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مقدمه:موضــوع اشــتغال و دســتیابی افــراد بــه
شــغل موردنظــر از اساســیترین نیازهــای یــک
جامعــه محســوب میشــود .بیــکاری بهعنــوان
یــک پدیــده مخــرب اجتماعــی ،اقتصــادی و
فرهنگــی مطــرح بــوده و رفــع آن همــواره ازجملــه
دغدغههــای اساســی برنامهریــزان بــوده اســت.
یکــی از مســائل مهــم جامعــه ایــران بیــکاری
تحصیلکردههــا اســت کــه در همــه رشــتههای
دانشــگاهی وجــود دارد .اطالعــات و آمــار حاکــی
از عــدم موفقیــت قشــر جــوان تحصیلکــرده در
دسـتیابی بــه شــغل اســت .باوجــود ایــن گروهــی
از دانشــجویان در کاریابــی موفــق عمــل کردهانــد.
ایــن مقالــه بــا تکیــه بــر نظریــة صاحبنظــران
نوکالســیک در علــم اقتصــاد و نظریهپــردازان
شــبکه روابــط اجتماعــی در علــم جامعهشناســی،
بــه تبییــن نحــوه دســتیابی ایــن دســته از افــراد بــه
شــغل موردنظرشــان میپــردازد.
روش :ایــن تحقیــق پیمایشــی اســت و جامعــه
آمــاری آن شــامل دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی
در ســه مقطــع تحصیلــی کارشناســی ،کارشناســی
ارشــد و دکتــری میباشــند کــه در دو واحــد
دانشــگاهی کــرج و تهــران دانشــگاه خوارزمــی
مشــغول بــه تحصیــل هســتند .اطالعــات از طریــق

Introduction:Employment and the
achieving a desirable job is considered
to be the most basic needs of a society.
Unemployment has been considered as
a destructive social, economic and cultural phenomenon and its elimination
has always been one of the main concerns of officials. One of the important
issues in the Iranian society is the unemployment of educated people in all academic fields. Information and statistics
show the failure of well-educated young
people to find a job. However, a group
of students has succeeded in finding a
job. This study, by relying on the theory
of neoclassical scholars in economics
and the theorists of social relations network in sociology, explains how these
individuals find their desirable job.
Method: This research was a survey
and its population included students of
Kharazmi University in three levels of
undergraduate, postgraduate and PhD
at Karaj and Tehran branches. Data
were collected through a ques
tion-
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پرسشــنامه از میــان دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی
تهــران بــا حجــم نمونــه  544نفــر جمعآوریشــده
اســت.
یافتههــا :روابــط غیررســمی (شــبکه روابــط
اجتماعــی) نقــش بهمراتــب بیشــتری نســبت بــه
مســیرهای رســمی جســتجو در اشــتغال دانشــجویان
دارد کــه در ایــن میــان روابــط اجتماعــی قــوی
نســبت بــه روابــط اجتماعــی ضعیــف زمینــه
اشــتغال بیشــتری ایجــاد کــرده اســت و روابــط
دانشــگاهی نقــش بســیار کمــی در کاریابــی
دانشــجویان داشــته اســت .عــاوه بــر ایــن یافتههــا
نشــان داد کــه ازیکطــرف دانشــجویان بــا پیشــینه
شــهری بیــش از دانشــجویان بــا پیشــینة روســتایی و
از طــرف دیگــر دانشــجویانی کــه پــدر و مادرشــان
تحصیــات باالتــری دارنــد بیــش از دیگــران ،از
شــبکه روابــط اجتماعــی بــرای اشــتغال اســتفاده
کرد هانــد.
بحــث :دانشــجویان شــاغل عمدت ـ ًا شــغل خــود
را بهواســطه رابطــه غیررســمی بهدســت آوردهانــد
و مســیرهای رســمی جســتجوی شــغل نقــش کمــی
در اشــتغال دانشــجویان داشــته اســت .بــه عبارتــی
کانالهــای رســمی جســتجوی شــغل ماننــد دفاتــر
کاریابــی ،ســایتهای رســمی کاریابــی و آگهیهــای
اســتخدام نقــش مهمــی در اشــتغال دانشــجویان
نداشــته اســت و فقــط  %22/4از دانشــجویان اعــام
کردنــد از مســیر فــوق مشــغول بــهکار شــدهاند
درحالیکــه  %77/6دانشــجویان بهوســیله روابــط
غیررســمی شــغل بهدســت آوردهانــد .شــبکه
روابــط اجتماعــی بــه افــراد کمــک میکنــد تــا
نیازهــای خاصــی ماننــد اشــتغال را برطــرف کننــد.
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naire with a sample size of 544 people.
Findings: The informal relationships
(social relations network) play a much
larger role than the official paths of job
search in student employment. Strong
social relationships in comparison to
weak social relationships, lead to more
employment and academic relationships play a very limited role in student
employment. Moreover, the findings
showed that students from urban areas used social relations network more
than students from rural areas and students whose parents had higher education used the social relations network
for employment more than s
tudents
whose parents had lower education.
Discussion: Employed s
tudents have
mostly found their jobs through informal relationships and formal job search
paths have little effect on student employment. In other words, official
job search channels such as recruitment agencies, official job placement
sites and job advertisements have not
played a significant role in student employment. Only 22.4% of the students
indicated that they had found their job
through official job search channels,
while 77.6% of the students found their
job through informal relationships. The
social relations network helps people
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بــه عبارتــی اشــتغال یــا عــدم اشــتغال افــراد تــا حــد
زیــادی بــه شــبکه روابــط اجتماعــی افــراد وابســته
اســت .یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه
تعامــل گســترده میــان افــراد بــرای بهدســت آوردن
منابــع و فرصتهــای اجتماعــی و اقتصــادی موضــوع
مهمــی در پژوهشــهای جامعهشناســی اقتصــادی
اســت .براســاس نتایــج ایــن پژوهــش میتــوان
گفــت شــبکه روابــط اجتماعــی در تحلیــل بــازار
کار ایــران مؤثــر اســت.
کلیدواژههــا :روابــط اجتماعــی قــوی و
ضعیــف ،روابــط رســمی و غیررســمی ،شــبکه
روابــط اجتماعــی ،کاریابــی
تاریخ دریافت95/8/11 :
تاریخ پذیرش96/1/17 :

to meet specific needs such as employment. In other words, employment or
lack of employment depends largely on
the social relations network of individuals. The findings of this study showed
that extensive interaction among individuals for obtaining resources and social and economic opportunities is an
important issue in economic sociology
studies. Considering the results of this
study, it can be concluded that the network of social relations is effective in
analyzing the labor market in Iran.
Keywords: job search, social relations
networks, formal and informal relations, weak and strong social relations.

مقدمه
بســیاری از اقتصاددانــان در ایــن امــر توافــق دارنــد کــه آنچــه در نهایــت خصوصیــت و
رونــد توســعه اقتصــادی اجتماعــی کشــور را تعییــن میکنــد منابــع انســانی اســت (تــودارو،
 .)1377بــه همیــن دلیــل اکثــر کشــورهای در حــال توســعه ،رشــد و پــرورش منابــع انســانی
را از طریــق آمــوزش دنبــال میکننــد .امــا مســئله مهــم تناســب بیــن آمــوزش منابــع
انســانی و فرصتهــای متناســب شــغلی اســت .موضــوع اشــتغال و دســتیابی افــراد بــه شــغل
موردنظــر از اساســیترین نیازهــای یــک جامعــه محســوب میشــود .بیــکاری بهعنــوان
یــک پدیــده مخــرب اجتماعــی و اقتصــادی و فرهنگــی مطــرح بــوده و رفــع آن همــواره از
جملــه دغدغههــای اساســی برنامهریــزان بــوده اســت (کرباســی و همــکاران .)1387 ،امــروزه
چالــش بیــکاری و موضــوع اشــتغال نــه تنهــا یکــی از مهمتریــن مســائل اجتماعــی روز جهــان
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و کشــور ایــران بــه حســاب میآیــد بلکــه بــا توجــه بــه میــزان رشــد جمعیــت در چنــد
دهــه گذشــته میتــوان آنــرا مهمتریــن چالــش دهــه پیــش رو بــه حســاب آورد (زاهــدی
مازندرانــی .)1383 ،همچنیــن اشــتغال عاملــی اســت کــه باعــث میشــود از تمــام نیــرو و
توانمندیهــای فکــری ،فیزیکــی انســان اســتفاده شــود .ایــن رونــد بــه دنبــال خــود آرامــش و
تمکیــن جامعــه را بــه دلیــل از بیــن رفتــن بیــکاری ،مســکوت مانــدن امــر مهاجــرت و بــاال
رفتــن درآمــد ناخالــص ملــی در پــی دارد (قدیــری معصــوم .)1384 ،آمــار و پژوهشــها نشــان
میدهــد هــر ســال چندصــد هــزار نفــر دانشآموختــه دانشــگاهی آمــاده ورود بــه بــازار کار
هســتند و روز بــه روز بــه بیــکاری ایــن قشــر افــزوده میشــود .گــزارش یونســکو نشــان
میدهــد کــه هــر چنــد آمــوزش پــس از دوره دبیرســتان موجــب افزایــش درآمــد شــخصی،
کاهــش ســطح بیــکاری ،افزایــش فرصتهــای شــغلی و باالرفتــن پایــگاه اجتماعــی میشــود
ولــی بیــکاری در میــان دانشآموختــگان آمــوزش عالــی افزایــش یافتــه و بــه ظاهــر ،بســتگیِ
افزایــش تحصیــل متخصصــان بــا تغییــرات در بــازار کار از میــان رفتــه اســت .گذشــته از
آن بســیاری از دانشآموختــگان در ســطح آمــوزش عالــی مشــاغلی دارنــد کــه خــارج از
رشــته آموزشــی آنهــا اســت (پیــام یونســکو .)1387 ،باوجــود ایــن گروهــی از دانشــجویان و
دانشآموختــگان دانشــگاهی در بهدســت آوردن شــغل موفقتــر از بقیــه عمــل میکننــد.
نحــوه دســتیابی ایــن گــروه از افــراد بــه شــغل مدنظرشــان ،مســئله ایــن پژوهــش اســت.
هرچنــد کاهــش یــا نبــود فرصتهــای شــغلی مناســب بــرای دانشآموختگان دانشــگاهی
یکــی از معضــات اساســی کشــور بــه حســاب میآیــد بــا ایــن همــه شــواهد و تجربیــات
نشــان از موفقیت گروهی از دانشــجویان در کســب شــغلی متناســب دارد .برخی دانشجویان
و دانشآموختــگان در زمینــه اشــتغال موفقتــر عمــل کردهانــد .ایــن موضــوع بــه علــل و
عوامــل زیــادی ارتبــاط دارد .برخــی صاحبنظــران «بــه نقــش محــوری پیوندها و شــبکههای
اجتماعــی در دسترســی بــه فرصتهــای شــغلی تأکید داشــته و نقــش روابط غیررســمی را در
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دســتیابی بــه آن مهــم تلقــی کردهانــد» (اعظــم آزاده .)1388 ،تعــداد دیگــری از صاحبنظــران
بــه توانمنــدی دانشــجویان و دانشآموختــگان در جســتجوی شــغل از مســیرهای رســمی
و اداری اشــاره میکننــد .اشــتغال دانشــجویان اهمیــت زیــادی دارد .بــه زعــم هاکیکینــن
( )2004کارکــردن در حیــن تحصیــل باعــث میشــود آموزشــهای رســمی تکمیــل شــود،
احســاس مســئولیت بیشــتر شــود و دانشــجویان بــا دنیــای کار آشــنا شــوند در نتیجــه آنهــا
پــس از فارغالتحصیلــی شــانس بیشــتری بــرای شــاغل شــدن داشــته باشــند .بــا توجــه
بــه اهمیــت کارکــردن در زمــان دانشــجویی و عوامــل موفقیــت ایــن گــروه از دانشــجویان
در یافتــن شــغل ،ایــن پژوهــش وضعیــت اشــتغال دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی و
عوامــل تأثیرگــذار بــر آن را بررســی میکنــد .ایــن پژوهــش نقــش شــبکههای رســمی
و غیررســمی در اشــتغال دانشــجویان را تبییــن میکنــد .رابطــه نــوع شــغل و تحصیــات
دانشــجویان نیــز مســئله ایــن پژوهــش اســت .در کل از طریــق ایــن پژوهــش ایــن مســئله
روشــن میشــود کــه دانشــجویان عمدتــ ًا شــغل خــود را بهواســطه روابــط غیررســمی
یــا از روشــهای رســمی بهدســت میآورنــد .بــا توجــه بــه مطالــب فــوق پرسشــهای ایــن
پژوهــش را میتــوان بــه صــورت زیــر مطــرح ســاخت:
1 .1از میــان شــبکه روابــط اجتماعی (روابط غیررســمی) و مســیرهای رســمی جســتجوی
شــغل ،کدامیــک نقــش بیشــتری در کاریابی دانشــجویان دارد؟
2 .2در میــان شــبکه روابــط اجتماعــی روابــط قــوی و ضعیــف ،کدامیــک اثرگــذاری
بیشــتری در یافتــن شــغل دارد؟
3 .3آیا روابط دانشگاهی نقش مهمی در اشتغال دانشجویان دارد؟
4 .4آیا شهری یا روستایی بودن دانشجویان در نوع شغلیابی آنها تأثیر دارد؟
5 .5آیــا رضایــت دانشــجویان شــاغل از شــغل فعلــی برحســب نحــوه روابــط رســمی و
غیررســمی آنهــا تفــاوت دارد یــا خیــر؟
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پیشینة تجربی
درخصــوص وضعیــت اشــتغال دانشآموختــگان تحقیقــات زیــادی در ایــران انجــام
شــده اســت .کــه میتــوان بــه ایــن پژوهشــها اشــاره کــرد :روانشناســی و علــوم تربیتــی
(ســعیدی رضوانــی و همــکاران ،)1389 ،کتابدــاری (کرب�لا آقایـ�ی ،)1387 ،کشــاورزی
(ده یــوری و همــکاران1387 ،؛ نامجویـ�ان شـ�یرازی ،)1384 ،فن��ی و حرفـ�های (نیکخــواه،
 )1382بهداشــت محیــط (ملکوتیــان و پــرورش .)1382 ،برخــی از پژوهشهــا بــر عوامــل
زمینــهای چــون طبقــه اجتماعــی ،محــل زندگــی و تحصیــل ،ســن ،جنســیت و طریقــه
کاریاب��ی در اش��تغال تأکی��د داش�تـهاند (لطفیپ��ور1384 ،؛ قوامــی1387 ،؛ ایــزدی1383 ،؛
صالحــی عمرانــی .)1385 ،برخـ�ی دیگ��ر از پژوهشهــا بــر تواناییهایــی دانشآموختــگان
در اشتــغال تأکیدــ کردهان��د (نجف��ی1383 ،؛ احمــدی1383 ،؛ پورکریمــی .)1388 ،باوجــود
ایــن ،وضعیــت اشــتغال دانشــجویان بهویــژه در ایــران بــه نــدرت مــورد توجــه قــرار
گرفتــه اســت کــه در اینجــا بــه برخــی از تحقیقــات کــه مشــابهاتی بــا ایــن پژوهــش
دارنــد ،اشــاره میشــود.
اعظ��م آزاده و دهق��ان دهن��وی ( )1388در پژوهــش «اشــتغال دانشــجویان :رابطــه بیــن
ش��بکه رواب��ط اجتماع��ی و وضعیت ش��غلی» بــه پیمایــش در بین دانشــجویان دانشــگاههای
تهــران ،تربیــت مــدرس و شــهید بهشــتی پرداختــه و دریافتنــد کــه بهطــور کلــی شــبکه
روابــط اجتماعــی بــا وضعیــت شــغلی دانشــجویان رابطــه دارد و در ایــن میــان نقــش
تعامــات اجتماعــی بیــش از ســاختار و روابــط رســمی میباشــد.
احم��دی ( )1393بــه بررســی وضعیــت اشــتغال دانشآموختــگان رشــته جامعهشناســی
و ارتبــاط آن بــا برخــی متغیرهــای اجتماعــی و جمعیتــی پرداختــه و دریافــت که جنســیت،
دوره تحصیلــی ،روزانــه و شــبانه بــودن ،شــرکت کــردن یــا نکــردن در دورههای 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 کل و انجــام فعالیتهــای پژوهشــی بــا
وضعیــت اشــتغال ارتبــاط دارند.
پورکاظم��ی ( )1388در پژوهشــی بــه وضعیــت اشــتغال دانشآموختــگان علــوم انســانی
در دانش��گاههای بهش��تی ،ش�یـراز ،تبری��ز ،ش��هید چمـ�ران ،اه��واز ،شــهید باهن��ر کرمــان،
س��منان و سیس�تـان و بلوچسـ�تان پرداخ��ت و نتایــج تحقیــق وی نشــان داد کــه در مجمــوع
پـ�س از گذشـ�ت پنـ�ج سـ�ال از فارغالتحصیلـ�ی %77/5 ،دانشآموختــگان شــاغل و %22/5
بیکارنــد.
سـ�عیدی رضوانـ�ی و همـ�کاران ( )1389در تحقیقــی بــا عنــوان «سرنوشــت شــغلی
فارغالتحصیــان دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه فردوســی مشــهد» بــه
ایــن نتیجــه رســیدهاند کــه از نظــر اکثریــت دانشآموختــگان شــانس و داشــتن ارتباطــات
اجتماعــی مهمتــر از داشــتن مهــارت ارزیابــی شــده اســت .فارغالتحصیــان مذکــور
ا منفــی ترســیم کردهانــد ،بــه گون ـهای
زمینهســازی دانشــگاه در جهــت اشــتغال را کام ـ ً
کــه اکثریــت مطلــق افــراد ابــراز کردهانــد مقدمــات آشــنایی بــا نیازهــای بــازار کار و ســایر
مــوارد الزم ابــدا در دانشــگاه فراهــم نبــوده اســت.
گری��ن ب��رگ و فرنان��دز ( )2016در پژوهشــی بــه نــام «روابــط اجتماعــی قــوی و
ضعیــف در یافتــن شــغل  »MBAبــه ایــن نتیجــه دســت یافتهانــد کــه شــبکه روابــط
اجتماعــی دسترســی بــه اطالعاتــی را فراهــم میکنــد کــه در نبــود ایــن شــبکه افــراد بایــد
هزینههـ�ای زیـ�ادی ص�رـف بهدس��تآوردن آنکنندــ .یافتههـ�ای ای��ن دو محقــق نشــان
داد شــغلهایی کـ�ه از رواب��ط ق��وی و ضعیـ�ف بهدس��ت میآیــد حقــوق و مزایــای کمتــری
دارد ،امــا دانشــجویان رشــته  MBAبیشتــر آن را میپذیرنــد؛ زیــرا فکــر میکننــد امــکان
رشــد بیشــتری در آینــده بــرای آنهــا فراهــم میشــود.
م��ک دونال��د و هم��کاران ()2012در تحقیقــی بــا عنــوان «حکشــدگی مجــدد:
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جســتجوی غیررســمی شــغل و بــازار کار در آمریــکا و آلمــان» نشــان دادنــد کــه
جسـ�تجوی غیررس��می ش��غل در میـ�ان آمریکاییهــا بیشــتر از آلمانیهــا اســت .ســاختار
اجتماعــی آمریــکا امــکان یافتــن شــغل بــرای گروههــای خاصــی از طریــق شــبکه روابــط
اجتماع��ی را فراه��م میکن�دـ درحالیک��ه در آلم��ان ش��رایط بهگون��های دیگــری اســت.
عــاوه برایــن ،نتایــج نشــان داد کــه جســتجوی غیررســمی شــغل در میــان کارگــران یقــه
آبــی متداولتــر اســت.
بی��ان ( )1997تحقیقــی دربــارة بــازار کار چیــن انجــام داده و بــه ایــن نتیجــه رســیده
اســت کــه فرصتهــای شــغلی در ایــن کشــور از طریــق ارتباطهای قــوی و روابــط خانوادگی
بهدس��ت میآیــد و ارتباطهــای قــوی و خویشــاوندی نقــش مهمــی در زندگــی افــراد و
فرصتهــای شــغلی دارد.
اریکســون و یانســی( )1983در یـ�ک نمونـ�ه گیـ�ری احتمالـ�ی از  1780بزرگســال 65
ســاله بــه شــناخت دو نــوع پیونــد رســیدهاند .پاســخگویان بــا تحصیــات پائیــن از
پیوندهــای قـ�وی و اف�رـاد تحصیلکــرده دانشــگاهی از پیوندهــای ضعیــف بــرای کاریابــی
اس��تفاده کردهان��د (نقــل از اعظــم آزاده و دهقــان دهنــوی.)1388 ،
گرانووت��ر ( )1995در پژوهشــی بــا عنــوان پیوندهــای سســت و قــوی بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه هرچنــد اعضــای خانــواده و آشــنایان نزدیــک انگیــزه بیشــتری بــرای کمــک
بــه نزدیــکان در دسـتیابی بــه شــغل دارنــد امــا واقعیــت ایــن اســت کــه بیشتــر افــراد
از طری��ق ارتب��اط ضعی��ف از فرصتهــای شــغلی مطلــع میشــوند و آن را بهدســت
میآورنــد .ایــن تحقیــق نشــان داد کــه کمتــر از  %16افــراد از طریــق پیوندهــای قــوی
مشــغول بــهکار شــدهاند.
بررســی ادبیــات تحقیــق نشــان میدهــد کــه شــبکه روابــط غیــر رســمی در اشــتغال
افــراد تأثیرگــذار اســت .امــا درخصــوص شــبکه روابــط اجتماعــی افــراد ،برخــی پژوهشــها
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بــر روابــط اجتماعــی قــوی و برخــی دیگــر بــر پیوندهــای سســت در دســتیابی بــه
اشــتغال تأکیــد دارنــد .امــا در مجمــوع پژوهشــهای کمــی بــه تحلیــل نهادهــای رســمی
مرتبــط بــا جســتجوی شــغل و جســتجوی غیررســمی شــغل بهویــژه در ایــران پرداختهانــد.
بــه عبارتــی نفــوذ و وســعت نهادهای رســمی کاریابی در مقایســه با جســتجوی غیررســمی
کمتــر انجــام شــده اســت .ایــن پژوهــش ضمــن تحلیــل مقایســهای میــان جســتجوی
رس��می و غیررس��می ش��غل ،نق��ش متغیره��ای دیگ��ری از جمل��ه رواب��ط دانش��گاهی و
ویژگیهــای اجتماعــی دانشــجویان شــاغل را نیــز تحلیــل میکنــد .عــاوه بــر ایــن ،هــدف
پژوهــش نشــان دادن تأثیرپذیــری کنــش اقتصــادی از روابــط اجتماعــی اســت .بــه عبارتــی
یافتــن شــغل کــه بــه ظاهــر کنــش اقتصــادی اســت ،چقــدر از مباحــث غیراقتصــادی
(شــبکه روابــط اجتماعــی) تأثیــر میپذیــرد.
چارچوب نظری
یافتـ�ن ی��ک ش��غل چگون�هـ امکانپذی��ر اســت؟ مســیرها و کانالهــای جســتجوی
شــغل کدامنــد و جوینــدگان کار اطالعــات الزم بــرای اســتخدام شــدن را از کجــا کســب
میکننــد؟ یــک امــکان ایــن اســت کــه متقاضیــان کار از کانالهــای رســمی ماننــد دفاتــر
کاریابــی و ســایتهای کارجویــی و آگهــی اســتخدام از فرصتهــای شــغلی ،اطــاع کســب
میکننــد و متقاضــی آن میشــوند .امــکان دیگــر ایــن اســت کــه جوینــدگان شــغل از
طریـ�ق ش��بکه رواب��ط اجتماعـ�ی خ��ود (دوســتان ،آشــنایان نزدیــک و دور) مشــغول کار
شــوند.
 -1جستجوی شغل از مسیرهای رسمی
مراکــز کاریابــی بــا هــدف کاهــش هزینــه مبادلــه ناشــی از اســتخدام نیــروی کار بــرای
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بن��گاه و کاه��ش هزینـ�ه کاریاب��ی ب��رای جوین��دگان کار تأســیس ش��دهاند .بــه عبارتــی
ه��دف اصل�یـ مراکـ�ز کاریاب��ی واســطهگری شــغلی اســت بــه ایــن معنــا کــه بهعنــوان
حلق��ه واسـ�ط بیــن عرض��ه و تقاض��ای نی��روی کار عم��ل میکنن��د؛ بهگونـهای کــه کارگــر
ش��غل م��ورد نی��از و کارفرماــ نی��روی کار مدنظـ�ر خ��ود را بهدسـ�ت م��یآورد .عــاوه بــر
ای��ن ،مراکــز کاریابــی بــا در اختیــار قــراردادن اطالعــات بــه جوینــدگان کار و کارفرمایــان
موج��ب کارآم��دی اقتص��اد و باــزار کار میشــوند .مراک��ز کاریابیــ از اوایـ�ل ســالهای قــرن
بیس�تـم بهتدریــج شــکل گرفتهانــد امــا بعــد از جنــگ جهانــی دوم شــکلگیری و ایجــاد
مراکــز کاریابــی بــا شــدت بیشــتری انجــام شــده اســت .در دهــه  1950در اکثــر کشــورهای
صنعت��ی مراکـ�ز کاریاب��ی فعالی��ت داش��تهاند .بعــد از جنــگ جهانــی دوم تــا اواخــر دهــه
 1970رش��د اقتصاــدی همــراه بــا ایجــاد شــغل نوعــی امنیــت اجتماعــی را در بیشــتر
کشــورهای اروپایــی ایجــاد کــرد امــا بعــد از آن کشــورهای صنعتــی بــا نرخهــای بیــکاری
فزاینــده و ش��دتیافتن بیــکاری جوانــان و همچنیــن وجــود نیــروی کار فاقــد مهــارت
مــازاد مواجــه شــدند .چنیــن مســائلی باعــث شــد دولتهــا بــه فکــر راهحــل بــرای معضــل
بی��کاری باش��ند .در مواجه�هـ ب��ا چنیــن مس��ئلهای ،دولتهــا مراکــز کاریابــی را توســعه
بخش��یدند و اقدامات�یـ ص��ورت گرف�تـ ت��ا ای��ن مراک��ز بتوانن�دـ ب�هـ ش��کل س��نجیدهتر و
مؤثرت��ری مش��کل بی�کـاری را کاه��ش دهن��د (باصــری.)1382 ،
همانگون�هـ ک��ه بی��ان شـ�د مراکزــ کاریابــی بهعنــوان واس��طه و هماهنگکننــده
عم��ل میکننــد ک��ه نیروه�اـی فع��ال در ب��ازار کار را بــه ه��م نزدی��ک میکنن��د .در
واق��ع مراکزــ کاریابــی تقاضاکننـ�دگان نی��روی کار (بن��گاه) و عرضهکننــدگان نیــروی کار
(خانــوار) را بــه هــم میرســانند و هزینــه جســتجو را از طریــق صرفهجویــی در وقــت،
ان��رژی و هزین�هـ ب��رای دو ط��رف کاه��ش میدهن��د .پ��س کاریاب��ی بهطــور معنــاداری
بــا موفقیــت شــغلی مرتبــط اســت (ســاکس و آشــفورت1999 ،؛ کانفــر و همــکاران،
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 .)2001مراکــز کاریابــی بــه همــان طریقــی عمــل میکننــد کــه نظریــه عرضــه و تقاضــا
در بــازار کار بــهکار گرفتــه میشــود .مراکــز کاریابــی نیــروی کار را بــا مشــاغل خالــی
هماهنــگ میکنــد .بهعنــوان مثــال یــک جوشــکار بیــکار بــا فرصــت شــغلی خالــی در
صنعــت فــوالد بــه خوبــی جــور میشــود ،مرکــز کاریابــی ایــن عرضــه و تقاضــا را بــه
هــم متصــل میکنــد و در قبــال ایــن اتصــال و اطالعاتــی کــه باعــث بــه هــم رســیدن
ایــندو میشــود ،حقالزحمــه دریافــت میکنــد .ایــن مراکــز بــا ارائــه خدمــات انتشــار
اطالعــات شــغلی و فرصتهــای خوداشــتغالی میتواننــد حجــم وســیعی از جوینــدگان کار
را جــذب کننــد .ارتبــاط نزدیــک بــا کارفرمایــان و اتحادیههــای صنفــی نــه فقــط تعــداد
شــغلهای خالــی گــزارش شــده را افزایــش میدهــد بلکــه شــریک مهمــی در برنامهریــزی
و توســعه پرســنلی کارفرمایــان بــه حســاب میآینــد (شــولتز و کلمــر.)1383 ،
در کشــورهای صنعتــی تحقیقاتــی در خصــوص مراکــز کاریابــی انجــام شــده اســت.
ســن ســیر و بوتونــات ( )2000عملکــرد مراکــز کاریابــی را مــورد بررســی قــرار دادهانــد.
مطالعــه آنهــا در مــورد کاریابیهــای کشــورهای فرانســه ،هلنــد و انگلســتان اســت .مراکــز
کاریابــی ایــن ســه کشــور در حوزههــای مختلفــی ماننــد جســتجوی شــغل ،آمــوزش و
بیمــه بیــکاری فعــال هســتند .نتایــج ایــن تحقیــق نشــان میدهــد کــه در ایــن کشــورها،
دولــت بیــکاری را بهعنــوان پدیــدهای موقــت تلقــی کــرده کــه از ناهماهنگــی بیــن فــرد
جویــای کار و کارفرمــا ایجــاد شدهاســت .ایــن وضعیــت را از طریــق مراکــز کاریابــی
میتــوان برطــرف کــرد .بــه هــر ترتیــب از طریــق ایــن مراکــز میتــوان عملکــرد بــازار
کار را بهبــود بخشــید.
مبانــی مراکــز کاریابــی ،نظریــه جســتجو نامیــده میشــود کــه «توســط اقتصاددانــان
کالســیک بــرای درک ایــن موضــوع توســعه یافتــه اســت کــه چــرا کارگــران بیــکار
میشــوند» (فارمــر .)1392 ،در حقیقــت نظریــه جســتجو برگرفتــه از ایــن ایــده اقتصاددانان
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کالســیک اســت کــه بــازار آزاد بــه خوبــی کار میکنــد و کارگــران بایــد در جســت و جوی
ا وجــود نــدارد و هــر کارگــری
شــغل باشــند .بــر ایــن اســاس ،بیــکاری غیــرارادی اص ـ ً
انتخــاب میکنــد کــه در دســتمزد بــازار چــه مقــدار میخواهــد کار کنــد .پرســش اینجــا
اســت کــه کارگــران چگونــه شــغل پیــدا میکننــد؟ از منظــر نوکالســیکهای اقتصــادی،
ایــن مســئله بــه زمــان و تالشــی کــه توســط کارگــران و بنگاههــا بــرای پیداکــردن هــم
صــرف میشــود ،برمیگــردد .پــس از نظــر نوکالســیکها بــا اصــاح رفتــار جســتجوی
شــغلی ،بــازار کار متعــادل میشــود .بیــکاری همــان جســتجوی شــغل اســت لــذا بــا رفــع
اطالعــات ناقــص بیــکاری رفــع میشــود (متوســلیزاده و دهمــرده.)1385 ،
فارمــر ( )1392ایــن دیــدگاه را بــه تفصیــل بیــان میکنــد .شــغل بایــد همانند هــر کاالی
دیگــری از ورودیهــا تولیــد شــود ماننــد خودرویــی کــه از ســرمایه و نیــروی کار تولیــد
میشــود ،شــغل هــم از زمــان جســتجوی صــرف شــده توســط بنــگاه و کارگــر بــرای یافتن
همدیگــر ،تولیــد میشــود .توصیــف فیزیکــی ایــن فراینــد ،تکنولــوژی جســت و جــو
نامیــده میشــود .اگرچــه تکنولــوژی تولیــد و تکنولــوژی جســت و جــو شــبیه هــم
هســتند (شــکل  )1امــا ورودیهــای تکنولــوژی جســت و جــو مثــل نیــروی کار و ســرمایه
نیســتند .آنهــا متضادنــد؛ چراکــه هــر یــک از آنهــا کاالیــی اســت کــه در مــورد آن یــک
بخــش از بــازار ،اطالعــات بیشــتری از بخــش دیگــر دارد.
شکل ( )1نمودار تولید یک کاال
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شکل ( )2نمودار تولید یک شغل

شــکل ( )1فراینــد تولیــد کاال را بــه تصویــر میکشــد کــه ورودیهــا عبارتنــد از:
ســرمایه و نیـ�روی کار .کارگ��ران ماش��ینها را ب�هـکار میبرنــد و بــه ارزش مــواد خــام
میافزاین��د .محص��ول کاالیــی اس�تـ ماننـ�د خ�وـدرو ی��ا رایانـ�ه یاــ کنس��رو لوبیــا .شــکل
( )2فراینــد تولیــد شــغل را بــه تصویــر میکشــد کــه ورودیهــا عبارتنــد از :زمــان جســت
و ج��وی کارگ��ر بی��کار و زم��ان جسـ�ت و جـ�وی اســتخدامکننده در بخــش پرســنلی بنــگاه.
اســتخدامکنندگان ،کارگ��ران را براس�اـس تقاض��ای آنه��ا ردهبن��دی میکنن��د و آنهایــی را
ک��ه بـ�رای مش��اغل خالـ�ی مناسـ�ب هسـ�تند ،برمیگزینن��د .محصــول هــم عبــارت اســت از
هماهنگــی میــان کارگــر و موقعیــت شــغلی.
تکنول�وـژی جس��ت و ج��و در مراک��ز کاریابــی عینیتــ مییابـ�د .بــه عبارتــی مراکــز
کاریابــی بــر مبنــای تکنولــوژی جســت و جــو تشــکیل میشــود .خالصــه اینکــه مراکــز
کاریاب�یـ ب��رای پیون��د میـ�ان بنگاههــا کــه خواهــان بــه خدمــت گرفتــن نیــروی کار هســتند
و کارگ��ران کـ�ه متقاض��ی ف��روش نیرــوی کار خ��ود هس��تند ،وارد عم��ل میشوــند .مراکــز
کاریاب��ی فراین�دـ جس��ت و ج��وی نی��روی کار و بنـ�گاه ب�رـای یافتـ�ن همدیگــر کوتــاه
میکننـ�د.
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 -2جستجوی شغل از طریق شبکههای اجتماعی (کانالهای غیررسمی)
بســیاری از افــراد اطالعــات شــغلی را نــه از مســیرهای رســمی ماننــد کاریابیهــا بلکــه
از روابــط اجتماعــی بــا دیگــران بهدســت میآورنــد .روابــط اجتماعــی بــا دیگــران منبــع
اطالعاتــی مهمــی در تخصیــص فرصتهــا اســت (ا ُزگیــن و بــارون .)2007 ،1ا ُزگیــن و
بــارون بــه اثرگــذاری مربیهــا ،شــبکههای غیررســمی صنعــت و نشســتهای تخصصــی در
تشــخیص فرصتهــای شــغلی تأکیــد کردهانــد .بــه عبارتــی منشــأ بســیاری از فرصتهــا در
رابطهه��ای اجتماعـ�ی ،هم��کاران ،دوس��تان و اعضــای خانوــاده اس��ت (ســینق .)1998 ،2بــر
ایــن اســاس گروهــی از افــراد بــا اســتفاده از روابــط اجتماعــی از فرصتهــای شــغلی اطــاع
پیــدا میکننــد و مشــغول ب ـهکار میشــوند .گســتردگی روابــط اجتماعــی منبــع اطالعاتــی
مهمــی بــرای یافتــن فرصتهــا اســت« .شــبکه روابــط اجتماعــی منابــع ارزشــمندی شــامل
منابــع مالــی ،فیزیکــی ،نیــروی کار ،اطالعــات و  ...را بــه ارمغــان مــیآورد و همچنیــن
سـ�رمایههای اجتماعـ�ی بـ�رای اعضـ�اء ایجـ�اد میکنـ�د کـ�ه بـ�ه آنهـ�ا اعتبـ�ار میبخشـ�د»
(نهاییــت و گشــال1998 ،3؛ نقــل از الیاســی و همــکاران .)1390 ،نظریهپــردازان شــبکه
ازجملــه گرانووتــر ،ولمــن ،لیــن و بــارت بــه اهمیــت شــبکه روابــط اجتماعــی در یافتــن
فرصتهــا و اطالعــات ارزشــمند زندگــی تأکیــد بســیاری دارنــد و مطالعــات گســتردهای
انجــام دادهانــد .گرانووتــر اهمیــت شــبکه اجتماعــی را در بــازار کار بررســی کــرد .او
ایــن پژوهــش را بــا پرسشــی ســاده شــروع کــرد :جوینــدگان کار اطالعــات الزم بــرای
استخدامشــان را از کجــا کســب میکننــد؟ امکانــی ایــن اســت کــه آنهــا از طریــق آگهــی
رسـ�می از مکانهـ�ای شـ�غلی مطلـ�ع میشـ�وند امـ�کان دیگـ�ر ایـ�ن اسـ�ت کـ�ه آنهـ�ا از طریـ�ق
افــراد دیگــر از جایگاههــای شــغلی کســب اطــاع میکننــد و متقاضــی شــغل مربوطــه
1. Ozgen and Baron
2. Singh
3. Nahapiet and Ghoshal
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میشــوند .گرانووتــر بــازار کار افــرادی را بررســی کــرد کــه در چنــد ســال گذشــته در
ســمتهای مدیریتــی ،شــغلهای تخصصــی و فنــی مشــغول ب ـهکار شــده بودنــد .گرانووتــر
درصــدد یافتــن پاســخ بــه ایــن پرســش بــود کــه آنهــا شغلهایشــان را چگونــه پیــدا
کردهانــد؟ دادههــای جم ـعآوری شــده بــا کمــال تعجــب نشــان داد کــه بیــش از نیمــی
از پاس ـخگویان جایــگاه شغلیشــان را از طریــق ارتباطهــای شــبکهای شــخصی بهدســت
آوردهانــد و ایــن نشــان میدهــد کــه روابــط شــخصی بــرای یافتــن شــغل نقــش بســیار
مهم�یـ دارد (ب ِکــرت.)1394 ،
گرانووتــر بــه هرگونــه پیوندهــای اجتماعــی الگــودار عالقهمنــد اســت ولــی میــان
ایــن پیوندهــا تمایــز قائــل میشــود و آنهــا را بــه دو دســته پیوندهــای نیرومنــد و سســت
تقســیم میکنــد .پیوندهــای نیرومنــد میــان آدمهایــی برقــرار میشــود کــه روابــط نزدیــک بــا
یکدیگــر دارنــد و پیوســته در ارتبــاط بــا یکدیگــر بــه ســر میبرنــد .پیونــد آدمهــا بــا دوســتان
نزدیکشــان نمونــه ایــن پیونــد اســت امــا پیوندهــای سســت بــه پیوندهایــی اطــاق میشــود
کــه میــان آدمهــا و کســانی برقــرار میشــود کــه روابــط نزدیــک و دائمــی بــا یکدیگــر ندارنــد
مانن��د پیون��د آدمه��ا با آشنــایان دورش��ان (ریتــزر .)1374 ،گرانووتــر نقش ارتباطات غیررســمی
در دسـ�تیابی ب��ه فرصتهــای شــغلی را مطالعــه کــرد و بــه ایــن نتیجــه رســید کــه پیوندهای
ضعیــف نقــش مؤثرتــری را نســبت بــه پیوندهــای قــوی در خصــوص اشــتغال ایفــا میکنــد.
گرانووت��ر ( )1973معتقــد اســت پیوندهــای سســت (ضعیــف) در مقایســه بــا پیوندهــای
ق�وـی در انتقــال اطالعــات بهویــژه در حــوزه شــغلیابی قابلیــت بیشــتری دارد و شناســایی
فرصتهــای شــغلی در زمــان الزم را ممکــن میســازد و هــر چقــدر پیونــد ارتباطــی فــرد
سس ـتتر باشــد نــوع کاری کــه فــرد پیــدا میکنــد بهتــر اســت.
پرســش گرانووتــر ایــن بــود :چــرا قابلیتهــای ضعیــف بــرای یافتــن شــغل بیــش از
ارتباطهــای قــوی اهمیــت دارد؟ پاســخ را میتــوان در ســاختار شــبکه یافــت .افــراد در
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ارتباطهــای قــوی بــه ظاهــر یکدیگــر را خــوب میشناســند ،عالیــق مشــابه دارنــد ،زمــان
زیــادی بــا یکدیگــر گذراندهانــد و بــه اصطــاح بــا هــم بانــدی را میســازند .کســانی
کــه بــه یکدیگــر نزدیــک هســتند عمدت ـ ًا اطالعــات مشــابهی دارنــد کــه بــرای هــر یــک
از اعضــای گــروه و بــه تبــع آن بــرای شــغل تــازه حــاوی چیــز تــازهای نیســت .برخــاف
ای��ن ،اف��رادی ک��ه انس�اـن ب�اـ آنهاــ فق��ط کمیــ وق��ت میگذرانـ�د ،آنه�اـ را کــم میشناســد
و در محافـ�ل ش��غلی دیگ��ر رفتوآمــد دارد بــه اطالعاتــی دسترســی دارد کــه واقعــا
نــو هســتند .بنابرایــن هرچــه ارتبــاط کنشــگر ضعیــف باشــد ارتباطهــای غیرمســتقیم او
بیشتــر اســت و از طریــق ایــن ارتباطهــا بهتــر میتوانــد بــه اطالعاتــی دسترســی داشــته
باشـ�د ک�هـ ح��اوی اف��کاری ب��ا منش��ا کام�لا متف��اوت هسـ�تند (ب ِکــرت.)1394 ،
بــرت )1992( 1از دیگــر نظریهپــردازان شــبکه ،موضــوع شــکاف ســاختاری را مطــرح
ک��رده اس��ت .ش��کاف ساــختاری بـ�ه مثابـ�ه برقــرار نکــردن ارتبــاط زائــد تعریــف میشــود.
بــه عنــوان نمونــه ارتبــاط در بخشــهای مختلــف یــک ســازمان کــه مســتقل از هــم کار
میکننــد را در نظــر بگیریــد ،اگــر کنشگــری در موقعیتــی باشــد کــه بتوانــد بــا بخشــهای
مختلــف ســازمان ارتبــاط داشــته باشــد از جایــگاه بهتــری برخــوردار میشــود« .منظــور از
جایــگاه بهتــر دسترســی بــه اطالعــات تــازه اســت .کنشگــر اطالعــات بــا ارزش بیشــتری
از ســایر بخشــها میگیــرد و اطالعــات او بیشــتر از اطالعــات ســایر افــراد اســت بــه
همیــن دلیــل در موقعیــت بهتــری قــرار میگیــرد» .بــر ایــن اســاس ارتبــاط بــا بخشــهای
گوناگــون و روابــط اجتماعــی مختلــف ســبب افزایــش اطالعــات فــرد و افزایــش امکانهــا
و فرصتهــای بیشــتری میشــود .بنابرایــن بــرای دســتیابی بــه فرصتهــای اشــتغال اهمیــت
بــه ســزایی دارد کــه چــه کســانی را میشناســید .بــر اســاس اســتدالل نظریهپــردازان
شــبکه تنــوع و گســتردگی شــبکه اجتماعــی افــراد و پیوندهــای آنــان اســت کــه امــکان
1. Burt
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شــغلی بــرای افــراد ایجــاد میکنــد نــه تالشــها و مهارتهــای آنــان.
ولمــن )1992( 1و لیــن )1999( 2از جملــه نظریهپــردازان شــبکه هســتند کــه بــا
تحقیقــات تجربــی نقــش مهمــی در گســترش ایــن نظریــه داشــتهاند .از نظــر ولمــن
اف��راد کمکهــا و حمایتهایــی متنوعــی را از اعضــای شبکهشــان دریافــت میکننــد و
ایــن حمایتهــای اجتماعــی افــراد را قــادر میســازد تــا توانایــی رویارویــی بــا مشــکالت
روزانــه زندگــی و بحرانهــای آن را داشــته باشــند و بــه خوبــی آن را مدیریــت کننــد .لیــن
نیــز کارآمــدی پیوندهــای شــبکهای را در رابطــه بــا منابــع موجــود در پیوندهــا بررســی
میکنــد از ایــن منظــر اعضــای شــبکه دارای منابــع بــا ارزشــی هســتند کــه در دسـتیابی
بـ�ه ش�غـل و پیش��رفت شــغلی مؤثرن��د (اعظ ـمآزاده و دهقــان دهنــوی.)1388 ،
خالصــه اینکــه براســاس نظریــه تحلیــل شــبکه ،پیوندهــای ضعیــف و گســترش
شــبکه روابــط غیررســمی دسـتیابی بــه اطالعــات بیشــتری را ممکــن ســاخته و موجــب
دســتیابی بــه منابــع بیشــتر ازجملــه فرصتهــای شــغلی میشــود.
روش
ماهیــت و روش تحقیــق :گســترده بــودن جامعــه آمــاری از یــک ســو و تحصیــات
پاس�خـگویان از س��وی دیگ��ر ،امــکان کار بـ�ا روش کمــی را توجیــه مینمای��د .تحصیــات
پاس��خگویان و تجربههــای پیشــین آنهــا در زمینــه روشــهای کمــی اســتفاده از ایــن روش
را ب��رای محققی��ن تس��هیل و تس��ریع میس��ازد .بــا توجــه بــه ایــن مــوارد و بــه منظــور
ارزیابــی درســت از موضــوع مــورد مطالعــه در جامعــه مــورد بررســی اســتفاده از روش
کمــی مــورد توجــه قــرار گرفــت .جمـعآوری اطالعــات از جامعــه آمــاری نیــز بــا تکنیــک
پیمایــش و بــا ابــزار پرسشــنامه صــورت گرفــت.
1. Wellman
2. Lin
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جامعــه آمــاری :جامعــه آمــاری مــورد مطالعــه دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی در
ســه مقطــع تحصیلــی کارشناســی ،کارشناســی ارشــد و دکتــری بودنــد کــه در دو واحــد
دانشـ�گاهی کـ�رج و تهـ�ران دانشـ�گاه خوارزمـ�ی مشـ�غول بـ�ه تحصیـ�ل بودنـ�د.
تعییــن حجــم نمونــه و روش نمونهگیــری :در ایــن تحقیــق بــرای تعییــن حجــم
نمونــه روش کوک��ران مـ�ورد استــفاده ق��رار گرفت�هـ اس��ت .ای��ن فرم��ول متداولتریــن راه
بــرای تعییــن حجــم نمونــه در تحقیقــات اجتماعــی اســت .بــرای تعییــن حجــم نمونــه
بــا اســتفاده از ایــن فرمــول ،قبــل از همــه نیازمنــد داشــتن تعــداد دانشــجویان جامعــه
مــورد مطالعــه هســتیم .منبــع اطالعــات جمعیتــی جامعــه آمــاری ،اطالعــات آمــوزش
دانشــگاه خوارزمــی در نیــم ســال اول ســال تحصیلــی  1394-95میباشـ�د .بــا تجمیــع
تع��داد دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی در دو واحــد دانشــگاهی تهــران و کــرج ،آمــار کل
دانشــجویان ایــن دانشــگاه برابــر بــا  11348دانشــجو شــد.
بــا توجــه بــه اینکــه جامعــه آمــاری مــا تمامــی دانشــجویان دانشــگاه خوارزمــی
میباشـ�د لــذا نح��وه نمونهگی��ری اینگونــه بــود کــه ابتــدا بــدون تفکیــک دانشــکده
و مقطـ�ع تحصیلـ�ی حجـ�م نمونـ�ه تعییـ�ن گردیـ�د و در مرحلـ�ه بعـ�د تعـ�داد نمونههـ�ای
بهدســت آمــده بــه نســبت دانشــکده و مقطــع تحصیلــی بیــن دانشــجویان توزیــع شــد.
بــا اســتفاده از ایــن فرمــول و آمارههــای مرتبــط بــا آن ،بــرای  11348دانشــجو تعــداد
 372نمونــه تعییــن شــد .در ایــن پژوهــش هــدف تعمیــم اطالعــات بهدســت آمــده از
ســطح نمونــه بــه جامعــه بــود .براســاس ایــن هــدف بــا توجــه بــه اینکــه تعــداد نمونــه
اختصــاص داده شــده بــه هــر دانشــکده و مقطــع تحصیلــی بــه شــیوه طبقهبنــدی متناســب
بــا جمعیــت بــود و در بعضــی از مقاطــع تحصیلــی دانشــکدهها حجــم نمونــه در ســطح
پایینــی قــرار داشــت و تعمیــم نتایــج را دچــار اشــکال مینمــود لــذا بــه منظــور رفــع ایــن
محدودیــت حجــم کل نمونــه بــه یــک و نیــم برابــر افزایــش یافــت و حجــم نهایــی نمونــه
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بــه تعــداد  544نفــر افزایــش یافــت .جــدول ( )1توزیــع نمونــه را بــه تفکیــک دانشــکده
و مقطـ�ع تحصیلـ�ی نشـ�ان میدهـ�د.
جدول ( )1توزیع نمونه به تفکیک دانشکده و مقطع تحصیلی
کارشناسی

تحصیالت تکمیلی

کارشناسی ارشد

دکتری

علوم پایه

64

49

39

10

علوم انسانی

139

124

84

40

فنی مهندسی

32

26

25

1

اقتصاد و مدیریت

56

54

50

4

جمع

291

253

198

55

جمع کل نمونه

544

بــا توجــه بــه شــناخت نویســندگان از جامعــه آمــاری و احتمــال یافتــن تعــداد پاییــن
دانشــجویان دکتــری بــه دلیــل حضــور کــم آنهــا در دانشــگاه ،تصمیــم بــر ایــن شــد کــه
بــه مــدت دو هفتــه در روزهــای مختلــف پرسشــگران بــا توجــه بــه جــدول بــاال بــه
دانشــکدهها مراجعــه نمــوده و در محــل برگــزاری کالس دانشــجویان دکتــری حضــور
یابنــد بــه گونــهای کــه بتواننــد در ابتــدا یــا پایــان کالس ،پرسشــنامه مربــوط بــه ایــن
نمونــه آمــاری را تکمیــل نماینــد .در صورتــی کــه پــس از دو هفتــه مراجعــه پرسشــگران،
بــه هــر دلیلــی دانشــجویان دکتــری حضــور نداشــتند یــا مایــل بــه پُرکــردن پرسشــنامه
نبودنــد ،ســهم آنهــا در نمونــه آمــاری در اولویــت اول بــه دانشــجویان کارشناســی ارشــد
و در اولویــت دوم بــه دانشــجویان کارشناســی داده شــود.
پرسشــنامه تحقیــق در زمینــه موضــوع اشــتغال دانشــجویان بــود .بــا توجــه بــه اینکــه
فرضیــات مقالــه پیــشرو در زمینــه وضعیــت اشــتغال دانشــجویان در ابعــاد مختلــف
بــود ،لــذا از میــان اطالعــات بهدســت آمــده از دانشــجویان تنهــا بــه تحلیــل اطالعــات
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دانشــجویانی پرداختــه شــد کــه بــه صــورت تمــام وقــت یــا پــاره وقــت شــاغل بودنــد و
دانش��جویان غیرشـ�اغل از نمون�هـ آم��اری تحقی��ق در ایـ�ن مقال��ه ح��ذف شــدند .در نتیجــه،
از میـ�ان کل نمونـ�ة  544نفــری 143 ،نفــر شــاغل بودنــد کــه دادههــای مربــوط بــه ایــن
تعــداد نمونــه تحلیــل شــد و دانشــجویان غیرشــاغل از تحلیــل حــذف شــدند (جــدول .)2
در ادامـ�ه یافتههـ�ای تحقیـ�ق مـ�ورد بررسـ�ی قـ�رار میگیـ�رد.
جدول ( )2توزیع دانشجویان برحسب وضعیت شغلی

وضعیت شغلی دانشجویان

f

%

شاغل

143

27/4

غیرشاغل

378

72/6

بیپاسخ

23

-

544

100

N

یافتهها
توزیع دانشجویان برحسب نوع روابط اجتماعی
جــدول ( )3اطالعــات حاصــل از نــوع روابــط دانشــجویان براســاس نــوع روابــط
اجتماعــی قــوی و ضعیــف و همچنیــن روابــط رســمی و روابــط غیررســمی در یافتــن
شــغل را نشــان میدهــد.
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جدول ( )3توزیع دانشجویان شاغل برحسب نوع روابط در یافتن شغل

نوع روابط دانشجویان در یافتن شغل

f

%

روابط غیررسمی

104

77/6

روابط رسمی

30

22/4

134

100

روابط اجتماعی قوی

73

70/2

روابط اجتماعی ضعیف

31

29/8

روابط غیردانشگاهی

101

90/2

روابط دانشگاهی

11

9/8

N

یافتههــای جــدول ( )3نشــان میدهــد کــه در ب ُعــد روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف،
بیـ�ش از دو سـ�وم دانشـ�جویان شـ�اغل ( )%70/2شــغل خــود را از طریــق روابــط اجتماعی قوی
بهدسـ�ت آوردهانــد و تنهــا  %29/8آنه��ا از طری��ق رواب��ط اجتماع��ی ضعی��ف ش��اغل ش��دهاند.
نــوع روابــط دانشــجویان در یافتــن شــغل را از ب ُعــد دیگــری نیــز میتــوان تحلیــل نمــود.
ایــن ب ُعــد از تحلیــل مربــوط بــه روابــط رســمی و غیررســمی اســت .در ایــن ب ُعــد از تحلیــل
نیـ�ز بای��د گف��ت کهــ اکثریــت دانشجــویان شـ�اغل حـ�دود ( )%78از طریــق روابــط غیررســمی
و س�فـارش اقوــام و آش��نایان و دوس��تان مشــغول بهــکار شــدهاند و تنهــا در حــدود  %22آنهــا
از مجـ�رای رواب�طـ رس�مـی ش��اغل شدــهاند .نکتــه مهــم دیگــر جــدول ( )3ایــن اســت کــه
روابــط دانشــگاهی نقــش بســیار اندکــی در اشــتغال دانشــجویان داشــته اســت.

179

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

آزمون فرضیات
فرضیــه شــماره  :1وضعیــت شــغلی دانشــجویان برحســب دانشــکده محــل تحصیــل
تفــاوت دارد.
جدول ( )4نتایج آزمون تفاوت وضعیت شغلی دانشجویان برحسب دانشکده
وضعیت شغلی /دانشکده محل
تحصیل

شاغل

غیرشاغل

علوم پایه

علوم انسانی فنی مهندسی

اقتصاد و مدیریت

f

28

44

23

44

%

32/5

25/6

44/2

28

f

91

128

29

113

%

76/5

74/4

55/8

72

df=3 p >0/05 Cramer’ V=0/13

X2=8/5

یافتههــای حاصــل از نتایــج آزمــون فــرض در جــدول شــماره ( )4نشــان میدهــد
کــه فرضیــه تحقیــق تأییــد میشــود .بــه عبــارت دیگــر بایــد گفــت وضعیــت شــغلی
دانشــجویان بــر حســب دانشــکده محــل تحصیــل تفــاوت معنــاداری دارد (x2=8/5،
 .)p<0/05شــدت ایــن اختــاف در ســطح ضعیــف و برابــر بــا  0/13اســت .بیشــترین
میــزان اشــتغال در میــان دانشــجویان دانشــکده فنــی مهندســی و کمتریــن میــزان بــرای
دانشــکده علــوم پایــه اســت.
فرضیــه شــماره  :2نــوع روابــط رســمی و غیررســمی دانشــجویان در یافتــن شــغل
برحســب دانشــکده محــل تحصیــل تفــاوت دارد.
فرضیــه شــماره  :3نــوع روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف دانشــجویان در یافتــن
شــغل برحســب دانشــکده تفــاوت دارد.
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جدول ( )5نتایج آزمون تفاوت نوع و شدت روابط اجتماعی دانشجویان در یافتن شغل برحسب دانشکده
دانشکده محل تحصیل

دانشکده محل تحصیل

علوم
پایه

علوم
انسانی

فنی
مهندسی

اقتصاد و
مدیریت

f

9

11

1

8

%

33/3

26/8

4/8

19/5

f

18

30

20

33

%

66/7

73/2

95/2

80/5

f

13

22

16

19

%

72/2

73/3

80

57/6

f

5

8

4

14

%

27/8

26/7

20

42/4

نوع روابط (روابط
اجتماعی)
روابط رسمی

روابط غیررسمی

روابط اجتماعی
قوی
روابط اجتماعی
ضعیف

نتایج آزمون کای اسکور
x2

6/29

3/51

p

df

0/09

3

0/32

3

تحلیــل انجــام شــده در جــدول ( )5نشــان داد کــه بــرای هــر دو فرضیــه ،یــک خانــه
جــدول دارای فراوانــی پیشبینــی شــده کمتــر از  5بــود ،بنابرایــن آزمــون معنــاداری
 Exactبــرای خ ـیدو پیرســون انتخــاب شــد .یافتههــای حاصــل از ایــن آزمــون نشــان
داد نــوع روابــط رســمی و غیررســمی دانشــجویان در یافتــن شــغل برحســب دانشــکده
محـ�ل تحصیـ�ل تفاوتـ�ی نـ�دارد( .)x2=6/29، p<0/05بــا ایــن حــال بایــد گفــت اکثریــت
دانشــجویان هــر  4دانشکــده از طری�قـ رواب��ط غیررس��می ش��اغل شـ�دهاند .ایــن مقــدار در
میــان دانشــجویان دانشــکده فنــی مهندســی (یعنــی  )%95/2نمــود بیشــتری دارد.
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در ارتبــاط بــا فرضیــه شــمارة ( )3نیــز بایــد گفــت نــوع روابــط اجتماعــی قــوی و
ضعیـ�ف دانشـ�جویان در یافتـ�ن شـ�غل برحسـ�ب دانشـ�کده محـ�ل تحصیـ�ل تفـ�اوت نـ�دارد
( .)x2=51/3، p<0/05اکثریــت دانشــجویان شــغل خــود را از طریــق روابــط اجتماعــی
ق��وی بهدس��ت آوردهان��د .ایــن موضــوع در ارتبــاط بــا حــدود دو ســوم دانشــجویان
دانش��کدههای علومپایــه و علــوم انســانی و بیــش از دو ســوم دانشــجویان فنــی مهندســی
و بیــش از نیمــی از دانشــجویان دانشــکده اقتصــاد و مدیریــت قابــل مشــاهده اســت.
فرضیــه شــماره  :4میــزان رضایــت دانشــجویان شــاغل از شــغل فعلــی برحســب نحــوه
روابــط رســمی و غیررســمی آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
فرضیــه شــماره  :5میــزان رضایــت دانشــجویان شــاغل از شــغل فعلــی برحســب نــوع
روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
فرضیــه شــماره  :6میــزان ارتبــاط شــغل دانشــجویان بــا رشــته تحصیلــی برحســب
نحــوه روابــط رســمی و غیررســمی آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
فرضیــه شــماره  :7میــزان ارتبــاط شــغل دانشــجویان بــا رشــته تحصیلــی برحســب
نــوع روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
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جدول ( )6نتایج آزمون تفاوت رضایت دانشجویان از شغل فعلی و ارتباط آنها با رشتة تحصیلی
برحسب نوع و شدت روابط اجتماعی
متغیر وابسته
متغیرهای مستقل
نوع روابط/میزان
رضایت از شغل
نوع روابط اجتماعی/
میزان رضایت از شغل
نوع روابط /ارتباط
شغل با رشته تحصیلی
نوع روابط اجتماعی/
ارتباط شغل با رشته
تحصیلی

زیاد

کم

متوسط

نوع روابط

f

%

f

%

f

%

روابط رسمی

11

36/7

14

46/7

5

16/7

روابط غیررسمی

30

29/1

46

44/7

27

26/2

روابط اجتماعی
قوی

25

34/7

28

38/9

19

26/4

روابط اجتماعی
ضعیف

5

16/1

18

58/1

8

25/8

روابط رسمی

13

43/3

2

6/7

15

50

روابط غیررسمی

30

28/8

17

16/3

57

54/8

روابط اجتماعی
قوی

18

24/7

14

19/2

41

56/2

روابط اجتماعی
ضعیف

12

38/7

3

9/7

16

51/6

X2

df

p

1/33

2

0/51

4/36

3/16

2/77

2

2

2

0/11

0/23

0/28

نتایــج حاصــل از جــدول شــماره ( )6حاک��ی از آن اســت ک��ه رضایــت دانشــجویان
شــاغل از شــغل خــود برحســب نــوع روابــط رســمی و غیررســمی در یافتــن شــغل
اختـلاف معنـ�اداری نـ�دارد ( .)x2=1/33، p<0/05در ایــن فرضیــه بــرای هــر دو نــوع
روابــط رســمی و غیررســمی بیشــترین میــزان رضایــت در ســطح متوســط قــرار دارد .لــذا
چهــار فرضیــه مــورد بررســی رد و فرضیــه صفــر کــه بیانگــر عــدم وجــود اختــاف یــا
تفـ�اوت میباشـ�د مـ�ورد تأییـ�د قـ�رار میگیـ�رد.
در فرضیــه شــماره  5ســطح معنــاداری آزمــون  0/11اسـ�ت ک��ه بیانگـ�ر آن اســت کــه
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میــزان رضایــت دانشــجویان شــاغل از شــغل خــود بــر اســاس نــوع روابــط شــغلیابی
یعنــی روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف اختــاف معنــاداری نــدارد(x2=4/36، p<0/05).
) .(x2=6/29، p<0/05در ایــن فرضیــه نیــز هماننــد فرضیــه شــماره  4بیشــترین میــزان
رضایــت از شــغل بــرای هــر دو نــوع روابــط اجتماعــی قــوی و ضعیــف در ســطح متوســط
قــرار دارد.
در فرضیههــای شــماره  6و  7ب��ا توج��ه ب��ه اینکــه یــک خانــه دارای فراوانــی
پیشبینــی شــده کمتــر از  5بــود ،بنابرایــن آزمــون معنــاداری  Exactبــرای خــیدو
پیرس��ون انتخاــب شــد .ســطح معنــاداری ایــن آزمــون بــرای هــر دو فرضیــه کــه بــه
ترتیــب برابــر بــا  0/23و  0/28میباشــد بیانگــر عــدم اختــاف معنــادار در فرضیههــای
مــورد مطالعــه اســت .در فرضیــه شــماره  6بــرای هــر دو گــروه از دانشــجویانی کــه از
طریــق روابــط رســمی و غیررســمی اشــتغال یافتهانــد بیشــتر آنهــا کــه بیــش از نیمــی
از حجــم نمونــه را بــرای هــر دو گــروه شــامل میشــود ،معتقدنــد کــه میــزان ارتبــاط
شـ�غل آنهـ�ا بـ�ا رشـ�ته تحصیلیشـ�ان در حداقـ�ل ممکـ�ن قـ�رار دارد (.)x2=3/16، p<0/05
ای��ن موض��وع در ارتب�اـط ب��ا نــوع روابطــ اجتماع��ی قوــی و ضعی�فـ نی��ز صدــق میکنــد
(.)x2=2/77، p<0/05
فرضیــه شــماره  :8مقطــع تحصیلــی دانشــجویان شــاغل برحســب روابــط رســمی و
غیررســمی آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
فرضیــه شــماره  :9مقطــع تحصیلــی دانشــجویان شــاغل برحســب نــوع روابــط
اجتماعــی قــوی و ضعیــف آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
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جدول ( )7نتایج آزمون تفاوت مقطع تحصیلی دانشجویان برحسب نوع و شدت روابط اجتماعی
وابسته
متغیرهای مستقل
مقطع تحصیلی/
نوع روابط
مقطع تحصیلی/
نوع روابط
اجتماعی

نوع روابط

کارشناسی

تحصیالت
تکمیلی

f

%

f

%

روابط رسمی

16

20/5

14

25

روابط غیررسمی

62

79/5

42

75

روابط اجتماعی قوی

42

67/7

31

73/8

روابط اجتماعی ضعیف

20

32/3

11

26/2

2

X

0/38
0/44

df

1
1

p

0/51
0/5

بــا توجــه بــه مقادیــر بهدســت آمــده در جــدول شــماره ( )7و ســطح معنــاداری آزمــون
بــرای دو فرضیــه شــماره  8و  9بایــد گفــت مقطــع تحصیلــی دانشــجویان برحســب نــوع
رواب��ط آنه��ا در یافت��ن ش��غل یعن��ی رواب��ط رس��می و غیررس��می ()x2=6/29، p<0/05
و روابـ�ط اجتماعـ�ی قـ�وی و ضعیـ�ف ( )x2=6/29، p<0/05اختــاف معنــاداری نــدارد.
روابــط غیررســمی و روابــط اجتماعــی قــوی بــه ترتیــب نســبت بــه روابــط رســمی و
روابــط اجتماعــی ضعیــف ســهم بیشــتری در اشــتغال دانشــجویان در هــر دو مقطــع
تحصیلــی دارنــد.
فرضیــه شــماره  :10محــل ســکونت دانشــجویان شــاغل برحســب روابــط رســمی و
غیررســمی آنهــا در یافتــن شــغل تفــاوت معنــاداری دارد.

185

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

جدول ( )8نتایج آزمون تفاوت محل سکونت دانشجویان برحسب نوع روابط اجتماعی
محل سکونت /نوع روابط

شهر

f

%

روستا

f

%

روابط رسمی

24

19/5

5

50

روابط غیررسمی

99

80/5

5

50

p >0/05 Phi=0/17

df=1

X2=4

بــا توجــه بــه نتایــج آزمــون خــی دو در جــدول ( ،)8میتــوان گفــت کــه محــل
ســکونت دانشــجویان شــاغل برحســب نحــوه روابــط رســمی و غیررســمی آنهــا در یافتــن
ش��غل اخت�لاف معن��اداری دارد ( .)x2=4، p<0/05شــدت ایــن رابطــه کــه توســط آزمــون
فــی نشــان داده شــده بــه میــزان  0/17اســت کــه بیانگــر آن اســت در حــدود % 3واریانــس
نــوع روابــط رســمی و غیررســمی دانشــجویان بــرای یافتــن شــغل در ارتبــاط بــا محــل
س��کونت آنه��ا میباش��د .بیــش از دو ســوم دانشــجویان شــاغل ( )%80/5دانشــجویانی
هســتند کــه محــل زندگــی آنهــا شــهر اســت و از طریــق روابــط غیررســمی شــغل خــود را
بهدسـ�ت آوردهانـ�د .اگرچــه تعــداد دانشــجویان شــاغل کــه ســاکن روســتا هســتند پاییــن
میباشــد ولــی بــه لحــاظ نســبی توزیــع دانشــجویان روســتایی برحســب نــوع روابــط
رســمی و غیررســمی در یافتــن شــغل برابــر اســت.
فرضیــه شــماره  :11تحصیــات پــدر برحســب نــوع روابــط رســمی و غیررســمی
دانشــجویان در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.
فرضیــه شــماره  :12تحصیــات مــادر برحســب نــوع روابــط رســمی و غیررســمی
دانشــجویان در یافتــن شــغل تفــاوت دارد.

186

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

جدول ( )9نتایج آزمون تفاوت تحصیالت پدر و مادر دانشجویان برحسب نوع روابط اجتماعی

والدین

تحصیالت
پدر
تحصیالت
مادر

سطح
تحصیالت

نوع روابط
رسمی

غیررسمی

f

%

f

%

کمتر از دیپلم

10

40

15

60

دیپلم

10

17/5

47

82/5

دانشگاهی

8

17/4

38

82/6

کمتر از دیپلم

13

38/2

21

61/8

دیپلم

12

19/7

49

80/3

دانشگاهی

5

14/3

30

85/7

X2

5/97

9/44

df

2

2

p

0/05

0/009

Cramers’ V

0/22

0/27

یافتههــای حاصــل از جــدول ( )9نشـ�ان میدهـ�د تحصیـلات پـ�در (x2=5/97،
 )p<0/05و مـ�ادر ( )x2=9/44، p<0/05برحســب نــوع روابــط رســمی و غیررســمی
دانشـ�جویان در یافت��ن شــغل تف��اوت دارد  .شــدت اختــاف بــا توجــه بــه مقــدار  Vکرامـ�ر
بــرای فرضیــه تحصیــات پــدر و نــوع روابــط در ســطح پاییــن و بــرای تحصیــات مــادر
و نــوع روابــط در ســطح نســبت ًا متوســطی قــرار دارد .براســاس نتایــج بهدســت آمــده
میتــوان گفــت دانشــجویانی کــه والدیــن آنهــا (پــدر و مــادر) تحصیالتشــان در ســطح
پایینتــر از دیپلــم قــرار دارد تفــاوت بیــن روابــط رســمی و غیــر رســمی در یافتــن شــغل
کمتــر از دانشــجویانی اســت کــه والدینشــان تحصیــات دانشــگاهی دارنــد .قریــب بــه
 %85از دانشــجویانی کــه تحصیــات والدیــن آنهــا در ســطح تحصیــات دانشــگاهی اســت
از طری��ق رواب��ط غیررســمی اشـ�تغال یافتهان��د درحالیکــه همیــن آمــار بــرای دانشــجویانی
کــه از طریــق روابــط رســمی صاحــب شــغل شــدهاند در حــدود  %15میباش��د.
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بحث
نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه بیــن وضعیــت اشــتغال و شــبکه روابــط اجتماعــی
دانش��جویان بهویـ�ژه رواب��ط اجتماعــی ق��وی رابطــه وج�وـد دارد .برخــی جوینــدگان
ش��غل در می��ان دانش��جویان ،کار موردنظرشــان را ســریع پیــدا میکننــد درحالیکــه
ســایر دانشــجویان مــدت طوالنــی در جســتجوی شــغل هســتند .چــه چیــزی میتوانــد
توضیحدهنــده باشــد .امــروزه بــا تحقیقاتــی کــه در رویکــرد تحلیــل شــبکه انجــام شــده
مشــخص شــده اســت کــه شــبکه روابــط اجتماعــی افــراد ایــن تفــاوت را توضیــح
میدهــد .بــه عبارتــی جوینــدگان شــغل نســبت بــه نهادهــای رســمی کــه بــرای کاریابــی
ایجــاد شــدهاند ،بــی اعتمــاد هســتند .بــر اســاس نتایــج ایــن پژوهــش ،دانشــجویان شــاغل
عمدتــا شــغل خــود را بهواســطه رابطــه غیررســمی بهدســت آوردهانــد و مســیرهای
رســمی جســتجوی شــغل نقــش کمــی در اشــتغال دانشــجویان داشــته اســت .بــه
عبارتــی کانالهــای رســمی جســتجوی شــغل ماننــد دفاتــر کاریابــی ،ســایتهای رســمی
کاریابــی و آگهیهــای اســتخدام نقــش مهمــی در اشــتغال دانشــجویان نداشــته اســت و
فقــط 22/4درصــد از دانشــجویان اعــام کردنــد از مســیر فــوق مشــغول ب ـهکار شــدهاند
درحالیکـ�ه  77/6درصــد دانشــجویان بهوســیله روابــط غیررســمی شــغل بهدســت
آوردهانــد کــه بــا یافتههــای گرانووتــر ،بــرت ،ولمــن و لیــن همخــوان اســت .میتــوان
اینگونــه بیــان کــرد کــه نیــروی تحصیلکــرده ترجیــح میدهــد بــرای یافتــن شــغل از
روابــط غیررســمی ماننــد دوســتان نزدیــک و خویشــاوندان درجــه یــک اســتفاده کنــد.
در میـ�ان ش��بکه رواب��ط اجتماع��ی (روابــط غیررســمی) روابــط قــوی (اعضــای خانــواده،
خویشــان نزدیــک و دوســتان صمیمــی) بیشــترین نقــش را در اشــتغال دانشــجویان داشــته
اســت 70/2 .از دانش��جویان از طری��ق روابـ�ط ق��وی مش�غـول بــهکار شــدهاند کــه بــا
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یافتهه��ای گرانووت��ر و اعظ��م آزاده و دهق��ان دهن��وی ( )1388مطابقــت نــدارد و بیشــتر بــا
تحقیــق بیــان ( )1997همسوــ اس��ت کهــ نشاــن میده�دـ ارتباطهــای قــوی و خویشــاوندی
نقــش مهمــی در ایجــاد فرصتهــای شــغلی دارد .بــر اســاس یافتههــای ایــن پژوهــش
روابــط دانشــگاهی فرصتهــای شــغلی بســیار اندکــی بــرای دانشــجویان فراهــم کــرده
اســت .بــه عبارتــی  90/2درصــد از دانشــجویان روابــط غیردانشــگاهی بــرای اشــتغال بــه
کم��ک آنه��ا آم��ده اس��ت ک��ه ب��ا نتای��ج اعظ��م آزاده و دهن��وی ( )1388همخوانــی نــدارد.
ب��ر ای��ن اس��اس یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان میدهــد کــه روابــط رســمی نقــش
مهمــی در اشــتغال نداشــته اســت و در ایــن میــان شــبکه روابــط اجتماعــی بیشــترین
اثــر را در کاریابــی دانشــجویان داشــته اســت امــا هرچــه شــدت اســتحکام روابــط میــان
اعضــای شــبکه بیشــتر باشــد ،افــراد در اعــان فرصتهــای شــغلی و جســتجوی شــغل بــرای
همدیگــر تــاش بیشــتری بــه خــرج میدهنــد .بــه عبارتــی افــراد بــا روابــط قــوی بــرای
نشــان دادن اهمیــت و صمیمیــت روابطشــان در شــغل یابــی بــه هــم کمــک میکننــد.
میتــوان اینگونــه بیــان کــرد کــه یافتــن شــغل بــرای دوســتان و خویشــاوندان نزدیــک
کنشــی بــرای ابــراز محبــت اســت .نتایــج نشــان داد اعضــای خانــواده و آشــنایان نزدیــک
انگیــزه زیادتــری بــرای کمــک نزدیکانشــان در یافتــن شــغل دارنــد .مســئله اعتمــاد هــم در
اینجــا مطــرح میشــود افــراد بــه خویشــاوندان و دوســتان بســیار نزدیــک خــود اعتمــاد
دارنــد و ایــن موضــوع هــم در پیشــنهاد شــغل و هــم در یافتــن شــغل خــود را نشــان
میدهــد.
نکتــه مهــم دیگــر ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه بیــش از  %80دانشــجویان شــاغلی
کــه محــل زندگــی آنهــا شــهر بــوده از طریــق روابــط غیررســمی مشــغول بـهکار شــدهاند
درحالیکــه نیمــی از دانشــجویان شــاغل کــه از روســتا بــه دانشــگاه آمدهانــد از مســیرهای
رســمی بــه شــغل مدنظرشــان دســت یافتهانــد .ایــن امــر بیانگــر ایــن نکتــه اســت کــه
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دانش��جویان ش��هری دارای رواب��ط اجتماعـ�ی گســتردهتری هســتند و از ایــن شــبکه بــرای
یافت��ن ش��غل اس��تفاده میکنن��د .ای��ن یافت��ه ب��ا نتای��ج پژوه��ش احم��دی ( )1393کــه
نش��ان داد شــهری و روســتایی بــودن بــه لحــاظ وضعیــت و نحــوه اشــتغال تفاوتــی نــدارد،
منطبــق نیســت .نتایــج نشــان داد دانشــجویانی کــه پــدر و مادرشــان تحصیــات باالتــری
دارنــد بیشــتر از ســایرین از شــبکه روابــط اجتماعــی بــرای اشــتغال اســتفاده کردهانــد.
همچنیــن یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه مقطــع تحصیلــی ارتباطــی بــا نحــوه
یافت��ن ش��غل ن��دارد ب��ر خ�لاف تحقی��ق اریکس��ون و یانس��ی ( )1983کــه بــه ایــن نتیجــه
رســیدند ،افــراد بــا تحصیــات باالتــر برخــاف ســایرین بیشــتر از پیوندهــای ضعیــف
بــرای کاریابــی اســتفاده میکننــد.
یافتههــای ایــن تحقیــق هرچنــد بــا برخــی دیدگاههــای صاحبنظــران تحلیــل شــبکه
همسوــ اس�تـ بهویــژه ایــن موضــوع کــه شــبکه روابــط اجتماعــی غیررســمی نقــش
مهمــی در اشــتغال افــراد دارد ،امــا پیــروی کامــل از ایــن دیــدگاه نــدارد چــرا کــه اشــتغال
افرــاد جامعـ�ه نمون��ه ایــن پژوه��ش بی��ش از هـ�ر چیــزی وابســته بــه شــبکه روابــط
اجتماعــی قــوی اســت درحالیکــه نظریهپــردازان تحلیــل شــبکه -کــه بیشــتر مطالعاتشــان
در آمریــکا انجــام شــده اســت -بــه نقــش روابــط اجتماعــی ضعیــف در دســتیابی افــراد بــه
شــغل تأکیــد دارنــد .نتایــج ایــن پژوهــش بــا دیدگاههــای فارمــر و نظریــه جســت و جــو
کــه معتقــد اســت اشــتغال بــه زمــان و جســتجوی صــرف شــده توســط بنــگاه و متفاضــی
کار بــرای یافتــن همدیگــر بــه وجــود میآیــد و در ایــن زمینــه نقــش دفاتــر کاریابــی بــا
اهمیــت اســت ،همخوانــی نــدارد.
بــر اســاس نتایــج پژوهــش میتــوان گفــت جســتجوی شــغل را فقــط در قالــب
نظریههــای اقتصــادی نمیتــوان تحلیــل کــرد .کنشــی ماننــد یافتــن شــغل بــر اســاس
کنشــگر بــدون روابــط اجتماعــی و عقالنیــت مبتنــی بــر هــدف تحلیــل نمیشــود بلکــه
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بــا ارجــاع بــه روابــط اجتماعــی تحلیــل میشــود .شــبکه روابــط اجتماعــی بــر کنــش
کنشــگران اثرگــذار اســت بدیــن ترتیــب کــه شــبکه روابــط اجتماعــی اطالعاتــی را در
اختیــار کنشــگر قــرار میدهــد کــه بــر اســاس آن فــرد میتوانــد بــه فرصتهــا و منابــع
بیشــتری دســت یابــد .در ایــن میــان وســعت ،نــوع شــبکه و جایــگاه کنشــگر در شــبکه
اهمیــت زیــادی دارد .بــه عبارتــی وســعت و نــوع شــبکه روابــط ،ســرمایه اجتماعــی مهمی
اســت کــه دس ـتیابی بــه ســرمایه اقتصــادی را ممکــن میســازد .هرچنــد بــرای اشــتغال
افـ�راد عوامل��ی مانن��د مهارته��ا و شایســتگیها؛ ســن؛ جنــس و تحصیــات نیــز تأثیرگــذار
اســت امــا اطــاع کارجویــان از ایــن عوامــل و فرصتهــا در مرتبــه نخســت قــرار دارد
کــه شــبکه روابــط اجتماعــی اطالعــات الزم را بــرای متقاضیــان شــغل فراهــم میکنــد.
میتوــان گف��ت ش��بکه رواب�طـ اجتماع��ی ام�کـان تح��رک ش��غلی و حتــی اجتماعــی را
فراهــم میکنــد .عالوهبرایــن ،شــبکه روابــط اجتماعــی بــازار کار را نیــز تحــت تأثیــر
قــرار میدهــد.
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