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  جوانان اشتغال و هویت فردي تاثیر آموزش کیفی بر

  

  1پروین داداندیش

 2حمید رهنورد

 
 ٢٦/٩/١٣٩٧: تاریخ دریافت مقالھ

  ١٦/١١/١٣٩٧:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

واحـد  هـر  استراتژیک یکی از ابزارهاي قدرت  هر کشور وتوسعه نیروي بالنده و موتور محرکه  ،جوانان

داشتن این نیروي انسانی در وضعیتی بالقوه قرار دارد که تبدیل آن به نیـروي   اما .دنآیبه حساب می ملی

در حـوزه  مسـئله بیکـاري    .اسـت از سوي سیاستگذاران ها در کلیه بخشریزي دقیق نیازمند برنامه ،فعال

گونـاگون   هـاي اتخـاذ سیاسـت  ق یـ کشورهاي پیشرفته از طر ولی ،اي جهانی استپدیده امروزه جوانان

آمـوزش باعـث   . اسـت کیفـی  توجه به مسئله آموزش  ،ترین آنمهمیکی از که  هستنددرصدد کاهش آن 

از آمـادگی   ،ن داراي تخصـص نـا جوا همچنین. شودو کارآفرینی می ، توانمندياستعداد، خالقیت ارتقاي

اصلی هویت فردي  يااز آنجا که سنگ بن .رخوردارنددر بازار کار داخلی و خارجی ببراي جذب  بهتري

توانـد  مـی ، آمـوزش کیفـی   باشدمیو تشکیل خانواده ازدواج  انجام ،اشتغال و در زنانداشتن  ،در مردان

جـوان  . گـردد تشکیل خانواده در میان جوانان براي  توانایی نیز منجر به ارتقايمنجر به اشتغال و اشتغال 

هـاي  بـه سـمت آسـیب    گـرایش کمتري بـراي   احتمالداراي کار و خانواده از نگاه کارشناسان اجتماعی 

کـار،  و جوانـان پویـا در بـازار     سـالم جامعه نیل به ایجاد این رابطه عالوه بر  با. اجتماعی خواهد داشت

   .برخوردار خواهد بود بیشتري کشور از رشد اقتصادي و امنیت ملی

 درصد 1/25 ،سال ایران 29تا  15جمعیت  یکنونگیرد که ترکیب از این مهم نشات میاین تحقیق هدف 

جوانان، عالوه بـر   حوزه در سیاستگذاريهاي یتواول ياحصاتاریخی است که با  یفرصتاین لذا  .است

پیشـرفت ایـران اسـالمی داشـته     سزایی در توسعه و ه، نقش بدر ساخت زندگی فردي توانمندسازي آنان

  .باشند

   سیاستگذاري فردي و جوانان، آموزش کیفی، اشتغال، ازدواج، هویت :گان کلیديژوا

                                                 
            E-mail: Dadandish@gmail.com )            نویسنده مسئول(تهران، ایران  ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شرقاستادیار،  - 1

   ، تهران، ایراندانشگاه تهران ،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، سیاستگذاري عمومی، کارشناس ارشد - 2
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   مقدمه

و ثـروت در سـطح   اعصار به دنبال افزایش سرمایه، اقتدار، قـدرت   یتمامدر  کلیه کشورهاسیاستمداران 

بـه طـور کلـی دو    . انـد اتخاذ نمـوده متعددي را  به این مهم رویکردهاي یابیبراي دست ، امااندبوده ملی

بیشـتر  ابتـدا، تـا قبـل از جنـگ جهـانی دوم      . مورد توجه بوده استمورد افزایش قدرت ملی دیدگاه در 

ن ن بر این تصور بودند که قدرت نظامی و در اختیـار داشـت  او سیاستمدارعلوم استراتژیک  پردازاننظریه

بعد از پایان جنگ دوم جهانی . دهدو قدرت یک کشور را نشان می جنگی، توان رقابت سخت افزارهاي

مورد انتقـادات فـراوان قـرار     و در گامی بلندتر بعد از فروپاشی شوروي و پایان جنگ سرد، این دیدگاه

ن از تواکه میدر کنار قدرت نظامی ملی قدرت  جدیدتري ازهاي مولفه و رویکرد دوم با تاکید بر گرفت

ها مواردي همچون این مولفه. قرار گرفتند يهاي نرم قدرت نام برد، مورد تاکید بیشتروان مولفهآنها به عن

ه بـه ابعـاد مختلـف فرهنـگ بـوده      یژنیروي انسانی تحصیل کرده، مدیریت بهینه و توجه وعلم، اقتصاد، 

اتکا به نیروي انسانی  ، بلکهنیست سخت افزارهاي پیچیده مکانیکی ار عملیاتی کردن این مواردابز. است

در کنـار ادوات   عوامل موثر در افزایش قدرت ملی کشورهاامروزه  ،به عبارت دیگر. باشدمییک جامعه 

ر و تحصیل کرده است که توانایی خوش فکباانگیره، خالق و داشتن نیروي انسانی جوان، بالنده، نظامی، 

  .آرزوهاي ملی یک کشور را دارد تحقق

تواند منجر به قدرت ملی این است آیا داشتن این نیروي جوان به خودي خود براي یک کشور میسوال 

حمایت کامل ریزي سیاستگذاري و برنامهو یا افزایش آن گردد؟ آیا جوانان یک کشور به تنهایی و بدون 

به این دو سوال  ، توانایی افزایش قدرت اقتصادي، منافع ملی و امنیت ملی کشور را دارند؟ پاسخهادولت

 بـه موجـب آن   و اسـت  ریزي مدون براي جوانان امـري بـدیهی   لزوم برنامه، یعنی استصریح و روشن 

  . تبدیل نمودبراي توسعه کشور این نیروهاي بالقوه و سازنده کشور را به نیروهایی بالفعل  توانمی

 درصـد کـل   1/25رقمی بالغ بـر   ،1395سال کشور بر اساس سرشماري سال  29 - 15ترکیب جمعیتی 

یربط صورت گرفته مراجع زهاي مناسبی از سوي سیاستگذاري ،)1395 )الف( مرکز آمار ایران،( باشدمی

که با توجه به تاکیدات فراوانی که از سوي رهبر معظـم   دارددر این بخش وجود ی یهانارسایی امااست، 

بـر   .باشـد مـی  ينیازمنـد توجـه بیشـتر    انقالب نسبت به اهمیت و جایگاه بخش جوانان بیان شده است،

جوانی محـدوده زمـانی    ،1384 ماه در اردیبهشت شوراي عالی جوانان 23مصوب جلسه تعریف  اساس

این در صـورت عـدم   بنابر. )1391، 70وزارت ورزش و جوانان، ص سایت ( باشدسال می 29تا  15بین 



3 

بـه حکـم جبـر زمـان وارد مرحلـه بعـدي        جوانانریزي دقیق راهبردي براي این ترکیب جمعیتی، برنامه

مناسـب   هـاي کـافی  و مهارتابزار از  که در این صورت الی خواهند شدزندگی خود یعنی دوره بزرگس

مشـارکت در سـاخت   تر و در نگاهی کالن و رضایتمندموفق تشکیل خانواده جذب در بازار کار و براي 

   .بودنخواهند برخوردار و کشوري توسعه یافته  جامعه

 متعـدد در حوزه جوانان و همچنین برگزاري جلسات  طی چندین سال فعالیت مستقیم دولتی نگارندگان

سه حوزه آموزش، اشتغال و هویـت  ، )روش دلفی(با صاحبنظران امر  این رده سنیمشکالت  يدر احصا

دو  و تعامـل بـا   افزایـی هـم داراي کـه   کلیدي يهامتغیریکی از در این راستا، . داراي اهمیت بسیار است

آمـوزش باعـث توانمندسـازي و    . آمـوزش کیفـی اسـت   ، می باشـد  اشتغال و هویت ،دیگرمرتبط  متغیر

جانبه شخصیت آنان با تأکید بـر خوداتکـایی و   خودباوري جوانان با توجه به ابعاد پرورش و رشد همه 

زمـانی بیشـتر    ،توجه به این متغیـر . می شودهاي فردي و اجتماعی جوانان توسعه منابع انسانی و مهارت

 ؛اسـت  گذاري در علم سیاستگذاري یـک اصـل طالیـی   لویتواتواند مورد تاکید قرار گیرد که بدانیم می

هـاي  شناسـایی اولویـت   ریزي،گیري و برنامهمورد بحث براي تصمیم با توجه به کالن بودن حوزه یعنی

نقش آموزش کیفـی بـر    شده، یاداکید بر سه متغیر لذا در این مقاله با ت .مهم در هر بخش ضروري است

   .دهیمقرار میو تحلیل موضوع اشتغال و هویت را مورد بررسی 

بـر اشـتغال و هویـت    توانـد  مـی ونه آموزش کیفی چگ آن است کهدر این راستا سوال اصلی این تحقیق 

  ؟باشدجوانان تاثیرگذار 

حـوزه اشـتغال و   ساخت هویت فـردي زن و مـرد مـرتبط بـا      :فرضیه این تحقیق شامل این گزاره است

و  ودمهارت و کارآفرینی و اشتغال بهتر شـ ارتقاي تواند منجر به آموزش کیفی می تشکیل خانواده است؛

   .نایی بهتري براي تشکیل خانواده برخوردار استافرد شاغل از تو

در تجزیـه و  . اي استکتابخانه آوري داده به شکلجمع شناسی این تحقیق تلفیقی از روش دلفی وروش

  . ه ایمش تحلیلی بهره بردووصیفی و هم از رتتحلیل دادها هم از روش 

رابطه آموزش کیفی  نمایدمینظري صرف، تالش  که فارغ از بخش استاي به گونه مقالهدهی این سامان

ترکیـب جمعیتـی    ،لذا در بخش اول .رد تبیین و تحلیل قرار دهدوماشتغال و هویت فردي را  موضوعبا 

وجود بیکاري در حوزه جوانـان   ،در بخش دوم. گیردمورد بررسی قرار می کشور ایران و جایگاه جوانان

 تـاثیر اهمیـت و   ،در بخش سوم و می گرددتحلیل  اجتماعی و سیاسیهاي بخش درآن  و تاثیرات منفی
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بررسـی و  ان آموزش کیفی بر ایجاد اشتغال و استحکام بخشی هویت فردي در حوزه سیاستگذاري جوان

  .دشومیتحلیل 

  جوانان ترکیب جمعیتی کشور ایران با نگاه بر: ش اولبخ

ب قدرت و تامین امنیـت ملـی   هاي مهم ابزار کسانی جوان، متخصص و فعال از مولفهداشتن نیروي انس

ریـزي  نیـاز بـه برنامـه    و باشـد مـی وردار امروزه کشور ایران از چنین ویژگی ساختار جمعیتی برخ .است

جـوان دچـار   جمعیتی  که این ترکیب نیرويقبل از آن -است ساختهپیش ضروري  زرا بیش ا استراتژیک

بـا   ایـران ، 1395سرشماري نفوس و مسکن مرکز آمار در سـال  براساس گزارش . شود میانسالی و پیري

آسـیا و سـومین   قاره کشور  نهمینکشور پرجمعیت دنیا،  ینهجدهم، )2(نفر 79926270داشتن جمعیت 

مرکـز  ( هـد معیت دنیا را در خود جاي دیک درصد جباعث گردیده که  استخاورمیانه کشور در منطقه 

میـانگین سـنى    و سال سن دارنـد  30درصد جمعیت کل کشور زیر  50 ،از این بین .)1395، )الف(آمار 

کـه داشـتن    )1396، )ب(مرکز آمار ( استرسیده  30سال به  27و میانه سنی جمعیت از  1/31کشور به 

  )3(.سازدنمیراي تحقق اهداف توسعه کشور مناسب این موهبت، هیچ زمانی را همانند زمان حال ب

و  50الزم به توجه است که این ترکیب جوان جمعیتی کشور متاثر از نرخ رشد جمعیت در اواخـر دهـه   

شمسی است که باعث گردید جمعیت جوان کشور در یک مطلوبیـت مناسـبی در حـال حاضـر      60دهه 

 70لد در دهـه  پیش رو ترکیب جمعیتی جوان کشور متاثر از کاهش نرخ زاد و و يسناریو اما. قرار گیرد

شمسی جمعیت جوان کشور رو به  1400سده  اوایلو  90دهه  اوایلکه از  طوريبه ؛شمسی است 80و 

 باشـد مـی روبرو  )4(پنجره جمعیتی فرصتبا  1385از زمان سرشماري لذا کشور . کاهش خواهد گذارد

انفجـار  جمعیت شناسـان   .دو چندان کرده استرا براي ساماندهی امور جوانان  ریزيکه ضرورت برنامه

  چنانچه فرصت به رایل آن به پاداش جمعیتی تبد حتمالدانند که ا جمعیت را نوعی موهبت خدادادي می

داشتن این جمعیت جـوان  در غیر این صورت،  .دانندپذیر می، امکانریت شودآمده به درستی مدی وجود

  .گرددبر سر راه توسعه تبدیل  به مانع بزرگیتواند می

هاي آمار جمعیتی صورت گرفته از ساختار سنی جمعیت کشـور ایـران،   بینیاساس پیشدر این راستا بر 

بینـی قـرار گرفتـه     مورد پیش 1400ساله تا سال  29-25و  24-20، 19-15آینده جمعیت سه گروه سنی 

ان کشـور بـا   رشد ساالنه جمعیت جو 1400و  1395 ،1390بر اساس این تحقیقات طی سه دوره . است

کاهش میزان موالید طی دهۀ دو . گردد که با گذشت زمان بر میزان آن اضافه می خواهد بودکاهش همراه 
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ساله  19-15جمعیت گروه سنی  1385-90که در پنج ساله  طوريبه؛ هه اخیر باعث این تحوالت استد

سـاله   24-20ایـن کـاهش بیشـتر بـه گـروه سـنی        1395-1390با کاهش بیشتر همـراه بـوده، در دورة   

. ساله خواهد بود 29-25بیشترین کاهش متعلق به گروه سنی  1400-1395یابد و در دورة  می اختصاص

 16709151به  1385نفر در سال  24951737توان گفت که تعداد جمعیت جوان کشور از  در مجموع می

  .رجوع نمایید 1براي اطالعات بیشتر به جدول . )1386کاظمی پور، (خواهد رسید  1400نفر در سال 

  هاي پنج ساله به تفکیک جنس در گروه 1400بینی جمعیت جوان کشور تا سال پیش :1جدول 

  هاي سنی گروه
1390  1395  1400  

  زن  مرد  کل  زن  مرد  کل  زن  مرد  کل

19-15  

24-20  

29-25  

29-15  

6611348  

8556839  

8773121  

23941308  

3388034  

4351994  

4374522  

12114550  

3223314  

4204845  

4398599  

11826758  

5333234  

6545233  

8385702  

20264169  

2726549  

3354153  

4264954  

10345656  

2606685  

3191080  

4120748  

9918513  

5031162  

5263661  

6414328  

16709151  

2602947  

2685650  

3287069  

8575666  

2428215  

2578011  

3127259  

8133485  

  

محسوس ترکیب جمعیتی جوان کشور است که تبع آن کاهش طه کاهش نرخ موالید و به در واقع به واس

ریزي مدون براي این مسئله مهم برنامه ه رهبر معظم انقالب توجه جدي بهمقامات ارشد کشور و به ویژ

هـاي کلـی   سیاسـت «اهمیـت موضـوع باعـث گردیـد کـه      . انداستراتژیک کشور را مورد تاکید قرار داده

ام شخیص مصلحت نظام مصوب و در تـاریخ سـی  در مجمع ت ،بند سیاستی است 14که شامل  »جمعیت

 .)1397مجمع تشخیص مصلحت نظـام،  ( از سوي رهبر معظم انقالب ابالغ گردد 1393اردیبهشت سال 

همچنان جوان بمانـد و نـرخ بـاروري از    کشور است که جمعیت  آنناظر بر  هااین سیاستنخستین بند 

  )5(.افزایش یابددرصد  1/2درصد به  7/1

 آنگـردد، منظـور   میافزایش جمعیت جوان کشور صحبت که در مورد ضرورت  زمانی استشایان ذکر 

است که در کنار توجه به کمیت جمعیت، توجه خاص به کیفیت و منـابع توسـعه انسـانی بـا توجـه بـه       

 –و الگوهـاي ایرانـی   ملـل متحـد   صندوق جمعیـت سـازمان  ده از سوي استانداردهاي جهانی مطرح ش

بـه معنـاي   تواند می داشتن جمعیت جوان کشور است که در این صورت .قرار گیرداسالمی مورد توجه 

  . افزایش قدرت ملی تفسیر و تلقی گردد

کشـور همـان   در یـک  جمعیت باالي جـوان   وجوددر همین راستا در بخش بعدي اشاره خواهد شد که 

ي صحیح و نرخ ریزبرنامهتن داشدر صورت نتواند رشد و بالندگی را به همراه داشته باشد، میزان که می
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و از سـوي   این رده سـنی اي از یک سو براي کنندهیف ، چه تاثیرات مخرب و تضعجوانان باالي بیکاري

  . آورد واردتواند میاساسی کشور ارکان  دیگر بر

  اجتماعی و سیاسی هايجوانان و تاثیرات منفی آن بر حوزه بیکاري: بخش دوم

المللـی  که بر اساس آمار سازمان بین به طوري ؛به اتالف اقتصادي ترجمه کردتوان بیکاري جوانان را می

یافت، ارزش تولید ناخـالص ملـی   میبه نصف کاهش  2003جوانان در سال  کار، در صورتی که بیکاري

. ه اسـت که معادل چهار درصد کل اقتصاد جهـان بـود   -شدافزوده میتریلیون دالر  4/1جهان در حدود 

 World(دهند سال تشکیل می 24است که نیمی از بیکاران جمعیت جهان را جوانان زیر این در حالی 

of Work Magazine, ٢٠٠٤ .( 

نظـر   نیافتگی انجام شده اسـت، ایـن اتفـاق     ترین عامل توسعهدر مطالعاتی که در زمینۀ فقر به عنوان مهم

. هاي مولـد اسـت   هاي شغلی در فعالیت فرصت ایجاد ،ترین ابزار کارآمد در این زمینهوجود دارد که مهم

توان رقابت ملی و  يداند که به ارتقاهاي مولد را مشاغلی می المللی کار، فعالیت در این راستا سازمان بین

تـرین موانـع توسـعه، پیونـد اشـتغال بـا ثبـات        بنابراین پیوند اشتغال با مهم. کند توسعه پایدار کمک می

تـرین  تغال با جایگاه اقتصاد ملی در تقسیم کار جهانی، پیوند اشتغال با مهـم اجتماعی، پیوند اش -سیاسی

  .سازد مسائل کالن اقتصادي وجوه دیگري از اهمیت بحث اشتغال را منعکس می

در راستاي اهمیت اشتغال در مقیاس فردي و خانواده، صاحبنظران علوم اجتمـاعی معتقدنـد کـه رابطـه     

هـاي شـناختی،    تضـعیف فزاینـده توانـایی     ف فزاینده اعتماد بـه نفـس،  معنی داري میان بیکاري با تضعی

این دو مورد اخیر به این معنی است که درست به همان مقدار که افراد در فراینـد  (زدایی از افراد  مهارت

شوند این توانایی  کنند به همان ترتیب وقتی از فرایند کار کنار گذاشته می کار، دانش و مهارت کسب می

، افزایش تمایل به خودکشـی، افـزایش اخـتالل و    )دهند در زمینه دانش و چه مهارت از دست می را چه

ارادگـی   هاي بالینی و افزایش نرخ مرگ و میر، افزایش بی تخریب روحیه، افزایش سرخوردگی و بیماري

ماعی و و تسلیم سرنوشت شدن، تضعیف انسجام خانواده، افزایش بدبینی به امور زندگی و تعامالت اجت

  ).1386مومنی، (گیري بحران هویت فردي نقش دارد  دانستن مسائل و در نهایت شکل  غیرمنصفانه

  : بیان نمود به صورت زیرتوان در این راستا اهمیت اشتغال در زندگی افراد و به ویژه جوانان را می

 یکی از نیازهاي اساسی هر جوانی است که موجب استقالل فردي، اجتماعی و اعتمـاد   ،داشتن شغل

  . شودبه نفس می
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  و سازگاري اجتماعی جوان را افـزایش مـی   می شودداشتن شغل منجر به امنیت روانی و اجتماعی-

  .دهد

 قـوق اولیـه   باشد و از حداشتن کار شایسته مستلزم آزادي، برابري، امنیت و حفظ کرامت انسانی می

  .شودهر انسانی محسوب می

  و  می شـود اشتغال باعث توانمندسازي و شکوفایی استعداد جوانان از طریق ارتقاي دانش و مهارت

  .گرددوري در اقتصاد خرد و کالن میدر نهایت منجر به افزایش بهره

 خـانواده و   که هویت سالمت روان، استحکام نهـاد  طوريهب ؛اشتغال داراي کارکرد چندوجهی است

  ).15ص، 1386) ب(سازمان ملی جوانان، (کند امید به آینده را در جوانان تقویت می

تواند باعث پایین نگاه داشتن سطح سرمایه انسـانی، دسـتمزدهاي   طلوب بیکاري میتاثیرات نام ،در واقع

ایـن در  . داردرا در پـی  کاهش مشارکت اجتمـاعی در آینـده   پایین و نیروي کار ضعیف شود که این امر 

-هایی از قبیل افزایش حداقل دستمزد یا افزایش بیمـه سیاست یابد،حالی است که اگر این تاثیرات ادامه 

دهد در واقع بیشتر تحقیقات نشان می. هاي پنهان این معضل را پوشش دهدتواند هزینهنمی هاي بیکاري

معطوف گردد، ایـن   بر سیاست بازار کار بیکاريمدت که اگر تمرکز سیاستگذاران بر تاثیرات بالقوه کوتاه

-که مهم باید پذیرفتلذا . تواند مورد بررسی قرار دهدها را میانداز کوتاهی از این هزینهنگاه فقط چشم

گـذاري در بخـش اسـتعدادهاي انسـانی     بـه حـداقل رسـاندن مطلوبیـت سـرمایه      ،ترین چالش بیکـاري 

   ).٢.p ,٢٠٠٣ ,Mroz(است

در حـوزه اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي،      ساخت امنیت ملی متاثر از متغیرهاي متعـدد  بدیهی است که

امنیـت   دسـتیابی بـه   .ستجامعه مدنی پویا و تاکید بر خوبسیاسی و نظامی و توجه به شیوه حکمرانی 

اشتغال بـه عنـوان    میان،در این . ملی پرصالبت، نیازمند توجه همزمان به کلیه متغیرهاي اشاره شده دارد

براي اطالع  .استسزایی به اهمیتبه سوي توسعه، داراي  واحد ملییکی از متغیرهاي کلیدي در پیشبرد 

   .ودرجوع نم 2لی به جدول بر متغیرهاي تشکیل دهنده امنیت م از تاثیر و نقش اشتغال
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  نقش اشتغال بر متغیرهاي تشکیل دهنده امنیت ملی: 2جدول 

 
  سیاست  محیط زیست  نظامی  اجتماعی فرهنگ اقتصاد

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

سـطوح کـاردانی و   در  چهجوانان با پایان تحصیالت دوره هاي آموزشی چه در سطوح دیپلم و زیردیپلم و 

ـ باالتر، امیدوار هستند که با ورود به بازار کار به جایگاه و هویت اجتماعی خاصـی دسـت یاب   بـه دسـت   . دن

بیکـاري بـه   . آوردن کار عالوه بر اهمیت اقتصادي به لحاظ فرهنگی نیز از اهمیت بـاالیی برخـوردار اسـت   

 ،دهـد را تحت تاثیر قرار می کند و نه تنها موقعیت مادي زندگی جوانانشکل ناگهانی این جریان را قطع می

جوان بیکـار  . متاثر می سازدآنها را نیز  شود دنیاي فرهنگیبلکه بدتر از آن چه در مورد بزرگساالن دیده می

مانـد  بلکه از هرگونه جامعه پذیري شاغالن نیز برکنـار مـی   ،بیندنه تنها خود را از هرگونه درآمد محروم می

  ).  1389کریمی، (

  انبساط

 هاي فعالیت

افزایش 

مشروعیت 

  کاهش

هاي  تنش

 ثبات سیاسی

تامین توسعه 

  پایدار

  افزایش

سرمایه 

گذاري در 

واحدهاي 

 - صنعتی

  نظامی

  افزایش

مراکز 

تحقیقاتی و 

دستیابی به 

هاي  تکنولوژي

  جدید

  کاهش

هاي  شکاف

  شکل دهی

به  هویت 

  سالمت

 روانی

  طالق و

 طالق عاطفی

  کاهش

بزهکاري و 

  فحشاء

  فرار

 مغزهـا

  مندي از بهره

  کاالي فرهنگی

  همگرایی

 فرهنگی

  افزایش

 تولیـد

  افزایش سرمایه

 اجتمــاعی

  حقوقتامین 

 شهرونــدي

  رشـد

 اقتصادي

  توزیع

 ها کاهش تنش
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از حرکت بیکاري باعث و زمینه س. شوداي شدن جوانان منتهی میبه نوع جدیدي از حاشیهاري بیک ،بنابراین

-پدیـده . بینی هستندب غیرقابل پیشپذیري است که به تعبیري غیرنهادینه و اغلبه سوي اشکال دیگر جامعه

بـراي  فرت ، مسـا کـاذب  ولگردي، بزهکاري، فحشـا، کارهـاي مخفـی و خـالف، خوداشـتغالی      :هایی چون

رهنگی و اجتماعی بیکاري محسـوب  پذیري است که از تبعات فاز اشکال جایگزین جامعه ...و  ماجراجویی

فسـیر  تواند با عنوان ناکـامی یـا شکسـت تجربـه و ت    جه به بعد روانی این مسئله که میهمچنین تو. شودمی

که بـر اثـر بیکـاري از نهادهـاي     جوانانی . آورد می از جامعه را در میان جوانان پدید احساس جدایی ،گردد

 بینند که به محیط خانواده بازگردند و خود را مجبور می ،شوندشناخته شده اجتماعی یا مراکز کار محروم می

همچنین ارتباطات جدید دیگري با نهادها یا گروه هـاي  . شان تقویت کنندارتباطات سنتی خود را با دوستان

بعد فردي هویت فرهنگـی غلبـه    ،طیدر چنین شرای. غیره برقرار سازندفرهنگی، مذهبی، ورزشی، سیاسی و 

ن تعـادلی بـراي کـارکرد    وجـود چنـی   -گردد یابد که نتیجه آن بر هم خوردن تعادل بین فرد و اجتماع میمی

هویـت فرهنگـی تحـت    فـردي  در بعضی شرایط حتی بعد . هاي اجتماعی الزم و ضروري استطبیعی نظام

تـرین  از مهـم . ماندبراي مقابله با بیکاري ناتوان میگیرد و جوان از دست زدن به هر کار مثبتی میتاثیر قرار 

بنـابراین مشـارکت فعـال در عرصـه سیاسـی،      . رت اسـت پیامدهاي دیگر بیکاري فرار، ترك خانـه و مهـاج  

من افـزایش  کـه در ایـن فرآینـد ضـ     باشدهاي اشتغال و درآمد میفرهنگی و اقتصادي نیازمند تامین حداقل

ـ  را به وجود می آورداي از اعتماد و سرمایه اجتماعی اعتماد در جامعه، شبکه امین عملـی  که زمینه را براي ت

 نقـش به ایـن ترتیـب   . )٩-١.pp ,٢٠٠٤ ,Francois and Zabojnik(نمایدحقوق شهروندي فراهم می

به نوبه خود باعث ایجاد بهبود مشروعیت نظام سیاسی از طریق حقوق شـهروندي و   ،اشتغال بر درآمد ملی

   .شودمیبع آن بهبود امنیت ملی ه تب

هـاي اقتصـادي، فرهنگـی،    ترین تاثیرات بیکـاري در حـوزه  مهم 3 جدولدر  ،در راستاي مطالب اشاره شده

هـاي ذیـل بـه    وزن متغیر اشتغال در کلیه حـوزه  که تالزم به ذکر اس. شوداجتماعی و سیاسی نشان داده می

هـاي دیگـر   اي از حـوزه ن آن بیشتر و در پـاره ها وزاي از حوزهبر توزیع نشده است، بلکه در پارهشکلی برا

تبیین و ارتباط مفهومی متغیر اشتغال با سه حوزه اقتصـادي، فرهنگـی و    بی تردید،. داراي وزن کمتري است

   .شودتر با موضوع امنیت ملی در هم تنیده  که در افقی گستردهگردد اجتماعی باعث می

ردهاي کالن مورد با کارک ،با زندگی فردي و از سوي دیگر ش اهمیت و رابطه اشتغال، از یک سودر این بخ

 دبای اما. دشیک کشور و جوانان مطرح نیازهاي فوري و استراتژو اشتغال به عنوان یکی از  تبیین قرار گرفت

نیازمند نگاه راهبردي همه جانبـه، فرابخشـی و توسـعه محـور     رفع بیکاري ایجاد اشتغال و داشت که توجه 
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لذا شناسایی علـل ناکـامی اقتصـادي    . محدود کرد ،متغیر یا چند به یکتوان نمیایجاد آن را است که هرگز 

گیـرد  تحلیل قرار مـی در بخش بعدي مورد  ،با علم به این موضوع. بحثی عمیق، پیچیده و چندمتغیري است

کاهش بیکاري بـویژه در  علل ناکامی اقتصادي و هاي شناخته شده در سطح جهانی براي یکی از سیاستکه 

  .است آموزش کیفی میان جوانان توجه خاص به بحث

  ارتباط مفهومی و کارکردي متغیر اشتغال بر امنیت ملی: 3جدول 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

 امنیت ملی

 -نظامی  زیستمحیط  سیاست

  امنیتی

  اقتصاد فرهنگ اجتماعی

  اعتماد

به ساختار 

 سیاسی

  توسعه

 پایــدار

  گذاري سرمایه

 بیشتر

 

عدم خروج 

 نخبگان

  کاهش

 هاي اجتماعی آسیب

  توسعه

 و رشد پایدار

 اشتغال
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  آموزش کیفی، متغیري کلیدي در حوزه سیاستگذاري بخش جوانان: بخش سوم

یکی از عوامل اساسی براي زدودن چهره بیکاري و ایجاد اشتغال در حوزه جوانـان، در کنـار توجـه جـدي بـه      

، ساالري کارآمدو داشتن نظام دیوان ، بخش خصوصی خالقدر حوزه اقتصاد کشور گذاريسرمایهو  ریزيبرنامه

توانمنـدي و خودبـاوري    تحقق ایـن مهـم عـالوه بـر    . سیاستگذاري دقیق و مدون در حوزه آموزش کیفی است

برخـوردار   "جوانـان  استحکام بخشی هویت فـردي "سزایی در بحث هاهمیت ب ، ازجوانان و جذب در بازار کار

  . که در طی این بخش به این مهم خواهیم پرداخت خواهد بود

  کیفی و کاهش بیکاري آموزش .1

 جامعه بشري است و داشتن یک درافکار هدایت  و دهیترین نهاد اجتماعی در شکلاساسی ،آموزش و پرورش

توجـه بـه آمـوزش موضـوع     لـذا  . اجتماعی اسـت   اقتصادي وتوسعه  هاياز ضرورت ،توانمند شیآموز سیستم

ارتباط بحث آموزش با  لحاظ مفید است که در این برهه زمانیپرداختن به این بحث از این  اماجدیدي نیست، 

ي نیروي کار براي جذب در بازار کار و همچنین کارآفرینی مـورد تاکیـد صـاحبنظران بحـث     سازمسئله توانمند

تغال و ارتباط منطقی و حداکثري میان دو بخش آموزش و اش این تاکید نشان از داشتن. توسعه قرار گرفته است

  . کشور دارد يافزایش قدرت اقتصادآن بع تبه 

گر توانایی ها و خصوصیات یک فرآورده و یا خدمتی که بیانسازمان جهانی استاندارد، کیفیت را مجموعه ویژگی

 بـه معنـاي   تـوان مـی آموزش کیفی را . )1394:561،نیاتقوي( تعریف کرده است ،ها باشدآن در برآوردن خواسته

ـ  ؛تعریف نمودطریق سیستم آموزشی کشور  از افراد توانمندسازي و بالفعل نمودن استعدادهاي فردي  يروطـ  هب

نیازهـاي  و ) و باورهاي دینـی و ملـی   عرف حفظبا (روز دنیا  آموزشیهاي روش عالوه بر مدنظر قرار دادنکه 

     .بازار طراحی و تدریس گردد

ارتباط و اهمیت مسئله آموزش کیفی در ایران، طی چند سال گذشته تحت تاثیر یـک عامـل مهـم قـرار گرفتـه      

کـه   شورهابه دیگر ک هاجرت تحصیلی برخی جوانانمسئله م جمعیت جوان کشور و همچنین است؛ با توجه به

افـزایش پـذیرش دانشـجو از سـوي      درهاي درجه دو و سه علمی بوده است،منجر به تحصیل در دانشگاه بعضاً

که پذیرش دانشجو در  به طوري ؛مورد توجه نبوده است همچون مسئله کمی آموزش صر کیفیعن ،وزارت علوم

هاي سراسري، آزاد اسالمی، پیام نور و همچین واحدهاي علمی و کاربردي در طی چنـد سـال گذشـته    دانشگاه
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جوهره اساسی بحث آمـوزش   گردیدهباعث  دانشگاه وتوجه خاص به بحث کمیت دانشجو . شده استتشدید 

بـدین سـان   و  یـرد توجـه قـرار نگ  آنچنان که بایـد مـورد   که همواره دغدغه مسئولین ارشد نظام هم بوده است، 

لـذا از یـک    .گـردد با مشکالت فراوان روبرو  بعد از زمان فارغ تحصیلی، اشتغالي دانشجویان براي سازتوانمند

هزینه زمانی و مالی خـود را   که این فرایند علم اندوزي هستند دیدگانآسیبفارغ تحصیالن دانشگاه اولین  ،سو

در بخش دوم کارفرمایانی که از جذب نیـروي کارآمـد تحصـیل کـرده      )6.(انددر این واحدهاي علمی گذرانده

تولید ناخـالص   و افزایش سرمایه و ثروتتولید برخوردار نیستند و در نهایت اقتصاد کالن کشور که از فرصت 

 علم اندوزيصرف دانشجویان هایی که نچه اهمیت دارد تنها تعداد سالآ ،به عبارت دیگر .گرددمی تضعیفملی 

این امر به معنـاي افـزایش    .خواهند آموختها این سالطی نیست، بلکه محتواي مطالبی است که در  نمایند،می

  . کار است دنیايمدرك با  دنیايیادگیري علم و فناوري و کاهش شکاف میان 

انـد، همـواره مسـئله    بودهبیکاري جوانان روبرو  موضوعبا همچون آلمان  صنعتی و پیشرفتهکه کشورهاي  زمانی

بزار ترین ابه عنوان مهماز سوي سیاستگذاران  برطرف کردن این نیاز اساسی آنهابراي  و مهارت جوانانآموزش 

گذاري مناسب در بخش آموزش کیفی، عالوه بر تامین نیـروي  آنها واقف هستند که با سرمایه. مطرح بوده است

اشتغالی، در صورتی که اقتصاد کشورشان توانـایی  براي ایجاد کارآفرینی و خود ایجاد خالقیت باالکار داخلی و 

اتفـاق   2008ها، بنا به کاهش رشد اقتصادي ماننـد آنچـه در سـال    تحصیالن را در برخی برههمل فارغ جذب کا

اندازي واحدهاي کوچک و خـالق کسـب و   ، از توانایی راهاشند، این نیروي کیفی تحصیل کردهافتاد را نداشته ب

المللی در دیگـر  بینهاي شغلی رقابت براي جذب فرصتتوان همچنین و در داخل کشور کار، ایجاد کارآفرینی 

 ،در واقـع . (٨ .p ,٢٠١٨ ,Bozoyan) برخوردار خواهد بودهاي بزرگ چندملیتی کشورها و همچنین شرکت

هـاي  در سطح جهان از طریـق شـرکت   متعدديهاي شغلی به دنبال روند جهانی شدن در کلیه ابعاد آن، فرصت

ایـن  . المللی اسـت تخصص با معیارهاي بین ی آن داشتنکافالزم و بزرگ چندملیتی شکل گرفته است که شرط 

باعـث ورود ارز ناشـی از اشـتغال ایـن      وه بر کاهش ملموس بیکـاري در کشـور  توانمندي در میان جوانان، عال

  . دیگر کشورها نیز خواهد شد ازنیروهاي فعال 
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اي و حفظ ارتباط محیط آموزشی با بـازار کـار و بخـش صـنعت،     یکی از کشورهاي پیشرو در نیروي کار حرفه

 کارآمدي دارد 1اياین کشور در کنار سیستم آموزش دانشگاهی، سیستم آموزش فنی و حرفه. ستاکشور آلمان 

نیـروي کـار    درصـد  52که تلفیقی از دروس عملی و نظري اسـت،    2گیري از سیستم دوگانه آموزشیکه با بهره

نیروي کـار بـازار کـار از بخـش دانشـگاهی       درصد 21که صرفاً  کند، در حالیبخش صنعت کشور را تامین می

دو یا سه سال طـی یـک یـا دو روز در هفتـه بـه مهـارت آمـوزي در حـوزه          در مدتاین افراد . شودتامین می

لمـانی باعـث گردیـده صـنایع آلمـانی      تحصیالن آالافزایش مهارت و توانمندي فارغ . پردازندتخصصی خود می

میلیـون نیـروي    4/1امروزه حدود . کنندنیروي کار توانمند و آماده خود را از طریق این سیستم به راحتی تامین 

جوان آلمانی در این سیستم مشغول تحصیل هستند و باعث گردیده این کشـور کمتـرین نـرخ جـوان بیکـار در      

مـاً  ئسیستم آموزشی منطبق با نیاز بازار کار و روندهاي جهانی اقتصـاد، دا  رئوس این. سطح جهانی را دارا باشد

به داشتن مدرك دانشـگاهی بـاالتر و    صرفنگاه امر، این . (٨ .p ,٢٠١٨ ,Bozoyan)گردد به روز رسانی می

کند و با سیاستگذاري مناسب عمر جوانان را در کسب مدرك صرف هـدر نمـی  لزوم داشتن کار را کامال رد می

  .دهد

 يبـا رشـد   2007این رقـم در سـال    بوده کهمیلیارد  200 بالغ بر ،1998 در سالسرانه آموزش در کشور آمریکا 

 ایــران در ایــن ســال یدر حــالی کــه بودجــه آموزشــ .افــزایش یافــتمیلیــارد دالر  250 چهــار درصــدي، بــه

کشـور  برابـر   100 در حـدود  آمریکاکشور که به این ترتیب سرانه آموزش عالی در  بود رمیلیارد دال 2/5 حدود

کشـور  برابـر   25 این سرانه حدود ،آمریکا کشور بودن جمعیتبیشتر با احتساب چهار برابر البته ایران است که 

در بخـش آمـوزش   و تخصیص بودجه گذاري ذکر است سرمایه شایان ).1385روزنامه آفرینش، ( باشدمیایران 

آموزش عالی کشور  پیشنهادي که بودجه طوريه ب ؛است داشتهسیرصعودي همواره هاي اخیر طی سالدر ایران 

در مقایسه بـا بودجـه    اما،)1396، ایرنا( درصد رشد داشته است 28/13، 1396در مقایسه با سال  1397در سال 

   )7(.داردزیادي  ي پیشرفته هنوز فاصلهکشورها و درآمد سرانه آموزشی آموزشی

                                                 
1 - Vocational Training 
2- Dual Education  
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بیشترین میـزان  کشورهاي عضو این سازمان ، 1اقتصادي و توسعه سازمان همکاري 2013سال  گزارش بر اساس

 2013طبق ایـن گـزارش در سـال    . اندهزینه نمودهدر میان کشورهاي دنیا را را بخش آموزش  درگذاري سرمایه

ـ  دالر  500هزار و  12 ،موز مقطع ابتداییآنش اهزار دالر براي هر د 11 هااین کشورمیالدي  آمـوزان  شبـراي دان

زینه یند هآکرده است، بر مقاطع دانشگاهیاي که دولت براي با در نظر گرفتن هزینه که اندهزینه کردهدبیرستانی 

 ،آمریکـا  اساس این آمـار کشـور  لذا بر . باشدمی دالر 15171سال برابر با این آموز در آمریکا در سرانه هر دانش

اي کـه  متوسط هزینـه همچنین  )8(.استآموزش هزینه کرده در بخش درصد تولید ناخالص داخلی خود را  3/7

درصد تولید ناخالص  3/6معادل  اند،بخش آموزش هزینه کردهبراي  اقتصادي و توسعه اي سازمان همکارياعض

درصـد تولیـد    8اي برابـر بـا   مـیالدي هزینـه   2013دانمارك در سال که کشور  طوريبه ؛داخلی آنها بوده است

  )9().1393اقتصاد نیوز، ( استناخالص داخلی خود را صرف آموزش کرده 

زشـی  بر پایـه یـک نظـام آمو   امروزه ، صادي بالندهو داشتن اقتي، رشد اقتصادي، درآمد سرانه باال ژتولید تکنولو

. بگیرنـد کشورهاي مذکور در راس قدرت اقتصادي دنیا قرار  شده استکه باعث  قوي و بنیادین استوار گردیده

جذب استعدادهاي جـوان  توانایی این کشورها  باعث گردیده کارآمد آموزشییک سیستم  وجود ،از سوي دیگر

راحت، بـدون   که از این طریق سود خود دنبال نمایند هاي آموزشیسیاستگذاري برنامهرا نیز در  دیگر کشورها

  .گرددمیریسک و سرشاري ساالنه عاید این کشورها 

 ،اشـتغال  زمینـه ترین رسالت آمـوزش عـالی در   مهم. عامل توسعه و توسعه عامل افزایش اشتغال است ،آموزش

 4نمـودار  . اسـت  تحصیالنالمیان فارغ کارآفرینی در  خالقیت وتوانمندي،  دانش، مهارت، ایجاد توجه به مسئله

 ،معنـا و هویـت   بخـش توانمندسـازي جوانـان در    منجر بـه تواند میبه آموزش کیفی  اهمیت می دهد کهنشان 

جوانـان در ارتبـاط بـا    معنـادار  کـنش   ایجـاد باعث فوق گیري از سه متغیر بهره .گردد هامهارت و خلق فرصت

  .شودت، فرهنگ، دین و خانواده مینهادهاي رسمی و غیررسمی مانند اقتصاد، سیاس

  رابطه آموزش و توانمندسازي جوانان: 4نمودار 

       کیفیت آموزش                               نهادهاي رسمی و غیررسمی  

  

  کنش  

                                                 
1 - Organization for Economic Cooperation and Development 

 

 آموزش

  

  معنا و هویت

  مهارت

 خلق فرصت

  خانواده

  اقتصاد

  سیاست

  فرهنگ

  دین

 ...تفریحات و 
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کنـونی و آینـده   شناسایی روند  سیستم آموزش کیفی و ایجاد براي سیاستگذاري بخش آموزش، یکی از الزامات

، طی یک دهـه گذشـته  کشورهاي پیشرفته در که  به طوري؛ باشدمی المللدر داخل کشور و سطح بین بازار کار

 را در پـی داشـته  خـدمات  ارائه  تحصیالن در بخشالفارغ  توانمندي و شدههاي تحصیلی رشتهبه اي هتوجه ویژ

اي کـه تـوان   هاي میـان رشـته  رشتهایجاد و کاردانش  ،ايجایگاه و گسترش مراکز فنی و حرفه يارتقالذا . است

، بیش از پیش ضروري در سطح جهان داردو بازار کار اشتغال  ،پاسخگویی علمی با توجه به روند آینده آموزش

  .گرددمی

 کشورهاي اکثردر  2030تا سال نرخ رشد جمعیت    ،هاي صورت گرفتهبینیبر اساس پیش باید توجه داشت که

کشـورهاي    مـیالدي در  2030- 2010هـاي  سـال  میـان یـن نـرخ در   ا کـه  به طـوري  ؛جهان کاهش خواهد یافت

مـی  تقلیـل    درصد 1/1درصد به  6/1توسعه از   حال درصد و در کشورهاي در0 /2درصد به  4/0یافته از  توسعه

موجب خواهـد    یافته توسعه کشورهاي توسعه نسبت به  حال در کشورهاي در برابري رشد جمعیت 6 نرخ. یابد

توسـعه و   حـال  میلیارد نفر در کشورهاي در 7میلیارد نفري جهان،  3/8از جمعیت حدود  2030شد که در سال 

 گـردد ایـن رونـد باعـث مـی    ). 1393ایلنا، ( زندگی نمایندیافته  میلیارد نفر در کشورهاي توسعه 3/1حدود  بقیه

که طی سالیان گذشته از سوي ایـن کشـورها طـی     سیاست جذب استعدادهاي جوان کشورهاي در حال توسعه

هـاي  یکی از حـوزه  که گونه تحلیل کردتوان اینلذا می .تشدید گرددشده است، سندهاي استراتژیک تعقیب می

هـاي مهـم   یکـی از اولویـت  پـس   .، جنگ بر سر جـذب استعدادهاسـت  کشورها در میان آینده در اصلی رقابت

و جلوگیري از  ایجاد فضاي کسب و کار براي جوانان و توانمندسازي باید سیاستگذاري در حوزه جوانان کشور

که تعدادشان با توجه به نـرخ رشـد     نخبه و هاي انسانی حفظ سرمایه ،به عبارت دیگر. باشد آنانمهاجرت دائم 

البته اقـدامات مناسـبی طـی     - استضروري این حوزه  هاياولویتاز  هش است،نزولی جمعیت جهان رو به کا

  .صورت پذیرفته استدر این زمینه نخبگان کشور ملی هاي گذشته از سوي بنیاد سال

  :خواهد بود به قرار زیربه گونه خالصه ارتباط بحث آموزش کیفی با موضوع اشتغال 
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  ؛با توان و کیفیت مطلوب علمی در بازار کاراي و دانشگاهی فنی و حرفهتحصیالن الجذب و اشتغال فارغ  

 هاي از دست رفته اقتصادي که تحت تاثیر تاخیر ورود نیروهاي فعـال در بخـش بـازار    جلوگیري از فرصت

 ؛یاد کرد هاي پنهان اقتصادبه عنوان هزینهاز آن توان می - گرددکار ایجاد می

 ؛اقتصاد و امنیت ملی اقتصاد و در نهایت اشتغال و اشتغال، وآموزش و رابطه همسویی ارتباط افزایی و هم   

 ؛افزایش تولید ناخالص ملی کشور به واسطه جذب نیروي تحصیل کرده در بازار کار  

  احـراز  بـراي  رقابـت  و کسب و کارهاي مولد در داخل کشـور  اندازيراهبراي نیروي آموزش دیده توانایی 

  .    المللیهاي بینشغل در بازار کار کشورها و شرکت

  فردي جوانان و ساخت هویت هویت مفهوم  .2

به معناي همان بودن و تداوم گرفته شـده و   idemاز ریشه التین و   است  بودن  کسی  چه  معنی  به 1 هویتکلمه 

چـه   نیـاز   برآورده شدن. گیردشکل می  یا جایی  چیزي  به  شدن  و شناسانده  شدن  شناخته  به  انسان  از نیاز طبیعی

  ، خودآگاهی انسانی  گروه  یک  میان  تعلق  حس  شود و ارضاي می    در انسان  فردي « خودآگاهی« سبب، کسی بودن

هایی است کـه  مجموع ویژگی ،هویت. کند می  را تعیین  انسانی  گروه  آن  یا ملی  بومی  یا هویت  و مشترك  جمعی

براي ساختن آن، عناصر زیادي مورد استفاده  وگردد تفاوت فرد از دیگران یا شباهت او به دیگران را موجب می

درباره  انهاي دیگروجود آمدن تصویر ذهنی از خود، بر تفسیري که از واکنشه هرشخص، براي ب. ردیگقرار می

 بتوانیماگر . بنابراین پاسخ به پرسش من کیستم؟ در حقیقت، همان هویت یا خود ماست. کندخود دارد تکیه می

ایم و چه کاري باید بکنـیم و  که از کجا آمده سواالتجایگاه خویش را در جهان هستی مشخص کنیم و به این 

باشد، تر شکل گیرد و هرچه پاسخ ناقص تدریج تواند بهمیمان چیست؟ پاسخ صحیح دهیم، هویت ما سرانجام

   .شودمیهویت ما نیز به همان میزان، دچار نقص 

، 1388احمدي، ( هستندهایی که البته هرکدام داراي زیرمجموعه  شودمیبندي طبقه زیرکلی  به سه سطح هویت

:69 - 39( :  

 ؛هویت فردي   

  ؛اجتماعیهویت  

                                                 
1 - Identity 
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  ملیهویت.  

محوریت هویت ، بر حول ملیهویت اجتماعی و گیري و شالوده هویت شکل معتقدند ،بحث هویت کارشناسان

هویت جنسی؛ هویـت   شود که شاملاز چند زیرمجموعه تشکیل میخود هویت فردي نیز . گرددفردي بنیان می

 باعث تقویت و تـداوم هویت فردي . باشدمی تحصیلیهویت معنوي و هویت  و ازدواج؛هویت عاطفی  شغلی؛

   و کارکرد آن چگونه است؟ ؟گیردچگونه شکل میچیست؟ اما خود هویت فردي . هویت ملی و نهادي است

  هویت فردي مفهوم

    خـود را متمـایز از محـیط و دیگـران      کـه در آن فـرد   هویت اسـت گیري هویت فردي نخستین مرحله از شکل

 فراینـد، فـرد  ریـان ایـن   در ج. گیـرد از طریق فردي شدن صـورت مـی   ،گیري هویت شخصیاین شکل. داندمی

هاي گذارد که از طریق آن جنبهبدیل به یک وجود منحصر به فرد شده و یا مراحلی را پشت سر میغیرمتعارف ت

در بحـث سـطح هویـت فـردي،      معموالً .شودمتفاوت زندگی شخص به یک کل غیرقابل تقسیم پذیر تبدیل می

. گیـرد بطه فرد با محیط کوچک خانوادگی او مورد بررسی قرار مـی هاي بنیادین و نخستین بشري یعنی راهویت

تـر  در نخستین گام هویت خـود را بـر اسـاس تعلـق بـه خـانواده و پـدر و مـادر و سـپس دایـره وسـیع            انسان

هـاي مسـتحکم و ثابـت اسـت و بـه      از نوع هویت فرديهویت  معموالً. نمایندخویشاوندان نزدیک تعریف می

  .)69 - 70 :1388احمدي، ( شودمیندرت دچار دگرگونی 

هاي دیگران جسـتجو کـرد، بلکـه     هویت هر شخص را نباید در رفتار او و در واکنش نتونی گیدنز معتقد استآ

زندگینامـه  . اش یافـت باید آن را در توانایی و ظرفیت وي براي حفظ و ادامـه روایـت مشخصـی از زندگینامـه    

شخصـی کـه ثبـات معتـدلی در هویـت      . منـد اسـت  و منظم با دیگران عالقه شخصی که به حفظ روابط متقابل

توانـد بـا سـایر افـراد در     به همین دلیل می. کند، زندگی پیوسته و بدون بریدگی داردشخصی خود احساس می

له آمیز خود، نوعی پیچنین شخصی از خالل نخستین روابط اعتماد. ها ارتباط برقرار کند آمیزد و کم و بیش با آن

کرده است که در امور روزمره، بسیاري از خطرهایی را که جامعیت خـود او را تهدیـد    ایجاد محافظ براي خود

  . )16- 85 :1382گیدنز، ( کندرا دفع میکنند می

رسیدن به جواب شـاید بـه ظـاهر    . است »من کیستم و دیگران چه کسانی هستند«پاسخ به سوال  ،هویت فردي

د بـه پاسـخ مناسـب و صـحیح     اي طی شود تا فر ، اما حقیقت این است که باید فرایند پیچیدهباشدساده و آسان 
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زیرا سالمت شخصیت در گرو سـازگاري آدمـی بـا محـیط اجتمـاعی پیرامـون و رعایـت مقـررات          ،دست یابد

اي پدیدار شود،  فرایند خللى و کاستى است و هنگامى که در این جامعه  و داجتماعی و نیز تفسیر سازگار از خو

یابد که شخص  معنى مى سالم و آرام در جایى  رو، هویتاز این. شد نابهنجارى و اضطراب روانى نمودار خواهد

منـد باشـد و عناصـر سـازنده شخصـیت وى از       اى از خویشـتن و جهـان بهـره    سـنجیده  از نگرش یک دست و

  .سازگارى برخوردار باشند و براى خود زندگى معنى دارى ساخته باشد و هماهنگی

ر، توسط فـرد  که در مقایسه با دیگر تجارب و افکا ب، افکار، رویاها و آرزوهایی استهویت فردي شامل تجار

منحصر به فرد از روابط میـان   نظامیتوان به عنوان بنابراین هویت شخصی را می. شوندادراك می و تفسیر شده

می  یق مراحل مختلف فردي شکل دادههویت فردي از طر. تجارب، افکار، رویاها، امیدها و آرزوها تعریف کرد

تواند به تنهایی و دور از دیگران ظرفیت الزم که یک فرد می ریق هویت فردي استاز ط. یابدو توسعه می شود

لذا اولین . شودگیري شخصیت فرد مینهایت منجر به شکلدر ظرفیتی که . براي زندگی را درون خود ایجاد کند

کـه فـرد    سـت یی اهاها و مشخصههمان ویژگی ،منظور از شخصیت. است کارکرد هویت، تثبیت شخصیت فرد

در این حالت، هویت به عنوان ابـزاري در راسـتاي تقویـت و تثبیـت     . منحصر به خودش است باور دارد و تنها

تواند در مورد ه یک فرد میک در نتیجه تثبیت هویت فردي است پس. مفاهیم فرد در مورد خودش عمل می کند

  .)1389حسینی، ( که واقعاً چه کسی است ران بگویدخودش صحبت کند و به دیگ

، به می باشدنیز می ئارزیابی فرد از خود که نسبتاً داتعریف و که از  فهم جهانی فرد از خود است ،هویت فردي

توانـایی   ي،هـاي فـرد  شخصیتی، داشتن دانش و مهارت يهاگیژویهاي فردي شامل این ارزیابی. آیدوجود می

هویت فردي محدود به زمان حـال  . باشدهاي فیزیکی میگیژو همچنین آگاهی از وی سرگرمیاوقات اشتغال و 

دهد که نشان می خود آینده یا خودهاي ممکندر واقع . باشدنیز مینیست، بلکه شامل خود گذشته و خود آینده 

ایـن   .را خیرچه چیزي  گوش دهد ورا دوست دارد که چه چیزي  بود،د هاي فرد چه چیزي در آینده خواهایده

گـردد  مـی  و باعث  استحال و آینده برخوردار رفتارهاي ایجاد براي نام انگیزه کارکردي به  ازخودهاي ممکن 

  . (٢٠١٤ ,Dobson) استفاده نمایدارزیابی و چارچوب تفسیري براي نگاه جاري از خود از  که

از خـود  هـر میـزان ایـن تعریـف     . معناي تعریف فرد از خود و از محیط پیرامون خود اسـت ههویت فردي بلذا 

 هـاي باورهـا و  ارزشاز آنجـا کـه   . گرددمی ترمستحکممنجر به ساخت باورهاي فردي  ،تر باشدتر و کاملدقیق

 قـرار  پـذیري  متاثر از فراینـد جامعـه  طبیعی  رونديدر  گیرند،در محیط اجتماعی شکل می اغلبهویتی  - فردي
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در تعامـل و  را  يتـر فرد رفتار اجتماعی ،باشدجامعه مثبت هاي متاثر از ارزشهر میزان هویت فردي  .گیرندمی

    هـاي رفتـاري فـردي بـه حـداقل      شـفتگی و ناهنجـاري  سردرگمی، آ .دهدبروز میخود کنش با محیط پیرامونی 

ایفـا   در سـاخت جامعـه  را  تـري نقش مثبت و برجستهو فرد تواند بالفعل شده استعدادهاي بالقوه میرسد و می

 .  نماید

  

  و هویت فردي ازدواج ،اشتغال آموزش،رابطه کاربست عملی 

ساخت . باشدمی ،کیستم منسوال که  می فرد از خود و پاسخ به اینئدر راستاي ارزیابی داهویت فردي ساخت 

 هویت جنسی؛ هویت شـغلی؛ شامل که فردي  هویت تشکیل دهنده يمتاثر از این اصل است که اجزااین فرایند 

، چـارچوب  همسـو  یتعامـل و کنشـ   در د،باشـ هویت معنوي و هویت تحصـیلی مـی   ازدواج؛هویت عاطفی و 

     عـث تعریـف فـرد از خـود و آینـده خـود      و با بخشندو به یکدیگر معنا و باور می مفهومی مستحکمی را ایجاد

کـه بـه    اسـت از سنگینی و وزن بیشتري برخـوردار  فوق  يیکی از این اجزا ،در ساخت هویت فردي. دنشومی

معنـا  و  شـدت از آن متـاثر  هب فردي هویتاجزاي که دیگر  به طوري - باشدمطرح می بناسنگ گاه و تکیهعنوان 

بخشـد و  بـه آن دوام مـی  دهد و می مبستگی و تقویت هویت فردي را شکلبودن این سنگ تختگاه، ه. دنیابمی

هویت بنیـادین در  ساخت نکته قابل توجه آن است که . گرددگسیختگی هویت فردي را باعث میهماز نبودش 

 هویـت  ،هویـت اشـتغال و در زنـان    ،هویت بنیادین در مـردان این که  به طوري ؛باشدزنان و مردان متفاوت می

سـاخت   پیش فرض قرار دادن اشتغال و تشکیل خانواده به عنوان دو متغیر اصـلی در  - باشدتشکیل خانواده می

 ئـه هـاي ارا استنتاج از متون و تحلیل تجربیات کاري نویسندگان و ،مبتنی بر روش دلفی هویت فردي مرد و زن،

 شغلیفرصت کار و داشتن نب فوق هرگز به مفهوم حضور زنان در خانه و لمطاگرچه . است شده در این حوزه

تشکیل دهنده هویـت  بلکه صرفاً بر مفهوم ذاتی و نبوده،  فعالمحروم شدن جامعه از نیمی از جمعیت و  و مالی

   .فردي در میان زنان و مردان تمرکز دارد

زن و مـرد در  ویـژه  کارکرد  درریشه از یک سو  ،گیري هویت فردي زنان و مرداندر شکل در واقع این تفاوت

جامعـه   .دارد زن و مـرد مفهـوم  جامعه از  يهنجار و نقش اجتماعیدر  ،و از سویی دیگر و امري فطريطبیعت 

در تعریـف زن  و شناسد میتکامل دهنده استمرار حیات انسانی  دهد و زن رارا به زن اختصاص میفرزندآوري 

از . شـتري دارد وي سـنگینی بی هویـت فـردي   دیگر عناصر تشکیل هویت ازدواج و تشکیل خانواده بر  ،از خود
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و اسـت   گذاشـته مـردان  ی اعضاي خانواده را بر عهده وظیفه اصلی امرار معاش و تامین مال جامعه ،سویی دیگر

    عامـل اصـلی در    ،هویـت شـغلی   نقـش اشـتغال و   لـذا  .مـی شناسـد  مشترك گاه زندگی تکیهعنوان ه ب را ایشان

   .باشدمرد میگیري هویت فردي شکل

 گرفتننادیده تضعیف و  در مردان نداشتن اشتغال موجب چگونهکه  شودمشاهده می، زندگیدر خالل تجربیات 

در  آینـده و امیـد بـه    استسردرگمی نگرانی و دچار  بیکارد جوان مر .گرددمی ،در اختیار داردتی که مانع دیگر

 از اسـت کـه   ایـن  دلیـل عمـده آن   .گرددمیدر امور دیگر زندگی وي  یتواننا و باعث رودکاهش میرو به وي 

در مورد زنان جوان نیز که در سنین ازدواج . برخوردار نیست باشد،می فردي هویت يهمان سنگ بناکه  اشتغال

اسالمی و تاکید بر امـر ازدواج و   –فرهنگ ایرانی .مشهود است نگرانیاند، این توانایی تشکیل خانواده را نداشته

در و ازدواج  اشتغالباعث بازتولید مفهوم که  به شمار می آیندهمچنین عرف غالب در جامعه نیز عوامل بیرونی 

   .شوندمیجامعه 

در واقـع  . سـت اازدواج  براي چیزي فراتر از شغل و خواستنیازمند  مشترك موفق،حفظ و تداوم زندگی  یقیناً

و هاي یک زندگی سـالم  صرف داشتن کار براي مردان و تشکیل خانواده براي زنان بدون توجه به داشتن مولفه

هـاي  با توجه به افزایش آمـار طـالق در جامعـه، برخـی گسسـت     . مرد نخواهد بود باعث خوشبختی زن و پویا

هاي زندگی در بین بعضی اقشار، طالق عاطفی، فرهنگی نسل جدید با نسل گذشته، عدم آشنایی کافی با مهارت

ی تشکیل، تـداوم و اسـتمرار زنـدگی مشـترك بـا برخـ      تا رنگ شدن قبح طالق، اعتیاد و غیره باعث گردیده کم

ـ   ه تاکید بر موضوع آموزش ب. رو گردده ب هاي متعدد روچالش عنـوان  ه عنوان متغیر اصـلی، اشـتغال و ازدواج ب

اسـت و  در زندگی جوانـان  آنها افزایی و هماهمیت وجودي  بنا بر عنوان متغیر واسطه،ه متغیر وابسته و هویت ب

  .باشدنمی تن متغیرهاي متعدد دیگرمعناي نادیده گرفه هرگز ب

  تشکیل هویت فردي در زنان و مردان قاعده یا سطح زیرین

  مردانگیري هویت فردي در شکل                                       زنانگیري هویت فردي در شکل
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  . وداستحکام بخشی هویت جوانان را مطرح نم موضوعتوان رابطه آموزش کیفی با اکنون می با این توضیح،

کـارآفرینی،  ایجـاد  افـزایش مهـارت و   تواند منجر به اشاره نمودیم که آموزش کیفی می بخشاول این  فصلدر 

هویـت اشـتغال    از ان داراي شـغل، جـو مرد  جهتاز این . اشتغال و جذب حداکثري جوانان در بازار کار گردد

جوان داراي کـار از  مرد . گرددمیبر آن استوار از آن متاثر و  هاي فرديدیگر هویتآن  پیروکه  برخوردار است

رئیس سازمان بهزیستی کشور، بیکاري  -شکیل خانواده برخوردار استعالقه و موقعیت بهتري براي ازدواج و ت

حال با توجه به آنکه تختگاه اصلی هویت فردي  .)1396روزنامه اطالعات، ( ترین مانع ازدواج برشمردندرا مهم

د جوان و توانایی تشکیل خـانواده، منجـر بـه ایجـاد و تقویـت      است، اشتغال مر تشکیل خانوادهدر زنان مسئله 

  .گرددمیمردان و زنان جوان هویت فردي 

  :از ایجاد یک معادله خطی سخن گفت توانبه صورت خالصه می

 ؛گرددمی کارآفرینی و یجاد اشتغالا در نتیجه،آموزش و محیط بازار کار و  نزدیکیمنجر به  آموزش کیفی  

  ؛دشو تشکیل خانواده می ازدواج وامکان توانایی ایجاد اشتغال در مردان منجر به  

 ؛نمایدمیهویت فردي زنان را ایجاد و تقویت  تختگاهسنگ  ازدواج و تشکیل خانواده 

  اسـت نیـز تقویـت و     ملیو هویت  اجتماعیبا تقویت هویت فردي، دو هویت کالن دیگر که شامل هویت

 .یابندمی تداوم

 

 
تقویت : اشتغال و ازدواج آموزش کیفی

 زنان و مردانهویت فردي 

اشتغال مردان و 

 امکان ازدواج

تقویت هویت ملی و 

 اجتماعی
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  گیريیجهنت

احث فرانظري که همـان مباحـث   علمی پیچیده است که عالوه بر دانش نظري، توجه خاص به مب ،سیاستگذاري

علـوم  حـوزه   هدف سیاسـتگذاري که  زمانیه به ویژ سازدرا ضروري میشناختی است شناختی و هستیمعرفت

را که علت آن  برخوردار است فراوانو پیچیدگی  هم تنیدگیدر از ،سیاستگذاري در حوزه جوانان .باشدانسانی 

در  ریزي فرابخشیند یک برنامهنیازم ،پاسخگویی به آنهاکه  باید جستجو کردسنی  گروهدر نیازهاي فراوان این 

  .است هاي ذیربطدستگاهمیان 

جمعیـت کـل کشـور را     درصد 50 ،سال 30درصد و جمعیت زیر  1/25 )سال 29تا  15( جمعیت جوان کشور

ریـزي  یک برنامه وجود. گرددیک تعریف و تلقی میژموهبت و استعدادي استرات این پدیده یک .دهدتشکیل می

از . مـراه داشـته باشـد   ه تواند بالندگی، رشد و افزایش قدرت ملی کشور را بهدقیق براي این نیروهاي جوان می

ر حوزه سیاستگذاري جوانان بندي موضوعات است، دسیاستگذاري توجه به مسئله اولویتنجا که اصل طالیی آ

نظـام اقتصـادي   و  چابک ساالريدیواندر کنار یک سیستم  - آموزش کشور تمرکز بر روش سیستماتیک و کیفی

به رفع و زدودن چندین و چند مسئله و مشکل عمـده در   تواندمی  - مبتنی بر بخش خصوصی، خالق و کارآمد

  .کمک نمایدجوانان  حوزه

. گـردد  میان جوانان درو کارآفرینی  بسترسازي و ایجاد اشتغال تواند منجر بهاشاره گردید که آموزش کیفی می 

کند و توان تشکیل خانواده را براي آنها میسر ایجاد و تقویت میهویت فردي را  مردان جوان، برايداشتن شغل 

اصـلی  وجه  ازدواج گردد کهازدواج و تشکیل خانواده براي دختران جوان ایجاد میامکان از این طرق . سازدیم

تشـکیل  هاي اجتماعی معتقدند کـه داشـتن شـغل و    کارشناسان آسیب. باشددهنده فردي این جنسیت میهویت

و سالمتی روان  می دهدو فحشا را کاهش  بزهکاري ، اعتیاد ،افسرگی ماعی متعدد مانندهاي اجتآسیب خانواده،

نیروي انسانی جامعـه و افـزایش    ر نهایت منجر به بازده حداکثرياین مهم د .نمایدو هویت فردي را تقویت می

   .گرددقدرت ملی کشور می

براي کیفی سازي سیستم آموزشی کشور و افـزایش اشـتغال جوانـان     يتواند به عنوان راهبردمی زیرپیشنهادات 

  :مورد توجه قرار گیرند
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  ؛هاي مورد نیازشناسایی و کنکاش دقیق از نیاز بازار کار و طراحی رشته .1

استانداردهاي یونسکو و منطبق با الگوي هاي مورد نیاز دانشگاهی با تاکید بر تعریف به روز کردن رشته .2

  ؛ایرانی –اسالمی

تحصیالن عالقمنـد بـه کـار در    عقد قراردادهاي دوجانبه با کشورهاي جویاي نیروي کار و معرفی فارغ .3

  از کشور؛ خارج

  ؛می دانشجویان با محیط کار مرتبط با رشته خود در زمان تحصیلئایجاد ارتباط دا .4

تحصیالن این مراکز در بازار ال و جذب فارغ کاربردي، هنرستان و کاردانش صیلیهاي تحتاکید بر برنامه .5

  ؛کار بدون الزام ضروري بر داشتن مدرك دانشگاهی

 بسترسازي فرهنگی و آموزشی در میان داوطلبان دانشگاه در انتخاب رشـته مـورد عالقـه و منطبـق بـا      .6

   .استعدادهاي فردي

، ایـن  جوانـان وع ضـ و پیچیـدگی مو وجود متغیرهاي دخیل متعـدد   ،با توجه به جمعیت جوان کشور امید است

ایـن  هـا و نیازهـاي فـوري    و شناسایی اولویت احصادر بیشتر نظري و عملی  قیق درآمدي بر انجام مطالعاتتح

  بـراي را  تـري مناسـب  ياتکـا  ،مطالعـات میـدانی و نظرسـنجی    رب تکیهبا تواند میبیشتر  تحقیقات. حوزه گردد

  .و رشد و شکوفایی بیشتري را براي ایران اسالمی به همراه آورد کندفراهم ریزي دقیق در حوزه جوانان برنامه

  نوشتپی

رویکرد دوم هرگز بـه معنـاي نادیـده گـرفتن قـدرت نظـامی و تهدیـدات بعـد از          شایان ذکر است که .1

کنار  بلکه تاکید بر اهمیت روزافزون اقتصاد، دانش، فرهنگ و آموزش در ،فروپاشی شوروي نبوده است

  .باشدمیقدرت نظامی 

نفـر   82201270، جمعیـت کشـور   1397آمار از درگاه مرکز آمار به تاریخ دهم اسفند  بر اساس آخرین .2

  )1397مرکز آمار ایران، ( .باشدمی

از لحـاظ تعـداد    خاورمیانـه  کشـورهاي منطقـه  کشور ایـران در بـین   ، 1380بر اساس سرشماري سال  .3

 6/11حـدود  در و  داشـت در رتبه دوم قرار ) بدون لحاظ کشور مصر و پاکستان(ترکیه  جمعیت بعد از

و نسبت  داشتاز لحاظ نسبت جمعیت جوان در رتبه نخست قرار  .درصد از جمعیت منطقه را دارا بود
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این نسبت بـراي پسـران   . درصد بیشتر بود 6ورهاي منطقه حدود جمعیت آن در مقایسه با میانگین کش

 - )1381: 20، ص )الـف (سـازمان ملـی جوانـان    (درصـد بـوده اسـت     4/6درصد و براي دختران  5/5

     . جمعیت کنونی ایران، کمی بیشتر از ترکیه است

مانی است که مرتبط با زترین مراحل در ساخت سنی یک جمعیت است که یکی از مهم ،نجره جمعیتیپ .4

 نسل جوانبا توجه به تبعات . درصد جمعیت جوان از کل جمعیت کشور، درصد باالیی را تشکیل دهد

البته بایـد   .دبرننام می »موهبت جمعیتی«به ویژه از منظر اقتصادي، برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان 

بسـتگی  هـا  لـت کـرد دو لر به عمدر نظر داشت که تهدیدآمیز بودن یا فرصت بودن پنجره جمعیتی کشو

 .ددار

حـذف موانـع    :مواردي چونو  بر کیفیت جمعیت تأکید دارد »جمعیتهاي کلی  سیاست«بند دیگر  12 .5

ـ اسالمی، جاري شدن امید به زنـدگی،  ها، توسعه سبک زندگی ایرانی وادهازدواج آسان، پایدار شدن خان

برقـراري تـوازن جغرافیـایی جمعیـت، مـدیریت      تکریم سالمندان، توانمندسازي جمعیت در حال کار، 

 .شود نشینان به بازگشت به کشور را شامل می مهاجرت، تقویت هویت ملی و تشویق خارج

صاحبنظران علوم اجتماعی در حوزه اشتغال جوانان، در منطقـه   توسط براساس تحقیقات صورت گرفته .6

خاورمیانه به واسطه کیفیت پایین آموزش، جمع وسیعی از دانش آموختگان از تخصص الزم براي ورود 

 ،هاي اجتماعی نادرسـت  این در حالی است که به واسطه برخی ارزش. باشندبه بازار کار برخوردار نمی

خانوادها در این کشورها درصدد هستند که با هرگونه مشقتی هزینه تحصـیلی فرزنـدان خـود را بـراي     

فارغ از این ). ٢٠٠٧ ,Middle East Youth Initiative(ها فراهم آورند  ادامه تحصیل در دانشگاه

 .شود شان در این مسیر به کجا منتهی می که سرانجام فرزندان

بـیش از  (میلیون ریـال   203,749,179به میزان  1393و پرورش در الیحه کل اعتبارات عمومی آموزش  .7

درصد از کل اعتبارات اعتبارات  3/9 معادل که بوده است) ارد یورومیلی 5حدود   ،هزار میلیارد تومان 20

        سـوئد برابـري  بودجـه آموزشـی کشـور    تقریبـا بـا   این بودجه . را شامل می شود 1393عمومی الیحه 

  .نفر بیشتر است  د دو میلیونئاز کل جمعیت سو ایرانآموزي کشور دانش  جمعیتاما ، می کند

از  درصد 8/3  ،2010ور ژاپن نیز در سال شک .8

   معادل  سال  این  در  آسیایی  غول  این  داخلی  ناخالص  تولید  .کرد  آموزش  صرف را خود  ناخالص  لیدتو
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میلیارد دالر  220سال حدود این در  کشورشی این آموز لذا بودجه .است هزار میلیارد دالر بوده 8/5

  )1392معیري نژاد، . (بوده است

هزار تومان بـراي آمـوزش هـر     800به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش ایران، ساالنه یک میلیون و  .9

 اي بودجـه با کشورهاي صنعتی و توسـعه یافتـه دنیـا     شود که در مقایسهدانش آموز در ایران هزینه می

 .تکافی نیس

هاي اصلی در بحث هویـت  بنديتواند یکی از تقسیماز نظر برخی کارشناسان، هویت تمدنی امروزه می .10

 .  باشد

طـالق در  اي به نام زنان سرپرست خانوار بواسطه عدم ازدواج یا افزایش در جامعه کنونی ایران، پدیده .11

یون خانوار موجـود در  میل 21از  1390سرشماري سال  اساس که بر طوريبه ؛جامعه شکل گرفته است

 5/9از  1385نسبت به سـال  که این  اندتشکیل دادهسرپرست  انزنرا خانوار  میلیون و پانصد 2کشور، 

  )1393پایگاه خبري خانواده و زنان، ( .درصد افزایش یافته است 5/12درصد به 
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Young people are the crucial elements of development in every country which 
existing them accounts for one of the tools of power in each nation – states. It must 
be mentioned having the social young people couldn’t produce or create power 
deliberately without being made planning exactly by senior policymakers. The 
unemployment issue in the young field is a widespread phenomenon, but 
developed countries by means of allocating time and executing scientific methods 
could reach to some extent the tangible goals that one of them paying careful 
attention the education system. Education can give rise to promoting talent, 
creativity, and entrepreneurship. The well educated and skilled youth have got 
more potential to be attracted in foreign and domestic labor market. Whereas the 
main foundation of men identity is to possess a job and for women is to get 
marriage and family formation, qualitative education could result in employment 
and it can increase capability the young people to family formation. The youth who 
has a job and family has less probability to be engaged to social vulnerabilities. 
From creating the equation, in addition, having dynamic and energetic youth, and 
creative society, the country makes more profit from economic growth and 
national security. 
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