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یناوج تسرهففیرعت 

لاغتشا تسرهففیرعت 

  

   

 

. دسر یم  لماک  دشر  هب  یمدآ  هوقلاب  ياه  ییاناوت  اهدادعتسا و  هک  يا  هلحرم  ای  یگتخپ  نارود  ( Youth  ) یناوج -

. ددرگ یم  یفطاع  یناور و  ياه  ینوگرگد  زورب  ببس  دوخ  هبون  هب  هک  يزیرغ  یمسج و  تالوحت  نارحب و  نارود  -

یلاسگرزب نارود  تالکشم  اه و  تیلوئسم  فیاظو ، قوقح ، هب  یکدوک  ياه  يریذپ  بیسآ  قیالع و  زا  لاقتنا  هلحرم  -

. دوش یم  صخشم  لغش  باختنا  ینیزگرسمه و  هشیدنا ، ماکحتسا  یگنهرف ، یعامتجا و  دشر  تیوه ، ماجسنا  نوچ  ییاه  یگژیو  اب  هک  یلاسگرزب  يارب  یگدنز  لخدم  تیوه و  ماجسنا  هرود  -

. دیامن هرادا  القتسم  ار  شیگدنز  دنک و  هیکت  شیوخ  ياه  ییاناوت  رب  دریگب ، میمصت  دوخ  یگدنز  هرابرد  دهاوخ  یم  درف  نآ  یط  هک  یهاوخ  نامرآ  يرگن و  هدنیآ  یبلط ، لالقتسا  هرود  -

. دوش یم  هدوزفا  یگدننک  فرصم  شقن  هب  یگدننکدیلوت  شقن  نآ  رد  هک  يا  هرود  -

. دوش یم  صخشم  تیقالخ  یگتفیشدوخ و  نوچ  ییاه  یگژیو  اب  هک  یلاسگرزب  یعقاو  يایند  یکدوک و  نارود  نیبام  يا  هلحرم  -

 

   

 

هک تسا  لاس  يالاب 10  يدرف  ناریا ، رامآ  زکرم  هاگدید  زا  زین  لغاش  دنا . هدرک  باختنا  دوخ  يارب  یگدنز  رد  اه  ناسنا  هک  تسا  یفطاع  ای  یساسحا  يرکف ، يدی ، ياهراک  يانعم  هب  صاخ  هژاو  کی  ناونع  هب  ندش و  لوغشم  نتخادرپ و  راک  هب  يانعم  هب  تغل  رد  لاغتشا 

. دشاب هدرک  كرت  ار  شراک  تقوم  روط  هب  ای  دشاب  هدرک  راک  تعاس  کی  لقادح  يریگرامآ  هتفه  رد 

. میتسه هجاوم  يراکیب  صقان و  بذاک و  لاغتشا  هفرح ، لغش ، راک ، ياه  هژاو  اب  لاغتشا  يایند  رد  يا  هفرح  یلغش و  ییامنهار  هاگدید  زا 

. دوش یم  هتفرگ  رظن  رد  يدزمتسد  نآ  يارب  ددرگ و  یم  رجنم  تامدخ  ای  الاک  دیلوت  هب  هک  تسا  یمئاد  یتیلاعف  راک  -

. دزرو یم  لاغتشا  اهنآ  هب  رمع  رسارس  رد  درف  هک  دوش  یم  قالطا  اهراک  زا  هتشر  کی  هب  الومعم  هفرح  -

. دوش یم  ماجنا  هقالع  قشع و  اب  هک  تسا  یلغش  زین  هفرح  تسا و  هفیظو  لغش ، دنتسه . راک  همه  نتفر و ...  هار  نتشون ، ندروخ ، تسا . تکرح  يانعم  هب  راک  هک  تفگ  ناوت  یم  هداس  روط  هب  -

. دنوش یم  بوسحم  بذاک  لغاشم  ءزج  زرا  نیشام و  هارمه ، نفلت  شورف  دیرخ و  یشورف و  نپوک  یلالد ، لثم  یلغاشم  دوش . یمن  دراو  راک  هنودرگ  هب  هدمع  یللخ  اهنآ  فذح  اب  دننک و  یمن  يدیلوت  راک  ییاهن  يرو  هرهب  هب  یکمک  هک  دنتسه  یلغاشم  بذاک  لغاشم  -

دارفا دمآرد  ناهنپ  صقان  لاغتشا  رد  هک  یلاح  رد  دنراد . تیلاعف  تقو  همین  تروص  هب  يدارا  ریغ  روط  هب  دارفا  تسا و  رتمک  راک  يداع  تاعاس  زا  درف  راک  تاعاس  لوط  راکشآ ، صقان  لاغتشا  رد  دوش . یم  هدید  ناهنپ  راکشآ و  صقان  لاغتشا  تروص  ود  هب  صقان  لاغتشا  -

. دزاس یمن  مهارف  ار  ناشصصخت  اهدادعتسا و  مامت  زا  هدافتسا  ناکما  تسا  هدش  راذگاو  اهنآ  هب  هک  يراک  ای  تسا  نییاپ 
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نتفریذپ زا  دارفا  يدارا  يراکیب  رد  دوش . یم  میسقت  يداراریغ  يادرا و  تروص  ود  هب  دوخ  هک  دنروایب  تسد  هب  راددمآرد  بسانم و  لغش  دنناوت  یمن  یلو  دننک  راک  هک  دنلیام  رداق و  دارفا  راکشآ  يراکیب  رد  دوش . یم  هدید  ناهنپ  راکشآ و  يراکیب  لکش  ود  هب  يراکیب  -

. تسا بذاک  لاغتشا  هباشم  زین  ناهنپ  يراکیب  فیرعت  درادن . دوجو  اهنآ  يارب  یلغش  یلو  دنشاب  هتشاد  يراک  دنراد  لیامت  صاخشا  يداراریغ  يراکیب  رد  اما  دننک . یم  عانتما  درادن  یگتسیاش  نانآ  يارب  هک  یلغش 
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يراکیب لاغتشا و  تسرهفرامآ 

لاغتشا ناوج و  تاغل  تسرهفتاحالطصا و 

اهدنویپ تسرهفعبانم و 

  

   

 

. دصرد  2/2 تیوک 4/2 و  تاراما ، 7/2 رطق ، 2/10 هیکرت ، 3/12 هیروس ، 5/12 ندرا ، 13 ناتسبرع ، 9/14 نیرحب ، 15 نامع نانبل 18 ، ، 35 نمی ، 3/4 نیچ یقرش  قطانم  ، 8/4 نپاژ ، 9/6 ایلاتیا ، 6/7 ناملآ ، 8/8 هسنارف ، 4/17 ایناپسا ایند : طاقن  یخرب  رد  يراکیب  خرن  -

،2/4 یلامش ناسارخ  ، 6/11 يوضر ناسارخ  ، 1/6 یبونج ناسارخ  ، 8/16 يرایتخب لاحمراهچ و  ، 4/13 نارهت ، 2/9 رهشوب ، 2/12 مالیا ، 6/8 ناهفصا ، 7/10 لیبدرا ، 2/9 یبرغ ناجیابرذآ  ، 5/6 یقرش ناجیابرذآ  لاس 1388 : رد  روشک  فلتخم  طاقن  رد  يراکیب  خرن  -

،8/5 ناگزمره ، 3/9 يزکرم ، 9/9 ناردنزام ، 5/19 ناتسرل ، 6/12 نالیگ ، 6/7 ناتسلگ ، 6/12 دمحاریوب هیولیگهک و  ، 2/10 هاشنامرک ، 1/9 نامرک ، 5/7 ناتسدرک ، 8/10 مق ، 1/11 نیوزق ، 3/15 سراف ، 8/13 ناتسچولب ناتسیس و  ، 7 نانمس ، 8/7 ناجنز ، 2/12 ناتسزوخ

. دصرد  9/8 دزی 4/10 و  نادمه

 

   

 

Occupationلاغتشا

Unemploymentيراکیب

Coherent identityتیوه ماجستا 

Creativityتیقالخ

Wageدزمتسد

 

 

   

 

يدابآ عیفش  هللادبع  رتکد  ناریا ، هرواشم  نمجنا  رانیمس  نیمهن  رد  هدش  هئارا  هلاقم 

 

تسا زاجم  هحفص  نیا  هب  کنیل  تیاس و  مان  رکذ  اب  اهنت  بلاطم  زا  تشادرب 
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