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چکیده
ازآنجایيکه در نظام آموزش عالي رشتههاي تحصيلي متنوعي وجود دارد و در جامعۀ امروز ،مشاغلْ دامنهاي وسيع دارند،
الزم است براي آیندۀ تحصيلي و شغلي نسل جوان برنامهریزي دقيقي انجام شود .بيشك این برنامهریزي مستلزم داشتن
اطالعاتي دقيق از رغبتهاي شغلي دانشآموز ازیكسو و آگاهي دربارۀ مشاغل موردنياز جامعه ازسويدیگر است.
برایناساس ،هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل مؤثر بر رغبتهاي شغلي دانشآموزان دبيرستانهاي متوسطۀ شاخۀ نظري
شهر تهران است .روش این پژوهش از نوع همبستگي و جامعۀ آماري شامل کليۀ دانشآموزان رشتههاي مختلف متوسطۀ
نظري شهر تهران است که به روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي در دو منطقۀ آموزشي  6و  420 ،14نفر انتخاب
شدهاند .دادهها ازطریق پرسشنامه محققساختۀ رغبتسنج شغلي گردآوري شدند و ازطریق آزمون ناپارامتریك مجذور
خي تجزیهو تحليل شدند .نخستين یافتۀ پژوهش مؤید آن است که عامل جنسيت هنوز بر رغبت شغلي اثرگذار است،
بهنحويکه گرایش اصلي دختران معطوف به مشاغل اجتماعي و تمایل اصلي پسران بهسمت مشاغل جستجوگرایانه است.
همچنين یافتۀ دیگر پژوهش مبين تفاوت معنيدار بين گروههاي مختلف دانشآموزي در رغبتهاي شغلي برحسب عملكرد
تحصيلي است .دو یافتۀ پایاني تحقيق نشان ميدهند که نخست ،در جامعۀ موردتحقيق رغبتهاي شغلي دانشآموزان لزوم ًا
از مشاغل فعلي پدران پيروي نميکند و دوم ،هرچه سطح سواد پدران افزایش ميیابد ،رغبت شغلي دانشآموزان به مشاغل
جستجوگرانه و اجتماعي نيز بيشتر ميشود.
کلیدواژهها :رغبتهاي شغلي ،عملكرد تحصيلي ،آموزش متوسطه ،تهران.

 .1استادیار گروه علوم تربيتي دانشگاه لرستان (نویسنده مسئول) ،رایانامهarani.a@lu.ac.ir :
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مقدمه
هدایت صحيح دانشآموزان به شاخهها و رشتههاي تحصيلي و آمادهساختن آنها براي ورود به تحصيالت عالي
یا بازار کار باتوجهبه استعداد و رغبتشان یكي از اهداف مهم نظام آموزشي در دورۀ متوسطه است .ازایننظر،
براساس مادۀ  19قانون برنامۀ پنجم توسعه ،وزارت آموزشوپرورش مكلف شده است ضمن هدایت تحصيلي
فراگيران براساس عالئق و ویژگيهاي آنها ،برنامهریزي الزم را براي برقراري توازن بين تعداد دانشآموزان و
رشتههاي تحصيلي با نيازهاي جامعه برقرار کند .همچنين در سند تحول بنيادین آموزش و پرورش ()1390
بهصراحت بر استقرار نظام جامع هدایت تحصيلي و استعدادیابي دانشآموزان تأکيد شده است .در راستاي تحقق
این اهداف ،آیيننامۀ آموزشي دورۀ متوسطه مصوب شوراي عالي آموزشوپرورش دو مالك عمده براي هدایت
تحصيلي دانشآموزان را نمرات درسي و بررسيهاي مشاورهاي تعيين کرده است .ازطریق بررسيهاي مشاورهاي
و انجام پژوهشهاي علمي ،ارزیابيهاي اوليه از رغبتهاي شغلي دانشآموزان صورت ميپذیرد تا بنيان استواري
براي برنامهریزي آموزشي در سطح کالن و تمهيد عملي در سطح خرد براي نيازهاي شغلي تدارك دیده شود.
بررسيهاي مشاورهاي ميتواند شامل نظرخواهي از دانشآموزان ،والدین و معلمان باشد یا مبتنيبر نتایج حاصله
از آزمونهاي استعداد و رغبت باشد .بههرحال ،ازآنجاکه در انتخاب شغل عوامل متعددي نقش دارند ،بررسي
تأثير این عوامل ميتواند به انتخاب صحيح و معقوالنۀ شغل و تسهيل فرایند «گذار نسل جوان از مدرسه به جامعه»
یاري رساند.
مسئلۀ انتخاب شغل یكي از مهمترین مسائل کشور ،نسل جوان و خانوادهها است .ایران جامعۀ جواني دارد ،یعني
طبق سرشماري سال  ،1390حدود  70درصد جمعيت کشور در گروه سني  64-15سال و بيشترین تعداد جمعيت
در گروه سني  15تا  19سال قرار داشتهاند (مرکز آمار ایران .)1390 ،وجود جمعيت بسيارجوان مبين رویارویي
عظيم جامعه در آیندۀ نزدیك با موج عظيمي از جویندگان کار است .گزارش مرکز آمار ایران حاکي از آن است
که در سال  1389ميانگين نرخ بيكاري در بين جوانان  15تا  29سال  25.5درصد بوده است (ایلنا .)1391 ،این
روند در طي سالهاي اخير شتاب بيشتري گرفته است ،بهنحويکه درحالحاضر ساالنه به یك ميليون شغل جدید
نياز است؛ ازسويدیگر بهعلت گسترش نظام آموزش عالي در طي دو دهۀ اخير و در راستاي برقراري ارتباط مؤثر
این نظام با بازار کار ،توجه به تحليل ابعاد و زوایاي انتخاب شغل از دورۀ متوسطه باید مدنظر برنامهریزان و
دستاندرکاران نظام آموزشي قرار گيرد .عالوهبر توجه به وضعيت کالن کشور ،در سطح خرد و فردي نيز باید
به نقش عوامل اثرگذار در روند نظام شغلي توجه ویژه داشت .در سطح فردي فراگرد پذیرش شغل ،معموالً
بررسي رابطۀ سه عامل متوالي انتظارات ،ترجيحات و انتخاب اهميت فراوان دارد .شغلْ هرمي است که انتظارت
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قاعدۀ آن را تشكيل ميدهد و سپس ترجيحها در ميانه و انتخاب در رأس آن قرار ميگيرد .هرچه سن افزایش
یابد ،معموالً از سطح انتظارات کاسته ميشود و امكان ترجيح و سپس انتخاب بيشتر ميگردد (شفيعآبادي:1384 ،
 .)23دراینميان ،و در هرسه مرحله ،رغبتهاي شغلي حضوري مؤثر دارند .بهخاطر این نقش کليدي ،شناخت
عوامل مؤثر بر رغبتها ميتواند ازیكسو در جهتبخشي شغلي دانشآموزان و ازسويدیگر در رفع نيازهاي بازار
کار مفيد واقع شود .پيامد عدم توجه به رغبتها را ميتوان در عرضه و تقاضاي نامتعادل مشاغل مشاهده کرد
(حقشناس و همكاران .)7 :1389 ،البته رغبت شرط کافي نيست ،زیرا بعضي از جوانان دچار بلندپروازي واهي
ميشوند و بدون توجه به لياقت و استعداد ،مسير تحصيلي و شغلي خویش را انتخاب ميکنند که این نيز جز
ازدستدادن اعتمادبهنفس و اتالف سرمایه براي خود و جامعه حاصلي نخواهد داشت .براي اینكه تناسبي منطقي
بين استعدادها و رغبتها به وجود بياید ،نياز است که بررسيهاي علمي براي هردو مرحله بهتفكيك انجام شود
و با نگرشي ترکيبي ،تصميم الزم اتخاذ شود ( .)Antony, 1998از مجموع عوامل متعدد اثرگذار بر رغبتهاي شغلي
دانشآموزان ميتوان به عوامل دموگرافيگ همچون سن ،جنس ،سطح سواد والدین ،و وضعيت تحصيلي دانشآموز
اشاره کرد که درواقع ،داراي «اثر نخستين» بر تعيين رغبتهاي شغلياند .با افزایش سن دانشآموز و خروج وي
از نظام آموزش متوسطه ،نقش عوامل دیگري که داراي «اثر ثانویه»اند ،بيشتر ميشود .از بين این عوامل ميتوان
به درآمد آتي شغل ،تعداد خواهران و برادران ،محل سكونت و جز اینها اشاره کرد.

پیشینۀ پژوهش
در پژوهش حاضر ،توجه ما معطوف به بررسي عوامل داراي «اثر نخستين» است که در اینجا به نتایج و یافتههاي
بعضي از پژوهشهاي مرتبط اشاره ميشود.
نخستين عاملي که معموالً موردتوجه مشاوران شغلي قرار ميگيرد ،نقش جنسيت در رغبت شغلي است .البته
فراگرد انتخاب شغل بسيار پيچيده و پویا است و یكي از پيچيدگيهایي که معموالً در بدو امر مطرح ميشود،
تناسب ذهني بين شغل و فرد است .تصویري که فرد از رابطۀ خود با شغل ميسازد ،براي هردو گروه زنان و
مردان مهم است .یكي از مهمترین عوامل در این تصویرسازي ،این است که بهطور مرسوم از شغل موردنظر چه
برداشت اجتماعي وجود دارد و آیا عموم مردم آن را بيشتر شغلي مردانه ميپندارند یا حرفهاي زنانه

( Burack et

 .)al., 1997; Myers, 2005برایناساس ،پژوهشهاي بسياري مبين گرایش متفاوت دختران و پسران به مشاغل گوناگون
است ( .)Basavage, 1996; Borchert, 2009; Greenberger, 2002براي مثال ،گرین برگر )2012( 1در پژوهش خود دریافت
1. Greenberger
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که در امریكا هنوز گرایش هردو جنس بهسمت مشاغلي است که بهطورسنتي برچسب «زنانه و مردانه» دارند .این
تحقيقات نشان ميدهد که آرزوهاي شغلي دختران بيشتر حول محور کارهاي اجتماعي و خانوادگي دور ميزند،
حال آنكه در پسران بيشتر بهسمت مواردي همچون ثروت ،مالكيت ،مسائل زندگي ،و ورزش معطوف است
( .)Chusmir, 1990; Arrents & O'Brien, 1996; Rojewski & Yang, 1997; Baker & Otoman, 2009; Hall, 2010البته نباید
از تأثير متفاوت ویژگيهاي هر شغل بر هردو جنس غافل بود .براي مثال ،تحقيقات نشان ميدهد که دانشآموزان
به امكانات محيطي و استعدادهاي خود کمتر توجه ميکنند و رغبتهاي شغلي آنان بيشتر معطوف به مشاغل پر
زرقوبرق با وجهۀ اجتماعي خوب است ،بدیننحوکه تمایلِ پسران به مشاغل مهندسي ،پزشكي و خلباني بيشتر
است ،درحاليکه دختران بيشتر به پزشكي ،منشيگري ،مهمانداري و بهياري تمایل دارند
et al., 2002

( ;Strange & Rea, 1983

 .)O'Brien, 1996; O'Brienهمچنين ،باید توجه داشت با افزایش تنوع مشاغل ،روندهاي سنتي تقسيم

مشاغل بين زنان و مردان در بسياري از کشورهاي درحالتوسعه و توسعهیافتۀ جهان بهشدت دگرگون شده است،
بنابراین ،بهویژه دختران و پسران تحصيلکرده دیگر خود را چندان ملزم به پيروي از نگرشهاي سنتي مردم
درمورد انتخاب شغل نميدانند

( Wulff & Steitz, 1997; Behrend et al., 2007; Helwig, 2008; Tang et al., 2008; Hensley,

.)2010
عامل مؤثر دیگري که ميتوان از آن یاد کرد وضعيت و عملكرد تحصيلي دانشآموز درحالحاضر است.
پژوهشهاي بسيار نشان دادهاند که عملكرد تحصيلي دانشآموز ميتواند در پيشبيني رغبتهاي شغلي وي مؤثر
باشد ،چرا که معموالً دانشآموزان با عملكرد ضعيف در جستجوي مشاغلي در آیندهاند که نياز چنداني به مدارك
تحصيلي باال نداشته باشد .برعكس ،دانشآموزان قوي خواهانِ مشاغلياند که داشتن نمرات خوب تحصيلي در
همۀ دورههاي آموزشي الزمۀ کسب آن است

( McNair & Brown, 1983; Huffman et al., 1986; West, 1986; Idem, 1988

) .البته پژوهشهاي وود و مایر ،)1999( 1اپلتون ،)2001( 2الـسامري و بنل )2003( 3و در ایران پژوهش محمدزاده (
 ) 1389نشان ميدهد که مهارتهاي کسبشده در دورۀ آموزش متوسطه و بهویژه نشانگر «معدل تحصيلي» رابطۀ
مثبت معنيداري با مهارتهاي شغلي آتي کارگران دارد .بههرحال ،براي تعيين اثرگذاري این عامل ميتوان به دو
موضوع توجه داشت .نخست ،وضعيت آموزشي فرد در طول سالهاي تحصيل که به مواردي همچون دفعات
مردودي توجه ميکند و دوم ،نمرات دانشآموز در سال تحصيلي جاري که ميتوان از معدل دانشآموز یا نمرات
وي در بعضي دروس اصلي وي استفاده کرد .در پژوهش حاضر ،معدل فعلي دانشآموزان مدنظر قرار گرفته است.
1. Wood & Mayer
2. Appleton
3. Al–Samarrai & Bennell
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دو عامل مؤثر دیگر در شكلدهي رغبتهاي شغلي دانشآموزان سطح سواد و شغل والدین است .درواقع،
یافتههاي پژوهشي گوناگون درمورد رابطۀ خانواده ،تعليموتربيت و شغل ثابت کردهاند که عواملي همچون ميزان
تحصيالت پدرومادر ،شغل والدین ،شمار خانوار (تعداد فرزندان) و نگرش والدین به یك شغل ،در جهتدهي
رغبتهاي شغلي بهنحو چشمگير اثرگذارند ( .)Ologun, 2002; Taylor et al., 2004; Myburgh, 2005; Hewitt, 2010براي
مثال ،کاکيا ( )1379و معدندارآراني و سرکارآراني ( ،)1388در تبيين نقش سطح سواد والدین بر فرزندان ،بهخوبي
تأثير این عامل را دررابطهبا تشكيل سه شكل سرمایۀ انساني ،فرهنگي و اجتماعي در خانوادهها نشان دادهاند.
رغبتهاي شغلي تاحدزیادي متأثر از حجم هریك از اشكال سهگانۀ سرمایه در بين اعضاي یك خانواده و بهویژه
پدرومادر است .مثال بارز دیگر پژوهشهاي باليتيرکده ( ،)1374محمودي ( ،)1374ثابت ( ،)1380و حسيني
بيرجندي ( )1380است که همگي نشان ميدهند والدین در اموري همچون پيشرفت تحصيلي ،انتخاب هدف و
رشتۀ تحصيلي فرزندان خود بهشدت دخالت ميکنند؛ البته اینگونه به نظر ميرسد نقش شغل فعلي والدین در
شكلدهي رغبتهاي شغلي فرزندان لزوماً در همۀ کشورها از روند یكساني پيروي نميکند .براي نمونه ،در
کشورهایي با اقتصادِ درحالگذار و جامعهاي ازنظر فرهنگي درحالتحول همچون ایران ،هرروز کمتر از پيش،
فرزندان از الگوهاي شغلي والدین خود پيروي ميکنند.

هدف پژوهش
در یك جمعبندي کلي باید گفت که با عنایت به گذر زمان و تغييرات اقتصادياجتماعي و فرهنگي که بهصورت
مداوم در جامعه و نهادهاي اجتماعي آن همچون خانواده رخ ميدهد ،الزم است هر از گاهي تغييرات مرتبط با
تأثير عوامل «اثرگذار نخستين» دوباره بررسي شود .برایناساس ،هدف پژوهش حاضر بررسي تأثير چهار عامل
مؤثر بررغبتهاي شغلي در دانشآموزان دبيرستاني شهر تهران است .از مجموع این عوامل که در فرضيات پژوهش
به آن توجه ميشود ،دو عامل به دانشآموز و دو عامل به والدین مربوط است:





آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با جنسيت آنان رابطۀ معنيداري مشاهده ميشود؟
آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با وضعيت تحصيلي آنان رابطۀ معنيداري مشاهده ميشود؟
آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با سطح سواد پدر رابطۀ معنيداري مشاهده ميشود؟
آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با شغل پدر رابطۀ معنيداري مشاهده ميشود؟
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روش پژوهش
پژوهش حاضــر ازنظر ماهيت از نوع پژوهشهاي کمي ،ازنظر ميزان کنترل متغيرها از نوع غيرآزمایشــي ،ازنظر
هدف در زمرۀ پژوهشهاي کاربردي و ازنظر روش ،همبســـتگي اســـت .جامعۀ آماري پژورهش شـــامل کليه
دانشآموزان رشتههاي مختلف متوسطۀ شاخۀ نظري شهر تهران در سال تحصيلي  1394-1393بود .براي تعيين
حجم نمونه از فرمول کوکران اســـتفاده شـــد و حداقل حجم نمونه  412نفر به دســـت آمد .باتوجه به توزیع
دانشآموزان در دبيرســتانهاي مختلف و براي تعميم بهتر نتایج ،حجم نمونه به  450نفر افزایش یافت .همچنين
باتوجهبه امكانات تحقيق و گسترۀ وسيع جامعه آماري ،از روش نمونهگيري خوشهاي چندمرحلهاي استفاده شد،
بدیننحوکه در مرحلۀ نخ ست ،شهر تهران به چهار خو شۀ کلي جغرافيایي شمال ،جنوب ،شرق و غرب تق سيم
شــد و محدودۀ جغرافيایي مناطق نوزدهگانۀ آموزشــي مشــخد گردید .در مرحلۀ دوم ،از بين مناطق نوزدهگانۀ
شهر تهران ،دو منطقۀ  6و  14به صورت تصادفي انتخاب شدند .در مرحله سوم ،از بين دبيرستانهاي دو منطقه،
 8دبيرستان ( 4دبيرستان دخترانه و  4دبيرستان پسرانه) دوباره بهصورت تصادفي تعيين شدند .در آخرین مرحله،
در هر دبيرســتان ،دو کالس پایۀ ســوم نظري بهشــيوۀ تصــادفي ســاده انتخاب شــد و ابزار تحقيق در اختيار
دانشآموزان قرار گرفت .ابزار اصــلي تحقيق براي جمعآوري اطالعات پرســشــنامۀ محققســاختۀ «رغبتســنج
شغلي» بود .پر س شنامه دو بخش اطالعات شخ صي ( 8سؤال) و اطالعات مربوط به شنا سایي م شاغل ( 6گروه
شغلي با  490شغل) داشت که از فهرست مشاغل تدوینیافتۀ توکلي و همكارانش ( )1386استفاده شد 6 .گروه
شــغلي شــامل مشــاغل واقعگرایانه (مشــاغل مهارتي و فني) ،جســتجوگرایانه (مشــاغل علمي همچون شــيمي،
مردمشـــناســـي) ،هنري (موســـيقي و ادبيات ،کارگرداني) ،اجتماعي (تعليموتربيت و رفاه اجتماعي ،همچون
هتلداري) ،متهورانه (فروشــندگي ،بورس ،رانندگي) و قراردادي (اداري و منشــيگري) بود .براي تعيين روایي
صوري و محتوایي ،پرسشنامۀ اوليه به چند تن از استادان رشتۀ علوم تربيتي داده شد .پس از مطالعه ،جمعبندي
و اعمال نظرها و نهایتاً با تأیيد روایي ،از پرسشنامۀ پایاني براي جمعآوري دادهها استفاده شد .همچنين باتوجهبه
ماهيت پر س شنامه ،تعيين سنجش پایایي آن مو ضوعيت معنایي ندا شته و الزم نبوده ا ست .براي تجزیهوتحليل
دادههاي آماري و بررسي سؤاالت پژوهش با بهرهگيري از نرمافزار  SPSSاز آمارهاي توصيفي و آزمون استنباطي
(آزمون مجذور خي) متناسب با نوع دادهها استفاده شد.

یافتهها
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از مجموع  450پرسشنامۀ توزیعي ،تعداد  437پرسشنامه جمعآوري و پس از بررسي و حذف پرسشنامههاي
تكميلنشده ،تعداد  420پرسشنامه نهایي تعيين شدند ( .)93.3توزیع فراواني دانشآموزان مورد مطالعه برحسب
جنسيت و رشتۀ تحصيلي در جدول شمارۀ  1ارائه شده است و نشان ميدهد که ازلحاظ جنسيت ،تعادل نسبي
بين تعداد پاسخگویان وجود دارد ( 53.8درصد دخترو  46.2درصد پسر) .ازنظر رشتۀ تحصيلي ،بيشترین تعداد
پاسخگویان را دانشآموزان رشتۀ علومانساني تشكيل ميدهند  46.7درصد).
جدول .1توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب جنسیت و رشتۀ تحصیلی
فراوانی

درصد

جنسیت
دختر

226

53.8

ریاضی

100

23.8

پسر

194

46.2

تجربی

89

21.2

-

-

-

-

196

46.7

-

-

-

-

35

8.3

420

100.0

کل

فراوانی

420

رشته تحصیلی

درصد

-

100.0

فرضيۀ اول پژوهش این بود که آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با جنسيت آنان رابطۀ معنيداري وجود دارد.
در جدول  2نتایج این بررسي نشان داده شده است.
جدول  .2مقایسۀ رغبتهاي شغلی دانشآموزان به تفکیك جنسیت
نوع مشاغل

پسران

دختران
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

واقعگرایانه

30

13.3

35

18.0

جستجوگرایانه

51

22.6

60

30.9

هنري

38

16.8

16

8.2

اجتماعی

70

31.0

51

26.3

متهورانه
قراردادي

10
27

4.4
11.9
33

24

12.4

8

4.2
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کل

100.0

226
X20/01=21/09

194

df=5

100.0
X2 =215/09

P≤0/01

بررسي نتایج جدول شمارۀ  2نشان ميدهد که از بين  6گروه مشاغل ،هردو گروه دختران و پسران بيشترین حد
رغبت را به دو گروه شغلي جستجوگرایانه و اجتماعي دارند (درمجموع  53.6در دختران و  57.2در پسران).
باوجوداین ،گرایش اصلي دختران معطوف به مشاغل اجتماعي و تمایل اصلي پسران بهسوي مشاغل
جستجوگرایانه است .ازسويدیگر ،اگرچه فاصله رغبتهاي شغلي بين دو گروه جنسي روندي نزولي در ایران
دارد ،ازآنجایيکه

X2

محاسبهشده نشاندهندۀ تفاوت کامالً معنيدار بين فراوانيهاي مشاهدهشده و فراوانيهاي

موردانتظار است ،نميتوان شكاف مذکور را نادیده گرفت.
فرضيۀ دوم پژوهش این بود که آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با وضعيت تحصيلي رابطۀ معنيداري وجود
دارد .در جدول  3نتایج بررسي نشان داده شده است.
جدول  .3مقایسۀ رغبتهاي شغلی دانشآموزان به تفکیك معدل
معدل  /مشاغل

واقعگرایانه

جستجوگرایانه

 10تا 12

23

6

9

 12.1تا 14

19

10

14

13

 14.1تا 16

11

17

11

36

11

 16.1تا 18

9

37

17

29

10

3

 18.1تا 20

3

41

7

20

6

2

X20/01=28/86

20

هنري

=)df=(r-1)(c-1

متهورانه

قراردادي

کل

اجتماعی
19

5

9

71

6

11

73

6

92
105
79

P≤0/05

X2 =34/78

براي بررسي رابطۀ وضعيت تحصيلي دانشآموز با رغبتهاي شغلي ميتوان از دو نشانگر عملكرد سالهاي قبل
(دفعات مردودي) یا عملكرد فعلي دانشآموز (معدل فعلي) استفاده کرد که باتوجهبه اینكه به نظر ميرسد معيار
معدل با واقعيات تحصيلي دانشآموز بيشتر همخواني داشته باشد ،از این نشانگر استفاده شد .با مشاهدۀ جدول
شمارۀ  3درميیابيم که بيشترین تعداد دانشآموزان با معدل بين  10تا  12گرایش به انتخاب مشاغل واقعگرایانه
همچون مكانيك اتومبيل ،تعميرکار وسایل برقي ،بافندۀ لباس و مشاغل مشابه دارند .به نظر ميرسد در بين
دانشآموزاني که معدل بين  12/1تا  14دارند رغبتهاي شغلي بهصورت نسبتاً متعادل بين همۀ گروههاي شغلي
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پراکنده شده است .برعكس ،در دو گروه دانشآموزي با معدل  14/1تا  ،18عمدتاً گرایش به مشاغل جستجوگرانه
و اجتماعي همچون معلمي ،مدیر خدمات عمومي ،مشاورتحصيلي ،کارشناس آمار ،داروسازي ،برنامهریز شهري
و خلباني وجود دارد .عالوهبراین ،اکثر دانشآموزان با عملكرد خوب تحصيلي (معدل بين  18تا  )20عالقهمند به
انتخاب مشاغل جستجوگرایانه همچون مهندسي ،دامپزشكي ،و برنامهنویسي کامپيوترند .دادههاي استنباطي نيز
نشان ميدهد که تفاوت معنيدار بين گروههاي مختلف دانشآموزي برحسب فراوانيهاي مشاهدهشده و
فراوانيهاي موردانتظار وجود دارد.
فرضيۀ سوم پژوهش این بود که آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با شغل پدر آنان رابطۀ معنيداري وجود
دارد .در جدول  4نتایج این بررسي نشان داده شده است.
جدول  .4مقایسۀ رغبتهاي شغلی دانشآموزان به تفکیك مشاغل فعلی پدران
نوع شغل

شغل انتخابی دانشآموزان

شغل پدران
فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

واقعگرایانه

108

25.7

65

15.5

جستجوگرایانه

75

17.9

111

26.4

هنري

21

5.0

58

13.8

اجتماعی

61

14.5

117

27.9

متهورانه

86

20.5

38

9

قراردادي

69

16.4

31

7.4

420

100.0

420

کل

X20/01=20/09

P≤0/01

df=5

100.0
X2 =305/33

براي بررسي اثر سطح سواد و شغل والدین ميتوان بهتفكيك این دو عامل را در هردو پدرومادر بررسي کرد ،ولي
باتوجهبه ساختار فعلي خانوادههاي ایراني هنوز به نظر ميرسد نقش پدر در جهتدهي رغبتهاي شغلي فرزندان
پرنگتر از نقش مادر است .بههمينعلت ،در پژوهش حاضر فقط به بررسي نقش سواد و شغل پدر در رغبتهاي
شغلي توجه شد .براساس نتایج جدول  4ميتوان گفت که در جامعۀ موردتحقيق رغبتهاي شغلي دانشآموزان
لزوماً از مشاغل فعلي پدران پيروي نميکند .براي مثال ،گرایش به مشاغل واقعگرایانه (که عموماً دربردارندۀ
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مشاغل فنيوحرفهاي است) بين دو گروه پدران و فرزندان تفاوت 10درصدي دارد .برعكس ،رغبت شغلي
دانشآموزان به مشاغل هنري بيشتر از پدرانشان است .این وضعيت باعث شده است که

X2

محاسبهشده نشان

دهد بين فراوانيهاي مشاهدهشده و فراوانيهاي موردانتظار تفاوت کامالً معنيداري وجود دارد .از نتایج جالب
دیگر کاهش عالقۀ فرزندان به مشاغل قراردادي (عمدتاً اداري) است.
فرضيۀ چهارم پژوهش این بود که آیا بين رغبتهاي شغلي دانشآموزان با سطح سواد پدر رابطۀ معنيداري وجود
دارد .در جدول  5نتایج بررسي نشان داده شده است.
جدول  .5مقایسۀ رغبتهاي شغلی دانشآموزان برحسب سطح سواد پدر
سطح سواد  /مشاغل

واقعگرایانه

جستجوگرایانه

ابتدایی و کمتر

13

7

سیکل ،دورۀ راهنمایی

7

9

10

دیپلم

18

22

9

14

فوقدیپلم

13

16

10

22

5

لیسانس

9

33

13

37

14

6

فوقلیسانس و دکترا

5

24

9

15

5

2

60

جمع

65

111

58

117

38

31

420

X20/01=26/21

هنري

اجتماعی

متهورانه

قراردادي

کل

8

8

4

47

21

2

8

57

4

4

71

7

73
112

7

P≤0/01

df=(r-1)(c-1)=25

X2 =15/35

نتایج آزمون پرسش چهارم مبين آن است که هرچه سطح سواد پدران افزایش ميیابد ،رغبت شغلي دانشآموزان
به مشاغل جستجوگرانه و اجتماعي نيز بيشتر ميشود .همچنين  X2محاسبهشده براي جدول شمارۀ  5نشان ميدهد
که بين فراوانيهاي مشاهدهشده و فراوانيهاي موردانتظار تفاوت معنيداري وجود دارد .بدینلحاظ ميتوان گفت
نخست ،در گروههاي شغلي جستجوگرایانه و اجتماعي سطح سواد پدران باالتر از سایر گروههاي شغلي است؛
دوم ،مشاغل هنري عمدتاً موردتوجه دانشآموزاني است که سطح سواد پدران آنها در سطح متوسط به باال است
و سوم اینكه گروه شغلي واقعگرایانه بيشتر مورد توجه دانشآموزاني است که سطح سواد پدر آنان در حد متوسط
رو به پایين است.
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بحث و نتیجهگیري
بيتوجهي به استعدادها و رغبتهاي تحصيلي و شغلي دانشآموزان جوِّ غالب مدارس و جامعه است ،بهنحويکه
فضاي اصلي انتخاب شغل بيشتر متأثر از عواملي همچون منافع اقتصادي و اشتهار اجتماعي است .در چنين
فضایي ،طبيعي است که نميتوان از جوانان انتظار داشت که بهسادگي در پي کشف استعدادها و رغبتهاي خود
باشند .عالوهبراین ،تحوالت زمانه باعث شده است که تأثير عواملي همچون جنسيت ،عملكرد تحصيلي و وضعيت
خانوادگي دچار دگرگوني شود .برایناساس ،پژوهش حاضر دو نكتۀ اساسي را آشكار ساخت .اول اینكه تأثير
عوامل نخستين هنوز بر رغبتهاي شغلي پابرجا است و نميتوان آن را نادیده گرفت و دوم اینكه سمتوسوي
تحوالت مبين کاهش قدرت اثرگذاري این عوامل در بازار کار آیندۀ ایران است .همچنين یافتههاي پژوهش حاضر
را ميتوان با نگاهي تطبيقي به نتایج پژوهشهاي قبلي به تفكيك چهار عامل ،مقایسه و ارزیابي کرد.
نخستين یافتۀ پژوهش نشان ميدهد که عامل جنسيت هنوز درتعيين رغبتهاي شغلي دانش آموز اثرگذار است
و مشاوران شغلي باید به نقش آن توجه کنند .البته در پژوهشهاي متقدم

( ;Strange & Rea, 1983; Chusmir, 1990

 )Basavage, 1996; Burack et al., 1997اثر این عامل با قاطعيت بيشتر نمایش داده ميشد ،ولي در تحقيقات متأخر به
پرشدن شكاف جنسيتي در رغبتهاي شغلي اميد بيشتري وجود دارد

( Helwig, 2008; Tang et al., 2008; Abdullah

 .)et al., 2009; Hall, 2010علت این موضوع را آشكارا ميتوان در افزایش تنوع مشاغل و همچنين افزایش سطح
تحصيالت در دختران جُست .ازاینرو ،یافتههاي پژوهش حاضر از تحقيقات متأخر بيشتر پشتيباني ميکند.
همچنين پژوهش حاضر با ارائۀ این یافته که تفاوت معنيدار بين گروههاي مختلف دانشآموزي برحسب عملكرد
تحصيلي در رغبتهاي شغلي وجود دارد همسو با نتایج تحقيقات وست ( ،)1998وود و مایر ،)1999( 1اپلتون

2

( )2001و الـسامري و بنل ( )2003است .عالوهبراین ،پژوهش حاضر نشان داد که دو عامل ،سطح سواد و شغل
پدر ،همچون عوامل قبلي بر تعيين عالئق و رغبتهاي شغلي نسل جوان اثرگذارند .باوجوداین ،یافتههاي تحقيق
نشان ميدهد که این اثرگذاري لزوماً بهمعناي تبعيت از وضع فعلي پدران بهویژه ازنظر شغل نيست .یافتههاي
پژوهش نشان داد که امروزه دانشآموزان بيش از پدرانشان طالب جستوجوي مشاغلياند که دستيابي به آن
مستلزم دستيابي به سطوح باالتر دانش است .همچنين یافتهها مبين آن است که همۀ پدران صرفنظر از سطح
سواد عمدتاً طالب دسترسي بيشتر فرزندانشان به مشاغل بهترند .در هردو مورد ،یافتههاي پژوهش از نتایج ارائهشده

1. Wood and Mayer
2. Appleton
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در تحقيقات تيلور و همكاران ،)2004( 1مایبورك )2005(2و هِویت )2010( 3و پژوهشهاي داخلي (باليتيرکده ،1374
محمودي ،1374 ،ثابت ،1380 ،حسيني بيرجندي  ،1380معدندارآراني و سرکارآراني )1388 ،پشتيباني ميکند.
برپایۀ یافتههاي بهدستآمده از تحقيق حاضر ،پيشنهادهاي زیر ارائه ميشود:


توجه بيشتر مشاوران شغلي به عامل جنسيت و نقش آن در رغبتهاي شغلي دانشآموزان و برگزاري

کارگاههاي آموزشي بهمنظور درك اوضاع متحول زمانه و فهم نگاه جوانان به مشاغل مختلف صرفنظر از عامل
جنسيت؛


ارائۀ آموزشهاي مناسب به دانشآموزان بهمنظور شناخت مشاغل باتوجهبه نياز جامعه بدون اتكاء به

بزرگنمایي عامل جنسيت و کاهش اثرات منفي و تقویت ابعاد مثبت عامل جنسيت بر انتخاب شغل؛


تأکيد مضاعف بر تأثير عامل عملكرد تحصيلي همزمان با نفي تصور غلط شغل پردرآمد مساوي است با

مدرك باالتر .تبيين و توضيح عدم همبستگي بين مدرك تحصيلي با نوع شغل براي جوانان بهمنظور افزایش درك
آنان از واقعيات بازار کار؛



برگزاري کارگاههاي آموزشي براي مشاورن شغلي بهمنظور توجه بيشتر به نقش سرمایۀ انساني خانواده

در رغبتهاي شغلي والدین ،همزمان با پذیرش این واقعيت که مسيرهاي شغلي نسل جوان نباید لزوماً با نسل
سابق یكسان باشد؛



ازآنجاکه دانشآموزان به نظر و راهنمایي والدین اهميت زیادي ميدهند ،ضرورت دارد که والدین

دانشآموزان را با درنظرگرفتن استعدادها و رغبتهاي شغلي شخصي آنان و باتوجهبه امكانات و نيازهاي واقعي
جامعه راهنمایي کنند و از تالش براي تحقق آرزوهاي تحقق نایافتۀ جواني خود توسط فرزندانشان بپرهيزند؛



ارائه و برگزاري کارگاههاي علمي و آموزشي براي آشناشدن والدین و دانشآموزان با مشاغل جدید؛
تشویق دانشآموزان به جستوجو و پيگيري اطالعات تحصيليشغلي بهطور اصولي و ارزیابي از کار

آنها؛


آشناکردن و فعالکردن مشاوران مدارس با مراکز آموزشي وزارت کار و امور اجتماعي ،سازمان فنيو

حرفهاي و دیگر نهادهاي مرتبط در امر هدایت تحصيلي و شغلي؛



بهرهبرداري از امكانات رایانهاي براي ارائۀ اطالعات تحصيليشغلي؛
استفاده از امكانات وزارت کار و سازمان فنيحرفهاي در معرفي دورههاي کوتاه و بلندمدت فنيحرفهاي
1. Taylor et al.
2. Myburgh
3. Hewitt
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