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کارجویان ،حیران بین دانشگاه و ابزار کار
چگونه رسته های کاری را انتخاب کنیم تا در کالف رسدرگم سیاست های اشتغال رسگردان نشویم؟
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یادداشت
n o t e

مسیر دانشگاه به بازار کار مسدود است!
اگـر مـی خواهیـد شـاغل شـوید بـه
مهدی حسن زاده
دانشـگاه و فنـی و حرفـه ای اتـکا
خراسان
دبیر گروه اقتصاد
نکنیـد .ایـن خالصـه یادداشـت امروز
اسـت امـا چـرا؟ شـاید بسـیاری از
مخاطبـان تصـور کننـد کـه منظـور از ایـن جملـه این اسـت کـه قید
درس خوانـدن را بزنیـد و پـس از اتمـام تحصیلات دوره متوسـطه
وارد بـازار کار شـوید .نـه! بـه هیـچ وجـه از جملـه ابتـدای یادداشـت
چنیـن برداشـتی نداشـته باشـید .طبیعتـا مهـارت آمـوزی و در کنـار

آن جامعـه پذیـری و رشـد همزمـان دانـش و ارتقـای سـطح فرهنگی
نیازمنـد حضـور در دانشـگاه اسـت ،امـا کـدام دانشـگاه و چـه رشـته
ای؟! از گذشـته همـواره موضـوع انتخاب رشـته و ارتبـاط آن با عالیق
و اسـتعدادهای کنکـوری هـا ،محـل بحـث بـوده اسـت .بـا ایـن حـال
در عمـل آمارهـا نشـان مـی دهـد که بسـیاری از تحصیل کـردگان در
رشـته هـای غیـر از رشـته تحصیلـی خـود مشـغول بـه کار شـده انـد
(بـرای اطالعـات بیشـتر در ایـن زمینـه بـه گـزارش صفحـه  2امـروز
دخـل و خـرج مراجعـه فرماییـد) .ایـن تناقـض نشـان مـی دهـد کـه

مسـیر بـازار کار از دانشـگاه جداسـت .چنـان کـه در اسـتان هایـی که
اقتصـاد مبتنـی بـر کشـاورزی دارنـد ،رشـته هـای فنـی و صنعتی در
اولویـت مراکـز آمـوزش عالـی اسـت .مراکز فنی و حرفـه ای نیز چنین
وضعیتـی دارنـد و آمـوزش هایـی متفـاوت بـا نیـاز بـازار کار ارائـه می
دهنـد .ایـن اتفاقـات نشـان مـی دهـد کـه سـیگنال آموزشـگاه هـا و
دانشـگاه هـا بـرای افـرادی کـه مـی خواهنـد بـه تازگـی وارد فراینـد
آمـوزش عالـی و سـپس اشـتغال شـوند ،بـه دو دلیـل کافـی نیسـت:
نخسـت ،بـه ایـن دلیـل کـه نیـاز کاری غالـب منطقـه ممکن اسـت با

تقاضـای شـغل کاذبـی کـه اکنون وجود دارد ،مطابقت نداشـته باشـد.
دوم ،طـی شـدن فراینـد آمـوزش عالی از سـطح کارشناسـی تـا دکترا
بیـن  4تـا حـدود  10سـال زمـان می بـرد و بـازار کار به ویژه با رشـد
چشـمگیر فنـاوری و توسـعه فضـای مجـازی ،ممکن اسـت ،با شـرایط
جدید رو به رو شـود که دانش کسـب شـده شـما را کمتر پذیرا باشـد.
بنابرایـن بـرای شـاغل شـدن از مسـیر دانشـگاه و مراکـز فنـی و حرفه
ای بـه دو مسـئله مهـم توجـه کنیـد -1 :بـازار کار فعلـی تخصـص مد
نظـر و  -2آینـده شـغلی تخصـص مدنظـر.

