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ارزیابی نیازهای جوانان و اولویتهای سیاستی مرتبط با آنان در شهر یزد با به
کارگیری الگوی اهمیت  -عملکرد
عباس عسکری ندوشن ،دانشيار ،جمعيتشناسي ،دانشکده علوم اجتماعي ،دانشگاه يزد ،ايران



مرجان صباغچی ،كارشناس ارشد جمعيتشناسي ،دانشگاه يزد ،ايران
چکیده
در ساليان اخير ،نسل جوانان جمعيت ايران ،تغييرات سريع جمعيتي ،اجتماعي و اقتصادي را تجربه كرده است .جوانبودن جمعيت كشور و
متنوعبودن نيازهاي آنها جامعه را با انبوهي از خواستهها و نيازها روبهرو كرده است كه باعث ميشود پاسخگويي به نيازهاي نسل جوان
اهميت فراواني بيابد .پژوهش حاضر ،خألهاي موجود بين نيازها و مشکالت جوانان را بررسي و تعيين كرده است .دادهها از يک پيمايش
مقطعي در سال  7931به دست آمده كه اطالعات الزم در بين نمونة  277نفري ( 477نفر دختر و  477نفر پسر) جوانان واقع در سنين 71-43
ساله در شهر يزد گردآوري شده است .براي تحليل دادهها از الگوي تحليل اهميت  -عملکرد استفاده شد .نيازهاي جوانان در قالب چهار بُعد
اقتصادي ،اجتماعي ،آموزشي  -فرهنگي  -هنري و تفريحي  -ورزشي طبقهبندي شد و براساس الگوي تحليل اهميت  -عملکرد تحليل و
تبيين شد .باتوجهبه  91مؤلفة بررسيشده در اين پژوهش ،نتايج نشان داد امکانِ داشتن يک شغل خوب و باثبات ،امکان صاحبخانهشدن و
تهية منزل مسکوني ،امکان كسب درآمد ،توانايي تأمين مخارج زندگي ،وجود پارك و تفريحگاه ،امکان خريد خودروي مناسب ،وجود پاركها
و بوستانهاي مخصوص بانوان ،توسعه و افزايش سالمت رواني و اجتماعي ،فراهمبودن زمينة ازدواج و وجود برنامههاي مشاركت جوانان در
اولويت نيازهاي جوانان قرار گرفتند.
واژههای کلیدی :نياز ،تحليل اهميت  -عملکرد ،نيازهاي اقتصادي ،جوانان ،يزد
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مقدمه و بیان مسأله

.)1991; Westley & Choe, 2002 & Xenos & Kabamalan, 1998

با توسعة روند جهانيشددن و قابليدت ادمدامپدذيري مرزهداي

ظهور حجم وسيعي از جمعيت جوان ،اعم از دختدر و پسدر و

جغرافيايي ،اقتصادي و فرهنگي همراه بدا رشدد فنداوريهداي

حضور ملموس آنان در جامعه ،به دنبال افزايش ميزان باروري

نوين ارتبداطي و اطالعداتي ،مسداپل پيهيدده و چدالشآفدرين

در مقاطع زماني قبل ،در زمان حاضدر اينگونده كشدورها را بدا

(ندادري و

مسئلة جدي و خطير تأمين نيازهداي گونداگون آندان بده ويدژه

همکداران .)717 :7913 ،وجود مساپلي مانند بيکاري ،فقر ،افزايش

مشکل انتقالهاي اساسي گدروه سدني  71-43سدال بدهعندوان

رقابت براي يافتن فرصدتهداي شدغلي ،بالتکليفدي و ترديدد

گروه هدف اصلي در حوزة سياست و رفداه اجتمداعي مواجده

دربارة آينده ،بياعتمادي ،سردرگمي و  ...در بيشتر كشدورهاي

كرده است (قاضينژاد.)7 :7934 ،

جوانان نيز به پديدهاي عام جهاني تبديل شده اسدت

جهان امکانِ انديشيدن مناسب درخصدوص واقعيدات زنددگي

در سالهاي اخير ،كشور ايران نيز با پديددة تدورم جدواني
جمعيت مواجه بود و در زمدان حاضدر نزديدک بده يدکسدوم

جوانان امروز را پديد آورده است (شياني و محمدي.)74 :7911 ،
جوانان ،سرمايههاي انساني اصلي براي اهداف توسعة ملي

جمعيدت كشددور را جوانددان  71-43سددال تشددکيل مدديدهنددد.

در كشددورهاي موسددوم بدده جوامددع درحددال توسددعه هسددتند و

افزايش در تعداد و سهم جمعيت جوان ،پديدهاي منحصدر بده

درعينحال از بزرگترين چالشهاي پيشِ روي جوامع مذكور

فرد در تاريخ اجتماعي و جمعيتي ايدران محسدوب مديشدود.

در جريان رشد و گذار به توسعهيدافتگي محسدوب مديشدوند

همهنين ،تغييدرات جمعيتدي جواندان بدا تغييدرات در تركيدب

(قاضينژاد .)17 :7934 ،در بستر گذار ساختار سني ،مرحلدهاي از

اجتماعي و فرهنگي همراه بوده است (ياراحمديخراساني.)7932 ،

تحوالت جمعيتي آمار ميشود كه مشخصة بدارز آن ،افدزايش

بهعبارتي در بستر مُدرنيته و توسعه ،تغييرات در تعداد جواندان

تعداد و درصد درخدور توجده جمعيدت جواندان اسدت .ايدن

با تغييرات در تركيب اجتماعي آنها همراه بوده اسدت .جواندان

مرحلدده ،تددورم جددواني جمعيددت 7ناميددده مدديشددود .برخددي

در زمددان حاضددر نسددبت بدده نسددل گذشددته ،بيشددتر مجددرد و

پژوهشگران ،تورم جواني جمعيت را وضعيتي تعريف كردهاند

تحصيلكرده هستند ،بهطدور وسديعي در معدرس رسدانههدا و

كه در آن بيش از  %47جمعيت در گروه سني  71تدا  42سدال

فناوريهداي ندوين ارتباطدات و اطالعدات قدرار گرفتدهاندد و

قرار دارند .در مقابل ،جمعيتهايي بدا كمتدر از  %71جمعيدت

به عنوان نيرو و قدرت تغييردهنددة جهدان امدروز و كنشدگران

جوان ،جمعيتهداي بدا كمبدود جدواني 4تعريدف مديشدوند

اصلي عرصة توسعه و تغييرات اجتماعي محسوب مديشدوند

( .)Westley & Choe, 2002: 57شاخص كليدي بيانكنندة تدورم

بنابراين جوانان ،آيندة كشور را ميسازند و عالوه بر اين جدز

جواني جمعيت ،افزايش درخور توجه تعداد و سهم جوانان از

اصدلي زمددان حددال و جامعددة كنددوني

كل جمعيدت اسدت .انددازه و طدول مددت تدورم جدواني بده

همکاران 7 :7934 ،و صادقي و همکاران.)7932 ،

زمانبندددي ،سددرعت كدداهش بدداروري و همهنددين جريانددات

هسددتند (عباسدديشددوازي و

بررسي روند تحدوالت جمعيدت جواندان  71تدا  43سدال
نشان ميدهد از سال  7911تا  7911تعداد جوانان بدا سدرعت

مهاجرتي بستگي دارد (عباسيشوازي و همکاران.)0 :7934 ،
تجربة انتقال جمعيتي در نيمة دوم قدرن بيسدتم و بدهويدژه

چشمگيري افزايش يافته و از  %41( 1/1كل جمعيدت) بده 41

دهههاي پاياني قرن گذشته به ظهور انبدوه جمعيدت جدوان در

ميليون نفر ( %91/2كل جمعيت) رسيده اسدت .از سدال 7911

كشورهاي درحال گذار منجر شد و مطالعدات زيدادي دربدارة

به بعد ،از تعداد جوانان كشور بهتدريج كاسته شده است و در

Rindfuss,

سال  7937تعداد آنها به  49ميليون نفر ( %97/1كل جمعيدت)

جمعيتشناسي جواندان انجدام دادندد (بدراي مثدال

رسيده كه در سال  7937حدود يدکسدوم را جمعيدت جدوان
Swelling young population
Youth deficit

1
2

تشکيل داده است .توزيع استاني جمعيت جوانان نشان ميدهد
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حدود  %7/2از جمعيت جوانان كشور در استان يزد (990201

جوانان همواره در معرس چالشها و آسيبهاي بزرگي قدرار

نفر) ساكن هستند .سهم جمعيت جوانان از كل جمعيت بدراي

دارند .با گسترش انقالب صنعتي و گسترش دامنة نيازمنديها،

(نتايج سرشماري عمدومي نفدوس و مسدکن،

محروميتهاي ناشي از ممکننبودن برآوردهشدن خواستههدا و

 .)7937شهر يزد بهعنوان مركز استان ،سهم عمدهاي از جمعيت

نيازهاي زنددگي جواندان ،بدروز و ظهدور عصديان ،تبهکداري،

استان ( 114114نفر) را در خود جاي داده اسدت و بدر مبنداي

سددرگرداني ،دزدي و انحرافددات جنسدي و ديگددر آسديبهدداي

سرشماري سال  ،7937حددود  %12/49از جمعيدت اسدتان در

اجتمدداعي را دامددن زده اسددت (فتحددي و فدددوي.)744 :7937 ،

اين شهر ساكن هستند و  %97/41از جميت شدهر يدزد را نيدز

آسدديبهدداي اجتمدداعي ،بخددش درخددور تددوجهي از امددور و

جوانان  71-43ساله تشکيل ميدهند.

سرمايهها را به خدود اختصداص دادهاندد و در بيشدتر جوامدع

استان يزد  %97/2است

بدينترتيب ،دگرگونيهاي پديدآمده در چندد دهدة اخيدر

وجود دارند و تأثيرات خود را ميگذارندد امدا آنهده جوامدع

به طور چشمگيري بر شکلگيري و تشديد مشکالت اجتماعي

مختلف را در اينباره از هم متفاوت ميكند ،نوع نگدرش ايدن

جوانان تأثير گذاشته است و در پي ايدن تغييدرات ،جواندان در

جوامع به علل به وجود آورندة آسيبها و راهکارهاي اصالح

بيشتر زمينههاي زندگي با نيازها و چالشهاي مختلفي روبهرو

و بهبود آن اسدت .در حقيقدت توجده بده ايدن آسديبهدا بده

هستند .تغييرات در شداخصهداي ازدواج ،طدال  ،اشدتغال و

پيشگيري و درمان آنها منجدر شدده اسدت و بخدش مهمدي از

بيکاري ،سالمت ،افزايش نقش و اهميت جوانان در جرياندات

آسيبهاي اجتماعي را كاهش

ميدهد (اميدري و همکداران:7937 ،

مهاجرتي و  ...از پيامدهاي تغييرات ساخت سني در چند دهدة

 .)747بنابراين ،افدزايش نگرانديهداي عمدومي دربدارة مسداپل

اخير بوده است .با در نظر گرفتن تركيب جمعيتي جوان كشور

مختلدف اجتمداعي جواندان ،شدناخت علمدي و دقيدق مسدداپل

و نقش آنان بهعنوان نيرو محركه و پوياي جامعه و افرادي كده

اجتماعي آنان را ضروري ميكند كه بهدليل افزايش روزافدزون

بالنده ،پرتحرك ،بانشاط و اميدوارتر نسبت بده آيندده در همده

خسارات و صدمات واردشده بر پيکر جامعه از ناحية اينگونده

كشورها بهخصوص كشور ما به حسداب مديآيندد ،توجده بده

مساپل و همهنين روزبهروز دشوارترشدن مقابله با آن است.

مشکالت جواندان ،دلمشدغوليهدا و مسداپل آندان و آنهده از

باتوجه به مدوارد بداال ،جدوانبدودن جمعيدت كشدور مدا و

ديدگاه روانشناسي ،نياز 7ناميده ميشود مهم است .نياز شدامل

متنوعبودن نيازهاي آنها ،جامعه را با انبدوهي از خواسدتههدا و

فاصلهاي است كه بين وضع موجود و وضدع مطلدوب وجدود

نيازها روبهرو كرده است .ايدن نيازهدا بدا تدأثير از زميندههداي

دارد (پورشدافعي )41 :7937 ،بهعبارتي ،فاصلة بين آنهه هست و

اجتماعي و فرهنگي و خانوادگي به شکلهاي گوناگون آشکار

آنهه بايد باشد نشاندهندة نياز است (.)Sandhu, 1994

ميشوند و پيامدهاي متعددي دربردارند و سازندگي جامعه را

ازايددنرو ،فراوانددي جمعيددت و افددزايش نقددش جوانددان در

در عرصههاي گوناگون تحتالشدعاع قدرار مديدهندد و روندد

عرصههاي فرهنگي ،اجتمداعي ،اقتصدادي ،سياسدي ،علمدي و

پيشددرفت و سددالمت نظددام اجتمدداعي را بددا مخدداطره روبددهرو

فناوري توجه زيادي از پژوهشگران و برنامهريزان را بده خدود

ميكنندد .در پدژوهش حاضدر ،نيازهداي جواندان شدهر يدزد و

جلب كرده است در نتيجه ،اهتمام همهجانبه به امدور جواندان

اولويت و اهميت اين نيازها بررسي و تعيين ميشوند.

بهعنوان امر فرابخشي و ملي ،بيش از هر چيز به درك نيازها و
مساپل آنها نيازمند است .بررسي مساپل جوانان بهدليدل نقدش

مبانی نظری

بهسزاي آنها در پيشرفت جامعه ضرورت دارد .جواندان عصدر

نياز در لغدت بده معنداي احتيداج ،ضدرورت و فقددان اسدت.

جديد ،الگوهاي اصلي و تأثيرگذار در جامعه هستند امدا ايدن
Need

1
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فنهرمان ،)1831( 7نيداز را «احسداس يدک كمبدود همدراه بدا

 نيازهاي جسماني :1آن دسته نيازهايي ابتدايي است كده

كوشش براي برطرفكردن آن» ميدانست (رفيعپدور.)72 :7912 ،

تأمين و ارضاي آنها بدراي حفدب بقداي انسدان ضدرورت دارد

برخددي نيداز را «كششدي بددراي جبدران ناهمداهنگي روحدي و

مانند آب ،مذا و ....

4

 نياز به ايمني  :اين نيازها در سطح دوم قرار ميگيرندد.

( ،)1938نياز ،حالتي از نبود تعادل اسدت كده بده موجدب آن،

تجلي نياز به ايمني در جامعة امروز در تمايالتي مانند ميل بده

افراد ،كمبودي را احساس مي كنند و درست به همين دليدل از

داشتن شدغل داپمدي ،داشدتن حسداب پد اندداز ،اسدتفاده از

وضع موجود رضايت ندارند ازاينرو در تالشند تا «انديشه و

خدمات بيمهاي و  ...مشاهده ميشود.

دستيابي به تعادل رواني» ميدانند و بده تعبيدر هندري مدوراي

1

عمل را بهمنظور ايجاد وضع مطلوب تغييدر دهندد» .همهندين

 نياز به عشق و محبت :0در سومين سطح از نيازها ،نياز

ازنظددر راجددر كددافمن و انگلدديش ،)1979( 9نيدداز در قلمرويددي

به عشق و محبت جاي ميگيرد .به نظر مازلو در عشق چيدزي

وجود دارد كه در آن بين موقعيت موجود و موقعيت مطلدوب

فراتددر از ميددل جنسددي وجددود دارد و حتددي احسدداس تعلددق،

فاصله وجود دارد.

پيوستگي و روابط اجتماعي را دربرميگيرد .در جامعدة امدروز

موضوع تشخيص و اولويتبندي نيازها از زمينههايي است
كه در مطالعات نيازسدنجي اجتمداعي در طدول چنددين دهدة

رشد سريع انجمنها و گروههاي حساس از پاسخگويي به نياز
مذكور ناشي ميشود.

گذشته و در حوزه هاي موضوعي مختلف مطالعه شدده اسدت.

 نياز به تأييد و احترام :1از نظر مازلو ،همة افراد به جدز

نيازسنجي ،بخشي از فرايند برنامهريزي و ابزار مناسدبي اسدت

بيماران رواني به برخورداري از عزتنف  ،احترام به خدود يدا

كه به روشنشدن مساپل و يافتن راهکارهاي مناسب براي آنها

احترام به ديگران تمايل دارند .انواع نياز به قدرت ،پيشرفت و

كمک ميكند بهگونه اي كه با روشدنشددن معضدالت ،مندابع

مقام در اين سطح طبقهبندي ميشود.

بهمنظور اجراي راه حل مناسب و كارآمدد بده خددمت گرفتده

 نياز به خودشکوفايي :3در سلسله مراتب مازلو ،نياز بده

Altschuld & Kumar, 2010: 1 & Thompson, 2014:

به خودشکوفايي در باالترين سطح از نيازها قدرار دارد .زمداني

 .)4301نتايج بهدستآمده از نيازسنجيهاي اجتماعي ،هرگونده

كه تمام نيازهاي سطوح پايين ،مياني و بااليي بدرآورده شدوند،

تصميمگيري بعدي ازجمله درزمينة طراحدي ،اجدرا و ارزيدابي

انسان به مرحلة خودشکوفايي ميرسد .اگر همة نيازهدا ارضدا

پروژهها و برنامههايي را هدايت و جهتدهي مديكندد كده بده

شوند ،بازهم بيشتر (اگر نه هميشه) انتظار ميرود بيقدراري و

( Watkins et al., 2012

نارضايتي تازهاي براي فرد به وجود آيدد مگدر آنکده فدرد بده

ميشدود (

دستيابي به اهداف مطلوب منجر ميشود
.)& Wikipedia, 2016

انجام كاري مشغول باشد كه براي شخص مناسب است .مازلو

صاحبنظران ،دستهبندي گسدترده و متندوعي از نيازهدا را
اراپه كردهاند .شايد يکي از مهدمتدرين تقسديمبنددي نيازهدا را

اين نياز را نياز به خودشکوفايي ميداند

(رفيدعپدور 404 :7914 ،و

سلطاني و همکاران.)717 :7931 ،

بتوان به آبراهام مازلو )1954( 2متعلق دانست .مازلو ،نيازهدا را

در مقابلِ مدازلو ،آلددرفر 77معتقدد اسدت «نيازهداي افدراد،

به ترتيبي كه بايستي ارضا شوند به صورت سلسله مراتب زيدر

سلسله مراتبي نيست زيدرا آدمهدا دوسدت دارندد اگدر كسدي

ميدانست:
5

Physiological Needs
Security, Safety
7
Affiliation, Love
8
Recognition, Esteem
9
Self Actualization
10
Alderfer
6
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von Hermann
Henry Alexander Murray
3
Kaufman & English
4
Maslow
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ميخواهد گرسنگي آنها را برطرف كند ،بايد به احترام آنها هم
فکر كندد» (مقيمدي .)01 :7937 ،درواقدع نظريدة آلددرفر ()1969
تکميلكنندة نظرية مازلو است اما در نظريدة آلددرفر بدهطدور
همزمان به نيازها ميتوان پاسخ داد .آلدرفر سه دسدته نيداز بدا

29

است يا فرد ،آن نياز را احساس ميكند.
 نيازهاي بيانشده (مورد تقاضا) :نوعي از نياز احسداس
شدهاي است كه فرد آنها را تقاضا ميكند.
 نيازهاي مقايسهاي :در مقايسده بدا نموندة مشدابه معندا

عناوين وجودي ،7ارتباطي 4و رشد 9تشخيص مديدهدد .نيازهدا

ميدهد چنانهه افرادي با ويژگديهداي مشدابه وجدود داشدته

نيازها وجدودي كده آلددرفر برمديشدمارد درواقدع همدان نيداز

باشند ولي تعددادي از آنهدا از اراپدة خددمات معيندي محدروم

فيزيولوژيکى و امنيتى در نظرية مازلو هسدتند .نيازهدا ارتبداطي،

باشند ،جمعيتدي كده خددمات بده آنهدا اراپده نشدده اسدت در

همان نيازهاي اجتماعى و احترام در سلسله مراتب مازلو هستند و

وضعيت چنين نيازي قرار ميگيرند.

نياز رشد ،معادل نياز به خودشکوفايى است كده در نظريدة مدازلو

برخي ديگر در طبقهبندي نيازها از نيازهاي احسداسشدده

 .)Alderfer,مطابق نظرية آلدرفر «يک

(نيازهايي كه فرد از آنها آگداهي دارد و بده دو دسدته نيازهداي

شخص ميتواند بهصورت ارادي از پايين سلسدله مراتدب نيازهدا

پنهان و آشکار تقسيم ميشود .نيازهاي پنهان يعني فرد آنهدا را

حركت كند و به باالترين سطح برسد بهشرطي كه براي دسدتيابي

احساس كرده است اما تدأمين آنهدا را ميدرممکن مديداندد و

به نيازهاي ناكامماندة خود تالش كند» (هرسي و بالنهدارد777 :7913 ،

نيازهدداي آشددکار يعندي فددرد آنهددا را احسدداس كددرده اسددت و

و هزارجريبي و همکاران.)01 :7939 ،

دستيابي به آنها را ممکن ميداندد) و نيازهداي احسداسنشدده

مطرح شده است (1969:149

كرونباخ ،)1963( 2نيازها را در پنج دسته طبقهبنددي كدرده

(يعني زماني كه مردم وضع موجود را مطلوب ميدانند و براي

است نياز به محبت ،پذيرفته شددن از طدرف مقامدات بداالتر،

تغيير آن تالشي نميكنند) صحبت به ميان مديآورندد

(معيددفر،

تأييدشدن از طرف همگان ،استقالل و وابستهنبدودن و احتدرام

 43 :7911نيازي و گنجي.)27 :7934 ،

به نف  .ماري 1نيز فهرست نيازهاي انساني را بددون تقددم و
تأخر آنها در  47نوع نياز طبقهبندي ميكند

(اسدماعيلي و ربيعدي،

Thompson 2014: 4300 & Thompson et al.,

ترتيب از نيازهاي جسمي بده رواندي برشدمرده اسدت امدا در

& Van Bilzen, 2007

برآوردهشدن آنها لزوماً به ترتيب سلسله مراتبدي قاپدل نيسدت.

 ،)Bradshaw,نيازها را به چهار دسدته طبقدهبنددي كدرده

معيشت ،3حفاظت ،77عاطفه ،77ادراك ،74مشاركت ،79فرامت،72

 )2009: 136برمبنداي مطالعدات قبلدي (
1972

نيازهاي انسان اراپه ميدهد .او دستهبنديهاي خود را ارزشي

0

ارزشي 0و وجودي 1مينامد .او مانند مدازلو ايدن نيازهدا را بده

.)770 :7910
تامپسدون (

ماك

نيف )1992( 1دو نوع دستهبندي كلي براي نيازهاي

است:

 نيازهددداي هنجددداري :متخصصدددان ،پژوهشدددگران و

فرامت ،72خالقيت ،71هويت 71و آزادي 70نيازهايي هستند كده
او در ذيل دستهبندي ارزشدي از نيازهدا آنهدا را برمديشدمارد.

دانشمندان اجتماعي آن را در يک شرايط خداص و باتوجدهبده
ارزيابي از وضعيت فرد نياز تعريف ميكنند .درواقع يک معيار
تخصصي با وضعيت واقعي فرد مقايسه ميشود.
 نيازهاي احساس شده :نيازي اسدت كده خواسدتة فدرد
1

existence
relatedness
3
growth
4
Cronbach
5
Mary
2

6

Max-Neef
axiological
8
existential
9
subsistence
10
protection
11
affection
12
understanding
13
participation
14
leisure
15
creation
16
identity
17
freedom
7

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930
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نيف ،نيازهاي وجودي را به نيازهاي مربوط به بودن ،7داشتن،4

مختلف حوزة جوانان اراپه ميشود.

داشتن ،4انجامدادن 9و تعاملداشتن 2تقسديم مديكندد .مقصدود

اشتغال يکي از موضوعات بررسيشدده در حدوزة جواندان

نيف از اراپة اين دو دستهبندي ،نشاندادن دو بعد كلي نيازهاي

است .قويدل و بهاري ( )7937در پژوهشدي عوامدل مدؤثر بدر

انسدان اسددت .هددر كدددام از نيازهداي ارزشدي در عرصددههدداي

عرضددة نيددروي كددار جوانددان در دورة زمدداني 7917-7911

مديكنندد (هزارجريبدي و

شناسايي كردند .نتايج نشان داد در گروه  71-73سدال ،متغيدر

گوناگون نيازهاي وجودي بدروز پيددا

دستمزد ،كمترين اثر را بر اين گروه سني دارد .در گدروه سدني

همکاران.)00 :7939 ،
پژوهش حاضدر از الگوهداي گونداگون نيازسدنجي مانندد

 47-42سال ،متغير نسبت داندشآموختگدان دانشدگاهي بدراي

الگوي هددفمحدور براسداس رويکردهداي رشدد و نيازهداي

مردان و زنان مثبت است .در ضمن ،ضدريب توليدد ناخدالص

هنجاري و الگوي مسئلهمحور براساس نظر جوانان و نيازهايي

داخلي سرانه براي زنان كمتر از مردان است اما با افزايش سن

كه بيان كردند بهمنظور نيازسنجي استفاده كرده است ازايدنرو

و «حركت از گروه سني  47-42سال به سمت  41-43سدال»،

گفتني است ايدن پدژوهش ،رويکدردي تركيبدي در نيازسدنجي

اثر درآمد سرانه براي زنان بيشتر شده است .در گدروه 43-41

دارد .اين الگدو عمومداً اعتبدار و اهميدت بيشدتري دارد زيدرا

سال ،ضريب متغير نسدبت داندشآموختگدان دانشدگاهي بدراي

نيازهاي بهدستآمده ،بيشتر از ابعاد و جوانب گوناگون بررسي

مردان بيشتر از زنان است .وضعيت تأهل براي زندان ايدن گدروه

و سنجيده شده اند .در حقيقت استفاده از پرسشنامه ،مشداهده

سني عالمت منفي دارد كه نشان ميدهد زنان ايدن گدروه سدني

و مصدداحبة شددفاهي از بهتددرين و كارآمدددترين شدديوههدداي

فرامت و فرزندداري را جانشين كار ميكنند و بدا متأهدلشددن،

نيازسنجي هستند.

كمتدر وارد بددازار كددار مدديشددوند .در پددژوهش ديگددري ،حامددد
( ،)7911نگرش جوانان  71-41سالة شهر كرمانشداه نسدبت بده

پیشینة تجربی

كار و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن را بررسي كرد .نتايج نشان داد

در مرور سيستماتيک بر مطالعات و پدژوهشهداي انجدامشدده در

عوامل اجتماعي با نگرش به كدار مدرتبط اسدت بدهگوندهايكده

حوزة جواندان كده عباسديشدوازي و همکدارانش ( )7932انجدام

ميزان رضايت از خانواده و زندگي و نيز نگرش به مردم و آيندة

دادند ،نتايج نشان داد در 917اثدر علمدي بررسديشدده ،بيشدترين

شهر با ندوع نگدرش بده كدار رابطده دارد .يافتدههداي پدژوهش

مطالعات به حوزة آسيبها ،انحرافات و مساپل اجتمداعي جواندان

نشاندهندة اين نکته است كه بحران ارزشها موجدب مديشدود

اختصاص داشته است و حوزههايي ازجمله تحصيالت و اشدتغال

فرايند جامعهپذيري بهدرستي انجدام نشدود و جواندان بدهعندوان

جوانددان ،اوقددات فرامددت ،ازدواج و تشددکيل خددانواده ،مشدداركت

ماحصل اين فرايند قادر به درونيكدردن نگدرش مثبدت بده كدار

اجتماعي ،هويت ،رفتارهاي پرخطر ،اينترنت ،روابدط بدين نسدلي،

نباشند .در مطالعه اي ديگر هرندي و همکاران ( ،)7911اشدتغال

روابط دوستي دختر و پسر قبل از ازدواج ،مهاجرت و جابجايي و

جوانان و چالشهاي آن را بررسي كردند .نتايج به دستآمدده از

 ...كندددوكاو و بررسددي شدددند .كمتددرين مطالعددات درخصددوص

اين پژوهش نشان ميدهد نبود تعامل بين مؤسسات آموزشدي و

سنجش آمال ،آرزو و نيازهاي جوانان بهويژه در ارتباط بدا مسداپل

بازار كار ،نبود فرصتهاي شغلي كافي و نابرابري فرصدتهداي

آينده اسدت .در ادامده برخدي از مطالعدات انجدامگرفتده در ابعداد

شددغلي بددراي زنددان و مددردان ،ضددعف برنامددههدداي حمايددت از
خوداشتغالي ،سازمانيافتهنبودن بازار كار كشور و كمرند بدودن

1

being
having
3
doing
4
satisfiers
2

نقش مؤسسات كاريابي و مؤسسات محل تحصيل در اين بدازار
ازجمله مهمترين موانع گذر موفق جوانان محسوب ميشوند.
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از ديگر موضوعات بررسيشده در حوزة جواندان ،ازدواج

مهاجرتهاي بينالمللي در ميان نخبگان جوان انجام داد .نتايج

و تشددکيل خددانواده اسددت .در پژوهشددي مقدددسجعفددري و

پژوهش كيفي انجامشده بيدان كننددة تدأثير آشدکار فراينددهاي

يعقوبي چوبري ( )7911نشان دادند بين وضعيت اشتغال ،ندوع

جهددانيشدددن و ارزشهدداي جهددان وطنددي بددر گددرايشهددا و

شغل ،ميزان تحصيالت جوانان و نيز بداالبودن هزيندة ازدواج،

ارزشهاي اين گروه از جوانان است .به همان سدان در سدطح

مهريه ،جهيزيه ،افزايش سطح توقعات زوج هدا و خدانوادههدا،

فردي تمايل به حفب سليقهها و سدبکهداي فدردي زنددگي و

داشتن برادر و خواهر بزرگتر مجرد ،حمايت نکردن مؤسسدات

ارتقاي مهدارتهداي حرفدهاي و تحصديلي و نيداز بده اثبدات

دولتي ،ترديد در تصميمگيري و وضعيت مسدکن بدا بداالرفتن

تواناييهاي فکري و حرفهاي در انتخاب رفتارهداي مهداجرتي

سن ازدواج جوانان رابطة معنيداري وجود دارد .در پژوهشدي

محرك هاي مهمي محسوب ميشدوند .طاهرخداني ( )7917در

ريضا و عيسي )2003( 7مطرح مي كنند افزايش سن ازدواج در

پژوهشي نقش عوامل اقتصدادي و ميراقتصدادي در مهداجرت

اروپاي شمال مربي به كشورهاي مديتراندهاي اسدپانيا و ايتاليدا

جوانان روستايي اسدتان قدزوين را مطالعده و بررسدي كردندد.

گسترش يافته است .همهنين ،تغييرات شدرايط زنددگي مانندد

نتايج نشان ميدهند اگرچه انگيزههاي اقتصدادي در مهداجرت

ناتمامماندن تحصيالت ،تولد فرزند ،صرف مستقيم هزينههداي

جوانان روستايي نقش مهمي دارند ،عوامدل ميراقتصدادي نيدز

مادي براي پرورش فرزند ،تمايل به بداروري را كداهش داده و

اثرات مستقيم بر رفتار آنان ميگذارند .براي مثدال ،تسدهيالت

در نتيجه ،ازدواج و تشکيل خانواده را به تعويق انداخته است.

محلي ،رضايت از محل سکونت ،رفاه اجتماعي ،استانداردهاي

و گرينگالس )1989( 4در پژوهشي با عنوان انگيدزة

زندگي ،نياز به پيشرفت ،زنددگي بهتدر و هددفهداي ارزشدي

ازدواج در ميان زنان و مردان ،نشان دادندد در دهدة  37مواندع

بهطور معنداداري انگيدزة مهداجرت جواندان روسدتايي اسدتان

ازدواج براي جوانان عبدارت بدود از :نداشدتن شدغل ،مشدکل

قزوين را افزايش دادهاند.

اينجلي

مسکن ،مشکل در زندگي با ديگران ،كدمشددن آزادي بعدد از

آسيب هاي اجتماعي در بين جواندان ازجملده موضدوعاتي

ازدواج ،تعددارس بددين شددغل و ازدواج و نگددرش بدده ازدواج

است كه پژوهشگران بررسي ميكنند .فتحي و فدوي (،)7937

بهعنوان يک قمار پرخاطره.

تحليلي بر آسيبهاي اجتمداعي جواندان طدي سدالهداي -10

موضوع مهاجرت نيز از ديگر زميندههداي بررسديشدده در

 7901و عوامل مؤثر بر آن انجدام دادندد .يافتدههداي پدژوهش

حوزة جوانان اسدت .در پژوهشدي مقددس و شدرفي (،)7911

نشان داد ورود بده زنددان در سدالهداي  7901-10در مدردان

عوامل برانگيزندة گرايش به مهاجرتهاي بينالمللدي جواندان

بيشتر از زنان بوده است و بيشرين ورودي را گروه سدني -93

 71-97سالة شهرهاي شديراز و ارسدنجان را بررسدي كردندد.

 97سال تشکيل دادهاند .بيشترين نوع آسيب ،حمل مواد مخدر

نتايج نشان ميدهد گرايش به مهداجرت در بدين پاسدخگويدان

بوده است بهطوريكه اعتياد ،رتبة دوم و سرقت در رتبة سدوم

مرد ،مجرد ،درآمد پايين ،تحصيالت ليسدان  ،سدن  44-41و

قرار دارد و سطح تحصيالت بيشتر آنها پايينتر از ديپلم بدوده

افراد ساكن در شيراز بيش از گروه هاي مقابل آنهاسدت .نتدايج

است .نتايج نشان ميدهد در سالهاي مطالعهشده يکي از علل

بهدستآمده نشان مي دهدد در جامعدهاي مثدل ايدران ،عوامدل

افددزايش آسدديبهدداي اجتمدداعي در ميددان مددردان ،مشددکالت

اجتماعي  -فرهنگي و آموزشي مانند عوامل اقتصدادي ،شدايد

اقتصادي ،فقر ،بيکاري و مشکالت درون خدانواده و  ...اسدت

بيشتر بر تمايالت و انگيزههاي افدراد نفدوذ دارندد .همهندين،

كه درجامعه وجود دارد و نيز تأثيري است كه بر خانوادههدا و

ذكايي ( )7911پژوهشدي بدا عندوان جواندان ،جهدانيشددن و

سرپرست خانوارها داشتهاند و در گروه سني جواندان معمدوالً

1

افراد بهدليل افکار و احساس پوچي ،نوميدي ،احسداس گنداه،

Riesa & Issa
Inglis and Greenglass

2
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افسردگي ،اعتياد ،احساس شکست ،بحرانهداي حداد عداطفي،

سرزمينهاي باستاني اقوام ايراندي و داراي ميدراث درخشدان از

بيماريهاي شديد و نداشتن سعه صدري در كنار ساير عوامل

تمدن و فرهن

كهن با قدمت سه هزار سال است .اين شدهر در

اجتماعي باعث آسيب اجتماعي شده است .در مطالعدة ديگدر،

طول چند دهة گذشته سهم عمدهاي از جمعيت مهاجران شهري

بيابان گرد و جوادي ( ،)7919سالمت روانشناختي نوجوانان و

و روستايي داخل و خارج از استان را پذيرفته و براسداس نتدايج

جوانان شهر تهران را بررسي كردند .نتايج تجزيه و تحليل آنها

سرشماري  7937با جمعيدت  114،114نفدر بده تنهدايي حددود

نشان داد  %43/9افراد ،بيمار يا مشکوك به بيمار رواني هستند

نيمي از كل جمعيت استان را در خود جاي داده است.

اخددتالل در كدداركرد اجتمدداعي ،شددايعتددرين اخددتالل در بددين

سازمان ملل متحد در تعريف جوانان ،محدودة سني  71تا

پاسخگويان بوده است سالمت رواني مدردان بديش از زندان و

 42سال را در نظر گرفته است امدا براسداس تعريدف وزارت

افراد مجرد بيش از متأهل بوده است با افزايش سدن از ميدزان

ورزش و جوانان ،محدوده سني  71-43سدال ،سدنين جدواني

سالمت رواني افراد كاسته شده است دانشآموزان ،بيشتدرين

قلمداد شدده اسدت (عباسدي شدوازي و همکداران .)2 :7932 ،مقالدة

سالمت رواني و افدراد بيکدار و خدانمهداي خاندهدار كمتدرين

حاضر نيز بر مبناي تعريف دوم ،محدوده سني  71-43سال را

سالمت رواني را داشدتند .دورندابوش و همکدارانش (،)2001

بهعنوان دورة جواني مبناي تحليل قرار داد است .جامعة هدف

پژوهشي با عنوان روابط خانواده و مدرسه و پيوسدتگي آن بدا

در اين پژوهش شامل تمامي جواندان بدا سدنين  71-43سدالة

رفتارهاي انحرافي جوانان در اجتماعات و گروههداي مختلدف

عضو خانوارهاي معمولي ساكن در شهر يزد است .تعداد ايدن

انجام دادهاند و به اين نتيجه رسيدهاند كه خانواده و مدرسه در

جوانددان در سرشددماري  7937برابددر  714732نفددر اسددت كدده

كاهش انحراف جوانان از قبيل سيگاركشيدن ،استفاده از الکل،

 21070نفر از آنهدا در گدروه سدني  71-73سدال 12073 ،در

استفاده از ماري جوانا ،بزهکاري و ديگدر رفتارهداي انحرافدي

گروه سني  47-42سال و  07111نفر در گدروه سدني 41-43

نقش مؤثري دارند.

سال قرار دارند.
9

بنابراين ،بررسي مطالعدات و پدژوهش هداي انجدامشدده در

حجم نمونده بدا اسدتفاده از جددول كرجسدي و مورگدان

حوزة جوانان نشان داد بدا وجدود اينکده پدژوهشهداي زيدادي

( 277 ،)1970نفر تعيين شد و نموندههدا بدا اسدتفاده از روش

دربددارة جوانددان انجددام شددده اسددت ،شددناخت دقيددق علمددي و

نمونهگيري خوشدهاي و بدا ابدزار پرسدشنامدة محقدقسداخته

همهجانبة ابعاد مختلف در حوزة جوانان ازجمله نيازها و مساپل

گردآوري شد كه تعيين روايي محتوي و ظاهري پرسشنامه با

آنان ،ضرورت اساسي بهلحاظ علمي و سياستگذاري دارد.

استفاده از تأييد خبرگان امر صورت گرفت.
بهمنظور بررسي نيازهدا و مشدکالت جواندان 91 ،آيدتم از

روش و دادههای پژوهش

نيازها و اولويتهاي جوانان در قالب  2بُعد كلي اقتصدادي (0

روش پژوهش حاضر توصيفي  -پيمايشي 7و پژوهش از نظدر

آيتم) ،اجتمداعي ( 1آيدتم) ،آموزشدي  -فرهنگدي و هندري (3

نوع ،كاربردي 4است ضمن اينکه بهلحاظ معيار زمان ،مقطعدي

آيدددتم) و تفريحدددي  -ورزشدددي ( 79آيدددتم) تددددوين شدددد.

و بهلحاظ معيار وسعت ،پهنانگر است.

پاسخدهنددگان هريدک از مدوارد را از نظدر اهميدت و ميدزان

شهر يزد بهعنوان ميدان پژوهش اين پيمدايش ،مركدز اسدتان

رضايت از عملکرد ارزشگدذاري كردندد .بدراي انددازهگيدري

يزد و بزرگترين شهر آن محسوب ميشود .منطقة يزد يکدي از

مؤلفهها از پاسخگويان خواسته شد ميدزان اهميدت هركددام از
نيازها را در يک مقياس  7تا  77نمرهگذاري كنند .همهنين در

Descriptive-Survey Research
Applied Research

1
2

Kerjcie & Morgan

3
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پرسش جداگانهاي خواسته شد رضايت پاسخگويان از اجدراي

كاربرد اين الگو بايد شاخصهايي تحليل شوند كه قرار اسدت

سياستهاي رفاهي در هريک از آيتمها را در مقياس  7تدا 77

مشخص شوند .درواقع ،اثربخشي اين الگو به طدور شدديد بده

نمرهگذاري كنند.

شاخصها يا مؤلفههاي تحليلي آن وابسدته اسدت بندابراين در

تعيين آيتم هاي مربوط به هريک از ابعاد و حوزههاي نيداز

هر حيطدهاي ،نخسدتين گدام در بهدرهگيدري از الگدوي ،IPA

جوانان با نظرخواهي از تعدادي صداحبنظدران و متخصصدان

شناسددايي مؤلفددههددا در آن

زميندده اسددت (فتحدديواجارگدداه و

صورت گرفت .برمبنداي بدهكدارگيري ايدن معيدار تخصصدي،

همکاران.)11 :7937،

نيازهايي نظير اشتغال ،مسدکن ،درآمدد و  ...در حدوزة نيازهداي

در الگوي  ،IPAدادههاي مربوط به ميزان اهميت و سدطح

اقتصددادي و نيازهددايي نظيددر افددزايش وجددود امنيددت اجتمدداعي،

عملکرد هريک از آنها بدا اسدتفاده از پرسدشنامده جمدعآوري

سالمت رواني و اجتماعي ،وجود برنامههاي مشاركت جوانان و

ميشود .براي اين منظور از پاسخگويان دربدارة هدر مؤلفده دو

 ...در حوزة نيازهداي اجتمداعي گدروهبنددي شددند .همهندين،

سؤال ميزان اهميت مؤلفة مدنظر و سطح عملکرد در آن مؤلفه

نيازهددايي نظيددر نيدداز بدده وجددود كتابخاندده ،وجددود كددالسهدداي

پرسيده ميشود.

آموزشي ،كانونهاي فرهنگي  -هندري و  ...در حدوزة نيازهداي

هر مؤلفه در دو بُعد اهميت و عملکرد سنجيده مديشدود.

آموزشي ،فرهنگي و هنري و نياز به پارك و تفريحگاه ،استخر و

دادههاي مربوط به سطح اهميت و عملکدرد شداخصهدا روي

 ...جز نيازهاي تفريحي و ورزشي گروهبندي شدند .بدهمنظدور

يک شبکة دو بُعدي نمايش داده ميشوند كه در آن ،محدور

ارزيابي شيوة به كار گرفته شده براي گروهبندي حوزههداي نيداز

نشان دهندة بُعد اهميت و محور  Yنشاندهنددة بُعدد عملکدرد

نيز بهطور همزمان از يک تحليل عامل اكتشافي استفاده شدد كده

اهميت  -عملکدرد ناميدده

نتايجي هماهن

است .اين شبکة دو بُعدي ،ماتري
ميشود .ماتري

با گروهبندي استفادهشده نشان داد.

X

اهميت – عملکرد ،چهار ناحيه (يدا چدارك)

دادههاي پژوهش براساس آماره هداي توصديفي و جدداول

دارد و در هر چارك ،راهبرد خاصي قرار گرفته اسدت كده بده

توافقي تحليل شد .از الگوي تحليدل اهميدت  -عملکدرد 7نيدز

فرايند تصميمگيري كمک مي كند .از ايدن مداتري

بده منظدور

استفاده شد.

شناخت درجه اولويت شاخصها براي بهبود استفاده ميشدود

تجزيدده و تحليددل اهميددت  -عملکددرد ( )IPAيکددي از

(خليفه و رضوي.)93 :7937 ،

روشهاي تحليل شکاف است .تحليل اهميت  -عملکرد ،ابزار

جدول  7از دو محور تشدکيل شدده اسدت كده محدور

X

مددؤثري بددراي ارزيددابي موقعي دت رقددابتي سددازمان ،شناسددايي

نشدداندهندددة اهميددت فرايندددهاي قابددل بهبددود و محددور

Y

فرصتهاي پيشرفت ،طراحدي اسدتراتژيهدا و اراپدة خددمت

نشاندهندة ميزان رضايت از عملکرد هريدک از ايدن فراينددها

 .)Lucas,ايددن تکنيدک امکددان مقايسدة

است .تحليلهايي براساس محل قرارگرفتن در هريدک از ايدن

هدفمنددد اسددت

(2005

همزمان اهميت ويژگيهاي مختلف يک شداخص و عملکدرد

مناطق انجام ميشود كه به شرح زير است:

مربوط به آن ويژگيها را فراهم و براساس اين مقايسده ،نقداط

ناحیه  :1فرايندهاي موجود در اين ناحيه ،اهميدت زيداد و

قوت و ضعف آن را مشخص ميكندد .بددينترتيدب ،عدواملي

عملکرد مناسبي دارند .فرايندهاي موجود در اين ناحيده بدراي

شناسايي ميشوند كه براي جامعة هدف اهميت بيشتري دارند

بهبود در اولويت دوم قرار دارند.
ناحیه  :2فرايندهاي موجود در اين ناحيده اهميدت زيدادي

(ضيايي و عباسپور.)19 :7937 ،
الگوي  IPAبهلحاظ مفهومي ،چندشاخصه است .بهمنظدور

دارند اما عملکرد آنها پايين است .ايدن فراينددها در اولويدت
اول پروژههاي بهبود قدرار دارندد و بده توجده بيشدتر نيازمندد

Importance-Performance Analysis: IPA

1
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حاضر وجود ندارد.

هستند.
ناحیه  :3فرايندهاي موجود در اين ناحيده ،اهميدت كدم و
عملکرد پاييني دارند و نياز به بهبدود در ايدن ناحيده در زمدان

ناحیه  :4فرايندهاي موجود در ايدن ناحيده درزميندة خلدق
ارزش اهميت كمي دارند اما عملکرد آنها باال است.

جدول  -1الگوی تحلیل اهمیت-عملکرد
ناحیة چهارم
اهميت كم  /رضايت زياد

ناحیة اول
اهميت زياد  /رضايت زياد

هدردادن منابع

كار به همين روال ادامه يابد

ناحیة سوم
اهميت كم  /رضايت كم

ناحیة دوم
اهميت زياد  /رضايت كم

اولويت كمتر

اينجا تمركز كنيد

یافتههای پژوهش

پاسخگويان مجرد و  %91/7متأهل بودهاند .همهنين %11/1 ،از

جدول  ،4خالصه توصيفي از مشخصدههداي جمعيتدي نموندة

پاسخگويان ،تحصيالت دانشگاهي و  %70/9تحصيالت ديدپلم

مطالعهشده را نمدايش مديدهدد .باتوجدهبده جددول ،نيمدي از

داشته اند .ازنظر وضعيت اشتغال %17/9 ،از پاسخ گويان ،شامل

پاسخگويان مرد و نيمي ديگر زن هستند %41 .از پاسدخگويدان

و  %23بيکار بودهاند .نزديدک بده  %17از پاسدخگويدان ،محدل

در گروه سني  71-73سال %94/4 ،گروه سني  47-42سدال و

اقامت و محل تولد آنها شهر يزد بوده است و بومي شدهر يدزد

 %24/1در گددروه سددني  41-43سددال قددرار دارنددد %12/1 .از

محسوب ميشوند.

جدول  -2خالصه توصیفی از مشخصههای جمعیتی نمونة مطالعهشده شهر یزد1331 ،
مشخصههاي جمعيّتي
سن
جن
وضعيّت تأهل

سطح تحصيالت

وضعيّت اشتغال
سابقه مهاجرت

 71-73ساله
 47-42ساله
 41-43ساله
مرد
زن
مجرد
متأهل
ابتدايي و كمتر
راهنمايي
دبيرستان
ديپلم
پيشدانشگاهي
دانشگاهي
شامل
بيکار
همين استان
خارج از استان

فراواني
مطلق
777
743
707
477
477
411
727
74
72
20
13
43
440
477
731
973
03

نسبي
41/7
94/4
24/1
17/7
17/7
12/1
91/7
9/7
9/1
77/1
70/9
0/9
11/1
17/9
23/7
03/1
73/1
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همددانگونددهكدده ذكددر شددد ،در ايددن پددژوهش بددهمنظددور

مقادير ،ميانگين بسياري از مؤلفهها روي هدم منطبدق هسدتند.

اولويت بندي نيازهاي جوانان ،پرسشنامدة ارزيدابي اهميدت -

كمترين مقدار «اهميت» در بين  91مؤلفه( 1/09 ،وجود مراكدز

عملکرد فرايندهاي قابل بهبود طراحي شدد و جواندان 71-43

بازيهاي كامپيوتري) و بيشترين مقدار آن ( 1/11امکان داشتن

سال آن را تکميل كردند و در نهايت اولويدتبنددي نهدايي بدا

يک شغل خوب و باثبات) از مقدار  77بدوده اسدت .ميدانگين

استفاده از ماتري

ارزيابي اهميت  -عملکرد مشخص شد.

نمودار  ،7مداتري

«اهميت»  0/43است .كمترين مقدار «عملکرد» نيز در بدين 91

ارزيدابي اهميدت  -عملکدرد نيازهداي

مؤلفه با رقم ( 9/71وجود تورهاي گردشگري (يزدگدردي)) و

جوانان را نشان ميدهد .اين نمودار ،نمداي كلدي از  91مؤلفدة

بيشترين مقدار آن با رقم ( 1/44وجود كافيشاپ و رسدتوران)

سنجششده در پرسشنامه را نمايش ميدهد و بهدليل نزديکي

از مقدار  77بوده است .ميانگين «عملکرد» نيز  2/14است.

نمودار  -1ماتریس ارزیابی اهمیت  -عملکرد نیازهای جوانان -شهر یزد1331 ،

باتوجهبه تعداد زياد مؤلفههاي اهميت و عملکرد ،اراپدة آن

در تمام ادوار و در همة اجتماعات نقش مهمدي دارد و چدرخ

در يک ماتري  ،برازش كاملي از تمام مؤلفهها ندارد بندابراين

زندگي بشر به دور آن ميچرخد .اهميت مساپل اقتصادي تنها

در ادامدده ،نيازهدداي جوانددان در  2بُعددد اقتصددادي ،اجتمدداعي،

به اين دليل نيست كه تأمين آزادي ،اسدتقالل و حيدات مدادي

آموزشي  -فرهنگي و هنري و تفريحدي  -ورزشدي در قالدب

مردم بدون آن امکان ندارد بلکه به اين دليل نيز حاپز اهميدت

ارزيابي اهميت  -عملکرد بدراي هدر

است كه پيوند نزديکي بدا مسداپل زيربندايي جامعده حتدي بدا

جداول تحليل و ماتري

بُعد جداگانه اراپه ميشود.

مساپل اخالقي دارد .اهميدت اقتصداد نيدز در زنددگي جواندان
ميرقابل انکار نيست و درواقع نيازهاي اقتصادي از مهدمتدرين

ماتریس نیازهای اقتصادی
اقتصاد از اصول اساسي و مساپل مهم زندگي انسانهاست كده

نيازهاي جوانان محسوب ميشود.
در اين پژوهش بهمنظور اولويتبندي نيازهاي مهم جوانان

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930
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در بُعد اقتصادي و عملکرد سازمانها و نهادهداي مدرتبط از 0

چندددان رضددايتبخددش نبددوده و تفاضددل ميددانگين اهميددت –

مؤلفه استفاده شد كه در جدول  9به آنهدا اشداره شدده اسدت.

عملکرد اين مؤلفه  2/12است .براي درك بهتر ،مؤلفههاي بُعد

باتوجهبه جدول در بين مؤلفههاي بُعد اقتصادي ،امکان داشتن

اقتصادي در نمودار  4براساس جدول الگوي تحليل اهميت –

يک شغل خوب و باثبات ،بيشترين ميانگين اهميت را از منظر

عملکرد تحليل و تفسير ميشود.

جوانان داشته است درحاليكه عملکرد سازمانها در اين بُعدد
جدول  -3ارزیابی اهمیت  -عملکرد نیازهای اقتصادی جوانان -شهر یزد1331 ،
نام مؤلفه

ردیف

کد مربوط

میانگین

میانگین

تفاضل اهمیت -

به مؤلفه

اهمیت

عملکرد

عملکرد

7

امکان داشتن يک شغل خوب و باثبات

p1

1/11

2/97

2/12

4

امکان كسب درآمد

p2

1/07

2/20

2/42

9

توانايي تأمين مخارج زندگي

p3

1/14

2/27

2/44

2

امکان صاحبخانهشدن و تهية منزل مسکوني

p4

1/27

9/11

2/12

1

امکان خريد خودروي مناسب

p5

1/72

2/41

9/11

1

امکان مسافرت بين شهري

p6

0/04

1/72

4/11

0

امکان مسافرت خارج از كشور

p7

0/71

2/74

4/31

همانطوركه در باال اشاره شد ،نمودار  ،4ماتري

ارزيدابي

اهميت – عملکرد نيازهاي اقتصادي جوانان را نشان ميدهدد.

در اين ماتري  0 ،مؤلفه با كدد مربدوط بده خدود (جددول )9
قرارگرفته است.

نمودار  -2ماتریس ارزیابی اهمیت  -عملکرد نیازهای اقتصادی جوانان -شهر یزد1331 ،
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امکان مسافرت بين شدهري در ناحيدة اول مداتري

17

قدرار

و ارتباط ميان افراد شکوفا ميشود و شکل ميگيرد .ازايدنرو،

بيانكنندة اهميت و رضدايت

رشد و كمال و شکوفايي ابعاد وجودي انسان نيز تنها در پرتدو

زياد اسدت بندابراين ،اسدتمرار وضدع موجدود در ايدن زمينده

زندگي اجتماعي و پذيرش مسئوليتهاي اجتماعي امکانپدذير

مطلوب خواهد بود.

است .نيازهاي اجتماعي از ترجيهاتي ناشي ميشوند كه انسدان

گرفته است .اين ناحيه از ماتري

ناحية دوم ماتري  ،اهميت زياد مؤلفده و رضدايت كدم را

آنها را از طريق تجربه ،جامعهپذيري و رشد فرا ميگيرد .بعدد از

نشان مديدهدد كده بايدد بدر آن بيشدتر تمركدز شدود در بدين

اينکه انسان ،نيازهاي اجتماعي را كسب كرد ،آنها را بدهصدورت

مؤلفههاي اقتصادي ،امکان داشتن يک شغل خدوب و باثبدات،

تواناييهاي هيجاني و رفتاري تجربه مديكندد كده مشدو هداي

امکان كسب درآمد ،امکان صداحبخاندهشددن و تهيدة مندزل

موقعيتي خاصي ،آنها را فعال ميكنند .نيازهاي اجتماعي جواندان

مسکوني و امکان خريد خودروي مناسب در ناحيدة دوم قدرار

نيز در تعامل با جامعه شکل ميگيرد و ازآنجداييكده مهدمتدرين

گرفته است كه بيان ميكند اهميت اين  2مؤلفه بدراي جواندان

بُعد شخصيت آدمي ،بُعد اجتماعي اوست ،نيازهاي اجتماعي نيز

در بُعد اقتصادي بوده اسدت درحداليكده عملکدرد دولدت در

اهميت فراواني دارد كه اين نيازها در قشدر جدوان از اهميدت و

اجراي سياستهاي رفاهي جوانان ضعيف بوده است و بايد بر

اولويت بيشتري برخوردار است.

اي دن مددوارد تمركددز بيشددتري از سددوي دسددتگاههدداي مسددئول
سياستگذاري و برنامهريزي جوانان صورت گيرد.

در اين پژوهش بهمنظور ارزيابي نيازهاي اجتماعي جوانان
از  1مؤلفه استفاده شدده كده در جددول  2اراپده شدده اسدت.

ناحية سوم از مداتري  ،اهميدت و رضدايت كدم را نشدان

گسترش امنيت اجتماعي از نيازهاي اجتماعي جوانان است كه

ميدهد كه بيانكنندة اولويت كمتر مؤلفههاي قرارگرفته در اين

ازنظر آنها اهميت فراواني دارد بهگونهايكه ميدانگين اهميدت

ناحيه است .از بين مؤلفههاي اقتصادي ،امکان مسافرت خدارج

اين مؤلفه  1/01است .ازنظدر عملکدرد دسدتگاههداي اجرايدي

از كشور در اين ناحيه قرار گرفته است كه اولويت كمتدر ايدن

مسئول حوزة تأمين نيازهاي اجتماعي در ايدن زمينده ،تفداوت

مؤلفه را از ساير مؤلفهها نشان ميدهد.

اهميت  -عملکرد محاسبه شده اسدت كده ايدن مقددار نشدان
ميدهد تاحدي عملکرد در اين مورد مناسدب بدوده اسدت .در
ادامه براي بررسي و تحليل دقيقتر مؤلفههاي بُعدد اجتمداعي،

ماتریس نیازهای اجتماعی
انسانها از همان آماز آفرينش پدي بردندد هدوش ،اسدتعداد و

ماتري

اهميت  -عملکرد اراپه و تفسير ميشود.

توانمنديهاي نهفتة درون هر فرد در فرايند زنددگي اجتمداعي
جدول  -4ارزیابی اهمیت و عملکرد نیازهای اجتماعی جوانان -شهر یزد1331 ،
کد مربوط

میانگین

میانگین

تفاضل اهمیت -

به مؤلفه

اهمیت

عملکرد

عملکرد

1/01

1/10

4/13

2/13

9/12
9/74

ردیف

نام مؤلفه

7

گسترش امنيت اجتماعي

P8

4

توسعه و افزايش سالمت رواني و اجتماعي

P9

1/19

9

امکان ادامه تحصيل بدون دمدمه

P10

1/71

2/32

2

فراهمبودن زمينة ازدواج

P11

1/74

2/43

9/09

1

وجود سروي هاي حمل و نقل عمومي

P12

0/31

2/31

4/79

1

وجود برنامههاي مشاركت جوانان

P13

0/97

2/73

9/47
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نمودار  ،9مداتري

ارزيدابي اهميدت  -عملکدرد نيازهداي

اجتماعي جوانان را نشان ميدهد .در اين ماتري

كد مربوط به خود (جدول  )2قرار گرفتهاند.

 1مؤلفده بدا

نمودار  -3ماتریس ارزیابی اهمیت  -عملکرد نیازهای اجتماعی جوانان -شهر یزد1331 ،

در ناحية  7ماتري  ،مؤلفههداي موجدود ،اهميدت زيداد و

رواني و اجتماعي و وجدود برنامدههداي مشداركت جواندان از

عملکرد مناسب دارند .در بُعد اجتمداعي ،نيازهداي جواندان از

ديگر نيازهداي اجتمداعي مطدرحشدده اسدت كده در ناحيدة 4

قبيل امکدان ادامده تحصديل بددون دمدمده ،گسدترش امنيدت

ماتري

جاي گرفتهاند .قرارگرفتن مؤلفهها در ايدن ناحيده بده

اجتماعي و وجود سروي هاي حمل و نقل عمدومي ارزيدابي

اين معناست كه باتوجهبه اهميت فراوان اين مؤلفهها ،عملکدرد

قدرار گرفتدهاندد

مناسبي در اين زمينههدا وجدود نددارد و رضدايت كدم اسدت

بنابراين گفتني است باتوجهبه اهميت زياد اين مؤلفههدا بدراي

بنابراين ،بايد عملکدرد مناسدب در ايدن زمينده شدکل گيدرد و

جوانان ،عملکرد سازمانها و دستگاههاي اجرايي نيدز مطلدوب

متمركز شود .اين مؤلفهها در اولويدت اول پدروژههداي بهبدود

بوده اسدت و بدا قرارگدرفتن ايدن مؤلفدههدا در ايدن ناحيده از

قرار دارند و به توجه بيشتري نيازمند هستند.

شدهاند كه اين سه مؤلفه در ناحيه  7ماتري

ماتري

رضايت اميدواركنندهاي از سوي جوانان وجود دارد و

اين روند بايد ادامه پيدا كند.

ماتریس نیازهای آموزشی  -فرهنگی و هنری

در ناحية  ،4مؤلفههاي موجود ،اهميت زيدادي دارندد امدا

نياز در جامعة انساني ،بستر و مفهومي گسدترده و چنددوجهي

ارزيابي عملکردها در اين مؤلفهها بده تقويدت جددي نيازمندد

دارد .از يکسو ابعادي مادي ،عيني و انضدمامي مانندد نيداز بده

است .فراهمبدودن زميندة ازدواج ،توسدعه و افدزايش سدالمت

مذا ،مسکن ،سالمت و بهداشدت را دربرمديگيدرد و از سدوي

19
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ديگر ناظر بر وجوهي نمادين ،كيفي و معنايي است مانند نياز

جدول  1ذكر شدهاند .در بين مؤلفههاي ايدن بُعدد از نيازهداي

به آموزش ،تربيت ،تعلق ،هنر ،مطالعه و  . ...نيازهاي فرهنگدي

جوانان ،شرايط مناسب استفاده از اينترنت (اينترنت پرسرعت)

 -هنري در حوزههاي نيازهاي نمادين و معنايي جداي دارندد.

در اولويت نيازهداي اجتمداعي قدرار گرفتده اسدت و تفاضدل

اين نيازها در پرتوي تحوالت اقتصادي و اجتمداعي دگرگدون

اهميت و عملکرد نشان ميدهد تا حدي اين نياز برآورده شده

ميشوند و از حالت ساده و محدود به پيهيده و متنوع تحدول

است .درواقع امروزه ،اطالعرسانى در بستر فناور ارتباطدات

مييابند .اين تحدول و دگرگدوني نيازهدا در بدين قشدر جدوان

و اينترنددت ،سددرعتى وصددفناپددذير يافتدده و زمددان و مکددان را

جمعيت ،گاهي با شدت بيشتري مالحظه ميشدود كده توجده

درنورديده است و هيچ مانعى را بر سر راه خود بر نمدىتابدد

بيشتري را ميطلبد.

بنابراين ،نياز به اينترنت به مهمترين نياز آموزشي  -فرهنگي و

در اين پژوهش براي ارزيابي اهميت نيازهداي آموزشدي -

هنري جوانان تبديل شده است .در ادامده ،مداتري

فرهنگي و هنري از  3مؤلفه استفاده شده است كه مؤلفههدا در

عملکرد اين بُعد از نيازها اراپه و تحليل ميشود.

اهميدت -

جدول  -1ارزیابی اهمیت و عملکرد نیازهای آموزشی ،فرهنگی و هنری جوانان -شهر یزد1331 ،
ردیف

نام مؤلفه

7
4
9
2
1
1
0
1
3

شرايط مناسب استفاده از اينترنت (اينترنت پرسرعت)
وجود كتابخانههاي عمومي
وجود كالسهاي آموزشي مختلف (زبان ،كامپيوتر)
شرايط مناسب استفاده از فضاي مجازي
وجود كالسهاي هنري (آموزش موسيقي ،بازيگري ،اجرا و )...
وجود كانونهاي فرهنگي جوانان
وجود سينما
وجود كنسرت موسيقي و تئاتر
وجود گالريهاي هنري

نمودار  ،2مداتري

کد مربوط

میااانگین

میااانگین

تفاضل اهمیت -

به مؤلفه

اهمیت

عملکرد

عملکرد

0/32
0/91
0/92
0/49
0/73
0/70
0/79
1/1
1/99

1/1
1/41
1/11
1/13
2/04
2/92
2/04
9/21
9/19

4/22
4/7
7/01
7/12
4/90
4/09
4/97
9/92
4/0

p14
p15
p16
p17
p18
p19
p20
p21
p22

ارزيدابي اهميدت  -عملکدرد نيازهداي

دارند و به بهبود در زمان حاضر نياز ندارد .وجود كدانونهداي

آموزشي  -فرهنگي و هنري جوانان را نشان ميدهدد .در ايدن

فرهنگددي جوانددان ،كددالسهدداي هنددري (آمددوزش موسدديقي،

ماتري  3 ،مؤلفه با كد مربوط به خود (جدول  )1قرار گرفتده

بددازيگري ،اجددرا و  ،)...سددينما ،كنسددرت موسدديقي و تئدداتر و
گالريهاي هنري در ناحية سوم مداتري

است.
شرايط مناسدب اسدتفاده از اينترندت ،وجدود كدالسهداي
آموزشددي مختلددف (زبددان ،كددامپيوتر) و وجددود كتابخانددههدداي

قدرار گرفتده اسدت.

درواقع اين مؤلفهها بايد در اولويت پايينتري قرار گيرند زيرا
اهميت اين مؤلفهها از سوي جوانان احساس نشده است.

عمومي ازجمله مؤلفههداي ايدن بُعدد بدوده كده در ناحيدة اول

شرايط مناسب استفاده از فضاي مجازي در ناحيدة چهدارم

قرار گرفته است .قرارگدرفتن مؤلفدههدا در ايدن بُعدد،

اهميدت – عملکددرد قدرار گرفتدده اسدت .قرارگددرفتن

ماتري

مداتري

اهميت زياد و در مقابدل رضدايت زيداد از عملکدرد نهادهداي

مؤلفهها در اين ناحيه بيان ميكند اين مؤلفههدا اهميدت كمدي

اجرايي درزمينة اين مؤلفهها را نشان ميدهد بنابراين ،بايد اين

دارند اما عملکرد نهادها و دستگاههاي اجرايي در ايدن زمينده

عملکرد ادامه يابد.

مناسب بوده است و ازنظر جوانان بيش از حد به اين مؤلفههدا

در ناحية  ،9مؤلفههاي موجود ،اهميت و عملکدرد پداييني

بها داده ميشود.

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930
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نمودار  -4ماتریس ارزیابی اهمیت  -عملکرد نیازهای آموزشی -فرهنگی و هنری جوانان -شهر یزد1331 ،

ماتریس نیازهای تفریحی  -ورزشی

علت ،منيسازي اوقداتفرامدت نوجواندان و جواندان مسدئله

اوقاتفرامت ،بخش جدايى ناپذير زندگى امدروز اسدت كده

مهمي است و نبايد آن را به برنامههاي محدودي خالصه كرد.

نحوة گذراندن آن ،هم ممکن است سالمت ،رشد و كمالِ فرد

در پژوهش حاضر براي سنجش اهميت نيازهاي تفريحدي

را و هددم كندددي ،انحددراف و انحطدداط آدمددى را سددبب شددود.

 -ورزشي جوانان از  79مؤلفه اسدتفاده شدد كده در جددول 1

به خصوص در دورة نوجواني و جواني ،اوقاتفرامت اهميدت

اراپه شده است .در بين نيازهاي تفريحدي – ورزشدي ،وجدود

زياد دارد زيرا جواندان و نوجواندان از يکسدو بده برقدرار

پارك و تفريحگاهها بيشترين ميانگين اهميت را در بدين سداير

ارتباط با ديگران بهويژه همساالن تمايدل دارندد ،از يکندواختى

مؤلفهها داشته است كه تفاضل اهميت و عملکدرد ايدن مؤلفده

گريزان هستند و در كارها و امور زندگى خود تنوع مىخواهد

نشان مي دهد رضايت كمي در اين زمينه وجود دارد و جوانان

و از سو ديگر ،هنوز به پختگى كامل نرسيدهاندد .بده همدين

از عملکرد سازمانهاي مربوط راضي نيستند.

جدول  -6ارزیابی اهمیت و عملکرد نیازهای تفریحی -ورزشی جوانان -شهر یزد1331 ،
ردیف

نام مؤلفه

7
4
9
2
1
1
0
1
3
77
77
74
79

وجود پارك و تفريحگاه
وجود استخر
وجود سالنهاي ورزشي
وجود پاركها و بوستانهاي مخصوص بانوان
وجود مراكز خريد و مجتمعهاي تجاري
وجود زمينهاي فوتبال و واليبال و ...
وجود تورهاي گردشگري (يزدگردي)
وجود كافيشاپ و رستوران
وجود فضاهاي مخصوص دوچرخهسواري
وجود انجمنهاي كوهنوردي ،كويرنوردي و ...
وجود پيستهاي اسبسواري ،موتورسواري و ماشينسواري
وجود مراكز بازيهاي كامپيوتري
موزه يا مکانهاي ديدني

کد مربوط

میانگین

میااانگین

تفاضل اهمیات

به مؤلفه

اهمیت

عملکرد

 -عملکرد

1/74
0/12
0/12
0/91
0/94
0/47
0/71
0/79
0/74
1/31
1/11
1/09
1/11

9/13
2/12
2/19
9/23
1/41
2/21
9/71
1/44
9/24
9/03
9/11
1/97
2/71

2/79
9/77
4/17
9/11
4/70
4/01
9/77
7/17
9/17
9/71
9/47
7/24
4/10

p24
p25
p26
p27
p28
p29
p30
p31
p32
p33
p34
p35
p36

ارزيابي نيازهاي جوانان و اولويتهاي سياستي مرتبط با آنان در شهر يزد با به كارگيري الگوي اهميت  -عملکرد

نمودار  ،1مداتري

ارزيدابي اهميدت  -عملکدرد نيازهداي
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 79مؤلفه با كد مربوط به خود (جدول  )1قرار گرفته است.

تفريحي  -ورزشي جوانان را نشان ميدهد .در ايدن مداتري ،

نمودار  -1ماتریس ارزیابی اهمیت  -عملکرد نیازهای تفریحی  -ورزشی جوانان -شهر یزد1331 ،

اهميت زياد مؤلفه و رضايت زياد عملکدرد در ناحيدة اول

اسددبسددواري ،موتورسددواري و ماشددينسددواري و تورهدداي

مشاهده ميشود .در بين نيازهاي تفريحي – ورزشدي،

قرار گرفتهاندد كده اولويدت

ماتري

گردشگري در ناحية سوم ماتري

وجود مراكز خريد و مجتمعهاي تجاري در ايدن ناحيده قدرار

پايين اين مؤلفهها براي جواندان نسدبت بده سداير مؤلفدههداي

گرفته است .وجود سالنهاي ورزشي و استخر روي مداتري

تفريحي – ورزشي را نشان ميدهد.

است

وجود مراكز بازيهاي كامپيوتري ،كافيشداپ و رسدتوران

روي خط ميانگين بوده و بين ناحية اول و دوم ماتري

بنابراين ،عملکرد دربارة اين دو مؤلفه بايد به همين روال ادامه

در ناحية چهارم ماتري

قرار گرفته است .قرارگرفتن مؤلفه در

يابد و متمركزتر شود.

اين ناحيه ،هدررفت منابع را نشان ميدهد كه باتوجهبه اهميت

وجددود پددارك و تفريحگدداه ،پدداركهددا و بوسددتانهدداي
اختصاصي بانوان در ناحية دوم ماتري

قرار گرفته است كه به

كم مؤلفهها براي جوانان عملکدرد نهادهداي اجرايدي بديش از
اهميت آنهاست.

معني اهميت زياد مؤلفه و عملکرد كدم و نارضدايتبخدش در
اين زمينهها است در نتيجه بايد عملکرد مطلوب در آن محقق

تفاوتهای سنی و جنسی در اولویتبندی نیازها

شود.

جدول  ،0اهميت سه دسته از نيازهاي اقتصدادي ،اجتمداعي و

مؤلفههاي وجود موزه يدا مکدانهداي ديددني ،زمدينهداي

تفريحي  -ورزشي جوانان را برحسب جن

و گروههاي سني

فوتبال و واليبال و  ،...فضاهاي مخصدوص دوچرخدهسدواري،

بهصورت مقايسدهاي تحليدل كدرده اسدت .در دسدته نيازهداي

انجمددنهدداي كوهنددوردي ،كويرنددوردي و  ،...پيسددتهدداي

اقتصددادي جوانددان ،در بددين دو جددن  ،تفدداوت معندداداري در

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)07شماره دوم ،تابستان 7930
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ارزيابي از نياز بده «امکدان كسدب درآمدد» و «تواندايي تدأمين

 1/17و  1/91براي زنان) .در ساير نيازهاي اقتصدادي تفداوت

مخارج زندگي» وجود دارد بهطوريكه براي مردان در مقايسه

معناداري بين زنان و مردان وجود نددارد .در بدين گدروههداي

با زنان اين دو نياز اقتصادي اهميت بيشتري دارند (بده ترتيدب

مختلددف سددني نيددز تفدداوت معندداداري در ارزيددابي جوانددان از

با ميانگين اهميدت  1/34و  1/11بدراي مدردان در مقايسده بدا

نيازهاي مختلف اقتصادي مشاهده نميشود.

جدول  -7مقایسة اهمیت نیازهای جوانان برحسب جنس و گروه سنی -شهر یزد1331 ،
ابعاد

جنس

مؤلفهها

اقتصادي

مرد

زن

مقدار آزمون

گروه سنی

T

امکان داشتن يک شغل خوب و باثبات

1/30

1/09

7/723

امکان صاحبخانهشدن و تهية منزل مسکوني

1/17

1/43

7/114

امکان كسب درآمد

1/34

1/17

توانايي تأمين مخارج زندگي

1/11

1/91

4/471

*

7/331

*

مقدار آزمون

11-13

22-24

21-23

1/31

1/10

1/34

7/149

1/13

1/47

1/22

7/139

1/14

1/14

1/09

F

7/413

1/14

1/12

1/17

7/771

امکان خريد خودروي مناسب

1/92

0/31

7/111

1/74

1/77

1/71

7/777

توسعه و افزايش سالمت رواني و اجتماعي

1/07

0/91

7/137

1/07

1/41

1/14

7/911

فراهمبودن زمينة ازدواج

1/72

0/37

7/741

1/71

0/11

1/92

9/390

وجود برنامههاي مشاركت جوانان

0/70

0/29

7/331

1/11

1/74

1/42

7/412

تفريحي -

وجود پارك و تفريحگاه

1/71

0/13

7/747

0/31

0/30

1/77

7/712

ورزشي

وجود پاركها و بوستانهاي اختصاصي بانوان

1/01

0/37

اجتماعي

*

**

معناداري در سطح 7/71

معناداري در سطح 7/77

9/332
***

***

0/97

0/41

1/21

*

7/710

معناداري در سطح 7/777

بخش دوم جدول  ،0تفاوتهاي سني و جنسي مدرتبط بدا

نتايج جدول ،زنان بهطور معناداري بيش از مردان به نيازمنددي

اهميت نيازهاي جوانان را بررسي ميكند .براساس يافتده هداي

به «وجود پاركها و بوستانهداي اختصاصدي بدانوان» اهميدت

تفاوت معنداداري ازنظدر

داده اند بهطوريكه ميانگين اهميت اين نياز نزد زندان  0/37و

اهميت نيازهاي اجتماعي جواندان وجدود نددارد بدااينحدال،

مددردان  1/01اسددت بدداوجوداين ،نتددايج جدددول در اهميددت

مقايسة ديدگاه پاسخگويان برحسب گروه سدني بيدان مديكندد

مؤلفههاي نيازهاي تفريحي  -ورزشي در بين گروههداي سدني

جدول ،در بين پاسخگويان دو جن

بين نيازهاي اجتمداعي مؤلفدة «فدراهمبدودن زميندة ازدواج» از

تفاوت معناداري را منعک

نميكند.

ديدگاه جوانان واقع در گدروه سدني  41-43سدال از بداالترين
درجة اهميت نسبت به دو گروه سني ديگدر برخدوردار اسدت
(با ميانگين اهميت  .)1/92اجراي پ

بحث و نتیجه

آزمون تدوكي مشدخص

تغيير ساختار و شدرايط زنددگي اجتمداعي بدا گذشدت زمدان

كرد تنها اختالف ميانگينها بين دو گروه سدني  47-42و -43

موجب شده است به فراخور اين تغيير و تحول ،نحدوة وقدوع

 41سال ازنظر آماري معنادار است (جددول نتدايج آزمدون در

مباحددث اجتمدداعي تغييددر يابنددد .يکددي از ايددن مباحددث مهددم

اينجا گزارش نشده است).

اجتماعي ،ظهور تغيير و تحوالت اساسي در نيازهداي جواندان

بخش آخر جددول  ،0اولويدتهداي تفريحدي  -ورزشدي

است ازاينرو ،پژوهش حاضر ،نيازهاي جواندان شدهر يدزد را

مقايسه كرده اسدت .براسداس

بررسي و تعيين كرده است .براي ايدن منظدور ،پيمايشدي بدين

جوانان را برحسب سن و جن
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ارزيابي نيازهاي جوانان و اولويتهاي سياستي مرتبط با آنان در شهر يزد با به كارگيري الگوي اهميت  -عملکرد

 277نفر از جوانان شهر يزد ( 477نفر دختدر 477 ،نفدر پسدر)

بنابراين ،عملکرد دستگاههاي اجرايي و سياستگذاري بايد بده

انجام شد .در مجموع %41 ،از پاسخگويان در گروه سدني -73

همين روال ادامه يابد .در ناحية دوم كه مهمترين ناحيه ازنظدر

 71سال %94/4 ،در گروه سني  47-42سال و  %24/1در گروه

اولويتبندي است ،اهميت ،زياد و رضايت عملکدرد ،ضدعيف

سددني  41-43سددال قددرار داشددتهانددد %12/1 .از پاسددخگويددان

بدوده اسدت و تمركددز روي مؤلفدههداي ايددن ناحيده احسدداس

مطالعهشده مجرد بودهاند .همهنين ،ازنظر تحصديالت%11/1 ،

ميشود .در اين پژوهش 77 ،مورد از نيازهاي جواندان در ايدن

از پاسخگويان تحصيالت دانشگاهي داشتهاند و حدود نيمي از

ناحيه قرار گرفدت .نيازهداي بدا اولويدت كدم در ناحيدة سدوم
ماتري

آنها شامل بودهاند.

قرار دارد كه اهميت ،كدم و رضدايت از عملکدرد نيدز

براي تحليل و بررسي دادهها از الگدوي تحليدل اهميدت -

پايين است و  74مؤلفه از نيازها در اين ناحيه جاي گرفت .در

عملکرد استفاده شد .تحليل نيازهاي جوانان با اسدتفاده از ايدن

ناحية چهارم ،سه مؤلفه از نيازها قرار گرفت كه بيدان مديكندد

الگو در ماتريسي  2ناحيهاي انجام شد كده هدر ناحيده ،ميدزان

وضددعيت تددأمين نيازهددا در ايددن بخددش ازنظددر پاسددخگويددان

اهميت مؤلفه و رضايت از عملکرد دستگاههاي اجرايدي در آن

رضايتبخش بوده است.

مؤلفه را نشان داد .براي تحليل بهتر ،نيازهاي جوانان در قالدب

باتوجهبه مؤلفههايي كه براي سدنجش نيازهدا و مشدکالت

 2بُعد اقتصدادي ،اجتمداعي ،آموزشدي  -فرهنگدي  -هندري و

جوانان شهر يزد در پيمايش انجامشده در اين پژوهش مطدرح

تفريحي  -ورزشي طبقهبندي شدند و براساس الگوي تحليدل

شددد ،نيازهدداي جوانددان  71-43سددال اينگوندده اولويددتبندددي

اهميت  -عملکرد تحليل و تبيين شد.

مي شوند .گفتني است اولويتبندي براساس ميانگين اهميت و
عملکرد و تفاضل آنها انجام ميشود.

ناحية اول ماتري  ،اهميت و رضايت زيداد از عملکدرد را
نشان ميدهد كه  77نياز جوانان در اين قسمت جداي گرفدت

جدول  -8اولویتبندی نیازهای جوانان براساس تفاضل میانگین اهمیت و عملکرد  -شهر یزد1331 ،
میااانگین

میاااانگین

تفاضل اهمیت -

اهمیت

عملکرد

عملکرد

1/11

2/97

2/12

1/27

9/11

2/12

4

امکان كسب درآمد

اقتصادي

1/07

2/20

2/42

9

توانايي تأمين مخارج زندگي

اقتصادي

1/14

2/27

2/44

2

وجود پارك و تفريحگاه

تفريحي  -ورزشي

1/74

9/13

2/79

1

امکان خريد خودروي مناسب

اقتصادي

1/72

2/41

9/11

1

وجود پاركها و بوستانهاي اختصاصي بانوان

تفريحي  -ورزشي

0/91

9/23

9/11

0

توسعه و افزايش سالمت رواني و اجتماعي

اجتماعي

1/19

2/13

9/12

1

فراهمبودن زمينه ازدواج

اجتماعي

1/74

2/43

9/09

3

وجود برنامههاي مشاركت جوانان

اجتماعي

0/97

2/73

9/47

اولویتبندی نیازها
7

امکان داشتن يک شغل خوب و باثبات
امکان صاحبخانهشدن و تهية منزل مسکوني

نيازهدداي ذكرشددده در جدددول  ،1در ناحيددة دوم مدداتري
اهميت  -عملکرد قرار گرفتهاند يعني اهميت زياد و رضدايت

حوزه نیاز
اقتصادي

از عملکرد پايين دستگاههاي اجرايي از سوي جوانان براي اين
نيازها عنوان شده است .بنابراين ،پ

از اولويدتبنددي نيازهدا
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بايد اهميت اين نيازها بده ترتيدب ذكدر شدود و سدازمانهدا و

سياستها نيز بايدد شدرايط كدار و كسدب شدغل را بدراي

دستگاههاي اجرايي معرفي شوند كده شدرح وظدايف آنهدا در

جوانان جامعه فراهم آورند .بيکاري ،عامل بسياري از خطرات

حيطة اين نيازهاست.

براي جامعه و جوانان است .بيکاري اگر به فقدر منجدر شدود،

امکددان داشددتن يددک شددغل خددوب و باثبددات و امکددان

اساس اعتقادات و ايمان را با مشکل مواجه ميكند و جامعه را

صاحبخانهشدن و تهية منزل مسکوني ،دو مدورد از نيازهداي

در سراشيبي سقوط و ناامني قرار مديدهدد .در بدين نهادهدا و

جوانان محسدوب مديشدود كده تفاضدل ميدانگين يکسداني را

دستگاههاي اجرايي ،وزارت كار و رفاه اجتماعي ،سازمان فندي

داشتهاند .دسترسي به اشتغال پايدار يکدي از نيازهداي اساسدي

و حرفهاي و بنياد ملي نخبگان ميتوانند فعاليتهاي مهمدي را

جوانان بوده است و فراهمكردن بستر مناسب بدراي دسترسدي

درزمينة اشتغال جوانان و اشدتغال افدراد تحصديلكدرده انجدام

به آن ،يکي از وظايف اساسي دولتهدا و خدانواده محسدوب

دهند .بنابراين ،براي ارتقاي عملکرد در اين بخش راهبردهدا و

ميشود .از طرفي جوانان بهعنوان سرماية ملي و نيروي اساسي

راهکارهاي سياستي و اجرايي ذيل پيشنهاد ميشود:

توليد و رشد اقتصادي ،بدون داشتن شغل مناسدب و آينددهاي

 ايجاد بانک اطالعات نيازسنجي اشتغال جوانان

روشن در اين زمينه با چالشي جدي روبهرو خواهندد شدد .بدا

 شناسايي فعاليتها و مشامل ميررسمي جوانان و نظدارت

وجود تالشهاي دولت براي ايجداد اشدتغال و كداهش ميدزان
بيکاري ،نياز به فرصت شغلي بيشتر بهدليل افزايش ميزان رشد
جمعيت جوان همهنان احساس ميشود.
اطالعات مركز آمار ايران نشان ميدهد كه در بهدار ،7931
 %74/4از جمعيت فعال (شامل و بيکار) بيکدار بودندد .روندد
تغييرات ميزان بيان ميكند اين شاخص نسدبت بده بهدار سدال
 7/2 ،7932و نسدبت بدده زمسدتان سددال  %7/2 ،7932افددزايش

بر آنها
 تسهيلسازي فرايند ايجاد اشتغال توسدط جواندان (ازقبيدل
فرايند كسب مجوز تأسي

مؤسسه ،مغازه و )...

 دخالتدادن متوليان امور جوانان در تصميمگيري اشتغال
 گسترش دورههاي كارورزي تخصصي متناسب با نيازهاي
بازار كار
 اراپة خدمات حمايتي به جوانان كارآفرين.

يافته اسدت .تعدداد شداملين كشدور در بهدار  7931برابدر 44

امکان صاحبخانهشدن و دسترسي به مسدکن مناسدب از

ميليون و  172هزار و  071نفر بوده است كه نسدبت بده بهدار

ديگر نيازهاي اساسي جوانان است كه در رتبة اول قرار گرفتده

سال  7932اين ميزان در حدود  024هزار و  114نفر افدزايش

است .تأمين مسکن جوانان بهعنوان يکدي از وظدايف اساسدي

يافته است .ميزان بيکاري در استان يزد در بهدار %79/1 ،7931

دولتها و خانواده محسوب ميشود .اهميت پرداختن بده ايدن

است كه نسبت به سال  )%74/9( 7932افدزايش يافتده اسدت.

امر در شرايط كنوني نمود بيشتري پيدا ميكند كه حددود يدک

بررسي تغييرات فصلي ميزان بيکاري جواندان  71تدا  43سداله

سوم جمعيت استان و كشدور را جواندان تشدکيل مديدهندد و

در سال  7931نشان ميدهد ،اين ميزان نسبت به سدال ،7932

بخش عمددهاي از آنهدا در آسدتانة ازدواج و تشدکيل زنددگي

 %4/1افزايش يافته است (چکيده نتايج طرح آمارگيري نيدروي

مستقل قرار دارند و دسترسي به مسکن ،يک نياز و مهدمتدرين

كددار مركددز آمددار ايددران .)7931 ،افددزايش ميددزان بيکدداري در

دمدمههاي آنان است زيدرا برخدورداري از مسدکن مناسدب،

سدالهدداي اخيدر ،بددهمعندي عدددم اشدتغالزايددي نيسدت بلکدده

استقالل ،آرامش ،آسايش در زندگي را موجب مديشدود و بده

تالش هاي انجام شده براي تعدديل بيکداري ناشدي از افدزايش

هويتبخشي و استحکام نهاد خانواده كمدک مهمدي مديكندد.

عرضة نيروي كار با روند فزايندة ميزان مشاركت نيروي كار و

درزمينة اين نياز ،اتخداذ راهبردهداي سياسدتي و اجرايدي زيدر

حجم رو به رشد جمعيت فعال كشور متناسب نبوده است.

ضرورت دارد:

ارزيابي نيازهاي جوانان و اولويتهاي سياستي مرتبط با آنان در شهر يزد با به كارگيري الگوي اهميت  -عملکرد

 انجام مطالعات مربوط به عرضه و تقاضاي مسکن جواندان
با تکيه بر فرايند رشد و تركيب جمعيتي

 پيشبيني و تخصيص يارانههاي خاص مسدکن جواندان از
محل بودجة عمومي دولت
 پررن شدن نقش برنامدهريدزي مسدکن جواندان در نظدام
برنامهريزي مسکن كشور
 شفافسازي قوانين و تعريف جايگداه مسدکن جواندان در
برنامهريزيهداي توسدعه و عمدران و طدرح هداي جدامع
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 توسعة منابع و زيرساخت هاي تفريحي و ورزشي جوانان
 شفافسازي وظايف دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي
فعال در بخش اوقاتفرامت و تقسيم كار

 استانداردسازي مراكز تفريحي و ورزشي

 انجام پدژوهشهداي بنيدادي و كداربردي مسدتمر درزميندة
الگوها ،شيوهها و محتواي اوقاتفرامت و اولويدتبنددي
آنها.
برخورداري از سالمت ،يکدي از نيازهداي اساسدي بشدر و

شهري.

زيربناي توسعة پايدار جوامع تلقي ميشود .سالمت ،فراتر از نبدود

دو مؤلفة امکدان كسدب درآمدد و تواندايي تدأمين مخدارج

ناتواني و بيماري و شامل رفاه جسمي ،رواني ،اجتماعي و معندوي

زندگي از ديگر نيازهاي جواندان بودندد .ايدن نيداز جواندان را

است كه در آن ،ارتقداي توانمندديهداي مدردم بدراي تسدلط بدر

ميتوان متأثر از نياز بده داشدتن يدک شدغل خدوب و باثبدات

سالمت خود ،جايگداه محدوري دارد .باتوجدهبده درصدد درخدور

دانست بنابراين ،اقدامات و برنامههاي دستگاههاي اجرايي كه

توجه جوانان اسدتان يدزد و اينکده جواندان امدروز ،والددين فدردا

درزمينة ايجاد اشتغال بدراي جواندان انجدام مديشدود ،اگدر بدا

هسددتند ،توسددعه و افددزايش سددالمت روانددي و اجتمدداعي آنهددا

كيفيت و توجه بيشتر انجام گيرد ،ميتواند اين دو نياز جواندان

تضمينكنندة سالمت نسل حاضر و آينده كشور است كه پايداري

را نيز مرتفدع كندد .امکدان خريدد خدودرو كده در اولويدت 1

برنامههاي توسدعه را بده دنبدال دارد .در ايدن زمينده ،راهکارهداي

نيازهاي جوانان قرار گرفته است نيدز بده تبدع رفدع مشدکالت

سياستي اجرايدي زيدر بده دسدتگاهاي اجرايدي درزميندة سدالمت

اقتصادي جوانان برطرف خواهد شد.

جوانددان ازجملدده وزارت بهداشددت درمددان و آمددوزش پزشددکي،

پارك و تفريحگاههاي عمومي از نيازهاي جوانان است كه
در اولويت چهارم نيازهاي جوانان قرار گرفته اسدت .احسداس
نياز به وجود پاركها و بوستانهاي اختصاصدي بدانوان نيدز از
سوي جوانان وجود دارد و توجه سازمانهاي مختلف بده ايدن

سازمان بهزيستي ،وزارت ورزش و جوانان پيشنهاد ميشود:
 توانمندسازي جوانان براي بهبود سالمت خود

 در اولويت قراردادن جوانان در معرس آسديب و آسديب-
پذير در هنگام طراحي و اجراي برنامهها

امددر را مدديطلبددد .درواقددع ايددن مؤلفددههددا درزمينددة گذراندددن

 فراهمسازي محيط سالم از طريق ايجاد تفريحات عمدومي

اوقاتفرامت جواندان قدرار مديگيدرد و سدازمانهدايي مانندد

در اوقاتفرامت ،برقراري ارتباط سالم خانواده با جوانان،

شهرداري ،ادارة كدل ورزش و جواندان ،بيشدترين مشداركت و

ايجاد فرصدتهدا و امکاندات بدراي فعاليدتهداي سدالم

برنامهريزي را بايد در اين زمينهها انجام دهند .شهرداريها بدا

جوانان

توسعة فضاهاي فرهنگي ،تفريحدي نظيدر پداركهدا ،فضداهاي
ورزشي و  ...در تأمين فضاهاي الزم براي گذران اوقاتفرامت

 پژوهش و نيازسنجي در ابعاد مختلف سدالمت جواندان و
اولويتبندي نيازها

شهروندان سهم مهمدي دارندد .توسدعة فضداهاي سدبز ،ايجداد

 آموزش سالمت حرفهاي بده جواندان شدامل و اسدتفاده از

پاركها ،زمينهاي بازي كودكان از وظايف شهرداريها است.

فرصتهاي فضاي كاري براي آمدوزش جواندان درزميندة

راهکارهدداي زيددر مدديتوانددد بدده سددازمانهدداي مربددوط در

ساير اولويتهاي سالمت.

برنامهريزيها كمک كند.

از ديگر نيازهاي جوان كه در اولويت نيازهدا قدرار داشدته،
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فدراهمبددودن زميندده ازدواج اسددت و بددا وجددود اهميددت زيدداد،

 افزايش مداخلة تشکلهاي (مدردم نهداد) جواندان در نظدام

رضددايت كلددي پاسددخگويددان در ايددن زميندده كددم بددوده اسدت.

برنامهريزي كشدور بدا رويکدرد تحدول آفريندي و ايجداد

فراهمآوردن بسترهاي خانوادگي ،اجتماعي و اقتصادي مناسب

انگيزه

براي دسترسي جوانان به ازدواج يکي از مهمترين رسالتها و
وظددايف خددانواده و جامعدده اسددت .راهبردهددا و راهکارهدداي
مختلفي براي پاسخ به اين نياز جوانان به سازمانهداي مدرتبط
مانند سازمان تبليغات اسدالمي ،سدازمان آمدوزش و پدرورش،
صدددا و سدديما ،سددازمان امددور دارايددي و اقتصددادي اراپدده داده
ميشوند كه عبارتند از:

 افزايش توجه در بسترسازي و زمينهسازي ازدواج جوانان
 تغيير در نگرشها و فرهن

عمومي ،اصدالح سداختارها و

رفتارهاي خانواده و جامعه متناسب با نياز جوانان
 توجه به آثار و پيامددهاي تغييدرات اجتمداعي و تحدوالت
ارزشي درزمينة ازدواج
 معرفددي الگوهدداي مناسددب ازدواج باتوجددهبدده تحددوالت و
تغييرات اجتماعي در اين زمينه

 گسترش برنامههاي منسجم در مدارس و دانشگاهها بدراي
مشاركت بيشتر جوانان در تصميمگيريهاي امور
 شناسايي برنامهها و موقعيدتهداي قابدل مشداركت بدراي
جوانان در نظام تصميمگيري و تصميمسازي
 تقويددت فعاليددتهدداي گروهددي بددا هدددف بسددط روحيددة
مشاركتجويي جوانان.
با عنايت به موارد باال و همانطوركه گفته شد ،حدود %94
جمعيت كل كشور را جوانان يا همدان جمعيدت  71-43سدال
تشکيل ميدهند و توزيع استاني جمعيت جوانان نشان مديدهدد
حدود  %7/2از جمعيت جوانان كشور در اسدتان يدزد (990201
نفر) ساكن هستند .سهم جمعيت جوانان از كدل جمعيدت بدراي
استان يزد  %97/2است كه باتوجهبه اين ساختار سني جمعيدت،
سياستگذاريها بيش از پيش اهميت دارد .نيروي جدواني كده

 ارتقاي روحية مسئوليتپذيري جوانان بهمنظور ايفاي نقش

امروز در كشور ما وجود دارد ،پيشرفت و توسدعة كشدور را بده

خددانوادگي و همدداهنگي و سددازماندهي كليدده امکانددات،

دنبال دارد كه اين مهم به برنامهريزي در راستاي تأمين نيازهداي

خدمات و قابليتهداي موجدود بدهمنظدور توانمندسدازي

جوانان نيازمند است زيرا بدون برآوردهشدن نيازهاي توسدعهاي

جوانان براي ازدواج

جوانان ،بهخصوص اشتغال ،عالوه بر اينکه امکان استفاده از اين

 افزايش تسهيالت بانکي ارزان قيمت براي زوجين جوان.
وجود برنامههاي مشاركت جوانان از ديگر اولويدتهدا در

نيرو محقق نخواهدد شدد ،همدين نيدروي جدوان ممکدن اسدت
چالشهاي عديدهاي براي كشور به همراه داشته باشد.

نيازهاي آنان بوده است .در جهان امدروز ،نيازهدا و انتظدارات

سياستگذاريهاي شتابزده بدون در نظدر گدرفتن ابعداد

اين نسل نوخاسته بهصورتي چشمگير در همدة ابعداد وسدعت

مختلددف مسدداپل ،راه بدده جددايي نخواهددد بددرد بددرايناسدداس،

يافته است و بددون مشداركت و حضدور آندان ،امدور حيداتي

بهرهبدردن از نظدرات كارشناسدان در حدوزههداي مختلدف بدا

مربوط به جوانان را نميتوان رقدم زد بندابراين ،دسدتگاههداي

جوانددان و تدددوين سياسددتهدداي قابددل اجددرا و علمددي بددراي

مرتبط با مشاركت جوانان در جامعه مانند هالل احمر ،سازمان

ساماندادن نيروي جدوان جامعده ،امدري ضدروري و اجتنداب

ورزش و جوانان ،سازمان تبليغدات اسدالمي ،صددا و سديما –

ناپذير است .درحقيقت ،بيتوجهي و بدياطالعدي از نيازهداي

ميتوانند فعاليتهداي خدود را باتوجدهبده افدزايش مشداركت

جوانان موجب ناكامي و به دنبال آن بروز نارضايتي ميشدود و

جوانان برنامهريزي كنند و موارد زير نيز پيشنهاد ميشوند:

پيامدهاي منفدي را بده دنبدال خواهدد داشدت كده زيدانهدايي

 توانمنديسازي جوانان براي حضدور خودجدوش و فعدال

جبرانناپذير بر پيکر فرهنگي و اجتماعي كشور وارد مديكندد.

آنها در فعاليتهاي مشاركتي

اميد است نتايج اين پژوهش بتواند در راسدتاي شدناخت ايدن

ارزيابي نيازهاي جوانان و اولويتهاي سياستي مرتبط با آنان در شهر يزد با به كارگيري الگوي اهميت  -عملکرد

نيازها ،مفيد واقع شود و در برنامهريزيهاي هدفمند آيندده بده
آن توجه شود.
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