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جوانان مهمترین منابع انسانی جامعه محسوب میشوند و باید حقوق و خواسـتههـای مشـرو آن هـا را
مطابق مواد مصرح قانون اساسی طبیعی و به حق تلقی نمود و نسبت به برآورده شدن آن هـا اقـدام کـرد.
پاسخگویی به نیازهای واقعی جوانان در گرو بهسازی فرایند دورهی تحول و رشد از کودکی تا نوجـوانی
و جوانی است .ارتقا ،اعتال و توانمندسازی نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانـاییهـای
آن ها در گرو توجه به خواستهها و تأمین نیازهای جسمی ،روانی ،اجتماعی و معنوی آنان اسـت و عـدم
ارضا نیازها ،مانع اساسی برای مشارکت اجتمـاعی و بهـرهوری ملـی اسـت .بـه دیگـر سـخن ،وضـعیت
مطلوب وضعیتی است که در آن نیازهای جوانان تأمین شده باشد.
بدون شك شکلگیری و تأمین نیازها در خأل صورت نمیگیرد ،بلکه تحت تأثیر یك زمینهی اجتمـاعی و
زمان میباشد؛ بنابراین هراندازه شناخت و آگاهی ما نسـبت بـه نیازهـا و نحـوهی شـکلگیـری و میـزان
ضرورت هر نیاز ،چه در خالل تحول و چه به هنگام جوانی و بزرگسالی بیشتر گردد ،بهگونـهای بهتـر و
مناسبتر میتوان در برآورده ساختن نیازها و خواستههای مشرو جوان حرکت کرد.
بیتردید دیرزمانی است که موضو نسل جوان در قالب مطالعات اجتماعی جـای گرفتـه و اهمیـت
خاص یافته است؛ به گونهای که هر روزه مطالعات و نظریات گوناگونی در این زمینه ارائه میشود .
مفهوم جوانی به موازات تحوالت علمی دستخوش دگرگونیهای گسترده ای شده است .در عصـر
ما حتی آهنگ رشد جسمانی و اوج گیری هیجانات روحی ،و مشخصههای اصـلی جـوانی ،شـتاب
بیشتری پیدا کرده است .این نکته که دوران جوانی از چه سال آغاز و در کدام سال پایان میپـذیرد،
درحوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته و بحثهای حساس و متفاوتی مطرح شده اسـت و
محققان علوم مختلف از مناظر گوناگون به این دوره توجه خاص نشان داده اند.
به هر روی ،واقعیت آن است که جمعیت جهان هیچ گاه تا این حد جوان نبوده کـه امـروز هسـت.
پیشرفت علم و صنعت از عواملی است که موجب طـوالنی شـدن دوران جـوانی شـده اسـت و از
طرفی -همان گونه که در حال حاضر مشاهده می شود -ورود به زندگی فعال شغلی و نیل به یـك
موقعیت ممتاز اجتماعی ،مستلزم یك یا چند دانشنامهی تخصصی است که خـود فـی نفسـه دورهی
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تحصیل را طوالنی تر میسازد .با این حال ،فاصلهی سنی بلوغ جسمی تا دست یابی به بلوغ روانی
و بلوغ اجتماعی تحت تاثیر وسایل ارتباط جمعی ،پیشرفت پزشکی و بهبود تغذیه ،کوتـاهتـر نشـده
است .به موازات این واقعیات کارکنان باالی جامعه ،بـر اثـر افـزایش طـول عمـر و برخـورداری از
تجارب شایسته بیشتر از گذشته درمشاغل خود باقی میمانند .در چارچوب این وضـعیت ،مسـألهی
جوانان شکل و ابعاد پیچیدهتری می گیرد.
حقیقت آن است که مطالعات روانشناختی و جامعه شناسی هنوز بـه مرحلـهای نرسـیده اسـت کـه
بتواند از یافتهها و مطالعات خود یك تئوری کلی در باره نسل جوان بهدست دهد؛ چرا که اطالعاتی
که تاکنون حاصل شده محدود بوده و پژوهشهای انجام شده نیز بـرای شـناخت مسـألهی جوانـان
کافی نیست .باید دربارهی بسیاری از مسائل دور اندیشی کرد .باید به کمـك طـرحهـای مطالعـاتی
هماهنگ به پژوهشهای بنیادی تری همت گماردو برای نتیجه گیری به محدودهی اطالعات عمومی
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غیر فنی اکتفا نکرد .بررسی نسل جوان به شیوهی محدود تك نگاری 1باید به صورت جزئی از یـك
بررسی عمومی و عمیق درآید.در غیر این صورت ،این قبیل بررسیها نمیتواند تمامی ابعاد مسأله و
روابط آن را با سایر نهادها مورد مالحظه قرار دهد.
مطرح ساختن موضو جوانان به عنوان یك مسألهی متمایز و مستقل از مجموعـهی اجتمـاعی ،در واقـع
یك راهیابی انتزاعی و الجرم اشتباه آخرین است .بنـابراین شـناخت مسـائل و ویژگـیهـای ایـن نسـل،
مستلزم شناخت روابط متقابل و تغییرات مداومی است که بین آن ها و جامعه برقرار می شود.
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