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 اشتغال و ازدواج جوانان

 5حسن متصدیزاده زرندی، 1جواد ادیبیان

   

 

 ها شرک مشمالت اشتغال و ازدواج جوانا ح داد  تسهیالت بانمی به جوانا  نه به  کلیدی: یها واژه 

 

 نیتدر  مهدم امروز  مسئله اشتغال جوانا  یا بمار گیری نیروی کار بخش فعدال و ادالق جامعده کده از     

و ایدن قضدیه تدا آنادا      باشدد  یمد  ها ییگردهما یها دغدغه نیتر بزرگاز  رود یمعوامل توسعه به شمار 

بدرای   ییراهمارهدا اهمی  پیدا کرد  اس  که همگا  وجود باال بود  درصد بیماری و لزوم پیدا کرد  

بهینه از نیروی انسانی را از وضایف دول  و دس  اندرکارا  مملمتی به شمار می آورندو عددم   ٔاستفاد 

یف کشورهای جها  سوم را به نحدوی  توسعه یافتگی در بخش صنع  و تمنولوژی و قرار گرفتن در رد

 .دانند یمبا مسئله اشتغال جوانا  مربود 

بیماری یک معضل ملی اس  و لشا مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی باید بدرای ودل مشدمل بدا هممداری      

 اجرایی را  ول و راهمار ارائه دهند. یها دستگا 

سی سال پیش وقتی مشمالت و موانعی که بر سر را  ازدواج جوانا  قرار داش  به نظراواهی گشاشته 

داترهای دم بخ  را به عنوا  عامل درجه اولح  ٔاانواد ح اکثری  پاسخ دهندگا  سخ  گیری شد یم

باالح توق  داشتن اانده و اتومبیدل    ٔهیمهر که: داشتند یمو بیا   کردند یمذکر  ها ازدواجدر سرنگرفتن 

و تشدمیل ادانواد     ازدواج کدرد   هدا  جوا  گشارد ینمدکتر و مهندا بود ( آبرومند )شخصی و شغل 

 دهند.

ح پاسخ دهندگا  ابدراز  گرف  یمنظر اواهی صورت  اگر در رابطه با همین موضوع در بیس  سال پیش

 ازدواج جوانا  اس .مان   نیتر مهم که گرانی کرایه اانه اند کرد می 

 امروز... و اما

کده شدغلی معمدولی     کشند یمایلی از داترهای دم بخ ح انتظار آمد  اواستگاری را  ٔاانواد امروز 

داشته باشد و اانه ای اجار  ای )ولو دو اتاق( و درآمدی که بتواند زندگی معمولی را ادار  کند. سدط   

 ایلی پائین آمد  اس ح ولی از اواستگار ابری نیس ! ها اانواد توقعات 
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؟ یدا اپیددمی اجتمداعی    اندد  شدد  جوا  از ازدواج گریدزا    یمردهاو  پسرهاچه اتفاقی افتاد  اس ؟ آیا 

 یا وتی مشموم کرد  اس ؟ و ناشنااته ای شیوع یافته که ازدواج را غیر ضروریح

ح و نه ازدواج و تشمیل اانواد  به صورت یک اند شد  از ازدواج گریزا  ها جوا واقعی  این اس  که نه 

عادت بد اجتماعی در آمد  اس . آنچه باعث کسادی کار محاضر ثب  ازدواج شد ح بها نداد  به جوانا  

 اشتغال زا از سوی دول  مردا  و دس  اندر کارا  کشور اس . یها شرحو عدم ارائه 

نتیاه ای جز ثب  شدعارهایی نظیدر تولیدد اشالعدات در      ها نشس ح جلسات و نارهایسممتاسفانه اکثر 

ح ترویج فرهنگ کارآفرینیح باز سازی فرهنگ کارح و توانمند سازی نیروی کدار را در بدر   ها فرص مورد 

. و جالدب  مید ا د ید ندرا  شعارهامفید اس  ولی ما هیچ وق  عملی شد  این  ها ولندارد. این گونه را  

. امدا  ندد ینما یمومای  الزم و کافی  ها نشس از برگزاری اینگونه  ها گا اراین جاس  که دول  و اکثر 

 توجه کافی به نتیاه مباوث ندارند. و هدم تنها برگزاری و دعوت از اندیشمندا  اس  و الغیر.

اایر توجه دول  و مسئولین برای ایااد اشتغال و کاسدتن از بیمداری بده داد      ٔدههمتاسفانه در چند 

را در بهدر    هدا  شرک  ٔز یانگ ها اس یسکوچک و زود بازد  بود  اس . اینگونه  یها ک شرتسهیالت به 

در  هدا  اسد  یسو  هدا  کمک. اما در عمل بخش اعظم این دهد یمگیری از سیستم اعتبار بانمی افزایش 

تعاونی بود  اس . در والی که بر اساا آمارها بیش از یک سوم این  یها شرک ااتیار بخش تعاونی و 

و پردااد  راود  تدر وام بده ایدن       ها یتعاون. بنابراین توجه بیش از انداز  به باشند ینمفعال  ها یتعاون

اصوصیح موجب عدم بهر  گیری بخش اصوصی مولدد از ایدن گونده     یها شرک نسب  به  ها شرک 

 تسهیالت شد  اس .

فیزیمی در زمینه اشدتغال   یها هیسرمانگا  برنامه ریزا  و ماریا  در زمینه بازار کار بیشتر به افزایش 

مخصوص اشتغال نگاهی بیندازیم اواهیم دید کده بیشدتر توجده برنامده      یها برنامهبود  اس . اگر به 

در وال توسعه و همچنین  یکشورهافیزیمی معطوم بود  اس  در والی که در  یها هیسرماریزا  به 

انسانی بود   یها هیسرمات به ااشر کمبود فیزیمی اس  و بیشتر مشمال ٔهیسرماایرا  یمی از مشمالت 

تزری  منداب    با اعطای تسهیالت و صرفاً توا  ینمکه  میابی یماس . و با در نظر گرفتن این مسئله در 

ایااد شغل کنیم بلمه همزما  با اعطای اینگونه تسهیالتح باید نسب  به ارتقدای کیفدی و کمدی     مالی

 انسانی توجه داش . یها هیسرمانسب  به 

و  ملسسدات اعطدایی بده    یهدا  واماثبات شدد  اسد  کده نظدارت بدر       همگا  اایر برای ٔدههشی چند 

دول   ناًیقیو تسهیالتح کاری بسیار مشمل اس .  ها واماز این گونه  ٔاستفاد و همچنین نحو   ها شرک 

)داد  تسدهیالت بده    هدا  شدرح با هدم ایااد اشتغال و رف  معضل بیماری و کمک به جوانا ح اینگونده  

اما باید توجه داش  که در جامعه افراد بسیار زیادی هستند کده   رساند یم( را به مروله اجرا ها شرک 
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اهدافی دیگر اسدتفاد    دیگر با از این وسن نی  دول  سوء استفاد  کرد  و این تسهیالت را در موادی

و جواندا  و بیمدارا  جامعده قربدانی      رسدد  ینماود  ٔشد به اهدام از پیش تعیین  . لشا دول کنند یم

 .شوند یماهدام شوم اینگونه افراد 

که ادم  مقدا سدربازی   امروز  به جوانی که فارق التحصیل از دانشگا  یا دبیرستا  اس  متاسفانه 

اندکی در ود یک  ٔهیسرمابا  تواند یم. گاهی جوانی شود ینمرا اناام داد  یا نداد ح هیچگونه وامی داد  

میلیو  توما  ورفه یا شغلی را برای اود ایااد کند. و یا چندد نفدر بدا هدم بدا چندد میلیدو  تومدا          

یک واود کوچک تولیدی و ادماتی ایااد کنند. بهتر اس  مسئولین ادارات ذیربط آماری از  توانند یم

با تخصیص مبدالغی وام و   ها بانکجوانا  بیمار و مستعد و متخصص جم  آوری کنند و با هماهنگی با 

 در رف  معضل بیماری سهیم شوند. ها آ هدای  شغلی 

انتظار ایااد شغل بنمداییم ایدن    ها شرک داد  شود و از  ها شرک بنابراین به جای اینمه تسهیالت به  

تسهیالت به جوانا  داد  شود تا اود برای هزینه ای که دول  برایشا  متحمل شد  برنامه ریزی کرد  

و بر آ  نظارت داشته باشند. فلشا در این صورت الزم اس  که فضای جامعه به گونه ای شراودی شدود   

هیالت دچار سردرگمی نشود و بداند که پولش را کادا و چگونده سدرمایه    که جوا  پس از دریاف  تس

برای جشب سرمایه بیشتر  ها شرک که  شود یمگشاری و برای اود ایااد شغل بنماید. این شرح باعث 

. و یا جوا  پس از دریاف  تسهیالت با گردد یمبه نوعی رقاب  پردااته و ارزش جوا  در جامعه وس 

به راوتی برای ادود ایاداد شدغلی مدورد عالقده       تواند یم  در ااتیارش گشاشته که دول ییها آموزش

. شاید ایدن شدرح ابتددا اشدتغال زا بنظدر نیایدد امدا        رود یمبنماید و لشا بهر  وری نیروی انسانی باالتر 

برای جوانا  پشتوانه محممی باشد تا به سادگی و آرامش زندگی کنند و تشمیل اانواد  داد   تواند یم

 موجود در جامعه کاسته شود. یها یهنااراز نا  و

 یهدا  فرهندگ اجتماعی و پیدایش زمینه پشیرش  یها یناهنااربهتر اس  که بدانید یمی از علل ایااد 

بیماری  شود یممنار به بزهماریح اودکشی و نظایر آ   تاًینهابیگانه و پشیرش شمس  در زندگی که 

بدا ایدن موضدوع در     و بی درآمدی اس . باال رفتن سن ازدواج و افزایش آمار شالق در جامعه به نحوی

 ارتباد اس .

در بمارگیری نیروی انسدانی   ها  یاولوو ادارات توسط مسئولین مربوشه و رعای   ها استخدامنظارت بر 

اسد . و بده    مدلثر ی در ذهن جواندا   وداقل از ایااد ذهنی  نامطلوب نسب  به رعای  عدال  اجتماع

بهینه از نیدروی انسدانیح    ٔاستفاد شور کلی داال  مسئولین و کارشناسا  در در هدای  جوانا  باعث 

را  کارهای نوین بدرای   ٔارائهایااد بهر  وری اقتصادی در جامعه و جلوگیری از هدر رفتن استعدادها و 

نقاد کشور به هر انداز   ٔهمهد صنای  اشتغال زا در ول مشمالت نسل جوا  در کشور اواهد شد. ایاا
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علمی و فنیو کاربردی کوتا  مدتدر نقاد محروم و اهمی  داد   یها آموزشکه مممن باشدو گسترش 

به مسائل جوانا  همه و همه از وظایف و کارگزارا  صدی  و دلسوز میباشددبه امیدد روزی کده شداهد     

 شور در ابعاد گسترد  ای در سط  جها  باشیم.شموفایی اقتصادی و فرهنگی و سیاسی ک

 : مومنا  ادمتگزار یمدیگرند.ندیفرما یمامام صادق )علیهم السالم( 
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