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 ، سازنده اشتغال مولدكارآفرینی و خالقيت جوانان

  دنيا پوي

. كندد  يل بيكار سواالتي به ذهن ما خطدور مدي  با توجه به آمارهاي گزارش شده موجود در خصوص دانشجويان فارغ التحص

صد است؟ آيا براي اشتغال جواناني كه پا به عرصده دانشدگاه مدي    بيكار در كشورمان چند درتحصيالن براستي آمار فارغ ال

گذارند آينده نگري شده است يا بدون برنامه ريزي صحيح ظرفيت پذيرش دانشجويان سير صعودي را طي مي كند بددون  

الهاي عمرشدان را بده كسدب علدم و     جواناني كه زيباترين سد . آنكه براي آينده شغلي آنها تصميم درستي اتخاذ شده باشد

يدك نظركده   . دانش سپري كرده اند به اميد روزي كه از علمشان جهت خدمت رساني به كشور و ملتشان استفاده نمايندد 

يافتن كاري متناسدب   فزايش سطح علمي جوانان يك جامعه،در خصوص اشتغال جوانان به چشم مي خورد اينست كه با ا

نها به مراتب دشوار مي شود مگر آن كه از ابتدا برنامه ريزي صحيحي براي جذب دانشدجو  با تخصص و مدرك دانشگاهي آ

هاي اشتغال جامعه صورت گيرد چرا  كه در غير اين صورت تنها با كشوري روبدرو هسدتيم كده از نظدر      با توجه به ظرفيت

اسفانه در كشور ما اين آينده نگدري  مت. علمي و داشتن متخصص اشباع شده است بدون آنكه بدرستي از آنها استفاده شود

صورت نمي گيرد و بعضا در يك برهه اي ديده مي شود تعداد فارغ التحصيالن در يك رشدته در حدال انفجدار اسدت،  در     

حاليكه صندلي رشته اي ديگر در دانشگاه ها خالي است و به تناسب آن رشته، شغل متناسب با آن رشته نيز اشدباع مدي   

ايدن مسداله   . آن به ناچار تعداد كثيري از دانشجويان خالف ميلشان به شغلهاي ديگدر روي مدي آورندد    گردد كه به دنبال 

خصوصا براي آقايان به مراتب دشوارتر از  خانمهاست چرا كه بايد در آينده گرداننده يك خانواده باشدند و داشدتن شدغلي    

اما از طرفي مگر ادارات و سازمانهاي دولتدي بده   . مي نمايد متناسب با تحصيالتشان آن ها را بسيار عالقمند تر به ادامه راه

چه ميزان براي همه فارغ التحصيالن ظرفيت و گنجايش دارند؟ مگر يك كشور تنها به مددير و معداون نيداز دارد؟ و مگدر     

 چند صندلي مديريتي براي دانشجددويان فارغ التحصيل وجود دارد؟ پس با كمي روشدن بيندي بده نظدر مدي رسدد همده       

زماني كه جوانان ما تشنه يادگيري علوم و ادامه تحصيالت دانشدگاهي  . تقصيدرها را نيز نمي توان بر گردن دولتمردان نهاد

هستند و از طرفي گنجايش و ظرفيت ارگان هاي دولتي كشورمان براي جذب آنها محدود است همين مشكل پديش مدي   

م يعني عدم همسويي شغل جوانان با مهارت ها و تخصصشدان و بده   آيد كه اكنون در جامعه با آن دست به گريبان شده اي

دنبال آن بي انگيزگي براي كار و توليد و فعاليت، و در نتيجه پيدايش نگاهي منفعت طلبانده جهدت مدال انددوزي بيشدتر      

جهدت  چنددي پديش بده    . پس مي بايست فكري منطقي و راه گشدا نمدود  . بدون توجه به آثار آن براي ساير اقشار جامعه

امدا  . مشكالت پيش آمده عده اي به فكر توليد كار يا همان كار آفريني بدون وابستگي و اتكا به ارگان هاي دولتي افتادندد 

كارآفريني چيست ؟ همان طور كه از اسمش پيداست كار آفريني يعني آفرينش كار بر اساس مهارت ها و تخصدص هداي   

آفددريني خود منبع مولددد اشتغال براي جوانان است و مدي تواندد جواندان    كار . موجود با بكارگيددري خالقيت و نو آوري

يكي آن كه شغلي جديد در جامعدده ايجداد مدي   : مزيت عمده دارد  0كار آفددريني .فارغ التحصيل بسياري را شاغل نمايد

شگاهي تنها به جهدت  شود دوم آنكه سبب ارضدداي نياز روحي جواناني مي شود كه عمري را پشت ميز و نيمكت هاي دان
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بكارگيري تخصصشان در آينده اي نه چندان دور سپري كرده اند و حال با رضايت و ميل كامل مهارت هاي كسب شددده 

در نگدداه اول كار آفريني مي توانست عدم همسدويي كدار و شدغل    . خود را از روي كاغدددذ به ورطه عمدل وارد مي سازند

يك شدغل   ابتدا بايستي ببينيم. گشايي نمايد اما كم كم خود به معضلي بزر  تبديل شد  جوانان يا نيازهاي جامعه را گره

مناسب و برنامده ريدزي جدامع و    ، مكان نساني متخصص و نيروهاي همراه، سرمايه؟ يك نيروي ابه چه چيزهايي نياز دارد

امدا متاسدفانه كسدب    . اري نيسدت فراهم نمودن نيروي متخصص با توجه به خيل فارغ التحصيالن كار چندان دشدو . كامل

نددازي شدغلي مناسدب    سرمايه و مكان مناسب يكي از معضالت جوانان تحصيل كرده است كه سرمايه چنداني بدراي راه ا 

بنابراين مي بايست از بانك ها در خواست وام نمايندد و مددام بدا دغدغده شكسدت در كدار و عددم تواندايي در بداز          . ندارند

دست و پنجه نرم كنند و اين كار تنها از عهده جواناني كه داراي ريسك پذيري بدااليي هسدتند   پرداخت اقساط وام بانكي 

پس نا خود آگاه تعدادي از متقاضيان كار آفدرين از ايدن گردونده خدارج     ! بر مي آيد و خارج از عهده همه جوانان مي باشد

؟ به كرات ديده مي شود بسياري از آنهدا  ي آيدبليت ريسك پذيري هستند چه ماما برسر آن دسته كه داراي قا. مي شوند 

عليرغم داشتن اشتياق وصف ناپذير بعضا در اواسط كار با شكست روبرو مي شوند و آنهدا نيدز بده دليدل كمرشدكن بدودن       

اما براستي راهكار مناسب براي كار آفريني و ايجاد اشتغال چيست ؟ بنظر مي رسد اگدر  . مخارج، از ادامه كار باز مي مانند

داخل دانشگاه ها دفاتر جذب جواناني كه داراي ايده اي مناسب براي ايجاد اشتغال هستند راه انددازي شدود و پدس از آن    

ايجاد شبكه كار آفريني ميان دانشگاه هاي كشور و بخش صنعت ومعدن و تجدارت صدورت پدذيرد ، مدي توانددد راه حدل       

دانشگاه ها دفاتر جذبي براي جوانان داراي ايده نو و خدالق راه   براي ايجداد چنين شبكه اي مي بايست در. مناسبي باشد 

اندازي شود سپس اين افراد با بخش هاي مربوطه صنعتي و بارزگاني مرتبط گردند و در نهايت سرمايه گذار مناسدب نيدز   

يزي شده فراهم ي برنامه ربدين طريق مثلثي با سه راس ايجاد مي شودكه بستري مناسب براي ايجاد اشتغال. جذب گردد 

فراهم نمودن سرمايه براي جواندان كدار آزمدوده    . با چنين روشي در وقت و سرمايه بسيار صرفه جويي مي شود . مي سازد

در كنار افرادي كه در كار و حرفه تجارت موفق هستند بسيار حائز اهميت است چراكه طريقه تجارت به نوبده خدود مهدم    

علم و دانش است اندوخته مالي و تجربه اي در زمينه تجارت ندارد پس اگر در مسلم است جواني كه مشغول كسب . است

حين فراگيري دانش از نزديك با مهارت هاي حرفه و شغل تجارت آشنا شده و زير نظدر افدرادي كده در تجدارت مشدغول      

تحصديالت دانشدگاهي بدا    ، پس از اتمدام  رت هاي الزم اين حرفه را بيآموزدفعاليت هستند بطور عملي فعاليت نمايد و مها

اي بيشدتر وارد عرصده تجدارت    اعتماد نمودن و در اختيار قرار دادن مختصر سرمايه اي به او مي توان جوان را بدا انگيدزه   

تصدور مدي شدود    . ، در اين بين او بطور عملي با ضرر و زيان و همچنين مشكالت و معضالت اين حرفه آشنا مي شودنمود

يه ميتواند تاسيس موسسه مالي خودگردان توسط خود كارآفرينان موفق در دانشگاه ها باشدد  راه ديگر فراهم نمودن سرما

كه تجربه مناسبي از مسير پر پيچ و خدم راه دارندد و بدا دادن وامهداي حاصدل از مبدالغ جمدع آوري شدده توسدط خدود           

دد كه كارآفرينان در غالدب شدبكه   اين در حالي ميسر مي گر. كارآفرينان كه حاصل و بازده كارشان بوده است تامين شود

بدين طريق با فراهم نمودن هزينه هاي اوليه براي راه اندازي شغل حاصدل از  . دانشگاهي و كشوري با هم در ارتباط باشند

ايده مورد نظر قدم هاي اوليه در اين زمينه برداشته مي شدود و بدا حمايدت موسسده فدرد بدا اطميندان خداطر از داشدتن          
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رود تا زماني كه بتواند به اين نتيجه برسد كه آيا ادامه راه براي او مفيد است يا خيدر ، در ايدن صدورت    پشتيبان پيش مي 

پس از برآورد كارنامه كاري او، حال موسسه مي تواند با توجه به مفيد بودن ايده و شغل مورد نظدر و سدود ده بدودن آن ،    

وقتدي كارآفريندان در ارتبداط بدا يكدديگر باشدند و از زمينده هداي          ،از سويي. ا به بانك ها ارجاع دهدبراي توسعه كار او ر

فعاليتي يكديگر اطالع داشته باشند سبب مي شود كه افراد جديدي كه به عنوان يك كدارآفرين مدي خواهندد شدروع بده      

اشدد نمدي   ت و قابدل اجدرا نمدي ب   فعاليت كنند ديگر دست به كار تكراري و احيانا شغلي كه تنها در حد يك ايده بوده اس

، نمونه بارز آن پرورش قارچ است كه مانند سيلي به يكباره كل كشور را فرا گرفت و از هر جواني كه سدوال مدي شدد    زنند

در حالي كه زمينه هاي شغلي زيدادي بدراي   !!! به عنوان يك كارآفرين چه ايده اي داري ؟ فورا پاسخ مي داد پرورش قارچ 

پس لزوم تشكيل باندك اطالعداتي جدامع در خصدوص     . د كه ناديده گرفته شده استكارآفريني مي تواند وجود داشته باش

، جمدع  به شدت احساس مي شدود... داده و فعاليت هاي كارآفريني انجام شده ، افراد كارآفرين و ميزان سرمايه مورد استف

تن نقشه اي روشدن پدا بده عرصده     آوري اطالعات مفيددي كه مي تواند كمك شاياني به افراد جديد الورود نمايد تا با داش

 .  رقابت گذارند
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