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نگاه از زاویه  :نیاز به تغییر پارادایم در سیاست گذاري هاي مربوط به جوانان

  اشتغال مولد

  

  1فرشاد مومنی

  

 

 ٢٣/۵/١٣٩۶: تاریخ دریافت مقالھ
  ٣/٨/١٣٩۶:تاریخ پذیرش مقالھ                                                                                 

  

  

ین یدر زمره پـا ) ساله 24ـ   15(المللی حکایت از آن دارد که متوسط اشتغال جوانان ایران گزارش هاي بین 

 41(و در مقایسه با میـانگین جهـانی ایـن نسـبت     ) درصد 22( ترین سطوح در میان کشورهاي جهان است

  . فاصله معنی داري را به نمایش می گذارد) درصد

تحلیلی و با تکیه بر چارچوب نظري نهادگرایی جدید نشـان  ـ له با بهره گیري از روش توصیفی  در این مقا

لنـد  مصـالح ب "یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت در برابر  "کوته نگري"داده شده است که سازه ذهنی 

گیري ها و شیوه هاي خاص تخصـیص منـابع و تبـدیل فرصـت هـاي      مهمترین عامل اتخاذ جهت  ،"مدت

  . آزاردهنده است یجمعیت به نسبت جوان به تهدیدهایناشی از برخورداري کشور از 

راه  ،ی و تک سـاحتی در ایـن شـرایط   ئیافته هاي تحلیلی این پژوهش حکایت از آن دارد که اصالحات جز

اصالح نظام وار ساختار نهـادي   بر محور نیازمند یک تغییر پارادایم ،و نظام مدیریت توسعه ملی یستگشا ن

  . د ملی می باشدبنیه تولی يدر جهت ارتقا

  . ، خطوط کلی چگونگی اصالح نظام وار ساختار نهادي ارائه شده استپایاندر 

  

  و جوانان  ، اصالح، ساختار نهادياشتغال، سیاستگذاري :واژگان کلیدي
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  مقدمه 

به گواه ویژه نامه برنامه ششم که در  .کشورمان شرایط بسیار خطیر و پیچیده اي را تجربه می کندهم اکنون، 

انبـوهی از بحـران هـاي کوچـک و      ،از سوي سازمان مدیریت و برنامه ریزي انتشار یافتـه  1393اسفند ماه 

مکان تداوم بقـا را بـه   ااصل  ،بزرگ فراروي ماست که بعضی از آنها مانند بحران آب و بحران محیط زیست

  . چالش کشیده است

به طور طبیعی چشم امیـد   ،ز این بحران ها در افق کوتاه مدت قابل حل و فصل نیستنداز آنجا که هیچ یک ا

طرز نگاه ما به مسائل جوانان و راه حـل هـایی کـه بـراي      ،کشور به جوانان دوخته می شود و از این زاویه

  . داز ابعاد اهمیت بی سابقه اي برخوردار خواهد ش ،کیفیت و توانمندي آنها دنبال می شود يارتقا

در اختیار داشتن تصویري درست از صورت مسائل و  ،براي رویارویی با چالش هاي سیاستی حوزه جوانان

چرا که  ،نیز برخورداري از یک فهم نظري عالمانه و قابل دفاع در زمره حیاتی ترین ابزارها به شمار می رود

موضع اصلی آنها فراهم می شـود و  امکان برخورد با مشکالت بنیادي در  ،با برخورداري از چنین رویکردي

  . شمار نیز منتفی می گردد ابت آزمون و خطاهاي بی فرجام و پرپرداخت هزینه هاي گزاف ب

با بهره گیري از دستگاه نظري نهادگرایی جدید تالش می شود تا کانون اصلی نافرجام مانـدن   ،در این مقاله

بخش بزرگی از رویکردهایی که براي حل و فصل مسائل جوانان اتخاذ شده است شناسایی و پیشـنهادهاي  

  . گردد ارائهمشخصی براي برون رفت از شرایط کنونی 

از یک سو کشور را از  ،ت بنیادي از تمهید فرصت هاي شغلی مولدایده محوري این مطالعه آن است که غفل

ظرفیت ها و توانایی هاي گسترده جوانان محروم ساخته و بخشی از چالش ها و بحران هاي مورد اشـاره از  

 راهبردهـایی  ،این ناحیه متوجه کشور و ناکام ماندن اهداف برنامه هاي توسعه شده است و از سـوي دیگـر  

انند به تعویق انداختن اشتغال جوانان از طریق گسترش افراطی و کمی گراي آموزش عـالی و  م کوته نگرانه

آنها را نیز به چالش هاي جدید و پرخسارتی تبـدیل   ،انواع تشویق ها براي ازدواج و پرکردن اوقات فراغت

وده یـک بـازي   کل نظام ملی در نحوه تعاملی که با مسائل جوانـان انتخـاب نمـ    ،به این ترتیب .نموده است

باخت را رقم زده که تنها از طریق ارزیابی دقیق و روشمند آن می توان چشم اندازهاي امیدبخشـی   -باخت

  . را براي آینده کشور تصویر نمود
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  پژوهش و چارچوب نظري شناسیروش 

به بررسی رابطـه   ،بخش بزرگی از تاریخ علوم اجتماعی و انسانی در دوره پس از اولین موج انقالب صنعتی

معیشـتی کـه تعبیـري     -وهی با اتخاذ رویکرد تحلیلی مـادي گر. پیشه ها و اندیشه ها اختصاص داشته است

پیشه ) 1373لیتل، (ه و به صورت روشمند توسط دانیل لیتل شرح و بسط داده شده استدارزشمند و رسا بو

گروهی دیگـر بـا تاکیـد بـر عناصـري      . رده انداله روي آنها تلقی می کها را اصیل دانسته و اندیشه ها را دنب

بر نقش تعیین کننده و زیربنایی اندیشه ها در شکل دادن به پیشه هـا تاکیـد    ،همچون آزادي و انتخاب گري

در آموزه نهادگرایی جدید به شکل بدیع و به نسبت قانع کننده بر تعامل این دو البته با تاکید بر . ورزیده اند

داگالس نورث، اقتصاددان بزرگ معاصر و برنده فقید جـایزه  . ها پافشاري شده است نقش زیربنایی اندیشه

هنگامی که تالش مـی کنـد تـا طـرح کلـی       "درك فرآیند تحول اقتصادي"نوبل اقتصاد در فصل اول کتاب 

بر نقش تعیین کننـده عوامـل غیراقتصـادي در شـکل گیـري تحـول        ،فرآیند تحول اقتصادي را توضیح دهد

اهد تجربی بیشمار و مبانی اندیشه اي قابـل  وتاکید و تصریح می کند که تحول اقتصادي به گواه شاقتصادي 

تابعی از سه مولفه تحول در کمیت و کیفیت جمعیت، تغییر در ذخیره دانایی به ویژه دانـش تسـخیري    ،اعتنا

نه جامعه را تحت تـاثیر  براي غلبه بر طبیعت و باالخره تغییر در چارچوب نهادي که ساختار انگیزشی آگاها

وجوه نرم  ،تغییر در ذخیره دانایی و تغییر در ساختار انگیزشی ،از میان این سه عامل. قرار می دهد، می باشد

  . افزاري تغییر در عملکرد اقتصادي را به نمایش می گذارد

ـ       ،از دیدگاه داگالس نورث در  .ایی داردعنصر اندیشه و فرهنگ در ایـن میـان نقشـی تعیـین کننـده و زیربن

عبارت نقش زیربنایی فرهنـگ بـه    ،عبارت پردازي هاي اکثریت قریب به اتفاق اقتصاددانان نهادگراي جدید

در  .کارل مارکس از زیربنا و در تقابل قرار دادن آن با مفهوم روبنا فاصله داردکلی از صورت بندي مفهومی 

بـراي زیربنـا   اولویت  مضمون و محتوايبر روي  نهادگرایان جدید و در میان ایشان داگالس نورث ،این جا

در اولویـت   ،"فهم فرآیند تحول اقتصادي"او در فصل اول کتاب . تمرکز و تاکید ویژه دارندداشتن فرهنگ 

و اهمیت وجه اندیشه اي و فرهنگی توضیح می دهد که در ماجراي تحول اقتصادي با تقدم ایده ها و عقاید 

به مثابه عنصر اساسی در مسیر شکل گیري ساختار نهادي رو به رو هسـتیم کـه منشـاء قیـدهاي رسـمی و      

در جریان تغییـر   ،از دیدگاه نورث. دگردشده و به وابستگی به مسیر طی شده منجر می  )نهادها(غیررسمی 

به این معنـا کـه هـر کوششـی     ؛ وضع موجود نیز همچنان با اولویت و تقدم ایده ها و عقاید روبه رو هستیم
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 ،به عبارت دیگر. تغییر می باشد اولیه وضعیت مطلوب در ذهن کارگزارانمستلزم صورت بندي  ،براي تغییر

و هم در جریان ایجاد تغییر و حرکـت بـه سـمت وضـع      هم در جریان شکل گیري وضع نامطلوب موجود

 تا پس از آن از طریق استقرار ساختار نهادي در سطح اندیشه اي روشن شده باشد ابتدا باید تکلیف ،مطلوب

ترکیبی از مجموعه بایدها  "فهم فرآیند تحول اقتصادي"که به تعبیر نورث در همین فصل اول کتاب  مناسب

  . ودو نبایدهاست، ردگیري ش

       نوآوري بسیار خارق العاده داگالس نورث در فصل اول این کتـاب آن اسـت کـه بـه شـکل بـدیعی نشـان       

مادي و نظام باورها در  زبان، تولیدات :ند ازا می دهد تجلی گاه هاي اصلی این نظام بایدها و نبایدها عبارت

  ) 32ـ41: 1396نورث، ( .هر جامعه

له جوانان در کشورمان احساس نگرانی هاي جدي وجود ئکه اگر درباره مسبه این ترتیب مالحظه می گردد 

آن راهگشایی نداشته و احساس عمومی طی بالغ بر ربع قرن گذشته دارد و تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده 

است که چالش هاي بهره گیري ثمربخش از توانایی هاي فکري و جسمی جوانان در مسیر ساختن آینده اي 

له را باید ابتدا از جنبه اندیشه اي ردگیري ئاي ایشان و آینده کشور دائما رو به افزایش می گذارد، مسبهتر بر

  . و ریشه یابی نمود

  ي پژوهشیافته ها

انداختـه مـی شـود، بـه     هنگامی که به تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده در کلی ترین سطح نگاهی اجمـالی  

. ها و ضعف هاي جدي و اساسی در این زمینه قابل مشاهده استوضوح می توان مالحظه نمود که کاستی 

طی نزدیک به سه دهه گذشته بخش بزرگی از ظرفیت هاي ذهنی و مـادي تحـت اختیـار نظـام      ،براي مثال

چاره اندیشی در زمینه چگونگی گذران اوقات فراغـت جوانـان    صرفتصمیم گیري و تخصیص منابع ملی 

فراغت در ذات خود هنگامی قابل طرح می باشد که افراد مشـکلی   مسئلهاین در حالی است که . شده است

در زمینه اشتغال و کسب درآمد نداشته باشند و بخش معقولی از اوقات زندگی آنهـا صـرف فعالیـت هـاي     

اوقات فراغت به شکل معنی دار و قابـل قبـول    مسئلهمولد شده و درآمد قابل قبولی نیز ایجاد شده باشد تا 

در حالی که اگر بخش اعظم جوانان با دالیل موجه یا ناموجـه هـیچ نقشـی در تولیـد     . یت یابدخود موضوع

اسـت  ... اساسی احساس پوچی و بطالت و سرخوردگی و بی انگیزگی و مسئلهملی نداشته باشند، براي آنها 

آنها ابتدا باید  .ن معناي خود را از دست می دهدبیخ و ب پرکردن اوقات فراغت در چنین شرایطی از مسئلهو 



۵ 
 

خالقیت و تولید حس زنده بودن و مفید بودن پیدا کرده باشـند تـا پـس از آن     ،از طریق بستر نهادي مشوق

  . فراغت و چگونگی پرکردن اوقات آن به صورت هاي اعتال بخش و نشاط آور قابل تصور باشد مسئله

صمیم گیري و تخصیص منابع با مسـائل  نمونه بسیار تاسف بار و شگفت انگیز دیگر در طرز مواجهه نظام ت

بخش بزرگی از  ،دهه گذشته 3طی نزدیک به . شیوه رویارویی اتخاذ شده براي تشویق ازدواج است ،جوانان

صرف قاعده گذاري براي دادن وام به جوانـان بـه منظـور     ملی، اوقات نظام تصمیم گیري و تخصیص منابع

با کمال تاسف حتی هنگامی که در سطح نخبگان درباره چرایـی عـدم   . تشویق آنها به امر ازدواج بوده است

دار ناکـافی  بر محور مق بیشترارزیابی ها  ،موفقیت برنامه وام دهی براي تشویق ازدواج سخن به میان می آید

ایـن در حـالی   . در این زمینه متمرکز است ها ا عدم تمایل و همکاري بایسته بانکافته یوام هاي تخصیص ی

حتـی اگـر    -اشتغال مولد براي جوانان حل و فصل نشده باشـد  مسئلهاست که به نظر می رسد تا زمانی که 

کثر همکاري افزایش یابد و بانک ها نیز حدا هم میزان وام هاي تخصیص یافته به چند ده برابر مقدار کنونی

همچنان شاهد بی رغبتی جوانان به امر ازدواج و  -اعمال نمایند ،را در پرداخت وام هاي در نظر گرفته شده

حتـی   ،دهه اخیر مشاهد شـده اسـت   3نزدیک به افزایش سن ازدواج خواهیم بود و به شرحی که عمالً طی 

آمدزا و ایجاد کننده اطمینان نسـبت بـه   اگر ازدواجی هم صورت بپذیرد، در غیاب اشتغال به فعالیت هاي در

که با تشویق هاي ناپایدار و غیرمطمئن و مقطعی دولت و خانواده است ازدواج هاي دوپینگی  ،آینده جوانان

د داشـت و آثـار و   نـ دوام چنـدانی نخواه بی شک، ایـن ازدواج هـا    .صورت می پذیردهاي طرفین ازدواج 

ز اشتغال مولد و چشم اندازهاي امیدوارکننده درباره آینده در عوارض روحی و مادي نداشتن درآمد حاصل ا

 اجتماعی قالب اختالف ها و عصبانیت ها و نزاع ها و طالق ها به وضوح خود را به عنوان یک واقعیت تلخ

  . د کردنتحمیل خواه

  . دهه گذشته مربوط است 3گسترش کمی آموزش عالی طی نزدیک به  مسئلهمثال سوم به 

 دورنگرانه، شاهد این واقعیت غم انگیز بوده است که در غیاب اهتمام ،گذشته ربع قرنبالغ بر  کشور ما طی

در زمینه ایجاد بستر نهـادي مناسـب    ملی نظام تصمیم گیري و تخصیص منابع ،عالمانه، نظام وار و روشمند

براي خلق فرصت هاي شغلی مولد، بیشترین توجه خود را روي بسط فرصت هاي آمـوزش عـالی متمرکـز    

و از کانال ایجاد  می دهدبه این گمان که از این طریق سن ورود جوانان به بازار کار را افزایش  -ستکرده ا

        شـکل را بـه آینـده منتقـل مـی سـازند و در کوتـاه مـدت        براي تقاضاي فرصت هاي شغلی م ،تاخیر زمانی

. شکست فاجعه آمیز این رویکرد را در ابعاد گوناگونی می توان به نظاره نشسـت  ؛ امادنفسی بکشد می توان

ي و تخصـیص  تعدیل ساختاري در دستور کار نظام تصـمیم گیـر   هنگامی که برنامه کوته نگرانه ،مثال براي
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آزادسـازي   درمانی و دسـتکاري قیمـت هـاي کلیـدي،    شوك  :سیاست هایی همچونفت، منابع ملی قرار گر

 از یک سو ،و تعدیل نیروي انسانیخصوصی سازي فاقد بستر نهادي مشوق رقابت عادالنه  ،افراطی واردات

به بحران بیکاري هاي فزاینده دامن زد و به تـدریج و در طـول زمـان بحـران بیکـاري را بـه یـک عارضـه         

فرصت هاي جدید براي مشـغول   بسطموجب  با کمی گرایی افراطی ،و از سوي دیگر کردتبدیل  ساختاري

فکر نکردند که وقتی مدیریت توسعه در آغاز این روند،  سیاست گذاران .شد جوانان در آموزش عالیسازي 

برنامـه اي   ناتوان و ناموفق است و هـیچ  ،ملی در خلق فرصت هاي شغلی کمتر دانایی بر و کمتر سرمایه بر

آیا می توانند در یک افـق زمـانی میـان مـدت یـا       ،براي تغییر پارادایم و تغییر شیوه اداره اقتصاد ملی ندارند

بلندمدت با استمرار همان رویه هاي غلط پیشین براي جوانانی که تحصیالت عالی و تکمیلی راسپري کرده 

  د آنها تدارك ببیند؟ فرصت هاي شغلی متناسب با صالحیت ها وانتظارات جدی ،اند

به گونه اي که براي مثال  ؛امروز به شکل بسیار فاجعه آمیزي آثار خود را به نمایش گذاشته است مسئلهاین 

در اسناد برنامه ششم توسعه پس از انقالب به وضوح و به روشنی از این واقعیت قابل تامل سخن بـه میـان   

جدیـد بـه بـازار کـار از      ورودي هايرضه کنندگان نیروي کار خویش و درصد ع 90آمده است که بیش از 

حداقل تحصیالت دانشگاهی یعنی طی کردن دوره کارشناسـی و مـدرك لیسـانس برخـوردار هسـتند و در      

سقوط چشم گیري را به  1390تا  1384شرایطی که قیمت نفت نیز در مقایسه با سطح اوج گرفته سال هاي 

یی به نیازهاي شغلی تازه واردان به بازار کار با کیفیت مورد اشاره و تحـول معنـی   پاسخ گو ،نمایش گذاشته

داري که در سطح انتظارات و توقعات آنها پدید آمده است، بسیار پیچیده تر و دشوارتر و البتـه پرخسـارت   

پیتراونـز  . درنج آورتر از سال هاي آغازین اجراي برنامه تعدیل ساختاري خواهد بـو تهدید کننده تر و تر و 

که به موضوع حیـاتی و سرنوشـت سـاز نقـش دولـت در توسـعه        -" توسعه یا چپاول"در کتاب ارزشمند 

به تجربه خسارت بار و بحران زایـی ایـن رویکـرد در تجربـه توسـعه هنـد        -)1371(صنعتی پرداخته است

د بی اعتنایی به نیاز جوانان براي نشان دادن آثار زیان بار رویکرکیت گریفین نیز  .اشارات عبرت آموزي دارد

به فرصت هاي شغلی مولد از طریق دامن زدن به گسترش کمی آموزش عالی و بـه   ،در سنین کار و فعالیت

ورود جوانان به بازار کار از این عبارت تکان دهنده و البته بسیار قابل تامـل و عبـرت آمـوز    تاخیر انداختن 

به مراتب سرخورده کننده تـر و فاجعـه آمیزتـر خواهـد      ،شغلتحصیالت بیشتر منهاي " :استفاده کرده است

  ) 93: 1371گریفین، .("بود

در دوران  ،براي مثال ؛فات بسیاري را ضمیمه نمودضاتوضیحات و ا ،می توان به عبارت مورد اشاره گریفین

سـطح  گسترش کمی آموزش هاي عالی و در غیاب یک استراتژي توسعه که محتواي آموزشی را با نیازهاي 



٧ 
 

بـه مـوازات افـزایش     ،توسعه هماهنگ ساخته و بر قابلیت هاي عملی آموزش گیرندگان چیزي افزوده باشد

از یک طرف بخش قابل اعتنایی از منابع انسانی و مادي کشور  ،تعداد دارندگان مدارك تحصیلی سطح باالتر

به موازات اعطاي  ،یگرصرف چیزي شده است که بازدهی متناسب به هیچ وجه نخواهد داشت و از طرف د

. نظام ملی را با انفجار انتظارات جوانان تحصیل کرده رو به رو خواهد ساخت ،گواهی هاي دانش آموختگی

چیزي که به هیچ وجه با قابلیت ها و توانایی هاي موجود نظام ملی قابلیت پاسخ گیري نداشته و دائمـاً بـر   

و تنـاقض  وجه بسیار قابـل تامـل تـر    . ت ها خواهد افزودنارضایتی ها و اعتراض ها و بدگمانی ها و مخالف

آلودتر این ماجرا آن است که در اثر این ناتوانی ها در جهت پاسخ گویی به نیازهاي شغلی جوانان تحصـیل  

شکل هـاي غیرقـانونی   . آینده خود را از طریق مهاجرت جستجو می کنند ،کرده آنها با سرخوردگی و خشم

مهاجرت آنها و ضایعات و تلفات انسانی و عاطفی شدید آنها امروز یکی از مهم تـرین دل مشـغولی هـاي    

اما حتی اگر این مالحظه ها نیز نادیده گرفته شود جوانانی که به شکل  ،جامعه جهانی را پدیدار ساخته است

پیشـبرد اهـداف اقتصـادي    به عنوان ابزاري در راسـتاي  یا غیرقانونی از کشور خارج می شوند، عمالً  قانونی

در حالی که کشورمان بـه شـدت نیازمنـد نیـروي      ،دیگر به عبارت. کشورهاي رقیب ما قرار خواهند گرفت

نی منـابع انسـانی و   انسانی با کیفیت و با انگیزه است و براي تربیت آنها در یک دوره زمانی به نسبت طـوال 

این دقیقاً در زمانی که هنگام بهره برداري از این سرمایه گذاري فرا رسیده است،  وشده  هزینهمادي عظیمی 

طنز بسیار تلخ ایـن مـاجرا آن اسـت کـه      .به رقباي خودمان تقدیم می شود دو دستی نیرو و سرمایه انسانی

ـ  ؛اي شمالی و اروپاي غربی می روندبخش قابل اعتنایی از این منابع انسانی به آمریک ی جاهـایی کـه در   یعن

  . استکبار جهانی و دشمن از آنها یاد می شود :عناوینی همچون با اي از تبلیغات رسمیبخش قابل مالحظه 

 بحث و تفسیر

موارد اشاره شده و مثال هاي بی شمار و بسیار متنوع و با اهمیت دیگـر کـه قابـل     اگر به شکل قابل اعتنایی

گوشه هایی از پیچیدگی هـاي   ژوهشی عمیق تر قرار گیرد می تواندر دستور کار بررسی هاي پ ،طرح است

ر اداره یک اقتصاد سیاسی توسعه نیافته و رانتی را در دنیاي امروز که با عنوان عصـر شـتاب تـاریخ و عصـ    

د که با اتخاذ رویه هاي کوته نگرانه و کلیشه او نشان د سمیت شناخته شده است، آشکار ساختدانایی به ر

چه انواع متنوعی از  ،هاي تقلیدي آزادسازي و خصوصی سازي هاي فاقد بستر نهادي کافی در دنیاي امروز

ري کوتـه نگـر و اجـرا کننـده     و حتی امنیت ملی به نظام هاي تصمیم گیـ هزینه هاي انسانی، عاطفی، مادي 
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به صورت فزاینده در آینـده نیـز    ،برنامه تعدیل ساختاري تحمیل شده و در صورت استمرار پارادایم موجود

 . تحمیل خواهد شد

در یک موقعیت مناسب همه ابعاد داخلی و خارجی این شیوه سیاستگذاري مورد بررسی و  شایسته است که

و برجسـته کـردن    دیگر قابل طـرح  گستردگی مواردصرفاً به منظور توضیح  جااما در این ،واکاوي قرار گیرد

نیز با  یک مثال ملموس دیگر ،اداره کشوردر طرز  فکري موجود ضرورت و اهمیت و فوریت تغییر پارادایم

  . گذاشته شودمخاطبان گرامی در میان 

به عنوان یک ضربه بخش مسکن  ،شتهطی بالغ بر نیم قرن گذتوسعه نیافته در اقتصادهاي رانتی و کوته نگر 

کشور ما، ایـران نیـز    .گیر براي پنهان کردن آثار و عوارض سیاست هاي کوته نگر مورد استفاده قرار گرفت

یکی از نمونه هاي این شیوه اداره جامعه به شمار می رود و سوابق موجود به نحـو شـگفت انگیـزي تاییـد     

وداگرساالرانه با بخش ساختمان و مسکن تـا چـه انـدازه منـابع     کننده آن است که برخورد کوته نگرانه و س

انسانی و مادي را مصروف خود ساخته و به طور همزمان از توان رقابت و توان مقاومت اقتصاد ملی کاسـته  

یکـی از بهتـرین   . و کشور را به سهم خود با انبوهی از ناپایداري ها و ناکارآمدي ها رو به رو ساخته اسـت 

) 1394(کتاب ریچارد بنـدیک   ،برخورد کوته نگرطرز براي نشان دادن ریشه هاي تاریخی این  منابع موجود

یک در زمره مجموعه اي از کارشناسان و مشـاوران گـروه   بند. است "تامین مالی صنعتی در ایران"با عنوان 

هجـري شمسـی از سـوي سـازمان برنامـه و       1330هاروارد محسوب می شود که در سال هاي پایانی دهه 

او در . بودجه وقت با هدف ارائه مشورت براي تدوین برنامه سوم عمرانی قبل از انقالب به ایران آمـده انـد  

توضیح می دهد که چرا به این جمع بندي رسیده است کـه توسـعه   ) 66: 1394(کتاب بسیار ارزشمند خود 

  . ور محال به حساب آورددر زمره ام بایددر ایران را  صنعتی

مدیریت اقتصاد و توسـعه ملـی در   خواننده آگاه توجه دارد که این مطالب درباره تجربیات پارادایم حاکم بر 

سیاري را گمان بر آن است که رژیم دست نشانده پهلوي را هنوز هم ب. سال پیش است 60زمانی نزدیک به 

سـرنگون   1353خطاهاي راهبردي ناشی از نحوه تخصیص دالرهـاي نفتـی در تجربـه سـال هـاي پـس از       

 گانه کتاب هاي انتشار یافته از سوي مشاوران هـاروارد نشـان دهنـده ایـن     4در حالی که مجموعه  ؛ساخت

به زمان هاي قبل تر مربوط می گردد و شوك اول  دودمان پهلوي طسقو اصلی است که ریشه هاي واقعیت

البتـه اگـر کسـی بخواهـد     . نه این که ایجادکننده آن باشد ،نفتی فقط آن روندهاي مخرب را سرعت بخشید

ــد    ــال کن ــتر دنب ــق بیش ــدیت و عم ــا ج ــا را ب ــه ه ــین ریش ــرف   ،هم ــد اش ــمند احم ــار ارزش ، )1359(آث

    نشـان  متفـاوت نیز هر کدام بـه شـکلی و از زاویـه اي     گر از این دستدی يو بیشمار) 1363(چارنرعیسوي
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میالدي یعنی سرآغاز اولین  18سال هاي ربع پایانی قرن  بهد که ریشه اصلی این خطاها را می توان نمی ده

ریشـه   از مالحظات معطوف به اندیشه توسعه،البته اگر بخواهیم فارغ . موج انقالب صنعتی نیز ردگیري کرد

را تا سال هـاي دور و بـالغ بـر     مسئلهمی توان  ،اقتصاد ایران را دنبال کنیمي ناهنجاري و ناپایداري اداره ها

اف فزاینـده بـین کشـورها و    اما از آنجا که شک. یز دنبال نمودانقالب صنعتی ن لموج او سال پیش از 1000

 ،ج انقالب صنعتی آغاز شده اسـت معنی دار شدن عقب ماندگی از رقبا در سطح نظام هاي ملی از اولین مو

  . را به عنوان سرآغازي مناسب در نظر گرفت یعنی نیمه دوم قرن هیجدهم می توان آن نقطه عطف

سـرمایه گـذاري در    ،ریچارد بندیک در کتاب مورد اشاره تصریح می کند کـه نظـام پـاداش دهـی موجـود     

او می گوید حتی مالیات بر مسـتغالت  . مستغالت را بسیار پررونق تر از سرمایه گذاري صنعتی نموده است

به سهولت می توان از آن گریخت و در ادامـه بـا    ،بسیار اندك و ناچیز بوده و از سوي دیگر ،نیز از یک سو

که بسیار فراتـر   پربازده و غیرمولدهاي زود بازده، نهادي از فعالیت ردگیري رویکرد سیستمی پشتیبانی هاي 

      این گونه جمـع بنـدي مـی کنـد کـه بـه نظـر         ،از تشویق سوداگري بخش مسکن و ساختمان و زمین است

می رسد مستغالت در آینده نیز همچنان به عنوان گزینه بهتر نسبت به سرمایه گذاري صنعتی بـاقی خواهـد   

  ) 66: 1394بندیک ( .ماند

      البته در صفحات قبلی اساس گرفتاري هـا و امتنـاع توسـعه در ایـران را سـیطره حیـرت انگیـز پـارادایم          او

کوته نگري یعنی ترجیح نظام وار امور کوتاه مدت به امور بلند مدت معرفی کرده و نشان می دهـد کـه تـا    

کشـور   ،داردو رهبران آن سیطره این کشور و سیاستگذاران  ی که این پارادایم در ذهن کارگزاران اصلیزمان

ساختار نهادي مشوق کوته نگري باعث شده است که حتـی   ،از دیدگاه او. روي توسعه به خود نخواهد دید

  . بخش صنعت نیز در ایران از مدار و مسیر اصلی خود منحرف شده و دچار عارضه کوته نگري گردد

سرمایه گـذاري در تولیـد صـنعتی     مسئلهاست که به از اسناد، شواهد و استدالل هایی  ماالمالدانش توسعه 

دمدت نگریسته و تصریح می کنـد کـه تـا زمـانی کـه پشـتیبانی هـاي نهـادي         نمدرن به مثابه یک تصمیم بل

تولید صـنعتی مـدرن بـه شـکوفایی و بالنـدگی       ،دورنگرانه، توسعه گرا و اطمینان بخش وجود نداشته باشد

هیداتی، حتی اگر در اقتصادهاي رانتـی گـرایش هـایی بـه سـمت      تمدست نخواهد یافت و در غیاب چنین 

با استاندارهاي ساختار  سرمایه گذاري هاي صنعتی مدرن مشاهده شود، این سرمایه گذاري ها دقیقا خود را

داگالس نورث در کتاب  ،براي مثال. د کردنو مضمون توسعه گرا پیدا نخواه می کنندنهادي کوته نگر تنظیم 

سـاختار و دگرگـونی در   "و نیـز در کتـاب   ) 1377(" نهادها، تغییرات نهادي و عملکرد اقتصادي"ارزشمند 

به شکل قانع کننده اي توضیح داده است که تا زمانی که حداقلی از امنیت حقـوق  ) 1379( "تاریخ اقتصادي
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ادلـه از طریـق   باشد و یک اراده جدي و مبتنی بر برنامه براي کاهش هزینـه هـاي مب  نمالکیت در جامعه اي 

افزایش هزینه فرصت دستیابی به درآمدهاي آسان مانند داللـی و ربـاخواري و مهـار برنامـه ریـزي شـده و       

بخش اعظم کسانی پیشگیري کننده فساد مالی و یک برنامه حمایت توسعه گرا از تولید وجود نداشته باشد، 

ند که افـق  ز صنعت تمایل نشان می دهکه سرمایه گذاري صنعتی می کنند به سمت آن رشته فعالیت هایی ا

  . ، نیاز به سرمایه اندك و باالخره مقیاس تولید نیز در آن بسیار کوچک باشدبازدهی کوتاه مدت

ایـن جهـت گیـري هـا بـه عنـوان        تا امروز دقیقا تاثیر 1335ل نگاهی به داده هاي آماري رسمی ایران از سا

نشان می دهـد کـه از سـال     1جدول . است ه نمایش گذاشتهرا بگرایش غالب در بنگاه هاي اقتصادي ایران 

کننده رو بـه  که نخستین داده هاي سرشماري در ایران گردآوري شده تا امروز یک روند بسیار نگران  1335

 و بلندمـدت  برخورد سهل انگارانه با مسائل بنیـادي  ،به عبارت دیگر. قهقرا در این زمینه قابل مشاهده است

قوق مالکیت و کاهش هزینه هاي مبادله و ایجاد ترتیبات نهادي مشوق مفت خـوارگی و  مربوط به امنیت ح

توسعه گرا از فعالیت هاي صنعتی مدرن آثار خود را به وضوح در ایـن   حمایتیغفلت از تمهید برنامه هاي 

  . جدول به نمایش گذاشته است

  1335ـ  90بررسی مقیاس بنگاه هاي اقتصادي در طی سال هاي  :1جدول 

  شرح
جمع 

  کل

        بخش خصوصی
مزد و حقوق 

بگیران بخش 

  عمومی

اظهار 

  نشده

مقیاس 

  کارکنان مستقل  کارفرمایان  بنگاه

مزد و حقوق 

بگیران بخش 

  خصوصی

کارکنان 

فامیلی بدون 

  مزد

1335  5908  69  2435  2246  594  451  113  32,55  

1345  7116  153  659  2636  701  663  47  17,23  

1355  8799  182  2810  3072  1021  1673  41  16,88  

1365  11002  341  4390  1875  484  3453  458  5,50  

1375  14572  528  5199  3270  797  4258  463  6,19  

1385  20476  1530  7366  5485  683  5025  387  3,58  

1390  20547  769  7333  6292  861  4323  968  8,18  

  1390تا  1335مرکز آمار ایران ـ سرشماري هاي نفوس و مسکن : منبع 

خطرناك و ضد توسـعه کـه هـم تـوان رقابـت و هـم تـوان         مسئلهنکته بسیار عبرت آموز آن است که این 

در همان اولین سال هاي پس از انتشـار داده هـاي    ،مقاومت اقتصاد و جامعه ما را با چالش روبه رو ساخته
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 مـال امـا بـا ک   ،به صورت یک هشدار عالمانه از سوي ریچارد بندیک مطرح شده بود 1335سال  سرشماري

تاسف به دلیل ویژگی هاي طرز اداره کشور در دوران سـلطنت پهلـوي تـا پایـان سـال هـاي حکومـت آن        

کسی که به دعوت همان حکومت و بـراي ارائـه مشـورت بـراي بقـاي آن حکومـت ایـن تـالش          ،دودمان

نتوانست امکان عرضه آن اثر به جامعه کارشناسی و دانشگاهی ایران را پیدا کند و انجام داده بود  پژوهشی را

پژوهشی ارزشمند او امکان ترجمه و انتشار پیدا نکرد و در حالی که از محل درآمد بین نسلی نفت تـیم   کار

مشاوره گروه هاروارد تامین مالی شده بودند، سیاستگذاران و پژوهشگران فارسی زبان از نتـایج ارزشـمندي   

و البته بـا دریـغ واسـف     ا دقتبه عبارت هاي زیر ب. باقی ماندندمحروم همچنان  ،که او به دست آورده بود

   :توجه کنید

مشخصه صنعت ایرانی همان ذهنیت بازاري یعنی دغدغه سود کوتاه مدت به بهاي برنامه ریزي بلند مدت "

هستند که ذهنیت بازاري ایشان چیـزي  سابق  يرتجار بازا ،روزدر عمل هم اکثر کارآفرینان صنعتی ام .است

چنان ذهنیتی در حوزه صنعت بـه بـی اعتنـایی     ؛ه سود هنگفت نیستجز دستیابی به عایدات سریع و حاشی

نسبی به مالحظات بلند مدت یعنی بهبود کیفیت محصول و فرآیند تولید یا تغییـر ماشـین هـا تبـدیل شـده      

   )55: 1394بندیک، . ("است

وسـعه  او در صفحات بیش از این عبارات نیز به عارضه هاي دیگر کوته نگري و مضمون و محتواي ضـد ت 

اي آن اشارات بسیار ارزشمندي داشته و نشان می دهد که با همان منطقی که تولید محوري را در کادر یک 

    نظام حیات جمعی جلوه گر می سازد و در آن تولید صنعتی مدرن به شـرطی بـه بالنـدگی و توسـعه منجـر     

خـود بـه   نشـان دادن اهتمـام   با  نیز ساختار سیاسیباید می گردد که فرهنگ مسلط مشوق دورنگري باشد، 

اعتماد تولیدکنندگان را در جهت سرمایه گذاري هاي بلند  ،امنیت حقوق مالکیت و کاهش هزینه هاي مبادله

، مشوق و ستیز و حذف باشدمدت جلب نماید و نظام اجتماعی نیز بیش از آن که مشوق تفرقه و تک روي 

ایـن در  . نعتی و بالندگی تولید فراهم گـردد توسعه ص کاري و گفتگو و تعامل هاي سازنده باشد تا امکانهم

یعنـی بـه   ؛ حرکت می کند آن جهت گیري ها ساختار نهادي کوته نگر دقیقاً در جهت عکس حالی است که

در . جاي آن که بیشتر مشوق روزآمدسازي بنیه تولید ملی باشد، دغدغه روزآمدسازي الگوي مصرف را دارد

در خـدمت   ،و ریالی نیز بیش از آن که در خدمت تولید و بالندگی آن باشندچنین شرایطی حتی منابع ارزي 

نظام مالیات گیري نیز بیشترین فشـارهاي   .شیوه هاي غیرمولد و زودبازده خواهند بودکسب درآمد از طریق 

ـ     می کندد و حقوق بگیران ثابت و تولیدکنندگان تحمیل افراخود را به  ات و اعتنـا و اهتمـامی در زمینـه مالی

بـیش از آن کـه دغدغـه     همنظام بانکی  .گیري از رانت جویان، رباخواران و دالالن از خود نشان نمی دهند
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تـرجیح مـی دهـد کـه بـه دالل هـا و        ،تامین مالی نیازهاي بخش هاي مولد را در دستور کار قرار داده باشد

ر وام هاي عرضـه شـده خـود را    که در این صورت بانک ها می توانند هم زودت اچر ،واردکننده ها وام دهد

دریافـت  با صنعت گـران و کشـاورزان،    اعاده کنند و هم سود بیشتري از دالل ها و واردکننده ها در مقایسه

به عبـارت هـاي زیـر توجـه      ،سال پیش نوشته شده 60به باز با تاکید بر این که کتاب بندیک نزدیک . کنند

ولی فرهنـگ   ،موجب سرایت الگوهاي مصرف غربی شده استنزدیکی ایران به اروپا ": او می نویسد. کنید

 ،همان طور که گرچه نظام بانکی بیش از حد عریض و طویل شده ؛چندان از غرب متاثر نشده است صنعتی

: همـان .("اما وام دهندگان معموالً با دغدغه هاي تجاري کوتاه مدت و سفته بازي اعتبارات سـرگرم هسـتند  

29(  

 نتیجه گیري

کتـاب  به شرایط امروز کشورمان به وضوح می توان دریافت که اگر اوضاع نسبت به زمان نگارش  با نگاهی

مروري کوتاه به روزنامه هاي کشـور طـی سـال     ،براي مثال. چندان بهتر هم نیست ،بندیک بدتر نشده باشد

لیـد صـنعتی   هاي اخیر نشان دهنده آن است که ساختار نهادي ایران همچنان پشت به اقتضـائات نهـادي تو  

روزنامـه   ؛ چنـان کـه  داده اسـت مدرن و توسعه گرا داشته و بیشترین پاداش ها را به فعالیت هاي غیرمولـد  

گزارش کرده است در حالی که پیاز تا چندي پـیش در   15/5/1391شماره مورخ  8جهان اقتصاد در صفحه 

پـس   ،تومان رسیده بود 50ویی مزارع جنوبی کشور برداشت نمی شد و قیمت خرید آن از کشاورزان به کیل

 .تومان مواجه شده اسـت  1200از گذشت کمتر از یک ماه با افزایش ناگهانی قیمت این محصول تا کیلویی 

تومانی که با فرض هزینه تولید صـفر عایـد کشـاورز     50مثال به وضوح نشان می دهد که اگر کل آن  همین

 آنهایی که هیچ نقشی در تولید ایـن محصـول نداشـته   شده است را درآمد خالص او در نظر بگیریم، عایدي 

کشـاورزان و   ،به این ترتیب نظام پاداش دهی اقتصـادي بـا ایـن گونـه عالمـت دهـی      . برابر اوست 24 اند،

دریغ و تاسف است کـه ایـن   بسی جاي . و واسطه ها را تشویق می کندن تولیدکنندگان را سرخورده و دالال

در مطبوعات ایران انعکاس دارد و هر پژوهشگري به طور تصادفی در هر گونه نمونه ها به صورت روزمره 

با موارد بیشماري در روزنامه هاي کشور روبه رو خواهـد   بگیرد،روزي تصمیم به پیگیري این گونه مسائل 

 ،براي مثال در حالی که رونق فعالیت هاي سوداگرانه و رباخوارانه و قاچاق در کشـور بیـداد مـی کنـد    . شد

از قول مدیرکل مقابله با قاچاق کاال و ارز نقل کرده اند که حتـی   1395مه هاي روز پنجم دي ماه سال روزنا

دات همـین کاالهـا بـه شـیوه قاچـاق      براي لوازم آرایشی نیز اگر کسی به جاي واردات قانونی به سمت وار
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می کند که بـه واسـطه   وي در ادامه تصریح . درصدي مواجه خواهد شد 240تمایل شود با سود رشد یافته م

 55شیوه قاعده گذاري درباره طرز برخورد با قاچاقچیان، در این زمینه خاص یعنـی واردات لـوازم آرایـش    

فت خوارگی تا زمانی که هزینه فرصت م ،رت دیگربه عبا .کل واردات از طریق قاچاق انجام می شود درصد

ایـن  . در مقایسه با شیوه قانونی ترجیح می دهنـد  واردات به شیوه قاچاق را ،حتی واردکنندگان ،ناچیز باشد

براي آن که نشان دهـیم هـیچ   . روزنامه آرمان در تاریخ ذکر شده انعکاس دارد 4به تقصیل در صفحه  مسئله

نمونـه هـایی را نیـز از     ،یک از فعالیت هاي تولیدي در چارچوب ساختار نهادي موجود در امان نمی ماننـد 

خود از قول مدیرعامل شرکت  8در صفحه  15/04/1391زنامه جهان اقتصاد رو .بخش صنعت ذکر می کنیم

فعالیت بخش خصوصی در صنعت فـوالد را   ،فوالد البرز نقل می کند که در حالی که مشکل تامین نقدینگی

وي اظهـار  . برابر تولیدکنندگان از بازار فوالد سـود کسـب مـی کننـد     20زمین گیر کرده است، دالالن فوالد 

درصد مواد اولیه فوالد بخش خصوصـی از خـارج بـه کشـور      90است که با توجه به این که بیش از داشته 

وارد می شود، می توانند در نقش دالل ظاهر شده و مواد اولیـه وارد کننـد و سـهم بـاالیی از درآمـد قابـل       

داشته است که  رخود اظها 8نیز در صفحه  16/05/1391همین روزنامه در تاریخ . اکتساب را به دست آورند

ایـن محصـول از کـره و     صـرف واردات  ،را به جاي سرمایه گذاري در تولید خودرو اگر کسانی منابع خود

در گزارش مزبور تصریح شده که فقـط در تیرمـاه   . چین نمایند می توانند سودهاي سرشار به دست بیاورند

ایران شده که مقایسه هزینه خریـد آن  ، هزار و پانصد و بیست و نه دستگاه خودرو از چین وارد 1391سال 

میلیـون   42با قیمت فروش آن نشان داده که به طور متوسط سود واردات هر یک از این خودروهـا معـادل   

 روزنامه جهان اقتصاد در همـان روز و در همـان صـفحه ضـمن ارائـه گزارشـی از آیـین       . تومان بوده است

گرامیداشت روز صنعت و معدن از قول رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت کشور تصریح کرده اسـت کـه   

  . کمر تولید و تولیدکنندگان را شکسته است ،بهره مرکب

نمونه هاي مورد اشاره که بـه معنـاي    پایه تحلیلی ارائه شده و مثال ها و باید امیدوار بود که با جدي گرفتن

نظام تصمیم گیـري و تخصـیص منـابع ملـی هـر چـه        روار را به نمایش می گذارند،از خ دقیق کلمه مشتی

سریعتر به این جمع بندي برسد که سازه ذهنی کوته نگري و ساختار نهادي پشتیبان آن بیشترین فشـارها را  

رت بر عامه مردم و تولیدکنندگان وارد کرده و به تعبیر مورد اشاره از سوي رئیس خانه صنعت، معدن و تجا

که ساختار نهادي موجود از مناسـبات ضـدتولیدي،   قابلیت تداوم ندارد و تا هر زمان  ،کمر آنها را می شکند

همه ناهنجاري ها و گرفتاري ها و بحران هایی که کشـور   ،ضد توسعه اي و غیرعادالنه موجود حمایت کند

در نقطه آغاز خـود همـان چیـزي     و جوانان برومند آن را تهدید می کند، استمرار خواهد داشت و راه چاره
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مورد اشاره قرارداد و مـا   "فهم فرآیند تحول اقتصادي"در فصل نخست کتاب است که داگالس نورث فقید 

  . یاد کردیم "تغییر پارادایم و کنار گذاشتن سازه ذهنی کوته نگري"در این مقاله از آن با عنوان 

نشان داد که راه عزت و اعـتالي ایـران و عـزت نفـس     در چارچوب این تغییر پارادایم به سهولت می توان 

به گونه اي که بیشـترین مشـوق    ؛از مسیر بازآرایی سیستمی ساختار نهادي می گذرد ،جوانان این مرز و بوم

جویان،  محدودیت ها شامل حال رانتو بیشترین  یردتعلق گ ،ها به فعالیت هاي تولیدي مدرن صنعتی شده

که می توان به شکل بایسته اي  استتنها در این صورت . دشوطور کلی غیرمولدها رباخواران، دالل ها و به 

  . داشته باشد همراستایی مسائل جوانان را نیز به گونه اي حل کرد که با اهداف توسعه ملی

این  ،ي عمیق نفوذ غیرمولدها در فرآیندهاي تصمیم گیري و تخصیص منابعابه واسطه ریشه ه ،بدون تردید

با مقاومت هاي شدید  ،تغییر پارادایم هنگامی که بخواهد آثار عملی خود را در ساختار نهادي منعکس سازد

بـا دامـن زدن بـه مطالعـات     که یک نظام تصمیم گیري توسعه گرا . از ناحیه غیرمولدها روبه رو خواهد شد

ا منافع توسعه و پایداري نظـام ملـی   کارشناسی روشن گر و آگاه کننده جوانان از منافع دورمدت ایشان که ب

از توانایی جوانان براي مهار آزمندي و زیاده خواهی هاي غیرمولدها در عرصـه هـاي    و نیز همراستایی دارد

  . می تواند ثمربخش ترین بهره ها را ببرد استفاده می کند، ذهنی و عمل
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International reports are pointing out that the average youth employment in Iran 
(15 to 24) is among the lowest levels in the world (%22) and when compared to 
the world average (%41) it shows a meaningful distance. 

In the current essay by using the descriptive-analytic method and by 
emphasizing on the new institutional theoretical framework, it has been shown 
that the mental construct of “shortsightedness”- the systematic preference of 
short term affairs to “the long term priorities”- is the main factor in policy 
orientations and specific resource allocation methods and it turns the 
opportunities that come along due to Iran’s relatively young population to 
undesirable threats. 

The analytic findings of the current study show that Partial and one dimensional 
reform cannot offer a solution for situations like this and the national 
development system needs a paradigm shift and systemic reform of institutional 
structures in order to improve the national production ability. 

In the final section the general outlines of systemic reform for the institutional 
structure are introduced.  

Key words: Employment, Policy Making, Reform, Institutional Structure and 

Youth  

  

 


