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چکیده
یابی دانشآموختگان دانشگاهی است .پرسش اساسی این است که چه
هدف این مقاله ،بررسی شغل ِ
عواملی با اشتغال مرتبط است؟ بااینکه عدهای از فارغالتحصیالن در دستیابی به شغل موردنظر خود موفق
بودهاند ،اما با توجه به آمار موجود برخی دیگر موفق عمل نکردهاند .در سطح کالن رشد اقتصادی ،ثبات
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارت در اشتغال
سیاسی و مقررات کسبوکار و در سطح خرد و میانه ،موضوع
فارغالتحصیالن اهمیت دارد .این مقاله ،عوامل خرد و متوسط در شغلیابی فارغالتحصیالن دانشگاهی را
مورد بررسی قرار داده است.
چهارچوب نظری پژوهش ،آمیزهای از رویکرد تحلیل شبکه و مهارتآموزی و روش بهکارگرفتهشده
ٔ
جامعه آماری آن ،فارغالتحصیالن شاغل دانشگاه خوارزمی است .اطالعات و دادههای آماری
پیمایش و
از طریق پرسشنامه و بهصورت تلفنی از میان فارغالتحصیالن پیشگفته با حجم ٔ
نمونه  344نفر جمعآوری
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی ،نقش بیشتر و مؤثرتری
شده است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که
در اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی دارد و همچنین از میان مهارتهای موردمطالعه و موردنیاز برای
دستیابی به شغل ،مهارتهای نرم از اهمیت فزونتر و کارآمدتری نسبت به دیگر مهارتهای فنی ،سخت
و آ کادمیک برخوردار است.
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 .1مقدمه و بیان مسئله
شیوه و روال شغلیابی دانشآموختگان دانشگاهی ،یکی از موضوعات مهم و اساسی در هر جامعه
است .دانشجویان برای دستیابی به مشاغل در ردههای باال و درپیوند با تخصص و رشتۀ دانشگاهی
و همچنین بهکارگیری توانایی و مهارت خود ،در حوزههای مختلف شغلی وارد دانشگاه میشوند؛ ولی
شغلیابی آنها با موانع و مشکالتی روبروست .فارغالتحصیالن دانشگاه ،امکانات الزم برای استفاده
از تواناییهای خود در جامعه و مشاغل مختلف را در اختیار ندارند .بر ٔ
پایه نگاه برخی صاحبنظران،
ٔ
مسئله شغلیابی نهتنها یکی از برجستهترین مسائل روز جهان و کشور ایران
امروزه چالش بیکاری و
ٔ
بهحساب میآید؛ بلکه با توجه به میزان رشد جمعیت در چند دهه گذشته ،میتوان آن را مهمترین
چالش دهۀ پیش رو بهحساب آورد (زاهدی.)1383 ،
آمار بیکاری فارغالتحصیالن دانشگاهی ،نگرانکننده است و بیکاری این افراد بیش از دو
برابر دیگران است (نگاه کنید به مرکز آمار ایران) .نتایج منتشرشده از طرح «پایش رصد اشتغال
التحصیالن سالهای  1395و  1396دانشگاههای کشور» توسط دفتر ارتباط با صنعت وزارت
فارغ
ِ
علوم ،تحقیقات و فناوری ،نشان میدهد نزدیک به 50درصد فارغالتحصیالن دورۀ کارشناسی،
35درصد فارغالتحصیالن دورۀ کارشناسیارشد و بیش از 15درصد از فارغالتحصیالن دورۀ دکتری
دانشگاههای کشور ،بیکار هستند ()Industry.msrt.ir؛ اما با وجود این آمار نگرانکننده ،عدهای از
فارغالتحصیالن در دستیابی به شغل موردنظر خود موفق بودهاند .اینکه چه عواملی در موفقیت آنها
ٔ
مسئله مهمی است که موضوع اصلی این پژوهش را تشکیل میدهد.
مؤثر بوده است،
«اشتغال» ،ازجمله عواملی است که باعث میشود تمام نیرو و توانمندی فکری و فیزیکی انسان به
کار گرفته شود و این موضوع میتواند آرامش و تمکین جامعه ،مسکوتماندن امر مهاجرت و باالرفتن
درآمد ناخالص ّملی را به دنبال داشته باشد (قدیری معصوم .)154 :1384 ،بر ٔ
پایه آمار و پژوهشهای
موجود در هرسال صدها هزار فارغالتحصیل برای ورود به بازار کار آماده میشوند ،اما بیکاری این گروه
هرروز افزایش پیدا میکند .دالیل کاهش اشتغال در کشورهای مختلف ،متفاوت است .در برخی
کشورها مانند فرانسه ،یکی از دالیل کاهش نرخ اشتغال ممکن است چگونگی انتقال از مدرسه به کار
باشد (founder and minni, 2004؛  .)Ghariri, 2013: 2همچنین ممکن است بر عدم تأثیر استراتژیهای
جستجوی کار توسط کارگران جوان ،به دلیل عدم تجربه و آمادگی ضعیف آنها برای ورود به بازار کار
تأ کید شود (Rahn, 2005؛ .)Ghariri, 2013; 2
افراد برای دستیابی به شغل مرتبط با حرفه و تخصص خود ،از راههای گوناگونی اقدام میکنند.
فارغالتحصیالن از راه کانالهای رسمی و غیررسمی از فرصتهای شغلی آ گاه میشوند که در این
میان کانالهای غیررسمی و شبکۀ روابط اجتماعی خود (دوستان ،آشنایان ،خانواده و ،)...سهم
بیشتری در شغلیابی فارغالتحصیالن دارد (نوذری .)122 :1397 ،بر این اساس ،تأثیر محوری
پیوندها و شبکههای اجتماعی در دسترسی به فرصتهای شغلی مورد تأ کید قرار گرفته و نقش روابط
غیررسمی در دستیابی به آنها مهم انگاشته شده است (اعظمآزاده.)7 :1388 ،
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به باور عدهای دیگر ،بسیاری از جوانان برای یافتن شغل موردنظر خود به مراکز کاریابی مراجعه
میکنند و از طریق این مراکز شغل مرتبط با حرفه و تخصص خود را پیدا میکنند .درواقع ،مراکز
کاریابی با ٔ
ارائه خدماتی چون انتشار اطالعات شغلی و فرصتهای خوداشتغالی ،میتوانند حجم
گستردهای از فارغالتحصیالن دانشگاهی را جذب بازار کار کنند (شولتز و کلمر1383 1،؛ به نقل از
نوذری.)133 :1397 ،
عالوهبراین ،گروهی نیز معتقدند اشتغال فارغالتحصیالن به موضوع مهارت بازمیگردد؛ بهگونهای
که داشتن مهارتهای پایه و اساسی ،دلیل اشتغال برخی فارغالتحصیالن است .در دیدگاه بازاریان،
فارغالتحصیالن دانشگاهی از مهارتهای الزم برخوردار نیستند و آنها گرایش کمتری به استخدام
ً
ٔ
دربردارنده
چنین افرادی نشان میدهند .این مهارتها لزوما مهارتهای فنی و حرفهای نیست ،بلکه
مهارتهای پایهای و اساسی موردنیاز در ٔ
همه مشاغل است.
ِ
برخی صاحبنظران باور دارند «آموزشهای دانشگاه با نیازهای صنعت و بازار کار منطبق نیست
ٔ
زمینه آموزش دانشجویان تغییر و تحوالت اساسی ایجاد کنند؛ ازجمله افزایش
و دانشگاهها باید در
دورههای عملی ،اجرای دورههای مهارتافزایی و تأ کید بر کارآموزی و کارورزی .به نظر میرسد برای
پذیری نیروی کار ،دو عامل مهم باید در کنار هم قرار داشته باشند.
کاهش بیکاری و افزایش اشتغال
ِ
کالن جامعه
نخست ،نیروی کار مهارتهای مناسب و روزآمدی داشته باشد و دوم ،فضای اقتصاد ِ
کار بامهارت فراهم کند» (نوذری.)8-7 :1398 ،
پویا باشد که بتواند تقاضای مؤثری برای مهارت نیروی ِ
تحقیقات بسیاری نشان داده است که داشتن مهارتهای نرم (مهارتهای انسانی) ،میتواند
به افراد برای بهدستآوردن شغل و موفقیت در محیط شغلی کمک بسیاری کند (میکس:2017 ،
به نقل از نوذری .)9 :1398 ،بهطورکلی میتوان گفت در شغلیابی و ایجاد اشتغال ،عوامل بسیاری
نقش دارد .برخی از این عوامل مانند ثبات اقتصادی کالن ،رشد اقتصادی مستمر و بادوام ،حکمرانی
ٔ
شبکه روابط و
خوب و بهبود فضای کسبوکار در سطح کالن مطرح میشوند و برخی عوامل مانند
مهارتآموزی در سطح میانه و خرد در اشتغال مؤثرند.
اما دانشآموختگانی که در شغلیابی موفق عمل کردهاند ،چه عواملی را مرتبط با اشتغال میدانند؟
در حقیقت ،این پرسش سؤال اصلی پژوهش است و با توجه به مطالب مطرحشده ،پرسشهای این
پژوهش را میتوان بهصورت زیر بیان کرد:
•آیا مهارت برای اشتغال فارغالتحصیالن اهمیت دارد؟

ٔ
(شبکه روابط
•مسیرهای رسمی یافتن شغل اهمیت بیشتری دارد یا مسیرهای غیررسمی
اجتماعی)؟
•آیا پایگاه اجتماعی-اقتصادی فارغالتحصیالن در اشتغالیابی آنها مؤثر است؟
1. Schultz and Kelmer
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پیشینۀ پژوهش

ٔ
مسئله پژوهش اشاره شد ،دو عامل در شغلیابی فارغالتحصیالن مورد بررسی
همانگونه که در بیان
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارت .بر این اساس بایسته است در پیشینه به پژوهشهایی
قرار میگیرد:
که این دو عامل را در شغلیابی بررسی کردهاند ،پرداخته شود .برای تحقق این هدف ،کلیدواژههایی
ٔ
شبکه روابط در پایگاههای بینالمللی و داخلی جستجو شد و پژوهشی که
مانند شغلیابی ،مهارت و
ٔ
عامل «مهارت» و «شبکه روابط» در شغلیابی پرداخته باشد ،یافت نشد؛ گرچه پژوهشهایی
به هر دو
ِ
که به یکی از این دو عامل پرداخته باشند وجود داشت که در ادامه ضمن اشاره به آن ،تفاوت این
پژوهش با تحقیقات پیشین نیز بیان شده است.

ٔ
اهمیت شبکه روابط اجتماعی در شغلیابی
گرینبرگ و فرناندز ،)2016( 1در پژوهشی با عنوان «قدرت روابط اجتماعی ضعیف در یافتن شغل
 2،»MBAبه این نتیجه رسیدهاند که جستجوی شغل از طریق شبکههای اجتماعی اطالعاتی را در
دسترس افراد قرار میدهد .بر ٔ
پایه یافتههای آنها شغلهایی که از روابط ضعیف به دست میآید
دستمزد و مزایای کمتری دارد ،اما دانشجویان ٔ
رشته  MBAبهصورت قابلتوجهی بیشتر پیشنهادهای
ناشی از روابط ضعیف را میپذیرند؛ زیرا دانشجویان این انتظار را دارند که ممکن است در آینده
جستجوی شغل و همچنین دسترسی به فرصتهای شغلی و اجتماعی بیشتر و بهتری داشته باشند.
شدگی مجدد :جستجوی غیررسمی
مکدونالد و همکاران ،)2012( 3در تحقیقی با عنوان «حک
ِ
شغل و بازار کار در آمریکا و آلمان» ،به این نتیجه رسیدهاند که تماسهای شخصی در ایاالتمتحده
بیشتر صورت میگیرد .از طرف دیگر ،ساختار اجتماعی آمریکا بهگونهای است که گروههای خاصی
ٔ
شبکه روابط شغل پیدا میکنند ،درحالیکه در آلمان جستجوی غیررسمی شغل کمتر است.
از طریق
طبق یافتههای این پژوهش ،کارگران آمریکایی بیشتر از کارگران آلمانی از طریق ارتباطات شخصی
خود شغل پیدا میکنند.
ٔ
قریری ( ،)2013در پژوهشی به بررسی «عوامل تعیینکننده کانالهای دستیابی به شغل :بازار کار
جوانان در فرانسه» پرداخته است .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که جوانان فارغالتحصیل
بیشتر از طریق شبکههای اجتماعی به مشاغل فعلی خود دسترسی پیدا میکنند و مهاجران کمتر
شغل خود را از طریق آژانسهای استخدام عمومی دریافت میکنند .یافتههای این تحقیق همچنین
نشان داده است که هرچه سطح تحصیالت باالتر باشد ،امکان یافتن شغل از طریق تماسهای
حرفهای نیز افزایش مییابد.
1. Greenberg and fernandz
2. Master of business administration
3. MCdonald
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گرانووتر ( ،)1995در یک پژوهش با عنوان «پیوندهای قوی و ضعیف» به این یافتهها دست پیدا کرد
که بیشتر افراد از طریق پیوندهای ضعیف از فرصتهای شغلی مطلع میشوند و آنها را به دست
میآورند .یافتههای این پژوهش همچنین نشان داد که کمتر از  %16افراد از طریق پیوندهای قوی شغل
پیدا میکنند (نوذری و کریمی.)1396 ،
اریکسون و یانسی )1980( 1نیز در یک نمونهگیری احتمالی از  1780بزرگسال 65ساله در منطقهٔ
فیالدلفیا ،به این یافتهها دست پیدا کردهاند که 41/1درصد افراد از پیوندهای قوی15/6 ،درصد از
پیوندهای ضعیف و 43/3درصد از روشهای رسمی برای شغلیابی استفاده کردهاند (Granovetter,
.)1983
ٔ
نوذری و کریمی ( ،)1396پژوهشی تحت عنوان «نقش روابط رسمی و غیررسمی (شبکه روابط
اجتماعی) در اشتغال دانشجویان در دانشگاه خوارزمی» به روش پیمایشی انجام دادهاند .یافتههای
ٔ
زمینه
این پژوهش نشان داده است که روابط اجتماعی قوی نسبت به روابط اجتماعی ضعیف،
اشتغال بیشتری ایجاد میکنند و روابط دانشگاهی نقش بسیار اندکی در شغلیابی دانشجویان
فارغالتحصیل داشته است.
ٔ
مجدی و صادقینژاد ( ،)1396در یک پژوهش به «تحلیل مقایسهای شبکه روابط رسمی و غیررسمی
ٔ
پژوهشکده گردشگری دانشگاه فردوسی مشهد» پرداختهاند .یافتههای حاصل از این
پژوهشگران
ٔ
ٔ
ٔ
پژوهش نشان داد در پژوهشکده گردشگری ،شبکه روابط غیررسمی متراکمتر و قویتر از شبکه روابط
رسمی است و پژوهشگران این دانشکده در برقراری روابط غیررسمی موفقیت بیشتری داشتهاند.
رابطه بین شبکهٔ
اعظمآزاده و دهقاندهنوی ( ،)1388پژوهشی پیمایشی با نام «اشتغال دانشجویانٔ :
روابط اجتماعی و وضعیت شغلی» در بین دانشجویان دانشگاههای تهران ،تربیت مدرس و شهید
ٔ
شبکه روابط اجتماعی با
بهشتی انجام دادهاند .طبق نتایج بهدستآمده از این پژوهش ،بهطورکلی
وضعیت شغلی دانشجویان رابطهای مثبت داشته و در این میان تعامالت اجتماعی و فرصتهای
شغلی نقش مؤثرتری نسبت به ساختار روابط رسمی و غیررسمی داشته است.

نقش مهارت در شغلیابی
سینگ بوبایی و تیواری ،)2020( 2پژوهشی با عنوان «عملیاتیسازی ویژگیهای مهارت نرم و تبیین
شکاف موجود در متخصصان  ICT3تازهکار» انجام دادهاند .نتایج این پژوهش ،گویای اهمیت
نهادهای دانشگاهی برای پیشرفت مهارتهای نرم و اشتغال است.

1. Erickson and Yancey
2. Richa Singh Bubey and Vijayshri Tiwari
3. Information and communication Technology
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جیمز ریبل و کن پیر« ،)2019( 1اهداف یادگیری برای برنامههای آموزش حسابداری :اهمیت
ٔ
توسعه مهارت نرم و پوشش
مهارتهای نرم و دانش فنی» را مورد بررسی قرار دادهاند .آنها به توازن میان
ٔ
توسعه مهارتهای نرم افزایش یابد ،امکان
دانش حسابداری فنی پرداختهاند .از دید آنها هرچه
اشتغال افراد بیشتر میشود.
ٔ
تولگان 2،پژوهشی در زمینه خأل مهارتهای نرم در میان جوانان در سال  2015انجام داده است .این
مهارتها نسبت به مهارتهای سخت کمتر ملموس هستند و بهسختی میتوان آنها را تعریف و
سنجش کرد .بااینحال ،این مهارتها نسبت به موفقیت یا شکست هر فرد در محیط کار نقش حائز
اهمیتی ایفا میکنند .تولگان با این پرسش از کارفرمایان که «مهارتهایی که نرم خوانده میشوند تا
چه اندازه دارای اهمیت هستند» ،دریافت که مهارتهای نرم اهمیت بسیار زیادی دارند (نوذری،
.)26 :1398
ٔ
ویلیامز ،)2015( 3در رساله دکتری خود به مهارتهای نرمی که توسط دانشجویان و کارفرمایان
بهعنوان مهارتهای اشتغالزا شناخته میشوند ،پرداخته است .او معتقد است مهارتهای نرم
میتوانند در آمادهکردن دانشجویان برای اشتغال مؤثر باشد (همان.)27 ،
نوذری ( ،)1398در پژوهشی با عنوان «مهارتآموزی در دانشگاه با تأ کید بر طرح بیست بیست» به
ً
مهارتآموزی در دانشگاه پرداخته است .پژوهش وی نشان داد که اوال ،دانشجویان با این مهارتها
ً
کمتر آشنایی دارند؛ ثانیا ،دانشجویان از دورهها بهخوبی استقبال کردهاند ،اما به یک طرح فراگیرتر که
بتواند مهارتهای بیشتری را برای دانشجویان ارائه دهد نیاز است (نوذری.)108-107 :1398 ،
راهداری و همکاران ( ،)1394در پژوهشی با عنوان «بررسی مهارتهای حرفهای و وضعیت اشتغال
دانشآموختگان کارشناسی مهندسی فناوری اطالعات» ،دریافتند که از دیدگاه اعضای هیئتعلمی
ٔ
رشته فناوری اطالعات ،مهارت تلفیق میان
ای موردانتظار برای دانشآموختگان
مهارتهای حرفه ِ
ٔ
دانش فنی و کاربردی در عمل و برقراری ارتباط بین دو حیطه قدرت تحلیل و تحقیق باال و مهارت
در کار گروهی و تعامالت گروهی است .این دانشآموختگان ،مؤلفههای موردبررسی را در سطح پایین
ارزیابی کردند.
مؤمنیمهمویی ،کرمی ،مشهدی ( ،)1391تحقیقی با عنوان «بررسی میزان آموزش مهارتهای
ٔ
ناپیوسته حسابداری ،مهندسی عمران
اشتغالزای موردنیاز بازار کار در برنامههای درسی کارشناسی
و صنایع غذایی» انجام دادهاند .یافتههای این پژوهش که به روش زمینهیابی انجام شده است،
نشان میدهد دانشجویان و استادان ٔ
رشته حسابداری معتقدند که از میان مهارتهای اشتغالزای
ٔ
برنامه درسی آموزش
موردپژوهش ،تنها مهارتهای فناوری اطالعات ،مدیریت خود و یادگیری در
1. James, E. Rebele and Kent, st. Pierre
2. Tulgan
3. Williams
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داده میشود و دیگر مهارتها آموزش داده نمیشود؛ درحالیکه مهارتهای نرم برای اشتغال اهمیت
فراوانی دارد.
صالحیعمران و رحمانیقهدریجانی ( ،)1391شایستگیهای کانونی در برنامههای آموزشهای
فنی و حرفهای را در مطالعهای مورد بررسی قرار دادهاند .به اظهار ایشان ،شایستگیهای کلیدی مانند
مهارت حل مسئله ،مهارت کار با رایانه ،داشتن تفکر استراتژیک ،مهارت زبان انگلیسی و ...همواره در
بخشهای کار و اشتغال از جایگاه ویژهای برخوردار بودهاند.
ٔ
ٔ
خارجی انجامشده در زمینه شبکه روابط اجتماعی ،نشان
درمجموع ،تحقیقات داخلی و
ِ
ٔ
شبکه روابط نقش برجستهتر و مؤثرتری نسبت به مسیرهای رسمی شغلیابی در اشتغال
میدهد که
ٔ
ٔ
فارغالتحصیالن دارد؛ اما درباره اینکه کدام گونه رابطه غیررسمی قوی یا ضعیف نقش بیشتری دارد،
توافقی میان پژوهشگران وجود ندارد .نتایج برخی تحقیقات داخلی نشان میدهد که روابط غیررسمی
قوی نقش بیشتری در اشتغال فارغالتحصیالن دارد ،درحالیکه بیشتر پژوهشهای خارجی بر نقش
روابط غیررسمی ضعیف تأ کید میکنند .همچنین در تحقیقات مربوط به مهارت ،بیشتر پژوهشهای
خارجی بر اهمیت مهارتهای نرم در اشتغال دانشجویان تأ کید دارند و میتوان گفت بین پژوهشگران
در این زمینه هماوایی وجود دارد .درواقع ،بیشتر تحقیقات خارجی نشان میدهند که وجود
مهارتهای نرم برای تداوم شغل دانشجویان بسیار مهمتر و ضرور یتر از مهارتهای سخت (فنی)
است .در تحقیقات داخلی نیز ،بیشتر پژوهشها بر مهارتهای نرم تأ کید میکنند .مرور ادبیات نشان
میدهد که پژوهشها یا به موضوع روابط رسمی و غیررسمی برای یافتن شغل و یا به نقش مهارت در
ٔ
«شبکه روابط» و
عامل
شغلیابی اشاره کردهاند .در پژوهش حاضر کوشش شده است به نقش هر دو
ِ
«مهارت» بر شغلیابی فارغالتحصیالن دانشگاهی پرداخته شود و افزون بر آن ،نقش متغیرهای دیگر
ازجمله پایگاه اجتماعی-اقتصادی افراد ،مورد سنجش و بررسی قرار گیرد.

 .2چهارچوب نظری
تحلیل شبکه ،یکی از رویکردهای مهم در جامعهشناسی است که شغلیابی فارغالتحصیالن را بر
ٔ
(شبکه روابط اجتماعی) بررسی میکند .موضوع تحلیل شبکه ،بررسی ساختار
اساس روابط غیررسمی
ٔ
روابط اجتماعی میان کنشگران است .درواقع ،شبکه روابطی که بین افراد وجود دارد و جایگاهی که
آنها در درون بافت روابط خود دارند ،برای تحلیلگران از اهمیت قابلتوجهی در شغلیابی برخوردار
است .در تحلیل شبکه ،گروهها و شبکه مورد توجه قرار میگیرد .در تحلیل شبکه ،شبکهها مجموعهای
مشخص از گرهها (کنشگران) و ارتباط میان این گرهها است و این گرهها میتوانند شامل سازمانها،
ٔ
شبکه روابط
دولتها و یا رخدادهایی باشند که با یکدیگر ارتباط دارند (کسلر.)388 -385 :2005 ،
اجتماعی ،این امکان را به افراد میدهد که اطالعات و فرصتها را شناسایی کنند و از آنها بهره ببرند
(نوذری.)72 :1398 ،
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اجتماعی الگودار عالقهمند
گرانووتر 1یکی از نظریهپردازان رویکرد تحلیل است که به پیوندهای
ِ
ٔ
دسته پیوندهای قوی و ضعیف تقسیم
است ،اما او میان این پیوندها تمایز قائل میشود و آنها را به دو
میکند (گرانووتر .)202 :1973 ،از دیدگاه گرانووتر ،تحلیل پیوندهای شبکه میتواند روابط میان گروهها
را روشن کند .شبکهها از راه همکنش گروههایی با مقیاس کوچک (پیوندهای بین فردی) به الگوهایی
ٔ
عقیده او ،پیوندهای ضعیف بیشتر از گروههای قوی که گرایش
در مقیاس بزرگ تبدیل میشوند .به
دارند در گروههای خاصی متمرکز شوند ،اعضای گروههای مختلف را به هم پیوند میدهد .پیوندها
میتوانند قوی یا ضعیف باشند یا وجود نداشته باشند .درواقع ،پیوندهای قوی بین دوستان نزدیک و
پیوندهای ضعیف در میان آشنایان است (گرانووتر.)1378 -1367 :1973 ،
میتوان گفت تمرکز بنیادین گرانووتر بر پیوندهای ضعیف است .بر اساس این دیدگاه هرچه شدت
ٔ
سرمایه اجتماعی افراد کمتر است و بالعکس
و استحکام روابط میان اعضای شبکه بیشتر باشد،
ٔ
نظریه پیوندهای ضعیف ،نقش ارتباطات را در دستیابی به
(الوانی و نقوی .)6 :1381 ،گرانووتر در
فرصتهای اجتماعی و شغلی مورد مطالعه قرار میدهد .او معتقد است که پیوندهای ضعیف
ٔ
حوزه شغلیابی ،قابلیت بیشتری دارد و
در مقایسه با پیوندهای قوی در انتقال اطالعات بهویژه در
شناسایی فرصتهای شغلی در زمان الزم را ممکن میسازد و هرچه پیوند ارتباطی فرد سستتر باشد،
نوع کاری که پیدا میکند بهتر است (گرانووتر .)202 :1973 ،پیوندهای ضعیف ،دسترسی افراد به
ٔ
موجود در دسترس خودشان است را فراهم میکند؛
چرخه اجتماعی
اطالعات و منابعی که فراتر از
ِ
اما پیوندهای قوی ،محرک قویتری برای مساعدت و کمکرسانی هستند و راحتتر در دسترس قرار
ٔ
استفاده افراد از پیوندهای ضعیف برای اهداف متفاوت ،افزون بر تعداد پیوندهای آنان در
میگیرند.
سطوح مختلف ،به کارایی این پیوندها در سطوح مختلف قدرتمندی بستگی دارد (گرانووتر:1973 ،
قوی خود
 .)209گرانووتر معتقد است کسانی که نیاز فوری به پیداکردن یک شغل دارند ،از پیوندهای ِ
استفاده میکنند؛ درحالیکه این پیوندها میزان محدودی از اطالعات را فراهم میکنند (گرانووتر،
 .)211 :1983تمرکز بیشتر بر پیوندهای قوی ،ممکن است باعث ازدستدادن برخی از مزایای مرتبط با
گسترش پیوندهای ضعیف شود (گرانووتر.)212 :1983 ،
ولمن 2از دیدگاه رویکرد تحلیل شبکه ،به بررسی تأثیر تغییرات اجتماعی بر روابط اجتماعی و
شبکههای اجتماعی پرداخته است .از دید وی ،افراد در جوامع نوین در گروههای چندگانه عضویت
دارند و کمکها و حمایتهای متنوعی را از اعضای شبکهشان دریافت میکنند .پیوندهای گونا گون
در جوامع امروزی ،حمایتهای اجتماعی مختلفی را برای اعضای شبکه فراهم میسازد .حمایتهای
ٔ
روزمره زندگی و چالشهای آن را داشته
اجتماعی ،افراد را قادر میسازد تا توانایی رویارویی با مشکالت
ٔ
باشند و بهخوبی آنها را مدیریت کنند (ولمن1992 ،؛ نوذری .)141 :1397 ،بر اساس نظریه ولمن،
1. Granovetter
2. Wellman
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ٔ
مطالعه ساختار اجتماعی است .درواقع تجزیهوتحلیل
تحلیل شبکه یک رویکرد فکری گسترده برای
اجتماعی ساختاریافته است .طبق
شبکه بر ویژگیهای فردی متمرکز نیست ،بلکه بیشتر درگیر روابط
ِ
نظر ولمن ،اصول تحلیلی شبکه را میتوان در چند مورد بیان کرد:
•میان کنشگران ازنظر محتوا و شدت با یکدیگر تفاوت وجود دارد؛
•این پیوندها اعضای شبکه را بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به یکدیگر پیوند میدهد؛
•ساختار پیوندهای اجتماعی باعث ایجاد شبکههای تصادفی (شاخههای شبکهای)
میشود؛
•پیوندهای میان کنشگران باید در ساختار شبکههای بزرگتر مورد تجزیهوتحلیل قرار
گیرد؛
شبکهها ،فعالیتهای مشترک و رقابتی برای تأمین منابع کمیاب سازمان میدهند (Wellman,
.)1983: 155- 200
برت 1،از دیگر نظریهپردازان شبکه است که موضوع شکاف ساختاری را پیش کشیده است .درواقع،
ارتباط غیرزائد در میان بخشهای مختلف و کنشگران در یک سازمان و
شکاف ساختاری برقراری
ِ
ٔ
شبکه اجتماعی است که کمابیش بهصورت مستقل از یکدیگر کار میکنند و برای آنها مزیتی ندارد؛
کنشگران مرتبط با بخشهایی از سازمان ،میتواند در موقعیتهای مختلف مزایا و
اما برای برخی
ِ
امتیازاتی را در بر داشته باشد .درواقع ،کنشگر با کسب اطالعات تازه و ارزشمند در موقعیت بهتری
قرار میگیرد (کسلر.)403 :2005 ،
تقویت شبکههای شکافدار است.
به باور برت ،انتقال و ارزیابی سریع اطالعات ،ازجمله برتریهای
ِ
همچنین دسترسی زودتر کنشگران به اطالعات ،باعث برتری و دسترسی سریعتر به مزایای اجتماعی
و قرارگرفتن در موقعیت بهتر میشود؛ بنابراین با غنیبودن شکافهای ساختاری در شبکههای
ارتباطی ،افراد فرصتهای ارزشمند را تشخیص میدهند و از آن نهایت بهره را میبرند .از دیدگاه برت
کنشگران دارای موقعیت استراتژیک در یک سازمان که تحت تأثیر شکافهای ساختاری هستند،
ِ
با محدودیتهای ساختاری کمتری روبهرو میشوند؛ بنابراین در چنین شرایطی افراد فرصتها و
موقعیتهای سازمانی بهتری کسب میکنند (برت8-7 :2000 ،؛ اعظمآزاده.)16 -15 :1388 ،
ٔ
شبکه روابط وسیعتر و گستردهتر باشد،
«از دیدگاه پژوهشگران تحلیل شبکه ،هر چه افراد دارای
احتمال بهدستآوردن شغل بهویژه شغلهایی با حقوق باالتر ،بیشتر است» (نوذری و کریمی،
 .)1396یک شبکه اعضای زیادی دارد ،هر فرد در یک شبکه افراد دیگری را به آن شبکه معرفی میکند
ٔ
شبکه تجاری ،افراد دیگری را به همکاران خود معرفی میکنند و این شبکه
یا اعضای یک گروه یا
بهتدریج گسترده میشود و افراد بیشتری را در خود جای میدهد (برت ،60 -55 ،1982 ،سوئدبرگ،
.)474 -473 :1393
1. Buert
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ٔ
شبکه روابط
نوذری ( )1397در نقد رویکرد تحلیل شبکه در موضوع شغلیابی مینویسد« :در
اجتماعی ،نقش مهارت نادیده گرفته شده است .درواقع دستیابی به اطالعات شغلی بهمنزلهٔ
شاغلشدن نیست .سطح مهارت ،تناسب شغل با تحصیالت و ...در شاغلشدن افراد زمانی که
ٔ
شبکه روابط،
از فرصت شغلی مطلع میشوند ،تأثیرگذار است» (نوذری .)143 :1397 ،اگر در کنار
ٔ
شبکه روابط اجتماعی خود را گسترش دهند و در
مهارت هم وجود داشته باشد؛ کنشگران میتوانند
ٔ
شبکه روابط ،فرصتهای شغلی و پیشرفت را تضعیف میکند.
برابر آن ،عدم وجود مهارت همراه با
ٔ
بنابراین ما میتوانیم با اضافهکردن بحث مهارت به شبکه روابط اجتماعی ،تحلیل کاملتری به دست
آوریم.
ٔ
درباره چهار واقعیت زیر ،اجماع وجود دارد« :نخست ،اینکه ما در زمانهای زندگی میکنیم که
ٔ
مشخصه آن کاربرد روزافزون فناور یهای نوین و تغییر الگوی
تغییرات ساختاری شتاب گرفته است و
تقاضا است؛ دوم ،اینکه برای تولید کاالهای نو و تکنولوژ یهای جدید روزبهروز به دانشهای پیچیدهٔ
انسانی نیاز است؛ سوم ،اینکه زندگی کاری باید کیفیت بیشتری یابد؛ چهارم ،اینکه کشورهای
پیشرفته نهادهای مناسبی دارند که آنها را قادر میسازد با این چالشها مواجه شوند» (پاگانو.)1991 ،
جامعه جدید و بر ٔ
ٔ
پایه واقعیتهای پیشگفته ،انسان به چیزهای نو
میتوان اینگونه تفسیر کرد که در
ازجمله مهارتهای اساسی و نرم نیاز دارد؛ اما منظور از «مهارت» چیست و گونههای آن کدام است؟
ٔ
دسته فراگیر تقسیم کرد :الف« .مهارتهای فنی و حرفهای»
بهطورکلی میتوان مهارتها را به سه
ٔ
حرفه مشخصی است .سازمان فنی و حرفهای ،چنین آموزشهایی را
که مربوط به شغل خاص و
ً
ارائه میکند که معموال معطوف به پرورش کارگر ماهر یا تکنسین است و افراد با گذراندن دورههای
چندماهه تا یکساله ،تواناییهای خود را برای انجام مشاغل و حرفههای خاص افزایش میدهند.
ب« .مهارتهای آ کادمیک» که بیشتر دانشی و معطوف به رشتۀ خاص علمی است .اینگونه تلقی
میشود که دانشجو افزون بر فراگرفتن دروس نظری ،مهارتهایی از نوع کاربردیکردن نظریات و تسلط
ً
بر نرمافزارهای مربوط به ٔ
رشته خود را نیز بیاموزد .معموال انجمنهای علمی دورههای افزایش مهارت
مربوط به هر رشته را برگزار میکنند .ج« .مهارتهای نرم/اساسی یا شایستگیهای کلیدی» که در
پژوهش حاضر این گونه مهارتها مدنظر است و مربوط به ٔ
همه رشتهها و حرفهها است؛ بهگونهای که
افراد با فراگرفتن این نوع مهارتها ،توانایی خود را در اشتغالپذیری و موفقیت و پیشرفت در محیط
کاری افزایش میدهند.
آوردن
داشتن مدرک دانشگاهی و گواهینامههای فنی ،تضمینی برای موفقیت در بهدست ِ
شغل نیست .اگرچه داشتن گواهی فارغالتحصیلی از دانشگاه برای شغلیابی اهمیت دارد ،اما
ٔ
ٔ
جانبه فرد برای ورود موفقیتآمیز به حرفه و شغل نیست.
دهنده توانائیها و مهارتهای همه
نشان
در کنار مهارتهای سخت (فنی) و مهارتهای مربوط به رشتۀ خاص ،مهارتهای نرم نیز ضروری
دارابودن مهارتهای نرم ،میتواند به افراد در
و الزم است .تحقیقات بسیاری نشان داده است که
ِ
بهدستآوردن شغل و موفقیت در محیط شغلی کمک بسیاری کند (میکس.)2017 ،
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وبر و همکاران ( ،)2009مهارتهای نرم (مهارتهای پایه/اساسی) را بهعنوان مهارتهای بین
کارگیری مهارتهای فنی و دانشی در محل کار
فردی ،انسانی و مردمی تعریف میکنند که برای به
ِ
ٔ
نیاز است .او و همکارانش بر اساس مدل کاتز 1مهارتها را به سه دسته فنی ،انسانی و مفهومی تقسیم
کردهاند« .مهارتهای فنی» که برای مدیران سطح پائین نیاز است ،مهارتهای تفصیلی است که
شامل جزئیات فنی و محاسبهای میشود« .مهارتهای انسانی» مانند مهارتهای بین فردی ،ایجاد
تیم و ارتباطات است و «مهارتهای مفهومی» بیشتر ناظر بر مهارتهای برنامهریزی و بینش موردنیاز
مدیران است .مهارت تصمیمگیری و پیشبینی ،نمونهای از مهارتهای مفهومی است.
این پژوهشگران نتیجه گرفتهاند که در روند تکاملی سنخشناسی مهارتی ،مهارتها به دو دستهٔ
سخت و نرم تقسیم شده است« :مهارتهای سخت» که منظور مهارتهای فنی است و «مهارتهای
نرم» که همان مهارتهای انسانی است و شامل مهارتهایی مانند مهارتهای ارتباطی ،کار گروهی،
مفهومی و رهبری است .از دید وبر و همکاران ،توانایی افراد برای درک دیگران و ارتباط با ایشان،
اساس مهارتهای نرم است .افراد مهارتهای نرم را با زندگیکردن میآموزند ،گرچه میتوان آنها را با
آموزش و تمرینکردن گسترش داد .افراد با فراگیری و تمرین این مهارتها ،بخت خود را برای استخدام
افزایش میدهند .مهارتهای نرم مهارتهای سخت افراد را ارزش و غنای بیشتری میبخشند.
هدف از آموزش مهارتهای نرم ،ارتقای طیف گستردهای از مهارتها مانند اعتمادبهنفس ،مذاکره،
مهارتهای ارتباطی و مهارت ایجاد و حفظ روابط بین فردی است (جان.)2009 ،
ُ
در این زمینه ،گلمن )1998( 2با بهرهگیری از مدل هوش عاطفی معتقد است کسانی که دارای
هوش عاطفی باالتری هستند ،دارای مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای کار گروهی ،مهارتهای
رهبری باالتری هستند و کارکنان برتر در هر شغل افرادی هستند که
تفکر انتقادی و مهارتهای
ِ
سطح باالتری از این مهارتها دارند .نتیجه اینکه پژوهشگران مختلف ،فهرستهای متفاوتی از
مهارتهای نرم/اساسی (که در برخی مواقع شایستگیهای کلیدی خوانده میشود) ارائه کردهاند؛ اما
ٔ
نتیجه مشترک را به دست آوردهاند که پیشرفت افراد ،افزایش یادگیری ،اشتغالپذیری و موفقیت
این
شغلی تا حدود زیادی وابسته به داشتن این مهارتها است (نوذری.)9 :1398 ،
ٔ
با توجه به چهارچوب نظری و تحقیقات پیشین ،در پژوهش حاضر به بررسی رشته تحصیلی،
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارتهای فارغالتحصیالن شاغل پرداخته
پایگاه اجتماعی-اقتصادی،
میشود .ازآنجاکه ٔ
نمونه آماری موردمطالعه تنها از میان فارغالتحصیالن شاغل انتخاب شده است،
ٔ
مقایسه دو یا چند گروه و همچنین واریانس متغیر وابسته نیست؛ بلکه فرضیات
لذا فرضیه به معنای
ً
ٔ
میانگین بهدستآمده از پاسخگویان و همچنین پراکندگی
مقایسه میانگین نظری طیف با
عمدتا به
ِ
معناداربودن این پراکندگی میپردازد.
التحصیالن شاغل در طبقات مختلف و
فارغ
ِ
ِ
1. Katz
2. Goleman
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فرضیهها

• اشتغال فارغالتحصیالن برحسب ٔ
رشته تحصیلی تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره پایگاه اجتماعی-اقتصادی فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت
معناداری دارد.
ٔ
•میانگین ٔ
نمره شبکه روابط اجتماعی قوی فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت
معناداری دارد.
ٔ
•میانگین ٔ
نمره شبکه روابط اجتماعی ضعیف با میانگین نظری طیف تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره مهارتهای نرم (پایه ،اساسی) فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف
تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره مهارتهای سخت فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت معناداری
دارد.
•اشتغال فارغالتحصیالن برحسب اهمیت مهارتهای فنی تفاوت معناداری دارد.
•میانگین ٔ
نمره مهارتهای آ کادمیک فارغالتحصیالن با میانگین نظری طیف تفاوت
معناداری دارد.

 .3روش
تحقیق حاضر از نوع کاربردی و روش بهکارگرفتهشده پیمایشی است .اطالعات موردنظر این پژوهش
ٔ
پرسشنامه
نیز با استفاده از ابزار پرسشنامۀ محققساخته و بهصورت تلفنی جمعآوری شده است.
ٔ
دربرگیرنده سه بخش ازجمله بخش جمعیتی ،مهارت و اشتغال است .بخش نخست،
پژوهش حاضر
عوامل زمینهای مانند سن ،جنس ،قومیت ،تحصیالت و ...را پوشش میدهد؛ بخش دوم مهارتهای
سخت و حرفهای ،مهارتهای نرم و اساسی و مهارتهای آ کادمیک را در برمیگیرد و بخش واپسین
پرسشنامه ،سؤاالت مربوط به اشتغال فارغالتحصیالن را شامل شده است.
ٔ
جامعه آماری :بر اساس آمار معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی ،تعداد فارغالتحصیالن دانشگاه
در سالهای  1394و  ،1395برابر با  5550نفر است .در این میان  2970نفر از دانشجویان دانشگاه
خوارزمی در سه ٔ
دوره کارشناسی ،کارشناسیارشد و دکتری ،در رشتههای مختلف ازجمله فنی و
مهندسی ،روانشناسی و علوم اجتماعی شاغل بودهاند و جامعۀ نمونه از میان آنها برگزیده شده است.
حجم نمونه :در پژوهش حاضر حجم نمونه شامل  344نفر از فارغالتحصیل شاغل دانشگاه خوارزمی
در سالهای  1394و  1395است که بهصورت تصادفی انتخاب شدهاند و بر اساس فرمول کوکران
محاسبه شده است .تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  Spssانجام شده استٔ .
نمونه انتخابشده،
از فارغالتحصیالن شاغل است؛ ازاینرو به لحاظ وضعیت شغلی تفاوتی در میان پاسخگویان وجود
ندارد و ٔ
همه آنها شاغل هستند.
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ٔ
در این پژوهش به بررسی ٔ
شبکه روابط اجتماعی
رشته تحصیلی ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی ،انواع
ٔ
شبکه روابط اجتماعی و مهارت ،بهعنوان متغیرهای اصلی
و انواع مهارت آنها پرداخته شده است.
پژوهش با طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفته است و طیف موردسنجش دارای میانگین نظری
است که این میانگین با میانگین تجربی که بر اساس پاسخهای فارغالتحصیالن شاغل به دست
آمده است ،مورد مقایسه قرار میگیرد.
روش نمونهگیری :در این تحقیق روش نمونهگیری طبقهای از نوع نمونهگیری احتمالی (انتخاب
شماره تلفن نمونههای موردمطالعه بهصورت تصادفی از میان رشتههای مختلف) است؛ به این
صورت که از هر گروه تحصیلی چندین رشته و از هر رشته چندین نفر انتخاب شدهاند .اطالعات
نمونههای موردمطالعه نیز ،از راه پیمایش تلفنی جمعآوری شده است.

تعریف عملیاتی مفاهیم

ٔ
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی در اشتغال
شبکه روابط اجتماعی قوی :در پژوهش حاضر ،اهمیت
فارغالتحصیالن با استفاده از دو پرسش در قالب طیف لیکرت مطرح شده و مورد سنجش قرار
گرفته است که نقش اقوام و خویشاوندان نزدیک در اشتغال و اهمیت دوستان نزدیک در اشتغال
پاسخگویان را در برمیگیرد.
ٔ
ٔ
شبکه روابط اجتماعی ضعیف :برای سنجش اهمیت شبکه روابط اجتماعی ضعیف ،در این
ٔ
شبکه روابط دور (همانند کسانی که افراد هرازگاهی
پژوهش سه محور مورد بررسی واقع شده است.1 :
کارآفرین موجود در میان اقوام و آشنایان که انگیزه و الگو
آنها را میبینند یا دوستان دور)؛  .2افراد
ِ
هستند؛  .3استادان مخاطبان در دانشگاه.
این محورها نیز در قالب طیف لیکرت در پنج رده از «خیلی کم» تا «خیلی زیاد» مورد سنجش قرار
گرفتهاند.
ٔ
 .1پایگاه اجتماعی-اقتصادی :با استفاده از شش پرسش درباره تحصیالت فرد پاسخگو ،تحصیالت
ٔ
منطقه محل سکونت و نوع منزل مسکونی (شامل
پدر ،تحصیالت مادر ،میزان درآمد خانواده در ماه،
مالکیت شخصی ،رهن و استیجاری و رایگان) ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی پاسخگویان سنجیده
شده است.
شاغل موردمطالعه ،از
 .2مهارتهای نرم :برای سنجش مهارتهای نرم در اشتغال فارغالتحصیالن
ِ
پانزده گویه استفاده شده است که به ترتیب عبارتاند از :مهارتهای ارتباطی ،مهارت حل مسئله،
کار تیمی ،مهارت قدرت تصمیمگیری ،اخالق کاری ،مهارت مدیریت ،مهارت مسئولیتپذیری،
میزان خالقیت ،مهارت یادگیری ،مهارت برنامهریزی ،مهارت ٔ
ارائه ایدهها و راهحلهای نو ،تسلط بر
ٔ
درباره بنگاه و تجارت و فروش و مهارت فناوری اطالعات.
زبانهای خارجی ،مهارت رهبری ،آ گاهی
ٔ
درواقع در سنجش این مهارتها ،از طیف لیکرت و از پنج طبقه «خیلی زیاد ،زیاد ،متوسط ،کم و
خیلی کم» استفاده شده است.
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 .3مهارتهای سخت :در این پژوهش برای سنجش مهارتهای سخت ،سه پرسش در قالب
طیف لیکرت مطرح شده که شامل اهمیت مهارت سرعت تایپ ،اهمیت مهارت کار با رایانه و میزان
آشنایی با ابزارها و تکنولوژی است.
 .4مهارتهای فنی :این نوع مهارت در پرسشنامه بهصورت تکسؤالی و ذیل این عنوان که «از دید
شما اهمیت مهارتهای فنی در اشتغالتان چه اندازه است؟» مطرح شده است.
 .5مهارتهای آکادمیک :این نوع مهارت در این پژوهش مانند دیگر مهارتها در قالب طیف
لیکرت مطرح شده است و چهار سؤال را شامل میشود .1 :میزان تسلط بر نرمافزارهای مربوط به ٔ
رشته
تحصیلی ،چه اندازه در اشتغال شما اهمیت دارد؟  .2نظریههای تخصصی به چه میزان اهمیت
تخصصی گذراندهشده ،چه اندازه در اشتغال شما اهمیت دارند؟  .4میانگین
دارند؟  .3کارگاههای
ِ
دوران تحصیل چه میزان در اشتغال شما اهمیت دارد؟

 .4یافتههای پژوهش
پرسش اصلی پژوهش ،اینگونه مطرح شد که چه عواملی به شغلیابی فارغالتحصیالن دانشگاهی
مربوط است .بر ٔ
پایه پیشینه و چهارچوب نظری ،نخست سؤاالت و فرضیات مطرح شد و سپس
پرسشنامه بر اساس دو عامل مهم شبکۀ روابط و مهارت در شغلیابی ساخته شد .بدینترتیب ،ابتدا
وضعیت توزیع پاسخگویان بر اساس رشتههای تحصیلی و پایگاه اقتصادی-اجتماعی مشخص
شده و در ادامه به آزمون فرضیات پرداخته شده است.
جدول شماره  :1توزیع پاسخگویان برحسب ٔ
رشته تحصیلی

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد معتبر

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی

درصد معتبر

ادبیات فارسی

11

3/2

علوم اجتماعی

10

2/9

بانکداری

10

2/9

عمران

18

5/3

کامپیوتر

23

6/7

روابط بینالملل

5

1/5

اقتصاد

11

3/2

روانشناسی

34

9/9

فلسفه

11

3/2

ریاضی

22

6/4

فقه و حقوق

18

5/3

صنایع

19

5/3

حسابداری

29

8/5

شیمی

18

5/3

جغرافیا

10

2/9

تربیتبدنی

14

4/1

مدیریت

29

8/5

زمینشناسی

11

3/2

مشاوره

17

4/7

زیستشناسی

22

7

342

100

جمع
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پایه دادههای جدول شمارۀ (ٔ ،)1
بر ٔ
رشته روانشناسی با حدود 10درصد و بعدازآن رشتههای مدیریت
ٔ
نمونه
و حسابداری هر یک با  /5درصد از پاسخگویان ،بیشترین فارغالتحصیالن شاغل را در
ٔ
نمونه آماری ،به ترتیب مربوط به رشتههای
موردمطالعه دارا بودهاند .کمترین فارغالتحصیل شاغل در
روابط بینالملل (با 1/5درصد) و رشتههای علوماجتماعی ،بانکداری و جغرافیا (هریک با 2/9درصد)
است.
جدول شمار  :2توزیع پاسخگویان برحسب گروههای عمدهٔ تحصیلی

گروه تحصیلی

فراوانی

درصد معتبر

فنی و مهندسی

59

17/2

علوم پایه

115

33/5

علوم انسانی

169

49/3

کل

343

100

بر ٔ
ٔ
ٔ
دربرگیرنده سه گروه
عمده تحصیلی
پایه یافتههای بهدستآمده در جدول شمارۀ ( ،)2گروههای
فنی و مهندسی ،علوم پایه و علوم انسانی است .در این میان گروه علوم انسانی از بیشترین و گروه فنی
مهندسی از کمترین حجم نمونه برخوردار هستند.
جدول  :3توزیع پاسخگویان برحسب پایگاه اجتماعی-اقتصادی
پایگاه اجتماعی-اقتصادی

باال

متوسط

پایین

خیلی پایین

کل

فراوانی

12

92

203

34

341

درصد

3/5

27

59/5

10

100

ٔ
نمونه موردمطالعه در
دادههای جدول شمارۀ ( )3نشان میدهد که 69/5درصد از فارغالتحصیالن
طبقه باال قرار دارند .بر پایهٔ
ٔ
ٔ
ٔ
طبقه متوسط و تنها 3/5درصد در
طبقه پایین و خیلی پایین27 ،درصد در
این دادهها کسانی که در پایگاه اجتماعی-اقتصادی پایین قرار دارند ،بیشتر از طبقات متوسط و باال
میتوانند از اشتغال بهرهمند شوند.

آزمون فرضیهها
با توجه به فرضیات پژوهش که توزیع فارغالتحصیالن شاغل در طبقات مختلف و همچنین
ٔ
مقایسه میانگین نظری طیف با میانگین نمرات پاسخگویان است؛ از آزمونهای «خیدو» تکمتغیره
و  tتکنمونهای استفاده شده است که در ادامه به بررسی نتایج بهدستآمده پرداخته میشود:
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جدول  :4نتایج خیدو تکمتغیره برای اشتغال فارغالتحصیالن به فراخور ٔ
رشته تحصیلی

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی
مشاهدهشده

فراوانی
موردانتظار

ٔ
رشته تحصیلی

فراوانی
مشاهدهشده

فراوانی
موردانتظار

ادبیات فارسی

11

17/2

علوم اجتماعی

10

17/2

بانکداری

10

17/2

عمران

18

17/2

کامپیوتر

23

17/2

روابط بینالملل

5

17/2

اقتصاد

11

17/2

روانشناسی

34

17/2

فلسفه

11

17/2

ریاضی

22

17/2

فقه و حقوق

18

17/2

صنایع

19

17/2

حسابداری

29

17/2

شیمی

18

17/2

جغرافیا

10

17/2

تربیتبدنی

14

17/2

مدیریت

29

17/2

زمینشناسی

11

17/2

مشاوره

17

17/2

زیستشناسی

22

17/2

df= 19

x2 = 66∙12

sig.= 0.000

طبق دادههای جدول شمارۀ ( ،)4مقدار فراوانی موردانتظار برای ٔ
همه رشتهها برابر با  17/2است.
بیشترین تفاوت میان فراوانی مشاهدهشده و موردانتظار ،مربوط به ٔ
رشته روانشناسی است .در پارهای
از رشتهها مانند روابط بینالملل ،علوم اجتماعی ،جغرافیا ،ادبیات فارسی و شماری دیگر از رشتهها،
فراوانی مشاهدهشده کمتر از فراوانی موردانتظار است .کمترین فراوانی مشاهدهشده نیز مربوط به ٔ
رشته
ِ
ِ
روابط بینالملل است .با توجه به مقدار خیدو که برابر با  66/12است و سطح معناداری بهدستآمده،
ٔ
رشته تحصیلی
باید گفت که بر اساس آزمون خیدو تک متغیره ،اشتغال فارغالتحصیالن به فراخور
تفاوت معناداری دارد.
جدول  :5نتایج خیدو تکمتغیره برای اشتغال فارغالتحصیالن به فراخور مهارتهای فنی
مهارتهای فنی

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

فراوانی مشاهدهشده

130

96

58

29

29

فراوانی موردانتظار

68/4

68/4

68/4

68/4

68 /4

df

Sig

x2

4

0/000

113/58

ٔ
متغیره بهدستآمده یعنی
دادههای جدول شمارۀ ( )5نشان میدهد که با توجه به مقدار خیدو تک
 113/58و سطح معنیداری  0/000باید گفت که مهارتهای فنی فارغالتحصیالن شاغل ،تفاوت
معناداری با یکدیگر دارد .درواقع ،سطح مهارتهای فنی فارغالتحصیالن شاغل در طبقات مختلف
توزیع یکسانی ندارد و اختالف میان طبقات در سطح قابلتوجهی است.
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جدول  :6نتایج آزمون  tتکنمونهای برای مقایسه میانگین نظری متغیر با میانگین نمرهٔ پاسخهای فارغالتحصیالن شاغل

متغیر

میانگین
نظری

میانگین
پاسخگویان

تفاوت
میانگین

مقدار t

ٔ
درجه
آزادی

سطح
معناداری

پایگاه اجتماعی-اقتصادی

16

12/43

-3/56

-25/7

340

0/000

ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی

6

7/4

1/37

9/44

342

0/000

ٔ
شبکه روابط اجتماعی ضعیف

9

4/66

-4/34

-44/61

341

0/000

مهارتهای نرم

45

60/92

15/9

38/38

343

0/000

مهارتهای سخت

9

9/65

0/65

4/06

343

0/000

مهارتهای آ کادمیک

12

11/69

-0/31

-1/56

343

0/12

نتایج برآمده از جدول شمارۀ ( ،)6نشان میدهد که تنها در متغیر مهارتهای آ کادمیک ،میان
میانگین نظری طیف با میانگین ٔ
نمره پاسخگویان تفاوت یا اختالف معناداری وجود ندارد .در دیگر
متغیرها بین میانگین نظری طیف با میانگین بهدستآمده از پاسخگویان ،تفاوت معناداری برقرار
ٔ
درباره متغیر پایگاه اجتماعی-اقتصادی باید گفت که پایگاه پاسخگویان در سطح متوسط رو
است.
ٔ
به پایین است .شبکه روابط اجتماعی قوی پاسخگویان پژوهش ،در سطح متوسط و باالتر بوده است
ٔ
شبکه روابط اجتماعی کمابیش قوی در میان فارغالتحصیالن شاغل است .در برابر
و بیانگر وجود یک
ٔ
شبکه روابط اجتماعی ضعیف فارغالتحصیالن شاغل در سطح پایینی است.
آن،
ٔ
از جنبه مهارت فارغالتحصیالن شاغل نیز باید گفت که مهارتهای نرم فارغالتحصیالن در سطح
ٔ
ٔ
درباره مهارتهای سخت با
فاصله زیادی دارد.
متوسط رو به باالیی بوده و از میانگین نظری طیف
ٔ
توجه به اینکه مقدار میانگین نظری طیف یعنی  ،9کمتر از میانگین نمره پاسخهای پاسخگویان
( )9/65است؛ باید گفت که مهارت سخت عموم پاسخگویان در سطح نزدیک به متوسط است.
ٔ
نمره میانگین مهارتهای آ کادمیک پاسخگویان ،تفاوت معناداری با میانگین نظری طیف ندارد و
درواقع تجمع ٔ
نمره پاسخگویان در این متغیر در اطراف میانگین است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
در این پژوهش به عوامل مؤثر بر شغلیابی فارغالتحصیالن شاغل دانشگاهی پرداخته شد و به فراخور
ٔ
عمده تحصیلی (علوم انسانی ،علوم پایه و فنی و مهندسی)،
رشتههای تحصیلی در سه گروه
«اشتغال» مورد سنجش و بررسی قرار گرفت .همچنین اشتغال برحسب پایگاه اجتماعی-اقتصادی،
مهارتهای نرم ،پایه و اساسی و مهارتهای سخت و فنی بررسی شد .با توجه به یافتههای برآمده از
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این تحقیق ،فارغالتحصیالن شاغل در طبقۀ پایین بیش از نیمی از آمار را به خود اختصاص دادهاند و
کسانی که در طبقات باال و خیلی باال هستند ،تنها 3/5درصد از فارغالتحصیالن را شامل میشوند و
اغلب فارغالتحصیالن در طبقات متوسط تا پایین قرار دارند.
ٔ
ٔ
شده دیگر این است که میانگین ٔ
فرضیه مطرح ٔ
شبکه روابط قوی فارغالتحصیالن با میانگین
نمره
نظری طیف ،تفاوت معناداری دارد .بر ٔ
پایه نتایج این پژوهش ،بخش عمدهای از فارغالتحصیالن
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی (اعضای خانواده ،دوستان و آشنایان نزدیک)
مشاغل خود را از راه
ٔ
به دست آوردهاند؛ بهعبارتدیگر شبکه روابط اجتماعی قوی نقش بسیار برجستهای در اشتغال
فارغالتحصیالن دارد .بر اساس دادههای بهدستآمده59/5 ،درصد از دانشآموختگان مشاغل خود
را از طریق روابط قوی (روابط غیررسمی) به دست آوردهاند و این متغیر بیشترین نقش را در دستیابی
به شغل داشته است .یافتههای این پژوهش با نتایج پژوهش اریکسون و یانسی ( )1980در خارج و
نوذری و کریمی ( ،)1396صادقینژاد و مجدی ( )1397تطابق دارد و آنها به این نتیجه رسیدهاند که
ٔ
شبکه روابط قوی به مشاغل موردنظر دست پیدا کردهاند .بر اساس یافتهها ،میتوان
افراد بیشتر از طریق
گفت شبکۀ روابط اجتماعی ضعیف نقشی در اشتغال فارغالتحصیالن ندارد.
ٔ
شبکه روابط ضعیف (روابط رسمی)
در این پژوهش93 ،درصد از فارغالتحصیالن بر این باورند که
در اشتغال آنها نقشی نداشته است .این یافتهها با نتایج تحقیق گرانووتر ( )1995و اعظمآزاده و
دهقاندهنوی ( )1388مطابقت ندارد .ازآنجاکه روابط قوی در میان دوستان و آشنایان نزدیک و
اعضای خانواده است ،این افراد در روابط خود با یکدیگر تالش و همدلی بیشتری برای یکدیگر انجام
میدهند و باعث میشود این روابط استحکام بیشتری پیدا کند و دستیابی به شغل در میان این
ٔ
انگیزه
افراد سریعتر صورت گیرد .درواقع روابط صمیمی بین افراد خانواده و دیگر دوستان نزدیک،
بیشتری برای افراد فراهم میکند تا برای یکدیگر تالش کنند و شاید بتوان گفت از این طریق محبت و
صمیمیت و اعتماد خود به یکدیگر را نشان دهند.
ٔ
فرضیه دیگر ،میانگین ٔ
نمره مهارت فارغالتحصیالن (مهارتهای نرم ،پایه و اساسی و سخت)
در
بیشتر مهارتهای
با میانگین نظری طیف دارای تفاوت معنادار در نظر گرفته شده است .ازآنجاکه
ِ
موردنیاز اشتغال برای دانشجویان و فارغالتحصیالن در دانشگاهها آموزش داده نمیشود و همین
موضوع افزایش بیکاری فارغالتحصیالن را در پی دارد ،ازاینرو در این پژوهش به مهارتهای موردنیاز
برای آمادگی در اشتغال پرداخته شده است .بر اساس نتایج بهدستآمده ،در میان مهارتهای
موردمطالعه ،مهارتهای نرم که شامل (مهارت ارتباطی ،مهارت مدیریتی ،اخالق کاری و)...
است ،بیشترین اهمیت را در اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی دارد .در این پژوهش91 ،درصد
از نمونههای موردمطالعه نقش این مهارتها در اشتغال را واجد اهمیت بسیار دانستهاند و میتوان
گفت این مهارتها در ٔ
ٔ
درباره
همه رشتهها از اهمیت زیادی برخوردارند .یافتههای این پژوهش
اهمیت مهارتهای نرم با یافتههای پژوهشهای سینگ بویایی و تیواری ( ،)2020جیمز ریبل (،)2019
تولگان ( )2015در خارج همخوانی دارد .همچنین با یافتههای تحقیقات نوذری ( ،)1398پورکریمی
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و همکاران ( ،)1396صالحیعمران ( ،)1388رحمانیقهدریجانی و صالحیعمران ( )1391و مؤمنی
مهمویی ( )1391همسوست و ٔ
همه آنها به اهمیت قابلتوجه مهارتهای نرم در اشتغال تأ کید
کردهاند .برخی پژوهشگران دیگر در داخل مانند نوذری ( )1398نیز بر نقش بسیار مهم نهادهای
دانشگاهی در تقویت و بهبود این مهارتها تأ کید کردهاند.
در این پژوهش مهارتهای سخت نیز مورد بررسی قرار گرفته است .یافتههای تحقیق نشان داد که
اهمیت مهارتهای سخت بیشتر در سطح متوسط و باالتر است .همچنین یافتهها نشان میدهد
که مهارتهای فنی نیز از اهمیت باالیی برای دستیابی به شغل برخوردارند؛ در این راستا ،یافتههای
برآمده از پژوهش راهداری و همکاران ( )1394با نتایج تحقیق حاضر همخوانی دارد .در پژوهش ایشان
مهارتهای فنی و حرفهای در اشتغال افراد مهم ارزیابی شده است.
در مورد اهمیت مهارتهای آ کادمیک ،یافتههای بهدستآمده در این پژوهش نشان میدهد که
ٔ
مرتبه باالیی از اهمیت قرار ندارد و اهمیت
مهارتهای آ کادمیک در اشتغال فارغالتحصیالن در
ٔ
آموختگان موردمطالعه به
اندازه متوسط و پایینتر است و تنها حدود 30درصد از دانش
این متغیر در
ِ
اهمیت باالی این مهارتها باور دارند .دادههای بهدستآمده از مهارتهای موردمطالعه نشان داد
که مهارتهای نرم ،سخت و فنی دارای اثر معنادار هستند؛ درحالیکه مهارتهای آ کادمیک نقش
زیادی در اشتغال فارغالتحصیالن ندارند .یافتههای این پژوهش در بخش مهارت با دیدگاه برخی
صاحبنظران ٔ
حوزه مهارت همخوانی دارد.
در نظریههای موجود ،بر نقش مهارتهای نرم ،پایه و اساسی بسیار تأ کید شده است .این مهارتها
در ٔ
مشاغل
همه مشاغل مورد نیاز است و میتوان گفت در بخش عمدهای از رشتههای تحصیلی و
ِ
در پیوند با آنها ،این مهارتها نقش مهمی دارند .یافتههای این پژوهش با دیدگاههای نوذری و
صالحیعمران همسو است؛ به عبارتی نقش مهارتهای نرم ،پایه و اساسی در بازار کار جهانی برای
افزایش اشتغال از اهمیت قابلتوجهی نسبت به دیگر مهارتها برخوردار است .همانگونه که نوذری
ٔ
شبکه روابط اجتماعی رسمی و غیررسمی در کنار مهارتآموزی میتواند
( )1398بیان کرده است،
باعث اشتغال و دستیابی بیشتر افراد به شغل مرتبط با حرفه و تخصص خود شود.
یافتههای پژوهش حاضر با دیدگاه نظریهپردازان تحلیل شبکه همخوانی کامل ندارد .این رویکرد بر
نقش روابط غیررسمی تأ کید میکند و بیشتر بر نقش روابط ضعیف در دستیابی به شغل متمرکز است.
این در حالی است که نتایج این پژوهش نقش روابط اجتماعی قوی در دستیابی فارغالتحصیالن
ٔ
کننده شغلیابی در سطح خرد باشد؛ به
به شغل را مورد تأ کید قرار داد .تحلیل شبکه میتواند تبیین
این دلیل که شبکۀ روابط غیررسمی نقش مهمی در شغلیابی افراد دارد ،گرچه بیشتر پژوهشها در
ٔ
شبکه روابط اجتماعی قوی نقش بیشتر و مؤثرتری در اشتغال
ایران ازجمله این پژوهش نشان داد که
ٔ
افراد دارند .آنچه نتایج این پژوهش را از پژوهشهای دیگر متمایز میکند ،نقش شبکه روابط همراه با
اهمیت مهارتآموزی در اشتغال فارغالتحصیالن دانشگاهی است.
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اگرچه داشتن تحصیالت در اشتغال مهم است ،ولی همیشه تضمینی برای مجهزبودن به
مهارتهای موردنیاز در محیط کار نیست .همانگونه که نتایج این پژوهش نشان داد ،داشتن
مهارتهای نرم به اشتغالپذیری افراد کمک میکند.
بر اساس نتایج این پژوهش ،پیشنهادهایی ازجمله «لزوم انطباق آموزشهای دانشگاهی با نیازهای
صنعت و بازار کار» ،قابل ارائه است .تحقق این منظور ،مستلزم تحول جدی در آموزشهای دانشگاهی
موردنیاز بازار کار،
افزایی
و ِاعمال اصالحاتی همانند افزایش درسهای عملی ،اجرای دورههای مهارت
ِ
ِ
تأ کید بیشتر بر انجام کارآموزی و کارورزی در حین تحصیل است .بر همین پایه ،ساماندهی و توسعۀ
دورههای مهارتافزایی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و بررسی مستمر وضعیت برگزاری دورهها و
انجام دانشگاهها با هدف اشتغالپذیری دانشجویان است
برنامههای اجراشده ،ازجمله اقدامات قابل ِ
و ضرورت دارد نهادهای مرتبط با مهارتآموزی در دانشگاه راهاندازی شود.
یادآور میشود در راهبرد شمارۀ چهار سند «طرح تحول همکار یهای دانشگاهها و مؤسسات
ٔ
وسیله معاونت پژوهش و فناوری وزارت وزارت
پژوهشی و فناوری با جامعه و صنعت» (منتشرشده به
علوم ،تحقیقات و فناوری در سال  ،)1398به موضوع ارتقای مهارتافزایی و توانمندی دانشجویان
و دانشآموختگان اشاره شده است .افزون بر آن ،ساماندهی دورههای مهارتآموزی دانشجویان در
اسناد باالدستی کشور مورد تأ کید قرار گرفته است (گزارش وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری1397 ،
و  )1398و بدینترتیب با توجه به این اسناد ،دانشگاهها میتوانند با لحاظ چهار نکته ،هم منبع
مهارتآموزی و هم اعتباردهندۀ آن باشند :نخست ،رویکردی باز و دموکراتیک در ٔ
حوزه مهارتآموزی
داشته باشند؛ دوم ،در مهارتآموزی مباحث تجاری و منطق سود کمتر مداخله داشته باشد؛ سوم،
مهارتها مبتنی بر نیاز جامعه و بازار باشد؛ چهارمٔ ،
خدمت مهارتآموزی جامع و فراگیر باشد،
ارائه
ِ
بهنحویکه ٔ
همه دانشجویان عالقهمند را در بر گیرند و کسی به خاطر هزینه از فرایند مهارتآموزی کنار
گذاشته نشود.
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