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پیرامون مفهوم جوان و جوانی تطبیقی اي مطالعه  

 

   *جعفر سطوتی 

 چکیده

روش تحقیق اسنادي و از  با استفاده ازگذاشته است، تالش دارد تا  مفهوم جوان و جوانیاین مقاله که تمرکز خود را بر 

قایسه این تعاریف به مو جوانی مفهوم جوان المللی ارائه شده در خصوص  تعاریف ملی و بینخالل بحث پیرامون 

 وایران جمهوري اسالمی  براي مفهوم جوانان درترین تعریف رسیدن به مناسب اي نیزهدف از چنین مقایسه. بپردازد

پس از بیان مسئله و اهداف و سؤاالت لذا در مباحث این مقاله  .آن به نهاد متولی امور جوانان در کشور است پیشنهاد

رویکرد و  از رویکردهاي مختلف مورد توجه قرار گرفته مفهوم جوان و جوانیست نخ مبحثدر تحقیق در مقدمه آن 

به موضوع محوري  دوم مبحثدر  سپس .شودمورد تأیید این مقاله در ارائه تعریف ملی از مفهوم جوانان توضیح داده می

شود پرداخته شده و تالش می باالخص تعریف ملی در کشورمان تعاریف ملی ارائه شده براي مفهوم جوانانیعنی  ؛مقاله

عریف جوان و جوانی در نزد تکه تحت عنوان  در فصل سوم .شودپاسخ داده در این فصل  سؤاالت تحقیقبه عمده 

در . شوداروپا و سازمان ملل متحد مطرح میالمللی تنظیم شده است تعریف ارائه شده توسط اتحادیه هاي بینسازمان

ضمن تبیین و تحلیل این تفاوت  ،آمده است تحلیل تنوع و تفاوت در تعاریف از جوانمبحث چهارم نیز که تحت عنوان 

که تفاوت در تعاریف ملی ارائه شده از مفهوم جوانان در نزد کشورهاي مختلف به علت  توان این فرضیه را تأیید کرد می

گیري جهدر مبحث نتی ؛نهایتاً .تساختارها و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي آنهاسها، ارزشتفاوت در 

ترین تعریف براي اصطالح جوانان در جمهوري مناسبهاي ارائه شده براي سؤاالت تحقیق ضمن مرور مختصر بر پاسخ

  .اسالمی ایران از دیدگاه این مقاله ارائه خواهد شد
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  مقدمه

ي متأخر  به عبارتی محدود به دوران مدرنیتهاخیر و  ي مفهومی متأخر و محدود به چند دهه جوان و جوانیاساساً 

اند  باالخص مطالعاتی که در دو دهه اخیر انجام شده هاي انجام شده در حوزة جوانان و مطالعات و بررسی. شود نمی

حاکی از این واقعیت است که مفهوم جوان و جوانی ریشه در ادبیات ماقبل مدرن دارد و از زمان باستان این مفهوم 

ن ریزان و دیوان ساالرا در عین حال، آنچه امروزه در نزد متخصصان علوم مختلف و در نزد برنامه. کاربرد داشته است

از سوي دیگر، . بوده و از تعریف خاص خود برخوردار است هاي دور از گذشته شود متفاوت عصر مدرن تعریف می

اند تا  هاي مدرن دارند و در تالش بوده اي از اندیشمندان و صاحبنظران در علوم مختلف هستند که نقدي بر اندیشه عده

هاي مدرن تعاریف و مفاهیمی  سنتی ماقبل مدرن با اندیشه هاي به نوعی با ایجاد پیوندي هرچند ضعیف بین اندیشه

ها هستند، در تعریف خود از جوان و جوانی سعی  این عده که به تعبیري موسوم به پست مدرنیست. جدیدتر ارائه کنند

ند هاي مدرن جمع کن ها و مشخصه هاي تعریف شده در دوران ماقبل مدرن را با شاخص ها و ویژگی اند تا شاخص کرده

   .(Wallace and Kovatcheva, 1998: passim) و تعریف جدیدتر خود را ارائه کنند

ها  شاید علت این توجه فزاینده را باید در همان تغییر نگرش. توجه به مسئله جوانان امروزه بیش از گذشته است

خواهیم بر اساس تعریف یا تعاریف مسلماً اگر ب. دانست آنتغییر تعاریف ارائه شده براي  بالتبعبه این مسئله و نسبت 

افرادي که هنوز  -ماقبل مدرن با مسئله جوانان برخورد کنیم گروه هدف محدود به افراد کمتري خواهد شد و سنتی

اما اگر بخواهیم بر اساس تعریف مدرن با . اند پذیرفتن مسئولیت را نداشته تشکیل خانواده وتجربه شغلی مستقل، تجربه 

به تحصیل  اشتغال به علتافرادي که  -افراد بیشتري را در بر خواهد گرفت آنخورد کنیم دامنه شمول مسئله جوانان بر

در مدرسه و یا دانشگاه و یا به علت گذراندن خدمت نظام وظیفه و یا به علت عدم استطاعت مالی هنوز موفق به 

تفاوت این افراد با گروه  .ه شده استسن و سال آنها هم باالتر از جوانان دوران گذشتتشکیل خانواده نشده و 

بزرگساالن در تشکیل خانواده مستقل برخوردار از امکانات و شرایط متناسب و معمول همچون داشتن مسکن و سرپناه، 

در عین حال، اگر بخواهیم بر اساس . باشد تأمین اجتماعی و رفاه حداقل می برخورداري ازداشتن شغل تضمین شده و 
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شود و حتی افرادي  تر می گاه گروه هدف بسیار گستردهتی با این مسئله برخورد کنیم، آنمدرنیس اپس نظریات و تعاریف

افرادي که هنوز با مقوالتی چون  -شود همچون مردان متأهل برخوردار از شغل، مسکن و تأمین اجتماعی را نیز شامل می

و رهایی از هاي بیشتر  شور، و میل به آزاديعشق و عاشقی، خوشگذرانی و تفریح و شادي، هیجانات و احساسات پر

  ).همانجا( سر و کار دارندقید و بندهاي زندگی 

با این توضیحات مقدماتی دامنه بحث خود را به موضوع این مقاله که همانا تعریف مفهوم جوان و جوانی در 

می و مدیریتی و نظري و و باالخص تعاریف و مفاهیم ارائه شدة عل -هاي دوران مدرن چارچوب مباحث و واقعیت

در این تحقیق تالش خواهد شد تا ضمن اشاره به رویکردهاي متداول به . کنیم است محدود می -عملیاتی سه دهۀ اخیر

نزد هاي مختلف، تعاریف موجود در  تعریف جوان و جوانی در نزد دانشمندان و صاحبنظران علوم و تخصص

به . هاي حکومتی مختلف نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد ساالران نظامندیوا ، مدیران وریزان برنامهسیاستگذاران، 

اساساً چه تعاریفی از جوان و جوانی ارائه شده  -1: طور کل، این تحقیق به دنبال پاسخگویی به سؤاالت ذیل است

ر تعاریف ارائه نوع دموجب تفاوت و ت یچه رویکردهای -3این تعاریف چه نقاط افتراق و اشتراکی دارند؟  -2است؟ 

از منظر تخصصی و علمی چه تعاریفی در ارتباط با مفهوم جوان و جوانی ارائه شده است؟  -4ن شده است؟ شده از جوا

هاي علمی و دانشگاهی بوده است یا اینکه نهادهاي حکومتی  آیا تعریف از جوان فقط در حوزه علوم و در رشته -5

چه عواملی باعث ارائه تعریف از سوي نهادهاي  -6اند؟  کرده ود را ارائهخاص خ هم تعریف ریز و برنامهسیاستگذار 

 ریزي  برنامه سیاستگذاري و تعریف جوان در نظامها از ارائه  اهداف دولت -7حکومتی براي مفهوم جوانان شده است؟ 

در  -9اند؟  نان نمودهالمللی با چه انگیزه و اهدافی اقدام به تعریف مفهوم جوا هاي بین سازمان -8چه بوده است؟ 

ها یا مسائلی در  چه چالش -10؟چیستجوان و جوانی  ملی ارائه شده براي مفهوم جمهوري اسالمی ایران تعریف

در جمهوري  این تحقیق چه تعریفی را براي مفهوم جوان و جوانی و نهایتاً -11ارتباط با این تعریف ایجاد شده است؟ 

  داند؟  می تر مناسب اسالمی ایران
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توان به هدف تحقیق؛ یعنی ارائه پیشنهاد مستدل و معقول کارشناسانه  از خالل پاسخگویی به این سؤاالت است که می

توان این  همچنین، از خالل پاسخگویی به سؤاالت می .براي تعریف ملی جوان در جمهوري اسالمی ایران دست یافت

از مفهوم جوانان در نزد کشورهاي مختلف به علت تفاوت در فرضیه را تأیید کرد که تفاوت در تعاریف ملی ارائه شده 

  .ساختارها و شرایط اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي آنها بوده استها، ارزش

  

 رویکردهاي رایج در تعریف جوان و جوانی )1

شخاصی هستند شود شخص و یا ا به ذهن افراد عادي متبادر می آنچهشود  می استفاده 1یا جوانان جواناز واژه  وقتی

دنیاي  هاي مسئولیتو فارغ از  بوده نیازهاي آموزشی، فراغتی، اقتصادي، شخصیتی و فرهنگی خاص دارايکه 

یا یک فعالیت خاص بحث جوان  رشتهاما زمانی که در یک نشست تخصصی از متخصصان یک . بزرگسالی هستند

شود متفاوت از آن چیزي است که  متبادر میآن نشست  متخصصانشود مفاهیمی که به ذهن  و یا جوانان مطرح می

توان نتیجه گرفت که بسته به اینکه با چه رویکردي به بررسی موضوع  لذا می. دارد وجوددر ذهن عامۀ جامعه 

هاي علمی و  از رشته بسیاريامروزه در . خواهیم داشت یبپردازیم تعاریف مختلفی از مفهوم جوان و جوان نناجوا

فرهنگی، دینی و  مطالعات حقوق، جرم شناسی، شناسی، شناسی، جمعیت شناسی، جامعه نروا دانشگاهی مانند

هاي  و متخصصان هر یک از این رشته بودهشناسی و فیزیولوژي اصطالح و یا مفهوم جوان و جوانی مستعمل  زیست

دي ساده و مختصر بن اگر بخواهیم در یک دسته. کنند نظر می مفهومعلمی با رویکرد خاص خود به این اصطالح و 

  :استمفهوم جوان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهیم، رویکردهاي ذیل قابل تبیین  زمینۀرویکردهاي غالب در 

روانی افراد نظر دارد و لذا در ادبیات این  هاي مشخصهها و  رویکرد به ویژگی این 2:شناختی روان رویکرد - 1- 1- 1

شود که  هاي روحی و روانی خاص می که شامل یک سري از ویژگی است انساناي از زندگی  رشته جوانی دوره

                                                 
1 Youth 
2 Psychological approach 
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شخص جوان براساس این رویکرد . گردد محقق می) غ بلو(و پس از طی دوران نوجوانی  کودکیپس از دوران 

ها و نیازهاي  خواسته آرزوها،است که دوران کودکی را پشت سر گذاشته و با احساسات، عواطف، امیال،  شخصی

جنسی تعبیر کرده و -برخی از روانشناسان نیز از آن به رویکرد روانی .شود متفاوتی وارد اجتماع می روحی جدید و

چگونگی رشد عواطف و رشد خود، از  توان به بررسیشد جوانان بر اساس این رویکرد میمعتقدند که در مطالعه ر

ن مطالعه است که معموالً مسائل در ای. پرداختجمله مفهوم خود، ارزش نهادن فرد به خود، جنسیت و هویت 

-زشها، رفتارها و آموگذاريترس بر نوجوان، ارزشتأثیر اسبهداشت روانی، اختالالت عاطفی، مشکالت تحصیلی، 

  ).16: 1379لطف آبادي،  (شوند هاي جنسی بررسی می

شناسی  وزة جامعهو متخصصان و محققان ح شناسانرویکرد از سوي جامعه  این 1:شناختی جامعه رویکرد - 1- 1- 2

یک گروه اجتماعی هستند و فرد جوان یکی از اشخاص عضو این  جوانانبر اساس این رویکرد . شود اتخاذ می

و  مطالعه. خود است خاص اجتماعی هايمشخصهها و  رفتارها، برخوردها، گرایش ها، نگرشگروه است که داراي 

فرهنگ  ،مدها،  هاي بزهکاري، سبک رده فرهنگ، گروهخها، شکاف نسلاز مقوالت اجتماعی مانند  خیبررسی بر

سر و کار پیدا  جواناناست که بیشتر با گروه اجتماعی خاصی به نام  وضوعاتیاز جمله م و تحوالت اجتماعی عامه

  .کند می

والن و دانشمندان حوزة ئمس محققان،کنندگان این رویکرد  اتخاذ 2:شناختی جمعیت رویکرد - 1- 1- 3

بندي و  گونه مطالعه و بررسی جمعیتی نیازمند دسته هرشناسان  در نزد جمعیت. و آمار هستندناسی ش جمعیت

اند که گروه  بندي شده هاي جمعیتی نیز در ذیل عناوینی دسته از این گروه یکهر . هاي جمعیتی است تفکیک گروه

کاهش یافته  یایک کشور افزایش شود جمعیت جوان  لذا زمانی که مطرح می. در این زمره قرار دارند نیزجوانان 

                                                 
1 Sociological approach 
2 Demographic approach 
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است و معیار  شدهبندي  مقصود همان گروه جمعیتی است که تحت نام گروه جوانان دسته در نگاه کلیاست 

 .سنجش آن سن تقویمی افراد است

بر . نیز جوانان داراي تعریف خاص خود هستند حقوقیمنظر حقوقدانان و نظام  از 1:حقوقی رویکرد - 1- 1- 4

و کودك و به تعبیري صغیر است و یا مرحله بلوغ اجتماعی را  نابالغشخص  یک شهروند، یاکرد اساس این روی

که  استاما آنچه در این رویکرد قابل تأمل است این . سال رسیده است 18سن قانونی مثالً  بهپشت سر گذاشته و 

به نام  دورهوسط این طیف یک د متذکر شد که در البته بای. شود شناخته می 2شخص جوان به نام بزرگسال جوان

به سن قانونی  در نظام حقوقیاست که فرد پس از طی این دوره  نیز وجود دارد که )سالگی 18تا  15( ینوجوان

 4دادگاه نوجوانان، 3بزهکاري نوجوانان،جرائم جوانان،  همچون مقوالتی .شودنامیده می بزرگسال جوان رسیده و

و یا امتیازات و  تکالیفحقوق و  زا معموالًکه  حق کسب و اعمال مالکیت و حق ازدواج، حق اشتغال به کار،

هستند که در قالب نظام حقوقی کشورها قابل  مقوالتینیز از  کننداشخاص در سنین خاص حکایت می مجازات

  .طرح و رسیدگی هستند

جود باشد که گذشته از هاي مو ترین رویکرد از شایع شایدرویکرد  نای 5:تنکرد شناختی-زیست رویکرد- 1- 1- 5

علت آن . شناسی و فیزیولوژي در نزد عامۀ مردم نیز رواج و شیوع دارد زیستهاي  اعتبار در نزد متخصصان حوزه

شخص از دورة کودکی و ورود وي به دورة  گذار یختتنکرد شنا-، زیرا بر اساس رویکرد زیستاستنیز روشن 

اي بسیار  شود مرحله ز مدتی کوتاه بزرگسال جوان نامیده میا پسبعد که در ابتدا شخص نوجوان و بالفاصله 

 افرادهاي مربوط به بلوغ جسمی و جنسی  هاي جسمانی و ظواهر و نشانه مسلماً ویژگی. استملموس و آشکار 

مطالعات . است برخوردارهاي روانی، اجتماعی و فکري آنها از نمود و وضوح بسیار بیشتري  نسبت به ویژگی

                                                 
1 Legal approach 
2 Young adult 
3 Juvenile delinquency 
4 Juvenile court 
5 Bio-physiological approach 
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مربوط به مفهوم جوان و جوانی بوده است،  رویکردهاي نتری دهد که این رویکرد از قدیمی نشان میفرهنگ عامه 

از برخورداري از ظاهر مردانه ، شور و نشاط جوانی، رجولیت و به عبارتی جسمانیزیرا در فرهنگ عامه نیز قدرت 

مردانه بوده و حداقل مردانه به نظر البته این تعریف از این جهت  .شود جوانی محسوب می دورة لیهاي اص مشخصه

هاي مختلف رجوع کنیم به  اگر به تاریخ ادبیات عامه ملت .می رسد که در گذشته زنان در حاشیه قرار داشتند

برتر زور نبرد، و  درها جوانی را مترادف قدرت جسمانی، شهامت و قدرت  توان دریافت که تمامی ملت می وضوح

  .اشخاص جوان قابل درك است فیزیولوژيشناسی و  دانند که جملگی در زیست می

دینی رویکرد  پردازد میکه به مفهوم جوان و جوانی  رویکردهاییدیگر از  یکی: اسالمی دینی رویکرد - 1- 1- 6

شود که خود در اتخاذ می اسالم و برگرفته از نصوصاز سوي روحانیون و علماي  بیشتراین رویکرد . است اسالمی

و  انسان در عرصه اجتماع مطرح استهدایت شدن و هدایت نمودن در آنجا که بحث . ک استدو سطح قابل تفکی

 1یابدنی جوانان تا چهل سالگی گسترش میدامنه س شودمی مصادف با رسیدن فرد به کمال عقلدر حد متکامل آن 

بلوغ ف با تکمیل گیرد مصاداش مد نظر قرار میکه شروع تکالیف شرعی انسان در حیات فردي سطح دومو در 

تر است برخی از در سطح نخست که دامنه آن وسیع .شخص استدر الزم و رسیدن به قدرت بدنی جسمی 

، ظلم سمت تکامل، ایمان به حق و حقیقت طلبی و حرکت بهآزادگی و آزاد اندیشی، معرفت ها همچونویژگی

توان به روحیه  براي شاهد مثال این بحث می. تستیزي و غیرت، مبارزه با نفس و امیال و جهاد در راه حق و عدال

داند که به خداوند را جوانانی میکهف اشاره کرد که خداوند آنها آزادگی و ایمان به حق و حقیقت در اصحاب 

را  دینی اسالمیرویکرد توان میلذا  2.ایمان آوردند و خداوند از نور هدایت و از رحمت خود به آنان فزونی بخشید

در وسط آن رویکرد حقوقی و در سر تنکرد شناختی و  -زیست  رویکرد طیفی دانست که یک سر آن هدربرگیرند

                                                 
ْنساَن بِوالَِدْيِه إِْحساناً َحَملَْتُه أُمُُّه ُکْرھاً َو َوَضَعْتُه .«: سالگی ذکر فرموده اند 40انسان را در  سوره احقاف دارد که خداوند کمال 15اشاره به آیه  1 َو َوصَّْیَنا اْإلِ

ُه َو بَلََغ أَْربَعیَن َسنًَة قاَل َرّبِ أَْوزِعْ  والَِديَّ َو أَْن   أَْنَعْمَت َعلَيَّ َو َعلى  أَْن أَْشُکَر نِْعَمَتَک الَّتي  نيُکْرھاً َو َحْملُُه َو فِصالُُه ثَالثُوَن َشْھراً َحتَّى إِذا بَلََغ أَُشدَّ

  .»إِنِّي تُْبُت إِلَْیَک َو إِنِّي ِمَن اْلُمْسلِمینَ   ُذرِّيَّتي  في  أَْعَمَل صالِحاً تَْرضاُه َو أَْصلِْح لي

  نَْحُن نَُقصُّ َعلَْیَك نَبَأَُھم بِاْلَحّقِ إِنَُّھْم فِْتیٌَة آَمُنوا بَِربِِّھْم َوِزْدنَاُھْم ُھًدى: کندده میلفظ فتیه استفا خداوند براي اصحاب کهف از 13در سوره کهف آیه   2
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در فقه اسالمی هنگامی که فرد به  تعیشر قواعدبر اساس تعالیم و  .قرار دارد جامعه شناختیرویکرد دیگر طیف 

این . خواهد شد برخوردار گذارد از یک سري حقوق و تکالیف رسد و دوران کودکی را پشت سر می بلوغ می سن

اموال، حق ازدواج و تشکیل  برحقوقی مانند حق تسلط . حقوق در نصوص فقهی و دینی تصریح شده است

سایر حقوق دیگري که در دوران کودکی امکان  وخانواده، حق تعیین سرنوشت، حق طالق، حق خرید و فروش، 

 نصوصصریح قرآن مجید و در  نیز در نص لیفیتکا ،حقوق ایندر مقابل . تحقق آن براي شخص وجود نداشت

مانند اقامۀ نماز، دفاع از  تکالیفی. فقهی مشخص شده است که در دوران کودکی افراد از آن تکالیف معاف هستند

هاي شرعی که ارتباط مستقیم با  حج، و سایر مسئولیت ،داري وطن و ناموس، امر به معروف و نهی از منکر، روزه

دیرتر از سایر رویکردها از دوران در این رویکرد فرد  .شخص دارد محقق شدن شرط وجوب برايو  جسمانیبلوغ 

در این رویکرد شخص جوان ممکن است ازدواج نموده و تشکیل خانواده داده باشد و . شودجوانی خارج می

سالگی مد نظر قرآن  40دار باشد اما به لحاظ اینکه هنوز به سن کمال هاي زندگی و اجتماعی هم عهدهمسئولیت

  . و کماکان نیازمند مراقبت پدر و مادر است شودکریم نرسیده باشد جوان محسوب می

و تا حدودي به لحاظ معرفت شناسی این رویکرد تا حدودي به رویکرد دینی اسالمی  :عرفانی رویکرد - 1- 1- 7

را حتی تا بعد از چهل سالگی  ها نزدیک است، زیرا محدوده سنی دوران جوانینیز به رویکرد پسامدرنیست

هاي ن معناي مفهوم جوانی را در ویژگیتوارفانی و حکمت اسالمی رجوع شود میاگر به متون ع. دهدگسترش می

هر  /پیري آن نیست که بر سر شودت موي سفید: فرمایندآنجا که حکیم می. ن تقویمی افرادجوانی یافت نه در س

قدح پر کن که من در : فرمایدالغیب حافظ شیرازي میو یا آنجا که لسان. تدارد پیر اسجوانی که به دل عشق ن

/ کند خسروا پیرانه حافظ جوانی می: سرایددر جاي دیگر چنین میو یا  .جوانبخت جهانم گر چه پیرم /دولت عشق

ون معرفت هایی همچلذا در این رویکرد جوان کسی است که داراي ویژگی .بر امید عفو جانبخش گنه فرساي تو

ها و پذیري و پیروي از اسوهطلبی، عشق به خالق، آزادگی و آزاد اندیشی، میل به سیر و سلوك، هدایت، حقیقتحق

  .توان دریافتها را از قرائن موجود در دیگر ابیات شعري عرفاي فوق میاین ویژگی .انبیا و اولیاست
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الف رویکردهاي مدرنیستی به مفهوم جوان و جوانی این رویکرد در واقع بر خ :پسا مدرنیستی رویکرد - 1- 1- 8

ند، دانها را خاص گروه اجتماعی جوانان میاي از ویژگیکنند و مجموعههاي سنی را مشخص میبیشتر محدودهکه 

-رویکردهاي جامعه. شودره سنی خاصی تحت عنوان جوانی نمیها محدود به دومعتقد است که دیگر این ویژگی

شناختی و جرم شناختی و حقوقی که رویکردهایی مدرن محسوب شده و تحت عیتاختی و جمشنشناختی، روان

شوند در حالی که ی براي جوانی محدوده سنی قائل میاند جملگالت مدرنیته ساخته و پرداخته شدهتأثیر تحو

هاي ا در اندیشهلذ. استها به دنبال نقد مدرنیته ر این زمینه نیز همچون سایر حوزهرویکرد پسامدرنیستی د

یابد و ص نیست که جوانی در کجا خاتمه میجایگاه سنی براي جوانی تضعیف شده و دیگر مشخپسامدرنیستی 

همچون کسب صالحیت براي اشتغال، آغاز  –گذارهاي سنی کامالً مشخص  شود، زیرابزرگسالی در کجا آغاز می

گذارهاي سنی دیگر ارتباطشان با . اندشخص شدهاکنون همگی سست و نام -دهبه کار، ازدواج و تشکیل خانوا

اي مثال، موضوعاتی همچون بر. طاف بیشتري یافته استو درك پسامدرنیستی از زمان انع یکدیگر را از دست داده

رژیم غذایی، ورزش و نرمش و جراحی (ها، وضع لباس و پوشش فرد، اداها و دستکاري در بدن مد، سبک

داشتن بدنی جوان و بنابراین، . بیولوژیکی گذر سن قابل استفاده است ایندهايهمگی براي نقض فر )پالستیک

صرفاً تعلق به شاداب همچون هر زمان دیگري مطلوب و دوست داشتنی است، اما بر خالف زمان شکسپیر دیگر 

ردن از هاي رفتاري جوانان نظیر عاشق شدن، رقص و شادي، لذت بشیوه. ارد و آرزوي همه افراد استجوانان ند

 اي از زندگیشود و ممکن است در هر مرحلهنیز لزوماً به جوانان محدود نمی موسیقی پاپ و اموري از این قبیل

و  ظاهر بین رویکرد عرفانیلاچند علی هر. (Wallace and Kovatcheva, 1998: 15) اتفاق بیفتد

این تفاوت در  رویکرد را مد نظر قرار داد ین دومشابهت بسیار وجود دارد اما باید تفاوت اساسی ا پسامدرنیستی

هاي اسالم عرفانی است معرفت ر رویکرد عرفانی که محصول اندیشهنقطه عزیمت این دو رویکرد است؛ یعنی د

  .گرایی غربی حاکم استمعرفت شناسی انسانشناسی عرفانی حاکم است اما در رویکرد پسامدرنیستی معاصر 
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آن به رویکرد تلفیقی نیز نام برد در واقع همان  ازتوان  رویکرد اخیر که می این 1:نگر جامع رویکرد - 1- 1- 9

 کهاز آنجا . شود امور جوانان اتخاذ می مدیران ساماندهیریزان و  برنامه سیاستگذاران،رویکردي است که از سوي 

توانند خود را  قرار دهند نمی نظر مدهاي مختلف زندگی جوانان را  ریزان امور جوانان باید تمامی ابعاد و جنبه برنامه

روحی و  جسمی، تواند منکر نیازهاي ریزي نمی سیاستگذار و برنامه هیچ. محدود به یکی از رویکردهاي  فوق کنند

متنوع و  نیازهايپاسخگویی و رسیدگی به . اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جوانان شود نیازهايروانی و همزمان 

اتخاذ یک رویکرد خاص از طریق  گیرددر بر میفردي و اجتماعی آنان را زندگی  عادمتکثر جوانان که بسیاري از اب

ریزان ملی  ریزان جوانان چه آن دسته از سیاستگذاران و برنامه و برنامه سیاستگذارانبنابراین، . پذیر نیستاصالً امکان

دسته از  آنهستند و چه هاي حاکمیتی کشورشان موظف به رسیدگی به مسائل جوانان  در قالب دستگاه که

ها و  اقدام به ارائه طرح المللی بینهاي  ها و ائتالف اي و جهانی در قالب سازمان ریزانی که در سطوح منطقه برنامه

هاي جوانان  ها و برنامه نگر اقدام به تدوین و اجراي سیاست جامعکنند عموماً با رویکرد  هاي جوانان می برنامه

  .کنند می

  امور جوانان  نهادهاي متولیجوان و جوانی در نزد تعریف ملی از  )2

  در جمهوري اسالمی ایران در نزد نهاد متولی امور جوانانتعریف ملی  - 1- 2

ریزي  نامهکه جوان و جوانی در نزد نظام دیوان ساالري و بر و با این مقدمه مطروحه در فصل اول مباحثتوجه به  با

مفهوم باید بر تعریف ملی جمهوري اسالمی ایران از  گیرد، یف قرار میمورد توجه و تعرنگر  کشورها با رویکرد جامع

  .تأملی نماییم. که از سوي نهاد متولی امور جوانان تعیین شده استجوانان 

از  تکمیلی صیالتتحنمودن ادامۀ تحصیل و طی  بهبا طوالنی شدن دوران آموزش و تمایل جوانان  اخیردر چند دهۀ 

 جمهوري اسالمی ایراندوران جوانی در یط براي ازدواج و تشکیل خانواده از سوي دیگر، و دشوار شدن شرا ،یک سو

ها و تکالیف  پذیرش مسؤولیت به دوران و ورود جوانان شده است ترطوالنیهمچون سایر کشورهاي جهان نیز 

                                                 
1  Comprehensive approach 
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سنی جوانان  گروهنوان این گروه سنی به عتعیین باید متذکر شد در  ،در عین حال. به تعویق افتاده است بزرگسالی

به  .استنظر قرار گرفته  مدکشور کامالً  ریزي برنامهبا نظام   ریزي و رعایت هماهنگی و تطابق اهداف آماري و برنامه

از همان سال نخست تأسیس نهاد متولی امور جوانان در کشور همان  گیري بر این تصمیم حاکم رویکرد ،عبارت دیگر

  .استبوده نگر  جامع رویکرد

جوانان و ي  مسئلهتوجه به  ،متولی امور جوانانو نهاد خاص  به عنوان )1371سال در (با تأسیس شوراي عالی جوانان 

در این راستا بود که . آغاز گردید و نهادینهریزي و ساماندهی ملی امور جوانان به شکلی قانونی  حرکت به سوي برنامه

وري اسالمی ایران اقدام به ارائه تعریفی ملی و مشخص از گروه سنی مسئوالن و دست اندرکاران امور جوانان در جمه

را مشخص نموده و ریزي و اقدام در این حوزه  برنامهسیاستگذاري، هاي الزم براي  جوانان نمودند تا بتوانند چارچوب

راي نخستین بار گروه ب 1371لذا در سال . عملکرد و اقدامات ملی در حوزة جوانان را نیز فراهم سازند امکان ارزشیابی

ساله به عنوان گروه سنی جوانان در جمهوري اسالمی ایران مطرح گردید و نهایتاً پیشنهاد مربوط به آن  25تا  12سنی 

ریزي  و ساماندهی امور جوانان پی ریزي در جلسۀ شوراي عالی جوانان به تصویب رسید و مبنایی براي برنامه

  :در مصوبه این جلسه از شوراي عالی جوانان چنین آمده است 1)19: 1391وزارت ورزش و جوانان، (.شد

در ارتباط با محدوده سنی مخاطبان شوراي عالی جوانان نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت و موارد ذیل به . . .«

  :تصویب رسید

  .سال در نظر گرفته شود 25تا  12محدوده سنی بین 

  .ها مورد توجه قرار گیرند هاي شورا و کمیسیون باید در سیاستگذاريدر این صورت نوجوانان نیز همانند جوانان 

  .»سالگی را مد نظر قرار دهند 30هاي خود تا سن  ها و برنامه هاي اشتغال و ازدواج در سیاستگذاري کمیسیون

اي عالی شور(متعاقباً، تعریف ملی از اصطالح جوانان در نزد نهاد متولی امور جوانان در جمهوري اسالمی ایران 

ساله به عنوان  29تا  15مورد بازنگري قرار گرفت و گروه سنی  1384مجدداً در سال ) جوانان و سازمان ملی جوانان

                                                 
  9/10/1371تصویب نامه شوراي عالی جوانان، جلسه سوم مورخ  1
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در مصوبه شوراي عالی جوانان در  1.)70: 1391وزارت ورزش و جوانان، ( گروه سنی جوانان به رسمیت شناخته شد

  :اردیبهشت این سال چنین آمده است

از بحث و بررسی پیرامون نظرات مربوط به دامنه سنی جوانی و تعریف جوان در جمهوري اسالمی پس  -2. . . «

ساله به عنوان گروه سنی جوانان در جمهوري اسالمی ایران مورد تأیید قرار گرفت و مقرر  15-29ایران، گروه سنی 

  .»و به شورا ارائه نماید گردید سازمان ملی جوانان مطالعات تکمیلی در خصوص این دامنه سنی را انجام

متفاوت شده است و این  1371نسبت به سال  1384همان طور که مالحظه می شود تعریف ملی از جوان در سال 

نیز تالش بوده است تا رویکرد جامع نگري اعمال  1371هر چند در سال . تفاوت به علت تکامل در رویکرد بوده است

ساله  18تا  15امروزه گروه . سال خروج از دامنه سنی جوانی بوده است 15ر شود در عین حال لحاظ نمودن کودکان زی

دانند اما اتفاق نظر نیز وجود دارد سال، کودك می 18را ضمن اینکه در تعاریف جهانی و ملی از کودك؛ یعنی افراد زیر 

از سوي . توان اطالق نمودز میهاي جوانان به آنها جوان نیکه این گروه نوجوان هستند که به عنوان یکی از زیرگروه

با لحاظ نمودن مسائل اجتماعی نوپدید که رسیدن به سن ازدواج و تشکیل  1384گیري جدید در سال ، در تصمیمدیگر

 .امتداد یافته است 29تا  25خانواده را به تعویق انداخته است دامنه سنی از 

  ورهادر سایر کشامور جوانان متولی  نهادهايتعریف ملی در نزد  - 2- 2

دیگر کشورهاي جهان نیز اقدام به ساماندهی امور جوانان در  ،همزمان و در مواردي قبل از جمهوري اسالمی ایران

این اقدام که اغلب از مرحله سیاستگذاري آغاز گردیده بود توأم با ارائه . و حاکمیتی خود نمودند دولتیچارچوب نظام 

ایم که بیشتر کشورهایی که به طور  لذا شاهد بوده. گردید ن کشورهاي ملی جوانان ایها تعریف از گروه هدف سیاست

هاي  ها و برنامه اند نسبت به تعریف گروه هدف سیاست مند و نهادینه و روشمند با مسئله جوانان برخورد کرده نظام

ساماندهی امور در حال حاضر، بیشتر کشورهایی که از ساختارها و نهادهاي خاص براي . اند جوانان نیز اقدام کرده

اند، داراي تعریف خاص  هاي خود را نیز در این حوزه تدوین و مشخص کرده ها و برنامه جوانان برخوردارند و سیاست

                                                 
  7/2/1384تصویب نامه شوراي عالی جوانان، جلسه بیست و سوم مورخ  1
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جدول ذیل نشانگر برخی از تعاریفی است که توسط نهادهاي متولی امور جوانان در . از مفهوم جوان و جوانی هستند

 :سایر کشورها ارائه شده است

ف
دی

ر
  

  تعریف ملی از جوان  دستگاه متولی امور جوانان  کشورنام 

  ساله 35تا  16اشخاص   1وزارت جوانان، ورزش و گردشگري  آذربایجان  1

  2ساله 35تا  14اشخاص   کمیسیون ملی جوانان  آفریقاي جنوبی  2

  3ساله 24تا  15گروه   وزارت امور خانواده، سالمندان، زنان و جوانان  آلمان  3

  4ساله25تا 12مردان و زنان   ز امور جوانان استرالیا زیر نظر نخست وزیرمرک  استرالیا  4

  5ساله 19تا  13اشخاص   وزارت آموزش، ورزش و جوانان  پادشاهی انگلستان  5

  6ساله 24تا  15اشخاص   وزارت اتحاد اجتماعی  ایتالیا  6

سازمان عمومی جوانان و + مجمع عالی بحرین   بحرین  7

  7ورزش

  8ساله 24تا  15اشخاص 

اداره کل جوانان و ورزش زیر نظر نهاد نخست   ترکیه  8

  9وزیري

  10ساله 25تا  15اشخاص 

  12ساله 24تا  15اشخاص   11مرکز ملی رشد جوانان  جامائیکا  9

                                                 
1 http://. www.mys.gov.az/about.php?mItem=1&lng=eng - 21k - 
2 http://.www.polity.org.za/polity/govdocs/policy/intro.html - 95k 
3 http://www.coe.int/T/E/Cultural_Cooperation/Youth/5._Information_services/Forum_21/N1_germany_eng.pdf - 
4 http://.www.nt.gov.au/dcm/youth_affairs/pdf/youth_policy_framework.pdf 
5 http://. www.nottinghamshire.gov.uk/.../youthzone-around-explore-councils-british.htm - 15k - 
6 http://www.visionoffice.com/unyin/country4.asp?countrycode=it 
7 http//:www. hdr.undp.org/docs/network/hdr_net/Bahrain_OperationsManual_Youth.pdf - 
8 www.infoyouth.org/cd_rmed/English/countrygov/bahrgov.htm - 15k 
9 http://.www.genclikhizmetleri.gov.tr/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=42 - 
10 Ibid 
11 http://. www.moec.gov.jm/youth/YouthPolicy.pdf 
12 Ibid 
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  2ساله 30تا  14اشخاص   1وزارت علم و آموزش+  جوانان کمیته دولتی امور  فدراسیون روسیه  10

  4ساله 30تا  10اشخاص   3زایی انان، جنسیت و اشتغالوزارت توسعه امور جو  زیمبابوه  11

وزارت اتحاد و برابري + کمیسیون ملی امور جوانان   سوئد  12

  جنسیتی

  5ساله 25تا  13اشخاص 

  7ساله 26تا  16اشخاص   6وزارت جوانان، ورزش و بهداشت  فرانسه  13

  8سال 29اشخاص زیر   وزارت آموزش  فنالند  14

  9ساله 24تا  15اشخاص   اشتغال و ورزش وزارت جوانان،  فیجی  15

+ وزارت امور خانواده ، میراث فرهنگی و ورزش   کنیا  16

  کمیسیون ملی جوانان

  10ساله   30تا  15اشخاص 

  11سال 25تا  15اشخاص   وزارت همبستگی اجتماعی، خانواده و جوانان  لوکزامبورگ  17

  12ساله 30تا  14 اشخاص  مجمع ملی جوانان+ وزارت جوانان و هنر   مالت  18

  13ساله 25تا  18اشخاص   شوراي جوانان مالزي + وزارت جوانان و ورزش  مالزي  19

  14سال 24تا  15اشخاص   وزارت کودکان و امور خانواده  نروژ  20

                                                 
1 http://.www.coe.int/t/dg4/youth/Source/Resources/Forum21/Issue_No1/N1_russia_en.pdf 
2 Ibid 
3 http://. www.mydgec.gov.zw/policy_youth.htm - 106k 
4 Ibid 
5 http://www.thesource.gov.au/ausyouth/conf_pdf/pg33.pdf 
6 http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/home-page_624/youth_693/policies-in-favour-of-youth-and-education-for-
all_694/policies-in-favour-of-youth-and-education-for-all_1768.html 
7 http://www.jeunesse-sports.gouv.fr/jenuesse/cj-asp 
8http://.www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Nuoriso/Liitteet/YOUTH_WORK_AND_YOUTH_POLICY.pdf 
9 www.youth.gov.fj/Publications/Revised-National%20Youth%20Policy.pdf 
10 http://.www. projects.takingitglobal.org/KNYP/about - 21k 
11 http://. www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/YP_Luxembourg_en.pdf 
12 www.coe.int/t/e/cultural_co-operation/youth/YP_malta 
13 http://.www.unescap.org/esid/hds/youth/youth_malaysia.pdf 
14 http://. www.morsmal.org/cgi-bin/index.cgi?action=viewnews&id=339 - 45k 
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  2سال 24تا  12اشخاص   1وزارت امور جوانان  نیوزیلند  21

  3ساله 25تا  0اشخاص   وزارت بهداشت، رفاه و ورزش  هلند  22

  4ساله 35تا  13اشخاص   وزارت امور جوانان و ورزش هند  هند  23

  

  المللی هاي بین تعریف جوان و جوانی در نزد سازمان )3

را در تعریف از جوان اتخاذ  نگر جامعکه رویکرد  ي مختلفکشورها در متولی امور جوانان نهادهاياز  گذشته

ریزي در حوزه ترویج سیاستگذاري و برنامه فکه با هد مللیال بینهاي  کنند، این رویکرد در نزد آن دسته از سازمان می

هاي  المللی اعم از سازمان هاي بین لذا در اکثر سازمان. شود کنند نیز مشاهده می می جوانان با این موضوع برخورد

ئله شده است به مس ها پیش بینی اي و جهانی به تناسب موضوعاتی که در شرح وظایف و ساختار این سازمان منطقه

االجرا و حداقل رهنمودها و هاي الزم ریزي اي معمول و برنامهه شود و این توجه نیز نیازمند بررسی جوانان نیز توجه می

اما در مجال این تحقیق مناسب است به تعریف جوان و جوانی نزد دو . باشد هاي فنی و کارشناسی مرتبط می توصیه

و اثرگذار بپردازیم و جایگاه موضوع جوانان را در نزد این دو سازمان به  المللی مهم و فعال هاي بین مورد از سازمان

  .اختصار توضیح دهیم

  :اتحادیه اروپا - 1- 3

دهی به تعریف و چارچوبی براي سیاست  اش در شکل مجمع ملی جوانان اروپا و اعضاي سازمانی در دهه گذشته، 

هاي  که جوانان را به ایفاي نقش  نان اتحادیه اروپا در حالیسیاست جوا. اند جوانان اتحادیه اروپا بسیار فعال بوده

اي  فراگیري مفهوم جوانان، پدیده. رات متغیر آنهاستکند، خواهان پاسخگویی به انتظا اجتماعی در جامعه تشویق می

ترش داد که اي گس هاي اروپا را تا اندازه ماستریخ حوزه سیاستگذاري 1993معاهده . نسبتاً متأخر در سیاست اروپاست

                                                 
1 http://www.thesource.gov.au/ausyouth/conf_pdf/pg33.pdf 
2 http://www.myd.govt.nz/YouthDevelopmentStrategyAotearoa/youthdevelopment.aspx 
3 http://. www.coe.int/t/dg4/youth/Source/IG_Coop/YP_Netherlands_en.pdf 
4 http://yas.nic.in/yasroot/policies/youth_policy_03.htm 
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هاي الزم براي توسعه تبادل آموزشی اجتماعی  طبق آن مصوبات، اتحادیه اروپا باید زمینه. حوزه جوانان را نیز در بر گیرد

هاي نهادهاي اروپایی در حوزه جوانان عمدتاً متمرکز بر  ، فعالیت2001تا پیش از سال . نمود میان جوانان را تسهیل می

پس از آن، کمیسیون اروپا سعی در ایجاد تغییراتی در . بود "جوانان براي اروپا"خاص مانند هاي  توجه و اجراي برنامه

حوزه  4هاي عضو اتحادیه اروپا براي افزایش همکاري در  سیاست جوانان نمود که شامل طرحی براي دولت

مدنی، و درك و دانش بیشتر  هاي مشارکت، اطالعات، فعالیت: این چهار حوزه عبارت بودند از. سیاستگذاري جوانان بود

هاي سیاست مانند آموزش و  این طرح هم چنین خواهان توجه به ابعاد مسئله جوانان با توجه به سایر بخش. از جوانان

هاي آشکار جوانان با  این امر در واقع پاسخی به مخالفت. کارآموزي، اشتغال، سالمت و عدم تبعیض جنسی و نژادي بود

بر پایه این سند شوراي . ر عرصه عمومی و فراخوانی جوانان به عنوان شهروندانی فعال بوداشکال سنتی مشارکت د

این چارچوب از . در حوزه جوانان فراهم نمود  چارچوبی براي همکاري کشورهاي اروپایی 2002اتحادیه اروپا در ژوئن 

  :سه جریان اصلی تشکیل شده است

هاي آموزشی و شغلی جوانان انسجام یابد؛ و ابعاد  فته شوند؛ فعالیتجوانان به عنوان شهروندانی فعال در نظر گر

  1.ها مشخص شود سیاست جوانان در سایر سیاستگذاري

هاي غیر رسمی آنها کمک خواهد  عالوه بر این، اتحادیه اروپا به گسترش جابجایی جوانان و شناخت تجارب یادگیري

  . کرد

وضعیت جوانان، : توان از سه بعد بررسی کرد به طور کل، مطالعه جوانان و سیاست جوانان در اروپا را می

  . سیاستگذاري جوانان و امور جوانان

مشخصه جوامع امروزي اهمیت یافتن شرایط جوانی است، شرایطی که بزرگسالی روانی و زیستی با بزرگسالی 

امروزه . در جوامع مدرن معاصر، به شدت بر وضعیت جوانان اثر گذاشته است تغییرات سریع. اجتماعی مطابقت ندارد

شود که تحصیالتش را به پایان رسانده، صاحب یک حرفه یا شغل بوده،  شخصی عضو بزرگسال جامعه شناخته می

                                                 
1 http://ec.europa.eu/youth/youth-policies/doc23_en.htm 
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در گذشته . باشداش را ترك کرده، تشکیل خانواده داده و احتماالً فرزند یا فرزندانی هم داشته  خانواده پدر و مادري

بر . کردند سالگی مدرسه را تمام کرده و شغلی پیدا می 15کشید، زیرا بسیاري از مردم حدود  دوران جوانی کمتر طول می

عالوه بر این، در بیشتر . سالگی همچنان در حال ادامه تحصیل و بیکارند 20خالف شرایط فعلی که مردم حتی تا سن 

. اج و یا زندگی مشترك و به تبع آن سن اولین فرزند آوري زنان هم باالتر رفته استهاي اروپایی سن اولین ازدو کشور

ساله تعریف  24تا  15افزاید، اما به طور معمول، جوانان افراد  همه اینها بر دشواري تعیین سن جوانی با قطعیت می

  .شوند می

  :سازمان ملل متحد - 2- 3

هاي صلح ، احترام و درك متقابل در میان جوانان  ه ترویج آرمانبا تصویب قطعنام 1965اعضاي ملل متحد در سال 

دو . به اهمیت دوران جوانی اذعان نمودند) دهند درصد جمعیت جهان را تشکیل می 18ساله که  24تا  15گروه سنی (

عالوه بر نامید که  "مشارکت، توسعه و صلح: جوانان المللیبین سال"را  1985دهه بعد، مجمع عمومی ملل متحد سال 

جلب توجه جهانیان به ایفاي نقش مهم جوانان در جهان، بنیانی براي تفکر اجتماعی و سیاسی درباره جوانان فراهم 

در سال . هاي بعدي در حوزه جوانان مشخص نمود ریزي هایی را نیز براي برنامه در همان سال، مجمع دستورالعمل. آورد

این برنامه . تدوین کرد "برنامه عمل جهانی براي جوانان"تحت عنوان  ، مجمع عمومی سیاست جهانی جوانان را1995

تر ساخته و مطالبات  تر و حساس پذیرجوانان براي جهانی بهتر، مسئولیتهاي  ها را در قبال آرمان کند تا دولت تالش می

همچنین، در این برنامه بر  .پاسخ دهد - نه افرادي مسئله ساز -جوانان را مبنی بر اینکه بخشی از راه حل مسائل باشند

المللی تأکید  هاي بین هاي پیش رو در ورود به هزاره بعدي از طریق گروه تعهد سازمان به مسئله هدایت جوانان و چالش

هاي جوانان  اجراي این برنامه نیازمند سیاستگذاري یکپارچه در زمینه جوانان است به طوري که همه اولویت. شد

المللی در تثبیت سیاستگذاري یکپارچه  هاي بین همچنین، نقش عوامل حکومتی و سازمان. ودگسترش یافته و تثبیت ش

انجام  »1990وضعیت جهانی جوانان در دهۀ «اي که سازمان ملل متحد تحت عنوان  مطالعه در. جوانان باید مشخص شود

  :است این تعریف از جوانان ارائه شده است داده
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. بزرگسالی است دورانهاي  هاي دوران کودکی به حقوق و مسئولیت پذیري الیق و آسیبانتقالی از ع اي مرحله جوانی«

شود که طی آن جامعه فرد  موقت شناخته می دورانیجوانی مرحلۀ تکالیف و مشکالت جدید است و نوجوانی معموالً 

جوانان در موقع . کند نمی حال به او موقعیت کامل یک بزرگسال را نیز اعطا عینداند ولی در  را دیگر یک کودك نمی

سیاسی برخوردار  حقوقاز موقعیت کامل بزرگساالن و حقوقی مانند تشکیل خانواده، اشتغال به کار و  معموالًبلوغ 

شود عبور کند اغلب با مشکالت  که جوانی نامیده می تقالینافبل از اینکه جوان فرصت داشته باشد از این مرحله . نیستند

 مواجه، مسائل آموزشی، رشد و پیشرفت )نزدیکانمانند خانواده و (مسائل خانوادگی  بهداشت،هاي  گوناگونی در زمینه

ساله قرار  24تا  15هاي آماري دبیرخانه سازمان ملل متحد، جوانان در گروه سنی  بندي تقسیم اساسبر . . .  .شود می

حال، معناي کلمۀ جوان در  نبا ای. گیرد میقرار این تعریف براي کارهاي آماري سازمان ملل مورد استفاده . گیرند می

مجمع عمومی آمده است  25/44حقوق کودك در قطعنامۀ شماره  کنوانسیونبراي مثال، . جوامع گوناگون متفاوت است

به  بنا. رسند سن اشخاص در بسیاري از کشورها به سن قانونی می نسال است، زیرا که از ای 18که کودك شخص زیر 

تعاریف جوان در . را در بر گیرد) سال 24تا  18(و جوان ) سال 17تا  15(تواند دو گروه نوجوان  جوان می تعریف، نای

متفاوت است و در بیشتر جوامع در حال توسعه تصورات و تعاریف  اقتصاديپاسخ به شرایط متغیر اجتماعی، سیاسی، و 

 ؛آماري جوانان تعریفنگی و آسانی تحلیل، در این تحقیق به منظور هماه. رسد سال می 24به بیش از  جوانارائه شده از 

تواند معناي  توسعه یافته واژة جوانان می کشورهايدر برخی از . سال در نظر گرفته شده است 24تا  15یعنی افراد بین 

ی و نیز تا حدودي نحوة زندگ(دار شدن  کار تمام وقت، ازدواج و بچه مانند. اجتماعی و اقتصادي داشته باشد

اساس، تعریف  اینبر . پذیرند و زنان جوان در مرحلۀ جوانی سریعاً نحوة زندگی بزرگسالی را می دختران). بزرگساالن

هاي مختلف سنی به نظر  تحلیل آماري گروه وساله تعریفی مناسب براي کل جوانان  24تا  15جوان به عنوان فرد بین 

 United) »کند لف جهان دارد که تنها از طریق سن افراد معنا پیدا نمیمخت نقاطواژة جوان معانی گوناگونی در . رسد می

Nations, 1996: 2-3).  
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تحت  1997 سالدر ) اسکاپ(کمیسیون اقتصادي و اجتماعی ملل متحد ویژه منطقه آسیا و اقیانوسیه  کهاي  مطالعه در 

انجام داد نیز تحلیل روشنی از این مسئله  "یهاقیانوسهاي جوانان در آسیا و  ها و برنامه بررسی وضعیت، سیاست"عنوان 

  :شده است

تا جوانان را  دارداي که با طبیعت انتقالی جوانی همراه است، به همان میزان اهمیت  پذیري آسیب شناساییاز  گذشته«

یکی . شناسیمکمک به فرایند توسعه به رسمیت ب برايبه عنوان نیروهاي مثبت و منابع انسانی برخوردار از پتانسیل باال 

کند این است که برخی  گروه هدف کلیدي براي توسعۀ بلند مدت را تأیید می عنوانهایی که اهمیت جوانان به  از روش

رسمیت بشناسیم که کشورهاي  بهابتدا، باید این امر را . جمعیت شناختی مرتبط با موضوع را مد نظر قرار دهیم مسائلاز 

شدة آنها نیز از تنوع و گوناگونی معناداري  تعریفن دارند و محدودة سنی مختلف تعریف خاص خود را از جوانا

اي که اخیراً از سوي اسکاپ انجام شد دریافتیم که برخی کشورها در  منطقه بررسیدر یک نظرسنجی و . برخوردار است

را قائل ) انند مالزيم( سال 40 زیرو برخی ) مانند مالدیو و سنگاپور( سال 35 زیراز جوانان گروه سنی  تعریفشان

تعاریف ارائه شده از جوانان  ،به عالوه. اند این گروه سنی قرار داده درنوزادان را نیز ) مانند تایلند(دیگر کشورها . اند شده

فقدان یک  حقیقت،در . به شرایط متغیر سیاسی، اقتصادي و اجتماعی ـ فرهنگی در حال تغییر هستند واکنشدائماً در 

 29هایی که  از پاسخ. (خصوص جوانان است دریکدست از جوانان تا حدودي بیانگر کمبود آمار تطبیقی تعریف ثابت و 

سال  15کشور منطقه براي کودکان که افراد زیر  9دریافتیم که به تعداد  بودنداي داده  سازمان دولتی به نظر سنجی منطقه

 15کشورها اشخاص  بیشتررسد که  این حال، به نظر می با ).اي دارند هستند چارچوب سیاستگذاري جداگانه 18یا زیر 

که بدین  ملل متحد از جوانان همخوانی دارد سازمان تعریفدهند که این اقدام با  ساله را در گروه جوانان قرار می 24تا 

و جسمانی، روحی و شخصیتی افراد و جایگاه اجتماعی جوانان  هاي مشخصهدهد که اختالفات بین  ترتیب نشان می

داخل  درها و اختالف در تعاریف حتی  در حقیقت، این گوناگونی. شناسند را به رسمیت می اجتماعیهاي  دیگر گروه

 مجمع عمومی سازمان ملل 25/44در کنوانسیون حقوق کودك مندرج در قطعنامه . خود نظام ملل متحد وجود دارد
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زن باشد خواه مرد، خواه به بلوغ یا سن قانونی  خواه ؛سال است 18نیز آمده است یک کودك شخص زیر  1989مصوب 

  .(ESCAP, 1997: 8) باشد نرسیدهدر بیشتر کشورها رسیده باشد خواه 

توان تعریف مد نظر سازمان ملل متحد را همان طور که در گزارش جهانی وضعیت جوانان در به طور خالصه می 

   .)519: 1382وانان، سازمان ملی ج(آمده است به شرح ذیل توضیح داد  2003سال 

ین تعریف از سال ا. اندسال واقع شده 24تا  15گروه سنی  داند که درمی ملل متحد جوانان را افرادي میمجمع عمو«

ات شود که اصطالحدیده می با این حال، اغلب. ري شد به کار گرفته شده استالمللی جوانان نامگذاکه سال بین 1985

در نظام سازمان ملل ) سالگی 14تا (و کودکان ) سالگی 19تا  10سنین (، نوجوانان )یسالگ 24تا  10سنین (جوانان 

این حقیقت است که هر یک از این مسئله تا حدودي به علت . شوندعنی و مترادف هم به کار برده میمتحد به یک م

. کندوعی متفاوت تعریف میبه نهاي ملل متحد با توجه به کنوانسیون یا قطعنامه خاص خود کلمه جوانان را آژانس

این . دهدسال را مورد نظر قرار می 18زیر  هاي کودکانپذیريیونیسف آسیب 1989میته حقوق کودك براي نمونه، ک

کند که کودکان حق دارند تا به اطالعات و خدمات، شامل بهداشت، آموزش، تفریح و فراغت و دادرسی کمیته تأکید می

ها و فرصت ؛ و حق دارند تا مهارترند تا از یک محیط ایمن و حمایتی برخوردار شوندحق دا ؛دسترسی داشته باشند

با این حال، این حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادي، . هایی را به دست آورده و مشارکت نمایند و باورهاي خود را بیان کنند

با وجود این . کنندل توجه نمیسا 24سال و زیر  18از پذیري جوانان بزرگتر نگی دیگر به آسیباجتماعی و فره

 15کند که تحقق بخش حقوق جوانان گروه هایی را اجرا میرچوب کنوانسیون حقوق کودك برنامهیونیسف خارج از چا

  ».ساله است 24تا 

  

 تحلیل تفاوت و تنوع در تعریف از جوان )4

ي به موضوع جوانان ورود پیدا بسته به اینکه از چه رویکرد همان طور که در مبحث نخست مورد بررسی قرار گرفت

. توان تعریف خاصی از مفهوم جوان و جوانی ارائه کردجوان و جوانی نظر داشته باشیم میکنیم و به کدام بعد یا ابعاد از 
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اي علمی و دانشگاهی خاص مرتبط ههر کدام به نوعی به یکی از رشته در واقع تفاوت در تعاریف متفاوت ارائه شده که

حال اگر بخواهیم موضوعات خاصی از . گرددر کدام برمیهاي ماهوي این رشته و قلمرو تخصصی هفاوتشود به تمی

اي انجام دهیم به تناسب اینکه جوانان را مورد مطالعه قرار دهیم و به ناچار بخواهیم آن را در قالب مطالعات میان رشته

به عبارت دیگر به تناسب اینکه . و متفاوت ارائه کردتوان تعاریف جدیدتر چند رشته دانشگاهی دخیل خواهند شد می

چه تعداد رشته علمی و دانشگاهی در بررسی یکی از موضوعات مرتبط با جوانان درگیر شود می توان تعاریف متعددي 

لذا در این مقاله با تفکیک برخی از رویکردها تالش شده است تا این تمایز و این فاصله ها مشخص . را انتظار داشت

را با کمی اغماض و تسامح در مورد رویکرد سازمان هاي متولی امور جوانان در  گردد و در آنجا که رویکرد جامع نگر

در اینکه این نهادها چند رویکرد را . کشورهاي مختلف مطرح کردیم باید اذعان کرد که این جامعیت نیز نسبی است

اد رویکرد تلفیق شده است نیز بسته به ساختار و تفکر و نگاه حاکم تلفیق کرده اند باید تصدیق نماییم اما اینکه چه تعد

 1384براي مثال، تعریف ارائه شده در جمهوري اسالمی ایران که در سال . در هر یک از نهادها می تواند متفاوت باشد

تواند نتیجه تلفیق  می) ساله 29تا  15گروه (از سوي سازمان ملی جوانان ارائه و به تصویب شوراي عالی جوانان رسید 

می تواند حاصل ) ساله 35تا  13گروه (رویکرد باشد ولی تعریف ارائه شده توسط وزارت ورزش و جوانان هند  4

  .رویکرد دیگر باشد 4تلفیق 

هاي فرهنگی، گذشته از ساختار و تفکر و نگاه حاکم در نهادهاي متولی امور جوانان کشورها که برخاسته از زیرساخت

و ارزشی و حتی ایدئولوژیک هر کشور است و موجب تفاوت در نوع و تعداد رویکردهاي تلفیق شده و در اجتماعی 

این عامل . دیگري نیز توجه داشتشود، باید به عامل ها مینهاد نتیجه تفاوت در معناي مفهوم جوان و جوانی در نزد این

ریزي یک کشور ممکن است نهادي براي ظام برنامهبدین معنا که در ن. ستریزي کشور ار و برنامههمانا نظام آما

براي  ساله را در قالب آن مورد توجه قرار داده و 18و لذا افراد زیر  به امور کودکان وجود داشته باشد رسیدگی

ریزي براي ساماندهی ور در نظام برنامهکش ممکن است در یک ،در شکل دیگر. ریزي شودساماندهی امور آنان برنامه

-ساله نیز می 18تا  13که شامل کودکان ساله را  35تا  13 گروه سنیودکان نهاد خاصی وجود نداشته باشد و لذا امور ک
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اي هبنديها نیز تحت تأثیر ردهاز سوي دیگر، تعیین این محدوده. تحت عنوان جوانان مورد توجه قرار دهندشوند 

ساله را جوانان  29تا  15ن جمهوري اسالمی ایران افراد لذا در کشوري همچو. گیردجمعیتی در نظام آماري قرار می

ساله  34تا  30ساله در رده  30افراد هاي جمعیتی ، چرا که در رده بنديساله 30تا  15گوییم افراد کنیم و نمیتعریف می

ها در حال بنديرده قابل ذکر است که اینالبته . ساله قرار دارند 9-14ساله نیز در رده  14اند و افراد بندي شدهدسته

بانک جهانی و یا صندوق هاي جهانی که معموالً از سوي دفتر عمران سازمان ملل متحد و یا حاضر در گزارش

نیز  شودارج از خانواده ملل متحد تهیه میالمللی در داخل و خهاي بینملل متحد و دیگر نهادها و سازمانچجمعیت 

علت چنین اشتراك و تشابهی اساساً . رك بین تمامی کشورها تبدیل شده استبندي مشتردهوجود دارد و تقریباً به 

پیشنهاد هاي عضو را فراهم ساخته و به که بتواند امکان مقایسه بین دولتاست  متحد بودهاهداف آماري سازمان ملل 

متفاوتی که از مفهوم  رغم تعاریف، علیدر تمامی کشورها بر همین اساس، .هاي اصالحی براي کشورها کمک کندبرنامه

نیز جاي دارد، چرا که در  جوانانتعریف ملی آنها از ساله در درون محدوده سنی  24تا  15محدوده سنی  جوان دارند،

 هاي مربوط بهبرخی از شاخصآمار  گیرداز کشورهاي عضو خود می هاي جهانی که معموالً سازمان ملل متحدگزارش

  .است شده استاین رده سنی درخورشد و پیشرفت 

با این حال، در تحلیل چرایی این تنوع و تفاوت در تعاریف ارائه شده از مفهوم جوان و جوانی باید این نکته را مد نظر 

المللی به اقتضاي اهداف و کارکردهاي خاص خود ممکن است با رویکرد یا هاي بینازمانداشت که همان طور که س

، در سطح ملی نیز این تنوع و تفاوت به همین علت قابل توجیه د پیدا کنندوکردهاي خاصی به موضوع جوانان ورروی

داند و ساله را جوان می 24 تا 13براي مثال، اگر سازمان جهانی بهداشت به اقتضاي اهداف خود اشخاص . است

در سطح ملی نیز  د،داننجوان می ساله را 35تا  15اشخاص  نسکویورا و  24تا  15افراد  و یونیسف دبیرخانه ملل متحد

ساله را جوان تعریف کند در حالی که وزارت  35تا  13سازمان متولی امور جوانان در یک کشور ممکن است افراد 

و سازمان جوانان هالل احمر  ساله 24تا  13ساله را و وزارت بهداشت آنجا اشخاص  25تا  15آموزش آنجا اشخاص 

هاي این ید در نظر گرفت که در واقع یافتهاصل کلی را با سه در عین حال، .را جوان تعریف کند ساله 25تا  18افراد 
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ن به گروه سنی جوان که از آترین دامنه براي در تمامی کشورها گسترده اصل یکم اینکه: شودتحقیق نیز محسوب می

و  .ور ارائه کرده استتعریف ملی از جوان تعبیر کردیم تعریفی است که نهاد متولی ساماندهی امور جوانان در آن کش

اي و ي برنامهرویکرد اتخاذ شده از سوي نهادهاي متولی امور جوانان در هر کشور در مقایسه با دیگر نهادها دوم،

االمکان از تالش گردیده تا مسئله جوانان حتیترین رویکرد بوده است و جامع علمی و مطالعاتیو یا مراکز  اجرایی

ود تمامی این نهادها بدون استثناء خچون و اصل سوم اینکه . د توجه و رسیدگی قرار گیردتمامی رویکردها و ابعاد مور

اهداف آماري را مد نظر قرار اکثراًٌ در ارائه تعریف از جوان  دانندمیریزي در امور جوانان را متولی سیاستگذاري و برنامه

- شها و گزارابی نیز برسند نیازمند طبقه بنديحل اجرا و ارزشیهاکه نهایتاً باید به مراها و برنامهاند، چرا که سیاستداده

  .نها را سنجش نمودهستند تا بتوان میزان توفیق در آ هاي آماري

 

  گیري نتیجه

در نزد  تعریف مفهوم جوان و جوانیتوصیفی روشمند از  عمده تمرکز آن برکه مقاله  اطالعات ارائه شده در این

المللی معتبر است، به  هاي بین کشورهاي مختلف و حتی در نزد سازمان جوانان در نهادهاي متولی ساماندهی امور

اي ملی مورد توجه و دغدغه تمامی جهانیان بوده و  دهند که جوانان به عنوان مسئله سادگی و به وضوح نشان می

از  و دانشگاهی علمی صو حتی اشخا و در نزد مراکز و نهادها این نهادهادر عین حال، این توجه در نزد . باشد می

شود،  برخی از اشخاص که دانشگاهیان، محققان و دانشمندان علوم مختلف را شامل می. درجات متفاوتی برخوردار است

و  ریزي اند و برخی دیگر که بیشتر متولیان امور برنامه هاي نظري کرده توجه و اهتمام خود را عمدتاً محدود به حوزه

در هر حال، شکل و رویکرد مربوط به این   .اند را متوجه حوزه عمل و اجرا نموده جه خودتو هستند هادولتاجرا در 

هاي علمی و نظري و چه در  اي مهم است و باید چه در حوزه توجه هر چه که باشد در این نکته که مسئله جوانان مسئله

   .مورد توجه قرار گیرد، اشتراك رأي دارند مدیریت راهبردي و اجراهاي  حوزه
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دهد که چگونه مسئوالن و نهادهاي متولی امور جوانان در کشورهاي مختلف جهان  هاي این تحقیق خود نشان می یافته

ریزي براي برخورد  اند و سپس به سوي سیاستگذاري و برنامه اقدام به ارائه تعریف ملی از مفهوم جوان و جوانی نموده

ي از اسناد اولیه و اساسی در حوزة جوانان که در کشورهاي مورد در بسیار. اند با این موضوع ملی مهم حرکت کرده

هاي  حتی سازمان. مطالعه در این تحقیق وجود داشته است نسبت به ارائه تعریف مفهوم جوانان اقدام شده است

ئله جوانان اند تا شرایط را براي توجه کشورهاي جهان به مس اند و تالش داشته المللی که در این مهم مداخله نموده بین

قطعاً بدون ارائه تعریف و مشخص شدن چارچوب مفهومی . اند تسهیل و مساعد نمایند نیز اقدام به ارائه تعریف نموده

براي این که بتوان در فرایند . اجرایی و باالخص نظارتی را مشخص نمود ،اي برنامهسیاستی، هاي  توان چارچوب نمی

رفت کار را ارزشیابی و نظارت کرد در مرحله اول نیاز به ارائه تعریف از ساماندهی امور جوانان مراحل مختلف پیش

م از نهادهاي سیاستگذار و بوروکراتیک اع مسئله به طور خاص در نزد نهادهاياین  .گروه هدف؛ یعنی جوانان، داریم

اي و  هاي برنامه پشتوانهتوان بدون  مباحث انتزاعی و نظري است که می تنها .ریز و اجرایی الزم و ضروري است برنامه

هاي ملموس عملیاتی  و روشنیازمند آمار و ارقام  ریزيسیاستگذاري و برنامهآماري مورد توجه قرار داد، اما مباحث 

  .دارند

اي روشن از مفهوم جوان و جوانی براي هم محققان  و دریچه شدپاسخ سؤاالت مطروحه در مقدمه داده  مقاله،در این 

اندرکاران ساماندهی امور جوانان در نهادهاي مختلف حاکمیتی و  ه جوانان و هم مسئوالن و دستمند به حوز عالقه

توان چنین نتیجه گرفت که  همچنین، از خالل تطبیق تعاریف ارائه شده در کشورهاي مختلف می. گردیدغیرحاکمیتی باز 

جوانان امري الزم و ضروري است و ثانیاً این  اوالً ارائه تعریف از مفهوم جوان و جوانی در نزد نهادهاي متولی امور

هاي سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی هر کشور و  ها و مشخصه ها، زیرساخت تعریف باید بر اساس نیازها، چالش

چه بسا برخی از نیازها و به تعبیري مشکالت جوانان در یک کشور براي . با توجه به ترکیب جمعیتی صورت گیرد

و یا . کند در کشورهاي دیگر مشکل تلقی نشود، زیرا فرهنگ متفاوت نیازهاي متفاوتی را مطالبه می جوانان همسال

که برخی از  باشدریزي شده  اي طراحی و پی هاي اجتماعی و اقتصادي در کشوري به گونه ممکن است زیرساخت
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سال،به طور  18ا یک کودك زیر مشکالت فرد جوان، نه به عنوان جوان و بلکه به عنوان یک شهروند بزرگسال و ی

  .شود گیري و رفع  هاي خاص پی معمول در قالب نظام

ن و جوانی بر بنابراین، نتیجه اصلی و عملی این تحقیق همانا لزوم بازاندیشی و بازنگري در تعریف ملی از مفهوم جوا

ر و با مالحظۀ نیازهاي حال و هاي سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي کشو ها و مشخصه ساختها، زیر اساس ویژگی

تالش سال  20سال هنوز پس از گذشت  29تا  15رسد بسیاري از مشکالت گروه سنی  به نظر می .آیندة جوانان است

. به قوت خود باقی است و دولت و جامعۀ ایرانی موفق به حل آن نشده است ساماندهی امور جوانان براي 1نهادینه

 35، و مسکن از جمله مشکالتی است که بسیاري از جوانان ایرانی را حتی تا مرز مشکالتی همچون اشتغال، ازدواج

هاي ورود به  در چنین شرایطی اگر ازدواج و اشتغال و داشتن یک سرپناه مستقل را از ویژگی. کند سالگی همراهی می

ها  ساله 29تا  15) 1385(سال پیش  ششدوران بزرگسالی بدانیم باید بپذیریم که بخش عظیمی از جمعیت کشور که 

هاي حمایتی از  قرار دارند، هنوز جوان هستند و هنوز نیازمند برنامه ساله 35تا  20در گروه سنی  )1391( هامروز و بودند

مفهوم هاي این مقاله مختصر تعریف ملی جدیدي را براي قصد نداریم با اتکاي بر یافته .سوي دولت و جامعه هستند

کار مطالعاتی باید یک  در کشور امور جوانان ساماندهی کنیم که نهاد متولیما با جرأت پیشنهاد میاد دهیم، اجوان پیشنه

اگر واقعیات موجود اقتضاء نمود نسبت به مفهوم جوان و جوانی را در دستور کار قرار دهد و در  یندیشجامع براي بازا

  .تردیدي نداشته باشد -گذاردمی در حوزه جوانان نیز اثر ریزي-که قطعاً بر سیاستگذاري و برنامه -تغییر در این مفاهیم 
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The present article, focusing on the youth concept, attempts to compare all national and 

international definitions on this concept by using the documental method. This 

comparison aims at recognizing the most suitable definition of youth and offering it to the 

body responsible for youth affairs in the country. Therefore, the research structure has 

been designed, in which the main reason, objectives, and the questions as well as the 

methodology of research have been discussed in the introduction. The first section of the 

research attempts to introduce the main approaches to the youth concept and recommend 

the proper one for adopting the national definition for youth concept. The second section 

discusses the national youth definition in 23 countries, comparing with national youth 

definition in Islamic Republic of Iran. The third section, entitled "the youth definition in 

the international organizations", explains the definitions declared by the United Nations 

and European Union. In the fourth section, the diversity and differentiation of youth 

definition will be analyzed, in which this hypothesis is approved: "the difference between 

the national youth definitions in different countries rooted from national values, attitudes, 

and socio-cultural structures as well as economic and political situation". Finally, in the 

conclusion, reviewing the proper answers to the research questions, the suitable and 

better definition is suggested to the youth responsible body in the country. 
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