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تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته ی 

کشاورزی   

ارسالن ایرجی راد1،  الهه ملک زاده  نصرآبادی2 

- استادیار مركز آموزش عالی امام خمینی )ره(، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی، كرج، ایران
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چکیده
  امید به انتخاب شغل مناسب در بین دانش آموختگان، یكی از عامل های مهم در تضمین سودمندی و موفقیت آینده آنان 
به شمار می آید. هدف از این پژوهش، تبیین تأثیر آرزوهای شغلی از طریق یادگیری فردی بر انتخاب شغل دانشجویان رشته 
كشاورزی پس از دانش آموختگی شان می باشد. جامعه آماری 180 تن از دانشجویان مركز آموزش عالی امام خمینی )ره( در 
هشت گرایش تحصیلی كه در سال تحصیلی 1395-1394 مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از فرمول كوكران، 120 تن از 
آنان با روش انتخاب تصادفی، متناسب بر پایه گرایش ها انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد 
استفاده شده است و روایی محتوایی ابزار پژوهش با نظر كارشناسان و متخصصان تأیید شد. پایایی ابزار تحقیق با استفاده از 
ضریب تتای ترتیبی در دامنه )0/71 تا 0/91( به  دست آمد. برای رابطه بین متغّیرها از ضریب رتبه ای اسپیرمن، رگرسیون 
SPSS و   لجستیک و از ضریب های مسیر و خطای استاندارد آنها برای اهمیت اثرگذاری مستقیم و غیر مستقیم از نرم افزار 
انتخاب شغل و  با  AMOS استفاده شده است. یافته تحقیق بیان می كند، اگر چه آرزوهای شغلی رابطه مثبت و معناداری 
یادگیری فردی دارد اما، نتایج تحلیل مسیر نشان داد كه آرزوهای شغلی، تأثیر مستقیم و معناداری بر انتخاب شغل ندارد، ولی 

از راه یادگیری فردی با ضریب مسیر 0/49 تأثیر مثبت و معناداری بر انتخاب شغل دارد. 
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شماره 40، بهار 1396

مقدمه
شـغل و انتخـاب آن از عامـل هـای بسـیار مهـم، پیچیـده 
و  )سـاویكاس  اسـت  فـرد  هـر  زندگـی  در  سـاز  سرنوشـت  و 
را  شـغلی  كـه  هسـتند  پرشـماری  افـراد   .)2009 همـكاران، 
انتخـاب مـی كننـد ولـی پـس از چنـدی بـه دلیـل نارضایتـی 
را رهـا مـی كننـد  بـی عالقگـی، آن  و  نبـودن  شـغلی، موفـق 
شـغل  انتخـاب  بـرای  افـراد  نتیجـه،  در   )1984 )سـواین، 
مناسـب، نیازمنـد یـک راهبـرد و برنامـه ریـزی شـغلی بهینـه 
ریـزی  برنامـه  در   .)2015 جولـی،  و  )فیلیپـس  باشـند  مـی 
شـغلی، هسـته مركـزی انتخـاب شـغل، گـرد آوری اطالعـات 
مرتبـط با آن اسـت )چـو و كیم، 2016(. انتخاب عاقالنه شـغل 
بـه بررسـی دقیـق اطالعـات مرتبـط بـا آن و خودآزمایـی فـرد 
بسـتگی دارد. برخـی از ایـن اطالعات عبارت انـد از: آگاهی از 
آرزوهـای شـغلی، عالقه ها، انگیـزه ها، انتظارهـا، نگرش ها و 

نووتنـی، 2016، گتـی، 1993(. و  یادگیـری هـا )جانجـر 
آرزو، یـک متغّیـر مهـم در درک خودپنـداره ی افـراد اسـت 
)امیـری،1389( و زندگـی حرفـه ای فـرد مبتنـی بـر آرزوهایی 
اسـت كـه فـرد در مـورد حرفـه  خـود دارد )نـادی و همـكاران، 
هـا محـرک هـای  زیـرا آن  اسـت  آرزوهـا مهـم  1388(. درک 
كلیـدی در فراینـد انتخـاب شـغل هسـتند. )مائـو و بایكـوس، 

2000؛ اسـخون و پارسـون، 2002(. 
آرزوهـای شـغلی یكـی از عامـل هـای اصلـی انتخاب شـغل 
هـر فـرد بـه شـمار مـی آیـد )راجسـكی، 2005( و جـزو مهمـی 
از فرضیـه هـای توسـعه ی حرفـه ای را تشـكیل مـی دهنـد. 
سـوی  بـه  افـراد  گیـری  جهـت  عنـوان  بـه  شـغلی  آرزوهـای 
دنیـای كار آینـده و عامـل اصلی حركـت و برنامه ریـزی زندگی 
اجتماعـی آنها اسـت )واتسـون و همـكاران، 2002 و دانزیجر، 
2008(. امیـد و آرزوهای افراد در دوران كودكی شـكل می 
گیـرد )وال و بلكهرسـت، 2000(  و تـا حـدودی در طول زمان، 
از نظـر نـوع ماهیـت )جانـک و آرنسـترانگ، 2010( و سـطح 
منزلـت كار مـورد نظـر پایـدار مـی مانـد (راجسـكی و یانـگ، 
ادراكـی  كـه خـود  ایـن حـال، آرزوهـا، هنگامـی  بـا    .)1977
شـكل مـی گیـرد و گسـترش  مـی یابـد بـه تغییرپذیـری های 
پیـش آمـده پاسـخ می-دهنـد )راجسـكی، 2005(. آرزوهـای 
شـغلی، بینشـی بـرای توسـعه ی شـغلی خـود پنـداره ارایـه 
متغّیرهـای  بـه  آرزوهـا  ایـن  و   )1990 )سـوپر،  دهنـد   مـی 
ریشـه ای ماننـد: سـن، جنـس، منزلـت اجتماعـی و وضعیـت 

بلكهرسـت،  و  وال  2002؛  رودز،  آبـر،  )هلنـگا،  اقتصـادی، 
2000(، متغّیرهـای موقعیتـی ماننـد: خانـواده و محیـط های 
)بـو  والدیـن،  هـای  آرمـان  و  اجتماعـی  حمایـت  آموزشـی، 
1994.وال. كـول مـک اینتایـر 1999( و متغّیرهـای مبتنـی بر 
شـخصیت: ماننـد عـزت نفـس، خودكارآمدی و منبـع كنترل، 

وابسـته انـد )فـواد و اسـمیت، 1996 و تیلـور، 1982(. 
یكـی از عامـل هایـی كـه در طول زندگی انسـان پیوسـته در 
حـال تغییـر و دگرگونـی مـی باشـد یادگیـری اسـت. یادگیـری 
در فرآینـد انتخاب شـغل بـه عنوان عامـل اساسـی و تأثیرگذار 
شـناخته می شـود )واتسـون و مک ماهـون، 2005(. یادگیری 
فرآینـد جامعـی  اسـت شـامل: تفكـر، احساسـات، شـناخت 
و رفتـار كـه افـراد بـا آمـوزه هـای گذشـته و تعامـل مسـتمر بـا 
محیـط پیرامـون خـود در طول زندگی كسـب می كننـد )پاتون 

و مكسـی ماسـون، 1999(. 
آن  در  كـه  اسـت  آموزشـی  روش  یـک  فـردی،  یادگیـری 
دانشـجو بـه صـورت مسـتقل، بـا انگیـزه و عالقـه، آن را بـرای 
رسـیدن بـه هـدف علمی پـی می گیـرد و پیش می برد. هشـت 
شـامل:  فـردی  یادگیـری  از  حمایـت  چگونگـی   ی  مرحلـه 
گذرانـدن دوره آموزشـی، تعییـن مهـارت هـای اصلـی دوره، 
تركیـب و تطبیـق طیـف گسـترده ای از روش هـای یادگیـری، 
اصـالح مهـارت  هـا، تعیین اهـداف یادگیری و آمـوزش دادن، 
تشـویق تدابیر، ارزیابی پیشـرفت و به چالش كشـیدن كارهای 

بیشـتر، بـه صـورت انفـرادی مـی باشـد )بانـدروک، 2009(.
ــر  ــه  ب ــت ك ــم اس ــیار مه ــم بس ــک تصمی ــغل ی ــاب ش انتخ
همــه ی دوران زندگــی آینــده اجتماعــی و اقتصــادی یــک 
فــرد اثــر مــی گــذارد. پارســونز )2008( اظهــار مــی دارد، 
ــه  ــردم ب ــه م ــد ك ــی ده ــی رخ م ــغلی هنگام ــری ش ــم گی تصمی
درک دقیقــی از ویژگــی هــای فــردی )اســتعدادها، عالقــه هــا، 
توانایــی هــای شــخصی( دانــش و شــناخت مشــاغل و بــازار كار، 
ــای  ــی ه ــن ویژگ ــه بی ــورد رابط ــی در م ــی و عین داوری منطق
فــردی و بــازار كار دســت مــی یابنــد. ناویــن )2009(، پیشــنهاد 
كــرده اســت كــه بررســی و شناســایی گزینــه هــای شــغل، پیــش 
ــغلی   ــت ش ــده  و رضای ــغلی آین ــت ش ــغل، موفقی ــاز آن ش از آغ
فــرد را افزایــش مــی دهــد. هالنــد معتقــد اســت كــه اگــر شــغل 
بــا نــوع شــخصیت، هماهنگــی و همخوانــی داشــته باشــد، 

ــت. ــد داش ــتری در كار خواه ــغلی بیش ــت ش رضای
 تعریـف هـای چنـدی از انتخاب شـغل وجـود دارد، پیروان 
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شـغل،  انتخـاب  كـه  باورنـد  ایـن  بـر  خصیصه-عامـل  مكتـب 
رفتـاری آگاهانـه و فرآینـدی عقالنـی بـرای حل مشـكل اسـت 
كـه انسـان بـا شـناخت از خـود و آگاهـی از عالقـه و آرزوهـای 
شـغلی خـود بـه انتخـاب مناسـب ترین شـغل كه بـا ویژگـی های 
هـای  مـدل  تاكنـون  پـردازد.  مـی  اسـت  سـازگار  اش  فـردی 
مختلفـی برای انتخاب شـغل ارائه شـده اسـت، در همـه ی این 
مـدل هـا سـه عامـل مشـترک به چشـم مـی خـورد كـه عبارتند 
و  فـردی  توانایـی  پایـه  بـر  از: شـناخت فرصـت هـای شـغلی 
موقعیـت محیـط پیرامـون، انتخـاب بهتریـن گزینـه شـغلی بـا 
توجـه بـه وضعیـت فـرد و محیـط پیرامـون و تـالش بـرای بـه 
دسـت آوردن شـغل انتخـاب شـده متناسـب بـا ویژگـی هـای 

فـرد )اكبـری و همـكاران، 1393(. 
در پژوهـش  هـای انجـام شـده در راسـتای انتخـاب شـغل 
در خـارج كشـور، تحقیـق برادلـی و همـكاران )2016( با هدف 
بررسـی انگیـزه ی خدمـات عمومـی و انتخـاب شـغل بـه ایـن 
نتیجـه رسـیدند كـه افراد با انگیـزه خدمات عمومی باال بیشـتر 
شـغل هـای دولتـی انتخـاب مـی كننـد و افـرادی كـه انگیـزه 
بخـش- در  كار  بیشـتر  دارنـد  تـری  پاییـن  عمومـی  خدمـات 
 )2013( فـوآد  و  نواكویـس  دهنـد.  مـی  ترجیـح  را  خصوصـی 
در تحقیقـی كـه بـا هـدف بررسـی تأثیـر متغّیرهـای زمینـه ای 
اجتماعـی  وضعیـت  و  مـادر  اشـتغال  وضعیـت  نـژاد،  )سـن، 
اقتصـادی(، متغّیرهای شـخصی )نقش افـراد و خودكارآمدی( 
و متغّیرهـای محیطـی )حمایـت والدیـن و همسـو بـودن آنان( 
بـر روی جنبـه هـای زندگی حرفـه ای و انتخاب شـغل دختران 
متغّیرهـای  رسـیدند،  نتیجـه  ایـن  بـه  دادنـد  انجـام  نوجـوان 
شـخصی بیشـترین تأثیـر و متغّیرهـای محیطـی كمترین تأثیر 

را در زندگـی حرفـه ای و انتخـاب شـغل ایـن افـراد دارنـد.
در  خانـواده  تأثیـر  بررسـی  بـه   )2010( درابـوت  و  پالـوس 
انتخاب شـغل فرزندان پرداختند آنان به این نتیجه رسـیدند، 
مـادر بـا ایجـاد دلبسـتگی ایمـن و دادن حمایت هـای روانی و 
اجتماعـی كـودک را در جهـت كاوش هـای حرفـه ای هدایـت 
مـی كنـد. همچنیـن هرچه والدیـن، مهربـان، بردبـار، محرک 
و عملگـرا باشـند كـودكان را بیشـتر درگیـر فرآینـد كاوش های 
حرفـه ای مـی كننـد. لنـت و همـكاران )2009( با هـدف پیش 
بینـی عالقـه هـا و آرزوهـای شـغلی در انتخـاب شـغل دانـش 
آمـوزان دبیرسـتانی، به این نتیجه رسـیدند كـه خودكارآمدی 
و انتظـارات، آرزوهـای شـغلی و انتخـاب شـغل را پیـش بینـی 

نقـش  شـغلی   هـای  عالقـه  و  آرزوهـا  همچنیـن  كننـد،  مـی 
واسـطه ای  را بیـن متغیرهـای خودكارآمـدی، انتظـار از نتایج 
و انتخـاب شـغل دارنـد؛ همچنیـن حمایـت هـای بـه هنـگام و 
بازدارنـده هـای اجتماعـی بـه طـور غیرمسـتقیم  در آرزوهـا و 
 )2000( دابینـز  هـای  یافتـه  مؤثرنـد.  افـراد  شـغلی  انتخـاب 
اظهـار مـی داشـت، آرزوهـای شـغلی والدیـن بـه كـودكان در 
انتخـاب هـدف هـای شـغلی كمـک مـی كنـد،  و بر دانـش آنان 
در مـورد مشـاغل، و آشـنایی بـا نقـش هـا و الـزام های  شـغلی 
تاثیـر مـی گـذارد، اینكـه  آیـا كـودک آن آرمـان هـا را درونـی 
كنـد تـا حـد زیـادی بـا ارزش هـای وجودیـش در خانـه  تعیین 
مـی شـود. یافتـه هـای تحقیـق راجسـكی )1996( نشـان داد، 
نوجوانـان بـا ناتوانـی یادگیـری در آرزوهـای شـغلی و انتخـاب 
شـغل خـود با نوجوانـان بدون ناتوانـی یادگیری تفـاوت دارند. 
نوجوانانـی كـه دچـار ناتوانـی یادگیـری بودند آرزوهای شـغلی 
پاییـن تـری را نشـان دادنـد و در مـورد جایگزیـن های شـغلی 
خـود عـدم قطعیـت  كمتری نشـان دادنـد. همچنین زنـان  در 
مقایسـه با مردان، در انتخاب شـغل آینده خود بـا محدودیت ها، 

خطرهـا و ناتوانـی یادگیـری روبـه رو بودنـد.
نیـز پژوهـش هـای چنـدی در راسـتای   در داخـل كشـور 
انتخـاب شـغل و عامـل هـای مرتبـط بـا آن انجام شـده اسـت، 
از جملـه پژوهش اكبـری و همكاران )1393( با عنوان بررسـی 
دانشـجویان كشـاورزی  انتخـاب شـغل  بـر  عامـل هـای مؤثـر 
صـورت گرفتـه، كـه در ایـن تحقیق از بیـن متغّیرهای مسـتقل 
كارآفرینـی،  پیشـین  تجربـه  سـن،  كارآفرینـی،  بـه  نگـرش 
كارآفریـن بـودن نزدیـكان، تحصیـالت والدیـن و جنسـیت بـه 
ایـن نتیجـه رسـیدند، متغّیرهای نگـرش به كارآفرینی، سـن و 
تجربـه كارآفرینـی در انتخـاب شـغل مؤثرنـد و ایـن سـه متغّیر 
قـادر به ایجاد تمایز بین دو سـطح انتخاب شـغل )اسـتخدامی 
و كارآفرینـی( هسـتند و هـر چه سـن افـراد افزایش پیـدا می كند 
گرایـش بـه مشـاغل اسـتخدامی بیشـتر مـی شـود. رضایـی و 
پورطالـب )1390( در تحقیقی با هدف بررسـی عامل های مؤثر 
بـر گرایش دانشـجویان دختر رشـته كشـاورزی بـه كارآفرینی، 
بـه ایـن نتیجه رسـیدند كـه، متغّیرهای خودكارآمـدی، هنجار 
اسـتقالل  انگیـزه،  كارآفرینـی،  هـای  مهـارت  اجتماعـی، 
طلبـی، برداشـت ذهنـی از جـذاب بـودن، انتظـار و خالقیـت 
و  مثبـت  رابطـه  آنـان،  كارآفرینانـه  گرایـش  بـا  دانشـجویان 
معنـا داری وجـود دارد بـه گونـه ای كـه متغّیرهـای برداشـت 
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ذهنـی از جـذاب بـودن كارآفرینـی، هنجار اجتماعی، و شـمار 
اعضـای خانـوار در مجمـوع 60 درصـد از تغییرپذیـری هـای 
كنـد.  مـی  تببیـن  را  دانشـجویان  كارآفرینانـه  هـای  گرایـش 
قمـی و شـفیعی )1387( در تحقیقـی بـا عنـوان تحلیـل نگرش 
دانشـجویان دختـر و پسـر نسـبت بـه رشـته كشـاورزی بـه این 
نتیجـه رسـیدند كـه مهـم تریـن عامـل شـكل دهنـده نگـرش 

دانشـجویان پسـر بـه كشـاورزی انگیـزه 
به پیشـرفت و موفقیت در رشته كشاورزی و در دانشجویان 
دختـر قابلیـت تأمیـن نیازهـای روحی-روانـی چـون احسـاس 
نیازهـای  ارضـای  و  تخصصـی  هـای  درس  مطالعـه  از  لـذت 
روحـی و روانـی بود. در پژوهشـی كـه زمانـی )1380( با عنوان 
از دیـدگاه دانشـجویان كشـاورزی  انتخـاب شـغل  معیارهـای 
دانشـگاه شـیراز، مبنـی بـر نظریـه انتظـار انجـام داد بـه ایـن 

نتیجه رسـید، دانشـجویان به مشـاغل كشـاورزی و پـس از آن 
مشـاغل اداری پـس از دانـش آموختگـی گرایـش دارنـد.

بـا بررسـی ادبیـات و پیشـینه ی پژوهـش پرسـش اساسـی 
ایـن اسـت كـه آیـا یادگیـری فـردی مـی توانـد نقـش مؤثـری 
در رابطـه بیـن آرزوهـای شـغلی و انتخاب شـغل داشـته باشـد 
تأثیـر آرزوهـای  بررسـی  ایـن پژوهـش،  لـذا هـدف  یـا خیـر؟ 
فـردی  یادگیـری  میانجیگـری  نقـش  بـه  توجـه  بـا  شـغلی 
برانتخـاب شـغل دانشـجویان رشـته كشـاورزی پـس از دانـش 
شـغلی  آرزوی  تحقیـق  ایـن  مـدل  در  باشـد.  مـی  آموختگـی 
شـامل )شایسـتگی فنی-كاركردی، شایسـتگی عمومی، ثبات 
سـازمانی، خالقیـت كارآفرینانـه، خدمـت یـا تأثیـر داشـتن، 
خـود مختـاری و اسـتقالل، سـبک زندگـی، چالـش محـض(، 
برگرفتـه از مـدل جانجـر و نووتنـی )2016( اسـت. )نـگاره 1(.

شایستگی فنی-كاركردی

شایستگی عمومی

ثبات سازمانی

خالقیت كارآفرینانه

خدمت یا تاثیرداشتن

خودمختاری و استقالل

سبک زندگی

چالش محض

یادگیری فردی

آرزوهای شغلی انتخاب شغل

نگاره 1- مدل مفهومی پژوهش

جدول1- پایایی بخش های مختلف پرسشنامه 

شایستگی فنی-كاركردی
شایستگی عمومی

خودمختاری و استقالل 
ثبات سازمانی

خدمت یا تأثیر داشتن
چالش محض
سبک زندگی

خالقیت كارآفرینانه

آرزوهای شغلی
)ادگار شاین 2006(

متغییر

یادگیری فردی )چان، لیم و كیسبری 2003(
انتخاب شغل

0/78
0/81
0/83
0/85
0/89
0/82
0/79
0/90

ترتیبی چهاردرجه ای

مقدار تتای ترتیبیمقیاس 

ترتیبی پنج درجه ای                                                0/91
اسمی                                                                                 -
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روش شناسی
ایـن تحقیـق از نظـر هـدف كاربـردی، از نظـر امـكان كنترل 
متغّیرهـا شـبه آزمایشـی و از نظرشـیوه ی گـردآوری داده هـا 
میدانـی اسـت. جامعه   آمـاری پژوهش، 180تن دانشـجویان 
رشـته  كشـاورزی مركـز آمـوزش عالـی امـام خمینـی)ره( در 
سـال تحصیلـی 1395-1394 بـوده انـد كـه تعـداد 120 تـن از 
آنـان از طریـق فرمـول كوكران بـه روش نمونه گیـری طبقه ای 
نسـبی بـه عنـوان حجـم نمونه پژوهـش انتخـاب و پرسشـنامه  

هـای مربوطـه را تكمیـل نمودنـد. 
ابــزار گــردآوری داده هــا در ایــن پژوهــش پرسشــنامه 
بــود كــه متغّیرهــای مــورد ســنجش در آن عبــارت  بودنــد 
از: آرزوهــای شــغلی بــه عنــوان متغییــر مســتقل شــامل: 
ثبــات  عمومــی،  شایســتگی  فنی-كاركــردی،  شایســتگی 
ســازمانی، خالقیــت كارآفرینانــه، خدمــت یــا تأثیــر داشــتن، 
خــود مختــاری و اســتقالل، ســبک زندگــی، چالــش محــض. 
ــر  ــه عنــوان متغّی ــی( ب ــا كاریاب ــی ی و انتخــاب شــغل )كارآفرین

ــی.  ــر میانج ــوان متغّی ــه عن ــردی ب ــری ف ــته و یادگی وابس
از  نظرســنجی  بــا  پژوهــش  ابــزار  محتوایــی  روایــی 
و  شناســی  روان  كشــاورزی،  متخصصــان  و  كارشناســان 
كارآفرینــی تأییــد شــد. پایایــی ابــزار تحقیــق بــا اجــرای پیــش 
آزمــون محاســبه، ضریــب تتــای ترتیبــی محاســبه شــده بــرای 
ــت  ــدول 1(. در نهای ــود )ج ــب ب ــد مناس ــی درح ــاس اصل مقی
ــر  ــر از ضریــب رتبــه ای اســپیرمن، اث ــرای رابطــه بیــن متغّی ب
ــتیک  ــیون لجس ــغل از رگرس ــاب ش ــر انتخ ــغلی ب ــای ش آرزوه
و از ضریــب هــای مســیر و خطــای اســتاندارد آنهــا بــرای 
بررســی اهمیــت اثرگــذاری مســتقیم و غیــر مســتقیم اســتفاده 

ــت. ــده اس ش

یافته ها 
ــه دســت آمــده از آمــار جمعیــت شــناختی پاســخ  نتایــج ب
ــر)25  ــت از 29 نف ــارت اس ــیت عب ــه جنس ــدگان در زمین دهن
بیشــترین  بودنــد،  نفــر مرد)75درصــد(   و 87  درصــد( زن 
پاســخ دهنــدگان)31/9 درصــد( در محــدوده ســنی 30-35 
ســال و كمتریــن پاســخ دهنــدگان )4/3 درصــد( در ســن 
ــر)13  ــل و16 نف ــد( متأه ــر) 77درص ــال، 90 نف ــاالی 45 س ب
درصــد( مجــرد، 29 نفــر)25 درصــد( در مقطــع كاردانــی و 
ــر )90/4  ــی، 105 نف ــع كارشناس ــد( در مقط ــر )75درص 87 نف

درصــد( شــاغل و 11 نفــر)9/6( غیرشــاغل بودنــد.
همچنیــن كمتریــن شــمار پاســخگویان، 14 نفــر )12/1 
و  باغــی  و  گیاهــی  تولیــدات  رشــته  بــه  مربــوط  درصــد( 
بیشــترین شــمار پاســخگویان، 20 نفــر )17/2درصــد( مربــوط 
بــه رشــته روشــهای فنــاوری آبیــاری، 15 نفــر)12/9 درصــد( 
گل و گیاهــان زینتــی، 19 نفــر )16/4درصــد(، رشــته گیــاه 
پزشــكی، 16 نفــر )13/8درصــد(، رشــته گیاهــان دارویــی، 17 
نفــر )14/7 درصــد(، رشــته مهندســی آبیــاری و 15 نفــر )12/9 
ــد.  ــات بودن ــی آف ــت تلفیق ــته مدیری ــه رش ــوط ب ــد( مرب درص

 از 29 نفـر زن پاسـخ دهنـده 18 نفـر )62 درصـد( كاریابی را 
ترجیـح دادنـد و از بیـن 87 نفـر مـرد پاسـخ دهنـده 55 نفر)63 
درصـد( كارآفرینـی را ترجیـح دادنـد. همچنیـن از بیـن افـراد 
عالقـه منـد به كارآفرینـی، 43 نفـر )58درصد( در سـن 25-20 
سـالگی قـرار داشـتند و از بیـن افـراد متمایـل بـه كاریابی، 30 

نفـر )60درصـد( در سـن 40-45 سـالگی قرار داشـتند.
در جــدول شــماره 2، شــاخص هــای توصیفــی شــامل 
میانگیــن، انحــراف معیــار و ضریــب همبســتگی رتبــه ای 
ــدول  ــه ج ــه ب ــا توج ــت. ب ــده اس ــه ش ــا ارائ ــپیرمن متغّیره اس
ــا  ــغلی ب ــای ش ــر آرزوه ــتگی متغّی ــب همبس ــماره 2، ضری ش
و  مثبــت   )p>0/01( ســطح  در   )r=0/88( فــردی  یادگیــری 
معنــادار اســت، ضریــب همبســتگی آرزوهــای شــغلی بــا 
ــود در  ــای خ ــه ه ــه ی مؤلف ــا هم ــغل )r=0/56( و ب ــاب ش انتخ

ســطح)p> 0/01( مثبــت و معنــادار اســت. 
انتخــاب شــغل )r=0/59( در  بــا  بیــن یادگیــری فــردی 
ســطح)p> 0/01( نیــز رابطــه مثبــت و معنــاداری وجــود دارد، 
بنابرایــن فرضیــه اول، دوم و ســوم پژوهــش تأییــد مــی شــود.
وجهـی  دو  و  اسـمی  نـوع  از  وابسـته  متغّیـر  كـه  آنجـا  از 
فرضیـه  سـنجش  بـرای  باشـد،  مـی  كارآفرینـی(  و  )كاریابـی 
چهـارم پژوهـش )تـا چـه انـدازه مؤلفه هـای آرزوهای شـغلی، 
لجسـتیک  رگرسـیون  از  كنـد؟  مـی  تبییـن  را  شـغل  انتخـاب 
متغّیرهـای  تأثیـر  بررسـی  منظـور  بـه  اسـت.  شـده  اسـتفاده 
مسـتقل شایسـتگی فنـی، ...( بـر انتخاب شـغل دانشـجویان 

شـد. اسـتفاده  لجسـتیک  رگرسـیون  تحلیـل  روش  از 
از ســوی دیگــر، در میــان مجموعــه متغّیرهــای معنــی دار 
باقــی مانــده در معادلــه متغّیــر خالقیــت كارآفرینانه بیشــترین 

توانایــی را در پیــش بینــی انتخــاب شــغل  افــراد دارد.

تاثیر آرزوهای شغلی از طریق ...
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**p<0/01        *p<0/05              

جدول2- میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگی رتبه ای متغیرها

متغیر

آرزوهای شغلی

شایستگی فنی-كاركردی

شایستگی عمومی

ثبات سازمانی

خالقیت كارآفرینانه

خدمت یا تأثیرداشتن

خودمختاری و استقالل

سبک زندگی

چالش محض

یادگیری فردی

انتخاب شغل

شماره 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

میانگین

3/2

2/94

3/10

3/26

335

2/97

3/05

3/25

3/11

4/11

-

انحراف معیار 

0/86

0/98

0/78

0/79

0/70

0/78

0/76

0/98

0/85

0/97

-

1

0/537**

0/575**

-0/589**

-0/667**

-0/592**

-0/687**

0/681**

0/509**

0/885**

 0/304**

0/562**

2

1

0/253**

0/252**

0/334**

0/467**

0/378**

0/354**

0/301**

0/631**

0/304**

3

1

 0/378**

0/225*

0/283**

0/387**

0/259**

0/240*

0/662**

0/198*

4

1

0/307**

0/412**

0/404**

0/458**

0/152*

0/549**

0/312**

5

1

0/352**

0/569**

0/418**

0/348**

0/709**

0/804**

6

1

0/434**

0/471**

0/277**

0/548**

0/341**

7

1

0/398**

0/359**

0/781**

0/414**

8

1

0/134*

0/555**

0/304**

9

1

0/409**

0/259**

10

1

0/598**

11

1

منبع:)یافته های پژوهش(

ــه  ــت كارآفرینان ــر خالقی ــرای متغّی ــاره Wald ب ــدار آم مق
تأثیــر   0/01 از  تــر  كوچــک  خطــای  ســطح  بــا   17/833
ــه  ــی ك ــته دارد. از آنجای ــر وابس ــر متغّی ــی داری ب ــاری معن آم
ــر از یــک اســت  ــزرگ ت ــر ب نســبت بخــت)Exp (B  ایــن متغّی
بنابرایــن بــا افزایــش مقادیرمتغّیــر مســتقل، احتمــال رخــداد 
ــه  ــت(، ب ــر مثب ــی یابد)اث ــش م ــغل( افزای ــاب ش پدیده)انتخ
ــد در  ــه دارن ــت كارآفرینان ــه آرزوی خالقی ــرادی ك ــی اف عبارت

ــد. ــق ترن ــغل موف ــاب ش انتخ
بنابــر نتایــج بــه دســت آمــده و بــا توجــه بــه معنی دار شــدن 
  (P = 0.000 ،  χ2 = 113.688(كای اســكور، مــدل رگرســیون
ــدول  ــه در ج ــه ك ــد. همانگون ــی باش ــی م ــرازش خوب دارای ب
ــده  ــاد ش ــر ی ــت متغّی ــت هش ــده اس ــان داده ش ــماره 3، نش ش
ــغل را  ــاب ش ــس انتخ ــال واریان ــد از احتم ــتند 83 درص توانس

بــرآورد كننــد.
بنــا بــر مــدل مفهومــی تحقیــق فــرض شــده بــود كــه متغّیــر 
یادگیــری فــردی بیشــترین نقــش و  تأثیــر را بــر متغّیــر انتخاب 
شــغل دارد، بــه همیــن منظــور بــرای ســنجش فرضیــه  پنجــم 
ــده  ــان داده ش ــگاره 2  نش ــج آن در ن ــیركه نتای ــل مس از تحلی
اســت. همــان طــور كــه در جــدول هــای شــماره 2 و 3 و شــكل 
ــغلی  ــای ش ــه آرزوه ــت مؤلف ــت، هش ــده اس ــان داده ش 2، نش
ــای  ــوان معیاره ــه عن ــغل ب ــاب ش ــردی و انتخ ــری ف ــا یادگی ب

ــت و  ــور مثب ــه ط ــغلی ب ــای ش ــدند. آرزوه ــرآورد ش ــه ب مربوط
معنــاداری بــا یادگیــری فــردی مرتبــط بودنــد، بــه طــوری كــه 
80 درصــد واریانــس یادگیــری فــردی دانشــجویان را تبییــن و 
بــه طــور غیــر قابــل توجهــی بــه انتخــاب شــغل مربــوط مــی شــد. 
یادگیــری فــردی ارتبــاط مثبــت و معنــاداری بــا انتخــاب 
ــه  ــوری ك ــه ط ــته، ب ــی داش ــجویان دوره كارشناس ــغل دانش ش

35 درصــد واریانــس انتخــاب شــغل را تبییــن مــی كنــد.  
مــا از ضریــب هــای مســیر و خطــای اســتاندارد آنهــا بــرای 
بــا اســتفاده  اثرگــذاری غیــر مســتقیم و  بررســی اهمیــت 
از آزمــون ســوبل اســتفاده كردیــم. اثــرات غیــر مســتقیم 
یادگیــری  از طریــق  انتخــاب شــغل  بــر  آرزوهــای شــغلی 
بنابرایــن   )z=5/24  ،0/49( بودنــد  توجــه  شــایان  فــردی 
یادگیــری فــردی تأثیــر آرزوهــای شــغلی را در انتخــاب شــغل 
دانشــجویان میانجــی مــی كنــد، از آنجایــی كــه در مــدل 
مفهومــی متغّیــر یادگیــری فــردی بــه عنــوان متغّیــر میانجــی 
ــغل  ــاب ش ــر انتخ ــر را ب ــترین تأثی ــده و بیش ــه ش ــر گرفت در نظ
دارد و در مــدل اصــالح شــده بیشــتر مؤلفــه هــای آرزوی 
ــردی  ــری ف ــر یادگی ــی داری ب ــتقیم و معن ــر مس ــغلی تأثی ش
دارد، بنابرایــن مــی تــوان نتیجــه گرفــت كــه ایــن متغّیــر نقــش 
مؤثــری در رابطــه بیــن آرزوهــای شــغلی و انتخــاب شــغل ایفــا 

ــد.   ــی كن م
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جدول3- نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک تأثیر آرزوهای شغلی بر انتخاب شغل

ضریب
-26/200

0/122
0/64

-0/321
0/265
0/310
0/022
-0/483
2/173

متغّیر
مقدارثابت

شایستگی فنی-كاركردی
شایستگی عمومی

خودمختاری واستقالل
ثبات سازمانی

خدمت یا تأثیرداشتن
چالش محض
سبک زندگی

خالقیت كارآفرینانه

كای اسكویر مدل= 113/688
كای اسكور آزمون هاسمر-لمشو=7/881

ناگل كرک آر اسكویر= 0/834

آماره والد
18/693
0/267
0/129
1/800
1/825
1/912
0/015
3/034

17/833

p-value=0/000
p-value=0/514

ضریب تعیین كاكس- اسنل=0/625

درجه آزادی
1
1
1
1
1
1
1
1
1

سطح معناداری
0/000
0/605
0/719
0/180
0/177
0/167
0/902
0/082
0/000

درجه آزادی= 8
درجه آزادی= 8

نسبت بخت
0/000
1/130
0/067
0/725
1/303
1/364
1/022
0/617
8/781

خطای معیار
6/060
0/236
0/179
0/239
0/196
0/225
0/176
0/277
0/514

نگاره 2- مدل پژوهش

شایستگی فنی-كاركردی

شایستگی عمومی

خودمختاری و استقالل

ثبات سازمانی

خدمت یا تاثیرداشتن

چالش محض

سبک زندگی

خالقیت كارآفرینانه

یادگیری فردی

آرزوهای شغلی انتخاب شغل

0/89
0/53

0/60
0/70

0/70

0/57

0/58
0/78

0/75

0/55

0/05

بحث و نتیجه گیری
انتخـاب شـغل یـک تصمیم بسـیار مهم اسـت كه مـی تواند 
بنابرایـن  باشـد،  اثرگـذار  فـرد  یـک  آینـده  زندگـی  دوران  بـر 
و جوانـان  نوجوانـان  بـر شناسـایی شـغل در  كـه  متغّیرهایـی 
تأثیـر مـی گذارنـد، بایسـتی مـورد بررسـی و شناسـایی قـرار 
گیرنـد از دیـدگاه روان شناسـان شـخصیت، آرزوهـای شـغلی 
مـی توانـد در انتخـاب شـغل نقـش مهمـی ایفـا كننـد. سـبک 
یادگیـری، نقـش حیاتی در آمـوزش و تدریس بـازی كرده، 

زیـرا آنهـا بـه درک یادگیری دانشـجویان كمـک می كند.
انتخـاب شـغل تحـت تأثیـر عامـل هـای مختلفـی از جملـه 

شـخصیت، سـودمندی هـا، خودپنـداری و هویـت فرهنگـی 
قـرار مـی گیـرد )كـركا، 2000(.

نتایـج یافتـه هـا نشـان داد، آرزوهـای شـغلی تأثیـر شـایان 
توجهـی بـر انتخـاب شـغل ازطریـق یادگیـری فـردی خواهـد 
داشـت از آنجایـی كـه ایـن تأثیـر مثبـت و معنـادار مـی باشـد؛ 
از  بنابرایـن شناسـایی آرزوهـای شـغلی نوجوانـان و جوانـان 
طریـق والدین و مشـاوران شـغلی می تواند آنـان را در انتخاب 
شـغل مناسـب همسـو بـا آرزوهای شـغلی هدایـت و راهنمایی 
كنـد. ایـن یافتـه هـا بـا نظریـه رابینـز )2000( كـه اظهـار مـی 
داشـت آرمـان های شـغلی به كـودكان در انتخاب شـغل كمک 

تاثیر آرزوهای شغلی از طریق ...
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مـی كننـد، لنـت و همـكاران )2009(،     راجسـكی )1996( 
همخوانـی دارد،  بنابرایـن فرضیـه پژوهـش مـورد تأییـد قـرار 

اسـت. گرفته 
نتایـج پژوهـش بیانگـر آن اسـت كـه آرزوی شـغلی رابطـه 
مثبـت و معنـاداری بـا یادگیـری فـردی دارد و یادگیـری فردی 
ایـن  انتخـاب شـغل رابطـه مثبـت و معنـاداری دارد.  بـا  هـم 
همخوانـی   )2000( كـركا   )1996( راجسـكی  نتایـج  بـا  یافتـه 
دارد. برخـی از بررسـی هـای همسـان از جمله گراهـام و كالن 
)1991( رایـان و پنتریـک )1998( یادگیـری خودتنظیمـی و 
كمـک خواهی را به عنـوان متغّیرهای رابطـه ای بین آرزوهای 
شـغلی و انتخـاب شـغل معرفـی كردند. بـه عنوان مثـال جهت 
گیـری یادگیـری ممكـن اسـت، كمک خواهـی را افزایـش داده 
و بـه درک بهتـر خـود و محیـط منجر شـود و بـه نوبه خـود باید 
بـه انتخاب شـغل منجـر شـود و در نتیجه تناسـب بهتری برای 

فـرد ارائـه مـی دهد.
نظـام  انـدركاران  دسـت  و  مشـاوران  بـه  ایـن،  بـا  همـگام 
آموزشـی در بخـش كشـاورزی توصیـه مـی شـود تـا رفتارهای 
مرتبـط بـا تسـلط و روش های تفكر در یادگیـری را كه بر زمینه 
هـای كاری متمركـز اسـت شناسـایی و تقویت كننـد. بنابراین 
فرضیـه دو و سـه پژوهـش مورد تأییـد قرار گرفته اسـت. نتایج 
تحلیـل رگرسـیون ترتیبـی در زمینـه تبییـن مؤلفـه  آرزوهـای 
درصـد   91/4 كـه  اسـت  آن  مؤیـد  شـغل،  انتخـاب  در  شـغلی 
توانسـته  تحقیـق  ایـن  در  بینـی  پیـش  متغّیرهـای  مجمـوع 
تغییرپذیـری هـای وابسـته انتخـاب شـغل را تبییـن كنـد و از 
بیـن مؤلفه هـای آرزوهای شـغلی، مؤلفه خالقیـت كارآفرینانه 
بیشـترین تأثیـر و چالـش محـض كمتریـن تأثیـر را در انتخاب 
ایـن  دارد.  سـازگاری  فرضیـه  زیربنـای  بـا  كـه  دارنـد  شـغل 
یافتـه هـا بـا تحقیقـات واتسـون و همـكاران )2003(، دانزیجر 
)2008( كـه بـاور داشـتند آرزوهـای شـغلی بـه عنـوان جهـت 
گیـری افـراد بـه سـمت زمینه هـای مناسـب كار آینـده و عامل 

حركـت و برنامـه ریـزی زندگـی اسـت، سـازگاری دارد.
اكبـری و همـكاران  )1393( بـه این نتیجه رسـیدند، از بین 
متغّیرهـای پیـش بین، نگرش بـه كارآفرینی در انتخاب شـغل 
مؤثـر اسـت. دابینـز )2000( اظهـار داشـت، آرزوهـای شـغلی 
در انتخـاب هـدف هـای شـغلی بـه افـراد كمـک مـی كنـد. در 
زمینـه ایـن یافتـه هـا، بـه دسـت انـدركاران آمـوزش توصیـه 
مـی شـود كـه در آغاز ورود دانشـجویان به دانشـگاه به بررسـی 

آنـان  آرزوهـای شـغلی  و  ویژگـی هـای شـخصی  و شناسـایی 
پرداختـه و  بـر مبنـای ایـن متغّیرهـا در انتخـاب شـغل آنـان 
را هدایـت و راهنمایـی كننـد. نتایـج تأثیـر آرزوهـای شـغلی 
از طریـق یادگیـری فـردی بـر انتخـاب شـغل در قالـب تحلیـل 
مسـیر نشـان داد، آرزوهـای شـغلی بـا ضریـب مسـیر 0/05، 
دانشـجویان  شـغل  انتخـاب  بـر  معنـاداری  و  مسـتقیم  تأثیـر 
نداشـته، امـا بـا ضریـب مسـیر0/89 تأثیـر مثبـت و معنـاداری 

بـر یادگیـری فـردی دانشـجویان كشـاورزی دارد.
و یادگیـری فـردی بـا ضریـب مسـیر 0/55 تأثیـر مثبـت و 
معنـاداری بـر  انتخـاب شـغل داشـته ، امـا تأثیـر غیرمسـتقیم 
نشـان دهنـده آن  بـا ضریـب مسـیر 0/49،  آرزوهـای شـغلی 
اسـت كـه دانشـجویان بـرای دسـتیابی بـه شـغل متناسـب بـا 
آرزوهـای شـغلی، بایسـتی از طریـق یادگیـری فـردی دسـت 
پیـدا كننـد. از ایـن جهـت فرضیـه ی تأثیـر آرزوهـای شـغلی 
دانشـجویان  شـغل  انتخـاب  بـر  فـردی  یادگیـری  طریـق  از 
)ره(  خمینـی  امـام  عالـی  آمـوزش  مركـز  كشـاورزی  رشـته 
تأییـد مـی شـود ایـن دسـت آورد بـا نتیجـه ی ماتـو و بایكولی 
)2000(، اسـخون و پارسـون )2002( كـه آرزوهـای شـغلی را 
بـه عنـوان عامـل هـای انگیزاننـده در انتخـاب شـغل آینـده و 

موفقیـت مـی داننـد همسـو مـی باشـد.
شـغلی،  آرزوهـای  از  آگاهـی   )2016( نووتنـی  و  جانجـر 
عالقـه، انگیـزه، انتظارهـا، نگـرش و یادگیـری را در انتخـاب 

شـغل مؤثـر مـی داننـد.
بنابـر نتایج به دسـت آمـده، به دسـت انـدركاران و متولیان 
بخـش آمـوزش كشـاورزی پیشـنهاد مـی شـود: از آنجایـی كـه 
برنامـه یادگیـری فـردی بـر ایـن بـاور اسـت كـه دانشـجویان بـا 
انگیـزه بیشـتر بـرای یادگیـری بهتـر در دانشـگاه دسـت یابنـد  
و آنـان را بـه تفكـر و توصیـف آرزوهـای زندگـی شـخصی خود، 
بـه ویـژه هـدف هـای دانشـگاهی و شـغلی خـود وامـی دارد، 
بنابرایـن توجـه بـه موضـوع مـی توانـد بـه تقویـت مهـارت هـا 
طـول  در  كشـاورزی  رشـته  دانشـجویان  هـای  شایسـتگی  و 
تحصیلـی  مشـاوران  از  اسـتفاده  شـود.  منجـر  تحصیـل  دوره 
و شـغلی در هنـگام جـذب و پذیـرش دانشـجویان و تأكیـد بـر 
و  ورود  آغـاز  در  شـغلی  آرزوهـای  شناسـایی  فـردی،  تفـاوت 
تهیـه پودمـان هـای درسـی و توجه بـه ویژگی های شـخصیتی 
دانشـجویان در طول دوره تحصیل توصیه می شـود. بررسـی های 
یـا  طولـی  هـای  طـرح  از  اسـت   ممكـن  زمینـه  ایـن  در  آتـی 
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Abstract
The hope to select a suitable job among graduates is one of the important factors in ensuring their 

effectiveness and future success.The purpose of this study is to determine the effect of career aspirations 
through individual learning on the career choice of agricultural students after their graduation. The Sta-
tistical Society was 180 students of higher education Center of Imam Khomeini (RA) in eight different 
educational fields in the academic year of 2015-2016, which by using Cochran's formula, 120 members 
of these students were selected by random choice that was in accordance with the base of the educational 
fields, and then the data were collected and analyzed. Standardized questionnaires were used to collect 
the data, and the content validity of the research instrument was confirmed by experts and specialists. 

The reliability of the research tools was obtained by using ordinal theta coefficient in the range (0/71 
to 0/91). Spearman analysis coefficient, logistic regression and the path coefficients were used for the re-
lationship between variables, and the SPSS and AMOS software were used for the importance of direct 
and indirect impact of standard errors. The results show, there is a significant positive relationship with 
career choice and career aspirations of individual learning. The research results show that, however, ca-
reer aspiration has a significant and positive relationship with the Career choice and individual learning, 
but the Career aspirations has no significant and direct impact on the career choice, However , by the 
way of individual learning with the path coefficient of 0/49, there will be a positive and significant effect 
on career choice, 

Index Terms: Career aspirations, career choice, individual learning, career development, agriculture 
students
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