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 دهيچک
 یازس یياجرا یو راهكارها گرایي جوا ابعاد مخحلف  يمسحند حاضر به بررس. است گرایي جوا ه گا  دو  يانياز محورهای اصلي ب يكی :نه و هدفيزم

 . پردازد يآ  م

 یو اعضرا  يل و نظرات ثبت هد، عالو  بر آ  نظر چند تن از خبرگا  حوز  علو  پزهكيتشك يرا  جوا  دانشگاهیبا حضور مد يجلسه گروه :روش

 .قرار گرفت یبند ل و جمعينظرات مورد تحل همهسپس . هد یافت مكحوب گردآوریدر قالب ارسال و در يفرهنگسحا  علو  پزهك

 .ذکر هد گرایي جوا تحقق  یا  وسپس هفت راهكار برايآ  ب یساز یيو موانع اجرا گرایي جوا ف جوا ، الزامات یتعر :ها هافتي

 یگرر یش از هرر اقردا  د  يبر  گرایري  جوا تحقق راهبرد . است يمه گا  دو  انقالب اساليانيب يانداز محعال ضامن تحقق چشم گرایي جوا  :يريگ جهينت

کره   ینیاد نیتر میمن و يرسد اوليبه نظر م .هوددر طول زما  محقق  ياتيعمل یهامردا  است و با برنامه دولت یاز سو يد جمعازمند عز  و تعیين

 .هسحند يقاتيو تحق يراکز دانشگاهم  باهد، گرایي جوا راهبرد  یرایتواند پذيم
 

 جوانا ، راهبرد سياسي ،نگری، ایرا  آیند   :ها دواژهيکل

 

 مقدمه
ه گا  دو  انقالب را به مناسبت يانيب  يمر معظم انقالب اسالرهب

صرادر   ۷۹۳۱بیمرن   22در  يمانقرالب اسرال   یروزين سال پيچیلم

نه و يشيا  پيژ  جوانا ، ضمن بیو را  و بهیا ند و خطاب به ملتکرد

را  یر ا  يمچیل ساله انقالب اسرال  یآ ، به دسحاوردها یها یدهوار

از  يمخحلفر  یهرا  انقرالب را در بخرش    آیند انداز پرداخحند و چشم

ت و اخالق، عردالت و مبرارز  برا فسراد     یجمله علم و پژوهش، معنو

د مقرا  معظرم   ير ت موضرو  و تکک ير با توجه به اهم. ن فرمودندييتب

ه گا  دو  انقالب يانيمسحند حاضر در راسحای تحقق اهداف ب یرهبر

ابعاد  يرساست؛ به بر گرایي جوا اسالمي که از محورهای اصلي آ  

 .پردازد يمن موضو  یا  مخحلف

 

 روش
را  جروا   یترن از مرد   ۷2با حضرور   یا جلسه ،ها داد  یگردآور یبرا

درمرا  و آمروز      وزارت بیداهرت،  يدر محل معاونت آموزهر  يدانشگاه

ن نظر چنرد ترن از خبرگرا  حروز  علرو       يد، همچنیل گرديتشك يپزهك

افرت  یقالرب ارسرال و در  در  يفرهنگسحا  علرو  پزهرك   یو اعضا يپزهك

 .ه هديل نظرات مسحند تیيو با تحل یمكحوب گردآور

 

 جينتا
 ف جوانيتعر

از  یا ک فرد است و به عنوا  دور ی ياز رهد در زندگ یا مرحله يجوان

سازما  ملل جوانرا  سرن   . هود يمف یتعر يبه بزرگسال يکودک يوابسحگ

ن يرا ب يع سن جوانالمناف سال و سازما  مشحرک 22تا  ۷1ن يرا ب يجوان

ات محفاوت یو نظر ها دگا یدر د يف جوانیتعر. اند سال اعال  کرد  2۳تا  ۷1

 (. 2و۷)رنديگ يمسال درنظر  ۹1 را يمحدود  سن جوان است، اما معموالً

براال، توجره بره     ي، هرو  اجحمراع  یت و نروآور ير عالو  بر سن، خالق

، یریپرذ  تيمسروول ، یيایر ز  و پوير ، طراوت و نشرا،، انگ یمعنو یها جنبه

ارها ين معیا است و اگر يجوان یارهايد از معياز ام یو برخوردار یریخطرپذ

 .کرد يرا جوا  تلق یتوا  و يوجود داهحه باهد م یدر هر فرد

 

 رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 سازی در سالمت، پژوهشكد  آیند  پژوهي در سالمت، دانشگا  علو  پزهكي کرما  يقات مدلاسحاد اپيدميولوژی، مرکز تحق: نویسند  مسوول. * ۷

 عضوکارگرو  بيانيه گا  دو  انقالب. 2
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 گرايي جوانالزامات 
 گرایي جوا سازی راهبرد  توا  برای نیادینه ترین الزاماتي که مي از میم

 .برهمرد موارد زیر قابل ذکر هسحند

 
 ين اسالميدستيابي به تمدن نو

هک   بدو  ميهای دسحيابي به اهداف انقالب و تمد  نوین اسال یكي از را 

تقویرت   بررای ترال    .در صحنه اسرت  يحضور نسل جوا  مؤمن و انقالب

کننرد  در آنرا  در پاسرداری و     نفس و رفع عوامل نا اميرد  روحيه اعحمادبه

اد عردالت  های بلند نظرا  در ایجر   صيانت از اسحقالل کشور و تحقق آرما 

 (.۹)دارد یيسزات بينه اهمين زمیا همه جانبه در

 

 الگوي کامل نظام پيشرفته اسالمي نييتب

ن الگوی کامل نظرا  پيشررفحه اسرالمي و حرکرت از مسريرها و      ييتب

های بلند نظرا  برا همرت، ترال ،      دسحاوردهای افحخارآميز به سوی آرما 

را  جروا ، اندیشرمند   سرعت عمل و ابحكار جوانا ، مدیرا  جوا ، کارگزا

ن و اخالق و ید یها جوانا  در عرصه. ر استیپذ جوا ، فعاال  جوا  امكا 

هرای خرود را زیرر برار مسرووليت دهنرد و از        ت و عدالت باید هرانه یمعنو

 (.2)رنديگذهحه بیر  گ یها تجربه

 

 يساالرستهيشا يساز نهينهاد

ه اسرت کره بر    يهاخص قابل اعحمراد و ثمربخشر   یساالرسحهیها

سرپرد   . ها و کمبودها را رفع کرداز ضعف یاريتوا  بسيله آ  ميوس

های دانشجویي با سابقه درخشرا  در   بخشي از امور مدیریحي به گرو 

ز  يا  باانگیش دانشجویو پا يابیهای مدیریحي و هناسایي، ارز فعاليت

خصوص در دورا  تحصيالت تكميلي و  و جوا  در دورا  دانشجویي به

جلسرات برا    یها و برگزار در دانشگا  یيدانشجو یها تشكل یزاندا را 

تواند کمرک میمري بره کشرف اسرحعدادها و توانمندسرازی        ها مي آ 

 .کندجوانا  برای ورود به عرصه کار 

 

 ديو جهش تول يتوسعه اقتصاد

حرل مشرركالت  را . دار کشرور اسرت   تیر اقحصراد، مسروله اولو    مسروله 

بنيا  هد   هد  و دانش  کشور، مولد  حصادزایي اق درو   اقحصادی کشور، در

ایرن امرر   . گرری نكررد  دولرت اسرت     کرد  اقحصاد و تصردی   آ ، مردمي

هرای   دانسحه گما  توسط یک مجموعه جوا  و دانا و مؤمن و مسلط بر  بي

 (.1)ديرس جه خواهدياقحصادی به نح

 

 يپرور نيل چرخه جانشيتکم

کنار گذاهرحن و   یبه معنا رایيگ جوا انات رهبر معظم انقالب، يبراساس ب

حضور جوانا  در کنار افراد با تجربره  . ستيعد  اسحفاد  از تجارب افراد مسن ن

های مدیریحي و  تواند موجب انحقال تجربه و توانمندی الز  برای احراز پست مي

ترر را   اجرایي هود تا آنا  پس از کسب تجربه، توانایي جایگزیني با افرراد مسرن  

ن اجرای قوانين بازنشسرحگي در مورد افراد با تجربه و مسن یبنابرا .باهند داهحه

های مشورتي به منظور ایجاد فرصت بررای   ها در تيم و اسرحفاد  از تجربيات آ 

 (.6)رسد يبه نظر م یهای مخحلف ضرور اسحفاد  از نيروهای جوا  در حوز 

 

 گرايي جوانموانع 

روست که  هز روبين يبا موانعدر کشور،  گرایي جوا راهبرد  یساز اد يپ

 .ر استیها به هرح ز آ  نیتر میم

 

 نقاط ضعف يساز برجسته

 ی، اقحصراد يت اجحماعيماه یريگميمشارکت جوانا  در تصم يموانع اصل

جوانرا  بره    یيدر توانرا  یگرذار هیسررما  یها به جا اغلب سازما . دارد یو نیاد

تجربه . کنند يمآنا  تمرکز  و ضعف ها يکاسح یر، بر روييعنوا  منبع مثبت تغ

دا  داد  هود کارهرا  يها م است که اگر به جوانا  اعحماد هود و به آ نشا  داد 

 .ش خواهند برد چو  تفكرها  نو و ارزهمند استيخوب پ يليرا خ

 

 ها سازمان يعدم اراده واقع/ضاتيعتب يوجود برخ

ا یر  ت، مذهبي، قوميت، ناتوانيهمچو  جنس يض براساس عوامليتبع

 يبرخر . مشارکت جوانا  در امور باهرد  یبرا يتواند مانع يمز يسن ن يحح

جوانرا  در   یريکرارگ ه بر  یا دانرش الز  بررا  یر ز فاقرد اراد   ير ها ن سازما 

 .هسحند یيت و امور اجرایریمد یندهایفرآ

 

 گذشتگان ياعمال انحصار از سو

قاطع آموخحه در م دانش یادیم که تعداد زيکن يم يزندگ یا در جامعه

ن، يهمچنر . روها اسحفاد  مناسرب هرود  ين نیا د ازیوجود دارند و با مخحلف 

ت دارند و با يبازنشسحه وجود دارد که همچنا  مسوول یروين یادیتعداد ز

بررای  . ن هروند یگزیجروا  جرا   یروهايد با نیبا یكاريب یتوجه به نرخ باال

صراً جرواني،   ها در تما  مقراطع زنردگي خصو   های انسا اسحفاد  از قابليت

م و با حذف بخرل  يکافي است در این مسير رهد طبيعي اخالل ایجاد نكن

و انحصار و خودبرتربيني اجاز  دهيم که جوانا  نيز مسير طبيعي رهرد را  

 .همانند گذهحگا  خود طي نمایند و جایگزین نسل قبلي هوند

 

 جوانان ير ارتقايمس يدشوارساز

اند  که خود از آ  اسحفاد  کرد  هایي نسل فعلي نه تنیا با حذف فرصت

، های ساد  و سریع جرذب و ارتقرا   یندهای داخل و خارج، فرا مانند بورسيه

فاصلة خود را از نسل بعردی  ... های اجرایي و مدیریحي و  امكانات و فرصت

اند بلكه دائماً با تغيير قوانين و سخت کرد  هرایط، طي مسير  حذف کرد 

 . اندکرد ز يرا برای جوانا  دهوار ن
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 گرايي جوان يراهکارها

ن مطالعه، تحقق یا کنند  در براساس نظر خبرگا  و کارهناسا  هرکت

ر قابررل حصررول یررز ياتيررعمل یر راهكارهرراياز مسرر گرایرري جرروا راهبرررد 

 .خواهدبود

 

 يو دانشگاه  يمعل يهاطيآغاز از مح

های علمري، پژوهشري و دانشرگاهي، گرا  اول      در محيط گرایي جوا 

سازی آنا  برای ورود به این عرصره   توانمندسازی و آماد  یبرا یزیرمهبرنا

ای جوا  مسحعد، کارآمد و ک سو با به کارگيری نيروهین امر از یا است که

های علمي، فنري،   در بخش يرانیا  يمق اساليپذیر با زیربنای عم مسووليت

اهرحغال  دهي برای  گر با جیتید یها و از سو دانشگا مدیریحي و پژوهشي 

 .ر استیپذزایي، رونق توليد و خودکفا هد  آنا  امكا 

. را هسرحند نگهای جوا های علمي، پژوهشي و دانشگاهي محيط محيط

ها و  براساس بيانيه گا  دو ، اساس راهكار جذب نيروهای جوا  در دانشگا 

مراکز علمي سه محور پژوهش، اخالق و سبک زندگي است که با هردایت  

جروا  برا انگيرز  و عالقمنررد بره کسرب        حادا عد و اسر دانشجویا  مسرح 

تروا  بره   يهای آموزهي و پژوهشي در بدنه آموز  عالي کشور م موقعيت

 (. ۱)این میم دست یافت

 

 هامنع چند شغله بودن

هرای   در پسرت   يمات عليه ید از چند مسووليت داهحن اعضایبا

 يمر ت علويه اعضاء یعمل آورد و براه دار دانشگاهي ممانعت ب سحار 

فعال و هاخص، سنوات خدمت بعرد از سري و پرنا سرال را در نظرر       

. هرود گرفت تا فرصت جذب برای جوانا  عالقمند و هایسرحه فرراهم   

تروا    عالقمند بازنشسحه نيز مي  يمت علويبدییي است برای اعضاء ه

تا ضرمن   کردکارهای ادامه فعاليت با هرایط خاص خود را طراحي  را 

حضور جوانا  در مراکز آموزهري و پژوهشري از خردمات     ایجاد زمينه

 (.8)کردآنا  نيز اسحفاد  

 

 ساز ميتصم يضور جوانان در شوراهاح

 یکره بررا   يد  و هدفیا مملكت هسحند و هر یها هینخبگا  سرما

حفر  نخبگرا ،   . اندوخحره اسرت   يکشور دارند به منزله ثروتر  یارتقا

 یاز آنرا  بررا   يبانيت و پشرح یر ت، حمايولواعحماد کرد ، سپرد  مس

تروا  از دانشرجویا  نخبره    ين مر یبنابرا .کشور الز  است رهد و ارتقا

ماننرد   یرير گميمخحلرف تصرم    جوا ، بره عنروا  عضرو در هروراهای    

 یراهبررد  یها و نيز هروراها ها و دانشكد  آموزهي دانشگا  یهوراها

 . ها و نیادها اسحفاد  کرد سازما 

توانرد بره دریافرت     بر انحقال تجارب به آنا  مي حضور این افراد عالو 

  .کندنظرات آنا  نيز کمک 

 ها در جوانان توسعه مهارت

تربيت نيروی انساني کارآمد از نيازهای جامعه اسالمي و اساس جیش 

د فكرر  يتول يها به عنوا  مراکز اصلدانشگا . است ید و توسعه اقحصاديتول

خرالق، نروآور و کارآمرد در     یروهرا يت نيترب یبرا یا ژ یگا  وید  از جایا و

های علمي و  افزایش کيفي سطح آموز  و میارت. جامعه برخوردار هسحند

توجره بره نيراز جامعره و ضررورت       عملي جیت تربيت نيروی کارآمرد برا  

هرای   ها در توليد محصول و خلق ثروت با اسحفاد  از رو     آفریني آ نقش

 (. ۳)برخوردار است یاريت بسينوین از اهم

 

 يهمتاپرور يتوسعه الگوها

عالقمند و با  اسحادا ، همحاپروری توسط گرایي جوا به منظور تحقق 

تدریس مباحث  تجربه از دانشجویا  ممحاز و مشارکت دانشجویا  نخبه در

هرای جدیرد    تجارب آموزهي آنا  و اسرحفاد  از ایرد    یانحخابي برای ارتقا

های آموزهي تعامالت اجحمراعي   حههای آموزهي، تیيه بس جوانا  در هيو 

برگرزاری    هرا،  عملري جروا  و اجبرار بره گذرانرد  آ       وتيهبرای اعضای 

تعامل نزدیک و روهمند با  برایاردوهای فرهنگي با ترکيب سني محفاوت 

 .ثر باهدؤنه مين زمیا تواند دريپيشكسوتا  م

 

 يفرصت دادن به جوانان در عرصه پژوهش و فناور

شررفت و توسرعه   ياست که ضامن پ  يممی یحورهااز م يكیپژوهش 

 ینردها یاگر به جوانا  فرصرت مشرارکت در فرا  . دار در هر کشور استیپا

ار بیحرر  يتواند بسيها متوسعه پروژ  يداد  هود، سطح کنون یريگ ميتصم

تشویق جوانا  به انجا  امور پژوهشي، ایجاد و  یک راهكار میم برای. باهد

 يپژوهشر  یهرا  ص بودجه به طرحيپژوهش و تخصتسیيل امور مربو، به 

هرای   ها بحواننرد هزینره   که با بودجه این طرح یا گونه برای جوانا  است به

 .زندگي خود را تا حدودی تکمين کنند

هرای حمرایحي از طررف     رسرد فرراهم آورد  زیرر سراخت    يبه نظر م

. اسرت  ینره ضررور  ين زمیر ا خانه و نیادهرای مررتبط در   ها، وزارتدانشگا 

اندازی و مردیریت   علمي و پژوهشگرا  جوا  در را  وتيهمشارکت اعضاء 

د  و یا  بنيا  برای اسحفاد  از های دانش برخي واحدهای پژوهشي و هرکت

قرات  يتحق یهرا  افحهیاست که موجب انحقال  یگریات آنا  راهكار ديتجرب

 (.۷1)هد د دانش مضاعف خواهديو تول يدانشگاه

 

 يپرور نيجانش

هرا   تداو  توسعه سرازما   یراهبردها نیتر میمروری یكي از پجانشين

منرابع   نيترکم  یک راهكار اثربخش برای یپرورنيجانش. هود يممحسوب 

رسراخت الز   یهرود و ز يمحسوب مر  ها سحه سازما یمسحعد و ها يانسان

 . کنديسازما  را فراهم م یديحساس و کل یهاپست نيتکم یبرا

 یريکرارگ  هپروری در سازما  و بر يناسحفاد  از اصول علمي جانش
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ن در ایرن  ینرو  یهرا وتوانمند با اسرحفاد  از رو   ز يافراد جوا ، باانگ

بكارگيری جوانا  مسرحعد و برا ایرد  در    . گشا باهد تواند را يزمينه م

به جوانا   يجیهای مدیریحي در ادار  امور کشور، اجاز  رهد تدر پست

کررد    ياجرایر  بررای مكانرات  های براالی مردیریحي و داد  ا   تا پست

 . تواند اثرگذار باهد ز مييهای نو به آنا  ن اید 

های مدیریحي به جوانا  بایسحي فرایند طبيعي  درخصوص انحقال پست

هرای کارهناسري    رهد و ارتقای نيروی انساني طي هرود و جوانرا  از رد   

هرای   بنردی هرد ، مردیریت    هرو  نمایند و با یک برنامه هدفمند و زمرا  

 . عملياتي و مياني و در نیایت ارهد را به عید  بگيرند

 

 يريجه گينت
ن مطالعره و مررور   یر ا هرد  در  یبراساس مجمرو  نظررات گرردآور   

ضرامن   گرایري  جروا  د کره  يجه رسين نحیا  توا  به يمن يشيمطالعات پ

راهبررد  . اسرت  يمه گا  دو  انقرالب اسرال  يانيب يانداز محعال تحقق چشم

از  يازمنرد عرز  و تعیرد جمعر    ين یگریز هر اقدا  دش اي، بگرایي جوا 

چ و خم يپر پ یري، مسگرایي جوا تحقق راهبرد . دولحمردا  است یسو

د در قالرب اسرناد   یر ک هبه به ثمر نخواهرد نشسرت، بلكره با   یاست که 

در طرول   ياتير عمل یهرا هد  و با برنامره  یگذار استيمیم س يباالدسح

توانرد  يکه م ینیاد نیتر میمن و يرسد اوليبه نظر م .هودزما  محقق 

. هسرحند  ياتقيو تحق يمراکز دانشگاه  باهد، گرایي جوا راهبرد  یرایپذ

 یاقشرار مخحلرف جامعره بررا     جانبه خصوصراً  و مشارکت همه يعز  مل

 .است ین امر ضروریا تحقق

 

 ر و تشکريتقد
ه گرا  دو  انقرالب فرهنگسرحا  علرو      يانيکارگرو  ب مححر  یاز اعضا

 .میت مشارکت در مباحث و ارائه نظرات سپاسگزارببا يپزهك
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Abstract 
Background: The present documentary examines the various dimensions of youthism and its implementation strategies. 

Methods: A group meeting was held with the presence of young university administrators and their opinions were 

recorded. In addition, the opinions of several experts in the field of medical sciences and members of the Academy of 

Medical Sciences were collected via sending and receiving letters. Then all comments were analyzed and summarized. 

Results: The definition and some of the requirements of youthism and the obstacles precluding its implementation 

were stated then seven strategies were proposed. 

Conclusion: Youthism guarantees the realization of the transcendent vision of the declaration of the Islamic Revolution. 

The realization of the strategy requires collective determination and commitment on the part of the government more than 

any other action and it must be achieved through action plans over time. It seems that the first and most important 

institution that can implemennt the strategy of youthfulness are the academic and research centers. 
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