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 82درصد زانن عالقه مند به کسب و کارهای خانیگ
 ۸۲درصـد زنـان و ۱۸درصـد مـردان عالقـه منـد ورود بـه کسـب و
کارهـای خانگـی هسـتند .به گـزارش ایسـنا ،در این زمینـه ،برابر اعالم
سـتاد سـامان دهـی و حمایـت از مشـاغل خانگـی ،تاکنـون  ۱۵۱هـزار
شـغل در زمینه کسـب و کارهای خانگی ایجاد شـده و طی شـش ماه
سـال  ۱۳۹۷نیـز  ۶۲۹مـورد بازارچه و نمایشـگاه در نقاط و اسـتانهای
مختلـف در ایـن زمینـه راهانـدازی و فعـال شـده اسـت.مهناز امامدادی
رئیس دبیرخانه سـتاد سـامان دهی و حمایت مشـاغل خانگی میگوید:
مشـاغل خانگـی بـا توجـه به هزینـه و سـرمایه گذاری کمتر نسـبت به
دیگـر مشـاغل و فعالیـت در محیط خانه بیشـتر مورد توجـه بانوان قرار

میگیـرد و تولیـد کاال بـا ذوق و اسـتعداد بانـوان و فروش بدون واسـطه
آن بـا ایجـاد انگیـزه باالیـی همـراه اسـت .بـه گفته وی رشـد مشـاغل
خانگـی در سـال  ۹۷نسـبت بـه سـال قبـل از آن  ۳۲درصد بوده اسـت.
همچنیـن از سـال گذشـته تـا کنـون  ۹۵۰۰نفـر از متقاضیـان این نوع
مشـاغل به بازارهای فروش و بنگاههای باالدسـتی متصل شـدند.الگوی
نویـن مشـاغل خانگـی به طور آزمایشـی در  ۹اسـتان ایلام ،آذربایجان
غربـی ،لرسـتان ،چهـار محـال و بختیـاری ،خراسـان رضوی ،خراسـان
شـمالی و خراسـان جنوبـی ،کردسـتان و کرمانشـاه بـه اجـرا در آمده و
بـه تازگـی سیسـتان و بلوچسـتان نیز به این طرح افزوده شـده اسـت.

کارجویان ،حیران بین دانشگاه و ابزار کار

چگونه رسته های کاری را انتخاب کنیم تا در کالف رسدرگم سیاست های اشتغال رسگردان نشویم؟

تنهـا  5درصـد در علـوم کشـاورزی تحصیل مـی کنند.آمارهای
سیسـتان و بلوچسـتان نیـز جالـب توجـه اسـت .دانشـگاه های
ایـن اسـتان در حالـی  7گرایـش فنی مهندسـی ارائـه می کنند
و بـاالی  70درصـد دانشـجویان ایـن رشـته هـا بومـی انـد کـه
ایـن اسـتان تقریبـاً اسـتان آخـر کشـور از نظر صنعتی اسـت.در
سـوی مقابـل شـاهد تمرکـز رشـته هـا و دانشـگاه هـای برتر در
تهـران هسـتیم کـه طبعـاً در مسـابقه بـا دیگـر دانشـگاه هـا در
جـذب نخبـگان بومـی اسـتان هـا موفـق ترنـد .خالصـه کارکرد
ایـن دانشـگاه هـا بـه همـراه شـرایط فعلـی بـازار کار و اقتصـاد
کشـور همانـا تهـی کـردن اسـتان هـا از نخبـگان و مهاجرت آن
هـا بـه مرکـز و گاهـی خارج از کشـور اسـت!

انتخاب شغل و حرفه ،یکی
محمد حقگو
از مهـم تریـن رویدادهـای
روزنامهنگار
پیـش روی هـر انسـان در
طـول دوران زندگـی اش
اسـت .بـرای ایـن کار ،جوان ترهـا هنگام انتخاب رشـته تحصیلی،
ضمـن اسـتعداد و عالقـه ،نگاهی به آینده و بـازار کار دارند .از طرف
دیگـر ،آن هایـی که اصطالحاً هشـت شـان گرو نه شـان اسـت ،به
دنبـال تعویـض شـغل یـا شـغل دوم می گردنـد .آن هایـی هم که
کارمندنـد و نزدیک سـن بازنشسـتگی شـان اسـت ،به دنبـال این
هسـتند که چه برای دورماندن از آفات بیکاری و چه برای داشـتن
کمک خرجی در دوران بازنشسـتگی ،حرفه و شـغلی را دسـت و پا
کننـد .امـا همه این انتخاب ها الزامـاً به نتیجه مطلوب نمیانجامد.
چـرا کـه ً
مثلا در بین جوانان ،فارغ التحصیالن زیادی را نمی شـود
پیدا کرد که در رشـته تخصصی خود مشـغول به کار شـوند .برخی
از آن ها به اشـتغال از مسـیر دانشـگاه بی اعتماد شـده اند .برخی
دیگـر هـم بـه دلیـل ضعف مهـارت ک ً
ال در چرخـه ناگوار اخـراج از
بنـگاه هـا قـرار مـی گیرند.در بیـن افراد غیر شـغل اولی ،هـم زیاد
مـی بینیـم آن هایـی که با هـزار زور و زحمت سـرمایه ای را جمع
و کسـب و کاری را راه انـدازی مـی کننـد ،بـه دالیل مختلف یا بین
شـغل هـای مختلـف زیگـزاگ می روند یـا ک ً
ال عطای شـغل دوم و
اضافـه را بـه لقایـش مـی بخشـند.این ها همه نشـانه هایـی از بروز
نابـه سـامانی در بـازار کاری اسـت کـه بخش بزرگی از سرپرسـتان
خانوار یا دانش آموختگان نظام آموزشـی با آن مواجه هسـتند .اما
درد اصلی چیسـت و درمان این مسـئله در کجاسـت؟

فین و حرفه ای ضعیف ،اما کمی هبرت از آموزش عایل

اگـر چـه نظـام آموزش فنی و حرفه ای در سـال های گذشـته بهتر
از آمـوزش عالـی در پوشـش نیازهـای بـازار کار بوده ،امـا آمارهای
ایـن بخـش نیـز نتایـج قابـل قبولـی را نشـان نمـی دهنـد .طبـق
مطالعات صورت گرفته در  31اسـتان کشـور در سـال های اخیر،
میـزان تطابـق آمـوزش های فنی و حرفـه ای با نیازهای بـازار کار،
زیـر  10درصـد بـوده اسـت که می توان ریشـه این ضعـف را عالوه
بـر نـوع آمـوزش ،در فضـای مبهـم اولویـت یابـی کسـب و کار در
اسـتان ها دانست.

سه مثال از صنعت پوشاک و کفش

آمارها چه یم گویند؟

بگذاریـد ابتـدا به آمارهای رسـمی که بخشـی از وضعیت دشـواری
امـروزه جوینـدگان کار را نشـان می دهد نگاهـی بیندازیم .یکی از
شـاخص هایی که نتیجه بخش بزرگی از تحوالت در بازار اشـتغال
کشـور را مـی تـوان در آن خالصـه کـرد ،نـرخ بیکاری اسـت .داده
هـای مرکـز آمـار ایـران از سـال  84تـا  96حکایت از ایـن دارد که
ایـن شـاخص در ایـن بازه زمانی یا بدتر شـده یا حـول ارقام خاصی
نسـبتاً ثابـت مانـده اسـت .شـاید گفتـه شـود کـه رشـد اقتصادی
نسـبتاً پاییـن یـا ناپایـدار اقتصـادی این شـرایط را رقم زده اسـت.
بـا ایـن حـال ،مقایسـه نرخ رشـد اقتصـادی و نرخ بیـکاری ،در بازه
زمانـی یادشـده ،نشـان مـی دهـد بـه رغم نوسـان زیاد نرخ رشـد،
نـرخ بیـکاری رونـد بسـیار با ثبات تری را داشـته اسـت.

ایراد کار کجاست؟

وابسـتگی نسـبتاً کم شـاخص های بازار کار با رشـد اقتصادی (که
عمدتـاً متاثـر از نفـت هسـت) ،نشـان مـی دهـد که حداقـل نباید
بـرای بهبـود بـازار کار ،خیلـی بـه رشـد اقتصـادی کشـور امیدوار
بـود .بنابرایـن بایـد بـرای حـل مسـئله اصلی به سـاختار بـازار کار
و سیاسـت هـای اشـتغال رجـوع کـرد.در ایـن زمینـه اگـر چـه در
سـطحی ،روحیه کارآفرینی و رشـد و توسـعه فردی در بین نیروی
کار ضعیـف اسـت .یـا ایـن کـه نیـروی کار ،نسـبت بـه تغییـرات
فنـاوری و محیـط بنـگاه هـا ،منعطـف نیسـت و  ،...اما بـه جرئت و
بـه دور از کلیشـه هـای مرسـوم که دولت را مقصـر همه چیز جلوه
مـی دهنـد ،بایـد اذعـان کـرد که بخـش قابـل توجهی از ایـن نابه
سـامانی متوجـه سیاسـت گـذار بـازار کار یعنـی دولت اسـت .این
ادعـا مـورد تاییـد برخی کارشناسـان و مشـاوران در وزارت کار نیز
هسـت .در ایـن زمینـه ،گفـت وگـوی رضا تازیکی مدیـر طرح ملی
توسـعه کسـب و کار و اشـتغال پایدار (تکاپو) که در حال همکاری
بـا وزارت تعـاون ،کار و رفـاه اجتماعـی اسـت بـا روزنامه خراسـان
شـنیدنی اسـت .وی بـا اتـکا بـه پژوهش هـای عمیقی کـه در این
چنـد سـال در حـوزه اشـتغال انجـام داده ،بـه ویـژه بـه مصادیـق
متعـدد ناکارآمـدی سیاسـت های تعیین اولویت هـای منطقه ای
اشـتغال در کشـور ،آموزش و تربیت نیروی کار و تامین مالی بنگاه
هـا در ایـن زمینـه اشـاره مـی کنـد .در ادامـه نگاهی به ایـن موارد
و بـه خصوص آسـیب شناسـی نظـام آمـوزش در بـازار کار از نگاه
این کارشـناس خواهیم داشـت.

نقش دولت در ابزار کار :فقط وام و مجوز

اگر به سیاسـت های بازار کار دولت در سـال های گذشـته نگاهی
بیندازیم متوجه خواهیم شـد که دولت و مشـخصاً وزارت کار طی
ایـن مـدت ،هیـچ نقـش خـاص و فعالی در بازار کار نداشـته اسـت
چـرا کـه محتـوای همـه این سیاسـت هـا از طرح ضربتی اشـتغال
دولـت اصالحـات گرفته تـا طرح بنگاه هـای زودبـازده دولت آقای
احمـدی نـژاد و طـرح های اشـتغال دولت آقای روحانـی ،این بوده
کـه بـرای ایجـاد اشـتغال بایـد وام داد .اصـوالً نقش دسـتگاه های
اجرایـی مرتبـط بـا اشـتغال ماننـد کمیته امـداد نیـز در این مدت
عمدتـاً ارائـه وام و مجوز ها بوده اسـت .گـزارش عملکردهای ایجاد
شـغل در این زمینه هم عمدتاً این گونه اشـتغال وام های اعطایی
را محاسـبه می کنند :تقسـیم مبلغ کل وام های داده شـده تقسیم
بـر میـزان سـرمایه بـرای راه اندازی یک شـغل توسـط یک نفر!
ایـن شـده کـه بـا توجـه بـه زیرسـاخت هـای سسـت بـازار بـرای
پایـداری اشـتغال و پایـداری بنگاه هـا ،ارائه ایـن وام ها ،در بهترین
حالـت ،صرفـاً نقش مسـکن داشـته و دردی از بنـگاه های کوچک
کـه عمـر زیـادی نمی کننـد دوا نخواهـد کرد.

حمایت های یب هدف ،درد تولید

درد اصلـی بنـگاه هـا بـر خلاف آن چـه امـروزه گفته می شـود،
چیزی فراتر از بهبود فضای کسـب و کار و سـرمایه در گردش و

 ، ...بلکه رقابت پذیری و تولید ثروت اسـت و تا این مسـئله حل
نشـود ،مسـئله پایـداری بنـگاه ها و به تبـع آن پایداری اشـتغال
حـل نخواهد شـد.مفهوم رقابـت پذیری با مزیت هـای تولید گره
خـورده اسـت .بـا ایـن حـال ،سیاسـت هـای حمایتـی دولـت از
بنـگاه هـا ،تاکنون بر خالف کشـورهای پیشـرو انتخابگرانه نبوده
اسـت .مشـاهده طیـف کسـب و کارهـا در کشـور بـا کشـورهای
پیشـرو ایـن موضـوع را بیشـتر نشـان می دهـد .برآوردها نشـان
مـی دهـد کـه در دنیـا حدود  200حوزه کسـب و کار وجود دارد
و هیـچ کشـور پیشـرویی نیسـت کـه در تمـام حوزه های کسـب
و کار سـرآمد باشـد .بـه عنـوان مثـال کشـوری ماننـد آلمـان ،از
حـدود  90رسـته صنعتـی بـر کمتـر از  27رسـته تمرکـز کـرده
اسـت .بـا ایـن حال ،در کشـور ما مشـاهده می شـود کـه صنعت
در کشـور مـا جهـت گیـری بـه ایـن معنـا نداشـته و بنـگاه های
موجـود در حـدود  80رسـته صنعتـی پراکنـده شـده انـد .بدین
ترتیـب تـا کنـون برنـد خاصـی از صنعـت کشـور مـا در دنیـا
شـناخته شـده نیسـت.البته ایـن سـوگیری تولیـد در کشـور مـا
ً
کاملا بـا سیاسـت هـای حمایتـی وام محـوری کـه تاکنـون در
جریـان بـوده ،انطبـاق کامـل دارد .وام هایـی کـه بـدون توجه به
مزیـت هـای رقابتـی تولیـد در مناطـق مختلـف کشـور اعطا می
شـوند .از ایـن رو جـای خالـی سیاسـت انتخابگرانـه ،برای رشـد
بخـش هایـی که دو شـرط مزیـت رقابتی و قابلیت اشـتغال زایی
در مناطق مختلف کشـور داشـته باشـند ،به شـدت احسـاس می
شـود .در این باره شـاید جالب باشـد بدانید با شـروط یادشـده،
ً
مثلا در خراسـان رضـوی صنعت کفـش زنانه در مشـهد مقدس
یکـی از گزینـه هـای مهم بـرای حمایت از تولید اسـت .در تبریز
ایـن حمایـت ها معطـوف به صنعـت تولید کفـش مردانه خواهد
بـود و در عیـن حـال اقتضـای حمایـت از ایـن دو رسـته تولیـد
بـا هـم متفـاوت اسـت .بـه عنـوان مثـال اگر بـه طور کلـی بیمه
تامیـن اجتماعـی بـرای کل صنعـت کفش ارزان شـود ،این اقدام
مزیتـی بـرای تولیدکننـده تبریـزی کفـش مردانـه کـه سـاختار
تولیـد آن بـزرگ تـر و کارخانـه ای اسـت ،بـه همـراه نخواهـد
داشـت .بـر عکـس مناسـب حـال تولیدکننده مشـهدی بـا توجه
بـه نـوع تولید کارگاهی آن اسـت.

راه جدای آموزش عایل از نیازهای ابزار کار
از دیگر مسـائل بازار کار که احتماالً دامنگیر طیف گسـترده ای از
کارجویـان شـده ،ایـن اسـت که آموزه هـای نظام آموزشـی ارتباط
زیـادی بـا نیـاز بنگاه هـا ندارد و بیـن ظرفیت های نظام آموزشـی
بـا نیـاز بنـگاه ها نیز تناسـبی دیده نمی شـود .و ایـن ضعف مفرط
ریشـه در ناهماهنگـی هـا در سـطح دولـت بـا بخـش هـای دیگـر
دارد .طبـق مطالعـات صورت گرفته ،هم اینـک آموزش های نظام
آمـوزش عالـی زیـر  5درصـد نیازهای آمـوزش بازار کار را پوشـش
مـی دهد.بـه عنـوان مثـال آمارهـای نظـام آمـوزش عالی در سـال
تحصیلـی  96-97حاکـی از این اسـت که در این سـال 47 ،درصد
از دانشـجویان کل کشـور در رشـته های علوم انسـانی ،حدود 29
درصـد در رشـته هـای فنی 10 ،درصد در رشـته های پزشـکی8 ،
درصـد در رشـته هنـر و تنهـا  4درصد در حوزه کشـاورزی و دامی
مشـغول تحصیل بوده اند .این در حالی اسـت که یکی از نیازهای
اصلـی نظـام تولیـد کشـور هـم اکنـون ،کشـاورزی و دامی اسـت.
واردات کالن نهـاده هـای دامـی مویـد ایـن مطلب اسـت .البته می
تـوان در ایـن بـاره  ،حدس هایی زد .با گسـترش خصوصی سـازی
بـی هـدف آموزش عالی ،شـاهد ظهور دانشـگاه های غیـر انتفاعی
هسـتیم کـه راحـت ترین راه برای کسـب درآمد آن هـا ،راه اندازی
دوره های کم خرج علوم انسـانی اسـت .آموزش هایی که با سـطح
درآمـدی اکثـر طیـف هـای جامعه نیـز تطابق دارنـد .بدین ترتیب
رشـته هـای پرهزینـه تری همچون کشـاورزی و فنی و مهندسـی
که نیازمند آزمایشـگاه ها و تجهیزات آموزشـی بیشـتر هسـتند از
چرخـه آمـوزش این موسسـات حذف شـده اند.

تطابق اندک رشته های دانشگاهی اب نیاز ابزار
کار در استان ها

از جملـه ضعـف نظـام آمـوزش عالـی را مـی تـوان پوشـش نیاز
بازار کار در اسـتان ها دانسـت .به عنوان مثال در حالی بیش از
 70درصـد اقتصـاد اسـتان گلسـتان ،مبتنی بر کشـاورزی اسـت
کـه هـم اینـک 51 ،درصـد دانشـجویان آن در علـوم انسـانی و

اگر به سیاست های
بازار کار دولت در
سال های گذشته
نگاهیبیندازیم
متوجهخواهیم
شد که دولت و
مشخص ًا وزارت
کار طی این مدت،
هیچ نقش خاص و
فعالی در بازار کار
نداشته است چرا
که محتوای همه این
سیاست ها از طرح
ضربتی اشتغال دولت
اصالحاتگرفته
تا طرح بنگاه های
زودبازده دولت آقای
احمدی نژاد و طرح
های اشتغال دولت
آقای روحانی ،این
بوده که برای ایجاد
اشتغال باید وام داد.
اصوالً نقش دستگاه
های اجرایی مرتبط با
اشتغالمانندکمیته
امداد نیز در این
مدت عمدت ًا ارائه وام
و مجوز ها بوده است

در خصـوص آمـوزش هـای فنـی و حرفـه ای بـد نیسـت بـه سـه
مثـال بـارز توجـه کنیـم .هم اینک در مشـهد حـدود  20هزار نفر
در قالـب  1550کارگاه تولیـد کفـش فعالیـت دارند .بـا این حال،
بررسـی هـا نشـان مـی دهد تـا قبل از سـال های اخیـر ،کارکنان
ایـن بنـگاه ها ،نه توسـط فنی و حرفه ای و نهادهای مشـابه ،بلکه
عمدتـاً در خـود کارگاه ها آموزش دیده اند.مثالی دیگر در مشـهد
و در حـوزه صنعـت پوشـاک جالب توجه اسـت .طبـق یک نمونه
گیـری میدانـی ،یکـی از حوزه هایی که بیشـترین تقاضای نیروی
کار را در جرایـد کثیراالنتشـار مشـهد از جملـه روزنامه خراسـان،
داشـته ،صنعـت پوشـاک (بـا آگهی هـای جذب چرخکار ،راسـته
دوز و  )...بـوده اسـت .ایـن درحالـی اسـت کـه اوالً هـم اکنون در
مشـهد ،حـدود  170آموزشـگاه خیاطـی وجـود دارد و طبیعتاً در
صـورت ارتبـاط موثـر ایـن دو بخـش ،نمـی بایسـت شـاهد ایـن
حجـم آگهـی در روزنامـه ها باشـیم .طبق بررسـی ها ،آموزشـگاه
هـای یادشـده ،سـاالنه حـدود  5تـا  6هـزار نفـر را آمـوزش مـی
دهنـد .دوره آمـوزش ایـن موسسـات نیـز حـدود دو سـال طـول
مـی کشـد و ایـن آمـوزش هـا تقریبـاً حـدود  3تا  4میلیـون نفر
بـرای هـر هنرجـو هزینـه دارد .ثانیاً هنرجویان ایـن دوره ها (ابتدا
بـه سـاکن) توانمنـدی کار در بخش های کارگاهـی را ندارند .چرا
کـه در درجـه اول ،نـوع آموزش این آموزشـگاه ها مبتنی بر چرخ
هـای خانگـی و نه صنعتی اسـت .ثالثـاً به این افراد در آموزشـگاه
هـا بـه مـدت شـش ماه الگوکشـی یـاد می دهنـد .ایـن در حالی
اسـت کـه صنعـت ،الگـو کـش الزم نـدارد و ایـن کار با نـرم افزار
انجـام مـی شـود .با همـه این اوصاف ،مطالعه یادشـده نشـان داد
کـه بـرای ً
مثلا یک چرخـکار صنعتی ،به جـای دوره مطول بیش
از یـک سـال ،تنهـا بـه  15روز آموزش نیاز اسـت.
مثـال سـوم ،مربـوط به آموزشـگاه های خیاطی اسـت .بررسـی ها
در سـال هـای اخیـر نشـان مـی دهـد کـه فنـی و حرفـه ای اجازه
تاسـیس آموزشـگاه خیاطی ویژه آقایان داده نشـده اسـت در حالی
کـه بـاالی  70درصـد نیروی کار صنعت پوشـاک ،مرد هسـتند!

اتمین مایل یب هدف ،بالی دیگری برای تولید

در فضایـی کـه آمارهـای رسـمی انحـراف وام های تولیـد از هدف،
تفـاوت زیـادی بـا مشـاهدات و بررسـی هـای میدانـی دارد ،یکـی
دیگـر از دردهـای تولیـد بـرای رقابت پذیرشـدن و اشـتغال پایدار،
تامیـن مالـی بـی هـدف است.مسـئله کنونـی ایـن اسـت کـه یک
تولیدکننـده در درجـه اول بـرای دریافـت تسـهیالت تولیـد ،بایـد
منتظـر بانـک بمانـد .این در حالی اسـت که مث ً
ال کسـب وکارهای
کشـاورزی مثـل تولیـد رب ،زعفـران و  ...به شـدت بـه دوره زمانی
تولید محصول طی سـال وابسـته اند و معلوم نیسـت وام بانک در
زمانـی بـه دسـت تولیدکننـده برسـد که به آن نیاز داشـته باشـد.
لـذا وی بـرای تـداوم رونـد تولید خـود ،به تامین مالی غیر رسـمی
و دالالن ایـن حـوزه روی خواهـد آورد.
از سـوی دیگـر ،در شـرایطی وضعیـت بازپرداخت وام ها ،بسـته به
کسـب و کارها ویژه سـازی نشـده اسـت که مث ً
ال برخی کسـب و
کارهـا ،بـا توجـه به تولیـد دوره ای ،توان بازپرداخـت وام در گردش
در موعدهـای زمانـی متفاوتـی دارنـد و از ایـن رو می تـوان با توجه
بـه آن ،از معطـل مانـدن منابـع مالـی در دسـت تولیدکننـدگان
جلوگیـری کرد.همچنیـن هـم اکنـون ،فرایند وام هـای تولیدی به
گونـه ای نیسـت کـه قراردادهـای بلندمـدت تـر تولیدکننـدگان و
تامیـن کننـدگان مـواد اولیـه داخلـی را تقویـت کند .ایـن موضوع
نیـز بـه گسسـتگی زنجیره هـای ارزش ،پایین آمدن قـدرت رقابت
پذیـری بنـگاه هـا و نیـز افـت ضریـب پایداری اشـتغال در کشـور
دامن زده اسـت.
در مجمـوع به نظر می رسـد عالج اشـتغال بر خلاف ادعاهایی که
در خصـوص تاثیـر متغیرهـای کالن بر آن می شـود ،عمدتاً معطل
اصلاح فرایندهـای درونی اسـت .اشـتغال بنگاه ها ،معلـول رقابت
پذیـری آن هاسـت و تـا زمانی که سیاسـت گذاری هـای بی هدف
در حوزه های پیرامونی اشـتغال وجود داشـته باشـد ،انتظار زیادی
برای بهبود وضع موجود نباید داشـت.

