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 جمعيت ابعاد بر تاكيد با جنسيت و جوانان مناسبات ).١٣٩٥يعقوب. ( فروتن،

 )،٧( ٣ فصلنامه جامعه شناسي نهادهاي اجتماعي دو ،اجتماعي -واقتصادي شناختي
٦٧ –٩١.  

  مناسبات جوانان و جنسيت 
  اجتماعي - با تاكيد بر ابعاد جمعيت شناختي واقتصادي

  ١يعقوب فروتن
 ١٠/٤/١٣٩٥  :رشيپذ خيتار      ١٧/١٠/١٣٩٤ :افتيدر خيتار

  چكيده
اجتماعي مرتبط با مناسبات بين جوانان و جنسيت را -اقتصاديجمعيت شناختي و اين مقاله، ابعاد      

در پنج بخش اصلي مورد مطالعه قرار داده است: آموزش و تحصيلات، بهداشت و سلامت، اقتصاد و 
وضعيت جوانان و جنسيت در منطقه خاورميانه با تاكيد بر ايران. اشتغال، تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، 

در اين مطالعه از روش تركيبي مبتني بر بررسي اسنادي و تحليل داده هاي ثانوي بر پايه داده هاي 
سازمان ملل متحد استفاده شده است. مطابق يافته هاي اين تحقيق، اگرچه تفاوتهاي جنسيتي در 

ي بهداشتي اقتصادي اجتماعي در ميان نسل معاصر جوانان در مقايسه با عرصه هاي گوناگون آموزش
پايين تري در  امكاناتدختران و زنان جوان كماكان از  حالاست، بااين يافتههاي پيشين كاهش نسل

جوانان هم در ايران و اين عرصه ها برخوردارند. يافته هاي اين تحقيق نشان داده است كه هم در جهان 
. شامل مي شوندكه تقريبا نيمي از آنها را دختران دهندتشكيل ميك پنجم كل جمعيت را در حدود ي

ها در توانمندينيز ها و منعكس كننده طيف وسيعي از نيازمندي تعداد جمعيت جوان در تمامي جوامع،
پنجره جمعيت شناختي "موسوم به طلايي  يطور بالقوه فرصته ب. اين امر  عرصه هاي گوناگون است

هاي ملي و بين المللي مبتني بر ها و سرمايه گذاريدر برنامه ريزيمحسوب مي شود كه بايد  "فرصت
  . نيز كانون اصلي توجه واقع گرددمطالعات و تحقيقات علمي 
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 ٦٨...................اجتماعي - مناسبات جوانان و جنسيت با تاكيد بر ابعاد جمعيت شناختي واقتصادي
 
  لهأمقدمه و بيان مس -١

است  و تلاش  ١در اين مقاله معطوف به بررسي مناسبات بين جوانان و جنسيت ايده اصلي    
مي شود تا تفاوتهاي جنسيتي مرتبط با ابعاد اقتصادي اجتماعي و جمعيت شناختي جوانان 
مورد بررسي و مطالعه قرار گيرد. بدون ترديد، اهميت و ضرورت مطالعه جمعيت جوان و 

ا آن ريشه در نيازمنديهاي متعدد و توانمنديهاي گسترده آنان در ملاحظات جنسيتي مرتبط ب
فرهنگ و اقتصاد جامعه دارد. پاسخگويي منطقي و واقع بينانه به نيازمنديهاي دختران و پسران 
جوان بر پايه برنامه ريزيهاي منسجم و جامع مي تواند تضمين كننده آينده جامعه در 

ي، فرهنگي، اجتماعي و آموزشي باشد. بديهي است كه هاي گوناگون تكنولوژي، اقتصادعرصه
چنين برنامه ريزيهايي مستلزم تحقيقات و مطالعات علمي بمنظور شناخت دقيق و همه جانبه 
وضعيت جوانان و ملاحظات جنسيتي مرتبط با آن است. مقاله حاضر نيز جهت پاسخگويي به 

العه جمعيت جوانان با تاكيد بر كند تا در مطهمين نياز علمي و پژوهشي است و تلاش مي
  ملاحظات جنسيتي نقشي ايفا كند.        

مبناي كار قرار مي گيرد كه  "جوانان"در اين تحقيق، تعريف سازمان ملل متحد از مفهوم     
ساله است. مطابق گزارش اخير سازمان ملل متحد  ٢٤تا  ١٥گروه سني واقع در مبتني بر افراد 

ميليارد نفر  ٥/١در كل جهان، حدود  ،٢"٢٠١١ارش جوانان جهان گز") تحت عنوان ٢٠١١(
ساله وجود دارد كه تقريبا نيمي از آنان را دختران و زنان جوان تشكيل مي  ٢٤تا  ١٥جوان 

ساله) است  ٢٤تا  ١٥دهند. بنابراين تقريبا از هر پنج نفر جمعيت جهان، يك نفر آن جوان (
)، تنها يك دهم جمعيت ٢٠١١سازمان ملل متحد ( درصد). بر پايه اين گزارش ٢٠(حدود 

درصد) در  ٩٠جوانان جهان در كشورهاي صنعتي پيشرفته زندگي مي كنند و باقي (در حدود 
كشورهاي جهان سوم ساكن هستند. در بين كشورهاي جهان سوم نيز بيشترين نسبت جمعيت 

 ٦٠جوانان جهان ( جوانان مربوط به كشورهاي آسيايي است كه بيش از نيمي از جمعيت
). در ايران، نتايج جديدترين ٢٠١١درصد) را در خود جاي داده است (سازمان ملل متحد، 

در حدود يك پنجم  ١٣٩٠هاي عمومي مركز آمار ايران نشان مي دهد كه در سال سرشماري
در  ١٣٨٥ساله تشكيل مي دهند. اين نسبت در سال  ٢٤تا  ١٥جمعيت كل كشور را جوانان 

ك چهارم بود. اين نسبت در ايران بر حسب جنس (مردان و زنان) تقريبا يكسان است. حدود ي
                                                             

1  Youth and Gender  
2  United Nations (2011), The World Youth Report 2011 



  ٩٥و تابستان بهار/  ٧ شماره/  ومس دوره/ ماعياجت هاي نهاد شناسي جامعه فصلنامهدو................. ٦٩
 

  
در عين حال، بايد در نظر داشت كه تعداد مطلق جمعيت جوانان در ايران طي دهه هاي اخير   

تقريبا دو  ١٣٨٥تا  ١٣٦٥رشد چشمگيري داشته است. تعداد جمعيت جوانان طي سالهاي 
ميليون نفر) كه اين امر ناشي از سطح بالاي مواليد در  ١٨ون نفر و ميلي ٩برابر شده (در حدود 

، تعداد مطلق ١٣٦٥است. اگرچه به سبب كنترل مواليد سالهاي مابعد  ١٣٦٥سالهاي ماقبل 
جمعيت جوانان ايران در جديدترين سرشماري تاحدودي كاهش يافته است، اما نبايد از نظر 

را جوانان تشكيل مي  ١٣٩٠معيت كل كشور در سال ميليون نفر ج ١٥دور داشت كه بيش از 
هاي عمومي مركز آمار ايران). بدين ترتيب، علاوه بر دلايلي كه پيشتر اشاره دهند (سرشماري

اين گروه سني شد، حجم بسيار بالاي جمعيت جوانان، بر ضرورت مطالعه و تحقيق پيرامون 
     افزايد.بويژه با تاكيد بر ملاحظات جنسيتي آن) مي(
  روش تحقيق -٢

تجزيه و تحليل ها و مباحث اين تحقيق مبتني بر طيف متنوع و گسترده اي از داده هايي     
است كه از جديدترين منابع موجود گردآوري شده است. از منظر روش شناسي، در اين تحقيق 

ان ملل برپايه داده هاي سازم ٢هاي ثانويو تجزيه و تحليل داده ١ي بررسي اسنادياز شيوه
هاي متحد و مركز آمار ايران استفاده شده است. مشخصات و جزئيات كامل اين منابع و داده

تحقيق در بخش منابع و مآخذ تحقيق در انتهاي اين مقاله آورده شده است. باتوجه به تمركز و 
 تاكيد اين پژوهش بر روي مناسبات جوانان و جنسيت، در استفاده از منابع تلاش شده است تا

    تفاوتهاي جنسيتي مرتبط با وضعيت اقتصادي اجتماعي جوانان نيز مورد مطالعه قرار گيرد.
  يافته هاي پژوهش  - ٣

در اين بخش، مهمترين نتايج و يافته هاي تحقيق حاضر مورد بحث و بررسي قرار ميگيرند.     
ات سواد و محور اصلي ارائه مي گردند: سه محور نخست، به موضوع ٥مباحث اين بخش در 

ها تحصيلات، بهداشت و سلامت، و اشتغال جوانان با تاكيد بر تفاوتهاي جنسيتي مرتبط با آن
اختصاص يافته است. بخش چهارم، موضوع كمابيش نوظهور جوانان، جنسيت، تكنولوژي 
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گيرد و در پايان ( بخش پنجم) به وضعيت جوانان و اطلاعات و ارتباطات مورد توجه قرار مي 

  در منطقه خاورميانه با تاكيد بر ايران پرداخته مي شود.  جنسيت 
  
  تحصيلات جوانان و تفاوتهاي جنسيتي  ٣- ١

عنوان عنصر حياتي توسعه و ابزار كليدي بهبود وضعيت تحصيلات و آموزش به بدون ترديد،    
هاي جنسيتي جوانان در كل جهان محسوب مي شود. داده هاي اين تحقيق در خصوص تفاوت

نشان داده شده است.  ١تبط با وضعيت تحصيلات و آموزش در ميان جوانان در جدول شماره مر
 ٢٤تا  ١٥در كل جهان تعداد جمعيت جوانان (جمعيت گروه سني  مطابق داده هاي اين جدول،

درصد) را زنان  ٦١ميليون نفر است كه ، تقريبا دو سوم اين تعداد ( ١٣١سواد برابر با سال) بي
اي ميزان باسوادي ايجاد تر، جنسيت، تفاوت قابل ملاحظه عبارت دقيقدهند. بهتشكيل مي 

درصد براي دختران.  مطابق اين داده ها، نزديك به يك  ٨٦درصد براي پسران و  ٩٢كند :مي
الگوهاي  درصد). ٥/١٦(، جوانان تشكيل مي دادند ٢٠٠٨پنجم كل بيسوادان جهان را در سال 

معنا كه اي تابعي از مناطق اصلي جهان است. بدين طور برجستهنان بهمرتبط با تحصيلات جوا
سواد درصد جوانان بي ٨٦سواد در جهان مربوط به دو منطقه است؛ در واقع، اكثريت جوانان بي

جنوب آسيا و آفريقاي نيمه بياباني. داده هاي اين  :در اين دو منطقه جهان زندگي مي كنند
را مورد توجه قرار داده است كه نشان  ١شاخص تقارن جنسيتي، ١تحقيق ،در جدول شماره 

دهنده نسبت ميزان باسوادي زنان به ميزان باسوادي مردان است. مطابق داده هاي اين جدول، 
بالاترين ميزان عدم تقارن جنسيتي (در سواد و تحصيلات) مربوط به منطقه جنوب آسياست كه 

در مقايسه  درصد است. ٥١درصد و  ٧٣رتيب برابر با در آن ميزان باسوادي مردان و زنان به ت
توان به دو نكته اساسي هاي تحصيلات و آموزش ميجمعيت جوانان و بزرگسالان از نظر شاخص

كه تقريبا در تمامي كشورهاي دنيا، ميزان باسوادي جوانان (جمعيت اشاره كرد: نكته اول، آن
دهنده به در جمعيت بزرگسالان است كه نشانساله) بيشتر از ميزان مشا ٢٤تا  ١٥گروه سني 

هاي جنسيتي در جمعيت سوادي است. نكته دوم، آنكه تفاوتهاي نسلي و روند نزولي بيتفاوت
عبارت ديگر،  جوانان از نظر ميزان باسوادي، در مقايسه با وضعيت بزرگسالان، كمتر است. به

تحصيلات عموما شامل نسل جوان هاي اخير در زمينه سواد و پيشرفتهاي عمومي طي دهه
    معاصر اعم از پسران و دختران شده است.
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ويژه در ي سطح سواد و تحصيلات بهلازم است به روندهاي تاريخي و چشم اندازهاي آينده      

 ٢٠٠٨و  ١٩٩٤هاي جنسيتي مرتبط با آن نيز اشاره كرد. بين سالهاي ميان جوانان و تفاوت
ميليون نفر كاهش  ١٣٠ميليون نفر به  ١٧٠در جمعيت جوان از سوادان ميلادي، تعداد بي

ميليون نفر خواهد رسيد كه بيش از  ٩٩اين تعداد به  ٢٠١٥يافت. پيش بيني مي شود تا سال 
هاي كارشناسان دهند. مطابق پيش بينينيمي از آنان را دختران و زنان جوان ساله تشكيل مي

سوادي جوانان در كل جهان و ممالك ، ميزان بيميلادي ٢٠١٥سازمان ملل متحد، تا سال 
همه، در حدود يك درصد كاهش خواهد يافت. بااين ٩درصد و  ٨درحال توسعه به ترتيب به 

سواد باقي خواهند ماند. در گردهمايي درصد) جوانان آفريقاي نيمه بياباني بي ٢٤چهارم (
، در ٢٠٠٠كشور دنيا در سال  ١٦٤جهاني تحصيلات و آموزش كه با حضور نمايندگان دولتهاي 

شهر داكار سنگال برگزار گرديد، آنان متعهد به اجراي يك برنامه بين المللي موسوم به 
شدند. اين برنامه بين المللي، يك برنامه ريزي و سازماندهي  ١"تحصيلات و آموزش براي همه"

ن، جوانان و بزرگسالان جهاني به منظور فراهم كردن تسهيلات لازم براي تامين نيازهاي كودكا
هدف محوري پيش بيني شده  ٦در زمينه آموزش و تحصيلات پايه است. مطابق اين برنامه ، 

ارتقاي "ي فوق، معطوف به ميلادي تحقق يابد. هدف سوم برنامه ٢٠١٥است كه بايد تا سال 
   است. "هاي زندگي براي جوانانسطح آموزش و مهارت
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باسوادي در جمعيت جوانان و بزرگسالان در كل جهان و به تفكيك : ميزان ١جدول شماره 
  ٢٠٠٨جهان،  يجنس مناطق اصل

  
  مناطق جهان

  بزرگسالان  جوانان
  GPI  % F  زن مرد  GPI  % F  زن مرد

  ١/٦٤  ٩٠/٠  ٩/٧٨  ٢/٨٨  ٧/٦٠  ٩٤/٠  ٤/٨٦  ٧/٩١  كل جهان
مناطق توسعه 

  يافته
٩/٥٨  ٠٠/١  ٩/٩٨  ٢/٩٩  ٤/٤٦  ٠٠/١  ٦/٩٩  ٥/٩٩  

  ٥/٦٤  ٧٦/٠  ١/٥٨  ٧/٧٦  ٨/٦٢  ٩٢/٠  ٢/٨٢  ٨/٨٩  ريقاي شماليآف
آفريقاي نيمه 

  بياباني
٦/٦٢  ٧٥/٠  ٦/٥٣  ٦/٧١  ٦/٥٨  ٨٧/٠  ١/٦٧  ٨/٧٦  

امريكاي لاتين و 
  كارائيب

٨/٥٥  ٩٨/٠  ٣/٩٠  ٩/٩١  ٠/٤٥  ٠١/١  ٢/٩٧  ٧/٩٦  

  ٤/٧٣  ٩٤/٠  ٧/٩٠  ٨/٩٦  ٨/٥٣  ٠٠/١  ٢/٩٩  ٤/٩٩  آسياي شرقي
  ٥/٦٣  ٧٠/٠  ٩/٥٠  ٢/٧٣  ٥/٦٣  ٨٦/٠  ٣/٧٣  ٧/٨٥  آسياي جنوبي
آسياي جنوب 

  شرقي
١/٦٦  ٩٥/٠  ٥/٨٩  ٥/٩٤  ٤/٥٢  ٩٩/٠  ٨/٩٥  ٣/٩٦  

  ٦/٧١  ٨٤/٠  ٩/٧٦  ٥/٩١  ٠/٦٩  ٩٤/٠  ٨/٨٩  ٦/٩٥  آسياي غربي
  ٣/٥٥  ٨٩/٠  ٦/٦٢  ٢/٧٠  ٦/٤٦  ٠٣/١  ١/٧٤  ٠/٧٢  اقيانوسيه

    
 :( Gender Parity Index) GPI دي زنــان شــاخص تقــارن جنســيتي: نســبت ميــزان باســوا

ســهم زنــان از تعــداد كــل بيســوادان (بعنــوان مثــال، عــدد  :F %بــه ميــزان باســوادي مــردان 
درصــد كــل بيســوادان (اعــم از  ٦٤نشــان مــي دهــد كــه در كــل جهــان، زنــان تقريبــا  ٦٤,١

  مرد و زن) را شامل مي شود.
Sources:  (1) UNESCO (2010): Adult and Youth Literacy: Global Trends in 

Gender Parity, UNESCO Institute for Statistics, UIS Fact Sheet, September, 
No. 3. (2) UNESCO & UNPY (2011), Dialogue Youth and Education: 
Dialogue and Mutual Understanding, United Nations Educational, Scientific 
and Cultural Organization and United Nations Program on Youth. (3) 
UNESCO & UNPY (2011), Youth and Education: Dialogue and Mutual 

Understanding,  
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  بهداشت و سلامت جوانان: تفاوتهاي جنسيتي - ٣-٢
هاي بهداشت و از موضوعات بسيار مهم در خصوص جمعيت جوانان، مربوط به شاخص يكي    

) ٢٠١٢. مطابق جديدترين گزارش سازمان ملل متحد (آن استسلامت و تفاوتهاي جنسيتي 
ساله  ٢٤ا ت ١٥جوان  ميليون ٨/١)، ساليانه ٢٠١٢( ١ "بهداشت و سلامت جوانان "تحت عنوان 

. بعنوان مثال، مخاطرات و استغالبا ناشي از علل قابل پيشگيري ها مرگ آنميرند كه مي
تا  ازراتب بيشتر ) به مساله ١٩تا  ١٥(احتمال مرگ ناشي از حاملگي براي مادران بسيار جوان 

ساله زايمان  ١٩تا  ١٥ميليون دختر  ١٦كه، ساليانه در حدود . در حالياست مادران بزرگسال
ولدها در سطح جهان را شامل مي شود. برپايه همين  و درصد كل زاد ١١حدود كه  مي كنند

ساله در سطح كل جهان  ١٩تا  ١٥گزارش سازمان ملل متحد، مهمترين عامل مرگ دختران 
   عبارتست از: حاملگي و زايمان زود هنگام.

لامت جوانان دارد، استعمال دخانيات و تنگاتنگ با حيات و س يديگري كه ارتباط مسأله    
) ٢٠١٢سازمان ملل متحد ( عنوان مثال، جديدترين گزارشه. باستمصرف مشروبات الكلي 

دهد كه بسياري از كساني كه دخانيات استعمال مي كنند كساني هستند كه اين نشان مي
ساله اي كه  ٢٤تا  ١٥ تعداد جوانان . امروزهعادت را از سنين نوجواني و جواني شروع كرده اند

اسر دنيا در بين است. اين تعداد در سرميليون نفر  ١٥٠دخانيات استعمال مي كنند در حدود 
در حدود نيمي از اين افراد قبل از آنكه به بلوغ افزايش است. ويژه دختران جوان رو به هجوانان ب

د. مصرف مشروبات كامل برسند در اثر مضرات ناشي از استعمال دخانيات فوت خواهند كر
آميز مي شود و بر همين هكنترلي و افزايش رفتارهاي مخاطر - الكلي نيز باعث كاهش خود

اي)، خشونت (بويژه (از جمله تصادفات رانندگي و جادهاصلي تصادفات و جراحات  منشأاساس، 
  . استهاي خانوادگي) و مرگهاي پيش از سن بلوغ خشونت

هاي اخير سلامت و بهداشت جامعه بشري بويژه جوانان را دهه يكي ديگر از عواملي كه در    
بطور فزاينده اي تهديد كرده است، شيوع گسترده ويروس اچ آي وي و بيماري ايدز است. به 

                                                             
١ 27/2-, United Nations, 11 October, A/RES/SHealth of Young PeopleUnited Nations (2012),   
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) اخيرا گزارش مستقل و مفصلي UNFPAهمين سبب، بخش جمعيت سازمان ملل متحد ( 

شر كرده است. مطابق اين گزارش منت ٢ )٢٠١١( "ويروس اچ آي وي و جوانان "تحت عنوان 
ميليون نفر در جهان داراي اچ آي  ٣٥نزديك به ،  ٢٠٠٨)، در سال ٢٠١١سازمان ملل متحد (

. ادنددتشكيل مي ساله) ٢٤تا  ١٥نفر آنان را جوانان (گروه سني  ميليون ٥تقريبا وي بودند كه 
يروس اچ آي وي مبتلا شدند، تر، نزديك به نيمي از افرادي كه به تازگي به وعبارت دقيقهب

 ٢٥٠٠كه هر روز بطور متوسط درصد)؛ ضمن آن ٤٠ود (در حد هستند ساله ٢٤تا  ١٥جوانان 
جوان به اين تعداد افزوده مي شود. بالاترين ميزان ابتلا به ويروس اچ آي وي در بين جوانان، 

لا به  اين بيماري را درصد كل جوانان مبت ٨٠مربوط به منطقه آفريقاي نيمه بياباني است كه 
شامل مي شود. در اين زمينه كشورهاي آسياي جنوبي و آسياي جنوب شرقي در رتبه دوم ابتلا 

ميليون نفر). در اين دو ناحيه اصلي جهان، تقريبا يك سوم  ٣,٨(حدود  به اچ آي وي قرار دارند
ساله تشكيل مي  ٢٤تا  ١٥افرادي كه به تازگي به ويروس اچ آي وي مبتلا شدند را جوانان 

دهند. نكته بسيار مهم در اين خصوص ناظر به تفاوت جنسيتي بسيار چشمگيري است كه در 
زمينه ابتلا به ويروس اچ آي وي در بين جوانان وجود دارد: دختران و زنان جوان، قربانيان اصلي 

آفريقاي  ساله در كشورهاي ٢٤تا  ١٥اين بيماري هستند. بعنوان مثال، دختران و زنان جوان 
درصد مبتلايان به اچ آي وي را تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر،  ٧٠نيمه بياباني بيش از 

برابر بيشتر از پسران و مردان جوان است. اين امر  ٨نسبت دختران و زنان جوان مبتلا به ايدز، 
) در (به ويژه دختران و زنان جوان ناشي از عدم وجود دانش و آگاهي كافي در ميان جوانان

هاي محافظت از خويش و پيشگيري از ابتلا به ويروس اچ آي وي مثبت است. خصوص راه
 "ويروس اچ آي وي و جوانان"گزارش اخير بخش جمعيت سازمان ملل متحد تحت عنوان 

دختران و زنان جوان از  %١٩پسران و مردان جوان و %٣٠) نشان مي دهد كه تنها ٢٠١١(
ي از ابتلا به ويروس اچ آي وي و ايدز آگاهي دارند. بنابراين، راههاي محافظت خود و پيشگير

ي آموزش جوانان در اين خصوص صورت هاي بيشتري در زمينهضرورت دارد تا سرمايه گذاري
گيرد. اگرچه اين نكته هم براي دختران و هم پسران لازم است، اما با توجه با آمارها، اهميت و 

مراتب بيشتر  رنامه ريزيهايي براي دختران و زنان جوان بهها و بضرورت چنين سرمايه گذاري
 است. 

                                                             
2  United Nations Population Fund (2011), HIV and Young People - Dialogue and 
Mutual Understanding  
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علاوه بر موارد فوق، بايد به چند عامل ديگر كه بهداشت و سلامت جوانان را به مخاطره مي       

اندازد نيز اشاره كرد. از جمله اين موارد، خشونت است كه در واقع، يكي از علل عمده مرگ 
شود. مطابق گزارش سازمان ملل متحد تحت عنوان وب ميجوانان (بويژه، پسران) محس

 ٢٩تا  ١٠نفر در گروه سني  ٥٦٥، هر روز در حدود  ١ )٢٠١٢( "بهداشت و سلامت و جوانان"
سال در اثر نزاع و خشونت شخصي مي ميرند. اين امر در بين پسران جوان نسبت به دختران 

ويژه زندگي دختران و ههاني است كه بيك پديده جنيز   ٢هاي جنسيتر است. خشونتمتداول
و خشونت بطور چشمگيري بهم گره خورده اند كه اساسا و جوانان  كند.زنان جوان را تهديد مي

) با ذكر ١٣٩٥(گلدستون و همكاران  "جمعيت شناسي سياسي"در كتاب  ٣هنريك اوردال
ن جمعيت بويژه نمونه هاي واقعي در سطح جهان، مناسبات بين خشونت و ساختار سني جوا

مطابق در عرصه هاي سياسي و خشونت سياسي جوانان را به تفصيل بحث و بررسي كرده است. 
، تصادفات )٢٠١٢( "بهداشت و سلامت و جوانان"سازمان ملل متحد تحت عنوان  همان گزارش

گردد. در پايان بايد به مشكل جوان مي ١٠٠٠اي، بطور تقريبي هر روز عامل مرگ جاده
 ١٩تا  ١٠نيز اشاره كرد زيرا ساليانه حداقل يك پنجم افراد گروه سني  ٤رواني و ذهني بهداشت

 د.شونسال دچار مشكل بهداشت ذهني و رواني (اعم از اضطراب و افسردگي) مي
  اشتغال جوانان و جنسيت -٣- ٣

در عنوان يك سرمايه عظيم در زمينه نوآوري و خلاقيت  طور تئوريك، جمعيت جوان بهبه    
اقتصاد و جامعه محسوب ميشود كه در مباحث نظري علوم اجتماعي از آن تحت عناويني 

، ٢٠٠٧ ٧(بلوم و همكاران ٦»پنجره جمعيت شناختي فرصت«يا  ٥»پاداش جمعيتي«همچون 
تر، هنگامي كه نسبت بيشتري از افراد عبارت دقيق) ياد مي شود. به٢٠١١ ٨وندر ون و اسميتس

                                                             
1  United Nations: Health and Youth (2012) 
2  Sexual violence 
3  Urdal, Henrik 
4  Mental Health  
5  Demographic Gift & Demographic Bonus 
6  The Demographic Window of Opportunity 
7  Bloom, D.E., et al. (2007)  
8  van der Ven, R. and Smits, J. (2011) 
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كاهش مي يابد، زمينه هاي  ١صادي هستند و نسبت وابستگي سنيافراد در سنين فعاليت اقت 

» پاداش جمعيتي«اي براي افزايش توليد و درآمد فراهم مي آيد. به اين وضعيت اصطلاحا  بالقوه
 ١٥گردد و عمدتا مبتني بر جمعيت جوانان دنبال كاهش مواليد ايجاد مي شود كه بهگفته مي

جوان  سالخورده شود، چنين شرايطي چون   نسبت ساله است. زماني كه جمعيت  ٢٤تا 
هاي وابستگي دوباره رو به بزرگتري از جمعيت به سنين بازنشستگي خواهد رسيد،  نسبت

افزايش خواهند نهاد. برهمين اساس، جمعيت شناسان معتقدند كه در چنين موقعيتي ، يك 
سنين كار و فعاليت  سال داراي سهم بيشتري از جمعيت واقع در ٤٠تا  ٣٠دوره زماني 

براي رشد اقتصادي »پنجره جمعيت شناختي فرصت«اقتصادي است. به اين وضعيت اصطلاحا 
شود. اين پاداش جمعيت شناختي بطور اتوماتيك و به خودي خود بدست نمي آيد گفته مي

 گذاريهاي دولتها و كشورها در عرصه هايريزيها و سياستبلكه بستگي به اين دارد كه برنامه
اقتصادي و اجتماعي چگونه تنظيم و اجرا مي گردد. بنابراين، جامعه اي كه نسبت قابل ملاحظه 
اي از جمعيت آن را جوانان تشكيل مي دهند، از زمينه و پتانسيل قوي براي پيشرفت اقتصادي 
بهره مند است اما نظر داشت كه براي تحقق و عينيت پيدا كردن اين توانايي بالقوه بايد است 

 نه هاي عملي مناسب براي اشتغال مولد و جامعه پذيري سالم جوانان فراهم آيد.يزم
اين تحقيق در خصوص وضعيت فعاليت اقتصادي و اشتغال جوانان با تاكيد بر نتايج     

آورده شده است. مطابق اين داده  ٢و جدول شماره  ١تفاوتهاي جنسيتي آن در نمودار شماره 
كاران )، تعداد كل جمعيت بيILO, 2012ن بين المللي كار (هاي مبتني بر گزارش سازما

درصد)  ٤٠ميليون نفر (تقريبا  ٧٥ميليون است كه در حدود  ٢٠٠برابر با  ٢٠١٢جهان در سال 
در كشورهاي  ٢٠٠٠تا  ١٩٨٠ساله تشكيل مي دهند. بين سالهاي  ٢٤تا  ١٥آن را جوانان 

 ٦كاري جوانان به ميزان ت جوانان، ميزان بيدرصد افزايش جمعي ١٠درحال توسعه به ازاي هر 
بالاي بيكاري در جمعيت جوانان در سالهاي  درصد افزايش يافته است. يكي از دلايل اصلي آمار

اخير اين است كه نسبت فزاينده اي از آنان مشغول تحصيلات هستند. يكي ديگر از الگوهاي 
جوانان در مقايسه با بزرگسالان است گير وضعيت اشتغال مربوطه در اين خصوص، تفاوت چشم

كه در اين خصوص مي توان به دو نكته بسيار مهم اشاره كرد: اول آنكه، در كل جهان، ميزان 
ري جوانان سه برابر بيشتر از ميزان بيكاري بزرگسالان است. دوم آنكه، آسيب پذيري كابي

است. همچنين در شرايط مراتب بيشتر وضعيت اشتغال جوانان در مقايسه با بزرگسالان به
گيرد. نامساعد و كسادي اقتصادي، وضعيت اشتغال جوانان بيش از سايرين تحت تاثير قرار مي

                                                             
1  Age-Dependency Ratio (ADR) 
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زيرا در چنين شرايطي، جوانان (اگر در جستجوي كار باشند) جزو آخرين نفراتي هستند كه به   

ان را از دست شوند، و (اگر شاغل باشند:) جزو اولين نفراتي هستند كه كارشكار گرفته مي
  دهند.مي
هاي جنسيتي ي تفاوتدهندهنشان ٢شماره   علاوه بر اين، داده هاي اين تحقيق در جدول    

عنوان مثال، بررسي تفصيلي برجسته در وضعيت فعاليت اقتصادي و اشتغال جوانان است. به
كاري بينشان مي دهد كه ميزان  ٢٠١٠وضعيت فعاليت اقتصادي و اشتغال جوانان در سال 

درصد) ٦/١٢درصد) بيش از ميزان بيكاري پسران و مردان جوان( ١/١٣جوان (دختران و زنان 
خورد. اگرچه شكاف جنسيتي به چشم مي هاينيز كمابيش همين تفاوت ٢٠٠٨است. در سال 

هاي اخير رو به كاهش نهاده جنسيتي در زمينه مشاركت جوانان در بازار كار و اشتغال در سال
هاي اقتصادي و تري در فعاليتما دختران و زنان جوان همچنان از سطح نسبتا پاييناست، ا

اشتغال برخوردار هستند. در بسياري از كشورهاي جهان، دختران و زنان جوان نه تنها از سطح  
تر مشاركت در بازار كار برخوردارند، بلكه ميزان اشتغال آنان نيز (در مقايسه با پسران و پايين
مراتب كمتر است. يكي از نمونه هاي مثال زدني در اين خصوص، وضعيت جوان) به مردان

، ميزان اشتغال دختران ٢٠١١كشورهاي خاورميانه و كشورهاي آفريقاي شمالي است: در سال 
و زنان جوان در كشورهاي خاورميانه و كشورهاي آفريقاي شمالي در حدود يك دهم بود (به 

رصد). در حاليكه، اين نسبت براي پسران و مردان جوان در اين دو د ٧,٧درصد و  ١١,٥ترتيب، 
 ٣٦,٢درصد و  ٣٦,٩برابر بيشتر بوده است (به ترتيب،  ٤دسته از كشورهاي جهان در حدود 

دهد كه در حاليكه درصد). وضعيت استثنايي منطقه خاورميانه و آفريقاي شمالي نشان مي
كيفي در بالاترين و بهترين وضعيت خود است،  كرده به لحاظ كمي وجمعيت جوانان تحصيل

در  درصد ٢٦كار بودند: (بيش از بي ٢٠١١اما بيش از يك چهارم جوانان اين مناطق در سال 
 ).٢درصد در كشورهاي آفريقاي شمالي) (جدول شماره  ٢٧كشورهاي خاورميانه و بيش از 

دختران و زنان جوان و ميزان تر ميزان مشاركت تفاوتهاي جنسيتي تنها به سطح پايين     
ي قابل توجه اين بالاتر بيكاري آنان (در مقايسه با پسران و مردان جوان) محدود نمي شود. نكته

مراتب است كه حتي زماني كه دختران و زنان جوان شاغل نيز هستند، اين احتمال براي آنها به
شد يا به عنوان زنان مربوط ميبيشتر است كه در مشاغلي بكار گرفته شوند كه بطور سنتي به 

نيروي نيمه وقت و يا در مشاغل كم درآمد به كار گرفته شوند. بعلاوه، در بسياري از نقاط جهان 
هنوز تفاوتهاي قابل ملاحظه اي بين دختران و زنان جوان و پسران و مردان جوان از نقطه نظر 



 ٧٨...................اجتماعي - مناسبات جوانان و جنسيت با تاكيد بر ابعاد جمعيت شناختي واقتصادي
(سازمان  "زارش جهاني جوانانگ"سطح درآمد و حقوق شغلي وجود دارد. بعنوان مثال، مطابق  

در آمد شغلي دختران و زنان جوان شاغل در كشورهاي آفريقاي نيمه  ١ )٢٠١١ملل متحد، 
درصد در آمد شغلي پسران و مردان جوان است. اين نسبت براي دختران و  ٨٢بياباني، به اندازه 

صد است. مطالعات در ٨٤زنان جوان در كشورهاي منطقه آسياي شرقي و اقيانوسيه به اندازه 
هاي جنسيتي (از جمله در زمينه ) نشان مي دهد كه نه تنها تفاوت٢٠١٠اخير بانك جهاني (

كاهش است، بلكه اين اي رو به سطح دستمزد و درآمد شغلي) در سالهاي اخير بطور فزاينده
د. اين امر شوروند نزولي در ميان دختران و زنان جوان در مقايسه با زنان بزرگسال نيز ديده مي

طور چشمگيري رو به هاي معاصر زنان و دختران بهناشي از آن است كه سطح تحصيلات نسل
وضوح نشان دهنده نقش تعيين كننده تحصيلات گسترش و پيشرفت نهاده است. اين نكته به

هاي هاي جنسيتي است. به همين سبب، ضرورت دارد تا برنامه ريزيزنان در كاهش شكاف
 زمينه توسعه و تقويت سطح آموزش و تحصيلات دختران و زنان انجام گيرد.دقيقتري در 

نكته پاياني در اين خصوص معطوف به ارتباط بين سيستم آموزشي و اشتغال جوانان است.     
 ٢٠١١٢عنوان مثال، از سوي دپارتمان امور اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد در سال به

وانان كشورهاي مختلف جهان انجام شده كه چند نتيجه در روي ج پيمايشي بربررسي يك 
: اول آنكه، جوانان معتقدند كه بسياري از سيستم ها و نهادهاي آموزش عالي و است برداشته

دانشگاهها با نيازهاي واقعي و پوياي بازار كار هماهنگي و همخواني مناسب ندارد. به همين 
تر بين مؤسسات وندهاي هرچه بيشتر و قويسبب، ضرورت دارد تا در زمينه برقراري پي

عقيده آنان آموزشي و بازار كار (كارفرمايان) اقدامات جدي و مناسب انجام گيرد. دوم آنكه، به
هاي رسمي  بيش از اندازه داراي بعد تئوريك و بسياري از برنامه هاي درسي و محتواي آموزش

هاي عملي موردنياز بازار كار مهارت نظري هستند كه باعث مي گردد تا دانش آموختگان از
بهره باشند. به همين خاطر، بسياري از آنان ورود خود به بازار كار رابه تاخير مي اندازند تا بي

تحصيلات و برنامه هاي آموزش خودشان را همچنان ادامه دهند و مهارتهاي لازم را كسب 
تر روي آورند. سوم آنكه، جوانان به نمايند، و يا اينكه ناچار مي شوند به مشاغل سطح پايين 

عقيده آنان، دانش تفاوت كيفيت آموزش در مؤسسات خصوصي و عمومي اشاره كرده اند. به
هاي بهتري برخوردارند ها و مهارتآموختگان مؤسسات آموزشي خصوصي معمولا از توانمندي

                                                             
1  United Nations: The World Youth Report (2011) 
2  United Nations Department of Economic and Social Affairs (2011): The World 
Youth Report 2011 – Youth Employment 
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امتياز رقابتي بسيار ارزشمندي براي آنان در بازار كار محسوب مي شود. چهارم آنكه، جوانان  كه  

به اهميت مشاغل جديد و نوظهور اشاره كردند مانند: تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات، ايجاد 
). بسياري از جوانان "مشاغل سبز"شبكه هاي اجتماعي، پايداري محيط زيست (موسوم به 

ها اين است كه يا در بخش مشاغل سبز كار كنند يا آل آنكردند كه شغل ايدهخاطر نشان 
      ).٢٠١١خودشان چنين مشاغلي را ايجاد كنند (سازمان ملل متحد، 

 - ٢٠١٢ساله ببالا) در كل جهان،  ١٥: ميزان بيكاري جوانان و بزرگسالان (١نمودار شماره 
 (درصد) ١٩٩١

      Sources:  (1) International Labour Office (2012): The Youth 
Employment Crisis: Time for Action, Geneva: ILO. (2) United Nations 
Department of Economic and Social Affairs (2011), The World Youth 
Report 2011 – Youth Employment: Youth Perspective on the Pursuit of 

Decent Work in Changing Times, United Nations Publication, ST/ESA/338.  
  
  
  
  
  
   



 ٨٠...................اجتماعي - مناسبات جوانان و جنسيت با تاكيد بر ابعاد جمعيت شناختي واقتصادي
و  ١٩٩٠: ميزان مشاركت جوانان  در بازار كار به تفكيك مناطق اصلي جهان، ٢جدول شماره  

٢٠١١  
  مناطق اصلي جهان  

  
  ميزان بيكاري جوانان   ميزان مشاركت جوانان در بازار كار 

  مرد  زن  مرد  زن
٢٠١١  ٢٠١١  ٢٠١١  ١٩٩٠  ٢٠١١ ١٩٩٠  

  ١٨  ١٧  ٥٠  ٦٠  ٤٦  ٥٤  كشورهاي توسعه يافته
  ١٧  ١٨  ٥٠  ٥٧  ٣٥  ٤٤  اروپاي جنوبي و مركزي

  ١٠  ٧  ٦٠  ٧٦  ٦٢  ٧٨  آسياي شرقي
  ١٣  ١٤  ٦٠  ٦٥  ٤٥  ٥٤  آسياي جنوب شرقي و اقيانوسيه

  ٩  ١١  ٥٨  ٧١  ٢٥  ٣٤  آسياي جنوبي
  ١٠  ١٧  ٦٢  ٧٢  ٤٣  ٣٩  امريكاي لاتين و كارائيب

  ٢٢  ٤١  ٤٧  ٥٨  ١٢  ١٢  خاورميانه
  ٢١  ٤١  ٤٨  ٥٣  ٢٠  ٢٥  آفريقاي شمالي

  ١٢  ١٤  ٥١  ٥٨  ٥٢  ٥٠  آفريقاي نيمه بياباني
  ١٢  ١٣  ٥٧  ٦٨  ٤١  ٥١  كل جهان 

Sources:  1) International Labour Office (2012): The Youth Employment Crisis. 2) 
United Nations Department of Economic and Social Affairs (2011), The World 
Youth Report 2011 – Youth Employment: Youth Perspective on the Pursuit of 

Decent Work in Changing Times, United Nations Publication, ST/ESA/338. 
  
 ) ITCجوانان، جنسيت و تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات ( - ٣- ٤

هاي اخير، زندگي فردي و اجتماعي جوانان را اليكي ديگر از موضوعات بنيادين كه در س    
قويا تحت تاثير قرار داده و نقش تعيين كننده اي در فرآيند شكاف نسلي ايفا كرده ، موضوع 

) ٢٠١١است. سازمان ملل متحد ( ٣ويژه در عرصه اطلاعات و ارتباطاتهاي مدرن بهتكنولوژي
هاي نه تنها كاربران مشتاق و خلاق برنامهنيز اين واقعيت را به رسميت مي شناسد كه جوانان 

تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات (مانند كامپيوتر، تلفنهاي موبايل، اينترنت و ...) هستند، بلكه 
ها و ها دارند. واقعيت اين است كه برنامهاي در ساخت و توليد اين برنامهنقش تعيين كننده

ها جوان اين امكان را فراهم آورده است تا يونخدمات تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات براي ميل
ها با طيف بسيار وسيع و بي بتوانند بطور بي سابقه اي دانش خود را ارتقا بخشند و با انتشار آن

                                                             
3  Information and Communication Technology (ICT)  
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اي تحت عنوان نظيري از افراد امكانپذير مرتبط گردند. سازمان ملل متحد در طرح جداگانه  
افزايش ميزان دسترسي جوانان به اينترنت و  ، اهميت٤"برنامه جهاني اقدام براي جوانان"

طور جدي مورد تاكيد قرار داده است. ارتقاي سطح دانش آنان در زمينه تكنولوژي اطلاعات را به
يكي ديگر از مباحث مهم در اين خصوص، پيامدهاي جنسيتي تكنولوژيهاي مدرن اطلاعات و 

تكنولوژي اطلاعات "متحد تحت عنوان  عنوان مثال، گزارش اخير سازمان مللارتباطات است. به
كند كه ميزان دسترسي كمي و تاكيد و تلاش مي ٥)٢٠١١( "و ارتباطات: گفتگو و فهم متقابل

كيفي دختران و زنان جوان به برنامه هاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات افزايش و گسترش 
علمي، اقتصادي و اجتماعي  هايتوانند توانمندييابد. دختران و زنان جوان از اين طريق مي

هاي جنسيتي را در عرصه هاي گوناگون زندگي بيش از خود را شكوفا و تقويت نموده و شكاف
  پيش برطرف نمايند.

 نگاهي به وضعيت جوانان و جنسيت در خاورميانه با تاكيد بر ايران - ٣-٥
ين مناطق جهان كه هاي پيشين اين مقاله نيز اشاره شد، يكي از شاخص ترچنانكه در بخش    

هاي جنسيتي در آن مطرح است، منطقه خاورميانه است كه شامل ايران نيز مي گردد. به تفاوت
 هاي اقتصاديهاي جنسيتي مرتبط با ويژگيطور خاص تفاوتهمين سبب، در اين بخش به

د. گيراجتماعي و جمعيت شناختي جوانان در منطقه خاورميانه و ايران مورد مطالعه قرار مي
نشان داده شده است.  ٣و جدول شماره  ٢نتايج اين بخش از تحقيق در نمودار شماره 

ويژگيهاي برجسته منطقه خاورميانه را بايد قبل از هرچيزي در نسبت بسيار بالاي جمعيت 
) در ٢٠١٠جوان آن جستجو كرد. نتايج اين تحقيق مبتني بر داده هاي سازمان ملل متحد (

كه ميانه سني جمعيت را به تفكيك مناطق اصلي جهان و منتخبي از  آمده ٢نمودار شماره 
دهد. ميانه سني جمعيت نشان دهنده سني است كه چند كشور از جمله ايران نشان مي

كند: نيمي از جمعيت يك كشور يا هر مكان معين ديگر را به دو نيمه مساوي تقسيم مي
جمعيت نيز بالاتر (مسن تر) از آن سن  جمعيت، پايين تر (جوانتر) از آن سن، و نيم ديگر

                                                             
4  United Nations Program on Youth  
5 United Nations Program on Youth & International Telecommunication Unit (2011), 
Information and Communication Technology: Dialogue and Mutual Understanding,  
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، 2) مندرج در نمودار شماره ٢٠١٠هستند. بعنوان مثال، مطابق داده هاي سازمان ملل متحد ( 

سال است. بدين معنا كه،  ٤٥سال و  ٢٧ميانه سني جمعيت در ايران و ژاپن به ترتيب برابر با 
ست و نيم ديگر جمعيت كشور را سال ا ٢٧نيمي از جمعيت ايران را افرادي با سن كمتر از 

كه در كشوري مانند ژاپن، نسبت سال تشكيل ميدهند. در حالي ٢٧افراد با سن بالاتر از 
 ٤٥تر از درصد جمعيت اين كشور شامل افراد جوان ٥٠مراتب كمتر است: جمعيت جوان به

ر نظر داشت كه سال است. در عين حال، بايد د ٤٥درصد ديگر شامل افراد بالاتر از  ٥٠سال و 
اي در بين كشورهاي خاورميانه از نظر ساخت سني جمعيت وجود دارد. تفاوتهاي برجسته

توان در كشورهايي مانند يمن و عراق عنوان مثال، بيشترين نسبت جمعيت جوان را ميبه
دهند سال تشكيل مي ٢٠مشاهده كرد. در واقع، نيمي از جمعيت اين كشورها را افراد جوانتر از 

). بطور خلاصه، پايين بودن ميانه سني و بالا بودن تراكم جمعيت جوان در ٢(نمودار شماره 
بسياري از كشورهاي جهان سوم از جمله كشورهاي خاورميانه تا حدود زيادي ريشه در اين 

فته واقعيت دارد كه در اين جوامع، فرآيند كاهش مواليد ديرتر اما با سرعت بيشتري انجام گر
جمعيت در اين خصوص وضعيت كشور ايران است كه كاهش  از بهترين نمونه هااست. يكي 

(يعني متوسط تعداد  ٦گيري را در دهه هاي اخير تجربه كرده است. ميزان باروري كلچشم
تقليل  ١٣٨٥فرزند در سال  ٢به كمتر از  ١٣٦٥فرزند در سال  ٦فرزندان هر زن)، از بيش از 

نيز نشان داده شده است، يك چهارم جمعيت ايران در  ٣ماره در جدول ش كهيافته است. چنان
در  ٢٠٠٥دادند. اين نسبت در سال ساله تشكيل مي ٢٤تا  ١٥را جوانان  ٢٠٠٥سال 

هاي سازمان درصد بود. مطابق پيش بيني ١٥كشورهايي مانند بحرين و كويت و قطر در حدود 
ر حدود يك پنجم جمعيت منطقه ) اگرچه در حال حاض٣ملل متحد (مندرج در جدول شماره
هاي دهند، اما اين روند در سالساله تشكيل مي ٢٤تا  ١٥خاورميانه و شمال آفريقا را جوانان 

آينده تدريجا رو به كاهش خواهد گذاشت كه در برخي از كشورها از جمله ايران اين روند نزولي 
  ).٣تر خواهد بود. (جدول شماره يرتر و محسوسمراتب چشمگبه

حجم و نسبت بسيار زياد جمعيت جوان در كشورهاي خاورميانه از جمله ايران، طيف متنوع     
هاي متعدد اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ها را در عرصهها و نيازمندياي از توانمنديو گسترده

ها گيري از اين توانمنديها و بهرهفرهنگي فراهم مي آورد. البته پاسخگويي به اين نيازمندي
ريزيها ي منسجم و جامع است. اگرچه كشورهاي خاورميانه از منابع نفتي و مستلزم برنامه

توانند در راستاي رشد و توسعه اقتصادي مورد نسبت بالاي جمعيت جوان برخوردارند كه مي
                                                             

6 Total Fertility Rate (TFR) 
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هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي در اين كشورها استفاده قرار گيرند، اما متأسفانه سيستم  

طور مناسب پاسخگوي نيازهاي عديده جمعيت عظيم و روزافزون جوانان اند بهوانستههنوز نت
، بالاترين ميزان ٧ )ILO, 2011عنوان مثال، مطابق داده هاي سازمان بين المللي كار (بهباشند. 

بيكاري جوانان (يك چهارم جمعيت)، مربوط به كشورهاي منطقه خاورميانه است. درحاليكه 
درصد و در بسياري از كشورهاي  ١٣ كاري جوانان در كل جهان برابر بابي ميانگين ميزان

درصد است. اما جوانان در كشورهاي خاورميانه از بالاترين ميزان بيكاري  ١٠آسيايي كمتر از 
دهنده تفاوتهاي جنسيتي نشان ٣برخوردار هستند . علاوه بر اين، داده هاي جدول شماره 

عاليت اقتصادي جوانان خاورميانه است. بدين معنا كه ميزان چشمگيري در زمينه وضعيت ف
اي بيشتر از ميزان بيكاري پسران و مردان طور قابل ملاحظهبيكاري دختران و زنان جوان به

كه اين نسبت كار هستند، در حاليجوان است. يك سوم دختران و زنان جوانان خاورميانه بي
هاي جنسيتي را مي توان در پنجم است. اين شكاف براي پسران و مردان جوان نزديك به يك

ها در اين كشورها تاحدودي متغير اغلب كشورهاي خاورميانه مشاهده كرد، هرچند شدت آن
عنوان مثال، ميزان بيكاري دختران و زنان جوانان در كشورهايي همچون اردن و سوريه بهاست. 

اما در برخي كشورها مانند تركيه و ن است. در حدود دو برابر ميزان بيكاري پسران و مردان جوا
امارات متحده اين شكاف جنسيتي بسيار ناچيز است. در ايران شكاف جنسيتي قابل ملاحظه 

 ٣٢كاري دختران و زنان جوان به نسبت پسران و مردان جوان به ترتيب برابر با است: ميزان بي
ظر بر فعاليت اقتصادي و اشتغال را ). اين قبيل الگوهاي جنسيتيِ نا٣درصد است (جدول  ٢٠و 

ويژه جامعه پذيري جنسيتي از طريق سيستم به ٨بايد در چارچوب فرآيند جامعه پذيري
تبيين كرد. بعنوان مثال، نتايج يك تحقيق ديگر در زمينه بازنمايي الگوهاي اشتغال  ٩آموزشي

اده است كه نه تنها ) به خوبي نشان د١٣٩٠زنان از طريق سيستم آموزشي در ايران (فروتن 
رنگ و ضعيفي صورت بسيار كمموضوع اشتغال و كار خارج از خانه زنان در متون آموزشي به

هاي اقتصادي آنان عمدتا در قالب الگوهاي سنتي شغلي بويژه انعكاس يافته است بلكه فعاليت
      مشاغل معلمي و پرستاري بازنمايي شده است.

                                                             
7 International Labour Organization (ILO) 
8  Socialization process  
9  Gender socialization through educational system  
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در  ١٠)٢٠٠٤توان به مهمترين نتايج تحقيق اخير بانك جهاني (ميچه گفته شد، علاوه بر آن     

كاري جوانان دهد كمترين ميزان بيمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا استناد كرد كه نشان مي
ي است كه يا فاقد تحصيلات يا داراي تحصيلات ابتدايي هستند. در مقابل، در ميان كسان

د نيمه ماهر و همچنين كساني است كه تحصيلات كاري مربوط به افرابيشترين ميزان بي
تر آنكه، نتايج اين تحقيق بانك جهاني نشان داده اند. مهمراهنمايي و دبيرستاني را تكميل كرده

كرده اهميت و ارزش است كه بخش خصوصي نسبت به بخش عمومي براي افراد تحصيل
بيشترين ميزان بيكاري متعلق كمتري قائل است. مطابق يافته هاي اين تحقيق، درحال حاضر 

هاست كه دو علت اصلي دارد: اولا، تعداد دانشجويان دانشگاهها در به فارغ التحصيلان دانشگاه
سالهاي اخير با بيشترين سرعت ممكن رو به افزايش نهاده است و در نتيجه فارغ التحصيلان 

شوند. ثانيا، اين گروه  دانشگاهها عمده ترين گروه متقاضيان ورود به بازار كار محسوب مي
كه رشد جديد متقاضيان ورود به كار بيش از سايرين وابسته به مشاغل دولتي هستند درحالي

مراتب مهمتر، اين است كه اين ). نكته به٢٠٠٤مشاغل دولتي بسيار كند است (بانك جهاني، 
تر و ن جديها براي فعاليت اقتصادي و اشتغال دختران و زنان جواها و محدوديتدشواري

تر است. بعنوان مثال، نتايج تحقيق فوق نشان داده است كه ميزان مشاركت زنان محسوس
درصد در دهه  ٢٢: خاورميانه و شمال آفريقا در بازار كار طي دهه هاي اخير افزايش يافته است

همترين ).  م٢٠٠٤(بانك جهاني،  ٢٠٠٠درصد در سال  ٣٢، ١٩٨٠درصد در سال  ٢٥، ١٩٦٠
افزايش مشاركت زنان، رشد چشمگير تحصيلات زنان و به تاخير انداختن سن ازدواج  دلايل

ويژه در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا بنا به است. البته مؤسسات اقتصادي بخش خصوصي به
دلايل متعدد، تمايل چنداني براي به كارگيري دختران و زنان ندارند. برخي از مهمترين اين 

از اين كه بازار كار في نفسه داراي ساختاري مردسالارانه است. همچنين دلايل عبارتند 
داري كودكان را هاي اضافي مربوط به مرخصي زايمان و نگهكارفرمايان تمايل ندارند هزينه

متقبل شوند. عامل ديگر دشواري جابجايي و تحرك جغرافيايي مربوط به كار و شغل براي زنان 
  است. 

هاي مناسب و تمهيدات لازم فراهم آيد تا ضرورت دارد تا برنامه ريزير شده، بنابر دلايل ذك    
سطح سواد و تحصيلات دختران و زنان جوان، موانع و تنگناهاي مشاركت افزايش وازات مهب

  .اقتصادي و اجتماعي آنان نيز برطرف گردد
                                                             

10 World Bank (2004), Unlocking the Employment Potential in the Middle East and North 
Africa 
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 ٢٠١٠: ميانه سني جمعيت در ايران و چند كشور منتخب جهان، ٢نمودار شماره   

 Source: United Nations: World Population Prospects – The 2010 Revision 
: ويژگيهاي جمعيتي اقتصادي اجتماعي جوانان كشورهاي خاورميانه و شمال ٣جدول شماره   

 آفريقا
  

 كشور
جوانان از كل  %  جمعيت جوانان از جمعيت كل كشور %

جمعيت فعال 
  اقتصادي

  ميزان بيكاري جوانان
  زن  مرد  ٢٠٢٥  ٢٠٠٥  ١٩٨٥

  ٣٢  ٢٠  ٣٨  ١٤  ٢٥  ١٩  ايران
  ٤٦  ٤٣  ٣٤  ١٥  ٢٣  ٢٠  الجزاير

  ٥٠  ٢٨  ٣٣  ١٨  ٢٠  ٢١  اردن
امارات 
  متحده 

٦  ٦  ٢٣  ١٤  ١٧  ١٥  

  ٢٧  ١٧  ٢٢  ١٤  ١٥  ١٦  بحرين
  ١٩  ١٩  ٢٨  ١٦  ١٨  ٢٠  تركيه
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  ٢٩  ٣١  ٣١  ١٣  ٢١  ٢١  تونس
  ٣٦  ١٦  ٣٨  ١٨  ٢٣  ٢٠  سوريه

  ٣٩  ٢٥  ٣١  ١٧  ١٩  ١٩  عربستان 
  -  -  ٣٦  ١٩  ٢٠  ٢٠  عراق
  -  -  ٣٣  ١٧  ٢١  ١٧  عمان

  ٤٥  ٣٩  ٣٨  ٢١  ١٩  ٢٠  فلسطين
  ٣٠  ٨  ١٨  ١٣  ١٤  ١٥  قطر

  ٨  ١٦  ٢١  ١٤  ١٥  ١٧  كويت
  ١٤  ٢٤  ٢٩  ١٥  ١٨  ٢٠  لبنان
  -  -  ٣٤  ١٧  ٢٣  ١٨  ليبي

  ١٦  ١٧  ٣٢  ١٧  ١٨  ٢٠  مراكش
  ٤٠  ٢١  ٣٤  ١٨  ٢١  ١٩  مصر
  ١٤  ٢١  ٤٢  ٢٠  ٢١  ٢٠  يمن

ه  ل خاورميان ک
  ٣٣  ٢٣  ٣٤  ١٧  ٢١  ٢٠  يقاشمال آفر

Source: Assad, R. and Roudi-Fahimi, F. (2004), Youth in the Middle East 
and North Africa: Demographic Opportunity or Challenge?, Population 
Reference Bureau (PBR). بحث و نتيجه گيري -٤  

اجتماعي و جمعيت شناختي - اقتصاديدر اين مقاله، تفاوتهاي جنسيتي مرتبط با ابعاد     
ي داده جوانان مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. تجزيه و تحليلهاي اين تحقيق بر پايه

) نشان داده است كه در حال حاضر جوانان در حدود يك پنجم ٢٠١١هاي سازمان ملل متحد (
تران و زنان جوان جمعيت كل جهان را تشكيل مي دهند كه تقريبا نيمي از آنان شامل دخ

ميليون  ١٥بيش از  ١٣٩٠شوند. در ايران نيز مطابق جديدترين سرشماري جمعيت در سال مي
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. ساله وجود دارد كه تقريبا يك پنجم جمعيت كل كشور را تشكيل مي دهند ٢٤تا  ١٥جوان   

 شكاف نسلي قابل ملاحظه اي است.نتايج اين تحقيق در زمينه وضعيت تحصيلات جوانان مبين 
بدين معنا كه نه تنها ميزان باسوادي و سطح تحصيلات جوانان بالاتر از بزرگسالان است، بلكه 

هاي جنسيتي مرتبط با سطح تحصيلات در بين نسل معاصر جوان در مقايسه با تفاوت
كاهش يافته است. در عين حال نبايد از نظر دور داشت كه در طور چشمگيري بزرگسالان به

جهان را تشكيل مي دهند كه در كماكان نزديك به يك پنجم بيسوادان كل حال حاضر جوانان 
  اين زمينه اكثريت با دختران و زنان جوان است.

هاي جنسيتي چشمگيري را در جمعيت جوان توان تفاوتهايي كه مييكي ديگر از عرصه   
ن بسيار ملاحظه كرد، مربوط به بهداشت و سلامت است و يكي از مصاديق آن وضعيت دخترا

هاي زودهنگام حيات و سلامت آنان بطور جدي به خطر جواني است كه در اثر حاملگي و زايمان
افتد. همچنين مي توان به روند تصاعدي و شيوع گسترده ويروس اچ آي وي و ايدز در مي

ا سالهاي اخير اشاره كرد كه تقريبا نيمي از مبتلايان آن در جهان، جوانان هستند و اغلب آنان ر
هاي اين تحقيق مبتني بر داده هاي تجزيه و تحليل نيز دختران و زنان جوان تشكيل مي دهند.

ويژه دختران و ) نشان داده است كه سطح دانش و آگاهي جوانان به٢٠١١سازمان ملل متحد (
هاي محافظت و پيشگيري از اين بيماري مهلك، بسيار محدود است. به زنان جوان در زمينه راه

تري در زمينه گذاريهاي جديريزيهاي جامع و سرمايهسبب، ضرورت دارد تا برنامههمين 
ويژه دختران و زنان جوان در خصوص بيماري ايدز و ارتقاي سطح دانش و آگاهي جوانان به

  شيوه هاي پيشگيري و مقابله با آن انجام گيرد. 
يق و گسترده اي در جمعيت در عرصه فعاليت اقتصادي و اشتغال نيز شكافهاي جنسيتي عم    

) نشان ٢٠١٢هاي سازمان بين المللي كار (هاي اين تحقيق بر پايه دادهجوان وجود دارد. يافته
داده است كه در مقايسه با بزرگسالان، شدت آسيب پذيري در عرصه فعاليت اقتصادي و اشتغال 

ي دختران و زنان جوان هاي اقتصادي و شغلي برابراي جوانان بيشتر است. البته آسيب پذيري
تر است؛ بدين معنا كه دختران و زنان جوان در مقايسه با پسران و مراتب شديدتر و عميقبه

مردان جوان، معمولا از ميزان بالاتر بيكاري و سطح پايين تر دستمزد شغلي برخوردارند و 
همه،  بااينشوند. همچنين در مشاغل كم درآمد و سنتي و بصورت نيمه وقت بكار گرفته مي
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هاي اين تحقيق نشان داده است كه در سالهاي اخير شكافهاي جنسيتي وضعيت اشتغال يافته 

در ميان نسل معاصر جوان (در مقايسه با بزرگسالان) رو به كاهش نهاده است. اين امر عمدتا 
ناشي از گسترش و پيشرفت سواد و تحصيلات در ميان نسل معاصر دختران و زنان جوان است. 

ي سطح تحصيلات دختران و زنان جوان تاكيد ي ذكر شده بار ديگر بر نقش تعيين كنندهنكته
راستاي هاي منسجم و جامع در ريزيها و برنامهگذارينمايد و شايسته است كه با سرمايهمي

  توسعه و تقويت هرچه بيشتر آن اقدام شود.
خاورميانه از جمله كشور ايران يكي از قه منطدر پايان، نتايج اين تحقيق نشان داده است كه     

مهمترين و جدي ترين مناطق جهان در خصوص موضوعات مرتبط با جوانان و جنسيت است. 
اين امر ناشي از اين واقعيت است كه حجم و نسبت جمعيت جوان در اغلب اين كشورها بسيار 

ميليون نفر در سال  ٩حدود  عنوان مثال، جمعيت جوانان در ايران، طي دو دهه، اززياد است. به
افزايش يافته است كه در حدود نيمي از آنان را دختران  ١٣٨٥به تقريبا دو برابر در سال  ١٣٦٥

و زنان جوان شامل مي شوند. اين حجم و نسبت بسيار زياد جمعيت جوانان طيف متنوع و 
اقتصادي، اجتماعي، هاي گوناگون آموزشي، ها را در عرصهها و نيازمنديوسيعي از توانمندي

 پنجره جمعيت شناختي"طور بالقوه يك كند. اين امر اگرچه بسياسي و فرهنگي ايجاد مي
ها گشايد، اما پاسخگويي عملي به اين نيازمنديرا در راستاي رشد و توسعه كشور مي ١١"فرصت
ي منسجم و هاها و سرمايه گذاريريزيها مستلزم برنامهگيري منطقي از اين توانمنديو بهره

ي جوانان بويژه با تاكيد بر جامع است. همچنين انجام تحقيقات و مطالعات تكميلي در زمينه
  ملاحظات جنسيتي آن نيز مي تواند نقش بسيار مفيدي ايفا نمايد.

  
  
  
  
  
  
  
  
   

                                                             
11 Demographic Window of Opportunity 
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