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چکیده
ازآنجایی کـه در نظـام آمـوزش عالـی رشـته های تحصیلـی متنوعـی وجـود دارد و در جامعـۀ امروز، 
مشاغْل دامنه ای وسیع دارند، الزم است برای آیندۀ تحصیلی و شغلی نسل جوان برنامه ریزی دقیقی 
انجام شود. بی شک این برنامه ریزی مستلزم داشتن اطالعاتی دقیق از رغبت های شغلی دانش آموز 
ازیک سـو و آگاهی دربارۀ مشـاغل موردنیاز جامعه ازسـوی دیگر است. براین اساس، هدف پژوهش 
حاضر بررسـی عوامل مؤثر بر رغبت های شـغلی دانش آموزان دبیرسـتان های متوسـطۀ شاخۀ نظری 
شـهر تهـران اسـت. روش ایـن پژوهـش از نوع همبسـتگی و جامعۀ آماری شـامل کلیـۀ دانش آموزان 
رشته های مختلف متوسطۀ نظری شهر تهران است که به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای 
در دو منطقۀ آموزشی 6 و 14، 420 نفر انتخاب شده اند. داده ها ازطریق پرسشنامه محقق ساختۀ 
رغبت سنج شغلی گردآوری شدند و ازطریق آزمون ناپارامتریک مجذور خی تجزیه و تحلیل شدند. 
نخسـتین یافتـۀ پژوهـش مؤیـد آن اسـت کـه عامـل جنسـیت هنوز بـر رغبت شـغلی اثرگذار اسـت، 
به نحوی کـه گرایـش اصلـی دختـران معطـوف بـه مشـاغل اجتماعی و تمایل اصلی پسـران به سـمت 
مشـاغل جسـتجوگرایانه اسـت. همچنیـن یافتـۀ دیگر پژوهش مبیـن تفاوت معنی دار بیـن گروه های 
مختلـف دانش آمـوزی در رغبت هـای شـغلی برحسـب عملکـرد تحصیلـی اسـت. دو یافتـۀ پایانـی 
تحقیق نشـان می دهند که نخسـت، در جامعۀ موردتحقیق رغبت های شـغلی دانش آموزان لزومًا از 
مشاغل فعلی پدران پیروی نمی کند و دوم، هرچه سطح سواد پدران افزایش می یابد، رغبت شغلی 

دانش آموزان به مشاغل جستجوگرانه و اجتماعی نیز بیشتر می شود.
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مقدمه
هدایت صحیح دانش آموزان به شـاخه ها و رشـته های تحصیلی و آماده سـاختن آن ها برای 
ورود بـه تحصیـالت عالـی یا بازار کار باتوجه به اسـتعداد و رغبتشـان یکـی از اهداف مهم 
نظـام آموزشـی در دورۀ متوسـطه اسـت. ازاین نظـر، براسـاس مـادۀ 19 قانـون برنامـۀ پنجم 
توسـعه، وزارت آموزش و پـرورش مکلـف شـده اسـت ضمـن هدایـت تحصیلـی فراگیـران 
بر اسـاس عالئـق و ویژگی هـای آن هـا، برنامه ریـزی الزم را بـرای برقـراری تـوازن بین تعداد 
دانش آموزان و رشـته های تحصیلی با نیازهای جامعه برقرار کند. همچنین در سـند تحول 
بنیادیـن آمـوزش و پـرورش )1390( به صراحت بر اسـتقرار نظـام جامع هدایت تحصیلی 
و اسـتعدادیابی دانش آمـوزان تأکیـد شـده اسـت. در راسـتای تحقـق این اهـداف، آیین نامۀ 
آموزشی دورۀ متوسطه مصوب شورای عالی آموزش و پرورش دو مالک عمده برای هدایت 
تحصیلی دانش آموزان را نمرات درسی و بررسی های مشاوره ای تعیین کرده است. ازطریق 
بررسی های مشاوره ای و انجام پژوهش های علمی، ارزیابی های اولیه از رغبت های شغلی 
دانش آموزان صورت می پذیرد تا بنیان استواری برای برنامه ریزی آموزشی در سطح کالن و 
تمهید عملی در سطح خرد برای نیازهای شغلی  تدارک دیده شود. بررسی های مشاوره ای 
می تواند شامل نظرخواهی از دانش آموزان، والدین و معلمان باشد یا مبتنی بر نتایج حاصله 
از آزمون های استعداد و رغبت باشد. به هرحال، ازآنجا که در انتخاب شغل عوامل متعددی 
نقش دارند، بررسی تأثیر این عوامل می تواند به انتخاب صحیح و معقوالنۀ شغل و تسهیل 

فرایند »گذار نسل جوان از مدرسه به جامعه« یاری رساند.
مسـئلۀ انتخاب شـغل یکی از مهم ترین مسـائل کشـور، نسـل جوان و خانواده ها اسـت. 
ایـران جامعـۀ جوانـی دارد، یعنی طبق سرشـماری سـال 1390، حدود 70 درصد جمعیت 
کشـور در گروه سـنی 15-64 سـال و بیشـترین تعداد جمعیت در گروه سـنی 15 تا 19 
سـال قرار داشـته اند )مرکز آمار ایران، 1390(. وجود جمعیت بسـیارجوان مبین رویارویی 
عظیـم جامعـه در آینـدۀ نزدیـک با موج عظیمی از جویندگان کار اسـت. گـزارش مرکز آمار 
ایـران حاکـی از آن اسـت کـه در سـال 1389 میانگیـن نـرخ بیـکاری در بین جوانـان 15 تا 
29 سـال 25.5 درصد بوده اسـت )ایلنا، 1391(. این روند در طی سـال های اخیر شـتاب 
بیشتری گرفته است، به نحوی که درحال حاضر ساالنه به یک میلیون شغل جدید نیاز است؛ 
ازسوی دیگر به علت گسترش نظام آموزش عالی در طی دو دهۀ اخیر و در راستای برقراری 
ارتبـاط مؤثـر ایـن نظـام با بـازار کار، توجه به تحلیل ابعاد و زوایای انتخاب شـغل از دورۀ 
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متوسطه باید مدنظر برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام آموزشی قرار گیرد. عالوه بر توجه 
به وضعیت کالن کشـور، در سـطح خرد و فردی نیز باید به نقش عوامل اثرگذار در روند 
نظام شغلی توجه ویژه داشت. در سطح فردی فراگرد پذیرش شغل، معمواًل بررسی رابطۀ 
سـه عامل متوالی انتظارات، ترجیحات و انتخاب اهمیت فراوان دارد. شـغْل هرمی اسـت 
کـه انتظـارت قاعـدۀ آن را تشـکیل می دهـد و سـپس ترجیح ها در میانـه و انتخاب در رأس 
آن قـرار می گیـرد. هرچـه سـن افزایـش یابـد، معمواًل از سـطح انتظارات کاسـته می شـود و 
امـکان ترجیـح و سـپس انتخاب بیشـتر می گـردد )شـفیع آبادی، 1384: 23(. دراین میان، 
و در هرسـه مرحلـه، رغبت هـای شـغلی حضـوری مؤثـر دارنـد. به خاطر این نقـش کلیدی، 
شـناخت عوامل مؤثر بر رغبت ها می تواند ازیک سـو در جهت بخشـی شـغلی دانش آموزان 
و ازسـوی دیگر در رفـع نیازهـای بـازار کار مفیـد واقـع شـود. پیامد عدم توجـه به رغبت ها 
را می تـوان در عرضـه و تقاضـای نامتعادل مشـاغل مشـاهده کرد )حق شـناس و همکاران، 
1389: 7(. البته رغبت شـرط کافی نیسـت، زیرا بعضی از جوانان دچار بلندپروازی واهی 
می شـوند و بدون توجه به لیاقت و اسـتعداد، مسـیر تحصیلی و شـغلی خویش را انتخاب 
می کننـد کـه ایـن  نیز جز ازدسـت دادن اعتمادبه نفس و اتالف سـرمایه بـرای خود و جامعه 
حاصلی نخواهد داشـت. برای اینکه تناسـبی منطقی بین اسـتعدادها و رغبت ها به وجود 
بیاید، نیاز است که بررسی های علمی برای هردو مرحله به تفکیک انجام شود و با نگرشی 
ترکیبـی، تصمیـم الزم اتخـاذ شـود )Antony, 1998(. از مجمـوع عوامل متعـدد اثرگذار بر 
رغبت های شـغلی دانش آموزان می توان به عوامل دموگرافیگ همچون سـن، جنس، سـطح 
سـواد والدین، و وضعیت تحصیلی دانش آموز اشـاره کرد که درواقع، دارای »اثر نخسـتین« 
بـر تعییـن رغبت هـای شـغلی اند. بـا افزایـش سـن دانش آموز و خـروج وی از نظـام آموزش 
متوسـطه، نقش عوامل دیگری که دارای »اثر ثانویه« اند، بیشـتر می شـود. از بین این عوامل 
می توان به درآمد آتی شـغل، تعداد خواهران و برادران، محل سـکونت و جز این ها اشـاره 

کرد. 

پیشینۀ پژوهش
در پژوهش حاضر، توجه ما معطوف به بررسـی عوامل دارای »اثر نخسـتین« اسـت که در 

اینجا به نتایج و یافته های بعضی از پژوهش های مرتبط اشاره می شود. 
نخسـتین عاملـی کـه معمواًل موردتوجه مشـاوران شـغلی قرار می   گیرد، نقش جنسـیت 
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در رغبـت شـغلی اسـت. البتـه فراگـرد انتخـاب شـغل بسـیار پیچیـده و پویـا اسـت و یکی 
از پیچیدگی هایـی کـه معمـواًل در بـدو امـر مطرح می شـود، تناسـب ذهنی بین شـغل و فرد 
اسـت. تصویـری کـه فـرد از رابطۀ خود با شـغل می سـازد، بـرای هردو گروه زنـان و مردان 
مهم اسـت. یکی از مهم ترین عوامل در این تصویرسـازی، این اسـت که به طور مرسـوم از 
شـغل موردنظـر چـه برداشـت اجتماعـی وجـود دارد و آیـا عمـوم مردم آن را بیشـتر شـغلی 
مردانـه می پندارنـد یـا حرفـه ای زنانـه )Burack et al., 1997; Myers, 2005(. براین اسـاس، 
پژوهش هـای بسـیاری مبیـن گرایـش متفاوت دختران و پسـران به مشـاغل گوناگون اسـت 
)Basavage, 1996; Borchert, 2009; Greenberger, 2002(. برای مثال، گرین برگر1 )2012( 
در پژوهش خود دریافت که در امریکا هنوز گرایش هردو جنس به سـمت مشـاغلی اسـت 
که به طورسـنتی برچسـب »زنانه و مردانه« دارند. این تحقیقات نشـان می دهد که آرزوهای 
شغلی دختران بیشتر حول محور کارهای اجتماعی و خانوادگی دور می زند، حال آنکه در 
پسران بیشتر به سمت مواردی همچون ثروت، مالکیت، مسائل زندگی، و ورزش معطوف 
 Chusmir, 1990; Arrents & O’Brien, 1996; Rojewski & Yang, 1997; Baker &( اسـت
Otoman, 2009; Hall, 2010(. البتـه نبایـد از تأثیـر متفـاوت ویژگی هـای هر شـغل بر هردو 

جنس غافل بود. برای مثال، تحقیقات نشان می دهد که دانش آموزان به امکانات محیطی 
و استعدادهای خود کمتر توجه می کنند و رغبت های شغلی آنان بیشتر معطوف به مشاغل 
پر زرق و برق با وجهۀ اجتماعی خوب است، بدین نحوکه تمایِل پسران به مشاغل مهندسی، 
پزشکی و خلبانی بیشتر است، درحالی که دختران بیشتر به پزشکی، منشی گری، مهمانداری 
 .)Strange & Rea, 1983; O’Brien, 1996; O’Brien et al., 2002( و بهیـاری تمایـل دارنـد
همچنین، باید توجه داشـت با افزایش تنوع مشـاغل، روندهای سـنتی تقسـیم مشاغل بین 
زنان و مردان در بسیاری از کشورهای درحال توسعه و توسعه یافتۀ جهان به شدت دگرگون 
شـده اسـت، بنابراین، به ویژه دختران و پسـران تحصیل کرده دیگر خود را چندان ملزم به 
 Wulff & Steitz, 1997;( پیروی از نگرش های سنتی مردم درمورد انتخاب شغل نمی دانند

 .)Behrend et al., 2007; Helwig, 2008; Tang et al., 2008; Hensley, 2010 

عامـل مؤثـر دیگـری که می تـوان از آن یاد کرد وضعیت و عملکرد تحصیلی دانش آموز 
درحال حاضـر اسـت. پژوهش هـای بسـیار نشـان داده اند کـه عملکرد تحصیلـی دانش آموز 

1. Greenberger
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می توانـد در پیش بینـی رغبت هـای شـغلی وی مؤثـر باشـد، چرا کـه معمـواًل دانش آموزان با 
عملکـرد ضعیـف در جسـتجوی مشـاغلی در آینده انـد که نیاز چندانی بـه مدارک تحصیلی 
باال نداشته باشد. برعکس، دانش آموزان قوی خواهاِن مشاغلی اند که داشتن نمرات خوب 
 McNair & Brown, 1983;( تحصیلـی در همـۀ دوره هـای آموزشـی الزمـۀ کسـب آن اسـت
 Huffman et al., 1986; West, 1986; Idem, 1988(. البته پژوهش های وود و مایر1 )1999(، 

اپلتـون2 )2001(، ال ـ سـامری و بنـل3 )2003( و در ایـران پژوهـش محمـدزاده )1389( 
نشان می دهد که مهارت های کسب شده در دورۀ آموزش متوسطه و به ویژه نشانگر »معدل 
تحصیلی« رابطۀ مثبت معنی داری با مهارت های شغلی آتی کارگران دارد. به هرحال، برای 
تعیین اثرگذاری این عامل می توان به دو موضوع توجه داشت. نخست، وضعیت آموزشی 
فرد در طول سال های تحصیل که به مواردی همچون دفعات مردودی توجه می کند و دوم، 
نمرات دانش آموز در سال تحصیلی جاری که می توان از معدل دانش آموز یا نمرات وی در 
بعضی دروس اصلی وی استفاده کرد. در پژوهش حاضر، معدل فعلی دانش آموزان مدنظر 

قرار گرفته است.
دو عامل مؤثر دیگر در شـکل دهی رغبت های شـغلی دانش آموزان سـطح سواد و شغل 
والدین اسـت. درواقع، یافته های پژوهشـی گوناگون درمورد رابطۀ خانواده، تعلیم و تربیت 
و شـغل ثابـت کرده انـد کـه عواملـی همچون میـزان تحصیـالت پدرومادر، شـغل والدین، 
شـمار خانـوار )تعـداد فرزنـدان( و نگـرش والدین به یک شـغل، در جهت دهی رغبت های 
 Ologun, 2002; Taylor et al., 2004; Myburgh, 2005;( شـغلی به نحو چشـم گیر اثرگذارند
Hewitt, 2010(. بـرای مثـال، کاکیـا )1379( و معدن دارآرانی و سـرکارآرانی )1388(، در 

تبیین نقش سطح سواد والدین بر فرزندان، به خوبی تأثیر این عامل را دررابطه با تشکیل سه 
شـکل سـرمایۀ انسـانی، فرهنگی و اجتماعی در خانواده ها نشان داده اند. رغبت های شغلی 
تاحدزیادی متأثر از حجم هریک از اشـکال سـه گانۀ سـرمایه در بین اعضای یک خانواده 
و به ویـژه پدرومـادر اسـت. مثـال بارز دیگر پژوهش هـای بالی تیرکـده )1374(، محمودی 
)1374(،  ثابت )1380(، و حسـینی بیرجندی )1380( اسـت که همگی نشـان می دهند 
والدیـن در امـوری همچـون پیشـرفت تحصیلی، انتخاب هدف و رشـتۀ تحصیلی فرزندان 
خـود به شـدت دخالـت می کننـد؛ البتـه این گونـه به نظر می رسـد نقش شـغل فعلـی والدین 

1. Wood & Mayer 2. Appleton 3. Al–Samarrai & Bennell
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در شـکل دهی رغبت هـای شـغلی فرزنـدان لزومـًا در همۀ کشـورها از روند یکسـانی پیروی 
نمی کنـد. بـرای نمونـه، در کشـورهایی بـا اقتصاِد درحال گـذار و جامعـه ای ازنظر فرهنگی 
درحال تحول همچون ایران، هرروز کمتر از پیش، فرزندان از الگوهای شغلی والدین خود 

پیروی می کنند.

هدف پژوهش
در یک جمع بندی کلی باید گفت که با عنایت به گذر زمان و تغییرات اقتصادی  اجتماعی و 
فرهنگی که به صورت مداوم در جامعه و نهادهای اجتماعی آن همچون خانواده رخ می دهد، 
 الزم اسـت هر از گاهی تغییرات مرتبط با تأثیر عوامل »اثرگذار نخسـتین« دوباره بررسـی 
شود. براین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر چهار عامل مؤثر بررغبت های شغلی 
در دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران است. از مجموع این عوامل که در فرضیات پژوهش 

به آن توجه می شود، دو عامل به دانش آموز و دو عامل به والدین مربوط است:
- آیا بین رغبت های شغلی دانش آموزان با جنسیت آنان رابطۀ معنی داری مشاهده می شود؟
- آیـا بیـن رغبت هـای شـغلی دانش آمـوزان بـا وضعیـت تحصیلـی آنـان رابطـۀ معنـی داری 

مشاهده می شود؟
- آیـا بیـن رغبت هـای شـغلی دانش آمـوزان با سـطح سـواد پـدر رابطۀ معنی داری مشـاهده 

می شود؟
- آیا بین رغبت های شغلی دانش آموزان با شغل پدر رابطۀ معنی داری مشاهده می شود؟

روش پژوهش 
پژوهـش حاضـر ازنظـر ماهیـت از نـوع پژوهش های کمـی، ازنظر میزان کنتـرل متغیرها از 
نوع غیرآزمایشـی، ازنظر هدف در زمرۀ پژوهش های کاربردی و ازنظر روش، همبسـتگی 
اسـت. جامعۀ آماری پژورهش شـامل کلیه دانش آموزان رشته های مختلف متوسطۀ شاخۀ 
نظـری شـهر تهـران در سـال تحصیلـی 1393-1394 بـود. بـرای تعییـن حجـم نمونـه از 
فرمول کوکران استفاده شد و حداقل حجم نمونه 412 نفر به دست آمد. باتوجه به توزیع 
دانش آمـوزان در دبیرسـتان های مختلـف و بـرای تعمیـم بهتـر نتایج، حجـم نمونه به 450 
نفـر افزایـش یافـت. همچنین باتوجه به امکانات تحقیق و گسـترۀ وسـیع جامعه آماری، از 
روش نمونه گیری خوشـه ای چندمرحله ای اسـتفاده شـد، بدین نحو که در مرحلۀ نخسـت، 
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شـهر تهران به چهار خوشـۀ کلی جغرافیایی شـمال، جنوب، شـرق و غرب تقسـیم شـد و 
محـدودۀ جغرافیایـی مناطـق نوزده گانـۀ آموزشـی مشـخص گردید. در مرحلـۀ دوم، از بین 
مناطـق نوزده گانـۀ شـهر تهـران، دو منطقـۀ 6 و 14 به صـورت تصادفـی انتخـاب شـدند. 
در مرحلـه سـوم، از بیـن دبیرسـتان های دو منطقـه، 8 دبیرسـتان )4 دبیرسـتان دخترانـه و 
4 دبیرسـتان پسـرانه( دوبـاره به صـورت تصادفـی تعییـن شـدند. در آخرین مرحلـه، در هر 
دبیرستان، دو کالس پایۀ سوم نظری به شیوۀ تصادفی ساده انتخاب شد و ابزار تحقیق در 
اختیار دانش آموزان قرار گرفت. ابزار اصلی تحقیق برای جمع آوری اطالعات پرسشـنامۀ 
محقق ساختۀ »رغبت سنج شغلی« بود. پرسشنامه دو بخش اطالعات شخصی )8 سؤال (  
و اطالعات مربوط به شناسایی مشاغل )6 گروه شغلی با 490 شغل( داشت که از فهرست 
مشـاغل تدوین یافتـۀ توکلـی و همکارانـش )1386( اسـتفاده شـد. 6 گـروه شـغلی شـامل 
مشـاغل واقع گرایانـه )مشـاغل مهارتـی و فنی(، جسـتجوگرایانه )مشـاغل علمی همچون 
شیمی، مردم شناسی(، هنری )موسیقی و ادبیات، کارگردانی(، اجتماعی )تعلیم وتربیت و 
رفاه اجتماعی، همچون هتل داری(، متهورانه )فروشـندگی، بورس، رانندگی( و قراردادی 
)اداری و منشی گری( بود. برای تعیین روایی صوری و محتوایی، پرسشنامۀ اولیه به چند 
تن از اسـتادان رشـتۀ علوم تربیتی داده شـد. پس از مطالعه، جمع بندی و اعمال نظرها و 
نهایتًا با تأیید روایی، از پرسشـنامۀ پایانی برای جمع آوری داده ها اسـتفاده شـد. همچنین 
باتوجه به ماهیت پرسشـنامه، تعیین سـنجش پایایی آن موضوعیت معنایی نداشـته و الزم 
نبوده است. برای تجزیه وتحلیل داده های آماری و بررسی سؤاالت پژوهش با بهره گیری 
از نرم افزار SPSS از آمارهای توصیفی و آزمون اسـتنباطی )آزمون مجذور خی( متناسـب 

با نوع داده ها استفاده شد.

یافته ها
از مجموع 450 پرسشـنامۀ توزیعی، تعداد 437 پرسشـنامه جمع آوری و پس از بررسـی و 
حذف پرسشنامه های تکمیل نشده، تعداد 420 پرسشنامه نهایی تعیین شدند )93.3(. توزیع 
فراوانی دانش آموزان مورد مطالعه برحسـب جنسـیت و رشـتۀ تحصیلی در جدول شـمارۀ 1 
ارائه شـده اسـت و نشـان می دهد که ازلحاظ جنسـیت، تعادل نسبی بین تعداد پاسخ گویان 
وجود دارد )53.8 درصد دخترو 46.2 درصد پسر(. ازنظر رشتۀ تحصیلی، بیشترین تعداد 

پاسخ گویان را دانش آموزان رشتۀ علوم انسانی تشکیل می دهند  46.7 درصد(.
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جدول1. توزیع فراوانی و درصد پاسخ گویان برحسب جنسیت و رشتۀ تحصیلی

درصد  فراوانی  رشته تحصیلی  درصد  فراوانی  جنسیت 

 23.8  100 ریاضی    53.8  226 دختر 

 21.2  89 تجربی    46.2  194 پسر 

 46.7  196   -  -  -  -

8.3  35   -  -  -  -

 100.0  420   -  100.0  420 کل 

فرضیۀ اول پژوهش این بود که آیا بین رغبت های شغلی دانش آموزان با جنسیت آنان رابطۀ 
معنی داری وجود دارد. در جدول 2 نتایج این بررسی نشان داده شده است.

جدول 2. مقایسۀ رغبت های شغلی دانش آموزان به تفکیک جنسیت 

پسران دختران   نوع مشاغل   

درصد فراوانی  درصد  فراوانی     

 18.0  35  13.3  30 واقع گرایانه   

30.9  60  22.6  51 جستجوگرایانه   

8.2  16  16.8  38 هنری   

 26.3  51  31.0  70 اجتماعی   

 12.4  24  4.4  10 متهورانه   

 4.2  8  11.9  27 قراردادی   

  100.0  194  100.0  226 کل   

X20/01=21/09   df=5   P≤0/01   X2 =215/09

بررسـی نتایـج جـدول شـمارۀ 2 نشـان می دهـد کـه از بیـن 6 گـروه مشـاغل، هـردو گـروه 
دختـران و پسـران بیشـترین حـد رغبـت را بـه دو گـروه شـغلی جسـتجوگرایانه و اجتماعی 
دارند )درمجموع 53.6 در دختران و 57.2 در پسران(. باوجوداین، گرایش اصلی دختران 
معطوف به مشاغل اجتماعی و تمایل اصلی پسران به سوی مشاغل جستجو گرایانه است. 
ازسـوی دیگر، اگرچه فاصله رغبت های شـغلی بین دو گروه جنسـی روندی نزولی در ایران 
دارد، ازآنجایی کـه X2 محاسبه شـده نشـان دهندۀ تفـاوت کامـاًل معنـی دار بیـن فراوانی هـای 
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مشاهده شده و فراوانی های موردانتظار است، نمی توان شکاف مذکور را نادیده گرفت.
فرضیـۀ دوم پژوهـش ایـن بـود کـه آیـا بین رغبت هـای شـغلی دانش آموزان بـا وضعیت 

تحصیلی رابطۀ معنی داری وجود دارد. در جدول 3 نتایج بررسی نشان داده شده است.

جدول 3. مقایسۀ رغبت های شغلی دانش آموزان به تفکیک معدل 

کل  قراردادی  متهورانه  اجتماعی  هنری  جستجوگرایانه  واقع گرایانه  معدل / مشاغل 

  71  9  5  19  9  6  23 10 تا 12 

 73  11  6  13  14  10  19 12.1 تا 14 

 92  6  11  36  11  17  11 14.1 تا 16 

105  3  10  29  17  37  9 16.1 تا 18 

  79  2  6  20  7  41  3 18.1 تا 20 

X20/01=28/86  20  df=(r-1)(c-1)=  P≤0/05  X2 =34/78

برای بررسی رابطۀ وضعیت تحصیلی دانش آموز با رغبت های شغلی می توان از دو نشانگر 
عملکرد سال های قبل )دفعات مردودی( یا عملکرد فعلی دانش آموز )معدل فعلی( استفاده 
کرد که باتوجه به اینکه به نظر می رسـد معیار معدل با واقعیات تحصیلی دانش آموز بیشـتر 
هم خوانی داشته باشد، از این نشانگر استفاده شد. با مشاهدۀ جدول شمارۀ 3 درمی یابیم که 
بیشترین تعداد دانش آموزان با معدل بین 10 تا 12 گرایش به انتخاب مشاغل واقع گرایانه 
همچـون مکانیـک اتومبیـل، تعمیـرکار وسـایل برقی، بافندۀ لباس و مشـاغل مشـابه دارند. 
بـه نظـر می رسـد در بیـن دانش آموزانی که معـدل بین 12/1 تا 14 دارند رغبت های شـغلی 
به صورت نسبتًا متعادل بین همۀ گروه های شغلی پراکنده شده است. برعکس، در دو گروه 
دانش آمـوزی بـا معـدل 14/1 تـا 18، عمدتـًا گرایش به مشـاغل جسـتجوگرانه و اجتماعی 
همچـون معلمـی،  مدیـر خدمـات عمومـی، مشـاورتحصیلی، کارشـناس آمار، داروسـازی، 
برنامه ریـز شـهری و خلبانـی وجـود دارد. عالوه برایـن، اکثر دانش آمـوزان با عملکرد خوب 
تحصیلـی )معـدل بیـن 18 تـا 20( عالقه مند به انتخاب مشـاغل جسـتجوگرایانه همچون 
مهندسـی، دامپزشـکی، و برنامه نویسی کامپیوترند. داده های استنباطی نیز نشان می دهد که 
تفاوت معنی دار بین گروه های مختلف دانش آموزی برحسـب فراوانی های مشاهده شـده و 

فراوانی های موردانتظار وجود دارد.
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فرضیۀ سوم پژوهش این بود که آیا بین رغبت های شغلی دانش آموزان با شغل پدر آنان 
رابطۀ معنی داری وجود دارد. در جدول 4 نتایج این بررسی نشان داده شده است.

جدول 4. مقایسۀ رغبت های شغلی دانش آموزان به تفکیک مشاغل فعلی پدران 

شغل انتخابی دانش آموزان  شغل پدران  نوع شغل  

درصد            فراوانی  درصد  فراوانی    

 15.5  65  25.7  108 واقع گرایانه  

26.4  111  17.9  75 جستجوگرایانه  

13.8  58  5.0  21 هنری  

 27.9  117  14.5  61 اجتماعی  

9  38  20.5  86 متهورانه  

 7.4  31  16.4  69 قراردادی  

  100.0  420  100.0  420 کل  

X20/01=20/09  df=5   P≤0/01  X2 =305/33

برای بررسـی اثر سـطح سـواد و شـغل والدین می توان به تفکیک این دو عامل را در هردو 
پدرومادر بررسی کرد، ولی باتوجه به ساختار فعلی خانواده های ایرانی هنوز به نظر می رسد 
نقش پدر در جهت دهی رغبت های شغلی فرزندان پرنگ تر از نقش مادر است. به همین علت، 
در پژوهـش حاضـر فقـط بـه بررسـی نقش سـواد و شـغل پـدر در رغبت های شـغلی توجه 
شـد. براسـاس نتایـج جـدول 4 می توان گفـت که در جامعۀ موردتحقیق رغبت های شـغلی 
دانش آموزان لزومًا از مشـاغل فعلی پدران پیروی نمی کند. برای مثال، گرایش به مشـاغل 
واقع گرایانـه )کـه عمومـًا دربردارنـدۀ مشـاغل فنی و حرفـه ای اسـت( بین دو گـروه پدران و 
فرزنـدان تفـاوت 10درصـدی دارد. برعکس، رغبت شـغلی دانش آموزان به مشـاغل هنری 
بیشتر از پدرانشان است. این وضعیت باعث شده است که X2 محاسبه شده نشان دهد بین 
فراوانی های مشاهده شده و فراوانی های موردانتظار تفاوت کاماًل معنی داری وجود دارد. از 

نتایج جالب دیگر کاهش عالقۀ فرزندان به مشاغل قراردادی )عمدتًا اداری( است.
فرضیۀ چهارم پژوهش این بود که آیا بین رغبت های شغلی دانش آموزان با سطح سواد 

پدر رابطۀ معنی داری وجود دارد. در جدول 5 نتایج بررسی نشان داده شده است.
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جدول 5. مقایسۀ رغبت های شغلی دانش آموزان برحسب سطح سواد پدر 

کل  قراردادی  متهورانه  اجتماعی  هنری  جستجوگرایانه  واقع گرایانه  سطح سواد / مشاغل 

47  4  8  8  7  7  13 ابتدایی و کمتر 

57  8  2  21  10  9  7 سیکل، دورۀ راهنمایی 

 71  4  4  14  9  22  18 دیپلم 

73  7  5  22  10  16  13 فوق دیپلم 

112  6  14  37  13  33  9 لیسانس 

60  2  5  15  9  24  5 فوق لیسانس و دکترا 

420  31  38  117  58  111  65 جمع 

X20/01=26/21  df=(r-1)(c-1)=25   P≤0/01  X2 =15/35

نتایـج آزمـون پرسـش چهارم مبین آن اسـت که هرچه سـطح سـواد پـدران افزایش می یابد، 
رغبت شغلی دانش آموزان به مشاغل جستجوگرانه و اجتماعی نیز بیشتر می شود. همچنین 
X2 محاسبه شـده برای جدول شـمارۀ 5 نشـان می دهد که بین فراوانی های مشاهده شـده و 

فراوانی های موردانتظار تفاوت معنی داری وجود دارد. بدین لحاظ می توان گفت نخسـت، 
در گروه های شغلی جستجوگرایانه و اجتماعی سطح سواد پدران باالتر از سایر گروه های 
شـغلی اسـت؛ دوم، مشـاغل هنری عمدتًا موردتوجه دانش آموزانی اسـت که سـطح سـواد 
پدران آن ها در سطح متوسط به باال است و سوم اینکه گروه شغلی واقع گرایانه بیشتر مورد 

توجه دانش آموزانی است که سطح سواد پدر آنان در حد متوسط رو به پایین است. 

بحث و نتیجه گیری
بی توجهی به استعدادها و رغبت های تحصیلی و شغلی دانش آموزان جّوِ غالب مدارس و 
جامعه است، به نحوی که فضای اصلی انتخاب شغل بیشتر متأثر از عواملی همچون منافع 
اقتصادی و اشتهار اجتماعی است. در چنین فضایی، طبیعی است که نمی توان از جوانان 
انتظار داشت که به سادگی در پی کشف استعدادها و رغبت های خود باشند. عالوه براین، 
تحوالت زمانه باعث شـده اسـت که تأثیر عواملی همچون جنسـیت، عملکرد تحصیلی و 
وضعیت خانوادگی دچار دگرگونی شـود. براین اسـاس، پژوهش حاضر دو نکتۀ اساسـی را 
آشـکار سـاخت. اول اینکه تأثیر عوامل نخسـتین هنوز بر رغبت های شـغلی پابرجا اسـت 
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و نمی تـوان آن را نادیـده گرفـت و دوم اینکـه سمت و سـوی تحـوالت مبیـن کاهـش قـدرت 
اثرگذاری این عوامل در بازار کار آیندۀ ایران اسـت. همچنین یافته های پژوهش حاضر را 
می تـوان بـا نگاهـی تطبیقـی بـه نتایج پژوهش هـای قبلی به تفکیک چهار عامل، مقایسـه و 

ارزیابی کرد.
نخستین یافتۀ پژوهش نشان می دهد که عامل جنسیت هنوز درتعیین رغبت های شغلی 
دانش آموز اثرگذار است و مشاوران شغلی باید به نقش آن توجه کنند. البته در پژوهش های 
 )Strange & Rea, 1983; Chusmir, 1990; Basavage, 1996; Burack et al., 1997( متقـدم
اثر این عامل با قاطعیت بیشـتر نمایش داده می شـد، ولی در تحقیقات متأخر به پرشـدن 
 Helwig, 2008; Tang et( شـکاف جنسـیتی در رغبت های شـغلی امید بیشـتری وجود دارد
al., 2008; Abdullah et al., 2009; Hall, 2010(. علـت ایـن موضـوع را آشـکارا می تـوان در 

افزایش تنوع مشـاغل و همچنین افزایش سـطح تحصیالت در دختران ُجسـت. ازاین رو، 
یافته هـای پژوهـش حاضر از تحقیقات متأخر بیشـتر پشـتیبانی می کنـد. همچنین پژوهش 
حاضـر بـا ارائـۀ این یافته که تفـاوت معنی دار بین گروه های مختلف دانش آموزی برحسـب 
عملکرد تحصیلی در رغبت های شغلی وجود دارد همسو با نتایج تحقیقات وست )1998(، 
وود و مایـر1 )1999(، اپلتـون2 )2001( و ال ـ سـامری و بنـل )2003( اسـت. عالوه برایـن، 
پژوهش حاضر نشـان داد که دو عامل، سـطح سـواد و شـغل پدر، همچون عوامل قبلی 
بر تعیین عالئق و رغبت های شغلی نسل جوان اثرگذارند. باوجوداین، یافته های تحقیق 
نشـان می دهد که این اثرگذاری لزومًا به معنای تبعیت از وضع فعلی پدران به ویژه ازنظر 
شغل نیست. یافته های پژوهش نشان داد که امروزه دانش آموزان بیش از پدرانشان طالب 
جسـت وجوی مشـاغلی اند کـه دسـتیابی بـه آن مسـتلزم دسـتیابی بـه سـطوح باالتر دانش 
اسـت. همچنیـن یافته هـا مبیـن آن اسـت کـه همۀ پدران صرف نظر از سـطح سـواد عمدتًا 
طالب دسترسـی بیشـتر فرزندانشـان به مشاغل بهترند. در هردو مورد، یافته های پژوهش 
از نتایج ارائه شده در تحقیقات تیلور و همکاران3 )2004(، مایبورک4)2005( و ِهویت5 
)2010( و پژوهش هـای داخلـی )بالی تیرکـده 1374، محمـودی، 1374، ثابت، 1380، 
حسـینی بیرجندی 1380، معدن دارآرانی و سـرکارآرانی، 1388( پشتیبانی می کند. برپایۀ 

1. Wood and Mayer 2. Appleton 3. Taylor et al.
4. Myburgh 5. Hewitt
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یافته های به دست آمده از تحقیق حاضر، پیشنهادهای زیر ارائه می شود: 
- توجه بیشتر مشاوران شغلی به عامل جنسیت و نقش آن در رغبت های شغلی دانش آموزان 
و برگزاری کارگاه های آموزشی به منظور درک اوضاع متحول زمانه و فهم نگاه جوانان به 

مشاغل مختلف صرف نظر از عامل جنسیت؛
- ارائۀ آموزش های مناسب به دانش آموزان به منظور شناخت مشاغل باتوجه به نیاز جامعه 
بدون اتکاء به بزرگ نمایی عامل جنسیت و کاهش اثرات منفی و تقویت ابعاد مثبت 

عامل جنسیت بر انتخاب شغل؛
- تأکیـد مضاعـف بـر تأثیـر عامـل عملکـرد تحصیلـی همزمان بـا نفی تصور غلط شـغل 
پردرآمـد مسـاوی اسـت بـا مـدرک باالتر. تبییـن و توضیح عدم همبسـتگی بین مدرک 

تحصیلی با نوع شغل برای جوانان به منظور افزایش درک آنان از واقعیات بازار کار؛
- برگزاری کارگاه های آموزشی برای مشاورن شغلی به منظور توجه بیشتر به نقش سرمایۀ 
انسـانی خانـواده در رغبت هـای شـغلی والدیـن، همزمـان بـا پذیـرش ایـن واقعیـت کـه 

مسیرهای شغلی نسل جوان نباید لزومًا با نسل سابق یکسان باشد؛
- ازآنجاکه دانش آموزان به نظر و راهنمایی والدین اهمیت زیادی می دهند، ضرورت دارد 
که والدین دانش آموزان را با درنظرگرفتن استعدادها و رغبت های شغلی شخصی آنان 
و باتوجه بـه امکانـات و نیازهـای واقعـی جامعـه راهنمایی کننـد و از تالش برای تحقق 

آرزوهای تحقق نایافتۀ جوانی خود توسط فرزندانشان بپرهیزند؛
- ارائـه و برگـزاری کارگاه هـای علمی و آموزشـی برای آشناشـدن والدیـن و دانش آموزان با 

مشاغل جدید؛ 
- تشویق دانش آموزان به جست وجو و پیگیری اطالعات تحصیلی شغلی به طور اصولی و 

ارزیابی از کار آن ها؛
- آشناکردن و فعال کردن مشاوران مدارس با مراکز آموزشی وزارت کار و امور اجتماعی، 

سازمان فنی و حرفه ای و دیگر نهادهای مرتبط در امر هدایت تحصیلی و شغلی؛
- بهره برداری از امکانات رایانه ای برای ارائۀ اطالعات تحصیلی شغلی؛

- اسـتفاده از امکانـات وزارت کار و سـازمان فنی  حرفـه ای در معرفـی دوره هـای کوتـاه و 
بلندمدت فنی حرفه ای.
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