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تعاوني ها مي توانند براي جذب و ايجاد اشتغال گزينه  ،ي بيكاري جوانانوبا توجه به بحران در پيش ر

الزم است ،لكيت محوري اعضا در تعاوني ها ها و ماارزش  ،ساختاردرنظر گرفتن . حال با دنمناسبي باش
  هاي منطبق با آن را كسب نمايند. مهارت ها  يمديران و كاركنان تعاون

بيكار و تعداد وان ميليون ج 75در حدد  ) ILO٢تعاون در سازمان بين المللي كار( گزارش بخشبر اساس 
ا بيكاري بلكه نه تنه،در كشورهاي در حال توسعه  "روند رو به رشد آمار و ارقام بي شماري، با توجه به 

موجب قرار مي دهد بلكه مخاطره اين روند نه تنها جوانان را در معرض  . 3مي باشند "فاقد مهارت 
نه تنها موجب عدم بهره  همچنين چنين شرايطي . مي گرددنيزي در جوامع تعارضات و نا آرامي هاي سياس

و توان  انرژي. عدم بهره برداري بهينه از مي شودبرداري از نيروي جوان بلكه هدر رفتن انرژي و توان آنها 
درنتيجه اين شرايط . المللي فقر و موانع اجتماعي است چرخه بينبه معناي ورود به جوانان در بازار كار 

از طرفي عدم مهارت . جامعه، دستخوش چالش خواهند بودنيروي كار عنوان به ذب شدن ججوانان براي 
در نتيجه امكان  ،سوق مي دهد 4 "نا كارآمد تجربيات "به سوي كسب آنان را  هاي تخصصي و فني نيز

دست يابي به شغل مناسب  و كسب تجربيات تخصصي و حرفه اي را از دست داده و نمي توانند مشاغل 
( به دليل  كاهش اقتصادي ، افراد جوان  جامعهبا توجه به روند رو به  كسب نمايند.مناسب و شايسته اي 

اخراج و  براي استخدام/بركنار شده ي و اولين گزينه ها) شانس اندكي براي استخدام دارند كم تجربگي
 دوره هاي آموزشعدم كفايت ونامرتبط بودن  به همين دليلمي باشند. از مشاغل دائمي و رسمي يزش ر
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كيفيت تاثير بر و  يفردوالني شدن  دوره هاي آموزشي دليل ديگري براي ط ،رسمي متناسب با نيار جامعه
اي عدم نياز كارفرما به معن باآموزش هاي مدارس  فني و حرفه اي مي شود. عدم تطابق سيستم آموزشي 

 كار فرمانياز با توانمندي آنان و تناسب در نتيجه جوانان براي يافتن كار مهماهنگي عرضه و تقاضا است. 
عامل ديگري براي چالش برانگيز نيز  براي جذب نيروي آموزش ديده متخصص و مرتبط با شغل مورد نظر

 87 با كشوري براي نمونه ، با اقتصاد روبه رشد جوامعي حتي در شدن مسير اشتغال و آموزش مي باشد.
مشاغل كاذب و زندگي در رشد جوانان بيكار و  ي داراي آماردر جدول  همچنان درصد جمعيت جوان ،

براي دست يافتن به  چالش و درگيري ين جوامعي، از طرفي در چنبسر مي برند شرايط زير خط فقر باال 
شاهد آن تعويض شغل هم بيشتر ديده مي شود . در اين شرايط جابجايي مشاغل يا بهتر و  مشاغل مناسب،

از شانس بسيار اندكي براي دست يافتن به شغل مناسب برخوردارند، از دختران و زنان جوان هستيم كه 
به معناي فرصت برابر  ،كاهش فاصله سطح تحصيالت در بين دو جنس زن و مرد ،در اغلب كشورهاسويي 

  براي ورود به بازار كار نيست .
  گزينه اي به نام تعاوني 

به جاي كسب سود در اولويت  را " انسان" كه در تعامالت تجارينهادهاي اصول محور هستند  تعاوني ها
با  ييارزش هابه دنبال ، صرف داختن به كسب سود و درآمدبه جاي پرتعاوني ها . از اين رو داده اندقرار

 همبستگي وعدالت، وحدت  ،از جمله خودياري ، مسئوليت پذيري، دمكراسي ، برابريچشم انداز وسيعي 
افراد را به است كه ها كي تعاوني دمكراتي هويت ،ويژگي هاي تعاونيكي ديگر از . را دنبال مي كنند

. در حقيقت ارزش ها و اصول تعاون براي ق مي دهداشتغال زايي جوانان سو، احساس تعلق و مشاركت
به  كسب و كاربا راه اندازي نه تنها فراهم مي كند تا راي آنان بستري بلكه بجذاب است نه تنها جوانان 

   سوق مي دهد . 5"شغل آبرومند"را به سوي داشتن بلكه جوانان خود اشتغالزايي برسند سطح 
  فرصت هاي شغلي 

اما  راه اندازي نمايند.شغل در سراسر دنيا  100تعاوني ها مي توانند در حدود  ،ي انجام شده هاطبق برآورد
  ت با صراح به هر حال ،تعيين سهم  جوانان در اين داده ها و آمارها كمي مشكل به نظر مي رسد، 

اشتغال  ،كارآفرينيي شغلي هستند. در مدل يجاد فرصت هامي توان گفت تعاوني ها بستر مناسبي براي ا
خويش فرمايي وق بگيري، مي باشد ، اما با قآنان ، نه صرفا حاستخدام جوانان در تعاوني ها به معناي 

 مدل در اينبا وجود آن كه گردد. براي آنان تسهيل مي  غالتروند ايجاد اش ،شركت هاي تعاوني جوانان در
در نظر گرفته شده دو مبحث شهري و روستايي براي افراد داراي تحصيالت تكميلي و فني وحرفه اي 

راد در جستجوي شغل با در مورد افنس كمتري براي استخدام دارند. شا نفارغ التحصيال همچنان ،است
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گزينه  ،ود به بازار كار هستندمايل به ورتعاوني مي تواند براي جواناني كه شركت هاي ، درآمد ثابت
كارهاي هم پاسخ گوي نياز اقتصادي آنان است و هم خواسته افرادي كه به دنبال باشد، چرا كه  پرمخاطبي 

ا تامين ر هستند ، عالقمند به كارهاي دمكراتيك و نهادهاي مسئوليت پذيرتجاري مطابق ايده هاي فردي 
   ها  در مورد افرادي كه مايل به ورود به كارهاي تجاري هستند تعاونيهمانطور كه مي دانيد  مي كند.

جاد هرگونه با هدف اي ،ندك و دانش الزم در كسب و كارجوانان با سرمايه اناسبي براي تواند بستر ممي 
فعاليت توليدي و تامين نياز اقتصادي باشد. تشكل هاي تعاوني با توجه به نياز به سرمايه اندك، مخاطره 

عدم فرصت مشكالت با توجه به  طفي براي خويش فرمايي دارد، شرايط منعضويت كاركنان در آن كمتر و
براي ورود مي تواند ، اين شيوه خويش فرمايي جوانانكار و كسب تجربه  فرصت يافتنيا حتي فقدان 

. تحت چنين شرايطي تعاوني ها با گردهم آوردن مشاغل غير رسمي در باشد مناسب  به بازار كارجوانان 
ادي و حمايت اجتماعي را مي دهد. شاهد اين قالب تعريف شده به آنها فرصت هم صدايي، انسجام اقتص

به  نگاه هاي كوچك و متوسط اقتصاديب در اين قاره   ،ادعا روند رو به رشد تعاوني ها در آفريقا است
اين كشورها توان اشتراك مردم تعاوني شركت هاي با تشكيل اما   ،شكل غير رسمي راه اندازي شده بودند

 را كسب نمودند. خدمات رساني مساعي براي 

  آموزش و مهارت  ،تاسيس و راه اندازي تعاون 
خدمات بازرگاني و تجاري كه دولت  در گسترش به طور خودكار به عنوان بخشي از تعاوني هااز آنجاييكه 

 تا  مراكز آموزشي فني وحرفه اي به شمار نمي آيند. درهمين راس ،مي دهدارايه آن را سطح ملي و منطقه اي 
، و تبعيض هاجدي نمي گيرند. درنتيجه چنين شكاف ها در تمامي سطوح آموزشي را مبحث تعاوني نيز 

 گردد.محدود ني و ساير اشكال تجاري انتخاب بين تعاوتصميم گيري جوانان براي قدرت  سبب مي شود
، اغلب كشورها به آموزش هاي رسمي و مهارت آموزي كارآفريني تعاوني ها  براي از بين بردن اين شكاف

  "آموزش و مهارت آموزي در تعاوني ها"با تكيه بر اصل نيز تعاون جهاني نهضت . ورده اندرو آها 
با حمايت و همكاري نيازهاي آموزشي تعاوني ها را  دانشكده و مراكز آموزشي خود را حفظ و توانست

فرصت ساير مراكز آموزش رسمي تامين نمايند. با اين اتحاد و همكاري در زمينه آموزش و مهارت آموزي 
امكان رقابت بين اعضا و كاركنان تعاوني ها فراهم آمد تا هم در تعاوني و هم در ساير بنگاههاي اقتصادي  

فرصتي براي افراد فراهم رايه شده اآموزش هاي  ،داشته باشند. در برخي مواردا رارتقا و جابجايي شغلي 
را فراهم آورند بلكه بدين ترتيب دسترسي به منابع مالي نه تنها شرايط تا با ارايه خدمات مشاوره اي  آورد

كارورزي  بستر مناسبي براي با ارايه برنامه هاي كارآفريني و از تعاوني ها خود حمايت كنند. تعاوني ها
ايجاد كرده اند. تبادل و ايجاد فرصت كارآموزي را براي دانش آموختگان جوان مدارس فني و حرفه اي 

كسب مهارت الزم  فرصت براي كسب تجربه مرتبط با رشته تحصيلي ود ايجاتعاوني ها با شركت هاي 
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د  زمينه  نخستين نبدين ترتيب مي توان د بر روي جوانان سرمايه گذاري نمايد،ن، مي توانبراي اشتغالزايي
   :ورود به دنيا كار و از بين بردن مشاغل كاذب رابراي جامعه فراهم نمايد. براي مثال

. در نها در برنامه هاي كارآفريني بودپيروزي بزرگ تعاوني ها بيانگر موثر بودن آ ادادر اونتاريوي كان- 1
 26آنها به طور تمام وقت يا با بستن قرارد همكاري با تعاوني ها دوره پاياني كارآموزان درصد  60حدود 

  هفته اي  كارآفريني را درتعاوني ها به اتمام رسانده اند. 
يا ساير كسب تجربه جوانان در شركت هاي تعاوني با هدف اي جديد هبرنامه جراي براي ادر ايتاليا - 2

پياده سازي نمود كه به جوانان دوره هاي خدمت اجباري دولت طرحي رابراي داوطبان ،هاي اجتماعي نهاد
با فرهنگ و شيوه تجارت تعاوني را مي داد . بدين ترتيب آنان ضمن آشنايي خدمت در تعاوني ها فرصت 
درصد آنان  10در همين راستا سپري مي نمودند.سربازي خود را خدمت  ،آموزشي مرتبط هاي  دورهو طي 

  . و استخدام شدندجذب تعاوني ها 
ن دوره هاي دبيرستان است كه با ارايه مباحث آموزشي و فراهم انمونه ديگر آن در مورد دانش آموز- 3

با مدل تجاري بنگاههاي تعاوني  كردن فرصت هاي تجربه كاري مرتبط در مدارس تعاون، جوانان را نه تنها
. اين تعاوني ها را مي توان در مقاطع نمودبراي راه اندازي كسب و كارآشنا بلكه كسب مهارتهاي الزم 

مراكز  . اغلب تعاوني ها كه دراي و دانشگاهي ) راه اندازي كرد حرفه –آموزشي ( ابتدايي ، متوسطه ، فني 
ورم مدارس ، در قالب تعاوني ها مصرف و براي ارايه وسايل آموزشي ، اونيف آموزشي راه اندازي مي شوند

تعاوني ها به شكل در حال حاضر شاهد شكل گيري انواع ارايه كتاب به قيمت مناسب تشكيل مي شوند، 
مشاركت تعاوني هاي آموزشي در عالوه بر  ومات دانش آموزان مي باشيم.كافي شاپ ، بوفه حتي توليد ملز

كارت توزيع مات اوليه مالي از طريق خدارايه مي توانند نسبت به ارايه خدمات ، اين دسته از تعاوني ها 
رواج  ابتداييآموزش  مقاطعفرهنگ مالي را درنه تنها ارايه خدمات نمايند بلكه بدين ترتيب  ،هاي اعتباري

و والدين مسئوليت  . دانش آموزان جوان مي تواند با نظارت مسئوالن ،معاونان مراكز آموزشي ، معلماندهند
. تعاوني هاي دانش بدست آورندو فرهنگ كارآفريني را در اين مراكز كارورزي  ،تجربهكسب اداره و 

ديده مي شود. بسيار ، كشورهاي آمريكايي و اروپايي مالزي هآموزي در سراسر دنيا به خصوص آسيا به ويژ
دوره هاي آموزشي از طريق برنامه هاي ملي اشتغال، حتي دانش آموزان جوان در برخي از كشورها 

  مي گذرانند. نيز تعاوني  را و كارآفريني 
ارايه نمود. در اين طرح  "اولين شغل من  "تعاوني را به عنوان  مدل 2010وزارت كار در سال  ،انامادر پ- 4

) تحت آموزش  و مهارت هاي  الزم براي كارآفريني به ساله  29تا  18جوانان در جستجوي كار ( بين 
نفر آموزش ديده و بدنبال آن شاهد تولد تعاوني ها  500بيش از  شيوه تعاوني قرار گرفتند. در همين راستا

  جديدي بوديم.
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، ظرفيت سازي و فراهم كردن  شرايط دسترستي به اي دولت با ارايه خدمات مشاوره ، در مراكش - 5
فراهم نمود. در نتيجه آن طي سالهاي  نتشكيل تعاوني هاي فارغ التحصيالبراي تسهيالت اعتباري، زمينه را 

نهضت تعاوني مراكش  ني ها در تمامي زمينه هاي فعاليتدرصدي اين تعاو 3شاهد رشد  2010تا  2005
  بوديم .

يه بورسيه و فرصت هاي مطالعاتي  حمايت مالي و سرمايه گذاري در زمينه آينده جوانان را مي توان با ارا- 6
از سوي تعاوني ها به فارغ التحصيالن دانشگاهي و حرفه آموزي براي جذب مشاغل نيز انجام داد. يكي از 

كه از جمله پيشگامان حامي  است درتانزانيا  (KNCU٦)اتحاديه تعاوني هاي  محلي كليمانجارو  ،هانمونه 
برنامه هفت  در ،اتحاديه مورد اشارهمتوسطه است.  ب اعضا در مقطع آموزشمالي ايتام و فرزندان داوط

مازاد بازگشت سرمايه اوليه حاصل از فروش محصوالت قهوه اعضا در  ،)  2006- 2012(  ساله خود
  اختصاص داد.  در زمينه آموزش فرزندان اعضا حمايت مالي را به  نمايشگاه تجاري

ت دانشگاهي  نهضت تعاون فرصت مطالعاتي براي حمايت از تحقيقا ، 7OECDدر اكثر كشورهاي  - 7
در د. نودانشكده هاي  فني را با هدف جذب نخبگان و استعدادهاي خاص به سوي تعاوني ها انجام مي ده

برنامه هاي تشويقي با هدف جذب  ، تعاوني ها و مراكز آموزشي و ترويجي تعاون در سراسر دنيا پايان
مه هاي با مبناي معرفي ماهيت و مفاهيم جوانان به تعاوني ها از جمله برگزاري  اردوههاي تابستاني ، برنا

تعاون و تعاوني در برنامه هاي خود در نظر مي گيرند. به همين منظور با وزراي آموزش و پرورش همكاري 
تفاوت هاي  در مدارس و آگاه سازي نوجوانان درمورده هاي آموزشي در زمينه تعاون ممي كنند تا برنا

  نمايند.ارايه را موجود در مدل هاي تجاري 
   خدمات قابل دسترس و مقرون به صرفه 

تعاوني ها صرفا اشاره كنيم كه براي برطرف شدن هرگونه ابهامي به اين نكته قبل از هر سخني الزم است 
كه مي توان آن خدمات را درقالب شركت ارايه مي كنند يايجاد اشتغال يا كارآفريني نمي كنند بلكه خدمات

تعاوني و ساير اعضاي .تقريبا در سراسر دنيا جوانان نيز مي توانند همانند تعاوني تعريف و ارايه نمود 
مصرف  يجامعه از مزايا و خدمات  تمامي بخش هاي اقتصادي و توليدي از جمله ارايه خدمات تعاوني ها

تي و مراقبت هاي پزشكي، مسكن ، حمل و نقل، تسهيالت، و سرويس هاي غذا، خدمات مالي ، بهداش
جوانان نيز همانند تمامي اعضا مي توانند در شيوه  دار شوند.مخابرات، تلفن همراه برخور يينترنتخدمات ا

ر و نيازهاي خود را اعالم ارايه خدمات و دسترسي به خدمات ارايه شده از سوي تعاوني ها اظهار نظ
دسترسي جوانان به منابع مالي است كه آرزوي آنها را براي راه اندازي  ،ث بسيار مهمنمايند. يكي از مباح

                                                            
٦ ‐ Kilimanjaro Native Cooperative Union 
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و نيم  2براساس داده هاي بانك جهاني، درحدود  حال آنكه  كسب و كار مورد عالقه برآورده مي كند.
لي ندارند. در اين ان دسترسي به خدمات ماد دارد كه امكميليون شغل در سراسر جهان وجو 400ميليارد و 

درصد داراي  40كمتر از  مي باشند وحساب بانكي از اعضاي جامعه جوان داراي درصد  33كمتر از ،راستا 
به خدمات مالي دسترسي  آفريقا  صحرايجنوب درصد از جوانان  5پس انداز رسمي هستند و كمتر از 

درصد از شعبه هاي تعاوني هاي مالي اعتباري به عنوان بزرگترين  45 ،حال آنكه درچنين شرايطي دارند.
در بحران روستاييان پايداري  در هستند كه  قابل تامليدر مناطق روستايي داراي پيشينه اي شبكه جهاني 

شعبه هاي مالي و اعتباري تعاوني ها ، اي  چرخه در چنين نقش كليدي ايفا نمودند. هاي اقتصادي  و مالي 
ارايه خدمات مالي و اعتباري زمينه را براي ايجاد و رشد انواع فعاليت هاي تجاري فراهم آوردند. بيشتر با 
سكوي پرتابي را براي نه تنها  ،ين شعبه ها با ارايه خدمات ويژه به جوانان به خصوص كارآفرينان جوانا

ش ساير فعاليت هاي تجاري ياري دوشادو ،ند بلكه تعاوني ها را براي ادامه حيات و توسعهآنان فراهم نمود
  رسان بوده است.
  راه در پيش رو 

ميزان و تاثيرات بحران كنوني اشتغال جوانان بر روي آينده و جوامع نياز به اقدام فوري با توجه به 
خود آنان دارد.ازآنجاييكه تعاوني ها  همواره از كمك و ياري رساندن به جوانان استقبال مي نمايند تا 

ساختن آينده بهتر، ايجاد نيروي بالقوه مي توانند با جوانان نيز  ياز سوي، باشندسرنوشت خود سازندگان 
و كار در اين مسير گام راي راه اندازي كسب اشتغال، توليد و ارايه محصوالت با كيفيت، ايجاد فرصت ب

باشند بلكه مي توانند بنگاههاي اقتصادي مشاوران خوبي براي نه تنها قادرهستند به سخني جوانان ، بردارند
  ر دهند.را نيز تغييناكارآمدي اقتصادي مسير 

به منظور توانمندسازي جوانان با هدف برخورداري آنان از مزاياي تعاوني ها، نياز به چالش هاي بسياري 
است. در اكثر كشورها تعاون به عنوان سرفصل آموزشي در دروس مدارس درنظرگرفته نشده است درنتيجه 

تعاون ندارد. مراكز آموزشي  جامعه جوان كشور در طول تحصيل فرصتي براي آموزش و آگاه شدن درباره
، حتي زماني كه مدل تعاوني به عنوان كارآفريني و تجارت نيز مدل تعاوني را به خوبي ارايه نمي نمايند

، نياز به ارايه مباحث ظرفيت سازي ، باز مروجين تعاوني به افراد عالقمند معرفي مي شودمدلي تجار
. زش چگونگي نظارت در تعاوني ها را ضروري مي بينندمهارت هاي مديريتي درتعاوني ها به ويژه آمو

اما همچنان موانعي نظير سيساست هاي موجود،  براي بستر سازي تشكيل تعاوني هاعلي رغم تالش 
روند شكل گيري نهادهاي تعاوني را كند مي كند . براي نمونه در مورد  ،محتوي قوانين و اساسنامه ها

منع سن قانوني براي  ،تعاوني ها جوانان مي توان به اين مورد اشاره كرد كه براي تشكيل تعاوني ها مدارس
  تشكيل تعاوني مطرح است. 
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(اي  مان بين المللي كارازها از سوي  سدرراستاي تشويق و ترويج تعاوني  193توصيه نامه در همين راستا 
ايه نموده است كه خود عامل ري در تعاوني ها ارسهامدا.ال .او)، دستورالعمل كلي براي چگونگي تخصيص 

يط مناسب براي توسعه تعاوني در اين مسير مي باشد تا شرا پيشرفتحمايت هاي صحيح و موثري براي 
ي تواند براي بهبود شرايط زندگي مفيد باشد و موانع . در همين راستا مدل تعاوني براي ايجاد اشتغال مباشد

از اين رو مي توان گفت تعاوني مي توانند فردايي بهتر   حضور جوانان در جامعه را از سر راه آنان بردارد.
  را براي جوانان رقم بزنند.


