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 چکيده
اهمیت اشتغال  وآثارسوء بیکاری کم وبیش برای عموم جامعه واضح وروشن است ،بطوریکه 

هرکس شغلی نداشته ،معادهم )لمن المعاش له  درروایات واحادیث آمده است المعاد

 افزایش بیکاری باکاهش تولید،کاهش ارتباطات اجتماعی ،افزایش سنباازمنظردیگر(.ندارد

درسالهای گذشته وحال  ها مواجه می شویم بطوریکه دولت...ازدواج،افزایش بزهکاری اجتماعی و

گذاشته اند که عددی درمقابله با بیکاری رابه اجراــبامطالعات وتحلیلهای انجام شده سیاستهای مت

رت باآسیب شناسی های صو.اکثرآنهابه نتایج موردانتظارنرسیده ایم  در به جرات می توان گفت

بخش زیادی ازآن به مغفول ماندن یکی ازوجوه ایجادکسب وکارونهایتااشتغال  گرفته به نظرمی رسد

زحمات وتالشهای دولتمردان ومجموعه حکومت برای رفع بیکاری واجرای سیاستهای .برمی گردد

کالن اقتصادی به منظورایجاداشتغال برکسی پوشیده نیست به عنوان مثال سیاستهای وردخ

فرصتهای شغلی،اعطای تسهیالت ازازکارآفرینان ،تاسیس صندوق های حمایت حمایتی 

خوداشتغالی،اعطای تسهیالت مشاغل خانگی ،ایجادسامانه رصداشتغال کشور،آموزشهای فنی وحرفه 

 ...ای بااختصاص اعتبارویژه و
 

 پرستاران خانواده، کارایی بخش، کاری، نوبت :يديکل واژگان

 

 مقدمه

مربوط به  مه این اقدامات درایجاداشتغال ورفع مشکل بیکاری تاثیربسزائی دارندولی جنبه مغفول موضوع به نظرمی رسدآنچه مسلم است ه

مدرسان سطوح  "ما با اندک تاملی می بینیم فعالیت ها و بیانات عام مردم و حتی بعضا. حوزه روانشناختی وجامعه شناسی اشتغال است

یا غیر مستقیم در هدایت جامعه هدف به سمت گریز از تولید انجام فعالیتهای حاشیه  "نوعی مستقیمامختلف تحصیلی و حتی دانشگاهی به 

از مقاسیه این وضعیت با زندگی و سیره حضرت  0حرکت کرده است  000ای و خدمات تورم زا ، ترغیب فرهنگ تجمل گرایی و مصرف ، و 

البته  0پی می بریم آن حضرت نگرش  از الش و کوشش بودبه فاصله گرفتنبه عنوان موالی شیعیان که عمر شریفش سراسر ت( ع)علی 

غ و اشاعه فر هنگ دینی از نظر رسانه ای یا آموزشی کالسیک چیزی کم نداشته ایم و اصل موضوع این است ــناگفته نماند ، ما در امر تبلی

 :مطلب به یکسری آمار و اطالعات اشاره میشودبرای روشنتر شدن  0که با عمل به آنها و اعتقاد به آنها به باور برسیم 

  22به الی  66 به  ژاپنوجنوبی   کره در حالیکه در ساعت 9 الی 6 ای هفته 5991 – 2002ساعات کار مفید در ایران بر اساس آمار سالهای 

 0 می رسدساعت 

 .درزمره کشورهای اول تاهفتم قرارداریم .... همچنین درمصرف انرژی و
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 آسيب شناسی بسته هاي سياستی ایجاد اشتغال 
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به موارد اشاره شده نیاز به فعالیتهای فرهنگی و توجه به حوزه روانشناختی و جامعه شناسی اشتغال و بیکاری بیش از  با توجه    

بر مصداق ضرب المثل معروف ، خواستن توانستن است ، در صورت ایجاد انگیزه و حس خواستن در افراد و ایجاد  0پیش مشخص میگردد

،شخص برای رسیدن به هدف یاد گیری کسب مهارت و تولید عزم خود را جزم کرده و ناهمواریها و ((درنج گنج میسر نمی شو نابرده ))باور

برداشته و به هدف خود میرسدولی برعکس درصورتیکه باورشخص به صورت غیرمستقیم وضمنی درطول سالیان  میانکم و کاستی را از 

فعالیت های تورم زاوغیرتولیدی وتالش تمرکز وباور ل داردبرتنبلی ودراز درسن کودکی ومیان سالی که شکل گیری شخصیت فردرابدنبا

 .هیچ اثری نخواهدداشت...کاهش نرخ بیمه و, نکردن شکل بگیردافزایش بودجه آموزش فنی وحرفه ای ،افزایش میزان تسهیالت اشتغال زا

نیاز فرهنگی وایجاد حس  بعد ن رشدبسته های سیاستی اشتغال به همه موارد جزاین مورداصلی یعنی همادراکثر متاسفانه 

اشتغال  ایجاد افزایش بهره وری نسل جوان ونهایتاموارد یاد شده اقدامات اساسی درزمینه جادارد باتوجه به .وخواستن کمتر توجه شده است 

 .صورت گیردبیشتروخروج ازرخوت وظاهرنگری درجامعه  ورفتن به سمت تولید

 .انگیزه به خوبی قابل مشاهده است ایجاددیدگاه وانی در نمودارهای  زیر اثر بی توجهی به باتوجه به تشریح اجزای تغییر سازم

 .همانگونه که مالحظه می شود دیدگاه وشخصیت افراد درنوع ومیزان ادراک وانگیزش آنها تاثیربسزایی دارد 
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 .بی مشخص شده است بادقت در سطر های اول وسوم نموداراخیر اثر حذف دیدگاه  وانگیزه بخو

مولفه  6مولفه از  1لذاباید درهنگام تهیه بسته های سیاستی اشتغال ومهاربیکاری به جامع وکامل بودن بسته دقت شود زیرا اگر 

 .نتیجه ای حاصل نخواهد شد, باال بادقت وحساسیت وتحلیل کامل تهیه  شود ودرمورد یکی از آنها کم توجهی گردد 

 :توسط وزارت کاوراموراجتماعی به اجرا درآمد اشاره می شود 5835ربتی اشتغال که درسال بعنوان مثال به طرح ض

 :قبل ازآغازبحث باید تعاریف زیررامطرح نمود

 :جاری ونهفته تقسیم می شوند,مشکالت به سه دسته آنی  -5

مثال همایشی . ا اطالع داریم وهم از زمان آن مطلعیم مشکالتی قابل برنامه ریزی هستند که هم ازوقوع آنه:مشکالت جاری (الف

 .که تعدادشرکت کنندگان وهزینه ها وزمان مشخص است وبابرنامه ریزی صحیح قابل انجام است 

مثل ساییدگی عاج الستیک اتومبیل که از .ازوقوع این مشکالت مطلعیم ولی زمان آن نامعلوم است :مشکالت نهفته (ب

ه مطلعیم ولی معلوم نیست کی وکجا اتفاق می افتد ودرصورت بی توجهی ممکن است منجر به واژگونی ومرگ ترکیــــدن آن درآیند

 .سرنشینان شود

 . این نوع مشکالت نه ازوقوع آنها مطلعیم ونه از زمان آن: مشکالت آنی (ج

ه مسلما یاغیرقابل جبرانند نکته مهم این است که اگربه مشکالت نهفته توجه نشود به مشکالت آنی تبدیل خواهند شد ک

 . ویاباهزینه وزمان چندین برابری
باتوجه به تعجیل دراجرا که متاسفانه آفت بسیاری ازطرح های اجراشده است ودلیل آن هم ) بانگرش خوشبینانه به طرح مذکور

نهفته بعدی وصرفا نگاه رفع مشکل  وهمانگونه که اشاره شد دلیل آن جدی نگرفتن مشکالت,نگاه درمانی وتسکین به مشکالت جامعه است 

که دراشکال باال بعنوان دوجزء ) دیدگاه وبرنامه اجراییدوجزء  درطرح ضربتی اشتغال(آنی است ومنجر به عدم حصول نتیجه موردانتظاربود 

امر وهرزرفتن منابع  دربسـته ارائه شده موردبی توجهی قرارگرفت وموجب سردرگمی گیرندگان تسهیالت دربدو( ابتدایی وانتهایی تغییر

 .درطول دوره گردید

که کارتهای ثبت نام  5835نفرمتقاضی تسهیالت طرح ضربتی سال  593دربررسی که شخص اینجانب درشهرستان انجام دادم از 

 گیرنده یبدلیل عدم اطالع رسانی صحیح فکرمی کردند کارت ثبت نام اشتغال از نیازهانفر کسانی بودندکه   12اشتغال آنها بررسی شد 
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, تسهیالت است واقدام به ثبت نام نموده بودند درحالیکه پروانه صنفی داشتند وبه نوعی خودشان کارفرما بودندونیازی به ثبت نام نداشتند 

 !!!!!درصد خطا وافزایش بیکاران بصورت غیرواقعی  21واین یعنی حدود 
دراجرا   عجلهیرغم محاسن زیادی که درکلیات طرح بود ولی درسایر طرحها ازجمله طرح اعطای تسهیالت  کشاورزی مهر نیزعل

 .بودن آن منجربه ایجادمشکالت مشابه وکاهش اثربخشی گردید وضربتی کمیوتوجه به بعد 

 :شود پيشنهادمیلذا 
آموزش ومهارتی که دردستگاههای اجرایی وسایرمراکز  بعنوان اولین اقدام موثربه سرفصل آموزشی همه دوره های فنی وحرفه ای -5

ساعت اضافه ودرابتدای دوره مباحث خالقیت ،انگیزشی وکارآفرینی آموزش 50الی  3 مهارت های اشتغال برگزارمی شود بمیزان 

 .داده شده وسپس به محتوای اصلی وفنی آموزش پرداخت

وهمچنین افزایش میزان مبحث اطالع رسانی و فعال کردن روابط عمومی وزارت خانه ها ودستگاههای استانی وشهرستانی مربوطه   -2

مصاحبه و حضوردرهمایش ها وخصوصا برنامه های صداوسیما بمنظور جهت دهی وآگاه سازی جامعه هدف می تواند بسیاری از 

مشکالت که ناشی از تفسیر غلط وایجادانتظارات وتوقعات فراتراز انتظار دربین عام مردم شده و نوعی بدبینی به مجریان وسیاست 

 .ایجادمی کند را کاهش دادهای اشتغالزا 

درهمه رشته هاونه صرفا رشته های )درصورت امکان به فراخور نیاز وتوان دانش آموزان درمقاطع تحصیلی دبیرستان ودانشگاه  -8

..... فضای کسب وکار و,قوانین بانکی ,خالقیت ,حقوق کار , قوانین تجارت ,مواردی از مباحث سرمایه گزاری  (.....مدیریت و

 .دروس گنجانده شود درسرفصل
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