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 چکیده
عوامل اجتماعی مرتبط با آن و شناخت  با هدف مطالعه ترجیحات شغلی دانشجویانحاضر تحقیق 

روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی و جامعه آماری مورد بررسی کلیه دانشجویان  صورت گرفته است.

گیری و به روش نمونه فرمول کوکرانطریق نفر از آنها از  400باشد که میمشهد دانشگاه فردوسی 

ها از پرسشنامه محقق ساخته و برای تجزیه و تحلیل داده اند. برای گردآوری دادهای انتخاب شدهطبقه

در ، در موضوع ترجیحات شغلیجامعه مورد مطاله نشان داد ها یافته شد.استفاده  spssها از نرم افزار 

بر ابعاد بیرونی و تیپ  تیپ دو ،بر ابعاد درونی تردر انتخاب شغل بیش : تیپ یکدارندکلی قرار  سه تیپ

متغیرهای خانواده، دیگر موید آنست که تاکید دارند. نتایج ابعاد بیرونی و درونی  بر سه به طور همزمان

اند باورهای دینی و رسانه های جمعی ارتباط معنادار با ترجیحات شغلی در ابعاد بیرونی و درونی داشته

ارتباط معنادار و ترجیحات شغلی  رفا با بعد درونی و متغیر دوستان با بعد بیرونیص متغیر آموزشاما 

 اند.مثبت داشته
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 مقدمه و بیان مساله -1

 را شغل انتخاب و کار اهمّّیت انسان زندگی تاریخ و است شده عجین کار با انسان حیات

 استفاده با و ویژه تفكّر بدون و هستند طبیعت مدیون را خود زندگی جانداران. دهدمی ننشا

 صرفا   وضعیت در تاریخ از کوتاهی دوران در انسان اما کنندمی زندگی طبیعت از مستقیم

 به خویش مغزی یپیچیده فّعالیّت و آگاهی و هوش بكارگیری با وی. است زیسته طبیعی

 عنوان به 1کار .(1:1375 توسلی،)است درآورده خود خدمت به را طبیعت و پرداخته ابزارسازی

 دیگر سوی( از 84:1388 حامد،) کرد پیدا معنا فرهنگ قالب در انسانی رفتار اشكال از یكی

 به منجر امر این. است متقابل نیازهای برآوردن و همیاری و همكاری مستلزم اجتماعی زندگی

 نتایج و کار کیفی و کمّی پیشرفت بر و شد مختلف هایمهارت و هاتخصّص توسعه و کار تقسیم

 (.1:1375 توسلی،) است شده افزوده آن

سبب شد که را روابط اجتماعی و اقتصادی  ،گرفت صورتتولیداتی که در تاریخ زندگی بشر 

د و جوامع اوّلیّه معموال  شغل ارثی بو درداد. های مختلف اجتماعی قرار میافراد را در طبقه

ای شغل والدین از عوامل در چنین جامعه یعنیکردند. یم دنبالفرزندان شغل پدرانشان را 

و شغل به خصوصیات  ترجیحشد اما در جوامع امروزی شغل محسوب می ترجیحمحدودکننده 

و شغل والدین از عوامل محدودکننده محسوب نمی عوامل و متغیرهای گوناگونی وابسته است

این  وگیرند که باید شغلی انتخاب کنند فراد هستند که در شرایطی قرار میشود بلكه این ا

 شود )شفیع آبادی،و... تعیین می تحصیالت، درآمدانتخاب با عناصری چون تربیت والدین، 

229:1359.) 

ی کنونی ایران و البته مهمترین موضوع بیكاری و عدم اشتغال مهمترین مسئله جامعه

های سیاسی و اقتصادی را با رهای دنیاست که در دنیای امروز نظامکشوبسیاری از مسئله 

و آثار ( »2:1393 مرکزآمار ایران، ،146:1392 )جاویدنیا و همكاران، کندچالش جدّی روبرو می

در ، های اشتغال و مبارزه با بیكاریاست کـه سیاستاجتماعی آن سبب شده -وتبعات اقتصادی

-های توسعه اقتصادیدرحـال توسـعه درکانون توجّه برنامهاکثر کشورها بویژه کشورهای 

اجتماعی آنها قرارگیرد. در ایران نیز مقوله بیكاری در شرایط کنونی به یكی از مهمترین 

                                                           
گیرد )آشفته انجام می که بوسیله انسان، حیوان، افزار، دستگاه، ماشین و... است های سنجیدهکار حرکت 1 

ترتیبی است قراردادی به منظور کار کردن برای دیگری. در جوامع جدید در بیشتر » ا  شغل (. ام1:1389ّتهرانی،

« کندخانواده ها، دست کم یک نفر از اعضای خانواده از طریق شغل خود به این منبع دست پیدا می

 بنابراین کار اعم از شغل است و قراردادی است برای کسب درآمد. (.62:1392)شریعت،
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(. براساس آمارهای رسمی 102:1384 )مقدّم تبریزی،« های دولت مبدل گردیده استچالش

( و یقینا  آمارهای غیر 1393 رکز آمار ایران،م) درصد از جمعیت فعال بیكار هستند 5/9موجود 

دهد. این معضل از یک سو به دلیل ساختار جمعیّت جوان و رسمی درصد بیشتری را نشان می

تشدید گردیده  عرضه فراوان نیروی کار و از سوی دیگر تقاضای کمتر برای نیروی کار در جامعه

 است.

میزان اشتغال یا بیكاری و میزان  آنست که در موضوع اشتغال نباید صرفا مهمنكته 

؛ زیرا نتایج بسیاری از تحقیقات )استورم و گیردهای تولید شده در جامعه مورد توجه قرار شغل

ی در چند دهه ...( و1994) ی لوبوفج(، 1986) ی و بالنچاردهرس(، 1989) دیوید کیت

موضوع اشتغال بحثی  دهند کهگذشته در کشورهای توسعه نیافته و جهان سوم، نشان می

ابعاد متفاوت آن بررسی شود. ترجیحات شغلی از مباحثی است که  پیچیده است و بایستی

شغل شایسته و متناسب  واقعیت آنست که ترجیحکمتر مورد تحقیق و پژوهش قرار می گیرد. 

انجام  در روند ، تسریعوری در جامعهتواند باعث افزایش بهرهو تخصّص فرد می عالیقبا مهارت، 

 انتخاباگر  اماای گردد؛ استعداد افراد و در کل شتاب چرخ توسعه هر جامعه شكوفاییامور، 

کاهش کارایی و ، نارضایتی شغلیپیامدهای زیادی همچون شغل به درستی صورت نگیرد 

بینظام و  اهداف، هنجارهاها، شدن افراد نسبت به ارزش سستافزایش هزینه در محیط کار، 

برای استفاده بهینه از نیروی  . لذا(135:1384 )معیدفر و همكاران، دارد جتماعی و ...ا یاعتماد

در جامعه کنونی  موثرند. ی اشخاصشغل ترجیحکه در  استمتغیرهایی  شناختانسانی نیاز به 

نظام ترجیحات و  آینده شغلو معیارهای ، ویژگی های ایران به دلیل کمبود فرصت های شغلی

شود. میقلمداد  ای درجه دومسئله فارغ التحصیالن دانشگاهیبرای بویژه  انشغلی برای جوان

که این خود آسیب های فراوانی در پی دارد. بدلیل اهمیت این موضوع سواالت اساسی زیر 

 مطرح گردید و تالش شده است تا پاسخ مناسب به آنها داده شود.

گونه است؟ در انتخاب شغل چمشهد  دانشگاه فردوسینظام ترجیحات شغلی دانشجویان 

)خانواده، آموزشی، باورهای عوامل اجتماعی کدام وهایی مدنظر است؟ ها و شاخصچه مالک

 ؟اندموثر ی دانشجویان شغل ترجیحاتبر دینی و دوستان فرد( 

 

 پیشینه پژوهش  -2

بندی  جمعدر ادامه به سپس مباحث نظری، های مرتبط، پژوهشابتدا در این بخش 

 شود.های تحقیق ارائه میو نهایتا فرضیهتجربی و نظری پیشینه 
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و « رضایت از زندگی»، « رضایت از خانواده»تحقیقی نشان داد که میزان در ( 1388حامد )

ها رابطه دارد. همچنین بحران ارزش« نگرش به کار»با نوع « نگرش به مردم و آینده شهر»نیز 

صورت نگیرد و جوانان به عنوان ماحصل این  پذیری به درستیموجب می شود فرایند جامعه

 کردن نگرش مثبت به کار نباشد.فرایند قادر به درونی

که از نظر دانشجویان کسب موقعیّت  ندپژوهشی نشان داددر ( 1392معمارپور و همكاران )

قابل قبول اجتماعی، اطمینان از آینده شغلی و درآمد مناسب از عوامل مهم در انتخاب رشته 

. از اما در این میان بین دو جنس در این خصوص تفاوتی وجود ندارد پزشكی بوده استندندا

پزشكی، تفاوت بین دو جنس وجود نداشته لحاظ مهمترین عوامل موثر در انتخاب رشته دندان

 است.

های نشان داد ماهیّت شغل، شرایط فیزیكی شغل، ویژگی خود تحقیق در ( 1392یاوری )

همچنین عامل سازگاری شغل و  .داری داردبا تعهّد رابطه مثبت و معنی همكاران و مدیران

 شخص با تعهّد به صنعت رابطه معنادار منفی دارد.

شغلی، پیشرفت، نوع کار، شرکت، ( نشان داد برای مردان امنیّت1978) 1جرجنسنتحقیق 

مهم است اب شغل در انتخمیزان پرداختی، همكاران، سرپرست، منافع، ساعات کار و شرایط کار 

کنند بعد دهند. آنان ابتدا به نوع کار توجّه میدر صورتی که زنان به نوع کار بیشتر اهمّیّت می

شغلی، پیشرفت، شرکت، میزان پرداختی، همكاران، سرپرست، منافع، ساعات کار و به امنیّت

 شرایط کار. 

اتی شغلی با های ذگرایش مشخص شد که ( 2012) 2،فلستد و گرینگلیدر پژوهش 

پیشرفت شغلی با مهارت، و  افزایش سطح تحصیالت، تشویق والدین به تحصیل همبستگی دارد

 های یادگیری، میزان درگیری با همكاران، افزایش درآمد و امنیّت کاری رابطه دارد.فرصت

های خلقی همچنین ویژگینشان دادند که ( در تحقیقی 2013) 3کرمانوگلوباسلونت و 

دارد مطلوب اثر در رابطه با اهمّیّت پنج ویژگی مختلف شغل شان پذیری بر نظرات عهتجربه جام

های شغلی)شامل امنیّت و درآمد باال( عوامل خلقی بررسی مورد به مورد نشان داد که ویژگی و

دهند دهد. کارمندان بیشتر به صفاتی اهمّیّت میتاثیر قرار میهای کار را تحتو روحی ویژگی

ورد آنها بیشتر نگران هستند. برای مثال زنان شاغل بیشتر نگران این هستند که وظایف که در م

های یادگیری را بیشتر ارزش خانوادگی و کاری را با هم ترکیب کنند، کارمندان جوان فرصت

                                                           
1 Jorgensen 
2 Gallie D, Felstead A, Green F 
3 Baslevent C, Kirmanoglu H 
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بینی کنیم که توانیم پیشپذیری، ما مینهند و نگران هستند. با توجه به تجارب جامعهمی

تر است. نتیجه کلی اینست که نظریه اند مهمبرای کسانی که در گذشته بیكار بوده شغلیامنیّت 

بندی ترجیح داده مراتب نیازها در زمینه نگرش به کار معتبر است؛ به عبارت دیگر رتبهسلسله 

 بینی است.های شغلی، کامال  قابل پیششده نگرش

د اشاره قرار می گیرد. پارسونزدر در ادامه برخی از مباحث نظری مطرح در این حوزه مور

تواند به جای شخص دیگر تصمیم بگیرد عامل معتقد است که هیچ فردی نمی-تئوری خصیصه

هایی که به او که چه شغلی را انتخاب کند بلكه هر فرد بیاید منافع خود را با توجه به توصیه

 .شود تشخیص داده و ترجیحات شغلی خود را بسازدمی

انتخاب یک شغل مهمتر از بدست  :بر این مفروضات متكی است «عامل–خصیصه» نظریه

عامل، انتخاب شغل که بزرگترین و مهمترین -در نظریه خصیصه. آوردن آن شغل است

. دهد که فرد در ابتدای ورود به دنیای کار استگیری زندگی است معموال  زمانی رخ میتصمیم

دهد و چرا و شخص آگاه است چه انجام میداند وی انتخاب شغل را یک عمل آگاهانه می

بر اساس این نظریه فرد پس از مواجه شدن با ضرورت اشتغال و انتخاب . کندچنین اقدام می

پردازد و اطالعات الزم را در هایش میها و ضعفشغل، به طور آگاهانه به تجزیه و تحلیل توانایی

و منطقی، ترجیحات شغلی خود را در  کند و پس از یک استدالل عقالنیمورد مشاغل کسب می

 :یابد. پارسونز برای چگونگی فرایند انتخاب شغل به سه بعد اساسی اشاره داردمی

در این مرحله است . های فردها و محدودیتها، استعدادها، رغبتشناسایی کامل توانایی -1

 .که کنشگر باید ترجیحات شغلی خود را مشخص کند

ف و آگاهی از عواملی که در رسیدن به موفقیت  و رضایت شغلی شناسایی مشاغل مختل -2

شوند و عواملی که در در این مرحله متناسب با ترجیحات شغلی، مشاغل شناسایی می. موثرند

 .شوندرسیدن به موفقیت و رضایت شغلی موثر هستند، شناسایی می

)شفیع .مل شغلعقالنی بین خصوصیات شخص با عوا -استداللی -ایجاد سازش منطقی -3

خواهد دست به انتخاب شغل بزند باید ؛ به عبارت دیگر هر فردی که می(299:1391آبادی، 

 فرایند باال را طی کند.

به نظر او این . کنددر نظریه خود بر نقش تربیتی والدین در دوران کودکی تاکید می 1رو

ت به تفاوت در نوع های دوران کودکی و در نهایهای رفتاری به تجارب و آموزشتفاوت

به عبارتی بخشی از ترجیحات شغلی به دوران کودکی و نقش . شودشخصیت آنان مربوط می

                                                           
1 Roe 
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 کی ،سازمان نیازها و شیوه زندگیبا توجه به  یفرد هر .گرددتربیتی والدین در آن دوران برمی

 (.387:1391 )شفیع آبادی،دینمایم نیخود مع یرا برا یاو حرفه یشغل یهاحیسلسله ترج

که جریان رشد انسان فرآیندی پیوسته و تكاملی است و انتخاب معتقد است  1گینزبرگ

های فردی، واقعیات محیطی، باشد و با عواملی نظیر ارزششغل نیز نظیر رشد، فرآیندی می

های تربیتی بستگی کامل دارد. انتخاب شغل فرآیندی است که در طی عوامل عاطفی و فرصت

پذیرد و در این دوره فرد بین انتظارات، امكانات و خصوصیات فردی م میدوره معینی انجا

آورد. این دوره قابل بازگشت نیست. بر این اساس، ترجیحات شغلی سازش و توافق بوجود می

فرایندی پیوسته و تكاملی است و ارزش ها، محیط اجتماعی و تربیت بر آن تاثیر 

)شفیع آبادی، سازندواره های کنشگر را میدتای دارد و اینها است که عاکنندهتعیین

319:1391 .) 

ی همخوانی شغل و شخصیت است دیدگاه گیری شغلی که نظریهی تصمیمدر نظریه2هالند

خود را بر مبنای دو اصل استوار نموده است: اول اینكه انتخاب شغل و حرفه به نوع شخصیت 

دوم اینكه انتخاب شغل و حرفه  .آیدحساب میفرد بستگی دارد و راهی برای ابراز وجود فرد به 

های زیاد در به اعتقاد هالند با وجود پیشرفت .ی مستقیمی با طرز تلقی و گرایش فرد داردرابطه

بینی شغل فرد، پرسش در مورد ترجیحات علومی همچون آمار، هنوز هم بهترین راه برای پیش

های شغلی فرد را بدست ا و گرایشهتوان رغبتشغلی اوست و لذا از طریق مصاحبه می

 (. 837:1391)شفیع آبادی، آورد

گیری رویكردی مبتنی بر استفاده از تاکید بر آنست که تصمیم 3ی تیدمن و اوهارودر نظریه

-گیریبه بیان دیگر، از طریق تصمیم. دانش و اطالعات برای انتخاب و یا حل یک مشكل است

های متناسب و رضایت حلهای فرد و جامعه، راهبه ارزشبا توجه  -که مهارت پیچیده ای است

داند تیدمن انسان را موجودی منحصر به فرد و متمایز می .گیردبخش در دسترس فرد قرار می

براساس نوع خویشتن . گیری در مسیر انتخاب و رشد شغل اعتقاد جدّی داردو به فرایند تصمیم

ی گذر از مسیر رشدی انتخاب شغل مشخص پنداری و توجه به شرایط اجتماعی چگونگ

برای سازش بین عوامل فردی با عوامل . شودگردد و در نهایت فرد به انتخاب شغل موفق میمی

به بیان دیگر چگونگی . گیری مناسب و سنجیده قادر باشداجتماعی، انسان باید به تصمیم

ندن مراحل رشد، خصوصیات گیری انسان تحت تاثیر تجارب حاصل از نحوه گذرافرایند تصمیم

                                                           
1 Ginsburg 
2 Haland 
3 Tidman & Oharo 
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بر اساس نظریه تیدمن و اوهارو عوامل اجتماعی و ؛ گیردارثی و فشارهای اجتماعی قرارمی

پردازان تجارب، خصوصیات ارثی از نگاه این نظریه. اندفردی در ساختن ترجیحات شغلی دخیل

  (.430:1391)شفیع آبادی،  کنندو فشارهای اجتماعی ترجیحات شغلی رامشخص می

که برای  گیردمی در نظر کار برای اصلی بعد چهار نظم، شناسیجامعه کتاب در چلبی

 بعد اثباتی، بعد :از عبارتند اصلی بعد چهار. شناخت عناصر ترجیحات شغلی کاربرد دارد

این مقاله تاکید بر بعد اجتماعی  موضوع به توجه با. فرهنگی بعد و اجتماعی بعد شخصیتی،

 است.

 اجرایی هایضمانت کار، شرایط هاست:دارای این شاخص چلبی نگاه از کار اجتماعی بعد

 تسهیالت و امكانات دارد: وجه نیز خود چهار کار شرایط .کار کار و هنجارهای تعهدات کار،

 کار. کار و زمان رفاهی، تقسیم تسهیالت و ابزاری، امكانات

 دستمزد، امنیّت ن وجوه است:اجرایی است که دارای ای ضمانت دومین بعد اجتماعی کار،

است که این  تعهد کاری کار، اجتماعی بعد شغلی است. دیگر رضایت و کاری احترام کاری،

 بعد ای. چهارمینو تعهد رابطه سازمانی ای، تعهدحرفه شود: تعهدکاری، تعهدوجوه را شامل می

 کار، هنجارهای ایرویه هنجار است که وجوه متفاوت آن عبارتند از: کار هنجار کار، اجتماعی

 قانونی و اجتماعی. اخالقی، هنجار

 انرژی تخصیص نوعی مستلزم کار زیستی، بعد در. است فعالیّت نوعی کار فیزیكی، بعد در

 کار. است نهفته ادعا نوعی کار در ضمنی یا صریح طور به ضمنا . است جسمانی انرژی یا فكری

 و در نهایت مطلوب وضع به موجود وضع از تغییر یعنی؛ دارد تغییر و سازندگیی داعیه نفسهفی

 .است غایی هدف نوعی حائز بالقوّه و تجریدی صورت به کار

 که رودمی انتظار باشدداشته  حضور کار ابعاد همه اگر که است چند بعدی مقوله یک کار

 دود سازیمح ضرایب که دارد آن به بستگی همگی اینها. کند پیدا افزایش آن کیفیّت و کمّیت

 کنش و سنتی کنش متقابل نفوذ طریق از دو هر ساختاری توانا سازی ضرایب و ساختاری

 تقابل صورت کار اینصورت غیر در. باشندداشته  حضور کار در متعادل صورت به همزمان ابزاری

 دهدمی دست از جامعه در را خود کیفیّت و کمّیت کار میزان همان به و گیردمی خود به

 (.182-1375:162 چلبی،)

جمع بندی پیشینه تجربی و نظری: با مرور تحقیقات داخلی مشخص شد که شغل به لحاظ 

اجتماعی به صورت دقیق و منسجم مطالعه نشده است به طوریكه در حدّ رضایت شغلی و 

شود. اکثر تحقیقاتی داخلی ها مدام تكرار میرود و در همین حوزهمی انگیزه در کار پیش

؛ 1388 زاده،آم؛ اعظ1381 در محیط های دانشگاهی بوده است)رضی، مقطعی و
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 ،جارللهی(، همچنین چند مورد مربوط به کار زنان بوده است)1391،؛ لیث1386جواهری،

(. توجه به موضوع ترجیحات شغلی و 1385 ؛ رستگارخالد،1387 ،جوکار آراستی و ؛1374

ی این تحقیق بوده است که کمتر بدان تقسیم بندی ماهیت شغل از ضرورت ها و نوآوری ها

 توجه شده است.

دهد که بیشتر مطالعات طولی و پیمایشی بوده و این مرور تحقیقات خارجی نشان می

شروع شده است و غنای بیشتری نسبت به مطالعات داخلی دارد. در  1950مطالعات از دهه 

(، ترجیحات 1994)1و تای، هیلف تنسی این تحقیق با در نظر داشتن تقسیم بندی آمابایل

شغلی به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم شد. در ترجیحات درونی، فرد بواسطه احساسات 

یابد و در درونی )نظیر میل به موفقیت، میل به کسب تجربه و ...( به شغلی خاص گرایش می

ین از ترجیحات بیرونی، فرد برای دسترسی به عوامل بیرونی )نظیر دریافت تشویقی یا تحس

و  )عمادی فه ای خاص گرایش می یابدسوی رئیس خود و یا اجتناب از تنبیه و...( به حر

 (.102:1392 ،پورکیانی

دهد که عوامل متنوّعی با ترجیحات شغلی در ارتباط است؛ چند مطالعات داخلی نشان می

حصیلی، اند عبارتند از: مدرک تمورد از این عوامل که در تحقیقات داخلی شناسایی شده 

-های جنسیّتی، سن، درآمد والدین، طبقه اقتصادیتحصیالت والدین، فقر اقتصادی، کلیشه

شغلی، نیازها )درآمد، خودشكوفایی، احترام، انعطاف شغلی، ها، امنیّتاجتماعی، تضاد نقش

ساعات کاری مناسب(، همكاران، خانواده و شبكه روابط اجتماعی. چلبی نیز بر بعد اجتماعی 

نظریات پارسونز، رو،  در بررسی ظیر همكاران، درآمد، امكانات و تسهیالت تاکید دارد.کار ن

باورهای های جمعی، خانواده، دوستان، رسانهمتغیرهای چون و تیدمن و اوهارو  هالند، کینزبرگ

نظریات در نظر داشتن با در مجموع . مورد توجه قرار گرفتدر ترجیحات شغلی  دینی و آموزش

 های زیر استخراج و مورد آزمون قرار گرفتند.ذکر شده فرضیه و تحقیقات

 .دارد رابطه معناداری وجود( درونی وبیرونی) ترجیحات شغلی وآموزش بین نقش  -

 .رابطه معنادار وجود دارد( درونی و بیرونی) بین نقش خانواده و ترجیحات شغلی -

 بطه معنادای وجود دارد.بین نقش دوستان و ترجیحات شغلی )درونی و بیرونی( را -

 و ترجیحات شغلی )درونی و بیرونی( رابطه معنادای وجود دارد. باورهای دینیبین نقش  -

های جمعی و ترجیحات شغلی )درونی و بیرونی( رابطه معنادای وجود بین نقش رسانه -

 دارد.

                                                           
1 Amabile T. M, Hill K. G, Hennessey B. A, Tighe E. M 

http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6409&click=byline
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 دانشجویان دختر و پسر ترجیحات شغلی )درونی و بیرونی( متفاوتی دارند. -

اجتماعی اقتصادی مختلف ترجیحات شغلی )درونی و بیرونی(  طبقهانشجویان با د -

 متفاوتی دارند.

دانشجویانی که دارای سابقه کار یا عدم سابقه کار هستند از ترجیحات شغلی )درونی و  -

 بیرونی( متفاوتی برخوردارند.

 

 تحقیق روش -3

سال ی مختلف هایورودی و کلّیه دانشجویان مقاطع تحصیلجامعه آماری این پژوهش 

. با توجه به آمار ارائه شده از سوی مرکز باشدیمفردوسی مشهد  دانشگاه1393-94تحصیلی 

اند. برای تعیین حجم نمونه نفر بوده 21178آمار دانشگاه فردوسی در این سال کل دانشجویان 

نظر گرفته در  96/1با درصد برابر  95با حدود اطمینان  tاز فرمول کوکران استفاده شد. مقدار 

 .(129: 1388)سرایی،  شد

 

 1393-94: توزیع جامعه و نمونه آماری دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 1جدول 

جمع 

 فراوانی

های دانشکده پسران دختران

 منتخب
 هادانشکده

 هایرشته

 فراوانی درصد فراوانی درصد آموزشی

 مهندسی -فنی 80 53 72 47 152
علوم، ریاضی، 

 معماری و مهندسی

علوم ریاضی 

 و فنی

96 70 67 30 29 
 -منابع طبیعی

 کشاورزی

دامپزشكی، 

کشاورزی، منابع 

 طبیعی

 علوم تجربی

152 74 112 26 40 
ادبیات و علوم 

 انسانی

ادبیات، الهیات، علوم 

 شناسیاداری، روان
 علوم انسانی

 
ها بر اساس سه گروه ها ابتدا دانشكدهنفر بود و برای انتخاب نمونه 400نمونه مورد مطالعه 

بندی شدند. پس از تعیین حجم آزمایشی علوم ریاضی و فنّی، علوم تجربی و علوم انسانی دسته

2 2 2 

2 2 

s t Nd 

s Nt 
n 
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ای به (، در هر گروه آزمایشی دانشكده1ها )نمونه گیری طبقه اینمونه برای هر یک از دانشكده

ای متناسب با درصد دانشجویان هر دانشكده از کل اقدام شد و مونهتصادف انتخاب شد و ن

استفاده شد. تا هر نمونه ممكن با حجم معیّن، شانس 2گیری تصادفی سادهنهایتا  از روش نمونه

 (. 258:1390انتخاب مساوی داشته باشد )بلیكی، 

تفكیک  به 1393-94توزیع جامعه و نمونه آماری دانشگاه فردوسی در سال تحصیلی 

های آموزشی، دانشكده های موجود، دانشكده های منتخب و فراوانی و درصد دانشجویان رشته

 نشان داده شده است. 1در جدول 

آوری اطالعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد طیف مورد استفاده نیز جهت جمع

نظران مربوطه ه به صاحبو با مراجع 3گیری از نوع صوریباشد. اعتبار ابزار اندازهلیكرت می

نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ حاصل شد. در مورد متغیرهای  4حاصل شده است. روایی

مستقل میزان آلفای مورد قبول در علوم اجتماعی حاصل شد. و ضریب آلفای متغیر وابسته 

صر بعد از شناخت عنا ،ترجیحات شغلی( سنخ)یالگو یافتن برای می باشد. 71/0تحقیق نیز 

سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی . سازی شدترجیحات شغلی درونی و بیرونی گویه

به . تعداد الگوهای پنهان در ترجیحات شغلی استخراج شد که سه الگوی پنهان مالحظه شد

در  5هاجهت اینكه ماهیّت هرکدام از اینها مشخص شود با استفاده از دستور مقایسه میانگین

 هر یکترتیب برده شد سپس تالش شد تا ها پی به ماهیّت هرکدام از این دستهSpss نرم افزار 

 هر یک بر اساس میانگین  در مرحله بعد. بندی های مشخص گردد دستهاز این عناصر در این 

 .مرتب شدندترتیب  به از عناصر،

 

 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم و متغیرها -3-1

 است. (6611:1377 دهخدا،)دیگر از جهت صفت یا چیزی : برتری چیزی بر چیزترجیح

است که منظور، برتری دادن برخی از صفات و استفاده شده« ترجیحات» یقتحقعنوان  در

ویژگی های یک شغل نسبت به سایر صفات و ویژگی های آن از سوی فرد است و این انتخاب و 

.با مطالعه مبانی نظری و تجربی برتری دادن حالت سلسله مراتبی و اولویت بندی شده دارد

                                                           
1 Staritified Sampling 
2 Simple Random Sampling 
3 Face Validity 
4 Relibility 
5 Compare Means 
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موجود متغیر وابسته ترجیحات شغلی به دو معیار درونی و بیرونی تقسیم و مورد سنجش قرار 

 گرفت.

: منظور برتری دادن شاخص ها، صفات و ویژگی های درونی ترجیحات شغلی درونی

یری و زمان کار( پذشغل )کسب تجربه، کار مشخص و تكراری، میل به موفّقیّت، لذّت، مسئولیّت

 از سوی فرد است که در مواجه و یا انتخاب یک شغل خاص رخ می دهد.

 

ها، صفات و ویژگی های بیرونی : منظور برتری دادن شاخصترجیحات شغلی بیرونی

دولتی(، منزلت شغلی  -)خصوصی شغل )درآمد، امنیت شغلی، امكانات و تسهیالت، نوع شرکت

ر، سرپرست و همكاران( از سوی فرد است که در مواجه و یا مهارت و توانایی، هنجارهای کا

 انتخاب یک شغل خاص رخ می دهد. 

 

با توجه به مبانی نظری و تجربی تحقیق ترجیحات درونی تحقیق شامل شاخص های: 

پذیری و زمان کار است و کسب تجربه، کار مشخص و تكراری، میل به موفّقیّت، لذّت، مسئولیّت

بیرونی عبارتند از: درآمد، امنیت شغلی، امكانات و تسهیالت، نوع  شاخص های ترجیحات

دولتی(، منزلت شغلی مهارت و توانایی، هنجارهای کار، سرپرست و  -)خصوصی شرکت

 همكاران. هر یک از این شاخص ها با سواالتی و براساس طیف لیكرت مورد سنجش قرار گرفت.

 

تواند نقش نمایند میدر آن رشد می : بستر و محیط مذهبی که اشخاصدینیباورهای 

گیری باورها و عقاید افراد در جهت گرایش به سمت شغل خاصی داشته باشد. این مهم در شكل

متغیر با سواالتی چون؛ میزان حضور در اماکن مذهبی، میزان حضور در مجالس مذهبی، 

خاص بدلیل تناسب بین توصیه های مذهبی با شغل مورد نظر، هدایت فرد به سوی شغل 

 ، عملیاتی و مورد سنجش قرار گرفت.دینیباورهای 

 

گیری تفكّرات، عالیق، ترین عوامل در شكل: خانواده به عنوان یكی از اساسینقش خانواده

پذیری اشخاص است. در این تحقیق اعتقاد بر آن است ترجیحات و به طور کلّی فرایند جامعه

شغلی افراد نقش اساسی دارند و نوع نگاه و برداشت دهی ترجیحات که اعضای خانواده در شكل

یابی به شغل خاص هدایت یا تواند اشخاص را به سمت دستوالدین و سایر اعضای خانواده می

 دور نماید.
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چون؛ میزان مشورت فرد با خانواده در امور مختلف از جمله شغل،  یاین متغیر با آیتم های

ل آینده، میزان حساسیت خانواده نسبت به مباحثات مطرح در خانواده در خصوص شغ

مشخصات شغل فرد و توصیه های اعضای خانواده در مورد شغل انتخابی، عملیاتی و مورد 

 سنجش قرار گرفت.

پذیری است. در این : گروه دوستان از دیگر عوامل مهم در فرایند جامعهنقش دوستان

غلی دانشجویان مورد توجّه قرار گیری ترجیحات شتحقیق تالش شد تا نقش دوستان در شكل

گیرد. جهت عملیاتی کردن این متغیر از آیتم های چون؛ تقلید از دوستان در امور مختلف، 

صحبت با دوستان در مورد شغل آینده، گرایش به مشاغلی که دوستان فرد دارند، میزان اهمیت 

 نظرات دوستان فرد برای وی استفاده گردید.

ها بسیار مورد توجّه هستند و بویژه نوجوانان و روزه رسانه: امنقش رسانه های جمعی

های ها اختصاص میدهند. بدون شکّ بسیاری از نگرشجوانان وقت زیادی به استفاده از رسانه

گیرند. موضوع ها و اشخاص دیگر از این عامل مهم اثر میمثبت و منفی اشخاص به اشیاء، پدیده

ها در نیست. نوع و منزلت و نحوه نمایش مشاغل و حرفهترجیحات شغلی از این امر مستثنی 

دهی به نگرش اشخاص در جهت عالقه یا عدم عالقه اشخاص موثّر تواند در شكلها میرسانه

های ارتباطی هستند های جمعی را بدین شكل تعریف کرده است: رسانهواقع شود. لومان رسانه

ند و برای اشاعه ارتباط به استفاده از ابزار و که به کنش بین فرستنده و گیرنده وابسته نیست

 (.391:1391 اند )ایشل،های فنّی گوناگون وابستهدستگاه

های مختلف، ی چون؛ میزان استفاده از رسانهیهات عملیاتی شدن این متغیر از آیتمجه

ای نههای رساای، میزان عالقه و پیگیری برنامههای مختلف رسانهمیزان پیگیری دقیق برنامه

ها استفاده گردید. که از طیف لیكرت های کارآفرینی رسانهمربوط به معرفی مشاغل، برنامه

 استفاده شد.

گیری بوم بر شكلهای موجود نقش محیط و زیست: مطابق با تئوریآموزشنقش 

گرایشات و ترجیحات اشخاص بسیار اساسی است. بر همین اساس محیط آموزشی نقش مهمّی 

 به افكار و گرایشات دانشجویان به انتخاب شغل و حرفه خاص دارند.دهی در جهت

ی چون؛ میزان حضور در دانشگاه، محتوای متون درسی دانشگاه، یاین متغیر با آیتم ها

های اساتید در مورد شغل آینده عملیالتی و مورد سنجش قرار معاشرت با اساتید و توصیه

 گرفت.
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ها، طرز تفكّر و سالیق اشخاص متاثّر اعمال و کنشبسیاری از  :اقتصادی-اجتماعی طبقه

هایی چون میزان درآمد، سنجش این متغیر شاخص در اقتصادی آنان است. -از طبقه اجتماعی

 تحصیالت و شغل سرپرست خانوار مورد توجه قرار گرفت.

در این مفهوم به دنبال سنجش تجربه شخص در زمینه شغلی خاص بودیم  :سابقه کار

دهی به ترجیحات شغلی فرد موثر دیم داشتن تجربه قبلی در شغل خاص به شكلچون معتق

سابقه کار افراد برحسب تعداد ماه های که فرد مشغول آن بوده است  مورد سنجش قرار است. 

 گرفت.

 

 های پژوهشیافته -4

سن اند. میانگین درصد زن بوده 6/61مرد و  درصد 7/37به طور کلی از نمونه مورد مطالعه، 

 72درصد( در مقطع کارشناسی مشغول تحصیل بودند.  77)سال و اکثریت  22پاسخگویان 

درصد غیربومی بودند.  4/22درصد بومی و  6/77درصد شبانه،  24درصد دانشجویان روزانه و 

درصد فاقد سابقه کار  8/61کنند. درصد دانشجویان خود را در طبقه متوسط ارزیابی می 80

 ماه بوده است. 27اند و میانگین سابقه آنان رصد تجربه کار قبلی داشتهد 3/33بوده اند، 

های ترجیحات شغلی دانشجویان مورد بررسی بود و اولین سوال و هدف تحقیق شناخت تیپ

ها و صفاتی را در انتخاب شغل خود مد نظر دارند. نتایج مربوطه اینكه نمونه تحقیق چه شاخص

 تحلیل از استفاده با شغلی ترجیحات عناصربعد از شناسایی آورده شده است.  (2)در جدول

 جهت. و تیپ کلی بود الگو سه استخراج گردید که ترجیحات در پنهان الگوهای اکتشافی عاملی

به طور  .استفاده شد Means Compare دستور از باهر یک از این الگوها  ماهیّت پی بردن به

ه مورد مطالعه با سه تیپ روبرو هستیم که در گروه در جامع بدست آمده، اساس نتایج برکلی 

در تیپ دو گیرند، های اوّل قرار میدر رتبه اوّل ترجیحات درونی شغلی بیشتر مد نظرند و

 معیارهایگیرد و تیپ سه به ترکیبی از های باالتر قرار میترجیحات شغلی بیرونی در رتبه

 د. درونی و بیرونی در ترجیح شغلی خود اشاره دارن
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 های ترجیحات شغلیهای توصیفی تیپآماره :2جدول

 میانگین 3 تیپ میانگین 2تیپ  میانگین 1تیپ 

 3 /1 لذّت 3 /5 امكانات و تسهیالت 3 /7 کسب تجربه

 3 مسئولیت پذیری 3 /3 درآمد 3 /4 مسئولیت پذیری

 3 کار مشخص و تكراری 3 /2 شغلیامنیّت 3 /3 لذّت

 2 /9 مهارت و توانایی ها 3 /2 پذیریمسئولیّت 3 /2 شغلیامنیّت

 2 /8 میل به موفقیت 3 /1 مهارت و توانایی ها 3 /2 امكانات و تسهیالت

 2 /7 کسب تجربه 3 /08 لذّت 3 /1 مهارت و توانایی ها

 2 /7 همكاران 3 /02 هنجارهای کار 3 /1 هنجارهای کار

 2 /7 نوع شرکت 3 یکار مشخص و تكرار 3 /16 کار مشخص و تكراری

 2 /6 بعد فرهنگی 2 /9 کسب تجربه 3 میل به موفقیت

 2 /6 هنجارهای کار 2 /9 همكاران 3 /14 همكاران

 2 /5 شغلیامنیّت 2 /9 میل به موفقیت 8/2 بعد فرهنگی

 2 /5 منزلت شغلی 2 /8 منزلت شغلی 7/2 منزلت شغلی

 2 /4 درآمد 2 /7 بعد فرهنگی 2 / 4 سرپرست

 2 /4 زمان کار 2 /7 نوع شرکت 2 /3 ان کارزم

 2 /3 امكانات و تسهیالت 2 /3 زمان کار 2 /1 نوع شرکت

 2 /2 سرپرست 2 /04 سرپرست 2 /13 درآمد

ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و ترجیحات شغلی بیرونی و  :3جدول

 درونی

 داریسطح معنا ضریب همبستگی ترجیحات شغلی متغیر وابسته

 آموزش
 5/0 033/0 بیرونی

 000/0 156/0 درونی

 خانواده
 000/0 164/0 بیرونی

 000/0 230/0 درونی

 دوستان
 000/0 279/0 بیرونی

 919/0 005/0 درونی

 باورهای دینی
 000/0 127/0 بیرونی

 000/0 204/0 درونی

 های جمعیرسانه
 000/0 103/0 بیرونی

 04/0 097/0 درونی



 ...................143 

 
 

 

 5تا  1جهت آزمون فرضیه های  آورده شده است.آزمون فرضیه های تحقیق نتایج ادامه در 

و ترجیحات بیرونی و  آموزشاز آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. در ارتباط با متغیر 

و ترجیحات شغلی  متغیر آموزش( مشخص شد که مقدار ضریب همبستگی بین 3درونی)جدول

 و 156/0باشد و این ضریب در ترجیحات شغلی درونی می 5/0 و معناداری آن 033/0بیرونی 

و  آموزشتوان گفت که بین است. بر این اساس می 05/0سطح معناداری این آزمون کمتر از 

 وجود دارد. رابطه معنادارعدم رابطه و با ترجیحات درونی  ترجیحات شغلی بیرونی

ی و درونی مشخص شد که مقدار در ارتباط با متغیر نقش خانواده و ترجیحات بیرون -

و سطح معناداری آن  164/0ضریب همبستگی بین نقش خانواده و ترجیحات شغلی بیرونی 

و سطح معناداری این آزمون  230/0باشد و این ضریب در ترجیحات شغلی درونی  می 000/0

نی شغل ترجیحات بیرونی و درو با هر دو بعدخانواده متغیر است. بنابراین  000/0کمتر از 

 در بعد درونی بیشتر بوده است. ارتباطو البته این  بوده مرتبط

در ارتباط با متغیر نقش دوستان و ترجیحات بیرونی و درونی مشخص شد که مقدار  -

 000/0و معناداری آن   279/0ضریب همبستگی بین نقش دوستان و ترجیحات شغلی بیرونی 

و سطح معناداری این آزمون کمتر از  005/0نی باشد و این ضریب در ترجیحات شغلی درومی

ارتباط مالحظه  یترجیحات شغلبیرونی بعد و دوستان بین متغیر این اساس  است. بر 919/0

 در ترجیحات درونی مالحظه نشده است. ارتباطاما این  شد،

و ترجیحات بیرونی و درونی مشخص شد که  باورهای دینیدر ارتباط با متغیر نقش  -

و معناداری آن  127/0و ترجیحات شغلی بیرونی  باورهای دینیریب همبستگی بین مقدار ض

 000/0با سطح معناداری  204/0باشد و این ضریب در ترجیحات شغلی درونی  می 000/0

اما با هر دو معیار بیرونی و درونی مرتبط بوده متغیر باورهای دینی اساس این نتایج  است. بر

 بیشتر بوده است.ترجیحات شغلی رونی د معیار با  ارتباطاین 

در ارتباط با متغیر رسانه ها و ترجیحات بیرونی و درونی مشخص شد که مقدار ضریب  -

 می 000/0و معناداری آن  103/0همبستگی بین رسانه های جمعی و ترجیحات شغلی بیرونی 

ست. بر این ا 04/0با سطح معناداری  097/0باشد و این ضریب در ترجیحات شغلی درونی 

بیرونی  بعد با ارتباطبوده اما این  مرتبطهر دو بعد ترجیحات با های جمعی اساس رسانه

 .بیشتر بوده استترجیحات 
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 یت( بر حسب جنسیرونیو ب ی)درون یشغل آزمون مقایسه میانگین ترجیحات :4جدول

ابعاد ترجیحات 

 شغلی

ترجیحات 

 شغلی
 میانگین

انحراف 

 معیار
 (Tمقدار)

سطح 

 عناداریم

ترجیحات 

 شغلی)بیرونی(

 8/ 52 59/ 29 پسر
847  /0- 397 /0 

 8/ 48 60/ 02 دختر

ترجیحات 

 شغلی)درونی(

 9/ 79 64 /126 پسر
43  /2- 015 /0 

 8/ 94 66/ 42 دختر

 
دانشجویان دختر و پسر در بعد بیرونی ترجیحات شغلی با هم تفاوت  (4)براساس نتایج جدول -

ندارند اما در بعد درونی این تفاوت معنادار است و دختران گرایش بیشتری به شاخص معناداری 

 ها و ابعاد درونی شغل دارند.

 
اجتماعی اقتصادی طبقهحسب  بر یشغل آزمون تحلیل واریانس ترجیحات :5جدول

 (F) مقدار انحراف معیار میانگین طبقه ابعاد ترجیحات شغلی
سطح 

 معناداری

 یرونی(ترجیحات شغلی)ب

 11/ 09 56/ 25 باال

 8/ 62 59 متوسط 0/ 02 3/ 93

 7/  81 60/ 8 پایین

 ترجیحات شغلی)درونی(

 12/ 91 64/ 48 باال

 8/ 78 66/ 09 متوسط 0/ 5 0/ 619

 9/ 46 65/ 08 پایین

 اقتصادی با-اجتماعی طبقهنتایج مربوط به ترجیحات شغلی دانشجویان با  (5)درجدول 

ترجیحات بیرونی  معیاراستفاده از آزمون آنالیز واریانس گزارش شده است. براساس نتایج در 

دانشجویان  ،آزمون های تعقیبی . بر اساس نتایجدانشجویان طبقات مختلف با هم متفاوتند

بیرونی شغل آینده خود نظر دارند. در  معیارهایطبقه باال نسبت به دو طبقه دیگر کمتر به 

 یحات درونی اما نتایج معنادار نشده و تفاوتی از این حیث بین افراد وجود ندارد.خصوص ترج

از درآمد، تحصیالت و شغل سرپرست خانوار  طبقه اجتماعیبرای عملیاتی کردن مفهوم 

 درآمد و تحصیالت با سپس و شد بندی رتبه خانوار سرپرست این فرایند شغلشد. در  استفاده
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 هم با  Spss افزارنرم در Compute دستور از استفاده با و شد تبدیل Z نمره به سرپرست

 .شدند سطح هم شاخص سه این ترکیب، برای.  شدند ترکیب

 بیرونی( بر حسب سابقه کار و  ی)درون یشغل آزمون مقایسه میانگین ترجیحات :6جدول

 بعاد ترجیحات شغلیا
ترجیحات 

 شغلی
 میانگین

انحراف 

 معیار
 (Tمقدار)

سطح 

 ریمعنادا

 ترجیحات شغلی)بیرونی(
 8/ 81 37/59 یبل

727 /0 467 /0 
 8/ 41 60/ 03 خبر

 ترجیحات شغلی)درونی(
 9/ 54 65/ 71 یبل

48  /0- 632 /0 
 9/ 21 65/ 24 خبر

 
کسانی که تجربه شغلی ( درونی و بیرونی) یشغل نشان داد که ترجیحات (6)نتایج جدول 

تجربه را ندارند متفاوت نیست و این متغیر اثری بر نوع ترجیحات  قبلی دارند با کسانی که این

 شغلی افراد ندارد.

 ریمس لیتحل -4-1

 وابسته از تحلیل مسیر استفاده شد.معناداری رابطه بین متغیرهای مستقل و  برای سنجش

  که نتایج در ادامه آورده شده است.

 سطح معناداری متغیرهای مختلف: 7جدول 

 نتیجه  یمعنادار سطح ترجیحات شغلی قلمتغیرهای مست

 آموزش
 تایید 0 /000 درونی

 رد 5/0 بیرونی

 خانواده
 تایید 0/ 000 درونی

 تایید 0/ 000 بیرونی

 دوستان
 تایید 0/ 000 درونی

 رد 919/0 بیرونی

 رسانه های جمعی
 تایید 40/0 درونی

 تایید 0/ 000 بیرونی

 باورهای دینی
 اییدت 0/ 000 درونی

 تایید 0/ 000 بیرونی

 اقتصادی-اجتماعی طبقه
 رد 5/0 درونی

 تایید 0/ 02 بیرونی
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و ترجیحات شغلی بیرونی، نقش  های نقش متغیر آموزشمعناداری رابطه (7طبق جدول)

اقتصادی و ترجیحات شغلی درونی رد می-اجتماعی طبقهدوستان و ترجیحات شغلی بیرونی و 

 شود.

     

           

          

    

              

             

    

       -       

    

    

    

    -

    

    -

    

    

    

    

    

            

     

            

      

            

 

 مدل تحلیل مسیر عوامل اجتماعی موثر بر ترجیحات شغلی :1نمودار 

 

، خانواده، آموزشدهد، عوامل اجتماعی موثر بر ترجیحات شغلی ( نشان می1نمودار )

اجتماعی و اقتصادی است. ضمن اینكه  طبقهو  باورهای دینیدوستان، رسانه های جمعی، 

ر بین عوامل اجتماعی موثر بر ترجیحات شغلی را به دو بعد درونی و بیرونی تقسیم شد. د

با  باورهای دینیدرصد دارای بیشترین تاثیر است.  30/0ترجیحات شغلی درونی خانواده با 

در مرتبه بعدی قرار دارند. در بین عوامل اجتماعی  02/0اقتصادی با  -اجتماعی طبقهو  13/0

( و 17/0) ورهای دینیبا(، 25/0تاثیر گذار بر ترجیحات شغلی بیرونی به ترتیب دوستان با )
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 EQS )برازش مدل با استفاده از نرم افزار ( دارای بیشترین تاثیر هستند12/0خانواده با )

 استفاده شد(.

 های برازش مدل اندازه گیری، مدل ساختاری: آماره8جدول 

 نتیجه میزان در مدل چه زمانی مدل برازنده است؟ نام آزمون ردیف

1 2χ .0/ 003 48/121 معنادار باشد< sig  .معنادار است 

3 GFI  برازنده است 92/0 باشد. 0 /9باید برابر یا بزرگتر از 

4 AGFI  برازنده است 827/0 باشد. 9/0باید برابر یا بزرگتر از 

5 NFI  برازنده نیست -35/0 باشد. 0 /9باید بزرگتر از 

6 CFI  برازنده نیست 409/0 باشد. 0 /9باید بزرگتر از 

7 RMSEA  برازنده نیست 12/0 باشد. 0 /1اگر کوچكتر از 

 

ب شاخص و وهای نیكویی برازش، مقادیر بدست آمده، حد مطلدر جدول فوق شاخص

 ،92/0بدست آمده در تحقیق،  GFIنتیجه ارزیابی برای مدل ساختاری نشان داده شده است. 

AGFI 827/0 ،RMSEA 12/0 ،NFI 35/0-  وCFI 409/0  .2استχ دهد که مدل ینشان م

دهد که مدل ما برازنده است اما شاخص نشان می AGFIو  GFIما معنادار است. شاخص های 

 دهد که مدل ما برازنده نیست.نشان می RMSEAو  NFI ،CFIهای دیگر نظیر 

 

 ییدی ترجیحات شغلیتاتحلیل عاملی  -4-2

دل مفهومی پژوهش هایپ ژوهش و مگیری از یک طرف میزان انطباق دادهدرمدل اندازه

بررسی خواهد شد که آیا از برازش مناسب برخوردار است و از طرف دیگر معناداری روابط در 

است که  ینا یانگرب ییدیتا یعامل یلتحل به عبارتی دیگر .شوداین مدل برازش یافته آزمون می

و  آن است یا نهمعرف  اید، واقعا آیا نشانگرهایی که برای سازه یا متغیر مكنون خود برگزیده

 ف یا برازنده متغیر مكنون است.تی معرّکه نشانگرهای انتخابی با چه دقّ دهدنشان می
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 مدل اندازه گیری ابعاد بیرونی و درونی ترجیحات شغلی در حالت تخمین استاندارد :2نمودار

 

مقدار بار شغلی دارای بیشترین ( در بعد بیرونی ترجیحات شغلی، امنیّت 2براساس نمودار )

دهد که این معرّف بیشترین نقش را در ساخت بعد ترجیحات ( است که نشان می00/1) یعامل

( است. در 95/0کار )بیرونی دارد. پس از آن، بیشترین مقدار بار عاملی مربوط به هنجارهای 

 ( دارای00/1پذیری با مقدار بار عاملی )بعد درونی ترجیحات شغلی، کسب تجربه و مسئولیّت

یعنی این دو معرّف بیشترین نقش را در ساخت بعد درونی ؛ بیشترین بار عاملی هستند

 گیرند. ( قرار می91/0) یعاملترجیحات شغلی را دارند. بعد از اینها کسب لذّت با بار 
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 : آماره های برازش مدل اندازه گیری، ابعاد بیرونی و درونی بر ترجیحات شغلی9جدول 

 نتیجه میزان در مدل ه زمانی مدل برازنده است؟چ نام آزمون ردیف

1 2χ .0 /000 0 /2032 معنادار باشد sig< است معنادار. 

3 GFI  نسبتا  برازنده است 0/ 787 باشد. 0 /9باید برابر یا بزرگتر از 

4 AGFI  نسبتا  برازنده است 0/ 760 باشد. 0 /9باید برابر یا بزرگتر از 

5 NFI  مدل برازنده نیست 0/ 59 باشد. 9/0باید بزرگتر از 

6 CFI  مدل برازنده نیست 0/ 62 باشد. 9/0باید بزرگتر از 

7 RMSEA  برازنده است 0/ 061 باشد. 9/0اگر کوچكتر از 

 

( شاخص های نیكویی برازش، مقادیر بدست آمده، حد نسبتا  مطلوب شاخص و 9در جدول )

، 787/0بدست آمده در تحقیق،    GFI است.ده شدهمدل ساختاری نشان دا نتیجه ارزیابی برای

AGFI 760/0 ،RMSEA 061/0 ،NFI 094/0  وCFI 62/0  .2استχ دهد که مدل نشان می

دهد که مدل ما نسبتا  برازنده نشان می RMSEAو  GFI ،AGFIهای ما معنادار است. شاخص

 ده نیست.دهد که مدل ما برازننشان می CFIو  NFIاست اما دو شاخص دیگر 

 

 بحث و نتیجه گیری -6

سوال اساسی تحقیق شناخت نظام ترجیحات شغلی دانشجویان بود. نتایج نشان داد که سه 

تیپ از ترجیحات شغلی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی وجود دارد: برخی از دانشجویان 

تیپ سوم به هر  کنند وشغل توجه می بیرونی معیارهایدرونی و برخی به  معیارهایبیشتر به 

برخی از گونه استدالل کرد که به احتمال زیاد توان این نظریه مازلو می در نظر داشتندو. با 

به صورت نسبی تامین نشده است به  شاندانشجویان به دلیل اینكه هنوز نیازهای فیزیولوژیک 

نیازهای کنند دنبال ترجیحات بیرونی شغل هستند و کسانیكه به نیازهای درونی توجه می

ای هستند که هر دو سنخ را مدّ نظر قرار رفع شده است و در نهایت عده شانفیزیولوژیک 

 دهند.می

 با ترجیحات بیرونی و وجود رابطه آموزشنتیجه دیگر تحقیق عدم وجود رابطه بین متغیر 

فی با ترجیحات درونی است. این بدان معناست که اگرچه رابطه در حد نسبتا  ضعی معنادار آن

کند. این یافته در تحقیقات محسنی ترجیحات درونی را تحریک و تقویت میآموزش است اما 

تایید شده است. از طرف دیگر طبق نظریه  (2012)1جلی، فلستد و جلین( و 1383تبریزی )

                                                           
1 Gallie D, Felstead A & Green F 
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شوند که نیازهای  مازلو نیازهایی چون احترام، امنیّت و خودشكوفایی زمانی مطرح می

نتیجه دیگر  در نظر داشتنباشد. با در نظر گرفتن این نظریه و  ن رفع شدهفیزیولوژیک کنشگرا

این گونه توان دانند مییان خود را جزو طبقه متوسط میدانشجودرصد  80این تحقیق که 

به دلیل اینكه دانشجویان در نیازهای اوّلیّه تامین هستند و از طرف  استدالل کرد که احتماال

در نگاه به شغل نیازهای درونی برای آنها مطرح شده است و این  شوندخانواده حمایت می

یعنی نیازهایی چون خوراک، پوشاک و امنیّت ؛ دهدنیازها خود را در ترجیحات درونی نشان می

و لذا  آنها در کنش ترجیحات خود از میل به موفّقیّت، لذّت بردن است دانشجویان تامین شده 

به عبارت دیگر احتماال  دانشجویان دانشگاه فردوسی  .کنندمی در کار، کسب تجربه و ... صحبت

ای ندارند، به همین خاطر در این تحقیق رابطه ای به لحاظ تامین نیازهای سطوح پایین دغدغه

احتمال را توان این و ترجیحات شغلی بیرونی یافت نشد. از طرف دیگر می متغیر آموزشبین 

به عبارت دیگر ؛ ختن ترجیحات شغلی درونی نقش دارددر برانگی آموزشمطرح کرد که  نیز

عاملی است که ترجیحات درونی دانشجویان را  ،اساتید و به طور کلی دانشگاهمتون آموزشی، 

درونی شغل  معیارهایشوند به التحصیل مییعنی کنشگرانی که از دانشگاه فارغ؛ کندفعّال می

توان یه و مقایسه آن با نتایج سایر تحقیقات میدر نهایت از این فرض دهند.اهمیّت بیشتری می

نتیجه گرفت که محیط دانشگاه عاملی موثر در توجّه دادن دانشجویان به ابعاد درونی شغل 

شكوفایی برای  است و دانشگاه محیطی فراهم آورده که غالبا  نیازهای سطح باال نظیر خود

 دانشجویان برجسته شده است.

می ترجیحات بیرونی و درونی شغل  باو همزمان متغیر خانواده  ررابطه معنادادیگر  یافته

ترجیح شغلی امری مهم و پیچیده است که عالوه بر خود کنشگران، خانواده نیز در آن  .باشد

ذائقه شغلی شوند و های آن آشنا میهم تاثیرگذار است. اوّلین محیطی که افراد با کار و ارزش

شود و ابتدا از طریق رابطه با والدین ایجاد می فرایند. این گیرد، خانواده استشكل می آنان

به عبارت دیگر ؛ کندمستقیم آنها در طول زندگی گسترش پیدا می سپس با اثر مستقیم و غیر

پذیرد و بخشی ناخودآگاه بخشی از این فرایند در درون خانواده کامال  عمدی و آگاهانه انجام می

کنشگری  فرددهد و از  ها و عالیق فرد را شكل می ی، نگرشپذیر است. خانواده طی جامعه

به عبارت دیگر هر ؛ سازد که ترجیحات درونی و بیرونی مخصوص به آن خانواده را دارد می

ها را به فرزندان خود منتقل و آنها هایی دارد که همانواره خانواده مجموعه ترجیحات و عادت

ند. نظریه یادگیری اجتماعی به همین مهم اشاره دارد که کرا برای ورود به جامعه آماده می

گیرند که در انتخاب شغل آنها گیرند چیزهایی را فرامیافراد با توجه به محیطی که قرار می

گیرد و تجاربی را کسب موثر است. با توجه به اینكه اوّلین محیطی که فرد در آن قرار می
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گیرد. این نتیجه دورنی کنشگر هم در آنجا شكل میکند خانواده است، ترجیحات بیرونی و می

های رو، نظریه ( و2003) و کانراد و همكاران( 1383ان با نتایج تحقیقات حامد )همخو

 کینزبرگ، تیدمن و اوهارو می باشد.

مثبت متغیر نقش دوستان بر ترجیحات بیرونی است. تاثیر  ارتباط و اثردیگر  یافته دیگر

باشد. این نتایج خود ها نیز بر ترجیحات بیرونی و درونی شغل مثبت میهو رسان باورهای دینی

و باورهای  باورهای دینیتاییدی است بر دیدگاه کسانی که خانواده، گروه همساالن و دوستان، 

ه طور بپذیری می دانند. و رسانه ها را مهمترین عوامل اجتماعی شدن و فرهنگ آموزشدینی و 

توان گفت موضوع ترجیحات شغلی همانند نتایج این تحقیق میوجود و کلی بر اساس نظریات م

متغییر است و عوامل مختلفی  بسیاری از دیگر پدیده های اجتماعی بسیار پیچیده، چند علتی و

 در شكل دهی به آنها موثرند.
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