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ایــران از معــدود کشــورهای منطقــه اســت
کــه ثــروت انســانی آن قابــل توجــه اســت
ا ّمــا متأســفانه بهعلــت فقــدان برنامهریــزی
مناســب ،حجــم عظیمــی از ایــن نیــروی کار
کــه رقــم قابــل توجهــی ازآن فارغالتحصیــان
دانشــگاهی هســتند ،در زمــره بیــکاران
قراردارنــد .بــه اعتقــاد بســیاری از کارشناســان
اقتصــادی ،آمــار بیــکاران تا11میلیــون نفــر
نیــز تخمیــن زده شــده اســت .از طرفــی نیــز
وفــق اظهــارات مســئوالن وزارت علــوم حــدود
 4/7میلیــون نفــر دانشــجو درکشــور وجــود
دارد کــه معــادل  500هــزار نفــر در رشــتۀ
حســابداری و مدیریــت مشــغول بــه تحصیــل
هســتند و هــر ســاله انبوهــی فارغالتحصیــل
رشــتۀ حســابداری روانــۀ بــازار کار میشــوند.
ایــن در حالیســت کــه کشــور فاقد ســازماندهی
ّ
حــل
مناســب بــرای جــذب آنهاســت .بــرای
معضــل اشــتغال بایــد بــه ســرمایهگذاری و
تولیــد اندیشــید و الزمــۀ آن اتخاذ سیاسـتها و
خطمشــیهای منســجم و صحیــح اقتصــادی،
مدیریــت و تخصیــص بهینــ ۀ منابــع مالــی،
فیزیکــی و انســانی مــورد نیــاز ،سیاســتهای

درآمــدی و دســتمزدی مطلــوب ،نــرخ مناســب
ارز و قیمــت واقعــی نهادههــای تولیــد و ،...بــرای
برونرفــت از معضــات اقتصــادی و مشــکالت
بــازار کار کشــور اســت کــه متاســفانه کمتــر
جــدی میشــود.
بــدان توجــه
ّ
بررســیهای انجــام شــده نشــان میدهــد کــه
از جملــه عوامــل درونــی کــه بــا مقولــۀ اشــتغال
و کاریابــی فارغالتحصیــان ارتبــاط دارد،
عــدم تناســب بیــن ظرفیــت فعلــی پذیــرش
دانشــجو در دانشــگاه و نیازهــای آتــی بــازار
کار ،عــدم تناســب بیــن محتــوای آمــوزش بــا
مهارتهــای شــغلی .عــدم آگاهــی جامعــه و
خانــواده از تناســب بیــن نیــاز جامعــه و خواســته
خانــواده ،عــدم توفیــق دانشــگاهها در ایجــاد و
تقویــت روحیــۀ علمــی وانگیــزه خدمترســانی
بــه جامعــه در دانشــجویان ،مشــخص نبــودن
حداقــل قابلیتهــای علمــی و عملــی بــرای
فارغالتحصیــل شــدن ،عــدم آشــنایی اعضــای
هیــأت علمــی بــا فراینــد و نحــوۀ انجــام امــور
در واحدهــای تولیــدی و خدماتــی مرتبــط بــا
رشــتۀ تحصیلــی فارغالتحصیــان ،فقــدان
زمینــۀ مناســب بــرای آموزشهــای علمــی و
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کاربــردی بــوده اســت و مضــاف بــر ایــن مــوارد
بایــد توجــه داشــت کــه عوامــل بیرونــی کــه بــا
مقولــۀ اشــتغال و کاریابــی فارغالتحصیــان
ارتبــاط دارد شــامل رواج نیافتــن و مشــخص
نبــودن فرهنــگ کاریابــی ،عــدم توســعۀ
بنگاههــای کاریابــی خصوصــی و عــدم توســعۀ
کانونهــای فارغالتحصیــان و ناکارآمــدی
تعــدد
آنهــا در کاریابــی و هدایــت شــغلی و
ّ
متقاضیــان و رقابــت شــدید بــرای کســب
مشــاغل موجــود ،بــر ایــن مشــکالت میافزایــد.
اگــر از مــوج مدرکگرایــی بگذریــم ،بــرای
مــا شهرســتانیها و بهخصــوص اســتانهای
مــرزی ،دغدغــۀ تحصیــل یعنــی تأمیــن
معــاش زندگــی و حمایــت از خانــواده .نــرخ
بیــکاری در بیــن زنــان متأســفانه بیشــتر از
مــردان اســت ،در نتیجــه بیشــتر خانوادههــا
در شهرســتانها و اســتانهای همجــوار مــرز،
فکــر میکننــد بــا تأمیــن هزینــۀ تحصیــات
فرزنــدان خــود در واقــع ســرمایهگذاری بــا
بازدهــی صفــر کردهانــد! بهطــور مثــال
دربســیاری شهرســتانها کــه فاقــد کارخانــه
و حتــی واحدهــای کســب و کار میانــی اســت،
نــرخ بیــکاری دورقمــی و افســردگی ناشــی از
آن بهویــژه در زنــان تأســفبار اســت .بهنظــر
میرســد اســتانهای محــروم همیشــه بایــد
محــروم باقــی بماننــد .مــا بــرای اشــتغال
ناچاریــم شــخصاً نرمافــزار حســابداری را تأمیــن
و تمریــن کنیــم ا ّمــا مکانــی بــرای کارآمــوزی
وجــود نــدارد تــا آموختههــای خــود را بــهکار
بگیریــم .اگــر هــم بهطــور تصادفی در شــهرهای
همجــوار یــک فرصــت شــغلی پیــدا شــود عالوه
بــر معذوریــت جدایــی از خانــواده و تــر ّدد
روزانــه ،عمــا ًدر زمســتان کــه بــرف ،جادههــا
را میپوشــاند ،تــر ّدد روزانــه یــا هفتگــی هــم
برایمــان امکانپذیــر نخواهــد بــود .اگرچــه
بــرای امثــال مــن ایــن ذهنیــت کــه الزامـاً بایــد
در رشــتۀ خــودم کار کنــم مدتهاســت از بیــن
رفتــه اســت ا ّمــا واقعــاً در شــهرهای کوچــک
چــه بایــد کــرد؟!
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وقتــی بــه دور و بــرم نــگاه میکنــم میبینــم
وضعیــت بــازار کار آنقــدر بــد اســت کــه افــراد
اساسـاً فرصــت رد کردن مشــاغل و اندیشــیدن
بــه ایــن موضــوع را کــه بایــد حتمـاً فــان کار
را داشــته باشــند ،فــان حقــوق را بگیرنــد و
فــان مرتبــۀ شــغلی را طلــب کننــد ،ندارنــد
و بــه همیــن علــت بــه فارغالتحصیالنــی
برخــورد میکنیــد کــه تــن بــه انــواع و
اقســام شــغلها حتــی مسافرکشــی بــا موتــور
و دستفروشــی دادهانــد کــه در شهرســتانها
برخــی از ایــن مشــاغل در حــوزۀ اخــاق
اجتماعــی بــرای زنــان غیرممکــن اســت .طنــز
قضیــه آن اســت کــه در شــبکههای اجتماعــی
و وبالگهایــی کــه هــرروز مثــل قــارچ ســر
در میآورنــد ،پیوســته هــزاران راهــکار بــرای
کســب و کارهــای کوچــک در شهرســتانها
ارائــه میشــود کــه نگاهــی بــه محتــوای
آنهــا نشــان میدهــد قریــب بهاتفــاق ایــن
محتویــات ترجمــه و کپی-پِیســت مقاالتــی
اســت کــه بــرای تــز و تحقیقــات بیمایــه
جمـعآوری شــده اســت .آدم بــه یــاد حکایتــی
منســوب بــه مــاری آنتوانــت ،واپســین ملکــۀ

پیــش از انقــاب کبیــر فرانســه میافتــد کــه
وقتــی صــدای انقــاب فرانســه بلنــد شــده بــود
وی از کســی پرســید :مــردم چــه میخواهنــد؟
آن شــخص پاســخ داد :گرســنهاند و نــان
میخواهنــد! و ملکــه در جــواب گفتــه بــود
:اکنــون کــه نــان ندارنــد چــرا شــیرینی
نمیخورنــد؟!
از طــرف دیگــر بارهــا و بارهــا شــنیدهایم کــه
گفتــه میشــود فارغالتحصیــان دانشــگاهی
تخصــص کافــی ندارنــد ا ّمــا واقعیــت
مهــارت و ّ
ایــن اســت کــه مشــکالت بــازار کار و نــرخ باالی
بیــکاری جوانــان و فارغالتحصیــان دانشــگاهی،
نتیجــۀ اتخــاذ سیاســتهای کالن اســت .از
نبــود نیازســنجی درســت بــرای بــازار کار گرفته
تــا بیکیفیــت بــودن آمــوزش و همچنیــن نبــود
فرصتهــای شــغلی ،نتیجــۀ اقدامــات غلطــی
اســت کــه بــر عهــدۀ مســئوالن برنامهریــزی
آموزشــی کشــور بــوده اســت و اینکــه تــوپ را در
زمیــن بیــکاران بیندازیــم و بخواهیــم بیــکاران را
مقصــر جلــوه دهیــم ،در واقــع نوعــی فرافکنــی
ّ
اســت .بــا یــک نــگاه منطقــی مبتنــی بــر
تجــارب جهانــی و پیشــرفتهای تکنولوژیکــی،
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برونســپاری عمــدۀ کارهــای خدماتــی و
زنجیــرۀ تولیــد در جهــان میتوانــد در ایــران
هــم مــورد بررســی قرارگیــرد .بهطــور مثــال
ســازمان تأمیــن اجتماعــی و ســازمان امــور
مالیاتــی کــه میلیاردهــا تومــان بودجــۀ مربــوط
بــه آمــوزش دارنــد بایــد از طریــق آمــوزش
فارغالتحصیــان رشــتههای حســابداری ،آنــان
را بهعنــوان افــرادی کــه میتواننــد در تکمیــل
اظهارنامــۀ مالیــات بــر درآمــد ،اظهارنامــۀ فصلی
مالیــات ارزش افــزوده و اظهارنامــۀ امــاک و
اجــاره ،اظهارنامــۀ عایــدی ســرمایۀ امــاک و
اتومبیلهــا و همچنیــن تکمیــل لیســتهای
بیمــهای عــاوه بــر دریافــت مالیــات و بیمــه،
ایــن فارغالتحصیــان را ب ـهکار بگیرنــد و بیشــتر

هــزاران شــغل ایجــاد کننــد .از دیگــر راهکارهای
ایجــاد مشــاغل بــدون هزینــۀ ســرمایهگذاری
ســنگین ،برونســپاری بســیاری از خدمــات
حســابداری و مالــی بــه اشــخاص مشــتاق در
شهرســتانها بــه حداقــل قیمــت ممکــن اســت.
کاری کــه شــرکتهایی نظیــر مایکروســافت
و شــرکتهای مشــابه هــم بــهکار میبرنــد و
بســیاری از خدمــات خــود را از ســایر کشــورها
نظیــر هندوســتان کــه دســتمزد ارزانتــر اســت
دریافــت میکننــد .بــرای امثــال مــن کــه
دانشــجوی رشــتۀ حســابداری در شــهرهای
کوچــک و بــدون امکانــات هســتیم ســؤال اصلی
مؤسســات حســابداری،
ایــن اســت کــه چــرا ّ
مالیاتی و حسابرســی اساسـاً نگاهشــان به تهران

و مراکــز اســتانها اســت؟ آیــا آنهــا نمیتواننــد
بــا اســتفاده از همیــن ابزارهــای معمولــی نظیــر
واتــساپ ،تلگــرام و فیسبــوک بخشــی
از کارهایشــان را بــه دانشــجویان عالقمنــد
شهرســتانی در قالــب ســاعت کار واگــذار و از
کســورات بیم ـهای نیــزدر امــان باشــند؟! البتــه
کــه در ایــن رابطــه نقــش دولــت و مدیــران
ارشــد برنامهریــزی بســیار مهــم اســت تــا
بــا تخصیــص منابــع حمایتــی ،شــرکتهای
خدماتــی را تشــویق بــه اتّخــاذ چنیــن رویههایی
کننــد تــا در شهرســتانهای دورافتــاده هــم
چــراغ اشــتغال خامــوش نباشــد .بــدون شــک
زیرســاختهای ارتباطاتــی تأمیــن شــبکههای
اینترنتــی بایــد آنچنــان شــود کــه انجــام ایــن
برنامــه را میســر کنــد؛ کاری کــه عــاوه بــر
چیــن ،در هندوســتان نیــز مدتهاســت صــورت
گرفتــه اســت و شــبکۀ اینترنــت ،اقصــی نقــاط
کشــور را پوشــش میدهــد و دسترســی بــه
اینگونــه خدمــات بهصــورت سراســری در همــۀ
نقــاط کشــور امکانپذیــر شــده اســت و هنــد را
بــه یــک قطــب جهانــی تبدیــل کــرده اســت .مــا
فارغالتحصیــان رشــتۀ حســابداری از نهادهــای
حرفــهای و مســئوالن برنامهریــزی آموزشــی
انتظارداریــم در راســتای وظایــف حرفــهای
خــود در بازنگــری مــواد آموزشــی و تغییــر در
آنهــا بــا نگــرش آموزشهــای کاربــردی چنــان
عمــل کننــد کــه دانشــجویان رشــتۀ حســابداری
حداقــل مهارتهــای آموزشــی الزم را در هنــگام
مؤسســات حسابداری
فارغالتحصیلی دارا باشــند و ّ
و حسابرســی هــم کوشــش کننــد بخشــی از
فعالیتهــای خــود را در قالــب قراردادهــای
«ســاعت کار» بــه فارغالتحصیــان و دانشــجویان
عالقمنــد و ماهــر واگــذار کننــد تــا عــاوه بــر
کاهــش هزینــه ،در امــر آمــوزش و معیشــت نیــز
به آنها یاری رسانند.
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