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ی سازماندهبراي ) ايشبکه( یمشارکت مدیریت یکپارچه گذاري وسیاست يالگو

  امور جوانان در ایران

  1علی اکبر تاج مزینانی

  

 ۶/۵/١٣٩۴: تاریخ دریافت مقالھ

  ٢۴/٨/١٣٩۴:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

ها و مشـکالت متعـددي روبروسـت کـه     ریزي کشور در حوزه جوانان با چالشسیاستگذاري و برنامهنظام 

ها داراي ماهیت و ابعاد این چالش. مانع از کارآمدي کامل آن شده است ،هاي صورت گرفته رغم تالشعلی

مقاله حاضر در پی . دمتنوعی است، اما بسیاري از آنها ریشه در ابعاد ساختاري سازماندهی امور جوانان دارن

سـازي  ها با تأکیـد بـر مسـائل سـاختاري و پیشـنهاد سـاختار مناسـب جهـت بهینـه         پرداختن به این چالش

هـاي حـوزه مـدیریت دولتـی و     باشد و در این راستا از دو مبناي نظري تحول در نظریـه کارکردهاي آن می

توجیـه الگـوي مـدنظر خـود جهـت       هاي مشارکت جوانان براي تبیین وعمومی و همچنین تحوالت نظریه

هـاي  براي انجام تحقیق و تدوین مقالـه حاضـر از تکنیـک    همچنین، .گیردسازماندهی امور جوانان بهره می

 . مطالعه تطبیقی، تحلیل محتوا و مرور ادبیات استفاده شده است

هان به شناسـایی  در بخش تطبیقی، بررسی عناوین و ماهیت نهادهاي دولتی متولی امور جوانان در سطح ج 

موجود نشان داد کـه در مجمـوع    چالش هايدر حوزه داخلی، جمع بندي . شش الگوي اصلی منجر گردید

ریزي امور جوانان علـل مختلفـی را   گذاري و برنامهبراي تبیین ناکارآمدي و عدم موفقیت در حوزه سیاست

 .بندي استو ساختاري قابل طبقهتوان برشمرد که در چهار دسته عوامل بافتاري، رفتاري، هنجاري می

براي ساختار سازماندهی  ")ايشبکه(مشارکتی / الگوي سازماندهی یکپارچه"بر این اساس، الگویی با عنوان 

ته را تـا حـدود زیـادي    ها و مشکالت گذشـ بتواند چالش ،امور جوانان در کشور پیشنهاد شده است که اوالً

المللی در جهت توسعه هرچه بیشتر این حوزه مثمرثمر واقع تجربیات بینگیري از با بهره ،ثانیاًمرتفع نماید؛ 

  .گردد

 ،الگوي سـازماندهی یکپارچـه مشـارکتی    ،ریزي امور جوانانسیاستگذاري و برنامه ،جوانان :واژگان کلیدي

  سازمان مدیریت و توسعه امور جوانان

                                                           
  E-mail: atmazinani@yahoo.com                                        دانشگاه عالمه طباطبائی ،دانشکده علوم اجتماعیت علمی ئعضو هی 1
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 مقدمه

به عنوان نقطه عطفی در سازماندهی امور  "انشوراي عالی جوان"بیش از دو دهه از تأسیس  ،در حال حاضر

جوانان در جمهوري اسالمی ایران در قالب ساختارهاي حکومتی می گذرد و متعاقب آن سپهر حکمرانی 

سازمان ملی "، "مرکز ملی جوانان"کشور شاهد شکل گیري نهادهاي مختلفی در حوزه امور جوانان نظیر 

در آخرین تحول ساختاري در این زمینه، با ادغام . وده استماندهی امور جوانان بستاد سا و "جوانان

، سازماندهی امور جوانان کشور به معاونتی در زیرمجموعه "سازمان تربیت بدنی"و  "سازمان ملی جوانان"

  .وزارت ورزش و جوانان واگذار شده است

 سائل و مشکالتهمچنان بخش جوانان کشور از م ،هاي صورت گرفته طی دو دهه گذشته علی رغم تالش

ها و اگرچه چالش. هاي مزبور قرین موفقیت نباشدو این امر باعث شده است تا تالش رنج می برد مختلفی

ریزي کشور در حوزه مهباعث ناکارآمدي نظام سیاستگذاري و برنامشکالت موجود که در کنار یکدیگر 

نها ریشه در ابعاد ساختاري سازماندهی داراي ماهیت و ابعاد متنوعی است، اما بسیاري از آجوانان شده، 

ریزي امور جوانان و گذاري و برنامهابهام در جایگاه نهادهاي رسمی متولی سیاست. امور جوانان دارند

ترین چالش این حوزه افزایش این ابهام در اثر تغییر و تحوالت ساختاري و مدیریتی پی در پی شاید مهم

ریزي م در جایگاه اسناد خاص جوانان در نظام سیاستگذاري و برنامهباشد که به نوبه خود در قالب ابها

ریزي کشور بروز و ظهور هاي خاص جوانان در نظام بودجهکشور و همچنین نامشخص بودن جایگاه برنامه

ها و اقدامات ها، برنامهها، نظام خاصی براي نظارت و ارزیابی سیاستدر اثر این ابهامات و چالش. یابدمی

. به چشم نمی خوردبط با جوانان وجود نداشته و براي اجرایی شدن آنها نیز هیچ گونه ضمانت اجرایی مرت

و نهادهاي ملی ) هاسمن(نهاد جوانان هاي مردمآفرینی خود جوانان، سازمانعالوه بر این، نحوه نقش

است و مجموعه حاکمیت  گنگ و نامشخص نمایندگی کننده منافع آنان نیز در نظام سازماندهی امور جوانان

به تصمیم روشنی در این زمینه دست نیافته که این امر در برخورد نوسانی و حرکت پاندولی موجود در این 

 .حوزه کامالً مشهود است

حاضر در پی پرداختن به این مسائل ساختاري در بخش جوانان جمهوري اسالمی ایران و پیشنهاد  مقاله

اي زیر در ه براي این منظور، پاسخ به پرسش .باشدکارکردهاي آن می ساختار مناسب جهت بهینه سازي

 :دستورکار مقاله حاضر قرار دارد

 هاي اصلی پیش روي ساختارهاي رسمی متولی امور جوانان در کشور طی دو دهه گذشته چه بوده  چالش

 است؟
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 الگوهاي ساختاري سازماندهی امور جوانان در سایر کشورهاي جهان چگونه است؟  

 هاي موجود و تجربیات جهانی چه الگویی براي ساختار رسمی سازماندهی امور جوانان  با توجه به چالش

  در کشور مناسب است؟ 

  شناسی پژوهش روش

استفاده  مرور ادبیات ، تحلیل محتوا ومطالعه تطبیقی هايتکنیکاز  حاضر مقالهبراي انجام تحقیق و تدوین 

له اول فهرست جامعی از نهادهاي رسمی متولی امور جوانان در جهان براي این منظور، در مرح. ه استشد

هاي منتشر شده موافقان و  در مرحله دوم، دیدگاه. دگردیتهیه و الگوهاي مختلف آن بررسی و تحلیل 

مخالفان درباره الگوهاي مختلف ساختار متولی امور جوانان در ایران در مقاطع تغییر ساختاري از جمله 

جدول ( .هاي کارشناسی مورد تحلیل محتوا، بررسی و جمع بندي قرار گرفتگزارش و سمذاکرات مجل

 هاي اصلی پیش روي سازماندهی امور جوانان سپس بر اساس تجربه دو دهه گذشته، چالش )ضمیمه

احصا شده و در پرتو تجربه ساختاري  چالش هايبا تأکید بر  )ساختاري، بافتاري، رفتاري، و هنجاري(

الگوي  الگوهاي موجود بین المللی، براي ساختار دولتی متولی سازماندهی امور جوانان در ایران گذشته و

  .دگردیپیشنهاد  جدیدي

 مبانی نظري

کامالً متأثر از رهیافت  ،نوع نگاه به مقوله سازماندهی امور جوانان و طراحی الگوي مناسب براي این منظور

تواند باعث نوسانات متعدد و فقدان یک مبناي نظري روشن می. دگردنظري است که در این زمینه اتخاذ می

مخرب در این عرصه شود و وجود این مبناي متقن به ویژه اگر بتوان درباره آن یک اجماع نخبگانی در 

ربط ایجاد نمود، تسهیلگر عملکرد بهینه نظام هاي ذيمجموعه حاکمیت و همچنین در میان کلیه طرف

حاضر از دو مبناي نظري براي تبیین و توجیه  مقالهبر این اساس، . وانان خواهد بودگذاري امور جسیاست

هاي حوزه به تحول در نظریه ،محور اول. گیردر جوانان بهره میوالگوي مدنظر خود جهت سازماندهی ام

 .شدباهاي مشارکت جوانان میناظر به تحوالت نظریه ،و محور دوم استمدیریت دولتی و عمومی مرتبط 

حوزه  کهشاهد تحوالت چشمگیري بوده است  ،هاي اخیرهاي مدیریت دولتی و عمومی در دههنظریه

الگوي مدیریت "پس از غلبه یافتن . مدیریت و سازماندهی امور جوانان نیز از این قاعده مستثنی نیست

ت سیاسی و در اثر به چالش کشیده شدن الگوي سنتی مدیریت دولتی به واسطه تحوال "دولتی نوین

هاي جدیدتري در این زمینه هستیم که از آن هاي پایانی قرن بیستم، اکنون شاهد شیوع دیدگاهاقتصادي دهه
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الگوي مدیریت "یا ) 2000دنهارت و دنهارت ( "دولتی نوین/الگوي خدمات عمومی" :عناوینی همچون با

  . دگردیاد می) 2006استوکر ( "ارزش همگانی

نهفته است و این مفهوم در  "شبکه"کلید این الگوي جدید در تمرکز بر مفهوم اهشاید بتوان گفت که ش

و  2002ویلیامسون (که  طوري به ؛حوزه سیاستگذاري و سازماندهی امور جوانان نیز بروز یافته است

ور گذاري امبه مثابه روند و الگویی رو به افزایش در زمینه سیاست "سازيشبکه"از گسترش فزاینده ) 2008

اي اکنون تبدیل به کلیدواژه "مشیشبکه خط"بر این اساس، اصطالح  شبکه سیاست یا . کندجوانان یاد می

 "اي در اداره امور عمومیتفکر شبکه"گذاري و مدیریت عمومی گردیده و پربسامد در حوزه سیاست

  .اي مورد استقبال قرار گرفته استطور گستردهبه) 1391رعنایی و مرتضوي (

شود، این الگوي مدیریتی ریشه در نظریه شهروندي دموکراتیک دارد مشاهده می 1ان طور که در جدول هم

و اینکه فراتر از نگاه به افراد جامعه به عنوان ارباب رجوع نهادهاي عمومی یا مشتریان یا رأي دهندگان 

بدیلی در جامعه هاي بیشصرف، باید آنها را شهروندانی تمام عیار در نظر گرفت که مایل و قادرند نق

هاي یا واگذاري مسئولیت) پاروزنی(گري کامل دولت در این الگوي مدیریتی به جاي تصدي. برعهده گیرند

کند تا با میانجیگري و کارگزاري منافع خود به بازار و بخش خصوصی و اکتفا به هدایت کالن، تالش می

ساختارهاي . رسانی نمایدهاي مشترك خدمتشهاي اجتماعی و خلق ارزدر میان شهروندان و گروه

هاي سنتی بوروکراتیک فاصله گرفته و مبتنی بر همکاري با رهبري سازمانی ایفاي این نقش از سازمان

این امر مستلزم ایجاد ائتالفی از نهادهاي دولتی، غیرانتفاعی، و خصوصی . مشترك درونی و بیرونی است

  .ربط یا شرکاي اجتماعی استهاي ذيطرفبراي رفع نیازهاي مورد توافق همه 

  

 هاي اصلی الگوهاي مدیریتی در بخش عمومیمقایسه ویژگی :1جدول 

  الگوهاي مدیریتی     

  

 هاویژگی

 دولتی نوین/خدمات عمومی دولتی نوین/مدیریت عمومی عمومی سنتی/مدیریت دولتی

- مبناي نظري و معرفت

 شناختی

نظریه سیاسی؛ تحلیل سیاسی و 

ماعی برگرفته از علوم اجت

 اجتماعی اولیه

نظریه اقتصادي؛ گفتگوي 

تر مبتنی بر علوم پیچیده

 اجتماعی اولیه

هاي نظریه دموکراتیک؛ رهیافت

اثباتی، تفسیري، (متنوع به دانش 

 )انتقادي و پسامدرن

عقالنیت غالب و 

الگوهاي مرتبط رفتار 

 انسانی

انسان "عقالنیت اجمالی؛ 

 "اداري

ی و اقتصادي؛ عقالنیت فن

-تصمیم( "انسان اقتصادي"

 )گیرنده پیگیر منافع شخصی

هاي  عقالنیت راهبردي؛ آزمون

سیاسی، (چندگانه عقالنیت 

 )اقتصادي، سازمانی
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برداشت از منافع 

 عمومی

طور سیاسی تعریف شده و به

 بیان شده در قانون
 حاصل جمع منافع فردي

هاي نتایج گفتگو پیرامون ارزش

 مشترك

ب پاسخگویی مخاط

 مسئوالن دولتی
 شهروندان مشتریان دهندگانارباب رجوع و رأي

 نقش دولت
طراحی و اجراي (پاروزنی 

 )هاسیاست

تسهیلگري فعالیت (هدایت 

 )آزادانه نیروهاي بازار

میانجیگري و (رسانی خدمت

کارگزاري منافع در میان 

هاي اجتماعی و شهروندان و گروه

 )هاي مشتركخلق ارزش

زوکارهاي دستیابی سا

 به اهداف سیاستی

دستگاه ها از طریق اجراي برنامه

 ي دولتیها

ایجاد سازوکارها و ساختارهاي 

مشوق براي حصول اهداف 

سیاستی از طریق نهادهاي 

 خصوصی و غیرانتفاعی

ایجاد ائتالفی از نهادهاي دولتی، 

غیرانتفاعی، و خصوصی براي رفع 

 نیازهاي مورد توافق

 پاسخگوییرهیافت به 

مدیران به رهبران : مراتبیسلسله

سیاسی منتخب مردم پاسخگو 

 هستند

انباشت منافع : بازارمحور

 شخصی به نتایج مطلوب گروه

هاي وسیعی از 

انجامد مشتریان می/شهروندان

 )به مشتریان(

مسئوالن باید به قانون، : چندبعدي

هاي اجتماعی، هنجارهاي ارزش

و اي، سیاسی، معیارهاي حرفه

 منافع شهروندان پایبند باشند

 محدود میزان آزادي عمل
گسترده جهت تحقق اهداف 

 کارآفرینانه

ضرورت آزادي عمل همراه با 

 محدودیت و پاسخگویی

ساختار سازمانی 

 مفروض

هاي بوروکراتیک مبتنی سازمان

بر اقتدار از باال به پایین درون 

سازمان و کنترل یا تنظیم ارباب 

 رجوع

دولتی /اي عمومیهسازمان

غیرمتمرکز؛ کنترل همچنان درون 

 ماندسازمان می

ساختارهاي مبتنی بر همکاري با 

 رهبري مشترك درونی و بیرونی

مبناي انگیزش مدیران و 

 کارکنان دولتی
 حقوق و مزایا؛ خدمات حمایتی

روح کارآفرینانه، تمایل 

ایدئولوژیک براي کاهش اندازه 

 دولت

اي خدمات عمومی، تمایل بر

 کمک و خدمت به جامعه

2000دنهارت و دنهارت، : منبع  

 
هاي اخیر ها و الگوهاي مشارکت جوانان نیز در دههها و الگوهاي مدیریتی، نظریههمزمان با تحوالت نظریه

بندي شناسی و سطحبیشتر به گونه ،هایی که در اینجا مدنظر استالبته نظریه. شاهد تحوالتی بوده است

نکته قابل ذکر اینکه بین . نان مرتبط است تا به تبیین چرایی مشارکت یا عدم مشارکت جوانانمشارکت جوا

بدین  ؛توان ارتباط متقنی برقرار نمودهاي مشارکت جوانان و تحول الگوهاي مدیریتی نیز میتحول نظریه

م تحقق معناي مستلز ،معنا که شهروندي دموکراتیک که مبناي الگوي مدیریتی خدمات عمومی نوین است
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 1در این زمینه، ارائه الگوي نردبان مشارکت جوانان توسط راجرت هارت. واقعی مشارکت شهروندي است

، نقطه عطفی در این زمینه به شمار بود) 1969(مشارکت شهروندي شري آرنشتاین که مبتنی بر مدل نردبان 

دکان و جوانان تطبیق داد و با تغییراتی هارت نخستین کسی بود که مدل آرنشتاین را با مشارکت کو. آیدمی

. نوجوانان را ترسیم نمایدکودکان و کوشید تا سطوح مختلف مشارکت   در آن و ترسیم نردبانی هشت پلّه

  )35: 1992هارت، (

ترین پلّۀ نردبان، ناظر به مواردي است که بزرگساالن آگاهانه خواستۀ خود را بر درخواست  پایین: 2فریب - 1

ها  ها و پروژه دهد، طرح در مواردي که فریب روي می )40: 1992هارت، . (کنند یجوانان بار م و مطالبات

ها، اقدامات و  جوانان درکی از مسائل موجود در وراي کنش. شود ریزي و اجرا می توسط بزرگساالن طرح

مشارکت آنان در نظر گیرند، اما سهمی کلیدي براي  بزرگساالن از وجود جوانان بهره می. رویدادها ندارند

  . گیرند نمی

جوانان ممکن است درکی . شود ریزي و اجرا می ها توسط بزرگساالن طرح پروژه :3)تزیین(ظاهرسازي  - 2

. ها ندارند محدود از موضوع، رویدادها و اقدامات داشته باشند، اما سهمی در سازماندهی اقدامات و برنامه

هایی را جهت ترویج و تبلیغ اندیشه و  شرت ها یا تی ه جوانان لباسمانند زمانی ک )3: 1999هندو و شرمن، (

هارت، (آن داشته باشند طرز تفکّر یا مکتبی بپوشند، بدون آنکه آگاهی الزم یا اطّالعات کافی را در مورد 

قاصد آورند و بزرگساالن جهت دستیابی به م هایی به دست می یا زمانی که جوانان، موفقیت )41: 1997

  .برند از آنان بهره میخویش 

و رویه غالب در رویکرد » عدم مشارکت«ترین شکل  این درجه، به اعتقاد هارت، عام : 4نمایشی اقدام - 3

. شود ریزي و اجرا می ها توسط بزگساالن طرح در این سطح، پروژه. باشد بزرگساالن نسبت به جوانان می

دهی  در اختیار آنان جهت بررسی نتایج یا شکل جوانان ممکن است طرف مشورت قرار گیرند، اما فرصتی

یابد که بزرگساالن در  این مورد، اغلب زمانی بروز می )4: 1999هندو و شرمن، . (شود به طرح گذاشته نمی

رایی نمودن آن به اندازة هاي اج پی دادن فرصتی به جوانان براي بیان عقایدشان هستند، اما در مورد شیوه

یا به جوانان، فرصت الزم جهت انتخاب موضوع بحث و نحوة اظهار نظر و بیان عقیده یا اند  ندیشیدهکافی نی

  .دهند طرح مسئله با همساالنشان جهت مشورت را نمی

                                                           
1Rogr Hart  
2 Manipulation 
3Decoration  
4 tokenism 
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شوند، در عین حال  ها توسط بزرگساالن طراحی و اجرا می طرح : 1به کار گماردن همراه با آگاه کردن - 4

هاي  کند و چرا؛ داراي نقش چه کسی تصمیمات را اتّخاذ می دانند جوانان مقاصد طرح را دریافته، می

  .کنند در آن مشارکت می ،دار و مؤثّري هستند و پس از اینکه طرح را درك کردند معنی

 

شوند، در  ریزي و اجرا می ها توسط بزرگساالن طرح پروژه :2مشورت کردن و مطلع ساختن جوانان - 5

شود و نظراتشان جدي تلقّی  با آنان مشورت می می کنند،را را درك ریزي و اج عین حال جوانان فرایند طرح

  .دگرد می

بزرگساالن پروژه را ابداع و   :3گیري مشترك با جوانان ابتکار طرح توسط بزرگساالن، تصمیم - 6

ر ها در نظ جوانان، همکاران اصلی پروژه. گیرند طور مساوي تصمیم می اما با جوانان، به ،کنند ریزي می طرح

  .ستتحت کنترل آنها اغلب و دگردمی ها بیشتر توسط بزرگساالن اجرا  باز هم پروژه ولی ،شوند گرفته می

هاي خودشان را با دخالت محدود یا بدون دخالت  جوانان طرح: 4ابداع و هدایت توسط جوانان - 7

  .کنند ریزي ، اجرا و مدیریت می بزرگساالن طرح

ریزي و مدیریت  ها را طرح جوانان پروژه :5ترك با بزرگساالنابتکار توسط جوانان، تصمیم مش - 8

کنند و داراي  گیرند و از بزرگساالنی که آنها را درك می کنند، تصمیم مشترك با بزرگساالن می می

نسبت به این مسئله آگاهی  اغلبچرا که  کنند؛ و مربی استفاده می مشاورعنوان  به ،هاي مرتبط هستند مهارت

  . نیازمند جلب حمایت بزرگساالن مؤثّر و دلسوز هستند ،هایشان منظور توفیق در اجراي ایدهدارند که به 

بندي مشارکت جوانان و میزان براي سطح) 107-111: 2001( 6توان به مدل شیردر این زمینه همچنین می

طح داراي مبتنی بر پنج سطح مشارکت و هر س» شیر«مدل . تعهد رسمی به جلب مشارکت آنان اشاره کرد

  .9ها ؛ الزام8ها ؛ فرصت7هاي آغاز نقطه: سه درجه از تعهد است که به ترتیب عبارت است از

اي است که در آن یک کارگزار، آمادة اقدام براي تحقّق مشارکت جوانان در آن سطح  درجه» نقطه آغاز« -

  . ندانی به همراه نداشته باشداین درجه تنها نقطه آغاز است و ممکن است تدوام نداشته یا بهرة چ. باشد می

                                                           
1 Youth Assigned but informed  
2 Youth consulted and informed 
3 Youth-initiated and directed  
4Adult-initated . Shared deeision-making with youth 
5 Youth - initiated, shared decisions with adults 
6 Sheir 
7 Openings 
8 - Opportunities 
9 Obligations 
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شود و با تأمین  تأمین می) ها و دانش الزم منابع، مهارت مثل( نیازهااي است که در آن پیش درجه» فرصت« -

  .اقدام نمایندیابد عمالً در این سطح از مشارکت  آن، کارگزار یا سازمان امکان می

شدة  صورت سیاست پذیرفته در این سطح، به یابد که ضرورت اقدام کارکنان زمانی تحقق می» الزام« -

مشی یا دستورالعمل یا  عنوان یک خط سازمان در آید و سازمان در پی تحقّق مشارکت جوانان در آن سطح به

 1در نمودار بر اساس مدارج و سطوح یاد شده » شیر«مدل. را برساند باشد» الزام«هر عنوان دیگري که 

  .ترسیم شده است

  یر درباره سطوح مشارکت جوانانمدل ش :1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )عهداتت(ها  ها               الزام فرصت    هاي آغاز   نقطه       سطوح مشارکت         

  

  

  

قدرت و مسئولیت مشترك  - 5

  نوجوانان براي تصمیم گیري

  

  

  

 

  

  

  آیا حاضرید بخشی از 

قدرت بزرگساالن را با 

 جوانان تقسیم کنید؟

  

  

آیا روندي وجود دارد تا 

قدرت و مسؤلیت 

گیري را بین جوانان  تصمیم

 و بزرگساالن تقسیم کند؟

  

  

آیا تقسیم قدرت و 

مسئولیت بین جوانان و 

و ساالن، خطمشی بزرگ

 سیاست سازمان است؟

  

 سازي جوانان در تصمیم - 4

 شوند دخالت داده می

آیا حاضرید به جوانان 

اجازه دهید به فرایند 

سازي شما  تصمیم

 بپیوندند؟

آیا روندي وجود دارد 

پیوستن به تا جوانان را به 

سازي قادر  فرایند تصمیم

  سازد؟

 

آیا ضرورت دخالت جوانان 

سازي،  میمدر فرایند تص

مشی و سیاست سازمان  خط

 است؟

  

  

  

دیدگاه جوانان به  - 3

  آید حساب می

  

  
  

 

  

  

  

آیا حاضرید دیدگاه 

جوانان را به حساب 

 آورید؟

  

  

  

سازي شما  آیا روند تصمیم

دهد دیدگاه  امکان می

 جوانان را به حساب آورید؟

  

  

آیا در حوزة سیاستگذاري تعهدي 

 وجود دارد مبنی بر اینکه دیدگاه

جوانان باید وزنی قابل توجه در 

 هاي سازمان داشته باشد سیاستگذاري

جوانان براي بیان  - 2

دیدگاهشان مورد حمایت 

  هستند

  

  

  
 

آیا حاضرید از جوانان 

براي بیان دیدگاهشان 

 حمایت کنید

هایی  ها یا فعالیت آیا ایده

در خصوص جوانان، 

جهت بیان دیدگاهشان 

 .دارید

اري آیا در حوزة سیاستگذ

تعهدي هست که جوانان 

بایستی براي بیان دیدگاهشان 

 حمایت شوند

به اظهار نظر جوانان  - 1

 شود گوش فراداده می

آیا حاضرید به نظرات جوانان 

 گوش کنید

اي عمل  آیا به شیوه

کنید که به شما  می

کمک کند به جوانان و 

 نظراتشان گوش کنید

آیا در حوزة سیاستگذاري 

ه تعهدي وجود دارد ک

بایستی به جوانان گوش 

 .داد

  

 این نقطه، حداقلی است که جهت رعایت مفاد کنوانسیون حقوق کودك باید به آن دست یاقت
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است که در زمان حاضر الزم است از الگوي مدیریتی  مبتنی بر این مفروضحاضر  مقالهدر مجموع، 

 . و مدیریت امور جوانان بهره گرفتاي ملهم از آنان براي سازماندهی خدمات عمومی نوین و تفکر شبکه

م است از مشارکت خود جوانان و نهادهاي نمایندگی کننده منافع آنان نیز در سطوح در همین راستا الز

هاي نمایشی و ظاهرسازي در این از حرکت ویژه در سطوح عالی آن بهره برد، مختلف نردبان مشارکتی به

  .نمود فراهممشارکت واقعی، کامل و مؤثر آنان را زمینه و  زمینه اجتناب نمود

 سطح جهاندر  ولتی متولی سازماندهی امور جوانانالگوهاي ساختار د

سازماندهی امور جوانان در مناطق و  ساختارهاي دولتیتري از الگوهاي حاکم بر براي دستیابی به دید وسیع

البته . شودارائه می ي مختلف جهاناطالعات مربوط به کشورها بخشکشورهاي مختلف جهان، در این 

طلب، از ذکر فهرست کامل این نهادها به تفکیک کشورها اجتناب شده و براي اجتناب از طوالنی شدن م

بررسی عناوین و ماهیت نهادهاي دولتی متولی . درج شده است 2هاي آنها در جدول فقط برخی از نمونه

توان شش الگوي اصلی در این زمینه شناسایی نمود که می عن است که در مجموآامور جوانان حاکی از 

   :آمده استزیر شرح آنها در 

 
 الگوهاي ساختار دولتی متولی سازماندهی امور جوانان در سایر کشورها :2جدول 

  کشورها و نهادها  فراوانی  عناوین الگوها  الگوها

  الگوي اول
یک نهاد تخصصی خاص جوانان 

  )غیروزارتی(
20  

واحد (، انگلستان )آژانس ملی توسعه امور جوانان(آفریقاي جنوبی 

-دستگاهی برنامهکارگروه بین(ایالت متحده امریکا ، )کابینهجوانان دفتر 

  )کمیسیون ملی جوانان(فیلیپین ، )هاي جوانان درکابینه دولت فدرال

  الگوي دوم
یک وزارتخانه تخصصی مستقل 

  خاص جوانان
9  

، نیوزیلند )وزارت توسعه جوانان(، نیجریه )وزارت امور جوانان(کویت 

  )وزارت جوانان(وئال ، ونز)وزارت توسعه جوانان(

  الگوي سوم
یک وزارتخانه ترکیبی ورزش و 

  جوانان
76  

وزارت جوانان و (، اندونزي )وزارت ورزش و جوانان(آذربایجان 

وزارت جوانان، (، بوتسوانا )وزارت ورزش و جوانان(، ترکیه )ورزش

، )وزارت جوانان، ورزش، زنان و خانواده(، تونس )ورزش و فرهنگ

  )ورزش، جوانان، آموزش عمومی و زندگی اجتماعی وزارت(فرانسه 

  الگوي چهارم

یک وزارتخانه ترکیبی از 

فرابخش جوانان و یک بخش 

  سیاستی

25  

وزارت جوانان و (، ایتالیا )وزارت اقتصاد، خانواده و جوانان(اتریش 

وزارت جوانان، اشتغال و توسعه (، سنگال )خدمات ملی مدنی

  )ارت امور اجتماعی و جوانانوز(، کرواسی )هاي مدنی ارزش

  الگوي پنجم

یک معاونت یا دفتر خاص 

جوانان در یک وزارتخانه بدون 

  ذکر جوانان در عنوان وزارتخانه

45  

، اسپانیا )اجتماعی دفتر ملی جوانان وابسته به وزارت توسعه(آرژانتین 

موسسه جوانان وابسته به وزارت بهداشت، خدمات اجتماعی و (

، یونان )دفتر امور جوانان در وزارت آموزش(س ، بالرو)برابري
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، لتونی )دبیرخانه عمومیِ امور جوانان در وزارت آموزش و امور مذهبی(

  )بخش جوانانِ وزارت آموزش و پرورش و علوم(

  الگوي ششم

یک وزارتخانه ترکیبی از 

فرابخش جوانان و یک یا دو 

  فرابخش دیگر

8  

، ایرلند )ن سالمند، زنان و جوانانوزارت امور خانواده، شهروندا(آلمان 

وزارت کودکان، برابري و (، نروژ )وزارت امور جوانان و کودکان(

  )شمول اجتماعی

  

  )وزارتی غیر(یک نهاد تخصصی خاص جوانان : الگوي اول

گردد و معموالً زیر در این الگو یک نهاد تخصصی به منظور رسیدگی به امور مرتبط با جوانان تشکیل می

این نهاد تخصصی داراي عناوین مختلفی نظیر سازمان، . نمایداالترین مقام اجرایی کشور فعالیت مینظر ب

-ولی وجه مشترك همه این ساختارها استقالل آنها از وزارتخانه ؛موسسه، آژانس، دبیرخانه و نظایر آن است

ي مختلف مرتبط با جوانان ها نقش این نهادها بیشتر هماهنگی بین دستگاه. است ي اجراییدستگاه هاها و 

هاي الگویی، نمادین و فرابخشی در  در زمینه برخی طرح يهرچند داراي نقش اجرایی محدود ،است

  . نیز هستندخصوص جوانان 

و در  اندبرخی از مسئوالن این نهادها عضو کابینه یکی از نکات قابل ذکر درباره این الگو این است که 

د که به لحاظ جایگاه نکته دوم نیز به سطح سازمانی آنها ارتباط دار . ارنددجلسات هیأت دولت شرکت 

برخی در حد یک معاونت و برخی نیز یک سازمان مستقل محسوب  تشکیالتی،  بعضی در حد یک دفتر،

اما مرور وظایف آنها نشان  ، سومین نکته به نهادهایی مربوط است که عناوینی همچون شورا دارند. شوندمی

ریزي و هماهنگی، دبیرخانه این نهادها داراي برخی عالوه بر کارکردهاي سیاستگذاري، برنامهدهد که می

هاي ها و برنامهي اجرایی داراي طرحدستگاه هادر صورتی که هر یک از . باشدکارکردهاي اجرایی نیز می

ر داده باشند، آنگاه هاي عمومی خود به طور خاص جوانان را مدنظر قراخاص جوانان باشند و یا در برنامه

و به هماهنگی براي پرکردن خألها و انجام اقدامات مشترك  استتر نقش نهاد متولی امور جوانان آسان

در غیر این صورت، نقش دستورکار سازي در حوزه جوانان براي همه . دستگاهی محدود خواهد شدبین

بر عهده نهاد متولی امور  ،له اجرا و نظارتي مرتبط با جوانان و پیگیري این دستورکارها تا مرحدستگاه ها

  .نقشی بسیار دشوار و نیازمند عزم ملی در باالترین سطوح است بی تردید،جوانان خواهد بود که 

   

  یک وزارتخانه تخصصی مستقل خاص جوانان: دومالگوي 

امور جوانان  و است یک وزارتخانه مستقل به جوانان اختصاص یافته ،در برخی از کشورهاي مورد مطالعه
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کنند به نسبت سایر الگوها کمتر تعداد کشورهایی که از این الگو تبعیت می .گردداز طریق آن پیگیري می

هرچند با عنایت به  ،شودعضویت وزیر جوانان در کابینه به عنوان نقطه قوت این الگو محسوب می. است

یک وزارتخانه اجرایی در کنار سایر نهادهاي  بخشی بودن امر مرتبط با جوانان، گنجاندن آنها در قالببین

هاي  ها و دستگاهاین امر همچنین ممکن است باعث شود سایر وزارتخانه .رسداجرایی منطقی به نظر نمی

اجرایی خود را در حوزه جوانان کمتر مسئول بدانند و وزارتخانه جوانان را مسئول کلیه امور مرتبط با 

  .جوانان تلقی نمایند

  

  یک وزارتخانه ترکیبی ورزش و جوانان: سومالگوي 

البته . شودیکی از الگوهاي پربسامد در سازماندهی امور جوانان به ترکیب حوزه ورزش و جوانان مربوط می

موضوعات جوانان و  تنهاتوان از دو گونه فرعی صحبت کرد که در قالب یکی از آنها ذیل این الگو می

یا ) نظیر آموزش(یک یا دو موضوع بخشی  ،در قالب گونه دوم ورزش در کنار یکدیگر آمده است و

اینکه چه  .دیگر نیز به موضوعات جوانان و ورزش اضافه شده است) نظیر امور جنسیتی(فرابخشی 

ولی  ؛به اقتضائات ملی کشورها مرتبط است ،موضوعی در کنار دو موضوع جوانان و ورزش قرار گیرد

موضوع در چند مورد نیز  و باشدتري نسبت به سایر موضوعات میموضوع فرهنگ داراي فراوانی بیش

  .شوددر ترکیب با این دو موضوع مشاهده میآموزش 

با وجود این، . گرددنقطه قوت این الگو همانند الگوي قبلی به عضویت وزیر مربوطه در هیأت دولت برمی

تقلیل امور جوانان به حوزه ورزش و  براي مثال، امکان. توان برشمردنقاط ضعفی را براي این الگو می

کامالً محتمل است که حوزه جوانان تحت الشعاع حوزه همچنین، . سرگرمی در قالب این الگو وجود دارد

گري گسترده دولت قرار ورزش قرار گیرد به ویژه اگر در کشوري حوزه ورزش تحت مداخله و تصدي

ز جنس امور اجرایی بوده و با جنس مداخالت در این صورت، جنس حوزه ورزش عمدتا ا. داشته باشد

همخوانی  ،بخشی بین دستگاهی مرتبط استریزي و انسجامحوزه جوانان که بیشتر به سیاستگذاري، برنامه

هاي غیردولتی است این الگو براي کشورهایی که در آنها بخش ورزش عمدتاً در تسلط بخش. الزم را ندارد

   .گردد، بیشتر مناسب استبه سیاستگذاري و نظارت برمی و نقش دولت در حوزه ورزش بیشتر

  

  وزارتخانه ترکیبی از فرابخش جوانان و یک بخش سیاستی یک: الگوي چهارم

مشترك در کنار یک یا دو موضوع بخشی در این الگو موضوع فرابخشی جوانان در قالب یک وزارتخانه 

ها حاکی از این امر است که موضوعات ین وزارتخانهمرور عناو. گیردقرار می نظیر اشتغال یا آموزشدیگر 

  .دهدبیشترین فراوانی را در این ترکیب به خود اختصاص می ،مرتبط با اشتغال
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یک معاونت یا دفتر خاص جوانان در یک وزارتخانه بدون ذکر جوانان در عنوان : الگوي پنجم

  وزارتخانه

اي با عنوان ترکیبی جوانان ه مستقل و یا وزارتخانهحدود یک چهارم از کشورهاي جهان داراي وزارتخان

ها نقش در این کشورها یکی از وزارتخانه. توجهی به امور جوانان نیستاما این موضوع به معناي بی ،نیستند

گیرد و هماهنگی الزم را بین آنها به را در حوزه جوانان بر عهده می دستگاه هاها و رهبري سایر وزارتخانه

عنوان  بایک سازمان یا مؤسسه خاص  ،اي موارددر پاره معموالً یک معاونت یا دفتر خاص و. وردآعمل می

  .نمایدرا پیگیري می مربوطجوانان در ذیل وزارتخانه مزبور وجود دارد که امور 

- ههرچند وزارتخان ،بیشترین فراوانی را در این زمینه دارد )ربطبا انواع مختلف عناوین ذي( وزارت آموزش

هاي مسئول در این وزارتخانه وکار و امور اجتماعی، رفاه اجتماعی و توسعه اجتماعی نیز جز :هایی همچون

مرتبط بودن بخش اعظم جوانان با حوزه آموزش و مسئله بودن کار و اشتغال براي . شوندالگو مشاهده می

 .شودمیهاي ذي ربط بخش بزرگی از آنان باعث سپردن این مسئولیت به وزارتخانه

  

  یک وزارتخانه ترکیبی از فرابخش جوانان و یک یا دو فرابخش دیگر: الگوي ششم

یک یا چند موضوع فرابخشی نظیر خانواده، سالمندان و کودکان در کنار موضوع  ،در برخی از کشورها

موالً براي هر در این گونه موارد مع. فرابخشی جوانان قرار گرفته و یک وزارتخانه ترکیبی را تشکیل داده اند

آنجایی که جنس فعالیت در همه شود و از موضوع یا گروه هدف یک معاونت مجزا در نظر گرفته می

  .گیردها با یکدیگر سنخیت دارد، موضوعی تحت الشعاع سایر موضوعات قرا نمیبخش

  

شورهاي شود تنوع بسیار زیادي در نوع الگوي ساختاري اتخاذ شده توسط کهمان گونه که مالحظه می

این تنوع ناشی از عوامل مختلفی . مختلف جهان براي نهاد دولتی متولی سازماندهی امور جوانان وجود دارد

هر یک از این . ریزي آنهاستگذاري و برنامهنظیر نظام سیاسی، مسائل اصلی سیاستی و سنت سیاست

ست بازده متفاوتی داشته و در شرایط مختلف ممکن ا هستندالگوها داراي نقاط قوت و ضعف خاص خود 

تواند دلیل محکمی بر بهینه بودن آن الگو باشد و همان صرف فراوانی استفاده از یک الگو نیز نمی. باشد

  .طور که گفته شد باید به مالحظات مختلفی در این زمینه توجه داشت

 

  سازماندهی امور جوانان در ایران چالش هاي

رغم دهد که علیریزي و مدیریت امور جوانان در کشور نشان میامهگذاري، برنمرور تجربه دو دهه سیاست

مهم مانع از تحقق کامل اهداف نظام  چالش هايهاي به دست آمده در این حوزه، وجود برخی پیشرفت

  .است شدهاین حوزه سازماندهی 
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به  ،نگذاري و سازماندهی امور جوانان در سطح کالپیش روي سیاست چالش هايترین یکی از مهم

در کشور مربوط  ریزي امور جوانانگذاري و برنامهمشخص نبودن جایگاه نهادهاي رسمی متولی سیاست

- ترین مرجع سیاستبه عنوان عالی "شوراي عالی جوانان"بر اساس مصوبه شوراي عالی فرهنگی،  .شودمی

و اخیراً وزارت ( "جوانان سازمان ملی"ریزي کالن در حوزه امور جوانان معین گردیده و گذاري و برنامه

ي دستگاه هاکننده اصلی نیز به عنوان بازوي فکري و عملیاتی این شورا و هماهنگ) ورزش و جوانان

- پوشانیبا وجود این، هم. مختلف مرتبط با امور جوانان از سوي مجلس شوراي اسالمی تعیین شده است

شوراي عالی  ،براي مثال(دهاي مشابه وجود دارد هایی بین حیطه وظایف و اختیارات این نهادها و سایر نها

با توجه به سابقه بیشتر، شناخته شده بودن، بخشی بودن و ). کار و شوراي عالی آموزش و پرورش

تر بودن جایگاه نهادهاي مزبور، معموالً مصوبات آن نهادها بیشتر در معرض اجرایی شدن قرار دارد مشخص

جز مواردي که صرفاً در حیطه اختیارات سازمان ملی جوانان و  به "شوراي عالی جوانان"و مصوبات 

 .یابدجانشین آن قرار دارد، امکان اجرایی شدن نمی

ریزي م سیاستگذاري و برنامهمشخص نبودن جایگاه اسناد خاص جوانان در نظاچالش دوم عبارت است از 

هاي مصوب آنها ی آن، اسناد و برنامهبه تبع ابهام در جایگاه شوراي عالی و بازوي فکري و عملیات .کشور

از ( "سند توسعه اشتغال جوانان"و پس از تدوین  1384براي مثال، در سال . برندنیز از این ابهام رنج می

در سازمان ملی جوانان و تصویب ) گانه زیرمجموعه سند جامعه ساماندهی امور جوانان13مجموعه اسناد 

عددي بین سازمان ملی جوانان و وزارت کار برگزار گردید تا نحوه آن در شوراي عالی جوانان، جلسات مت

بررسی و مشخص گردد، ) مصوب شوراي عالی اشتغال(ادغام این سند در سند توسعه اشتغال کل کشور 

این ابهام در مورد سایر . چون اعتقاد بر این بود که باید هر دو سند از طریق یک سازوکار واحد دنبال شوند

شود اسناد ر بهداشت و سالمت، رفاه اجتماعی، آموزش و مشارکت نیز وجود دارد و باعث میها نظیحوزه

 .مجال اجرایی شدن پیدا نکنند ،خاص جوانان پس از تصویب

 .سومین چالش مهم در این زمینه است ،ریزي کشورجوانان در نظام بودجه هاي خاصجایگاه برنامهدر ابهام 

دستگاه تک که به نوبه خود از پیشنهادهاي تک(ریق الیحه پیشنهادي دولت هاي مختلف از طبودجه برنامه

با توجه به دو ابهام . گیردبه مجلس ارائه شده و مورد بررسی و تصویب قرار می) تشکیل شده است ها

هاي خاص هاي مختلف در هنگام پیشنهاد بودجه به معرفی برنامهها و سازمانگفته، معموالً وزارتخانهپیش

. هاي خاص جوانان که مصوب شوراي عالی جوانان است ندارندود پرداخته و توجهی به مفاد برنامهخ

همچنین جایگزین آن، یعنی معاونت جوانان وزارت ورزش و (همچنین، از آنجایی که سازمان ملی جوانان 

 شوراي عالی جوانانهاي مصوب مسئول اجراي کل برنامه کهبه عنوان یک دستگاه اجرایی ماهیتاً ) و جوانان

اي و پاره دستگاه هابودجه محدود مربوط به وظایف مرتبط با هماهنگی از شود، غیر شناخته نمی باشد
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. داردهاي مصوب دریافت نمیاسناد و برنامه کردن اجرایی اي براياي دیگر، بودجههاي بعضاً حاشیهفعالیت

این امر . یابدراه نمی دستگاه هاهاي ساالنه به برنامه از این رو، بدون وجود بودجه خاص، مفاد این اسناد

- تدوین شده و با حضور عالی دستگاه هاهاي مزبور بعضاً با مشارکت خود شود که هر چند برنامهباعث می

ترین مقام آنها در شوراي عالی جوانان یا هیأت دولت به تصویب رسیده است، اما در مقام اجرا با مشکل 

 . مواجه گردد

الوه بر این، با وجود تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اعتبارات برنامه جوانان همچنان در بودجه ذیل ع

شود تا توجه کافی به این امر باعث می. شودهاي جمعی و گردشگري تأمین میفصل فرهنگ، هنر، رسانه

همچنین با . رار گیردهاي جوانان صورت نگیرد و امور فرهنگی و هنري در فصل ذیربط در اولویت قبرنامه

در ذیل بودجه سنواتی  کلف شده بودندم دستگاه هاقانون برنامه پنجم توسعه  41ماده وجود اینکه طبق 

 دستگاه هابرخی از  ،خود با توجه به سند منشور جوانان مبلغی را به ساماندهی امور جوانان اختصاص دهند

. استدولت دیده نشده  به بعد 92سال  در الیحه بودجهاین ماده و  آن را انجام داده و برخی انجام ندادند

 -به عنوان دستگاه اصلی - نیز، مجموع اعتبارات حوزه جوانان در وزارت ورزش و جوانان 1394براي سال 

  . دهددرصد اعتبارات وزارت ورزش و جوانان را تشکیل می 12میلیارد ریال است که تنها حدود  336مبلغ 

پس از تصویب  .نظارت و ارزیابی کارآمد در نظام سازماندهی امور جوانان است فقدان ،چالش اصلی دیگر

هاي مرتبط با جوانان معموالً هیچ سازوکار دقیق، باثبات و قدرتمندي براي نظارت و ارزیابی اسناد و برنامه

اي مختلف هاي علمی و متقنی را از زوایو ارزیابی ندوجود ندارد که بر روند اجرایی شدن آنها نظارت ک

به ویژه شوراي (صالح درباره آنها انجام دهد و نتیجه آنها را جهت اتخاذ تصمیمات بعدي به نهادهاي ذي

آفرینی نهادهاي مستقل از در این زمینه، عدم دخالت و نقش .منعکس نماید) عالی جوانان و هیأت دولت

هاي واقعی و مستقل براي انجام ارزیابی) به ویژه نهادهاي مدنی ملی نمایندگی کننده منافع جوانان(دولت 

 .آیدنیز از جمله خالهاي جدي به شمار می

ی کافی یهاي مصوب فاقد ضمانت اجرااسناد و برنامه .گرددپنجمین چالش به فقدان ضمانت اجرا برمی

مواجه  گونه پاداش یا مجازاتی در قبال انجام یا عدم انجام این اسنادي مختلف با هیچدستگاه هاهستند و 

اما  باشد،یک بستر حمایت کننده براي مصوبات شورا می ،شوراي عالی جوانان از لحاظ قانونی. شوندنمی

به وجود نیامده است در  دستگاه هادر عمل از آنجا که ضمانت اجرایی الزم براي اجراي این مصوبات در 

این در حالی است که  -کنندنمی ي عضو شورا نیز این مصوبات را اجرادستگاه هابسیاري از مواقع حتی 

 .ها از طرف دولت به شکل الیحه و از طرف مجلس به عنوان طرح، مطرح نشده استتاکنون این سیاست

 چالش هايتوان از دیگر ي امور جوانان را نیز میدستگاه هاگرایی در نوسان بین تمرکزگرایی و منطقه

اي در امور جوانان تاکنون روندهاي تمرکز یا منطقههاي مدر خصوص اعمال سیاست .اساسی به شمار آورد
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توسعه  چهارم ساله پنج برنامه قانون رسمی ابالغ و تصویب تدوین، از قبل تا. متفاوتی وجود داشته است

 آمایش به مربوط هايو سیاست ايمنطقه توازن و تمرکز عدم به مربوط هايسیاست) 1388-1384(

 در .بود نشده بینیپیش صریح و طور شفاف به توسعه ساله پنج هايمهبرنا در فضایی توسعه و سرزمینی

 استلزامات بخشی، و نیازها همزمان بتواند که استانی سند یک تدوین لزوم 1385جوانان نیز تا سال  حوزه

 اندازيراه و تأسیس بر مبنی دولت اقدام با اما .بود نشده احساس ،باشد نموده تلفیق را فرابخشی و استانی

 ساماندهی استانی اسناد اجراي و تدوین تقویت گردید و موضوع جوانان امور استانی ساماندهی ستادهاي

با این حال، تدوین و . گرفت قرار جوانان امور ساماندهی استانی ستادهاي کار دستور در جوانان امور

اجرا مشکالت پیش گفته  تصویب این اسناد همچنان در هاله اي از ابهام قرار دارد، ضمن اینکه در مقام

 .هاي سطح ملی در مورد اسناد استانی نیز صادق خواهد بودبراي اسناد و برنامه

نهاد جوانان در نظام هاي مردمجایگاه سازمانابهام در به مسئله  ،هفتمین چالش جدي در این زمینه

و  هاسیاست در الینفک اصل یک به جوانان مشارکت موضوع ،امروزه .مربوط است سازماندهی امور جوانان

 المللیبین و ايمنطقه هايو برنامه هاسیاست در چه و ملی هايبرنامه و هاسیاست در چه جوانان هايبرنامه

هاي مختلف از همین روي به منظور استفاده از ظرفیت مشارکت جوانان در عرصه .است شده تبدیل

هاي غیر دولتی جوانان، یل، توسعه و تقویت سازمانهایی در حمایت از تشکها و برنامهاجتماعی، سیاست

هاي کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی قوانین و مقرراتی به مانند قوانین بودجه سنواتی، اجراي سیاست

اند سهم هاي غیردولتی نتوانستهبه رغم این مصوبات، هنوز تشکل. و مدیریت خدمات کشوري وضع گردید

هاي مردم نهاد برخی مشکالت سازمان. ر اجرایی جامعه را بر عهده گیرنداز بار مسئولیت امو قابل توجهی

 : شودموارد زیر می جوانان شامل

کافی بلوغ اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی  هاي مردم نهاد جوانان و فقدانسازمان کم تجربگی) الف

  ؛ي اجراییهافعالیت دار شدنعهده آنها براي

هاي ي عضو شوراي عالی جوانان در خصوص تشکلدستگاه هادم هماهنگی و همکاري الزم ع) ب

  ؛غیردولتی جوانان

هاي غیردولتی جوانان و قوانین واگذاري عدم شفافیت در قوانین و مقررات مربوط به حمایت از تشکل) ج

  ؛هاي دولتی به آنانفعالیت

   ؛هاها به سمني فعالیتدر خصوص واگذار دستگاه هاعدم ارزیابی عملکرد )د

ها توسط نهاد متولی امور جوانان و موظف نمودن هاي قابل واگذاري به سمنعدم شناسایی فعالیت)هـ

  .ي اجرایی به انجام آندستگاه ها
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 در که را هاسازمان این تمامی بتواند بزرگتري احساس شد که و نهاد فراگیر یک به نیاز 1382سال  در

جوانان را  به مربوط هايفعالیت و گردآورد هم دور به کردند،می فعالیت جوانان با طمرتب هاي مختلفبخش

 عالی شوراي مصوب  -"جوانان ملی برنامه "مجمع ملی جوانان در چارچوب ،از این رو. مدیریت کند

 آوردن گردهم طریق از کشور سازيتصمیم نظام در جوانان سطح مشارکت ارتقاي هدف با و -جوانان

هاي شخصیت و افراد تمامی همچنین و جوانان امور با مرتبط غیردولتی و دولتی تمامی نهادهاي ایندگاننم

 ملی هاياز ظرفیت منسجم و فراگیر نظام یکبه عنوان حوزه،  این در برجسته پژوهشی و علمی دانشگاهی،

- منحل گردید و طرحت نهم لیکن این نهاد با روي کار آمدن دول. تشکیل شد جوانان امور زمینه در موجود

این مهم را  نتوانستندو  به اجرا در نیامدندنیز سراي جوانان اندازي سمنطرح تأسیس و راههاي بعدي مانند 

  . عملی سازند

- شوراي عالی جوانان که یک نهاد هماهنگ .جوانان مسئلهعبارت است از برخورد سیاسی با  ،چالش هشتم

شود، روند ساماندهی امور جوانان در کشور حوزه جوانان محسوب می در دستگاهیکننده فرا بخشی و فرا

سازمان . گرددریزي حوزه جوانان محسوب مینماید و به عنوان مرجع سیاستگذاري و برنامهپیگیري میرا 

به عنوان  و اکنون وزارت ورزش و جوانان است نیزمتولی امور جوانان که در سابق سازمان ملی جوانان 

مروري بر تعداد جلسات . ي مختلف مرتبط با امور جوانان تعیین شده استدستگاه هانده اصلی کنهماهنگ

 جوانان دارد مسئلههاي مختلف دولت نشان از نگاه سیاسی نسبت به شوراي عالی جوانان در دوره

ابطه این امر بیش از همه تابع نوع نگاه روساي جمهور وقت به حوزه جوانان و همچنین نوع ر .)3جدول(

هاي مختلف است و به روشنی غلبه وجوه سیاسی بر ابعاد وزیر در دوره/رئیس جمهور با رئیس سازمان

  .دهدبازتاب می را کارشناسی در سازماندهی امور جوانان

  هاي مختلفتعداد جلسات شوراي عالی جوانان در دوره: 3جدول 

  تعداد جلسات  رئیس وقت  نوع ساختار  دولت  سال

  پنجم   1371

  مرتضی میرباقري  بیرخانه شوراي عالی جواناند

3  

  2  ششم  1372

  2 ششم  1373

  3 ششم  1374

  1 ششم  1375

  هفتم  1376

 مرتضی میرباقري مرکز ملی جوانان

0  

  0 هفتم  1377

  1 هفتم  1378

مشاور (سازمان ملی جوانان  هفتم  1379

  )رئیس جمهور
 مرتضی میرباقري

0  

  0  هشتم  1380
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  0 هشتم  1381

 هشتم  1382

  رحیم عبادي

3  

  7 هشتم  1383

1384  4  نهم  

 نهم  1385

معاونت (سازمان ملی جوانان

 )رئیس جمهور

محمدجواد حاج 

 علی اکبري

1  

  2 نهم  1386

  3 نهم  1387

  دهم  1388
  مهرداد بذرپاش

0  

  1 دهم  1389

 دهم  1390

 وزارت ورزش و جوانان

  محمد عباسی
1  

  1 دهم  1391

  یازدهم  1392
  محمود گودرزي

0  

  1  یازدهم  1393

-  در زمان ریاست آقـاي رحـیم عبـادي بـوده اسـت و در شـهریور همـان سـال آقـاي           1384تمامی جلسات شوراي عالی جوانان در سال

  .محمدجواد حاج علی اکبري جایگزین ایشان شدند

جوانان نیز امري غیرقابل  بر نحوه سازماندهی امور ریوز/سازمان سیرئی تیریمد کردیرو و عالئق نوعتأثیر 

 قانونی وظایف و اهداف به توجه با .توان آن را چالشی مهم در این زمینه به شمار آوردانکار است که می

 سازمان ملی جوانان تکالیف به توجه با و توسعه سوم برنامه قانون 157ماده  اجرایی نامهشده در آیین تعیین

 چهارم برنامه قانون 112 ماده در شده تعریف تکالیف همچنین و هیئت وزیران مصوبات از خیبر موجب به

هاي مطالعات و تحقیقات، سیاستگذاري و حوزه در را جوانان ملی عملکرد سازمان توانمی توسعه

قرار  ابیارزی مورد و بنديهاي ملی فرابخشی دستهریزي، نظارت و ارزشیابی، هماهنگیقانونگذاري، برنامه

که درج ریز جداول آنها از حوصله این (هاي مختلف مدیریتی هاي دورهبا این حال، مرور ریز فعالیت .داد

بر برخی از وظایف و تکالیف در خاصی ، تمرکز هاي مختلفدهد که در دورهنشان می) مقاله خارج است

، در مطالعات و تحقیقات توجه شده بر این اساس، در یک دوره بیشتر به . امور جوانان وجود داشته است

انواع و توجه ویژه به برگزاري  اي نیز شاهددورهو ریزي اولویت یافته گذاري و برنامهدوره دیگر سیاست

ثباتی و نوسان در رویکردها را هایی از بیتوان دورههمچنین، می. بوده است انملی جوانهاي اقسام جشنواره

  .ها شاهد بوداوم در ساختارها و مدیریتنیز به علت نوسان و تغییر مد

  هاچالش بنديجمع

توان اذعان نمود که هرچند تجربه بیش از دو دهه تالش براي سازماندهی امور جوانان در در مجموع می

به هیچ وجه به اهداف خود در حل مسائل جوانان نائل نگردیده اما  ،هایی بوده استایران قرین موفقیت
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توان برشمرد که در چهار دسته عوامل بافتاري، راي این عدم موفقیت علل مختلفی را میب ،در مجموع. است

این  2اسکلت ماهی شماره /نمودار علت و معلولی. بندي استرفتاري، هنجاري و ساختاري قابل طبقه

  .عوامل را ترسیم نموده است

در . مرتبط است "علل بافتاري"به  در سطح کالن ناکارآمدي نظام ساماندهی امور جوانانبنابراین، مسئله 

 در حوزه است که نظام کالن اقتصادي و اجتماعی کشور ناکارآمديانعکاس واقع، عدم توفیق در این زمینه 

براي مثال، زمانی که ساختار اقتصاد و بازار کار و یا نظام رفاه و تأمین . نیز بروز یافته است جوانان امور

دي مواجه باشد، سیاست خارجی در وضعیت متالطم قرار داشته و ج چالش هاياجتماعی در کشور با 

توان انتظار داشت که حوزه جوانان از این وضعیت مستثنی هاي پی در پی بر اقتصاد وارد شود، نمیتحریم

هایی که شود که در حوزهباعث می بخشی در کشورضعف فرهنگ اداري کار گروهی و بینهمچنین، . باشد

دستگاهی بوده و مستلزم کار گروهی گسترده ذاري و هماهنگی عمدتاً فرابخشی و بینگجنس کار سیاست

این مسئله براي . اجرایی وجود داشته باشد بیشترهاي صرفاً بخشی و تري نسبت به حوزهاست، توفیقات کم

عالی و دبیرخانه شوراي  باشدمیهایی فرابخشی نظیر محیط زیست و فرهنگ نیز گریبانگیر حوزه ،مثال

هاي مصوب خود با ها و برنامهسازي سیاستانقالب فرهنگی و سازمان حفاظت محیط زیست هم در پیاده

شامل ( ضعف بخش خصوصی و بخش سومسرانجام اینکه . ی مواجه هستندو مشابه متعدد چالش هاي

در جهت توسعه امور بار دولت و ایفاي نقش   در کاستن از) هاها و خیریهنهادهاي مدنی و داوطلبی، تعاونی

ها نیز هرچند در ارتباط با این دو البته شایان ذکر است که رویکرد دولت. جوانان نیز عاملی قابل توجه است

- زمینه الزم را براي توانمند شدن آنها براي نقشاما در مجموع  ،بخش متفاوت و داراي نوسان بوده است

 .آفرینی فعال فراهم نکرده است

نوع رابطه رئیس است که شامل اموري همچون  "علل رفتاري"این مسئله ناشی از همچنین، بخشی از 

 نوع نگاه روساي جمهور وقت به حوزه جوانانو جوانان،  ورزش وزیر/ملی جوانان جمهور با رئیس سازمان

 براي مثال، همان. شودمی ورزش و جوانان یروز/جوانان یسازمان ملنوع عالئق و رویکرد مدیریتی رئیس و 

حتی در دوره  ،توان مشاهده کردگونه که در جدول مربوط به پراکندگی جلسات شوراي عالی جوانان می

تعداد و نوع جلسات این شورا بسیار متفاوت است و ) یعنی سازمان ملی جوانان(وجود یک ساختار یکسان 

تا اواسط  1382سال  فقط یک جلسه برگزار شده است، فقط در فاصله اواسط 1382تا  1376در حالی که از 

هاي متعدد مرتبط با ساماندهی امور جوانان را به تعداد چهارده جلسه برگزار کرده و برنامه 1384سال 

هاي قابل اعتنایی در رویکرد و عالئق مدیریتی مسئوالن عالیرتبه عالوه بر این، تفاوت. تصویب رسانده است

برخی از آنان توجه و عالقه زیادي به بعد پژوهشی و . دتوان مشاهده کرنهاد اصلی متولی امور جوانان می

اند، برخی عمده تالش خود هاي پژوهشی هرچه بیشتر و بزرگتر بودهمطالعاتی داشته و به دنبال انجام طرح
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هاي مرتبط با سازماندهی امور جوانان و تصویب آن در شوراي عالی را مصروف تدوین اسناد و برنامه

هاي متعدد و اي محدود از اجرا نظیر برگزاري جشنوارهخود را درگیر حوزه عمدتاًرخی اند، بجوانان نموده

هاي این حوزه توجه بیشتر به مسائل و حاشیهاي نیز عالئق ورزشی مسئوالن باعث اند و دورهمختلف نموده

 .شده است

گذاري، ر نظام سیاستنقش مهمی در نحوه سازماندهی امور جوانان د "علل هنجاري"تر، در سطحی بنیادي

یکی از این علل است که براي  ،ابهام در رویکرد نظري به جوان و جوانی. ریزي و اجرایی کشور داردبرنامه

عنوان و گاهی نیز بهشود جوان و جوانی بیشتر به مثابه فرصت و منبع توسعه گاهی اوقات باعث می ،مثال

توان در زمره علل را نیز می نظري به مدیریت امور جوانانابهام در رویکرد . تلقی شودتهدید و منشأ مشکل 

، انتخاب یکی از سه رویکرد بیان شدمبانی نظري  بخشزیرا همان گونه که در  ،هنجاري در نظر گرفت

و خدمات عمومی نوین در ابعاد مختلف از جمله نقش و میزان  ت دولتی سنتی، مدیریت دولتی نوینمدیری

تشتت در رویکرد نظري به مشارکت ها باعث ایجاد همین ابهام .متفاوتی دارد استلزامات ،مداخله دولت

سازماندهی امور  نهاد نمایندگی کننده منافع جوانان درهاي مردمابهام در جایگاه سازمان در نتیجه،و  جوانان

 .تناپذیري به سرمایه اجتماعی جوانان وارد ساخته اسهاي جبرانضربه حتیو مربوط به خود شده 

نامناسب بودن ساختار . ی نقش غیر قابل انکاري داردنیز در بروز این ناکام "علل ساختاري"اینکه در پایان، 

هایی نظیر مشخص نبودن که در قالب -به ویژه در دوره ادغام با حوزه ورزش متولی ساماندهی امور جوانان

انان و همچنین مشخص نبودن جایگاه ریزي امور جوگذاري و برنامهجایگاه نهادهاي رسمی متولی سیاست

تغییرات پی در پی   -ریزي کشور بروز یافته استاسناد خاص جوانان در نظام سیاستگذاري و برنامه

باعث عدم انباشت تجربیات مطالعاتی و سیاستی از جمله که ( ساختاري و مدیریتی نهاد متولی امور جوانان

ها و فرایندهاي تعریف نشده بودن رویهو ) شده است این نهاد کاهش انگیزه کارکنانسردرگمی و و 

ریزي کشور، هاي خاص جوانان در نظام بودجهابهام در جایگاه برنامهاز جمله ( افقی و عموديماندهی زسا

ها و فقدان نظارت و ارزیابی کارآمد در نظام سازماندهی امور جوانان، فقدان ضمانت اجراي اسناد و برنامه

بر خروجی  )ي امور جوانان قابل مشاهده استدستگاه هاگرایی در ن تمرکزگرایی و منطقههمچنین نوسان بی

  .ریزي آثار سوئی را بر جاي گذاشته استنظام سیاستگذاري و برنامهاین خرده

بخش باید به آن اشاره کرد این است که علل ساختاري تنها بخشی از  اینبندي مطالب اي که در جمعنکته

این نکته . یابی این مسئله باید مجموعه عوامل را در نظر گرفتنماید و براي ریشها تبیین میاین ناکامی ر

- سازد که با تغییر و بهینهبراي تفکر درباره آینده نیز بسیار حائز اهمیت است و ما را به این امر رهنمون می

ساختاري انتظار معجزه  توان از صرف تغییرشود و نمیسازي ساختار، صرفاً بخشی از علل برطرف می

 .داشت
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  علل عدم موفقیت تجربه دو دهه سازماندهی امور جوانان در ایران: 2نمودار 

 

 

  

  

ناکارآمدي نظام 

ساماندهی امور 

 جوانان

 علل بافتاري علل ساختاري

تغییرات پی در پی 

ساختاري و مدیریتی 

نهاد متولی امور 

 جوانان
نامناسب بودن 

لی ساختار متو

ساماندهی امور 

 جوانان
تعریف نشده بودن 

ها و فرایندهاي رویه

بخشی و ساماندهی بین

 فرادستگاهی

انعکاس 

ناکارآمدي نظام 

کالن اقتصادي و 

اجتماعی کشور در 

 حوزه جوانان

ضعف فرهنگ 

اداري کار گروهی و 

 بخشی در کشوربین

ضعف بخش 

خصوصی و بخش 

 سوم

 علل هنجاري

تشتت در 

نظري به  رویکرد

 مشارکت جوانان

ابهام در رویکرد 

نظري به مدیریت 

 امور جوانان

ابهام در رویکرد 

نظري به جوان و 

 جوانی

نوع رابطه 

رئیس جمهور با 

 وزیر/رئیس سازمان

نوع نگاه روساي 

جمهور وقت به 

 حوزه جوانان

نوع عالئق و 

رویکرد مدیریتی 

 وزیر/رئیس سازمان

 علل رفتاري
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   پیشنهادي سازماندهی امور جوانان در ایرانالگوي 

المللی و هاي نظري، مقایسه تجربیات بینپیشین در زمینه مرور دیدگاه هايبخشبه مطالبی که در  توجهبا 

توان الگویی گذاري و سازماندهی امور جوانان ارائه گردید، اکنون میملی در حوزه سیاست لش هايچا ياحصا

ته را تا ها و مشکالت گذشبتواند چالش ،را براي ساختار سازماندهی امور جوانان در کشور پیشنهاد داد که اوالً

المللی در جهت توسعه هرچه بیشتر منفی بینگیري از تجربیات مثبت و با بهره ، ثانیاًحدود زیادي مرتفع نماید؛ 

الگوي "عنوان  باترسیم کننده اجزاي مختلف الگوي پیشنهادي ،  3نمودار  .این حوزه مثمرثمر واقع گردد

  .است ")ايشبکه( یمشارکت یکپارچه یازماندهس

برخاسته  "ايبکهتفکر ش"و  "خدمات عمومی نوین" مدیریتی به لحاظ نظري، الگوي پیشنهادي مبتنی بر الگوي

-هاي برجسته این الگو با توجه به محورهاي ذکر شده در جدول مقایسه ویژگیبرخی از ویژگی .باشداز آن می

  :شوددر اینجا به اختصار توضیح داده می) 1شماره (هاي الگوهاي مختلف مدیریتی 

در حوزه جوانان از جمله شرکاي اجتماعی  ،مدخل یا به عبارتیهاي ذيتوجه به نقش جدي براي همه طرف

 ،هاي بخش خصوصی و بخش سومنهادهاي مدنی نمایندگی کننده منافع جوانان در کنار استفاده بهینه از ظرفیت

در این الگو درباره منافع عمومی جوانان . نشانگر رویکرد تکثرگرایانه و شهروندي دموکراتیک در این الگوست

بلکه این منافع از خالل گفتگوي  ،شودتی تصمیم گرفته نمیدر پشت درهاي بسته بوروکراسی اداري دول

هاي مشترك کشف شده و به سمت تعریف ارزش) از جمله خود جوانان(ها چندجانبه و مشترك بین همه طرف

  .گام برداشته خواهد شد

رکود  هاي مدنی آنان که زمینه خروج از وضعیتارکت جوانان و سازمانشمکمانی به سازي نگاه رنگینحاکم

به عنوان نهاد فراگیر ملی جوانان  "مجمع ملی جوانان"احیاي سازد و همچنین، فعلی را میسر میمشارکتی 

ساختار این نهاد  - جهت ایفاي نقش واسط بین دولت و جامعه مدنی از ضروریات تحقق الگوي پیشنهادي است

. موجود است) 1382- 3لی جوانان از جمله برنامه م(و جزئیات ساختاري و کارکردي آن در اسناد پیشین 

پیش از این بررسی و تحلیل المللی نیز ها در سطح بیناطالعات مربوط به این نهاد )1382سازمان ملی جوانان، (

و بر  توان با روزآمدسازي تجربه قبلی در این زمینه اقدام نمودمیو ) 1387سازمان ملی جوانان، (است  شده

  .ریزي کشور فائق آمدوانان در نظام سیاستگذاري و برنامهچالش ضعف در نمایندگی منافع ج

با تکیه بر دولت  تنهااز آنجایی که مشکالت حوزه جوانان در ایران گسترده است، دستیابی به اهداف سیاستی 

، خصوصی و مدنی است که در این الگو پیشنهاد شده هاي دولتیمیسر نیست و مستلزم ایجاد ائتالفی از سازمان
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با این حال، نقش دولت همچنان در این زمینه . آفرینی آنها اشاره شده استبه نحوه نقشنیز  2دول و در ج

که داراي خاستگاه نئولیبرالی است و خواستار  "مدیریت دولتی نوین"پررنگ خواهد ماند و بر خالف الگوي 

ازار است، دولت همچنان هاي خدماتی دولت و تقلیل آن به هدایت و تسهیلگري نیروهاي بحذف گسترده نقش

گیري این خدمات به سمت با این حال، جهت. باید به ارائه خدمات عمومی به جوانان ادامه دهد

براي پیشرفت خود و (آفرینی در فرایند توسعه جوانان و نهادهاي مرتبط با آنان جهت نقش "توانمندسازي"

-فعال به منظورترك در میان شهروندان هاي مشو همچنین خلق ارزش) کل جامعه توسعههمچنین کمک به 

  .روي نسل جوان استحل مسائل پیش در مسیراي آنان هاي توسعهسازي ظرفیت

چهار نهاد شوراي عالی جوانان، سازمان مدیریت و توسعه امور جوانان، سازمان  ،در کانون الگوي پیشنهادي

در . کننده یکدیگر استتکمیل نقش آنهاوجود دارد که ریزي کشور و مجمع ملی جوانان مدیریت و برنامه

گذاري و نظارت کالن را در این حوزه برعهده داشته باید نقش سیاست "شوراي عالی جوانان"باالترین سطح، 

روي آن تدابیر الزم پیش چالش هاياما الزم است در باالترین سطوح سیاسی و مدیریتی براي رفع  ،باشد

تشکیل جلسات و میزان فعال بودن این شورا کامالً  ،گذشته مشاهده شد شبخهمان طور که در . اندیشیده شود

متأثر از متغیرهاي رفتار سیاسی و اداري روساي جمهور وقت و روساي سازمان یا وزراي وقت ورزش و 

ثباتی مدیریتی یا ناهمخوانی خطوط سیاسی یا بهترین ساختارها نیز ممکن است در وضعیت بی .جوانان است

گاه به جای ،نکته دوم در این خصوص. اد به ضرورت ملی مقوله سازماندهی امور جوانان ناکارآمد شودعدم اعتق

رسد بخشی از این چالش به نحوه ورود شورا به مسائل به نظر می. گردداین شورا و اسناد مصوب آن برمی

بخشی ورود ئل بیناست شورا در خصوص موضوعات و مسابر این اساس، الزم . حوزه جوانان مرتبط باشد

اما درباره موضوعاتی که شوراها و مجامع  ؛تصویب نماید اشته و اسناد خاصی را خود به طور مستقلمستقل د

آموزش و  یعال يشورا، شوراي عالی رفاه و تأمین اجتماعی ،گذاري مستقلی نظیر شوراي عالی اشتغالسیاست

این در حالی است . تقل این شورا تأثیر چندانی ندارد، ورود مسوجود دارد و شوراي عالی انفورماتیک پرورش

ها نیز ورود مستقل داشته و اسناد مستقلی را تصویب شوراي عالی جوانان در همه این حوزه ،که در گذشته

ها مشخص چون نحوه ارتباط آنها با سایر اسناد ملی این حوزه ،کرده است که هیچ کدام اجرایی نگردیده است

در نظر گرفته ریزي کشور گذاري و برنامهوراهاي مستقل دیگري براي آنها در نظام سیاستنیست و اساساً ش

مند شوراي عالی جوانان با شوراهاي مزبور نیست و الزم است در البته این موضوع نافی ارتباط نظام. شده است

ربط ر سایر شوراهاي ذيهاي مرتبط با جوانان دها و برنامهمراحل تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر سیاست

   .مند و نزدیکی بین آنها وجود داشته باشدارتباط و تعامل نظام
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هاي مرتبط با جوانان این است که در مورد اسناد و ها و برنامهنکته بسیار مهم دیگر درباره تدوین سیاست

ي اجرایی صورت ستگاه هادها و تدوین آنها از طریق خود هاي بخشی الزم است که پیشنهاد این برنامهبرنامه

عالی جوانان و  يها در سازمان ملی جوانان و سپس تصویب آنها در شوراتجربه قبلی تدوین برنامه. پذیرد

چون اسناد ابالغ  ،شودبه اجرا منتهی نمی ت،نهایدر دهد که این مسیر نشان می دستگاه هامتعاقب آن ابالغ به 

    ربط تلقی ذي هاي دستگاهیی ناچسب در میان مجموعه برنامههاشده به عنوان اسنادي غیرخودي و وصله

به  ،کندکار نهاد متولی امور جوانان در این زمینه آن است که در مواردي که احساس ضرورت می. شودمی

این دستورکار را نیز  ،در صورت نیاز - د،  براي آنها تعیین دستورکار نمایدمبادرت ورز دستگاه هاسازي حساس

بدیهی است که  .و بر سایر مراحل این فرایند نیز نظارت نماید -بخشدریق شوراي عالی جوانان رسمیت باز ط

ي مختلف دستگاه هادخیل ساختن مجلس شوراي اسالمی در فرایند تصویب تکالیف قانونی براي  در صورت

  .تواند در امر تخصیص بودجه و تقویت ضمانت اجرا مؤثر واقع شودمی

  )ايشبکه(وي سازماندهی یکپارچه مشارکتی الگ: 3نمودار 

 

  
  

  

     در الگوي جدید پیشنهاد. است "سازمان مدیریت و توسعه امور جوانان"عنصر دوم در کانون این شبکه، 

و به سازمان مستقلی به عنوان یکی از  از وزارت ورزش و جوانان تفکیک شود ،شود که حوزه جوانانمی
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الشعاع حوزه ورزش قرار تحت به شدتامور جوانان  ، در حال حاضر. ل شودهاي رئیس جمهور تبدیمعاونت

 "ملی"به لحاظ نامگذاري، بهتر است از واژه . این تفکیک صورت گیرد ،گرفته و الزم است به عنوان اولین گام

دولتی فراگیر هاي غیرالمللی معموالً سازماناز این جهت که در ادبیات بین ،در عنوان این سازمان استفاده نشود

در عنوان  "توسعه"و  "مدیریت"همچنین، قید دو واژه . کنندجوانان از این واژه در عنوان خود استفاده می

  . باشددهنده ماهیت عمدتاً غیراجرایی این نهاد میسازمان نیز نشان

ریزي و برنامه گذارينقش اصلی را در تعیین دستورکار سیاست ،به لحاظ کارکردها، سازمان پیشنهادي اوالً

انجام این نقش مستلزم نقش جدي این نهاد در حوزه مطالعه و تحقیق و رصد امور . برعهده خواهد داشت

در حالی که تک تک . جوانان است که باید از موضع یک نهاد تخصصی و فرابخشی به انجام آن مبادرت ورزد

نگرانه امور هادي تخصصی از موضعی کلالزم است ن ،ي اجرایی درگیر امور روزمره خود هستنددستگاه ها

هاي نوین نیازمند توجه، با ها، خألها و حوزهکاريو براي رسیدگی به موازيباشد جوانان را تحت نظر داشته 

این . هاي الزم نمایدها و برنامه همکاري سایر اجزاي شبکه سیاستی امور جوانان اقدام به تدوین سیاست

ي متعدد دستگاه هازیرا اقدامات اجرایی باید از طریق  ،اي اجرایی خواهد بودسازمان داراي حداقل کارکرده

، بخشیهاي بیناجرایی صورت پذیرد و نقش اجرایی سازمان مدیریت و توسعه امور جوانان به برخی طرح

گذاري اندازي و پایلوت شدن قابل واهاي الگویی نیز پس از راهطرح. و الگویی محدود خواهد بود دستگاهیبین

هاي مرتبط ها و برنامهدر خصوص اجراي سیاست .به بازیگران مختلف موجود در شبکه سیاستی جوانان است

هاي مرتبط با آن واگذار شود و سازمان مدیریت و با جوانان باید نقشی جدي به نهاد فراگیر ملی جوانان و سمن

توانمندسازي و واگذاري تدریجی برخی ي اجرایی باید در جهت دستگاه هاتک توسعه امور جوانان و تک

ها در در سطح محلی الزم است نقشی قابل اعتنا براي شهرداري .هاي خود به این نهادها گام بردارندفعالیت

 .حوزه اجرا در نظر گرفته شود تا به فرایند تمرکززدایی و توجه به اقتضائات محلی نیز کمک شود

ترین کارکرد سازمان مدیریت و مهم ،ن  همه اجزاي این شبکهبی 1"هماهنگی عمودي"و  "هماهنگی افقی"

 "ور جوانانستاد ملی و ستادهاي استانی ساماندهی ام"ها از طریق که این هماهنگیتوسعه امور جوانان است 

  .قابل انجام است

                                                           
هاي گذاري امور جوانان است که نقش هر یک از سطوح دولت مرکزي، دستگاه در نظام سیاست» اي زنجیره«منظور از هماهنگی عمودي، سازوکاري  1

و امکان هماهنگی میان  می نمایدریزي امور جوانان مشخص گذري و برنامهرا در چرخه سیاست) ها رداريمثل شه(و نهادهاي محلی) ها استانداري(اي  منطقه

هاي دولتی شود که تکلیف تقسیم کار ملی بین دستگاگذاري امور جوانان اطالق می هماهنگی افقی نیز به سازوکاري در نظام سیاست. سازد آنها را فراهم می

گذاري منسجم و مدیریت سیاست و امکان هماهنگی و می کندریزي امور جوانان مشخص گذاري و برنامهرا در چرخه سیاست) در سطح مرکزي(و عمومی 

  .سازد یکپارچه آن را فراهم می
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وجود جدي م چالش هايیکی از  ،هاي مصوب مرتبط با جوانانها و برنامهریزي در جهت تحقق سیاستبودجه

ریزي آفرینی جدي سازمان مدیریت و برنامهرفع این چالش مستلزم نقش .در مسیر ساماندهی امور جوانان است

ربط ملزم به ي اجرایی ذيدستگاه هاکلیه  ،از یک سواست  ضروري. استو مجلس شوراي اسالمی کشور 

به طور ساالنه با  از سوي دیگر،اي خاصی در زمینه سازماندهی امور جوانان باشند و گنجاندن ردیف بودجه

ریزي کشور و مجلس ، سازمان مدیریت و برنامهسازمان مدیریت و توسعه امور جوانانو همراهی همکاري 

  .نظارت صورت گیرد دستگاه هاهاي سنواتی بر تحقق این امر در بودجه شوراي اسالمی

بر اساس چرخه سیاستگذاري و ) ايشبکه(شارکتی تقسیم کار نهادي بین اجزاي الگوي سازماندهی یکپارچه م :4جدول 

 ریزيبرنامه

 

شوراي 

عالی 

 جوانان

سازمان مدیریت 

و توسعه امور 

 جوانان

مجمع ملی 

نهاد (جوانان 

فراگیر ملی 

 )جوانان

سازمان 

مدیریت و 

برنامه ریزي 

 کشور

مجلس 

 يشورا

  یاسالم

ي دستگاه ها

 عمومی/دولتی

بخش 

 خصوصی

بخش 

 سوم

    *  * * * تعیین دستورکار

مطالعه و تحقیق 

 )رصد امور جوانان(
 * *      

 * * *   * * *  طراحی/تدوین

    *    * تصویب

   *  * *  *  بودجه ریزي

  اجرا

*  

- هاي بینطرح(

 )بخشی و الگویی

*    * * * 

  هماهنگی

*  

ستاد ملی و (

ستادهاي استانی 

ساماندهی امور 

 )جوانان

* *     

    * * * * * ینظارت و ارزیاب

 * * *    *   مشاوره
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اي سیاستگذاري و سازماندهی امور جوانان مقوله پاسخگویی نیز داراي ماهیتی چندبعدي و در نظام شبکه

) 1391(بلکه همان گونه که نیومن  ،شودمراتبی به باال خالصه نمیبه پاسخگویی سلسلهتنها چندسویه است و 

 کنندگانِ خدمات که عبارتبه اجتماعات محلی، شهروندان یا استفاده(به پایین  دارد، شامل پاسخگوییبیان می

ابعاد . شودنیز می) مشیبه همکاران یا شرکا در داخل شبکه خط(و پاسخگویی به کنار ) ند از خود جوانانا

که باید  )1389 فرد،دانائی( پاسخگویی نیز متنوع و شامل ابعاد قانونی، مالی، عملکردي، سیاسی و اخالقی است

  .طور مستمر در جهت ایجاد شفافیت و افزایش اعتماد عمومی به انجام رسدبه

در همین رابطه، اگرچه باید سازمان مدیریت و توسعه امور جوانان نقشی محوري در ارزیابی و نظارت بر نحوه 

ن را به و گزارش آباشد شته ي مختلف دادستگاه هادر را هاي مرتبط با جوانان ها و برنامهاجرایی شدن سیاست

ویژه مجمع ملی به(سوي نهادهاي مدنی  هاي مستقلی نیز ازا باید ارزیابیشوراي عالی جوانان منعکس نماید، ام

 .و نهادهاي آکادمیک و دانشگاهی صورت گیرد) جوانان

بلکه به عنوان  ،ریزينهایت اینکه مشاوره نه به عنوان یک مرحله مجزا در چرخه سیاستگذاري و برنامهدر 

زم براي اخذ و سازوکارهاي ال گیردعنصري سیال و فراگیر در کل مراحل آن باید مورد توجه جدي قرار 

  .اندیشیده شودنفع و شرکاي اجتماعی هاي ذيمشاوره از تمامی طرف

 ساختاري پیش روي چالش هايسازي الگوي پیشنهادي تا حدود زیادي مسائل و رود که پیادهانتظار می

تذکر داده شد، علل  بخش قبلیاما همان طور که در پایان  ،سازماندهی امور جوانان در کشور را مرتفع نماید

ساختاري تنها بخشی از علل عدم موفقیت تجربه گذشته در این زمینه است و باید براي رفع سایر علل نیز 

ربط از هاي ذيجانبه توسط کلیه طرفهتر و هماز این رو، الزم است تالشی جدي .تدابیر الزم اندیشیده شود

جمله دانشگاهیان و متخصصان امور جوانان، فعاالن مدنی حوزه جوانان و مدیران و کارشناسان دخیل در این 

حاصل شود که به و رفتاري نگرشی  ،تغییراتی مثبت در بعد هنجاري ،حوزه صورت گیرد تا در سطحی بنیادي

، این تقدم و حال با این. را نیز به همراه داشته یا آن را قرین موفقیت سازد تواند تغییر ساختارينوبه خود می

  . توان هر دو را با هم در دستورکار قرار دادي است و به لحاظ زمانی میه اتأخر رتب

  

  

  



27 

 

  ااسناد مورد بررسی در بخش تحلیل محتو: جدول ضمیمه

  عنوان سند  نوع سند

ش
ار

گز
ی

س
نا
ش
ار

 ک
ي

ها
  

  .هاي مجلسانتشارات مرکز پژوهش: ، نقد سازمان ملی جوانان، تهران)1381(مجلس  هايمرکز پژوهش

انتشارات مرکز : ، بررسی طرح تشکیل وزارت ورزش، رفاه و جوانان، تهران)1387(هاي مجلس مرکز پژوهش

  .هاي مجلسپژوهش

هاي تربیت بدنی، میراث فرهنگی ، اظهار نظر کارشناسی درباره طرح تبدیل سازمان)1388(هاي مجلس مرکز پژوهش

: و گردشگري و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارت و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش، تهران

  .هاي مجلسانتشارات مرکز پژوهش

  .هاي مجلسانتشارات مرکز پژوهش: ها، تهرانها و رهیافت، جوانان چالش)1388(هاي مجلس مرکز پژوهش

انتشارات مرکز : ، ارزیابی اجمالی اجراي قانون تسهیل ازدواج جوانان، تهران)1389(هاي مجلس کز پژوهشمر-

  .هاي مجلسپژوهش

ي دولتی به دستگاه هاهاي قابل واگذاري ، بررسی قوانین و مقررات فعالیت)1389(هاي مجلس مرکز پژوهش

  .جلسهاي مانتشارات مرکز پژوهش: هاي جوانان، تهرانتشکل

هاي انتشارات مرکز پژوهش: ازدواج، تهران) 1(، خألهاي قانونی حوزه جوانان )1389(هاي مجلس مرکز پژوهش

  .مجلس

هاي حمایت اجتماعی جوانان ، اظهارنظر کارشناسی درباره الیحه تشکیل صندوق)1391(هاي مجلس مرکز پژوهش

 .هاي مجلسانتشارات مرکز پژوهش: ، تهران)»ع«مهر امام رضا (و بهبود اقتصادي و اجتماعی استانی 

س
جل

 م
ت

را
اک

ذ
م

  

  13/02/1377 ؛ مورخ188جلسه پنجم دوره 

   14/11/1380 ؛ مورخ191جلسه ششم دوره 

  6/5/1388 ؛ مورخ 109جلسه هشتم دوره 

  12/10/1389 ؛ مورخ 278جلسه هشتم دوره 
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The system of policy making and planning in the field of youth affairs 
experiences multiple challenges and problems which prevents its full 
efficiency despite various attempts. These challenges are of various 
dimensions and nature, but many of them are rooted in structural aspects of 
organizing youth affairs. The present paper seeks to address these challenges 
focusing on structural issues with a view to suggest a proper structure for 
optimizing its functions. It builds on two theoretical foundations namely the 
evolution of public management theories and youth participation theories to 
justify the suggested model for organizing youth affair in Iran. The methods 
used in this paper and the related paper research consist of comparative 
study, content analysis and literature review. 
Findings of the comparative identified six main models of structural 
arrangements for governmental institutions and bodies responsible for 
organizing youth affairs. Various factors were identified at the domestic 
level which had caused the inefficiency and failure of the system of policy 
making and planning in the field of youth affairs; these factors could be 
classified in four categories, namely contextual, behavioral, normative and 
structural. 
Accordingly, a new model called the Integrated and Participatory (Network-
based) Model of Organizing Youth Affairs in the country has been 
suggested. This model is aimed to tackle the above mentioned challenges of 
the past to a considerable extent while contributing to further development of 
this field by benefiting from international experiencing. 
 
Keywords: Youth, Youth Policy and Planning, Integrated and Participatory 
(Network-based) Model of Organizing Youth Affairs, Youth Affairs 
Management and Development Organization 

  

  


