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مسئوالن  دغدغه های جدی  از  یکی  امروز 
نظام بحث توسعه اشتغال و کارآفرینی است. در 
دهه 70 اتفاقاتی در نظام آموزش عالی در کشور 
افتاد و این غفلت به وجود آمد که به بخش نظری 
توجه زیادی شد و بخش آموزش فنی و حرفه ای 
نادیده گرفته شد. به طوری که در آن زمان 20 
درصد دانش آموزان در رشته های فنی و حرفه ای 
و کار و دانش و 80 درصد در رشــته های نظری 
و سایر رشــته ها تحصیل می کردند و این عدم 
تدبیر در هدایت تحصیلی موجب افزایش تعداد 
بیکاران شد. در حال حاضر تنها راه برون رفت 
از این وضعیت، توسعه رشته های فنی و حرفه ای 
است و آموزشکده های فنی و حرفه ای می توانند 
برای خانواده هایــی که امکان هزینه کردن در 

آموزش عالی را ندارند نیز مناسب باشند.
بر اساس بررسی انجام شده توسط پژوهشکده آمار 
ایران، حدود 34 درصد از افراد فارغ التحصیل عالی از 
نظــر اقتصادی غیرفعال هســتند. 71 درصد از افراد 
فارغ التحصیل عالــی غیرفعال را زنان و 29 درصد را 
مردان تشکیل می دهند. 32 درصد از این افراد دارای 
مدرک کاردانی، 62 درصد دارای مدرک کارشناسی و 
6 درصد دارای مدرک کارشناسی ارشد و باالتر هستند.

با استفاده از این نتایج می توان گفت از 7 میلیون 
نفر فارغ التحصیل عالی کــه از آمارگیری نیروی کار 
ســال 1394 برآورد شده اســت، حدود 4/2 میلیون 
نفر از نظر اقتصادی غیرفعال هستند که از این تعداد 
7/1 میلیــون نفر به زنــان و 700  هزار نفر به مردان 
اختصــاص دارد. همچنین بــرآورد فارغ التحصیان 
غیرفعال در مقاطع کاردانی، کارشناسی و کارشناسی 
ارشد و باالتر به ترتیب 750 هزار، 5/1 میلیون نفر و 

150 هزار نفر است.
گزینشی در بین رشته های علوم انسانی

سعید فیضی یک فارغ التحصیل کارشناسی ارشد 
تاریخ ایــن روزها در بنگاه معامــات ملکی پدرش 
مشغول به کار است. وی با لحنی مأیوسانه می گوید: 
»چه می کردم؟ چند سال باید در انتظار کاری مرتبط 
بــا تخصصم می گذراندم؟ این اواخر اصا حالم خوب 
نبود. افســرده شده بودم. سی سال دارم، اما هنوز به 
دلیل مشکات معیشــتی و شغلی موفق به تشکیل 
خانواده نشده ام. باالخره با این همه زمان و هزینه ای 
که صرف تحصیات داشتم، مدرکم را ته انباری رها 
کردم و به بنگاه معامات ملکی پدری ام پا گذاشتم. از 
بیکاری که بهتر است. بیکاری آدم را فسیل می کند.«
از وی ســؤال می کنم: »یعنی جامعه به تخصص 

شما نیازمند نبوده است؟«
وی گله مندانه پاســخ می دهــد: »اگر جامعه به 
یک فارغ التحصیل تاریخ بی نیاز باشــد مفهومش این 
اســت که از هویت خویش دور مانده است. دائما در 
نظام آموزش و پرورش خرده گیری می کنند که چرا 
دانش آمــوزان از تاریخ زده شــده اند؟ جوابش واضح 
است مِن فارغ التحصیل تاریخ باید از بیکاری ناچار به 
حجره پدری ام پناه بیاورم واویی که اصا تخصصی در 
زمینه تاریخ و تجزیه و تحلیل آن ندارد، روانه کاس 
درس تاریخ شود! آیا مثا فردی با تخصص دفتر داری 
می توانــد برای دانش آمــوزان در کاس درس تاریخ 
شوق آفرین باشد؟ متأسفانه در این زمینه خیلی ها در 

جایگاه حقیقی خود قرار نگرفته اند.«
این دانش آموخته تاریــخ مهم ترین چالش های 

نگاهی به رشته های علوم انسانی

 ضرورت تحول و  اشتغالزایی

گرد بیکاری بر چهره علوم انسانی!

 یک جوان فارغ التحصیل و جویای کار: مراکز مختلف حتی در قبال کارآموزی 
هم وجه و شهریه دریافت می کنند. همین دو روز پیش من به یکی از این 

مراکز که در روزنامه آگهی جذب کارآموز داده بود، مراجعه کردم که فرمودند؛ 
باید 250000 تومان پرداخت کنم تا کارآموز شوم!

  قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی: دانش آموزان و دانشجویان باید 
مهارت هایی را بیاموزند که به جای ماهی  خوردن، ماهیگیری را یاد بگیرند؛ در 

سال های اخیر بیش از 20 درصد از فارغ التحصیالن دانشگاهی بدون شغل 
هستند.

گالیا توانگر 

* یک کارشناس ارشد تاریخ: باید دست به گزینشی در بین رشته های علوم انسانی 
بزنیم و از میان لیست این رشته ها آنهایی را که در واقع نیاز جامعه امروزمان است، 

در دانشگاه پذیرا باشیم.

بخش نخست

عدم بهره گیری مناسب از فارغ التحصیان رشته های 
علوم انسانی را این گونه بیان می کند: »متاسفانه بین 
این رشته ها و مشــاغلی که می توانند به نحو احسن 
عهده دارش شــوند، پیوندی ایجاد نشده است. ضمن 
اینکه اغلب سرمایه گذاری برای بالندگی و بهره گیری از 
این رشته ها را پول دور ریختن فرض می کنند؛ درحالی 
که سامت و نشاط جامعه و زیربنای بسیاری از علوم 
می تواند همین رشته های علوم انسانی باشند. البته من 
قبول دارم که باید دست به گزینشی در بین رشته های 
علوم انسانی بزنیم و از میان لیست این رشته ها آنهایی 
را که در واقع نیاز جامعه امروزمان است، در دانشگاه 

پذیرا باشیم.«
چرا بیش از نیاز پذیرش دانشجو داریم؟

چندی پیش در یک برنامه رادیویی مطرح شد که 
از 600 هزار نفر فارغ التحصیل رشته حقوق تنها سه 
درصد اجازه انتخاب شــغل وکالت را خواهند داشت. 
مطرح شــدن این حقیقت تلخ موجی از انتقادات را 

در پی داشت.
معصومه هداوند یک کارشناس ارشد رشته حقوق 
گله مندانه می گوید: »برای کنکور به ســختی درس 

خواندم. همه می دانند قبولی در رشته حقوق - ولو در 
دانشگاه های غیر دولتی- تا چه حد دشواراست! با این 
حال که همیشه هم جزو بهترین ها بوده ام، اما آینده 

شغلی ام را روشن نمی بینم.«
وی ادامه می دهد: »اگر می بینند واقعا جامعه به 
این میزان فارع التحصیل رشــته حقوق بی نیاز است، 
پس چرا هر ســاله تعداد بیشــتری دانشجو در این 

رشته می گیرند؟«
حلقه مفقوده بین دانشگاه و بازار کار 
همیشه از بی مهارتی دانشجویان صحبت می شود، 
در صورتی کــه اصا فرصتی به آنها نمی دهند. تمام 
شرکت ها سابقه کار می خواهند که امکان پذیر نیست. 
هیچ شرکتی حاضر نیست فرصتی بدهد، یا آموزش 
اولیه ارائه کند. فقط در آگهی کار می نویسند 3 سال 
سابقه، 5 سال ســابقه. کسی که فارغ التحصیل شده 
سابقه کارش کجاست؟ ضمن اینکه وقتی کارشناسان 
در مورد این مسائل صحبت می کنند، دنبال جلوگیری 
از این روند هســتند و برایشان آن افرادی که بدبخت 

شدند، طی این روند، اهمیتی ندارد.
راهش این است که دانشجویان در ایام تحصیلی 

دوره های همکاری در مراکز مرتبط بدون حقوق، ولی 
با گواهی انجام دهند. 

در بسیاری کشورها دانشجویان در طول تحصیل 
دوره های کارآموزی مجانی می روند. در این دوره هم آن 
سازمان یا شرکت از داشتن یک نیروی تحت آموزش 
بهره مند می شود، هم سابقه کار دارید، هم تجربه عملی 
الزم را کسب می کنید. در فرانسه جوانان از زمان ورود 
به دانشگاه تابستان ها دو ماه دوره تجربی می گذرانند و 
در ایام تحصیلی به صورت پاره وقت در شرکت ها مجانی 
یــا با حقوق خیلی پایین کار می کنند؛ به این ترتیب 
هم بخشی از خرج تحصیلی آنها فراهم می شود، هم 
از تجربه کافی برای ورود به بازار کار بعد از فراغت از 

تحصیل برخوردارند.«
یک کارفرما با دلخوری می گوید: »سال 79 یک 
کارآموز در شــرکت پذیرفتیم پس از سه ماه که کلی 
کار یادش دادیم به جای تشکر با مامور بیمه به سراغ 

ما اومد و ما هم کلی جریمه دادیم.«
یــک جوان فارغ التحصیل و جویای کار می گوید: 
»دوره همکاری در مراکز بدون حقوق و رایگان دیگر 
وجود ندارد. این مراکز حتی در قبال کارآموزی هم وجه 

و شهریه دریافت می کنند. همین دو روز پیش من به 
یکی از این مراکز که در روزنامه آگهی جذب کارآموز 
داده بود مراجعه کردم کــه فرمودند باید 250000 

تومان پرداخت کنم تا کارآموز شوم!«
بیست درصد فارغ التحصیالن 

دانشگاهی بیکارند!
سید ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی با  اشــاره به اینکه آموزشگاه های 
فنی و حرفه ای بستر مناسبی را برای ارائه آموزش های 
مهارتی فراهم کرده اند، می گوید: »باید دانش آموزان 
را بــا علوم مهارتی آشــنا کنیم و بــه همین منظور 
این تفاهم نامه به امضا رســیده اســت. نیاز داریم تا 
آموزش های عملی را توسعه دهیم و این آموزش های 
مهارتی در یک بازار فشــرده صــورت می پذیرد که 
رقابــت در آن حرف اول را می زنــد. باید در جریان 
مهارت آموزی، تولید خدمت داشــته  باشــیم. انتقال 
مهــارت از طریق نظام های چند رســانه ای و فضای 
مجازی کفایت نمی کند، بلکه دوره های حضوری باید 

گسترش پیدا کند.«
قائم مقــام وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 

خاطرنشان می کند: »دانش آموزان و دانشجویان باید 
مهارت هایی را بیاموزند کــه به جای ماهی  خوردن، 
ماهیگیری را یاد بگیرند؛ در ســال های اخیر بیش از 
20 درصد از فارغ التحصیان دانشــگاهی بدون شغل 
هســتند؛ عمده بیکاری در میــان فارغ التحصیان 
دانشگاهی مخصوصا فارغ التحصیان خانم هستند. باید 
مهارت آموزی را از کودکی تا دانشــگاه ها و بنگاه های 
اقتصادی دنبال کنیم و در کنار آن مهارت های ضمن 
خدمت را داشــته باشیم؛ بودجه های قابل توجهی در 
زمینه آموزش های مهارتی شاهد هستیم، اما در حوزه 
مهارت های فنی و حرفه ای این اعتبارات ناچیز است.«
وی ادامــه می دهد: »آموزش نظــام مهارتی در 
تمــام بخش های اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد 
و دانش آموزان نیز با آشــنایی ایــن مهارت ها بدانند 
که نوآوری و کارآفرینی چیســت؟ دانش آموزان پس 
از ورود بــه بازار کار خواهند توانســت که در حوزه 
نوآوری و کارآفرینی نقش جدی ایجاد کنند. در آینده 
آموزش های مهارتی سرفصل اقدامات قرار گیرد و در 
این باره مهارت های الزم برای آماده سازی جوانان برای 

ورود به بازار کار کشور ارائه شود.«
فرهنگ سازی برای پذیرش تحول 

در علوم انسانی
- دانشجوی ترم 6 رشته پژوهش علوم اجتماعی 
دانشگاه دولتی هســتم. جزو شاگردای خوب کاس 
هســتم، ولی با ایــن وضعیت بــازار کار موندم اصا 
ارشــد کنکور بدم یانه؟ از طرفی شغل آزادم و در حد 
استادی ساخت مبل بلدم، ولی بازار کار مبل هم چند 
وقته خوب نیست! اصا این وسط گیج شدم که باید 

چیکار کنم؟
- ســام من سال دوم دبیرســتان هستم. رشته 
صنایع چــوب در کار و دانــش می خوانم،ولی هیچ 
عاقه ای ندارم وبا خواست مادرم به این رشته آمدم. 
االن این موقع سال می خواهم تغییر رشته بدهم و بروم 
رشته انسانی. به انسانی خیلی خیلی زیاد عاقه دارم. 
بعضی ها می گویند خوبه برو. بعضی ها می گویند نرو. 
تورو خدا بــه من که هنوز فرصت دارم، کمکم کنید 
خیلی برایم مهم هســت. گیج شدم، به نظرم رشته 

انسانی خوبه، می دانم موفق می شوم.
- از همین حاال که دانشجویید فکر کار باشید. اگر 
یک جای کوچک دارید شروع کنید به کار. مثا من 
ازهمان موقع که کنکور دادم، درخت بنسای پرورش 
می دهم و توی مغازه بابام می فروشم. حداقلش اینکه 
دستم تو جیب خودم هست وخرج دانشگاهم را خودم 
می دهم. خدا را چه دیدی اگه استخدامم بود،استخدام 

می شوم.
- بــه نظر مــن صرف نظر از اینکه رشــته ای که 

خوانده اید چه هست یافتن شغل مناسب به خودمان 
بستگی دارد. من روانشناسی خوانده ام. تا زمانی که تو 
خونه نشسته بودم، می گفتم برای رشته ما کار نیست، 
امــا به محض اینکه رفتم دنبــال کار، خیلی زود کار 
مناسب و کاما مرتبط با رشته ام را پیدا کردم. کار آزاد 
در کلینیک کاردرمانی با درآمد میانگین یک میلیون 
در ماه که امیدوارم بیشــترم بشود. بنابراین بیشتر از 

هر چیز به همت خودمان بستگی دارد.
آنچــه در بــاال خواندیــد نمونــه ای از درد دل 
فارغ التحصیان رشته های مختلف به ویژه رشته های 

علوم انسانی بود.
تحول علوم انسانی نیاز جامعه ماست، این مسئله 
محدود به فضای آکادمیک نیســت، بلکه بسیاری از 
بخش ها با تحول در علوم انسانی با رشد و ارتقای علمی 
مواجه خواهند شد. اساسا تکیه  بر داشته های بومی و 
مطالعه و تحقیق بر آنچه تا به امروز به عنوان دستاورد 
علوم انسانی قلمداد شده است، می تواند دریچه نوینی 
را به روی اندیشــمندان بگشاید تا از ورای آن بتوانند 
با پشتوانه قوی فرهنگ و تمدن اسامی گستره علوم 

انسانی اسامی را تعمیق و وسعت بخشند.
به نظر می رسد در این میان برای تحقق این مهم 
عوامل مختلفی دخیل باشند که ازجمله آنها می توان 
به هزینه برای پژوهش و پژوهشگر، برگزاری کارگاه های 
تخصصی در رشــته های مختلف علوم انسانی، تعامل 
میان دانشگاه های کشور، وحدت میان حوزه و دانشگاه 
 اشاره داشــت. قطعا بر هیچ کسی پوشیده نیست که 
عوامل یادشده تنها بخشی از مواردی قلمداد می شوند 
که می توانند در تحقــق این گام مهم علمی اثرگذار 
باشــند اما با این حال جزو ارکان و بایسته های تحول 

در علوم انسانی هستند.
از سوی دیگر یکی از مهم ترین مباحثی که ذیل 
این گام مهم علمی باید به آن توجه شــود آشنایی و 
آماده ســازی جامعه برای مواجهه با این تحول بزرگ 
علمی است، به هرحال سالیان سال بسیاری از نظریات 
غربی در جامعه مطرح شده است و هر فردی حتی اگر 
به طور آکادمیک با مباحث آشنایی نداشته باشد، اما 
گذرا حتما در گوشه و کنار سخنی از جامعه شناسی 
غربی، روان شناســی غربی و حوزه های دیگر منبعث 
از دانشگاه های غرب شــنیده است و کمتر ذهن اش 
با مؤلفه علوم انســانی اسامی آشناســت؛ بنابراین 
دســت اندرکاران این امر باید بتوانند عاوه بر تقویت 
بنیه علمی ازنظر جامعه شــناختی نیــز جامعه را با 
مباحث حوزه وسیع علوم انسانی اسامی آشنا کنند. 
این مهم محقق نمی شود مگر آنکه دو نهاد تأثیرگذار 
در سطح کشور یعنی حوزه و دانشگاه با یکدیگر تعاملی 

مضاعف را رقم بزنند.

❖❖

❖

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مسکن 
خیراندیشان نوین سازه به شماره ثبت 15826 

و شناسه ملی 10100579450

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 

به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1396/3/23 و مجوز شــماره 962/15/140516 مورخ 1396/5/21 
اداره کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی تصمیمات ذیل اتخاذ شــد: 
1- صورت های مالی مشــتمل بر ترازنامه و حساب سود و زیان سال 
مالی 1394 به تصویب رســید. 2- آقای ابراهیم  باقرزاده سورشجانی 
به شــماره ملی 4622123721 به عنوان بازرس اصلی و آقای حسین 
دستنبوی به شماره ملی 0793265924 به عنوان بازرس علی البدل، 

برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

تاریخانتشار:1396/7/30
شرکت تعاونی مصرف فرهنگیان

 شهرستان ساوجبالغ
آگهی دعوت مجمع عمومی عادی 

بطور فوق العاده نوبت دوم
بدینوسیلهازکلیهاعضاءمحترمشرکتتعاونیمصرفدعوتمیشودتادر
مجمععمومیعادیبطورفوقالعادهنوبتدومکهراسساعت9صبحروز
دوشنبهمورخه96/8/22درمحلسالن15خردادواقعدرهشتگردشهرک
ولیعصرپشــتمســجدصاحبالزمان)عج(تشــکیلمیگرددحضوربهم
رسانید.یادآوریمیگردددرصورتیکهحضورعضویدرمجمعمیسرنباشد
میتواندحقحضورواعمالرایازســویخــودرابهنمایندهتاماالختیار
خویشواگذارنمایدودراینصورتهیچعضوینمیتواندنمایندگیبیش
ازسهعضورابپذیردوهرفردغیرعضوتنهامیتواندنمایندگییکعضو
رابپذیرد.برگههاینمایندگیمزبــورفقطباامضاءهیئتمدیرهوبازرس
معتبرخواهدبودوهمچنینجهتبررسیوکالتنامههاوصدوربرگهحضور
درمجمعدرتاریخ96/8/20بهدفترتعاونیمصرففرهنگیانســاوجبالغ
مراجعــهفرمایند.مصوباتمجمععمومیبرایکلیهاعضاءاعمازحاضرو

غایبنافذومعتبرخواهدبود.
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تعاونی مصرف فرهنگیان شهرستان ساوجبالغ


