و نظام      تطمیع، تن 

جهت ارائه مناسب نظام ارزشی اسالم به جوانان موجب بـروز تـضاد و              

 .سردرگمی هویت جوانان گردیده است

نگاه منفی به جوانـان، در حاشـیه قـرار دادن امـور جوانـان در نظـام                   -

در مقـاطع   گیر، محرومیت هر چه بیشتر دختران       تصمیم سازو تصمیم  

تحصیلی باالتر بویژه در منـاطق محـروم، دغدغـه کنکـور سراسـري و        

ورود به دانشگاه، سرگردانی و اتالف وقـت جوانـان در دوران سـربازي             
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از جملـه مـسائل و مـشکالت پـیش روي         .... مخصوصا در زمان صلح و    

  .باشدجوانان می

ي هــا هــاي فــوق، تنگناهــایی نیــز در ارتبــاط بــا حــوزه عــالوه بــر چــالش

خورنـد کـه اهـم     گیري و اجرایی دولت با امور جوانان به چشم مـی     تصمیم

  :از آنها عبارت اند

  فقدان دیدگاه راهبردي نسبت به جوانان و امور آنان  -

ناهماهنگی بین سازمانها و دستگاههاي هم عرض و موازي در ارائه خـدمات        -

 به جوانان به دلیل ضعف در تقسیم کار ملی

هـاي جـاري دسـتگاهها بـا          هـا و فعالیـت      ها، برنامـه   سیاست  ناهمخوانی    -

 انتظارات و نیازهاي جوانان کشور

ناهماهنگی بین قوانین و مقررات جاري کشور متناسـب بـا انتظـارات و                -

 نیازهاي جوانان 

نبود برنامه جامع ساماندهی در مورد جوانان و ضرورت پـرداختن بـه آن       -

  که این برنامه در صدد تغییر در آن است 

بدین ترتیب، رویارویی با این چالشها، ارتقاء و توانمندسازي جوانان ایجاب           

تـا   طـوري تـدوین گـردد   » سند ملی ساماندهی امور جوانـان     «کند که     می
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هـاي عظـیم ایـن گـروه سـنی پـیش از آنکـه                 توانایی استفاده از پتانسیل   

ساز یک تهدید واقعی شود در راستاي توسعه همه جانبه کشور بـوده       زمینه

  .و آن را به یک فرصت ملی تبدیل نماید

  

 هاي توسعه امور جوانان اهداف، سیاستها و برنامه-4

   هدف کلی و اهداف کیفی توسعه امور جوانان-1 -4

  :هدف کلی -4-1-1

ارتقاي بنیادي کیفیت زندگی در ابعـاد معنـوي، زیـستی، روانـی               

در امور مربوط جانبه آنان    سازي جوانان و مشارکت همه      واجتماعی، توانمند 

  به خود

  :اهدف کیفی -4-2-2

تحکیم هویت دینی  و ملی جوانان متناسب با میـراث ملـی، دینـی و                 -

  شرایط زمانی، مکانی و جهانی

تأمین نیازهاي اساسی جوانان بـا ایجـاد فـضاي امـن و سـالم و رشـد         -

 یابنده براي ارتقاي نقش کارآفرینی جوانان در امور مربوط به خود
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گیـر کـشور و       سـاز و تـصمیم       جوانان در نظام تصمیم    ارتقاي مشارکت  -

 بسط آن در عرصه عمومی

بـا محوریـت فنـاوري اطالعـات و         ایجاد زمینه بـراي اشـتغال پایـدار          -

ارتباطات با تاکید بر کارآفرینی و کارگستري جوانان در اقتصاد مبتنی        

 بر دانایی 

دیشی ان ارتقاي منزلت اجتماعی جوانان همگام با توسعه فرهنگ مثبت        -

 در فرهنگ عمومی جامعه

 انـسانی و اجتمـاعی       تحقق و تقویت جایگاه جوانان به عنوان سـرمایه         -

 کشور

تعیین جایگاه، نقش و مأموریتهاي اساسی دستگاههاي دولتی مـرتبط     -

با امور جوانان و تقـسیم کـار ملـی بمنظـور همـاهنگی و سـاماندهی                 

 فعالیتهاي بخشی و  فرابخشی در این زمینه

  و وظایف سازمانهاي غیردولتی در امور جوانانتعیین نقش -

 غیـر   یابی فعالیتهاي سازمانهاي دولتی و      همگرایی، هماهنگی و سامان    -

 .دولتی مرتبط با امور جوانان
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   راهبردها و راهکارهاي  فرابخشی و بخشی-5

 فرابخشیراهبردها و راهکارهاي   -الف  

ر کلیـت   با در نظر گرفتن سیاست جـوان محـوري و هویـت یـابی د              

ها و انجام اصالحات بنیادین در نظام بینشی، معرفتـی و رفتـاري در           برنامه

نظام تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور نسبت به جایگاه جوانان سیاست هـا    

  :هاي اجرایی فرابخش عبارتند از و خط مشی

گیـر   سـاز و تـصمیم    انجام اصالحات بنیادي در نگرش نظام تـصمیم        -1-الف  

کرد واقع بینانه و ارتقایی و فرصت تلقی نمودن جوانان به           کشور، پذیرش روی  

  :هاي انسانی و اجتماعی از طریق عنوان سرمایه

 تقویت و تعمیق هویت دینی و ملـی جوانـان از طریـق احیـاي              -1-1

  ارزشهاي  اسالمی وملی

ــه   -2-1 ــزایش اطالعــات روز آمــد و ارتقــاي ســطح آگــاهی و ارائ  اف

  ر جوانان در تمام سطوح مدیریتی هاي الزم مرتبط با امو آموزش

المللـی بـه منظـور کـسب           تقویت و افزایش سطح تعامالت بین      -3-1

بهترین تجارب جهانی و انتقال آن به سطوح مدیریتی و کارشناسـی            

  ساز کشور تصمیم
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 برنامه ریزي بر اساس تنوع نیازهاي جوان با گرایش حـداکثري            -4-1

  يمحور در تقاضا محوري و حداقلی در عرضه

 تثبیت نظام برنامه ریزي کشور در حوزه امور جوانان بر اسـاس              -5-1

هاي کمی و کیفی امور جوانان منطبق بر نتـایج مطالعـات و              شاخص

  تحقیقات

هاي مـرتبط بـا امـور         اصالح ساختارهاي اداري و تشکیالتی سازمان     ) 2-الف

ساز کشور جوانان با تأکید براستفاده از  جوانان در نظام تصمیم گیر و تصمیم            

  :از طریق

و دیگـر مجـالس   » مجمع ملی جوانـان « افزایش نقش و جایگاه  -1-2

  گیر کشور ساز و تصمیم جوانان در نظام تصمیم

   ایجاد کمیسیون خاص امور جوانان در کلیه ارکان نظام-2-2

 گسترش مداخلـه و مـشارکت جوانـان یـا نماینـدگان آنـان در               -3-2

  ریزي  سطوح مختلف برنامه

 در مجـامع و     »سـازمان ملـی جوانـان     «نونمند کردن حـضور      قا -4-2

  شوراهاي اجرایی کشور
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 بخشیراهبردها و راهکارهاي   -ب 

با در نظر گرفتن سیاسـت توانمنـد سـازي در کلیـت برنامـه هـا بـا                 

پذیرش رویکرد ارتقایی در ابعاد جـسمی، روانـی، اجتمـاعی و معنـوي در               

اجرایـی بخـش    راهکارهـاي   راهبردهـا و    حوزه هاي مختلف امـور جوانـان        

  :عبارتند از

  انجام مطالعات ملی در حوزه سیاستها و ساختارهاي مرتبط با جوانان؛) 1-ب

شناســایی نیازهــاي دختــران و پــسران جــوان بــا همکــاري کلیــه  ) 2-ب

  :دستگاههاي اجرایی از طریق

   جمع آوري مستمر اطالعات-

   تدوین و تعیین شاخصها با مالحظات جنسیتی-

 مستمر و ادواري به منظور بـه         مطالعات و تحقیقات    انجام -

اطالعات درباره نیازهاي جوانان و اولویت گـذاري     کردنروز  

 . آنها

اصالح نگرشها و باورها نسبت به نیازهاي دختران و پسران جـوان از       )  3 -ب

طریق اجراي برنامه هاي آموزشی، اطالع رسـانی و آگـاه سـازي در سـطوح           

  . مدیران رده باالي مرتبط با امور جوانانمختلف اجتماعی بویژه
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بررسی و مطالعه ساختار و ماموریت دستگاههاي دولتی مرتبط با امور            ) 4-ب

  جوانان به منظور

  . بهینه سازي وظایف آنان در قبال جوانان-

  . افزایش مشارکت انان براي بهبود وضعیت جوانان-

وازي  اصالح شرح وظایف دستگاههاي مسئول بـا هـدف حـذف مـ             -

  .کاري در حوزه جوانان و تقسیم کار ملی

ایجاد زمینه به منظور مشارکت حد اکثري سازمانهاي غیـر دولتـی در     ) 5-ب

  :ساماندهی امور جوانان از طریق

 شناسایی موانع فعالیت و مشارکت سازمانهاي غیر دولتی در امـور            -

  جوانان

ط بـا    کمک به تسهیل فرایند تاسیس سازمانهاي غیر دولتی مـرتب          -

  امور جوانان

برنامه ریزي به منظور تعامل سازنده و فعال بین سـازمانهاي دولتـی و         ) 6-ب

  :غیر دولتی از طریق

 شناسایی موانع همکاري سازمانهاي دولتی و غیر دولتی مرتبط بـا            -

  امور جوانان و تالش براي رفع آنها



٢٦ 

 شناسایی و ظایف غیر حاکمیتی قابل واگـذاري امـور جوانـان بـه                -

  .زمانهاي غیر دولتی و پیگیري تحقق آنهاسا

 زمینه سازي بـراي عـضویت نماینـدگان سـازمانهاي غیـر دولتـی               -

 .مرتبط با امور جوانان در مجامع و شوراهاي سازمانهاي دولتی

 ابعاد پرورشی و شخصیت جوانان با تأکید بر ارتقا و تقویـت       گسترش   )7 -ب

  : و خود اتکایی جوانان از طریقنهاد خانواده، فرهنگ عمومی و توانمندسازي 

 تقویت و گسترش فرهنگ دینـی و ملـی جوانـان و ایجـاد تحـول                 -

  اساسی در روشهاي انتقال مفاهیم مرتبط با آنها

 کمـی و کیفـی تولیـدات پژوهـشی، آموزشـی، فرهنگـی             گسترش -

هاي علمیـه و   ودینی جوانان توسط مراکز دانشگاهی، پژوهشی، حوزه  

  دستگاههاي مرتبط

  اي در امور جوانان  کمی و کیفی تولیدات رسانهترشگس -

اي بـویژه بـا     مهارتهاي فنی و حرفه  کمی و کیفی آموزش   گسترش -

 نوینرویکرد 

  ن به ویژه در ایام تابستان ساماندهی جامع اوقات فراغت جوانا-

  هاي گردشگري و ایرانشناسی  و تعمیق برنامهگسترش -
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  هاي زندگی   مهارت  کمی و کیفی آموزشگسترش -

   روانشناختی  کمی و کیفی خدمات مشاورهگسترش -

   تقویت و گسترش سطح پذیرش مسؤولیت اجتماعی جوانان-

   گسترش هم پیوندي و تفاهم بین نسلی-

 حمایت و تقویت نقش خـانواده در توانمنـد سـازي جوانـان بـویژه       -

  ...افزایش مهارتهاي زندگی و مسؤولیت پذیري و 

  گی و توجه به نخبگان جوان تالش براي رسید-

 مراکـز   پـژوهش سـراهاو    همکاري براي گسترش مراکز دار القران،      -

  جوییمشاوره دانش آموزي و دانش

مشاوره، هم    حمایت از مراکز و کانونهاي جوانان در زمینه جلسات         -

  پرسش و پاسخ ،اندیشی،گفتگو

ام جامع و    برخورداري جوانان از رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب نظ          )8-ب

  :تأمین اجتماعی از طریق

  اي جوانان اي و غیر بیمه  گسترش و توسعه خدمات بیمه-

   تسهیل شرایط ازدواج و پایداري نهاد خانواده در زوجهاي جوان-

   کوشش در جهت تأمین مسکن مناسب براي جوانان متأهل -
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هاي اجتماعی جوانان و کاهش عـوارض          پیشگیري و کنترل آسیب    -

  اي ناشی از آنو پیامده

   تالش جهت رسیدگی و توجه بیشتر به جوانان با نیازهاي خاص-

هـاي    تقویت و توسعه کار آفرینی، افزایش مهارتها و گسترش آموزش         )  9-ب

  :از طریق.)IT(هاي نویناي با رویکرد فنی و حرفه

هـاي    افزایش مشارکت جمعیت فعـال اقتـصادي جـوان در عرصـه           -

  مختلف جامعه

  ب اشتغال جوانان و کاهش نرخ بیکاري افزایش ضری-

  وري، تولید و درآمد ملی  تالش در جهت ارتقاي بهره-

اي   کارآفرینی، افـزایش مهـارت، گـسترش آمـوزش فنـی و حرفـه              -

  نوینجوانان متناسب با بازار کار و با رویکرد

هاي جوانـان از       بسترسازي جهت تعمیق و تحکیم حقوق و مسؤولیت        )10-ب 

  :طریق

یت شــناختن حقــوق جوانــان در کنــار ارائــه تکــالیف و  بــه رســم-

  و آموزش حقوق متقابل جوانان و ودیگرانهاي شهروندي  مسؤولیت



٢٩ 

 توسعه مـشارکت و شـهروندي تمـام عیـار، همـه جانبـه، فعـال و                  -

   شده جوانان خودجوش و نهادینه

سازي، ظرفیت سازي و اطالع رسانی بـه           بسط و گسترش فرهنگ      -

  ي حقوقی و قانونی مرتبط با جوانان اصالح ساختارها-

، توانمند  گیري شاخصهاي ارتقاي سطح کیفیت زندگی        و اندازه  دوینت) 11-ب

  سازي و مشارکت جوانان

هاي مربوط به ارتقـاي سـطح کیفیـت زنـدگی             گیري شاخص    اندازه عیینت

جوانان، مشارکت و توانمند سازي جوانان، همچون جوان محـوري، مثبـت       

سازمان مـدیریت   « و با همکاري     »سازمان ملی جوانان  «ط  توس... اندیشی و   

و کارشناسان و صاحبنظران امـور جوانـان، در شـش     » ریزي کشور   و برنامه 

  هاي اجراي برنامـه     گردد و در طول سال      ماهه اول اجراي برنامه تنظیم می     

هاي سنواتی قـرار   هاي عملیاتی ساالنه و بودجه   چهارم مبناي تنظیم برنامه   

  .گیرد می
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  اقدامات اجرایی سند-6

هاي امور جوانان توسط سازمان ملـی جوانـان و بـا             ساماندهی شاخص  -6-1

هـا در  ریزي کشور به نحوي که این شاخص      همکاري سازمان مدیریت و برنامه    

هاي برنامه چهارم مبناي ارزیابی تکلیف دستگاههاي اجرایی قـرار          طول سال 

  .گیرد

هنگ و هویت دینی و ملی جوانـان توسـط           تهیه برنامه ملی ارتقاي فر     -6-2

سازمان ملی جوانان و اجراي آن توسط وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی و                

 دستگاههاي اجرایی مرتبط

ه به تجربیـات  جمطالعه و پژوهش در مفهوم هویت و ابعاد آن با تو          -

 جهانی و فرهنگ ایرانی اسالمی

فردي، ملـی   توانمند سازي جوانان جهت دستیابی به هویت موفق          -

 ...دینی و

تقویت نهاد خانواده در زمینـه ایجـاد بـستر مناسـب بـراي شـکل             -

 گیري هویت جوانان

توانمند سازي محیط اجتماعی و فرهنگی در بستر سـازي هویـت             -

  یابی جوانان
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تهیه و اجراي برنامه جامع ساماندهی اوقات فراغـت جوانـان توسـط              -6-3

 ههاي عضو شوراي عالی جوانانسازمان ملی جوانان با همکاري دستگا

 اصالح نگرش و فرهنگ سازي -

تقویت نقش خانواده، نهادهاي مدنی و بخش خـصوصی در برنامـه            -

 هاي فراغتی

 بهینه سازي زیر ساخت هاي فراغتی -

 توسعه کمی و کیفی برنامه هاي فراغتی -

 توانمند سازي ساختارهاي اجرایی مرتبط با اوقات فراغت جوانان -

هیه و اجراي برنامه توسعه منابع انسانی و اشتغال جوانان بـه عنـوان            ت -6-4

 مهمترین اولویت

 )IT( ارتقاء و توانمند سازي جوانان در حوزه فناوري اطالعات -

بـا اولویـت    ( بستر سازي در جهت فعالیته اي اشتغال زایی جوانان         -

 )سال29-20

  اطالع رسانی و شفاف سازي بازار کار -

نهادینه نمودن   و اصالح نگرش در زمینه اخالق کار      فرهنگ سازي    -

 )سال15-19با اولویت( کار آفرینی در جوانان
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 دسترسی جوانان به فرصتهاي شغلی برابر -

  برنامه ویژه اشتغال جوانان -

تهیه و اجراي برنامه ملی ساماندهی ازدواج جوانـان توسـط سـازمان           -6-5

 اي عالی جوانانملی جوانان با همکاري دستگاههاي عضو شور

 توانمند سازي جوانان در امر ازدواج -

 تسهیل ازدواج جوانان -

  تقویت و تحکیم نهاد خانواده زوجهاي جوان -

تهیه برنامه جامع نظام رفاه و تأمین اجتمـاعی توسـط سـازمان ملـی             -6-6

جوانان و اجراي آن توسـط وزارت رفـاه و تـأمین اجتمـاعی و دسـتگاههاي        

 .مرتبط

 سطح دسترسی جوانان به بیمه هاي اجتماعیافزایش  -

 توسعه رفاه اجتماعی جوانان -

 توانمند سازي جوانان با نیازهاي خاص -

  پیشگیري و کاهش آسیبهاي اجتماعی جوانان -

 تهیه و اجراي برنامه ملی توسعه و ارتقـاي مـشارکت جوانـان توسـط        -6-7

  مرتبطسازمان ملی جوانان با همکاري وزارت کشور و دستگاههاي
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  تقویت سرمایه اجتماعی جوانان -

توانمند سازي جوانان به منظور ایجـاد رو حیـه مـشارکت جـویی               -

  فعال و خود جوش

توسعه کمی و کیفی سازمان هاي غیـر دولتـی جوانـان در ابعـاد                - 

  اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی

  تثبیت و ارتقاي برنامه هاي مشارکت جوانان -

واده، مدرسـه و محـیط بمنظـور رشـد و           توانمند سازي نهـاد خـان     - 

  پرورش روحیه مشارکت جویی فعال و خود جوش جوانان

تهیه برنامه ملی حفظ و ارتقاء، سالمت جسمانی، روانـی و اجتمـاعی             -8 -6

جوانان توسط سازمان ملی جوانان و اجراي آن توسط وزارت بهداشت، درمان           

 و آموزش پزشکی و سایر دستگاههاي مرتبط

  سالمت جسمانی، بهداشت و تغذیه جوانانبهبود  -

   مشاوره و روانشناختیخدماتساماندهی  - 

  توسعه و تعمیق بهداشت روانی جوانان -

  گسترش و تقویت امنیت روانی، اجتماعی و سیاسی براي جوانان -
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 تهیه برنامه ساماندهی مطالعاتی علمی و پژوهشی حوزه جوانان توسط           -6-9

 اي آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوريسازمان ملی جوانان و اجر

  ساماندهی و نهادینه نمودن مطالعه و پژوهش در حوزه جوانان -

توسعه تعامالت بین الملل جوانان با تأکیـد بـر مطالعـات علمـی و           -

 پژوهشی

 سامان یابی و ارتقاي امور نخبگان جوان کشور -

  جوانانآموزش و تقویت نیروي انسانی متخصص و کارآمد امور -

 تدوین و روز آمد نمودن شاخص هاي کمی و کیفی امور جوانان -

  توانمند سازي جوانان در زمینه اطالعات و رایانه - 

 تهیه و اجراي برنامه اصالح ساختار و منابع و ارتقـاء و توانمندسـازي      -10 -6

امور جوانان توسـط سـازمان ملـی     )  غیر دولتی  -دولتی  (سازمانهاي مسؤول   

 ریزي کشورا همکاري سازمان مدیریت و   برنامهجوانان ب

 اصالح قوانین و مقررات و ساختار نظام اداري کشور به نفع جوان -

 تدوین و  اجراي تقسیم کار ملی -

هـاي جدیـد در     بهینه نمودن نظام مدیریتی کشور و ایجاد ظرفیت        -

 نظام اداري به نفع جوانان
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ري از طریــق تقویــت نقــش نظــارتی دولــت و کــاهش تــصدي گــ -

 واگذاري امور غیر حاکمیتی سازمانهاي غیر دولتی جوانان

 هاي مسائل جوانان متناسب سازي منابع کشور با نیازها و اولویت -

سازمانهاي مسؤول در   ) وري  ارتقاي بهره ( کارآمد و اثربخش نمودن    -

 امور جوانان با تأکید بر توسعه منابع انسانی

مسکن جوانان توسط سازمان ملـی جوانـان و          تهیه برنامه ساماندهی     -11 -6

اجراي آن توسط وزارت مسکن و شهرسـازي و بـا همکـاري بانـک مرکـزي        

  جمهوري اسالمی ایران

 شفاف سازي و اصالح نگرش به مسکن جوانان -

 توانمند سازي جوانان در زمینه مسکن -

 ظرفیت سازي مسکن جوانان -

 توسـط سـازمان    نهاد خـانواده اي برنامه ملی ارتقاي نقش  تهیه و اجر   -6-12

 ملی جوانان با همکاري مرکز امور مشارکت زنان و دستگاههاي مرتبط

هاي غیر دولتی و مردمی مـرتبط بـا امـور            شناسایی و تقویت تشکل    -6-13

 جوانان توسط سازمان ملی جوانان
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  هاي کمی شاخص
توان به شاخصهاي معدودي در ارتباط با اهداف کمی اشـاره نمـود   است، فقط مینظر به اینکه تاکنون اغلب شاخصهاي مرتبط با این اهدف تهیه نشده     

  :این شاخصها عبارتند از
  

  عنوان اهداف کمی
  واحد نشانگر شاخص

 1388 پایه سال گیري اندازه
  3/51  8/41  درصد  نسبت جمعیت فعال به جمعیت جوان 

  3585    ار نفرهز  تعداد فرصتهاي شغلی جوانان در طول برنامه
  10902  7317  هزار نفر   سال15-29جمعیت شاغل جوانان 

  5/87  2/74  درصد  نسبت جمعیت شاغل جوان بر جمعیت فعال
 اشتغال

  5/12  8/25  درصد  نرخ بیکاري جوانان
  23520  17160  واحد  واحد مسکونی خاص جوانان براساس الگوي جدید
  مسکن  188000  128128  واحد  شورواحدهاي مسکونی جوانان از کل تولید مسکن ک

  1/22  21  درصد  واحدهاي مسکونی استیجاري به کل مسکن
  100  2/96  درصد   میزان با سوادي جوانان 

  آموزش   30  18  درصد  نرخ تحت پوشش آموزش عالی 
  800  400  هزار نفر   اي  میزان آموزشهاي فنی و حرفه

  



٣٧ 

 

  عنوان یاهداف کم
  واحد نشانگر شاخص

 1388 پایه سال گیري اندازه
  939  681  هزار نفر  تعداد سالیانه ازدواج

  5/5  75/2  درصد  متوسط رشد سالیانه ازدواج
  ازدواج  5/5  11/9  درصد  متوسط رشد سالیانه طالق

  3/10  8/10  درصد  نسبت طالق به ازدواج
  350  390  میلیون نفر روز نیاز فراغتی جوانان

  110  82  میلیون نفر روز هاي فراغتی وشش برنامهجمعیت جوان تحت پ
  اوقات فراغت  4/31  21  درصد  نسبت پوشش برنامه اوقات فراغت به نیازهاي فراغتی

  75  3/49  درصد  مند نسبت جمعیت جوان بهره
 70 33 درصد شکل گیري

 هویت دینی 92 88 درصد  اعتقادي
 75 66 درصد  رفتار دینی

 85 75 درصد ملیهویت 

  هویت
 )فردي ـ ملی ـ دینی(

 90 82 درصد  هویت مشترك دینی و ملی

  . شاخصهاي مربوط به رفاه و تامین اجتماعی، بهداشت و سالمت و فرهنگ در اسناد مربوط ذکر گردیده است −



٣٨ 

ی در بـر  هاي کیفی مربوط به امور جوانان را در ابعاد هویت دینی، هویت ملـی و هویـت مـشترك دینـی و ملـ             شاخصهاي هویت جوانان، مولفه    −

گردند که هر کـدام از ایـن    گیري اعتقادات و رفتارهاي دینی محاسبه می گیرند که این شاخصها خود بر اساس خرده مقیاسهایی نظیر شکل         می

 . گردند خرده مقایسها نیز بر اساس یکسري سواالت ارزیابی می

  

  سازماندهی اجرایی سند

باشد و موظف است با همکاري دستگاههاي دولتی و نهادهاي عمـومی    سند می        سازمان ملی جوانان مسوول اجراي مفاد این     

نامه را در چارچوب سیاستهاي اجرایـی تـدوین و بـر         ذیربط و سازمانهاي غیر دولتی امور جوانان راهکارهاي اجرایی مفاد این آیین           

ریزي کـشور بـراي هیئـت     مدیریت و برنامهحسب مورد، اجراي آن را پیگیري و هر شش ماه یکبار گزارش آن را از طریق سازمان                

  .وزیران ارسال نماید
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  اهداف کمی طی سالهاي برنامه

  پوشش به هزار نفر

 1384پوشش  عنوان ردیف
ــش  پوشـــ

1385 

ــش  پوشـــ

1386 

ــش  پوشـــ

1387 

پوشـــــش 

1388 

 7,500 6,700 5,200 4,500 3,900 اجراي برنامه اوقات فراغت جوانان  1

  211,520  192,526  176,956  160,975  145,288 اجراي برنامه مسکن  2

  2,400  2,200  1,700  1,600  1,400 اجراي برنامه ازدواج  3

  1,900  1,750  1,600  1,500  1,400 ارتقاء فرهنگ و هویت دینی و ملی جوانان  4

  2,791  2,685  2,528  2,351  2,242 اجراي برنامه اشتغال ویژه جوانان  5

  10,000  8,005  7,400  7,000  6,500 ارتقاء مشارکت جوانان  6

  2,600  2,500  2,400  2,200  2,000 هاي مطالعاتی و پژوهشی  اجراي برنامه 7

  2,750  2,350  2,150  2,000  1,942 هاي غیردولتی  اجراي برنامه شناسایی و توسعه تشکل 8

  2,200  1,800  1,400  1,200  800 اجراي برنامه رفاه و تامین اجتماعی  9

  3,500  3,200  3,000  2,500  2,000 تقاء سالمت جسمانی و روانی و اجتماعی جوانان اجراي برنامه حفظ و ار 10
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   قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادي، اجتماعی112ماده 

 و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران
  

دولت مكلف است، بـه منظـور تبيـين و تقويـت جايگـاه جوانـان در جامعـه، بـه عنـوان            
ه انساني و اجتماعي كشور و عنايت و اهتمام ويژه به اعـتال و رشـد و تعـالي نـسل        سرماي

هــاي اجرايـي الزم، مــشتمل بــر   جـوان، برنامــه سـاماندهي امــور جوانــان، حـاوي برنامــه   
انديـشي نـسبت بـه جـوان،      هـاي اصـالح نگـرش عمـومي و ايجـاد فرهنـگ مثبـت              شيوه
دسازي و ارتقـاي سـطح مـشاركت    سازي براي رشد فكري، علمي، حضور، توانمن       زمينه

همه جانبه آنان در فرايند توسعه پايدار كشور، افزايش رفاه سالمت جـسمي و روانـي و        
هـاي شـغلي، ازدواج،    ايجاد شوق، انگيزه و اميد به آينده در ميان جوانان و رفع دغدغـه     

هاي اجتماعي آنان در چارچوب نگرش فرابخشي و به عنوان يك خط      مسكن و آسيب  
ــا اســتفاده حــداكثر از ظرفيــت مــشي م هــاي اجرايــي و  هــاي موجــود دســتگاه حــوري ب
گيري از اصالح سـاختارهاي   سازي در كشور و نيز بهره هاي غيردولتي و ظرفيت    سازمان

نظام اداري، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، از طريق اعمال نظام مديريت راهبردي، در            
  .تصويب اين قانون تهيه نمايدچارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از 

 
  


