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ــه  ــراد ب ــتیابی اف ــتغال و دس ــوع اش مقدمه:موض
شــغل موردنظــر از اساســی ترین نیازهــای یــك 
جامعــه محســوب می شــود. بیــكاری به عنــوان 
و  اقتصــادی  اجتماعــی،  مخــرب  پدیــده  یــك 
فرهنگــی مطــرح بــوده و رفــع آن همــواره ازجملــه 
دغدغه هــای اساســی برنامه ریــزان بــوده اســت. 
یكــی از مســائل مهــم جامعــه ایــران بیــكاری 
تحصیل كرده هــا اســت كــه در همــه رشــته های 
ــار حاكــی  دانشــگاهی وجــود دارد. اطاعــات و آم
ــرده در  ــوان تحصیل ك ــر ج ــت قش ــدم موفقی از ع
دســت یابی بــه شــغل اســت. باوجــود ایــن گروهــی 
ــد.  ــق عمــل كرده ان ــی موف از دانشــجویان در كاریاب
ایــن مقالــه بــا تكیــه بــر نظریــة صاحبنظــران 
نظریه پــردازان  و  اقتصــاد  علــم  در  نوكاســیك 
ــی،  ــم جامعه شناس ــی در عل ــط اجتماع ــبكه رواب ش
بــه تبییــن نحــوه دســتیابی ایــن دســته از افــراد بــه 

شــغل موردنظرشــان می پــردازد.
ــه  ــت و جامع ــی اس ــق پیمایش ــن تحقی روش: ای
ــاری آن شــامل دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی  آم
ــی  ــی، كارشناس ــی كارشناس ــع تحصیل ــه مقط در س
ارشــد و دكتــری می باشــند كــه در دو واحــد 
دانشــگاهی كــرج و تهــران دانشــگاه خوارزمــی 
مشــغول بــه تحصیــل هســتند. اطاعــات از طریــق 

Introduction:Employment and the 
achieving a desirable job is considered 
to be the mos t basic needs of a society. 
Unemployment has been considered as 
a des tructive social, economic and cul-
tural phenomenon and its elimination 
has always been one of the main con-
cernsofofficials.Oneoftheimportant
issues in the Iranian society is the unem-
ployment of educated people in all aca-
demicfields.Informationandstatistics
show the failure of well-educated young 
peopletofindajob.However,agroup
of studentshas succeeded infindinga
job. This s tudy, by relying on the theory 
of neoclassical scholars in economics 
and the theoris ts of social relations net-
work in sociology, explains how these 
individualsfind theirdesirable job.
Method: This research was a survey 
and its population included s tudents of 
Kharazmi University in three levels of 
undergraduate, pos tgraduate and PhD 
at Karaj and Tehran branches. Data 
were collected through a ques tion-
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پرسشــنامه از میــان دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی 
ــا حجــم نمونــه 544 نفــر جمع آوری شــده  تهــران ب

اســت.
یافته هــا: روابــط غیررســمی )شــبكه روابــط 
ــه  ــبت ب ــتری نس ــب بیش ــش به مرات ــی( نق اجتماع
مســیرهای رســمی جســتجو در اشــتغال دانشــجویان 
ــوی  ــی ق ــط اجتماع ــان رواب ــن می ــه در ای دارد ك
نســبت بــه روابــط اجتماعــی ضعیــف زمینــه 
ــط  ــت و رواب ــرده اس ــاد ك ــتری ایج ــتغال بیش اش
كاریابــی  در  كمــی  بســیار  نقــش  دانشــگاهی 
دانشــجویان داشــته اســت. عــاوه بــر ایــن یافته هــا 
ــا پیشــینه  نشــان داد كــه ازیك طــرف دانشــجویان ب
شــهری بیــش از دانشــجویان بــا پیشــینة روســتایی و 
از طــرف دیگــر دانشــجویانی كــه پــدر و مادرشــان 
ــران، از  ــش از دیگ ــد بی ــری دارن ــات باالت تحصی
ــتفاده  ــتغال اس ــرای اش ــی ب ــط اجتماع ــبكه رواب ش

كرده انــد.
بحــث: دانشــجویان شــاغل عمدتــًا شــغل خــود 
ــد  ــمی به دســت آورده ان ــه غیررس ــطه رابط را به واس
و مســیرهای رســمی جســتجوی شــغل نقــش كمــی 
ــه عبارتــی  در اشــتغال دانشــجویان داشــته اســت. ب
ــر  ــد دفات ــغل مانن ــتجوی ش ــمی جس ــای رس كاناله
ــای  ــی و آگهیه ــمی كاریاب ــایتهای رس ــی، س كاریاب
ــجویان  ــتغال دانش ــی در اش ــش مهم ــتخدام نق اس
نداشــته اســت و فقــط 22/4% از دانشــجویان اعــام 
ــده اند  ــه كار ش ــغول ب ــوق مش ــیر ف ــد از مس كردن
ــط  ــیله رواب ــجویان به وس ــه 77/6% دانش درحالی ك
شــبكه  آورده انــد.  به دســت  شــغل  غیررســمی 
ــا  ــد ت ــك می كن ــراد كم ــه اف ــی ب ــط اجتماع رواب
نیازهــای خاصــی ماننــد اشــتغال را برطــرف كننــد. 

naire with a sample size of 544 people.
Findings: The informal relationships 
(social relations network) play a much 
largerrolethantheofficialpathsofjob
search in s tudent employment. S trong 
social relationships in comparison to 
weak social relationships, lead to more 
employment and academic relation-
ships play a very limited role in s tudent 
employment. Moreover, the findings
showed that s tudents from urban ar-
eas used social relations network more 
than s tudents from rural areas and s tu-
dents whose parents had higher educa-
tion used the social relations network 
for employment more than s tudents 
whose parents had lower education. 
Discussion: Employed s tudents have 
mos tly found their jobs through infor-
mal relationships and formal job search 
pathshave littleeffectonstudentem-
ployment. In other words, official
job search channels such as recruit-
ment agencies, official job placement
sites and job advertisements have not 
playedasignificantroleinstudentem-
ployment. Only 22.4% of the s tudents 
indicated that they had found their job 
through official job search channels,
while 77.6% of the s tudents found their 
job through informal relationships. The 
social relations network helps people 
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tomeetspecificneedssuchasemploy-
ment. In other words, employment or 
lack of employment depends largely on 
the social relations network of individ-
uals.Thefindingsofthisstudyshowed
that extensive interaction among indi-
viduals for obtaining resources and so-
cial and economic opportunities is an 
important issue in economic sociology 
s tudies. Considering the results of this 
s tudy, it can be concluded that the net-
workofsocialrelationsiseffectivein
analyzing the labor market in Iran.
Keywords: job search, social relations 
networks, formal and informal rela-
tions, weak and s trong social relations.

بــه عبارتــی اشــتغال یــا عــدم اشــتغال افــراد تــا حــد 
زیــادی بــه شــبكه روابــط اجتماعــی افــراد وابســته 
اســت. یافته هــای ایــن پژوهــش نشــان داد كــه 
ــرای به دســت آوردن  تعامــل گســترده میــان افــراد ب
منابــع و فرصتهــای اجتماعــی و اقتصــادی موضــوع 
مهمــی در پژوهشــهای جامعه شناســی اقتصــادی 
ــوان  ــش می ت ــن پژوه ــج ای ــاس نتای ــت. براس اس
ــازار  ــل ب ــی در تحلی ــط اجتماع ــبكه رواب ــت ش گف

ــر اســت.  ــران مؤث كار ای
و  قــوی  اجتماعــی  روابــط  کلیدواژه هــا: 
ضعیــف، روابــط رســمی و غیررســمی، شــبكه 

كاریابــی  اجتماعــی،  روابــط 
تاریخ دریافت: 95/8/11
تاریخ پذیرش: 96/1/17

مقدمه 
بســیاری از اقتصاددانــان در ایــن امــر توافــق دارنــد كــه آنچــه در نهایــت خصوصیــت و 
رونــد توســعه اقتصــادی اجتماعــی كشــور را تعییــن می كنــد منابــع انســانی اســت )تــودارو، 
1377(. بــه همیــن دلیــل اكثــر كشــورهای در حــال توســعه، رشــد و پــرورش منابــع انســانی 
ــع  ــوزش مناب ــن آم ــب بی ــم تناس ــئله مه ــا مس ــد. ام ــال می كنن ــوزش دنب ــق آم را از طری
انســانی و فرصتهــای متناســب شــغلی اســت. موضــوع اشــتغال و دســتیابی افــراد بــه شــغل 
ــوان  ــكاری به عن ــود. بی ــوب می ش ــه محس ــك جامع ــای ی ــی ترین نیازه ــر از اساس موردنظ
یــك پدیــده مخــرب اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی مطــرح بــوده و رفــع آن همــواره از 
جملــه دغدغه هــای اساســی برنامه ریــزان بــوده اســت )كرباســی و همــكاران، 1387(. امــروزه 
چالــش بیــكاری و موضــوع اشــتغال نــه تنهــا یكــی از مهم تریــن مســائل اجتماعــی روز جهــان 
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ــد  ــت در چن ــزان رشــد جمعی ــه می ــا توجــه ب ــد بلكــه ب ــه حســاب می آی ــران ب و كشــور ای
ــدی  ــه حســاب آورد )زاه ــش رو ب ــه پی ــش ده ــن چال ــرا مهم تری ــوان آن ــته می ت ــه گذش ده
ــرو و  ــام نی ــه باعــث می شــود از تم ــی اســت ك ــن اشــتغال عامل ــی، 1383(. همچنی مازندران

توانمندیهــای فكــری، فیزیكــی انســان اســتفاده شــود. ایــن رونــد بــه دنبــال خــود آرامــش و 
تمكیــن جامعــه را بــه دلیــل از بیــن رفتــن بیــكاری، مســكوت مانــدن امــر مهاجــرت و بــاال 
رفتــن درآمــد ناخالــص ملــی در پــی دارد )قدیــری معصــوم، 1384(. آمــار و پژوهشــها نشــان 
می دهــد هــر ســال چندصــد هــزار نفــر دانش آموختــه دانشــگاهی آمــاده ورود بــه بــازار كار 
ــزارش یونســكو نشــان  ــزوده می شــود. گ ــن قشــر اف ــكاری ای ــه بی ــه روز ب هســتند و روز ب
می دهــد كــه هــر چنــد آمــوزش پــس از دوره دبیرســتان موجــب افزایــش درآمــد شــخصی، 
كاهــش ســطح بیــكاری، افزایــش فرصتهــای شــغلی و باالرفتــن پایــگاه اجتماعــی می شــود 
ولــی بیــكاری در میــان دانش آموختــگان آمــوزش عالــی افزایــش یافتــه و بــه ظاهــر، بســتگِی 
ــته از  ــه اســت. گذش ــان رفت ــازار كار از می ــرات در ب ــا تغیی ــل متخصصــان ب ــش تحصی افزای
ــارج از  ــه خ ــد ك ــاغلی دارن ــی مش ــوزش عال ــطح آم ــگان در س ــیاری از دانش آموخت آن بس
رشــته آموزشــی آنهــا اســت )پیــام یونســكو، 1387(. باوجــود ایــن گروهــی از دانشــجویان و 
ــد.  ــل می كنن ــه عم ــر از بقی ــغل موفق ت ــت آوردن ش ــگاهی در به دس ــگان دانش دانش آموخت

نحــوه دســتیابی ایــن گــروه از افــراد بــه شــغل مدنظرشــان، مســئله ایــن پژوهــش اســت.
هرچنــد كاهــش یــا نبــود فرصتهــای شــغلی مناســب بــرای دانش آموختگان دانشــگاهی 
یكــی از معضــات اساســی كشــور بــه حســاب می آیــد بــا ایــن همــه شــواهد و تجربیــات 
نشــان از موفقیت گروهی از دانشــجویان در كســب شــغلی متناســب دارد. برخی دانشجویان 
و دانش آموختــگان در زمینــه اشــتغال موفق تــر عمــل كرده انــد. ایــن موضــوع بــه علــل و 
عوامــل زیــادی ارتبــاط دارد. برخــی صاحبنظــران »بــه نقــش محــوری پیوندها و شــبكه های 
اجتماعــی در دسترســی بــه فرصتهــای شــغلی تأكید داشــته و نقــش روابط غیررســمی را در 
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دســتیابی بــه آن مهــم تلقــی كرده انــد« )اعظــم آزاده، 1388(. تعــداد دیگــری از صاحبنظــران 
بــه توانمنــدی دانشــجویان و دانش آموختــگان در جســتجوی شــغل از مســیرهای رســمی 
ــه زعــم هاكیكینــن  و اداری اشــاره می كننــد. اشــتغال دانشــجویان اهمیــت زیــادی دارد. ب
 )2004( كاركــردن در حیــن تحصیــل باعــث می شــود آموزشــهای رســمی تكمیــل شــود، 
احســاس مســئولیت بیشــتر شــود و دانشــجویان بــا دنیــای كار آشــنا شــوند در نتیجــه آنهــا 
ــا توجــه  ــرای شــاغل شــدن داشــته باشــند. ب ــی شــانس بیشــتری ب ــس از فارغ التحصیل پ
بــه اهمیــت كاركــردن در زمــان دانشــجویی و عوامــل موفقیــت ایــن گــروه از دانشــجویان 
ــی و  ــگاه خوارزم ــجویان دانش ــتغال دانش ــت اش ــش وضعی ــن پژوه ــغل، ای ــن ش در یافت
ــمی  ــبكه های رس ــش ش ــش نق ــن پژوه ــد. ای ــی می كن ــر آن را بررس ــذار ب ــل تأثیرگ عوام
و غیررســمی در اشــتغال دانشــجویان را تبییــن می كنــد. رابطــه نــوع شــغل و تحصیــات 
دانشــجویان نیــز مســئله ایــن پژوهــش اســت. در كل از طریــق ایــن پژوهــش ایــن مســئله 
ــمی  ــط غیررس ــطه رواب ــود را به واس ــغل خ ــًا ش ــجویان عمدت ــه دانش ــود ك ــن می ش روش
یــا از روشــهای رســمی به دســت می آورنــد. بــا توجــه بــه مطالــب فــوق پرسشــهای ایــن 

ــه صــورت زیــر مطــرح ســاخت: ــوان ب پژوهــش را می ت
از میــان شــبكه روابــط اجتماعی )روابط غیررســمی( و مســیرهای رســمی جســتجوی . 1

شــغل، كدامیــك نقــش بیشــتری در كاریابی دانشــجویان دارد؟
ــذاری . 2 ــك اثرگ ــف، كدامی ــوی و ضعی ــط ق ــی رواب ــط اجتماع ــبكه رواب ــان ش در می

ــغل دارد؟ ــن ش ــتری در یافت بیش
آیا روابط دانشگاهی نقش مهمی در اشتغال دانشجویان دارد؟. 3
آیا شهری یا روستایی بودن دانشجویان در نوع شغل یابی آنها تأثیر دارد؟. 4
آیــا رضایــت دانشــجویان شــاغل از شــغل فعلــی برحســب نحــوه روابــط رســمی و . 5

غیررســمی آنهــا تفــاوت دارد یــا خیــر؟
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پیشینة تجربی
ــران انجــام  ــادی در ای ــات زی ــگان تحقیق ــت اشــتغال دانش آموخت درخصــوص وضعی
شــده اســت. كــه می تــوان بــه ایــن پژوهشــها اشــاره كــرد: روان شناســی و علــوم تربیتــی 
ــاورزی  ــی، 1387(، كش ــا آقای ــداری )كرب ــكاران، 1389(، كتاب ــی و هم ــعیدی رضوان )س
)ده یــوری و همــكاران، 1387؛ نامجویــان شــیرازی، 1384(، فنــی و حرفــه ای )نیكخــواه، 
1382( بهداشــت محیــط )ملكوتیــان و پــرورش، 1382(. برخــی از پژوهشهــا بــر عوامــل 
ــه  ــل، ســن، جنســیت و طریق ــی و تحصی ــی، محــل زندگ ــه اجتماع ــه ای چــون طبق زمین
ــزدی، 1383؛  ــی، 1387؛ ای ــور، 1384؛ قوام ــد داشــته اند )لطفی پ ــی در اشــتغال تأكی كاریاب
ــر تواناییهایــی دانش آموختــگان  ــی، 1385(. برخــی دیگــر از پژوهشهــا ب صالحــی عمران
در اشــتغال تأكیــد كرده انــد )نجفــی، 1383؛ احمــدی، 1383؛ پوركریمــی، 1388(. باوجــود 
ــرار  ــه ق ــورد توج ــدرت م ــه ن ــران ب ــژه در ای ــجویان به وی ــتغال دانش ــت اش ــن، وضعی ای
ــش  ــن پژوه ــا ای ــابهاتی ب ــه مش ــات ك ــه برخــی از تحقیق ــا ب ــه در اینج ــه اســت ك گرفت

ــود. ــاره می ش ــد، اش دارن
اعظــم آزاده و دهقــان دهنــوی )1388( در پژوهــش »اشــتغال دانشــجویان: رابطــه بیــن 
شــبكه روابــط اجتماعــی و وضعیت شــغلی« بــه پیمایــش در بین دانشــجویان دانشــگاههای 
تهــران، تربیــت مــدرس و شــهید بهشــتی پرداختــه و دریافتنــد كــه به طــور كلــی شــبكه 
ــش  ــان نق ــن می ــه دارد و در ای ــجویان رابط ــغلی دانش ــت ش ــا وضعی ــی ب ــط اجتماع رواب

ــط رســمی می باشــد. تعامــات اجتماعــی بیــش از ســاختار و رواب
احمــدی )1393( بــه بررســی وضعیــت اشــتغال دانش آموختــگان رشــته جامعه شناســی 

و ارتبــاط آن بــا برخــی متغیرهــای اجتماعــی و جمعیتــی پرداختــه و دریافــت كه جنســیت، 
دوره تحصیلــی، روزانــه و شــبانه بــودن، شــركت كــردن یــا نكــردن در دوره های آموزشــی، 
شــهری یــا روســتایی بــودن و معــدل دروس نظــری بــا وضعیــت اشــتغال ارتباطــی ندارند، 
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امــا مقطــع تحصیلــی، معــدل دروس عمومــی، معــدل كل و انجــام فعالیتهــای پژوهشــی بــا 
وضعیــت اشــتغال ارتبــاط دارند.

پوركاظمــی )1388( در پژوهشــی بــه وضعیــت اشــتغال دانش آموختــگان علــوم انســانی 

در دانشــگاههای بهشــتی، شــیراز، تبریــز، شــهید چمــران، اهــواز، شــهید باهنــر كرمــان، 
ســمنان و سیســتان و بلوچســتان پرداخــت و نتایــج تحقیــق وی نشــان داد كــه در مجمــوع 
پــس از گذشــت پنــج ســال از فارغ التحصیلــی، 77/5% دانش آموختــگان شــاغل و %22/5 

بیكارنــد.
ــغلی  ــت ش ــوان »سرنوش ــا عن ــی ب ــكاران )1389( در تحقیق ــی و هم ــعیدی رضوان س
ــه  ــی و روانشناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد« ب ــوم تربیت ــان دانشــكده عل فارغ التحصی
ایــن نتیجــه رســیده اند كــه از نظــر اكثریــت دانش آموختــگان شــانس و داشــتن ارتباطــات 
ــور  ــان مذك ــت. فارغ التحصی ــده اس ــی ش ــارت ارزیاب ــتن مه ــر از داش ــی مهم ت اجتماع
ــه ای  ــه گون ــد، ب ــًا منفــی ترســیم كرده ان زمینه ســازی دانشــگاه در جهــت اشــتغال را كام
كــه اكثریــت مطلــق افــراد ابــراز كرده انــد مقدمــات آشــنایی بــا نیازهــای بــازار كار و ســایر 

مــوارد الزم ابــدا در دانشــگاه فراهــم نبــوده اســت.
ــوی و  ــی ق ــط اجتماع ــام »رواب ــه ن ــی ب ــدز )2016( در پژوهش ــرگ و فرنان ــن ب گری
ــط  ــبكه رواب ــه ش ــد ك ــت یافته ان ــه دس ــن نتیج ــه ای ــغل MBA« ب ــن ش ــف در یافت ضعی
اجتماعــی دسترســی بــه اطاعاتــی را فراهــم می كنــد كــه در نبــود ایــن شــبكه افــراد بایــد 
ــان  ــق نش ــن دو محق ــای ای ــد. یافته ه ــت آوردن آن  كنن ــرف به دس ــادی ص ــای زی هزینه ه
داد شــغلهایی كــه از روابــط قــوی و ضعیــف به دســت می آیــد حقــوق و مزایــای كمتــری 
ــد؛ زیــرا فكــر می كننــد امــكان  دارد، امــا دانشــجویان رشــته MBA بیشــتر آن را می پذیرن

ــا فراهــم می شــود. ــرای آنه ــده ب رشــد بیشــتری در آین
مــك دونالــد و همــكاران )2012(در تحقیقــی بــا عنــوان »حك شــدگی مجــدد: 
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جســتجوی غیررســمی شــغل و بــازار كار در آمریــكا و آلمــان« نشــان دادنــد كــه 
ــاختار  ــت. س ــا اس ــتر از آلمانیه ــا بیش ــان آمریكاییه ــغل در می ــمی ش ــتجوی غیررس جس
اجتماعــی آمریــكا امــكان یافتــن شــغل بــرای گروههــای خاصــی از طریــق شــبكه روابــط 
ــت.  ــری اس ــه ای دیگ ــرایط به گون ــان ش ــه در آلم ــد درحالی ك ــم می كن ــی را فراه اجتماع
عــاوه برایــن، نتایــج نشــان داد كــه جســتجوی غیررســمی شــغل در میــان كارگــران یقــه 

ــت. ــر اس ــی متداول ت آب
بیــان )1997( تحقیقــی دربــارة بــازار كار چیــن انجــام داده و بــه ایــن نتیجــه رســیده 
اســت كــه فرصتهــای شــغلی در ایــن كشــور از طریــق ارتباطهای قــوی و روابــط خانوادگی 
ــراد و  ــی اف ــوی و خویشــاوندی نقــش مهمــی در زندگ ــای ق ــد و ارتباطه به دســت می آی

فرصتهــای شــغلی دارد.
ــال 65  ــی از 1780 بزرگس ــری احتمال ــك نمونه گی ــی)1983( در ی ــون و یانس اریكس
ــن از  ــات پائی ــا تحصی ــخگویان ب ــیده اند. پاس ــد رس ــوع پیون ــناخت دو ن ــه ش ــاله ب س
پیوندهــای قــوی و افــراد تحصیل كــرده دانشــگاهی از پیوندهــای ضعیــف بــرای كاریابــی 

ــوی، 1388(. ــان دهن ــم آزاده و دهق ــل از اعظ ــد )نق ــتفاده كرده ان اس
گرانووتــر )1995( در پژوهشــی بــا عنــوان پیوندهــای سســت و قــوی بــه ایــن نتیجــه 
ــواده و آشــنایان نزدیــك انگیــزه بیشــتری بــرای كمــك  رســید كــه هرچنــد اعضــای خان
بــه نزدیــكان در دســت یابی بــه شــغل دارنــد امــا واقعیــت ایــن اســت كــه بیش تــر افــراد 
ــت  ــوند و آن را به دس ــع می ش ــغلی مطل ــای ش ــف از فرصته ــاط ضعی ــق ارتب از طری
ــوی  ــای ق ــق پیونده ــراد از طری ــر از 16% اف ــه كمت ــق نشــان داد ك ــن تحقی ــد. ای می آورن

ــده اند. ــه كار ش ــغول ب مش
بررســی ادبیــات تحقیــق نشــان می دهــد كــه شــبكه روابــط غیــر رســمی در اشــتغال 
افــراد تأثیرگــذار اســت. امــا درخصــوص شــبكه روابــط اجتماعــی افــراد، برخــی پژوهشــها 
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ــه  ــت یابی ب ــت در دس ــای سس ــر پیونده ــر ب ــی دیگ ــوی و برخ ــی ق ــط اجتماع ــر رواب ب
ــه تحلیــل نهادهــای رســمی  ــد. امــا در مجمــوع پژوهشــهای كمــی ب اشــتغال تأكیــد دارن
مرتبــط بــا جســتجوی شــغل و جســتجوی غیررســمی شــغل به ویــژه در ایــران پرداخته انــد. 

بــه عبارتــی نفــوذ و وســعت نهادهای رســمی كاریابی در مقایســه با جســتجوی غیررســمی 
ــتجوی  ــان جس ــه ای می ــل مقایس ــن تحلی ــش ضم ــن پژوه ــت. ای ــده اس ــام ش ــر انج كمت
ــط دانشــگاهی و  ــه رواب ــری از جمل ــای دیگ ــش متغیره ــغل، نق ــمی ش ــمی و غیررس رس
ویژگیهــای اجتماعــی دانشــجویان شــاغل را نیــز تحلیــل می كنــد. عــاوه بــر ایــن، هــدف 
پژوهــش نشــان دادن تأثیرپذیــری كنــش اقتصــادی از روابــط اجتماعــی اســت. بــه عبارتــی 
ــادی  ــث غیراقتص ــدر از مباح ــت، چق ــادی اس ــش اقتص ــر كن ــه ظاه ــه ب ــغل ك ــن ش یافت

ــرد.  ــر می پذی ــط اجتماعــی( تأثی )شــبكه رواب

چارچوب نظری
ــتجوی  ــای جس ــیرها و كاناله ــت؟ مس ــر اس ــه امكان پذی ــغل چگون ــك ش ــن ی یافت
شــغل كدامنــد و جوینــدگان كار اطاعــات الزم بــرای اســتخدام شــدن را از كجــا كســب 
ــر  ــد دفات ــان كار از كانالهــای رســمی مانن ــن اســت كــه متقاضی ــد؟ یــك امــكان ای می كنن
ــی و ســایتهای كارجویــی و آگهــی اســتخدام از فرصتهــای شــغلی، اطــاع كســب  كاریاب
ــغل از  ــدگان ش ــه جوین ــت ك ــن اس ــر ای ــكان دیگ ــوند. ام ــی آن می ش ــد و متقاض می كنن
ــك و دور( مشــغول كار  ــط اجتماعــی خــود )دوســتان، آشــنایان نزدی ــق شــبكه رواب طری

شــوند.

 1- جستجوی شغل از مسیرهای رسمی
مراكــز كاریابــی بــا هــدف كاهــش هزینــه مبادلــه ناشــی از اســتخدام نیــروی كار بــرای 
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ــی  ــه عبارت ــده اند. ب ــیس ش ــدگان كار تأس ــرای جوین ــی ب ــه كاریاب ــش هزین ــگاه و كاه بن
ــوان  ــه به عن ــا ك ــن معن ــه ای ــی واســطه گری شــغلی اســت ب ــز كاریاب ــی مراك ــدف اصل ه
حلقــه واســط بیــن عرضــه و تقاضــای نیــروی كار عمــل می كننــد؛ به گونــه ای كــه كارگــر 
شــغل مــورد نیــاز و كارفرمــا نیــروی كار مدنظــر خــود را به دســت مــی آورد. عــاوه بــر 
ایــن، مراكــز كاریابــی بــا در اختیــار قــراردادن اطاعــات بــه جوینــدگان كار و كارفرمایــان 
موجــب كارآمــدی اقتصــاد و بــازار كار می شــوند. مراكــز كاریابــی از اوایــل ســالهای قــرن 
ــی دوم شــكل گیری و ایجــاد  ــا بعــد از جنــگ جهان ــد ام بیســتم به تدریــج شــكل گرفته ان
مراكــز كاریابــی بــا شــدت بیشــتری انجــام شــده اســت. در دهــه 1950 در اكثــر كشــورهای 
صنعتــی مراكــز كاریابــی فعالیــت داشــته اند. بعــد از جنــگ جهانــی دوم تــا اواخــر دهــه 
ــتر  ــی را در بیش ــت اجتماع ــی امنی ــغل نوع ــاد ش ــا ایج ــراه ب ــادی هم ــد اقتص 1970 رش
كشــورهای اروپایــی ایجــاد كــرد امــا بعــد از آن كشــورهای صنعتــی بــا نرخهــای بیــكاری 
ــارت  ــد مه ــروی كار فاق ــن وجــود نی ــان و همچنی ــكاری جوان ــده و شــدت یافتن بی فزاین
مــازاد مواجــه شــدند. چنیــن مســائلی باعــث شــد دولتهــا بــه فكــر راه حــل بــرای معضــل 
ــعه  ــی را توس ــز كاریاب ــا مراك ــئله ای، دولته ــن مس ــا چنی ــه ب ــند. در مواجه ــكاری باش بی
ــه شــكل ســنجیده تر و  ــا ایــن مراكــز بتواننــد ب بخشــیدند و اقداماتــی صــورت گرفــت ت

مؤثرتــری مشــكل بیــكاری را كاهــش دهنــد )باصــری، 1382(.
همان گونــه كــه بیــان شــد مراكــز كاریابــی به عنــوان واســطه و هماهنگ كننــده 
ــد. در  ــك می كنن ــم نزدی ــه ه ــازار كار را ب ــال در ب ــای فع ــه نیروه ــد ك ــل می كنن عم
ــروی كار  ــدگان نی ــگاه( و عرضه كنن ــروی كار )بن ــدگان نی ــی تقاضا كنن ــز كاریاب ــع مراك واق
ــی در وقــت،  ــه جســتجو را از طریــق صرفه جوی ــه هــم می رســانند و هزین ــوار( را ب )خان
ــاداری  ــور معن ــی به ط ــس كاریاب ــد. پ ــش می دهن ــرف كاه ــرای دو ط ــه ب ــرژی و هزین ان
ــكاران،  ــر و هم ــفورت، 1999؛ كانف ــاكس و آش ــت )س ــط اس ــغلی مرتب ــت ش ــا موفقی ب
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ــه عرضــه و تقاضــا  ــه همــان طریقــی عمــل می كننــد كــه نظری ــی ب 2001(. مراكــز كاریاب
ــی  ــا مشــاغل خال ــروی كار را ب ــی نی ــز كاریاب ــه می شــود. مراك ــه كار گرفت ــازار كار ب در ب
ــی در  ــا فرصــت شــغلی خال ــكار ب ــك جوشــكار بی ــال ی ــوان مث ــد. به عن ــگ می كن هماهن

ــه  ــی ایــن عرضــه و تقاضــا را ب ــی جــور می شــود، مركــز كاریاب ــه خوب صنعــت فــوالد ب
ــم رســیدن  ــه ه ــه باعــث ب ــی ك ــن اتصــال و اطاعات ــال ای ــد و در قب ــم متصــل می كن ه
ــات انتشــار  ــه خدم ــا ارائ ــز ب ــن مراك ــد. ای ــت می كن ــه دریاف ــن دو می شــود، حق الزحم ای
اطاعــات شــغلی و فرصتهــای خوداشــتغالی می تواننــد حجــم وســیعی از جوینــدگان كار 
را جــذب كننــد. ارتبــاط نزدیــك بــا كارفرمایــان و اتحادیه هــای صنفــی نــه فقــط تعــداد 
شــغلهای خالــی گــزارش شــده را افزایــش می دهــد بلكــه شــریك مهمــی در برنامه ریــزی 

ــر، 1383(. ــولتز و كلم ــد )ش ــه حســاب می آین ــان ب ــنلی كارفرمای ــعه پرس و توس
در كشــورهای صنعتــی تحقیقاتــی در خصــوص مراكــز كاریابــی انجــام شــده اســت. 
ســن ســیر و بوتونــات )2000( عملكــرد مراكــز كاریابــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد. 
مطالعــه آنهــا در مــورد كاریابیهــای كشــورهای فرانســه، هلنــد و انگلســتان اســت. مراكــز 
ــوزش و  ــد جســتجوی شــغل، آم ــی مانن ــن ســه كشــور در حوزه هــای مختلف ــی ای كاریاب
بیمــه بیــكاری فعــال هســتند. نتایــج ایــن تحقیــق نشــان می دهــد كــه در ایــن كشــورها، 
دولــت بیــكاری را به عنــوان پدیــده ای موقــت تلقــی كــرده كــه از ناهماهنگــی بیــن فــرد 
ــی  ــز كاریاب ــق مراك ــت را از طری ــن وضعی ــت. ای ــاد شده اس ــا ایج ــای كار و كارفرم جوی
ــازار  ــوان عملكــرد ب ــق ایــن مراكــز می ت ــه هــر ترتیــب از طری ــوان برطــرف كــرد. ب می ت

كار را بهبــود بخشــید. 
ــان  ــه »توســط اقتصاددان ــده می شــود ك ــه جســتجو نامی ــی، نظری ــز كاریاب ــی مراك مبان
ــكار  ــران بی ــرا كارگ ــه چ ــت ك ــه اس ــعه یافت ــوع توس ــن موض ــرای درك ای ــیك ب كاس
می شــوند« )فارمــر، 1392(. در حقیقــت نظریــه جســتجو برگرفتــه از ایــن ایــده اقتصاددانان 
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كاســیك اســت كــه بــازار آزاد بــه خوبــی كار می كنــد و كارگــران بایــد در جســت و جوی 
شــغل باشــند. بــر ایــن اســاس، بیــكاری غیــرارادی اصــًا وجــود نــدارد و هــر كارگــری 
انتخــاب می كنــد كــه در دســتمزد بــازار چــه مقــدار می خواهــد كار كنــد. پرســش اینجــا 
ــد؟ از منظــر نوكاســیكهای اقتصــادی،  ــدا می كنن ــه شــغل پی ــران چگون ــه كارگ اســت ك
ــرای پیداكــردن هــم  ــه زمــان و تاشــی كــه توســط كارگــران و بنگاههــا ب ایــن مســئله ب
ــار جســتجوی  ــا اصــاح رفت ــیكها ب ــر نوكاس ــس از نظ ــردد. پ صــرف می شــود، برمی گ
شــغلی، بــازار كار متعــادل می شــود. بیــكاری همــان جســتجوی شــغل اســت لــذا بــا رفــع 

ــع می شــود )متوســلی زاده و دهمــرده، 1385(. ــكاری رف اطاعــات ناقــص بی
فارمــر )1392( ایــن دیــدگاه را بــه تفصیــل بیــان می كنــد. شــغل بایــد همانند هــر كاالی 
دیگــری از ورودیهــا تولیــد شــود ماننــد خودرویــی كــه از ســرمایه و نیــروی كار تولیــد 
می شــود، شــغل هــم از زمــان جســتجوی صــرف شــده توســط بنــگاه و كارگــر بــرای یافتن 
ــوژی جســت و جــو ــد، تكنول ــن فراین ــی ای ــف فیزیك ــود. توصی ــد می ش ــر، تولی  همدیگ
ــم  ــبیه ه ــو ش ــت و ج ــوژی جس ــد و تكنول ــوژی تولی ــه تكنول ــود. اگرچ ــده می ش  نامی
هســتند )شــكل 1( امــا ورودیهــای تكنولــوژی جســت و جــو مثــل نیــروی كار و ســرمایه 
نیســتند. آنهــا متضادنــد؛ چراكــه هــر یــك از آنهــا كاالیــی اســت كــه در مــورد آن یــك 

ــازار، اطاعــات بیشــتری از بخــش دیگــر دارد. بخــش از ب
شکل )1( نمودار تولید یک کاال
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شکل )2( نمودار تولید یک شغل

ــد از:  ــا عبارتن ــه ورودیه ــد ك ــر می كش ــه تصوی ــد كاال را ب ــد تولی ــكل )1( فراین ش
ــام  ــواد خ ــه ارزش م ــد و ب ــه كار می برن ــینها را ب ــران ماش ــروی كار. كارگ ــرمایه و نی س
ــا. شــكل  ــا كنســرو لوبی ــه ی ــا رایان ــد. محصــول كاالیــی اســت ماننــد خــودرو ی می افزاین
)2( فراینــد تولیــد شــغل را بــه تصویــر می كشــد كــه ورودیهــا عبارتنــد از: زمــان جســت 
و جــوی كارگــر بیــكار و زمــان جســت و جــوی اســتخدام كننده در بخــش پرســنلی بنــگاه. 
ــی را  ــد و آنهای ــدی می كنن ــا رده بن ــاس تقاضــای آنه ــران را براس ــتخدام كنندگان، كارگ اس
كــه بــرای مشــاغل خالــی مناســب هســتند، برمی گزیننــد. محصــول هــم عبــارت اســت از 

هماهنگــی میــان كارگــر و موقعیــت شــغلی. 
ــز  ــی مراك ــه عبارت ــد. ب ــت می یاب ــی عینی ــز كاریاب ــوژی جســت و جــو در مراك تكنول
كاریابــی بــر مبنــای تكنولــوژی جســت و جــو تشــكیل می شــود. خاصــه اینكــه مراكــز 
كاریابــی بــرای پیونــد میــان بنگاههــا كــه خواهــان بــه خدمــت گرفتــن نیــروی كار هســتند 
و كارگــران كــه متقاضــی فــروش نیــروی كار خــود هســتند، وارد عمــل می شــوند. مراكــز 
ــاه  ــر كوت ــن هم دیگ ــرای یافت ــگاه ب ــروی كار و بن ــوی نی ــت و ج ــد جس ــی فراین كاریاب

می كننــد.
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2- جستجوی شغل از طریق شبکه های اجتماعی )کانالهای غیررسمی(
بســیاری از افــراد اطاعــات شــغلی را نــه از مســیرهای رســمی ماننــد كاریابیهــا بلكــه 
از روابــط اجتماعــی بــا دیگــران به دســت می آورنــد. روابــط اجتماعــی بــا دیگــران منبــع 
ــن و  ــارون1، 2007(. اُزگی ــن و ب ــت )اُزگی ــا اس ــص فرصته ــی در تخصی ــی مهم اطاعات
بــارون بــه اثرگــذاری مربیهــا، شــبكه های غیررســمی صنعــت و نشســتهای تخصصــی در 
ــه عبارتــی منشــأ بســیاری از فرصتهــا در  ــد. ب تشــخیص فرصتهــای شــغلی تأكیــد كرده ان
رابطه هــای اجتماعــی، همــكاران، دوســتان و اعضــای خانــواده اســت )ســینق2، 1998(. بــر 
ایــن اســاس گروهــی از افــراد بــا اســتفاده از روابــط اجتماعــی از فرصتهــای شــغلی اطــاع 
پیــدا می كننــد و مشــغول بــه كار می شــوند. گســتردگی روابــط اجتماعــی منبــع اطاعاتــی 
مهمــی بــرای یافتــن فرصتهــا اســت. »شــبكه روابــط اجتماعــی منابــع ارزشــمندی شــامل 
ــن  ــی آورد و همچنی ــان م ــه ارمغ ــات و ... را ب ــروی كار، اطاع ــی، فیزیكــی، نی ــع مال مناب
ــد«  ــار می بخش ــا اعتب ــه آنه ــه ب ــد ك ــاد می كن ــاء ایج ــرای اعض ــی ب ــرمایه های اجتماع س
ــبكه  ــردازان ش ــكاران، 1390(. نظریه پ ــی و هم ــل از الیاس ــال3، 1998؛ نق ــت و گش )نهایی
ازجملــه گرانووتــر، ولمــن، لیــن و بــارت بــه اهمیــت شــبكه روابــط اجتماعــی در یافتــن 
ــد و مطالعــات گســترده ای  ــد بســیاری دارن ــا و اطاعــات ارزشــمند زندگــی تأكی فرصته
ــرد. او  ــی ك ــازار كار بررس ــی را در ب ــبكه اجتماع ــت ش ــر اهمی ــد. گرانووت ــام داده ان انج
ــرای  ــدگان كار اطاعــات الزم ب ــا پرسشــی ســاده شــروع كــرد: جوین ــن پژوهــش را ب ای
استخدام شــان را از كجــا كســب می كننــد؟ امكانــی ایــن اســت كــه آنهــا از طریــق آگهــی 
رســمی از مكانهــای شــغلی مطلــع می شــوند امــكان دیگــر ایــن اســت كــه آنهــا از طریــق 
ــد و متقاضــی شــغل مربوطــه  ــای شــغلی كســب اطــاع می كنن ــراد دیگــر از جایگاهه اف
1. Ozgen and Baron
2. Singh
3. Nahapiet and Ghoshal
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ــد ســال گذشــته در  ــه در چن ــرد ك ــرادی را بررســی ك ــازار كار اف ــر ب می شــوند. گرانووت
ســمتهای مدیریتــی، شــغلهای تخصصــی و فنــی مشــغول بــه كار شــده بودنــد. گرانووتــر 
ــدا  ــه پی ــان را چگون ــا شغلهایش ــه آنه ــود ك ــش ب ــن پرس ــه ای ــخ ب ــن پاس ــدد یافت درص
ــش از نیمــی  ــه بی ــا كمــال تعجــب نشــان داد ك ــد؟ داده هــای جمــع آوری شــده ب كرده ان
ــق ارتباطهــای شــبكه ای شــخصی به دســت  ــگاه شغلی شــان را از طری از پاســخ گویان جای
آورده انــد و ایــن نشــان می دهــد كــه روابــط شــخصی بــرای یافتــن شــغل نقــش بســیار 

ــرت، 1394(.  مهمــی دارد )بِك
ــان  ــی می ــت ول ــد اس ــودار عاقه من ــی الگ ــای اجتماع ــه پیونده ــه هرگون ــر ب گرانووت
ــد و سســت  ــه دو دســته پیوندهــای نیرومن ــل می شــود و آنهــا را ب ــز قائ ــن پیوندهــا تمای ای
تقســیم می كنــد. پیوندهــای نیرومنــد میــان آدمهایــی برقــرار می شــود كــه روابــط نزدیــك بــا 
یكدیگــر دارنــد و پیوســته در ارتبــاط بــا یكدیگــر بــه ســر می برنــد. پیونــد آدمهــا بــا دوســتان 
نزدیك شــان نمونــه ایــن پیونــد اســت امــا پیوندهــای سســت بــه پیوندهایــی اطــاق می شــود 
كــه میــان آدمهــا و كســانی برقــرار می شــود كــه روابــط نزدیــك و دائمــی بــا یكدیگــر ندارنــد 
ماننــد پیونــد آدمهــا با آشــنایان دورشــان )ریتــزر، 1374(. گرانووتــر نقش ارتباطات غیررســمی 
در دســت یابی بــه فرصتهــای شــغلی را مطالعــه كــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید كــه پیوندهای 
ضعیــف نقــش مؤثرتــری را نســبت بــه پیوندهــای قــوی در خصــوص اشــتغال ایفــا می كنــد. 
ــای  ــا پیونده ــه ب ــف( در مقایس ــت )ضعی ــای سس ــت پیونده ــد اس ــر )1973( معتق گرانووت
ــژه در حــوزه شــغل یابی قابلیــت بیشــتری دارد و شناســایی  قــوی در انتقــال اطاعــات به وی
ــرد  ــی ف ــد ارتباط ــدر پیون ــر چق ــازد و ه ــن می س ــان الزم را ممك ــغلی در زم ــای ش فرصته

ــوع كاری كــه فــرد پیــدا می كنــد بهتــر اســت. سســت تر باشــد ن
ــن شــغل بیــش از  ــرای یافت ــود: چــرا قابلیتهــای ضعیــف ب ــن ب ــر ای پرســش گرانووت
ــراد در  ــت. اف ــوان در ســاختار شــبكه یاف ــت دارد؟ پاســخ را می ت ــوی اهمی ــای ق ارتباطه
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ارتباطهــای قــوی بــه ظاهــر یكدیگــر را خــوب می شناســند، عایــق مشــابه دارنــد، زمــان 
ــازند. كســانی  ــدی را می س ــم بان ــا ه ــه اصطــاح ب ــد و ب ــر گذرانده ان ــا یكدیگ ــادی ب زی
كــه بــه یكدیگــر نزدیــك هســتند عمدتــًا اطاعــات مشــابهی دارنــد كــه بــرای هــر یــك 

از اعضــای گــروه و بــه تبــع آن بــرای شــغل تــازه حــاوی چیــز تــازه ای نیســت. برخــاف 
ایــن، افــرادی كــه انســان بــا آنهــا فقــط كمــی وقــت می گذرانــد، آنهــا را كــم می شناســد 
ــا  ــه واقع ــی دارد ك ــی دسترس ــه اطاعات ــد دارد ب ــر رفت وآم ــغلی دیگ ــل ش و در محاف
ــای غیرمســتقیم او  ــف باشــد ارتباطه ــاط كنشــگر ضعی ــن هرچــه ارتب ــو هســتند. بنابرای ن
بیش تــر اســت و از طریــق ایــن ارتباطهــا بهتــر می توانــد بــه اطاعاتــی دسترســی داشــته 

باشــد كــه حــاوی افــكاری بــا منشــا كامــا متفــاوت هســتند )بِكــرت، 1394(.
بــرت1 )1992( از دیگــر نظریه پــردازان شــبكه، موضــوع شــكاف ســاختاری را مطــرح 
كــرده اســت. شــكاف ســاختاری بــه مثابــه برقــرار نكــردن ارتبــاط زائــد تعریــف می شــود. 
ــه مســتقل از هــم كار  ــك ســازمان ك ــاط در بخشــهای مختلــف ی ــه ارتب ــوان نمون ــه عن ب
می كننــد را در نظــر بگیریــد، اگــر كنش گــری در موقعیتــی باشــد كــه بتوانــد بــا بخشــهای 
مختلــف ســازمان ارتبــاط داشــته باشــد از جایــگاه بهتــری برخــوردار می شــود. »منظــور از 
جایــگاه بهتــر دسترســی بــه اطاعــات تــازه اســت. كنش گــر اطاعــات بــا ارزش بیشــتری 
ــه  ــت ب ــراد اس ــایر اف ــات س ــتر از اطاع ــات او بیش ــرد و اطاع ــها می گی ــایر بخش از س
همیــن دلیــل در موقعیــت بهتــری قــرار می گیــرد«. بــر ایــن اســاس ارتبــاط بــا بخشــهای 
گوناگــون و روابــط اجتماعــی مختلــف ســبب افزایــش اطاعــات فــرد و افزایــش امكانهــا 
و فرصتهــای بیشــتری می شــود. بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه فرصتهــای اشــتغال اهمیــت 
ــردازان  ــتدالل نظریه پ ــاس اس ــر اس ــید. ب ــانی را می شناس ــه كس ــه چ ــزایی دارد ك ــه س ب
ــان اســت كــه امــكان  شــبكه تنــوع و گســتردگی شــبكه اجتماعــی افــراد و پیوندهــای آن

1. Burt
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شــغلی بــرای افــراد ایجــاد می كنــد نــه تاشــها و مهارتهــای آنــان.
ــا  ــه ب ــتند ك ــبكه هس ــردازان ش ــه نظریه پ ــن2 )1999( از جمل ــن1 )1992( و لی ولم
ــن  ــر ولم ــته اند. از نظ ــه داش ــن نظری ــترش ای ــی در گس ــش مهم ــی نق ــات تجرب تحقیق
ــد و  ــت می كنن ــان دریاف ــای شبكه ش ــی را از اعض ــی متنوع ــا و حمایتهای ــراد كمكه اف
ایــن حمایتهــای اجتماعــی افــراد را قــادر می ســازد تــا توانایــی رویارویــی بــا مشــكات 
روزانــه زندگــی و بحرانهــای آن را داشــته باشــند و بــه خوبــی آن را مدیریــت كننــد. لیــن 
ــع موجــود در پیوندهــا بررســی  ــا مناب ــز كارآمــدی پیوندهــای شــبكه ای را در رابطــه ب نی
می كنــد از ایــن منظــر اعضــای شــبكه دارای منابــع بــا ارزشــی هســتند كــه در دســت یابی 

ــوی، 1388(. ــان دهن ــد )اعظــم آزاده و دهق ــه شــغل و پیشــرفت شــغلی مؤثرن ب
ــترش  ــف و گس ــای ضعی ــبكه، پیونده ــل ش ــه تحلی ــاس نظری ــه براس ــه اینك خاص
شــبكه روابــط غیررســمی دســت یابی بــه اطاعــات بیشــتری را ممكــن ســاخته و موجــب 

ــود. ــغلی می ش ــای ش ــه فرصته ــتر ازجمل ــع بیش ــه مناب ــت یابی ب دس

روش
ماهیــت و روش تحقیــق: گســترده بــودن جامعــه آمــاری از یــك ســو و تحصیــات 
پاســخگویان از ســوی دیگــر، امــكان كار بــا روش كمــی را توجیــه می نمایــد. تحصیــات 
پاســخگویان و تجربه هــای پیشــین آنهــا در زمینــه روشــهای كمــی اســتفاده از ایــن روش 
ــه منظــور  ــن مــوارد و ب ــه ای ــا توجــه ب ــن تســهیل و تســریع می ســازد. ب ــرای محققی را ب
ــی درســت از موضــوع مــورد مطالعــه در جامعــه مــورد بررســی اســتفاده از روش  ارزیاب
كمــی مــورد توجــه قــرار گرفــت. جمــع آوری اطاعــات از جامعــه آمــاری نیــز بــا تكنیــك 

پیمایــش و بــا ابــزار پرسشــنامه صــورت گرفــت.
1. Wellman 
2. Lin
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ــاری: جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی در  جامعــه آم
ســه مقطــع تحصیلــی كارشناســی، كارشناســی ارشــد و دكتــری بودنــد كــه در دو واحــد 

ــد. ــل بودن ــه تحصی ــی مشــغول ب دانشــگاهی كــرج و تهــران دانشــگاه خوارزم
ــن حجــم  ــرای تعیی ــق ب ــن تحقی ــری: در ای ــه و روش نمونه گی ــم نمون ــن حج تعیی
نمونــه روش كوكــران مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت. ایــن فرمــول متداول تریــن راه 
ــه  ــرای تعییــن حجــم نمون ــه در تحقیقــات اجتماعــی اســت. ب ــرای تعییــن حجــم نمون ب
ــه  ــداد دانشــجویان جامع ــتن تع ــد داش ــه نیازمن ــل از هم ــول، قب ــن فرم ــتفاده از ای ــا اس ب
ــوزش  ــات آم ــاری، اطاع ــه آم ــی جامع ــات جمعیت ــع اطاع ــتیم. منب ــه هس ــورد مطالع م
ــع  ــا تجمی ــی 95-1394 می باشــد. ب ــم ســال اول ســال تحصیل ــی در نی دانشــگاه خوارزم
تعــداد دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی در دو واحــد دانشــگاهی تهــران و كــرج، آمــار كل 

ــا 11348 دانشــجو شــد.  ــر ب دانشــجویان ایــن دانشــگاه براب
ــی  ــگاه خوارزم ــجویان دانش ــی دانش ــا تمام ــاری م ــه آم ــه جامع ــه اینك ــه ب ــا توج ب
ــكده  ــك دانش ــدون تفكی ــدا ب ــه ابت ــود ك ــه ب ــری این گون ــوه نمونه گی ــذا نح ــد ل می باش
ــای  ــداد نمونه ه ــد تع ــه بع ــد و در مرحل ــن گردی ــه تعیی ــم نمون ــی حج ــع تحصیل و مقط
ــع شــد. ــن دانشــجویان توزی ــی بی ــه نســبت دانشــكده و مقطــع تحصیل ــده ب به دســت آم
بــا اســتفاده از ایــن فرمــول و آماره هــای مرتبــط بــا آن، بــرای 11348 دانشــجو تعــداد 
ــده از  ــات به دســت آم ــم اطاع ــدف تعمی ــش ه ــن پژوه ــد. در ای ــن ش ــه تعیی 372 نمون
ســطح نمونــه بــه جامعــه بــود. براســاس ایــن هــدف بــا توجــه بــه اینكــه تعــداد نمونــه 
اختصــاص داده شــده بــه هــر دانشــكده و مقطــع تحصیلــی بــه شــیوه طبقه بنــدی متناســب 

بــا جمعیــت بــود و در بعضــی از مقاطــع تحصیلــی دانشــكده ها حجــم نمونــه در ســطح 
پایینــی قــرار داشــت و تعمیــم نتایــج را دچــار اشــكال می نمــود لــذا بــه منظــور رفــع ایــن 
محدودیــت حجــم كل نمونــه بــه یــك و نیــم برابــر افزایــش یافــت و حجــم نهایــی نمونــه 
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بــه تعــداد 544 نفــر افزایــش یافــت. جــدول )1( توزیــع نمونــه را بــه تفكیــك دانشــكده 
و مقطــع تحصیلــی نشــان می دهــد.

جدول )1( توزیع نمونه به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی

دکتریکارشناسی ارشدتحصیالت تکمیلیکارشناسی

64493910علوم پایه

1391248440علوم انسانی

3226251فنی مهندسی

5654504اقتصاد و مدیریت

29125319855جمع

544جمع كل نمونه

ــن  ــداد پایی ــن تع ــال یافت ــاری و احتم ــه آم ــندگان از جامع ــناخت نویس ــه ش ــه ب ــا توج ب
دانشــجویان دكتــری بــه دلیــل حضــور كــم آنهــا در دانشــگاه، تصمیــم بــر ایــن شــد كــه 
ــه  ــاال ب ــه جــدول ب ــه ب ــا توج ــف پرسشــگران ب ــای مختل ــه در روزه ــدت دو هفت ــه م ب
ــور  ــری حض ــجویان دكت ــزاری كاس دانش ــل برگ ــوده و در مح ــه نم ــكده ها مراجع دانش
ــن  ــه ای ــوط ب ــان كاس، پرسشــنامه مرب ــا پای ــدا ی ــد در ابت ــه بتوانن ــه ای ك ــه گون ــد ب یابن
نمونــه آمــاری را تكمیــل نماینــد. در صورتــی كــه پــس از دو هفتــه مراجعــه پرسشــگران، 

ــه پُركــردن پرسشــنامه  ــل ب ــا مای ــه هــر دلیلــی دانشــجویان دكتــری حضــور نداشــتند ی ب
نبودنــد، ســهم آنهــا در نمونــه آمــاری در اولویــت اول بــه دانشــجویان كارشناســی ارشــد 

ــه دانشــجویان كارشناســی داده شــود. ــت دوم ب و در اولوی
پرسشــنامه تحقیــق در زمینــه موضــوع اشــتغال دانشــجویان بــود. بــا توجــه بــه اینكــه 
ــف  ــاد مختل ــجویان در ابع ــتغال دانش ــت اش ــه وضعی ــش رو در زمین ــه پی ــات مقال فرضی
ــل اطاعــات  ــه تحلی ــا ب ــده از دانشــجویان تنه ــان اطاعــات به دســت آم ــذا از می ــود، ل ب
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دانشــجویانی پرداختــه شــد كــه بــه صــورت تمــام وقــت یــا پــاره وقــت شــاغل بودنــد و 
دانشــجویان غیرشــاغل از نمونــه آمــاری تحقیــق در ایــن مقالــه حــذف شــدند. در نتیجــه، 
ــه ایــن  ــد كــه داده هــای مربــوط ب ــة 544 نفــری، 143 نفــر شــاغل بودن از میــان كل نمون

تعــداد نمونــه تحلیــل شــد و دانشــجویان غیرشــاغل از تحلیــل حــذف شــدند )جــدول 2(. 
ــرد. ــرار می گی ــی ق ــورد بررس ــق م ــای تحقی ــه یافته ه در ادام

جدول )2( توزیع دانشجویان برحسب وضعیت شغلی

%fوضعیت شغلی دانشجویان

14327/4شاغل

37872/6غیرشاغل

-23بی پاسخ

N544100

یافته ها

توزیع دانشجویان برحسب نوع روابط اجتماعی

ــط  ــوع رواب ــاس ن ــجویان براس ــط دانش ــوع رواب ــل از ن ــات حاص ــدول )3( اطاع ج
ــن  ــط غیررســمی در یافت ــط رســمی و رواب ــن رواب ــف و همچنی ــوی و ضعی ــی ق اجتماع

ــد. ــان می ده ــغل را نش ش
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جدول )3( توزیع دانشجویان شاغل برحسب نوع روابط در یافتن شغل

%fنوع روابط دانشجویان در یافتن شغل

10477/6روابط غیررسمی

3022/4روابط رسمی

N134100

7370/2روابط اجتماعی قوی

3129/8روابط اجتماعی ضعیف

10190/2روابط غیردانشگاهی

119/8روابط دانشگاهی

یافته هــای جــدول )3( نشــان می دهــد كــه در بُعــد روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف، 
بیــش از دو ســوم دانشــجویان شــاغل )70/2%( شــغل خــود را از طریــق روابــط اجتماعی قوی 
به دســت آورده انــد و تنهــا 29/8% آنهــا از طریــق روابــط اجتماعــی ضعیــف شــاغل شــده اند. 
ــل نمــود.  ــوان تحلی ــز می ت ــد دیگــری نی ــن شــغل را از بُع ــط دانشــجویان در یافت ــوع رواب ن
ایــن بُعــد از تحلیــل مربــوط بــه روابــط رســمی و غیررســمی اســت. در ایــن بُعــد از تحلیــل 
نیــز بایــد گفــت كــه اكثریــت دانشــجویان شــاغل حــدود )78%( از طریــق روابــط غیررســمی 
و ســفارش اقــوام و آشــنایان و دوســتان مشــغول بــه كار شــده اند و تنهــا در حــدود 22% آنهــا 

از مجــرای روابــط رســمی شــاغل شــده اند. نكتــه مهــم دیگــر جــدول )3( ایــن اســت كــه 
روابــط دانشــگاهی نقــش بســیار اندكــی در اشــتغال دانشــجویان داشــته اســت.
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آزمون فرضیات
فرضیــه شــماره 1: وضعیــت شــغلی دانشــجویان برحســب دانشــكده محــل تحصیــل 

تفــاوت دارد.

جدول )4( نتایج آزمون تفاوت وضعیت شغلی دانشجویان برحسب دانشکده

 وضعیت شغلی/ دانشكده محل
اقتصاد و مدیریتفنی مهندسیعلوم انسانیعلوم پایهتحصیل

شاغل
f28442344

%32/525/644/228

غیرشاغل
f9112829113

%76/574/455/872

X2=8/5    df=3   p <0/05   Cramer’ V=0/13

ــد  ــان می ده ــماره )4( نش ــدول ش ــرض در ج ــون ف ــج آزم ــل از نتای ــای حاص یافته ه
ــغلی  ــت ش ــت وضعی ــد گف ــر بای ــارت دیگ ــه عب ــود. ب ــد می ش ــق تأیی ــه تحقی ــه فرضی ك
 x2=8/5،( ــاداری دارد ــاوت معن ــل تف ــل تحصی ــكده مح ــب دانش ــر حس ــجویان ب دانش
ــا 0/13 اســت. بیشــترین  ــر ب ــف و براب ــاف در ســطح ضعی ــن اخت p<0/05(. شــدت ای
ــرای  ــزان ب ــن می ــی مهندســی و كمتری ــان دانشــجویان دانشــكده فن ــزان اشــتغال در می می

ــه اســت. ــوم پای دانشــكده عل
ــغل  ــن ش ــمی دانشــجویان در یافت ــمی و غیررس ــط رس ــوع رواب ــماره 2: ن ــه ش فرضی

ــاوت دارد. ــل تف ــل تحصی ــكده مح ــب دانش برحس
ــن  ــجویان در یافت ــف دانش ــوی و ضعی ــی ق ــط اجتماع ــوع رواب ــماره 3: ن ــه ش فرضی

ــاوت دارد. ــكده تف ــب دانش ــغل برحس ش
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جدول )5( نتایج آزمون تفاوت نوع و شدت روابط اجتماعی دانشجویان در یافتن شغل برحسب دانشکده

دانشكده محل تحصیل

 نوع روابط )روابط
اجتماعی(

نتایج آزمون كای اسكوردانشكده محل تحصیل

 علوم
پایه

 علوم
انسانی

 فنی
مهندسی

 اقتصاد و
مدیریت

x2dfp

روابط رسمی
f91118

6/2930/09
%33/326/84/819/5

روابط غیررسمی
f18302033

%66/773/295/280/5

 روابط اجتماعی
قوی

f13221619

3/5130/32
%72/273/38057/6

 روابط اجتماعی
ضعیف

f58414

%27/826/72042/4

تحلیــل انجــام شــده در جــدول )5( نشــان داد كــه بــرای هــر دو فرضیــه، یــك خانــه 
ــاداری  ــون معن ــن آزم ــود، بنابرای ــر از 5 ب ــده كمت ــی ش ــی پیش بین ــدول دارای فراوان ج
ــرای خــی دو پیرســون انتخــاب شــد. یافته هــای حاصــل از ایــن آزمــون نشــان  Exact ب

ــن شــغل برحســب دانشــكده  ــط رســمی و غیررســمی دانشــجویان در یافت ــوع رواب داد ن
محــل تحصیــل تفاوتــی نــدارد)x2=6/29، p<0/05(. بــا ایــن حــال بایــد گفــت اكثریــت 
دانشــجویان هــر 4 دانشــكده از طریــق روابــط غیررســمی شــاغل شــده اند. ایــن مقــدار در 

میــان دانشــجویان دانشــكده فنــی مهندســی )یعنــی 95/2%( نمــود بیشــتری دارد. 
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ــوی و  ــط اجتماعــی ق ــوع رواب ــد گفــت ن ــز بای ــه شــمارة )3( نی ــا فرضی ــاط ب در ارتب
ضعیــف دانشــجویان در یافتــن شــغل برحســب دانشــكده محــل تحصیــل تفــاوت نــدارد 
ــی  ــط اجتماع ــق رواب ــود را از طری ــغل خ ــجویان ش ــت دانش )x2=51/3، p<0/05(. اكثری

ــجویان  ــوم دانش ــدود دو س ــا ح ــاط ب ــوع در ارتب ــن موض ــد. ای ــت آورده ان ــوی به دس ق
دانشــكده های علوم پایــه و علــوم انســانی و بیــش از دو ســوم دانشــجویان فنــی مهندســی 

ــل مشــاهده اســت. و بیــش از نیمــی از دانشــجویان دانشــكده اقتصــاد و مدیریــت قاب
فرضیــه شــماره 4: میــزان رضایــت دانشــجویان شــاغل از شــغل فعلــی برحســب نحــوه 

روابــط رســمی و غیررســمی آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
فرضیــه شــماره 5: میــزان رضایــت دانشــجویان شــاغل از شــغل فعلــی برحســب نــوع 

روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
ــی برحســب  ــا رشــته تحصیل ــاط شــغل دانشــجویان ب ــزان ارتب ــه شــماره 6: می فرضی

ــاوت دارد. ــن شــغل تف ــا در یافت ــط رســمی و غیررســمی آنه نحــوه رواب
ــی برحســب  ــا رشــته تحصیل ــاط شــغل دانشــجویان ب ــزان ارتب ــه شــماره 7: می فرضی

ــاوت دارد. ــن شــغل تف ــا در یافت ــف آنه ــوی و ضعی ــی ق ــط اجتماع ــوع رواب ن
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جدول )6( نتایج آزمون تفاوت رضایت دانشجویان از شغل فعلی و ارتباط آنها با رشتة تحصیلی 

برحسب نوع و شدت روابط اجتماعی

متغیر وابسته
نوع روابطمتغیرهای مستقل

کممتوسطزیاد
X2dfp

f%f%f%

 نوع روابط/میزان
رضایت از شغل

1136/71446/7516/7روابط رسمی
1/3320/51

3029/14644/72726/2روابط غیررسمی

نوع روابط اجتماعی/
میزان رضایت از شغل

 روابط اجتماعی
قوی

2534/72838/91926/4

4/3620/11
 روابط اجتماعی

ضعیف
516/11858/1825/8

 نوع روابط/ ارتباط
شغل با رشته تحصیلی

1343/326/71550روابط رسمی
3/1620/23

3028/81716/35754/8روابط غیررسمی

نوع روابط اجتماعی/
 ارتباط شغل با رشته

تحصیلی

 روابط اجتماعی
قوی

1824/71419/24156/2

2/7720/28
 روابط اجتماعی

ضعیف
1238/739/71651/6

نتایــج حاصــل از جــدول شــماره )6( حاكــی از آن اســت كــه رضایــت دانشــجویان 
ــغل  ــن ش ــمی در یافت ــمی و غیررس ــط رس ــوع رواب ــب ن ــود برحس ــغل خ ــاغل از ش ش
ــوع  ــر دو ن ــرای ه ــه ب ــن فرضی ــدارد )x2=1/33، p<0/05(. در ای ــاداری ن ــاف معن اخت
روابــط رســمی و غیررســمی بیشــترین میــزان رضایــت در ســطح متوســط قــرار دارد. لــذا 
چهــار فرضیــه مــورد بررســی رد و فرضیــه صفــر كــه بیانگــر عــدم وجــود اختــاف یــا 

ــرد. ــرار می گی ــد ق ــورد تأیی ــد م ــاوت می باش تف
در فرضیــه شــماره 5 ســطح معنــاداری آزمــون 0/11 اســت كــه بیانگــر آن اســت كــه 
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ــط شــغل یابی  ــوع رواب ــر اســاس ن ــت دانشــجویان شــاغل از شــغل خــود ب ــزان رضای می
)x2=4/36، p<0/05(.یعنــی روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف اختــاف معنــاداری نــدارد
ــزان  ــترین می ــماره 4 بیش ــه ش ــد فرضی ــز همانن ــه نی ــن فرضی )x2=6/29، p<0/05(. در ای

رضایــت از شــغل بــرای هــر دو نــوع روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف در ســطح متوســط 
قــرار دارد. 

در فرضیه هــای شــماره 6 و 7 بــا توجــه بــه اینكــه یــك خانــه دارای فراوانــی 
ــی دو  ــرای خ ــاداری Exact ب ــون معن ــن آزم ــود، بنابرای ــر از 5 ب ــده كمت ــی ش پیش بین
ــه  ــه ب ــه ك ــر دو فرضی ــرای ه ــون ب ــن آزم ــاداری ای ــطح معن ــد. س ــاب ش ــون انتخ پیرس
ــادار در فرضیه هــای  ــا 0/23 و 0/28 می باشــد بیانگــر عــدم اختــاف معن ــر ب ــب براب ترتی
ــه از  ــرای هــر دو گــروه از دانشــجویانی ك ــه شــماره 6 ب ــورد مطالعــه اســت. در فرضی م
ــی  ــش از نیم ــه بی ــا ك ــتر آنه ــد بیش ــتغال یافته ان ــمی اش ــمی و غیررس ــط رس ــق رواب طری
ــاط  ــزان ارتب ــه می ــد ك ــود، معتقدن ــامل می ش ــروه ش ــر دو گ ــرای ه ــه را ب از حجــم نمون
 .)x2=3/16 ، p<0/05( شــغل آنهــا بــا رشــته تحصیلی شــان در حداقــل ممكــن قــرار دارد
ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا نــوع روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف نیــز صــدق می كنــد 

 .)x2=2/77، p<0/05(
ــط رســمی و  ــه شــماره 8: مقطــع تحصیلــی دانشــجویان شــاغل برحســب رواب فرضی

غیررســمی آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
ــط  ــوع رواب ــب ن ــاغل برحس ــجویان ش ــی دانش ــع تحصیل ــماره 9: مقط ــه ش فرضی

ــاوت دارد. ــغل تف ــن ش ــا در یافت ــف آنه ــوی و ضعی ــی ق اجتماع



185      

نقش روابط رسمی و غیررسمی )شبکه روابط اجتماعی( در اشتغال ...

جدول )7( نتایج آزمون تفاوت مقطع تحصیلی دانشجویان برحسب نوع و شدت روابط اجتماعی

 وابسته
نوع روابطمتغیرهای مستقل

 تحصیالتکارشناسی
X2dfpتکمیلی

f%f%

مقطع تحصیلی/
نوع روابط

1620/51425روابط رسمی
0/3810/51

6279/54275روابط غیررسمی

 مقطع تحصیلی/
 نوع روابط
اجتماعی

4267/73173/8روابط اجتماعی قوی
0/4410/5

2032/31126/2روابط اجتماعی ضعیف

بــا توجــه بــه مقادیــر به دســت آمــده در جــدول شــماره )7( و ســطح معنــاداری آزمــون 
بــرای دو فرضیــه شــماره 8 و 9 بایــد گفــت مقطــع تحصیلــی دانشــجویان برحســب نــوع 
 )x2=6/29، p<0/05( ــط رســمی و غیررســمی ــی رواب ــن شــغل یعن ــا در یافت ــط آنه رواب
ــدارد.  ــاداری ن ــاف معن ــف )x2=6/29، p<0/05( اخت ــوی و ضعی ــی ق ــط اجتماع و رواب
ــط رســمی و  ــه رواب ــب نســبت ب ــه ترتی ــوی ب ــط اجتماعــی ق ــط غیررســمی و رواب رواب
ــع  ــر دو مقط ــجویان در ه ــتغال دانش ــتری در اش ــهم بیش ــف س ــی ضعی ــط اجتماع رواب

ــد.  تحصیلــی دارن
فرضیــه شــماره 10: محــل ســكونت دانشــجویان شــاغل برحســب روابــط رســمی و 

غیررســمی آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت معنــاداری دارد.
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جدول )8( نتایج آزمون تفاوت محل سکونت دانشجویان برحسب نوع روابط اجتماعی

روستاشهرمحل سکونت/ نوع روابط
f%f%

2419/5550روابط رسمی

9980/5550روابط غیررسمی

X2=4    df=1    p <0/05   Phi=0/17

ــل  ــه مح ــت ك ــوان گف ــدول )8(، می ت ــی دو در ج ــون خ ــج آزم ــه نتای ــه ب ــا توج ب
ســكونت دانشــجویان شــاغل برحســب نحــوه روابــط رســمی و غیررســمی آنهــا در یافتــن 
شــغل اختــاف معنــاداری دارد )x2=4، p<0/05(. شــدت ایــن رابطــه كــه توســط آزمــون 
فــی نشــان داده شــده بــه میــزان 0/17 اســت كــه بیانگــر آن اســت در حــدود 3 %واریانــس 
ــا محــل  نــوع روابــط رســمی و غیررســمی دانشــجویان بــرای یافتــن شــغل در ارتبــاط ب
ــجویانی  ــاغل )80/5%( دانش ــجویان ش ــوم دانش ــش از دو س ــد. بی ــا می باش ــكونت آنه س
هســتند كــه محــل زندگــی آنهــا شــهر اســت و از طریــق روابــط غیررســمی شــغل خــود را 
به دســت آورده انــد. اگرچــه تعــداد دانشــجویان شــاغل كــه ســاكن روســتا هســتند پاییــن 
ــط  ــوع رواب ــتایی برحســب ن ــع دانشــجویان روس ــه لحــاظ نســبی توزی ــی ب می باشــد ول

رســمی و غیررســمی در یافتــن شــغل برابــر اســت.

ــط رســمی و غیررســمی  ــوع رواب ــدر برحســب ن ــه شــماره 11: تحصیــات پ فرضی
ــاوت دارد. ــن شــغل تف دانشــجویان در یافت

فرضیــه شــماره 12: تحصیــات مــادر برحســب نــوع روابــط رســمی و غیررســمی 
دانشــجویان در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
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جدول )9( نتایج آزمون تفاوت تحصیالت پدر و مادر دانشجویان برحسب نوع روابط اجتماعی

 سطحوالدین
تحصیالت

نوع روابط

X2dfpCramers’ V غیررسمیرسمی

f%f%

 تحصیات
پدر

10401560كمتر از دیپلم

5/9720/050/22 1017/54782/5دیپلم

817/43882/6دانشگاهی

 تحصیات
مادر

1338/22161/8كمتر از دیپلم

9/4420/0090/27 1219/74980/3دیپلم

514/33085/7دانشگاهی

 x2=5/97،( نشــان می دهــد تحصیــات پــدر )یافته هــای حاصــل از جــدول )9
p<0/05( و مــادر )x2=9/44، p<0/05( برحســب نــوع روابــط رســمی و غیررســمی 
دانشــجویان در یافتــن شــغل تفــاوت دارد . شــدت اختــاف بــا توجــه بــه مقــدار V كرامــر 
بــرای فرضیــه تحصیــات پــدر و نــوع روابــط در ســطح پاییــن و بــرای تحصیــات مــادر 
ــده  ــت آم ــج به دس ــاس نتای ــرار دارد. براس ــطی ق ــبتاً متوس ــطح نس ــط در س ــوع رواب و ن
می تــوان گفــت دانشــجویانی كــه والدیــن آنهــا )پــدر و مــادر( تحصیات شــان در ســطح 
پایین تــر از دیپلــم قــرار دارد تفــاوت بیــن روابــط رســمی و غیــر رســمی در یافتــن شــغل 
ــه  ــد. قریــب ب ــر از دانشــجویانی اســت كــه والدین شــان تحصیــات دانشــگاهی دارن كمت
85% از دانشــجویانی كــه تحصیــات والدیــن آنهــا در ســطح تحصیــات دانشــگاهی اســت 
از طریــق روابــط غیررســمی اشــتغال یافته انــد درحالی كــه همیــن آمــار بــرای دانشــجویانی 

ــد.  ــدود 15% می باش ــده اند در ح ــغل ش ــب ش ــمی صاح ــط رس ــق رواب ــه از طری ك
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بحث 
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد كــه بیــن وضعیــت اشــتغال و شــبكه روابــط اجتماعــی 
ــدگان  ــی جوین ــود دارد. برخ ــه وج ــوی رابط ــی ق ــط اجتماع ــژه رواب ــجویان به وی دانش

شــغل در میــان دانشــجویان، كار موردنظرشــان را ســریع پیــدا می كننــد درحالی كــه 
ــد  ــزی می توان ــی در جســتجوی شــغل هســتند. چــه چی ــدت طوالن ســایر دانشــجویان م
توضیح دهنــده باشــد. امــروزه بــا تحقیقاتــی كــه در رویكــرد تحلیــل شــبكه انجــام شــده 
ــح  ــاوت را توضی ــن تف ــراد ای ــی اف ــط اجتماع ــبكه رواب ــه ش ــت ك ــده اس ــخص ش مش
می دهــد. بــه عبارتــی جوینــدگان شــغل نســبت بــه نهادهــای رســمی كــه بــرای كاریابــی 
ایجــاد شــده اند، بــی اعتمــاد هســتند. بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش، دانشــجویان شــاغل 
ــیرهای  ــد و مس ــت آورده ان ــمی به دس ــه غیررس ــطه رابط ــود را به واس ــغل خ ــا ش عمدت
ــه  ــت. ب ــته اس ــجویان داش ــتغال دانش ــی در اش ــش كم ــغل نق ــتجوی ش ــمی جس رس
ــمی  ــایتهای رس ــی، س ــر كاریاب ــد دفات ــغل مانن ــتجوی ش ــمی جس ــای رس ــی كاناله عبارت
ــت و  ــته اس ــجویان نداش ــتغال دانش ــی در اش ــش مهم ــتخدام نق ــای اس ــی و آگهیه كاریاب
ــه كار شــده اند  فقــط 22/4درصــد از دانشــجویان اعــام كردنــد از مســیر فــوق مشــغول ب
درحالی كــه 77/6 درصــد دانشــجویان به وســیله روابــط غیررســمی شــغل به دســت 
ــوان  ــن همخــوان اســت. می ت ــرت، ولمــن و لی ــر، ب ــا یافته هــای گرانووت ــه ب ــد ك آورده ان
ــن شــغل از  ــرای یافت ــد ب ــح می ده ــرده ترجی ــروی تحصیل ك ــه نی ــرد ك ــان ك ــه بی این گون
ــد.  ــتفاده كن ــك اس ــك و خویشــاوندان درجــه ی ــد دوســتان نزدی ــط غیررســمی مانن رواب
در میــان شــبكه روابــط اجتماعــی )روابــط غیررســمی( روابــط قــوی )اعضــای خانــواده، 
خویشــان نزدیــك و دوســتان صمیمــی( بیشــترین نقــش را در اشــتغال دانشــجویان داشــته 
ــا  ــه ب ــده اند ك ــه كار ش ــغول ب ــوی مش ــط ق ــق رواب ــجویان از طری ــت. 70/2 از دانش اس
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یافته هــای گرانووتــر و اعظــم آزاده و دهقــان دهنــوی )1388( مطابقــت نــدارد و بیشــتر بــا 
تحقیــق بیــان )1997( همســو اســت كــه نشــان می دهــد ارتباطهــای قــوی و خویشــاوندی 
ــش  ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــر اس ــغلی دارد. ب ــای ش ــاد فرصته ــی در ایج ــش مهم نق

ــرده  ــم ك ــجویان فراه ــرای دانش ــی ب ــیار اندك ــغلی بس ــای ش ــگاهی فرصته ــط دانش رواب
اســت. بــه عبارتــی 90/2 درصــد از دانشــجویان روابــط غیردانشــگاهی بــرای اشــتغال بــه 
كمــك آنهــا آمــده اســت كــه بــا نتایــج اعظــم آزاده و دهنــوی )1388( همخوانــی نــدارد. 
ــش  ــمی نق ــط رس ــه رواب ــد ك ــان می ده ــش نش ــن پژوه ــای ای ــاس یافته ه ــن اس ــر ای ب
ــترین  ــی بیش ــط اجتماع ــبكه رواب ــان ش ــن می ــت و در ای ــته اس ــتغال نداش ــی در اش مهم
اثــر را در كاریابــی دانشــجویان داشــته اســت امــا هرچــه شــدت اســتحكام روابــط میــان 
اعضــای شــبكه بیشــتر باشــد، افــراد در اعــان فرصتهــای شــغلی و جســتجوی شــغل بــرای 
همدیگــر تــاش بیشــتری بــه خــرج می دهنــد. بــه عبارتــی افــراد بــا روابــط قــوی بــرای 
ــد.  ــك می كنن ــم كم ــه ه ــی ب ــغل یاب ــان در ش ــت روابطش ــت و صمیمی ــان دادن اهمی نش
ــك  ــرای دوســتان و خویشــاوندان نزدی ــن شــغل ب ــه یافت ــرد ك ــان ك ــه بی ــوان اینگون می ت
كنشــی بــرای ابــراز محبــت اســت. نتایــج نشــان داد اعضــای خانــواده و آشــنایان نزدیــك 
انگیــزه زیادتــری بــرای كمــك نزدیكانشــان در یافتــن شــغل دارنــد. مســئله اعتمــاد هــم در 
اینجــا مطــرح می شــود افــراد بــه خویشــاوندان و دوســتان بســیار نزدیــك خــود اعتمــاد 
ــن شــغل خــود را نشــان  ــم در یافت ــم در پیشــنهاد شــغل و ه ــن موضــوع ه ــد و ای دارن

می دهــد.
ــه مهــم دیگــر ایــن پژوهــش ایــن اســت كــه بیــش از 80% دانشــجویان شــاغلی  نكت
كــه محــل زندگــی آنهــا شــهر بــوده از طریــق روابــط غیررســمی مشــغول بــه كار شــده اند 
درحالی كــه نیمــی از دانشــجویان شــاغل كــه از روســتا بــه دانشــگاه آمده انــد از مســیرهای 
ــه اســت كــه  ــن نكت ــر بیانگــر ای ــن ام ــد. ای ــه شــغل مدنظرشــان دســت یافته ان رســمی ب



      190

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

      190

دانشــجویان شــهری دارای روابــط اجتماعــی گســترده تری هســتند و از ایــن شــبكه بــرای 
ــه  ــدی )1393( ك ــش احم ــج پژوه ــا نتای ــه ب ــن یافت ــد. ای ــتفاده می كنن ــغل اس ــن ش یافت
نشــان داد شــهری و روســتایی بــودن بــه لحــاظ وضعیــت و نحــوه اشــتغال تفاوتــی نــدارد، 

منطبــق نیســت. نتایــج نشــان داد دانشــجویانی كــه پــدر و مادرشــان تحصیــات باالتــری 
ــد.  ــتفاده كرده ان ــتغال اس ــرای اش ــی ب ــط اجتماع ــبكه رواب ــایرین از ش ــد بیشــتر از س دارن
ــا نحــوه  ــی ب ــی ارتباط ــه مقطــع تحصیل ــن پژوهــش نشــان داد ك ــای ای ــن یافته ه همچنی
یافتــن شــغل نــدارد بــر خــاف تحقیــق اریكســون و یانســی )1983( كــه بــه ایــن نتیجــه 
ــف  ــای ضعی ــر برخــاف ســایرین بیشــتر از پیونده ــات باالت ــا تحصی ــراد ب رســیدند، اف

ــد. ــتفاده می كنن ــی اس ــرای كاریاب ب
ــا برخــی دیدگاههــای صاحبنظــران تحلیــل شــبكه  ــد ب یافته هــای ایــن تحقیــق هرچن
ــش  ــمی نق ــی غیررس ــط اجتماع ــبكه رواب ــه ش ــوع ك ــن موض ــژه ای ــت به وی ــو اس هم س
مهمــی در اشــتغال افــراد دارد، امــا پیــروی كامــل از ایــن دیــدگاه نــدارد چــرا كــه اشــتغال 
ــط  ــبكه رواب ــه ش ــته ب ــزی وابس ــر چی ــش از ه ــش بی ــن پژوه ــه ای ــه نمون ــراد جامع اف
اجتماعــی قــوی اســت درحالی كــه نظریه پــردازان تحلیــل شــبكه- كــه بیشــتر مطالعاتشــان 
در آمریــكا انجــام شــده اســت- بــه نقــش روابــط اجتماعــی ضعیــف در دســتیابی افــراد بــه 
شــغل تأكیــد دارنــد. نتایــج ایــن پژوهــش بــا دیدگاههــای فارمــر و نظریــه جســت و جــو 
كــه معتقــد اســت اشــتغال بــه زمــان و جســتجوی صــرف شــده توســط بنــگاه و متفاضــی 
كار بــرای یافتــن همدیگــر بــه وجــود می آیــد و در ایــن زمینــه نقــش دفاتــر كاریابــی بــا 

اهمیــت اســت، همخوانــی نــدارد.
ــب  ــط در قال ــغل را فق ــتجوی ش ــت جس ــوان گف ــش می ت ــج پژوه ــاس نتای ــر اس ب
ــاس  ــر اس ــغل ب ــن ش ــد یافت ــی مانن ــرد. كنش ــل ك ــوان تحلی ــادی نمی ت ــای اقتص نظریه ه
كنشــگر بــدون روابــط اجتماعــی و عقانیــت مبتنــی بــر هــدف تحلیــل نمی شــود بلكــه 
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ــش  ــر كن ــی ب ــط اجتماع ــل می شــود. شــبكه رواب ــی تحلی ــط اجتماع ــه رواب ــا ارجــاع ب ب
ــی را در  ــی اطاعات ــط اجتماع ــه شــبكه رواب ــب ك ــن ترتی ــذار اســت بدی كنشــگران اثرگ
ــع  ــا و مناب ــه فرصته ــد ب ــرد می توان ــر اســاس آن ف ــه ب ــد ك ــرار می ده ــار كنشــگر ق اختی

بیشــتری دســت یابــد. در ایــن میــان وســعت، نــوع شــبكه و جایــگاه كنشــگر در شــبكه 
اهمیــت زیــادی دارد. بــه عبارتــی وســعت و نــوع شــبكه روابــط، ســرمایه اجتماعــی مهمی 
اســت كــه دســت یابی بــه ســرمایه اقتصــادی را ممكــن می ســازد. هرچنــد بــرای اشــتغال 
افــراد عواملــی ماننــد مهارتهــا و شایســتگیها؛ ســن؛ جنــس و تحصیــات نیــز تأثیرگــذار 
ــرار دارد  ــت ق ــه نخس ــا در مرتب ــل و فرصته ــن عوام ــان از ای ــاع كارجوی ــا اط ــت ام اس
ــد.  ــان شــغل فراهــم می كن ــرای متقاضی ــط اجتماعــی اطاعــات الزم را ب ــه شــبكه رواب ك
ــی را  ــی اجتماع ــغلی و حت ــرك ش ــكان تح ــی ام ــط اجتماع ــبكه رواب ــت ش ــوان گف می ت
ــر  ــت تأثی ــز تح ــازار كار را نی ــی ب ــط اجتماع ــبكه رواب ــن، ش ــد. عاوه برای ــم می كن فراه

ــد. ــرار می ده ق
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