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 چکیده 
و  کشـاورزي  هـاي  آمـوزش  در شـغلی  يها مهارت و آموزش شغلی ترجیحات واکاوي کیفی هدف بااین پژوهش 

. رویکرد پـژوهش  انجام شددانشکده کشاورزي دانشگاه ایالم  دانشجویانپذیري ي مناسب براي اشتغالراهکارهاارائه 
کننـدگان در   هاي کیفی از روش پدیدارشناسی بهـره گرفتـه شـد. مشـارکت     مشخص از میان روش طور بهکیفی بوده و 

یـري  گ نمونـه بـا اسـتفاده از روش    بودند کـه دانشگاه ایالم  علمی هیأتنفر از دانشجویان و اعضاي  30پژوهش تعداد 
 پایـان بـوده اسـت. مـالك     سـاختارمند  یمهمصاحبه ن ها هدفمند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده

اسـتفاده از   و بنـدي  ها با استفاده از کدگذاري و مقولـه  داده یلو تحل یهها بوده است. تجز داده ي، اشباع نظریريگ نمونه
هـا از   قابلیت اعتماد (دقیق بـودن یافتـه   ها از براي تأیید روایی و پایایی یافته. شد انجام 12نسخه  MAX-QDAافزار  نرم

نتایج نشان داد که شغل دلخواه بیشتر دانشـجویان مشـارکت    ستفاده شد.ا )کنندگان پژوهش مشارکت و منظر پژوهشگر
گان در پـژوهش، ویژگـی اقتصـادي    همچنین از دیدگاه دانشجویان مشارکت کنند بوده است. یدولتکننده در پژوهش، 

انتخاب شغل بـه   يبرا انیدانشجو ها شغل براي آنها اهمیت داشته است. نتایج نشان داد کهشغل بیشتر از سایر ویژگی
و  یهـاي تخصصـ   و مهارت تیهاي موفق مهارتنانه، یشناختی کارآفر هاي روان وکار، مهارت هاي کسب آموزش مهارت

 هـاي شـغلی، بـه    وکار و آشنایی با فرصت هاي مرتبط با حوزه کسب شود آموزش پیشنهاد می دارند. ازیرشته ن يکاربرد
هاي درسی دانشجویان قرار گیرد. همچنین مرکز مشاوره شـغلی در دانشـگاه ایـالم     در برنامه شده حسابطور جدي و  

  اندازي شود. راه
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  1مقدمه
خواهند شغلی را انتخـاب کننـد    ها می همـه انسان

که عالوه بر تأمین نیازهاي مـادي ازنظـر روانـی نیــز     

                                                             
 h.moradnezhadi@ilam.ac.irنویسنده مسئول: *

بـراي آنـان ارضاء کننده باشد. الزمه رسـیدن بـه ایـن    
اسـت کـه » گماردن افراد در مشاغل مناسـب«ها  هدف

از طریق شـناخت فـرد و مشـاغل و نیازهـاي شـغلی      
شغل فرد ). 1393آبادي،  (شفیعشود  جامعه حاصل می

عامل اصلی در داستان زندگی اوست و تا حد زیـادي  

 پژوهشی-مقاله کامل علمی
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زونکـر،  ( امیـد و ناامیدي در زندگی اسـت  کننده یینتع
انسان از طریق کار کـردن عـالوه بـر ارضـاء      ).1388

نیازهاي مادي، نیازهاي پیوند جویی، تعلق اجتمــاعی  
ــزت  ــه ع ــاز ب ــی  و نی ــرآورده م ــود را ب ــس خ ــد نف  کن

تربیت نیروي انسانی متخصص،  ).1393آبادي،  شفیع(
هــا ازجملــه  زایــی و اســتفاده از تخصــص آن اشــتغال
هاي اصلی نظام آموزش عالی است. اما گـاهی   دغدغه

التحصیالن و شـغل متناسـب بـا     تعادلی بین تعداد فارغ
 (علیزاده و همکـاران،  شودها مشاهده نمیتخصص آن

 آموختگـان  دانش بیکاري گذشته دهه چند طی	).1398
 مبـدل  جـدي  اي مسئله به کشورها بیشتر در دانشگاهی

 بـا  هـم  ایـران  کشـور  زمینـه  ایـن  در کـه  شـده اسـت  
شیربیگی و همکاران، ست (ا روبرو فراوانی هاي چالش
1396.(  

دهـد کـه بیکـاري در بـین      شواهد آماري نشان می
هاي کشـاورزي در   آموختگان دانشگاهی در رشته دانش

و همکـاران،   ي(موحـد  قـرار دارد وضعیت نامناسـبی  
ــیکر ؛1389 ــاران،  یمـ و  ينـــوروز ؛1395و همکـ

ــاران ــو عز 1397 ؛همک ــالخ يزی ــ یلیخ  ،زاده یو منت
 داشتندبیان ) 1398(و همکاران  یآزاد فارسان. )1398

کشـور   پرورش و آموزش عـالی  و  که سیستم آموزش
آموزان و دانشجویان  عمالً نتوانسته است در اکثر دانش

نگرش مثبت نسبت بـه شــغل، نگهــداري شــغل و     
ـــه وجـــود آورنــد     ـــایت حاصـــل از آن را ب  .رض

کـه   شـوند  یوارد دانشـگاه مـ   زهیانگ نیبا ا انیدانشجو
اشـتغال را بـه    يالزم بـرا  ییها و توانـا  دانش، مهارت

که  رود یانتظار م زیآموختگان ن دست آورند و از دانش
 يانتخـاب شـغل و سـابقه کـار     يهاي الزم برا مهارت

 ,York( نماینـد کسب  لیخود را در طول دوره تحص

2004 and Knight .(يدرصد 23 يکاریبه نرخ ب نظر 
ـ در استان ا یعال آموختگان آموزش دانش ـ ی(ام المی ، ین
تعـداد زیـادي   نیز که هرساله  و با توجه به این )1396

دانشجوي مشغول به تحصیل در  1390(تعداد دانشجو 

ــال  ــالم   ) 99س ــگاه ای ــاورزي دانش ــکده کش از دانش
ـ (دفتـر نظـارت دانشـگاه ا   شوند میآموخته  دانش  الم،ی
مفهوم  رامونیپ انیدانشجو دگاهیشناخت دلذا  ؛)1400

ـ مـورد ن  یي شـغل ها مهارتو  شغل يها یژگیو و  ،ازی
هاي صورت  یبررسبر اساس  رسد. می نظرضروري به 

گرفتــه پژوهشــی در زمینــه واکــاوي مفهــوم شــغل و  
هاي آن از دیدگاه دانشجویان کشاورزي یافـت   ویژگی

با انجام این پژوهش و استفاده  رود یمنشد؛ لذا انتظار 
از نتایج آن، راهکارهاي مناسب براي هـدایت شـغلی   

  دانشجویان ارائه شود.
  

  مبانی نظري و پیشینه پژوهش
ریزي شغلی، هسته مرکزي انتخاب شغل،  در برنامه

 Cho andگردآوري اطالعـات مـرتبط بـا آن اسـت (    

Kim, 2016  ــاوري ــا گســترش فن ). انتخــاب شــغل ب
ها تبـدیل   اي شدن دانش ارتباطات و حرفه اطالعات و

به یک علم پیچیده شده است و تحـت تـأثیر عوامـل    
). این عوامل شامل Umar, 2014ذاتی و بیرونی است (

تأثیر والدین، اساتید، همساالن، ارتباط بـا دیگـر افـراد    
اي در حوزه شغلی، وجود فرصـت اشـتغال، بـه     حرفه

کسب درآمد،  دست آوردن موقعیت اجتماعی، پتانسیل
هــاي رســمی تحصــیل،  هزینـه تحصــیل، تعــداد ســال 

رضایت شغلی، استعداد و توانایی تجربه کـاري قبلـی   
ــت ( ــادPaolillo and Estes, 1982اس ــه ). اعتق  ب

ــدي ــداف و) Bandura, 1986, 1987( خودکارآم  اه
 مهـم  و از ساختارهاي اصلی) Locke, 2002( شخصی

 عملکرد و عالیق تعیین براي اجتماعی شناختی مدل در
 اهداف تأثیر مورد در هایی همچنین یافته .هستند شغلی

 وجـود  فـردي  صـورت  به شغل انتخاب اولیه مراحل بر
  ). Abele and Spurka, 2009دارد (

اند کـه   کرده شنهادی) پ1398و همکاران ( شانیدرو
 مورد يها به مهارت یآموزش عال یدرس يها در برنامه

ـ توجه شود و ا ها نشگاهآموختگان دا دانش يبرا ازین  نی
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 یدرسـ  يهـا  برنامـه  يها در چارچوب بـازنگر  مهارت
بر اساس نتایج گزارش مرکز وزارت علوم لحاظ شود. 

آموختگان آموزش عـالی   دانش بیکاريآمار ایران، نرخ 
 ).1396 ینی،است (امدرصد  23در استان ایالم حدود 

ــه نظــر  ــب ــا  یم ــل بیک ــاالي رســد یکــی از دالی ري ب
 یحـات ترجآموختگان دانشگاهی، روشن نبـودن   دانش
در  یشـغل  هـاي  مهـارت و نگنجانـدن آمـوزش    یشغل

افـراد بـراي انتخـاب     .ها باشـد  آن یهاي آموزش برنامه
ریزي شغلی  شغل مناسب، نیازمند یک راهبرد و برنامه

  ). Phillips and Gully, 2015باشند ( بهینه می
 يدر راسـتا  يهـاي چنـد   داخل کشور پژوهش در

هـاي مـرتبط بـا آن انجـام شـده       شغل و عامل انتخاب
بــا  ی) در پژوهشــ1399و همکــاران ( یغالمــ .اســت

ــوان تحل ــعن ــذ اشــتغال لی ــرد انیدانشــجو يریپ  سیپ
 نـد گرفت جهیدانشگاه تهران نت یعیو منابع طب يکشاورز

 يهـا  در دانشـکده  يریپذ که الزم است مباحث اشتغال
ـ مـورد توجـه قـرار گ    يکشاورز ـ و ا ردی هـا   برنامـه  نی

دختـر   انیشجونسبت به دان ژهیبا توجه و االمکان یحت
) در پژوهشی با 1393( و همکاران ياکبر .ردیانجام گ

هــاي مـؤثر بــر انتخــاب شــغل   عامــلعنـوان بررســی  
ـ ا بــهي، کشــاورز انیدانشـجو   کــه دندیرســ جــهینت نی

ــایمتغ ــارآفر  يره ــه ک ــرش ب ــن و ، ینینگ ــهس  تجرب
ـ در انتخاب شغل مؤثرند و ا ینیکارآفر ر یـ سـه متغ  نی

قادر بـه ایجـاد تمـایز بـین دو سـطح انتخـاب شـغل        
(استخدامی و کارآفرینی) هستند و هر چه سـن افـراد   

کند گرایش به مشاغل استخدامی بیشتر  افزایش پیدا می
 پژوهشیدر ) 1387ی (عیو شف یمشود. شعبانعلی ف می

دختر و پسر نسبت  انیانشجودنگرش  لیبا عنوان تحل
تـرین   که مهـم  دندیرس جهینت نیبه ا يبه رشته کشاورز

 يپسر به کشاورز انیدانشجودهنده نگرش  عامل شکل
و در  يدر رشته کشاورز تیو موفق شرفتیبه پ زهیانگ

 یروان -یروح يازهاین نیتأم تیقابل دختر انیدانشجو
و  یهـاي تخصصـ   از مطالعه درس لذتچون احساس 

ــ یروحــ يازهــاین يارضــا ــود. یو روان  ی ونیحســ ب
هاي  نقش ارزش ) در پژوهشی با عنوان1399( ینیخوئ

فرهنگی در عوامل مؤثر بـر انتخـاب شـغل در حرفـه     
 يهـا  یژگـ یبـا و دریافتنـد کـه در جوامـع     يحسابدار

ن، یوالـد یـی،  گرا قـدرت و جمـع   ادیفاصله ز یفرهنگ
ــات ــاالن  دیاس ــجو درو همس ــغل دانش ــاب ش  انیانتخ

ــی و  ثیرگــذار هســتند.أت ) در 1396همکــاران (میرزای
 انیدانشجو یشغل حاتینظام ترجپژوهشی به بررسی 

ها نشـان داد جامعـه مـورد مطالعـه در      افتهی پرداختند.
قرار دارند:  یکل پیدر سه ت، یشغل حاتیموضوع ترج

ـ ت، یبر ابعاد درون شتریدر انتخاب شغل ب کی پیت  پی
زمان بر ابعـاد   طور هم سه به پیو ت یرونیدو بر ابعاد ب

زاده  ملـک  و رادیرجـ یاتأکید دارنـد.   یو درون یرونیب
 یشغل ياگرچه آرزوهاکه دریافتند  )1396( ينصرآباد

ـ با انتخـاب شـغل و    يرابطه مثبت و معنادار  يریادگی
ــرد ــا يف ــا نت ــتحل جیدارد ام ــه  ریمســ لی نشــان داد ک

بـر انتخـاب    يو معنادار میتأثیر مستق، یشغل يآرزوها
 ریمس بیبا ضر يفرد يریادگیاز راه  یشغل ندارد، ول

 بـر انتخـاب شـغل دارد.    يتأثیر مثبت و معنادار 49/0
از  ی) حـاک 1390( قاسمی و همکـاران نتایج پژوهش 

ــر انتخــاب شــغل  یگــذاري شــغل هــدف یاثربخشــ ب
بیـان  نیز  )1379( ياسکندر رزایم. بودکنندگان  شرکت
ایرانی فرزنـدان خـود را بـراي    هاي  که خانوادهداشت 

خـانواده و والـدین در    کننـد.  مشاغل اداري تربیت می
هـاي جمعـی،    کنار عواملی نظیر طبقه اجتماعی، رسانه

هاي همساالن، مدارس و معلمان، سهم معینی در  گروه
رستگار خالد، شکل دادن به انتخاب شغلی فرد دارند (

 نیشتریبمعتقدند که ) 1399( ییو عطا یمیکر .)1383
ـ موجـود و مطلـوب بـه ترت    تیوضـع  نیشکاف ب  بی

و مقـررات   نیبـا قـوان   ییهـاي آشـنا   متعلق به مهارت
 ارتباطـات  ووکـار   طرح کسب هیو تجارت، ته یحقوق
که  دریافتند) 1391و همکاران ( یمهموئ ی. مؤمناست

باورند  نیبر ا يحسابدار يو استادان رشته انیدانشجو
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، يریادگیـ خود و  تیریاطالعات، مد يجز فناور که به
رشـته   نیا یزا در برنامه درس هاي اشتغال مهارت ریسا

  .شود یآموزش داده نم
کـه   دندیرس جهینت نی) به ا1397( و همکاران آزاد

ـ آموزش مهـارت انتخـاب شـغل بـر انگ      یلیتحصـ  زهی
 یلیتحص زهیمعنادار بوده و بر انگ یزگیانگ یو ب یدرون

با ) et al.  Wright  )2017یقمعنادار نبود. تحق یرونیب
و انتخاب شـغل   یخدمات عموم یزهانگ یبررس هدف

ـ کـه افـراد بـا انگ    دندیرسـ  جـه ینت نیبه ا خـدمات   زهی
کننـد و   انتخاب می یهاي دولت شغل شتریباال ب یعموم
دارنـد   تـري  نییپـا  یخدمات عمـوم  زهیکه انگ يافراد

 دهنـد.  کار در بخش خصوصـی را تـرجیح مـی    شتریب
ــهی ــا افت ــژوهشي ه ــا پ  Berger and D’Ascoli يه
) در 2012(  .Jugović et al یس،ئ) در ســـو2012(

نشان ) در چین و آمریکا Lin et al. )2012 و یکرواس
اســت کــه ارزش درونــی و ارزش کــارکردي     داده 

ـ انگ نیتر مهم اجتماعی از افـراد بـراي شـغل     يهـا  زهی
 نیتر تیاهم معلمی بوده و انگیزه کارکردي شخصی کم

پـژوهش   جـه ینت .انتخاب شغل معلمی بوده است دلیل
Eurico et al. )2015( داد کـه   در کشور پرتغال نشان

ـ گ وجود قابلیت اشتغال نقشـی اساسـی در شـکل     يری
بررسی پیشـینه  عالی دارد.  انگیزه در فراگیران آموزش

هـاي انجـام   دهد که تاکنون پـژوهش می پژوهش نشان
شده در مورد ترجیجات شغلی دانشجویان بیشـتر بـر   

انـد. بیشـتر   عوامل موثر بر انتخاب شغل متمرکز شـده 
د و نهها با استفاده از روش کمی انجام شداین پژوهش

هـاي دانشـجویان در انتخـاب    به بررسی عمیق گرایش
ایـن پـژوهش بـا    اند. شغل مورد دلخواه خود نپرداخته

هـاي  استفاده از روش کیفی تالش نموده است، مولفـه 
شغل مورد دلخواه دانشـجویان را شناسـایی نمایـد. از    

هاي طرفی دیگر این پژوهش عالوه بر بررسی ویژگی
کننـدگان در پـژوهش، بــه   شـغل از دیـدگاه مشــارکت  

هاي مورد نیاز دانشجویان براي ورود به بررسی مهارت
  نیز پرداخته است. حوزه کسب و کار

 است کیفی رویکرد کلی پژوهش حاضر: شناسی روش
هاي کیفی از روش پدیدارشناسی بهره  و از میان روش

از آنجا کـه در پدیدارشناسـی بـراي    گرفته شده است. 
کنندگان، بر تعداد کم نمونه بـین   تعیین تعداد مشارکت

، در )Creswell, 2012( شـود  تأکید مـی  مورد 25تا  8
هـا تـا رسـیدن     گیري و مصاحبه نمونه پژوهش نیزاین 

هاي اساسی) بـه اشـباع نظـري ادامـه      ها (پرسش مقوله
هـاي   اي است که در آن داده اشباع نظري مرحله .یافت

ــه ــا مقول ــد  جدیــدي در ارتبــاط ب هــاي مــوردنظر پدی
اند و روابط بـین   ها گستره مناسبی یافته آیند، مقوله نمی

قبول و تأیید برقرار شده است  اي قابل ها به درجه مقوله
)Glaser, 1978 ها پس از اشباع داده پژوهش). در این

دانشـکده   یکارشناس انینفر از دانشجو 24با مصاحبه 
 هیـأت علمـی   ينفر از اعضا ششو تعداد  يکشاورز

زمـانی   در بـازه  ها مصاحبهبه دست آمد.  المیدانشگاه ا
طور معمـول، ابـزار    دقیقه صورت گرفت. به 50تا  30

ابـزار  هـاي پدیدارشناسـی،    مورد اسـتفاده در پـژوهش  
ــردآوري داده  ــراي گ ــتاندارد ب ــا، اس ــاحبه نه ــهمص  یم

 هـاي  . پروتکل)Dunkin, 2000( باز است یافتهساختار
براي دانشـجویان و یـک    پرسش دوها شامل  مصاحبه

 ).1جـدول  بـود (  هیـأت علمـی  پرسش براي اعضاي 
  .Diekelmann et alکـرد یها بر اسـاس رو  تحلیل داده

 12نسخه  QDA-MAX افزار استفاده از نرم و )1989(
هـا از   و پایایی داده ییروا ییدتأ انجام شده است. براي

 و ها از منظر پژوهشگر قابلیت اعتماد (دقیق بودن یافته
بـر   نیبنـابرا  .کنندگان پژوهش) استفاده شـد  مشارکت
ــاس  ــر اس ) در Holloway and Wheeler )2013نظ

کنندگان بازگردانده و در  به مشارکت جیمرحله آخر نتا
بـه   بیترت نیو به ا دهیها سؤال پرس از آن ها افتهیمورد 

  شد. دهیها اعتبار بخش داده
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 30در این پژوهش در مرحله کدگذاري باز، تعداد 
 مـدت میـانگین   جلسه مصاحبه عمیق برگزار گردیـد. 

دقیقـه بـود. بـه دلیـل      50تـا   30ها بین  زمان مصاحبه
آمده در اثر بیماري کرونا و عـدم حضـور    یشپشرایط 

دانشجویان در دانشگاه، ایـن مرحلـه زمـان زیـادي از     
ــین  وقــت پــژوهش گــر را گرفــت و فاصــله زمــانی ب

بـه مرحلـه    هـا  دادهمصاحبه اول و پایانی براي رسیدن 
  نجامید.اشباع نظري، پنج ماه به طول ا

  
  هاي پژوهش یافته

ي ها ، پرسشکنندگان  مشارکت) تعداد 1جدول (در 
  آورده شده است. و ابزار پژوهشپژوهش 

  
 ، پرسش و ابزار پژوهشکنندگان مشارکتتعداد  -1جدول 

  ها ابزار گردآوري داده  هاي پژوهش پرسش  کنندگان تعداد مشارکت

  نفر 30

  دلخواه شما چیست؟ ویژه دانشجویان): شغل( :اولپرسش 
ینــده خــود بــه چــه آ: در انتخــاب شــغل )انیدانشــجو ژهیــ(و :دومپرســش 

  دهید؟ هایی بیشتر اهمیت می ویژگی
دانشـجویان بـراي انتخـاب شـغل     ): علمـی  هیأتاعضاي  ژهی(و :سومپرسش 

  هایی بیشتر نیاز دارند؟ مناسب به چه آموزش

نیمه مصاحبه عمیق و 
  ساختارمند

  
تـر اشـاره شـد، مـالك پایـان       گونـه کـه پـیش    همان

گیري و تعداد افراد مورد مطالعه شده، اشباع نظـري   نمونه
نفـر زن و   18بوده است. افراد نمونه شامل تعـداد  ها  داده
هـاي   یشگـرا  همهاند. تالش گردید تا از  مرد بوده نفر 12

پزشکی، علـوم دامـی، مرتـع و     ي کشاورزي (گیاهها رشته
آبخیزداري، زراعت، باغبانی، جنگـل و آبیـاري)، در بـین    

کنندگان در پژوهش وجـود داشـته باشـد. سـن      مشارکت
هیـأت  سال و سن اعضاي  24سال تا  22دانشجویان نیز 

  سال در نوسان بوده است. 46تا  32از  علمی
ـ در ا: بـاز  کدگـذاري  ، بـراي کدگــذاري  پـژوهش  نی

هاي مرتبط با پرسش اول، پس از خواندن دقیـق   پاسخ
هـاي بـا    قـول  ، اقدام به اسـتخراج نقـل  ها مصاحبهمتن 

مفاهیم مشـابه گردیـد. پـس از مشـخص کـردن ایـن       
ها و در نظر گرفتن معنـی و مفهـوم مـوردنظر     قول نقل

دانشجویان، اقدام بـه اسـتخراج کـدهاي بـاز گردیـد.      
راسـتا بـا    هـوم کـدهاي بـاز هـم    تالش گردیـد کـه مف  

  هاي استخراج شده باشد.  قول نقل

) 1جـدول ( گونه که در  همان: کدگذاري پرسش اول
شناسـایی   بـا هـدف  آمده است، پرسش اول مصـاحبه  

آنـان  دلخـواه  مـورد   شغلدیدگاه دانشجویان در مورد 
هاي پرسش اول پـنج مفهـوم    طراحی گردید. در پاسخ

ــدول (  ــد. در ج ــایی گردی ــه) 3نه ــد ا نمون ي از فرآین
  کدگذاري پرسش اول آورده شده است.

گر با در نظر گرفتن مفـاهیم کـدهاي بـاز     پژوهش
)، اقدام به اسـتخراج کـدهاي   2استخراج شده (جدول 

ــراي آن ــود. چگــونگی  محــوري و گزینشــی ب هــا نم
استخراج کدهاي بـاز نیـز بـا در نظـر گـرفتن وجـوه       

م مشـترك  ها بـه یـک مفهـو    ها و داللت آن مشترك آن
هاي مصاحبه، با در نظر  انجام شد. در ادامه تحلیل داده

گرفتن کدهاي محوري، اقـدام بـه اسـتخراج کـدهاي     
گزینشی گردید. چگونگی انتخاب کدهاي گزینشی نیز 
با در نظر گرفتن مفاهیم کدهاي محـوري و همسـویی   

  ).1شکل گرفت (ها صورت  معنایی آن
  

  
   



 1400 پاییز) 3)، شماره (8کارآفرینی در کشاورزي ( نشریه

6 

  پرسش اول پژوهش يها داده ياز کدگذار يا نمونه -2جدول 

  هاي دانشجویان قول  هایی از نقل نمونه
کدگذاري 

  باز
کدگذاري 

  محوري
کدگذاري 
  گزینشی

  . »از نظر من بهترین شغل براي آدم کارمندیه« :4کننده شماره  مشارکت 
کنه، خیلی هم راضیه. منم پدرم توي بانک کشاورزي کار می« :11شماره کننده  مشارکت 

  ».بشه کارمند بانک بشم اگهدوست دارم 
اي استخدام بشم. برام هم مهم  دوست دارم اگه بشه توي یک اداره« :6کننده شماره  مشارکت 

  ».اي باشه نیست چه اداره

 پشت
  میزنشینی

  دولتی  اداري

که ماهانـه یـک    شغلی را دوست دارم که خیالت راحت باشهمن « :7شماره کننده   مشارکت
  ».درآمدي حتماً داري و آخر ماه حقوقت واریز بشه

زندگی اینقدر ارزش نداره که زیـاد کـار کنـی و خـودت رو بـه      : «24کننده شماره  مشارکت
  ».کار کنم. بعضی از کارها همش بخور و بخوابه  ادارهزحمت بندازي، من دوست دارم توي 

  تیراح

فکر کنم براي همه بهترین ویژگی شغل درآمدشه، من شـغلی را  : «16 شماره کننده مشارکت 
  .»انتخاب خواهم کرد که درآمدش زیاد باشه 

  ».شغلی خوبه که پول توش باشه، باور کنید همه چی پوله« :2شماره کننده  مشارکت
  درآمد

  خصوصی  آزاد

کار نیست، شغلی که صبح تـا شـب کـار بکنـی      اش همهزندگی « :23شماره کننده  مشارکت 
اش  یـه بقخوب نیست. من شغلی رو دوست دارم که چند ساعت در روز بیشتر کار نکنـی و  

  ».آزاد باشی
از نظر من شغلی خوبه که هر وقت دوست داشتی کارکنی و هـر  « :9شماره کننده  مشارکت 

  ».وقت نخواستی کار نکنی وخودت بتونی تعطیلش کنی

  انزم آزادي

شغلی عالیه که آقا باالسر نداشته باشی و کسی بهـت امـر و نهـی    « :1شماره کننده   مشارکت
  ».کنم که خودم مدیرش باشم یمکاري را انتخاب  حتماًنکنه. من خودم 

من از زیردست بودن خوشم نمیاد و به همین خاطر قصد دارم که « :13شماره کننده  مشارکت 
  ».خودم یک شرکت تأسیس کنم

  کارفرمایی

  
   دانشجویان شغلی ترجیحات -1شکل 
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  دومپرسش  يکدگذار ندیاي از فرآ مونهن -3 جدول
 کدگذاري
 گزینشی

 کدگذاري
 محوري

 يکدگذار
 باز 

  یاندانشجو يها قول  نقل

 بیرونی

 اقتصادي

 حقوق
 بازنشستگی

 داشـته  بازنشسـتگی  حقـوق  که کنم یم انتخاب را شغلی من: «14 شماره کننده مشارکت 
 ».باشد

 ماهانه درآمد
 خیلـی  پول درآوردنه، پول کردن کار از هدفشون مردم بیشتر: «19 شماره کننده مشارکت 

 ».زندگی در مهمه

 اجتماعی

 احترام

 نظـرم  بـه . باشـن  داشـته  بهش مثبتی دید مردم که خوبه شغلی: «1 شماره کننده مشارکت 
  .»مهمه کنند نگاه جوري چه شغل اون به مردم اینکه

 مـادرم  و پدر و خانواده که باشم داشته شغلی میدم ترجیح من: «2 شماره کننده مشارکت
 ».کنن افتخار بهم

 شهرت

لـذت داره مشـهور    یلـی خوبه که بتونه آدم رو مشهور کنه. خ یشغل: «5کننده شماره   مشارکت
  . »یباش

 جایگـاه  کـنم  یکـه مـن انتخـاب مـ     یشـغل  یژگـی و ترین مهم: «17کننده شماره  مشارکت
 احترام هم جامعه توي دارم دوست من ولی هستند مهم هم دیگه موارد. است اجتماعیش

 .»بشناسن منو مردم بیشتر اینکه هم و باشم داشته

 درونی

 بودن ثبات با شغلی امنیت
 بیکار کار از استرس و باشه راحت ازش خیالت که خوبه شغلی: «5 شماره کننده مشارکت 

 .»باشی نداشته شدن

 و روحی
 روانی

 آورشادي
 شـغل  حالیکـه  در هستن کننده کسلها واقعاً  شغل از بعضی: « 13 شماره کننده  مشارکت

 .»باشه بخش شادي و آور نشاط باید

 احساس با
 لذت شغلش از که اینه میده رخ انسان براي که حالتی بهترین: «17 شماره کننده  مشارکت

 .»باشه داشته کارش به نسبت خوبی احساس و ببره

 انعطاف
 پذیري

 با سازگاري
 تغییرات

 بتونـه  و نشـه  کمرنـگ  جامعه تغییرات با باید شغل من نظر از: «9 شماره کننده  مشارکت
 ».کنه سازگار تحوالت و تغییرات با رو خودش

  

هاي گردآوري شـده بـراي پرسـش     در تحلیل داده
، میزنشـینی  پشـت  اول پژوهش، تعداد پنج کد محوري

ــایی،   ــی، کارفرم ــان يآزادراحت ــغل   زم ــد ش و درآم
ی شغل دولتـی و  نشیکد گز استخراج گردید که در دو

بیشـترین تکـرار    بنـدي شـدند.   دسـته شغل خصوصی 
میزنشینی و کمترین تکرار مرتبط  مرتبط با کد باز پشت

  بوده است. زمان يآزاد یی وکارفرمابا 
) 1که در جـدول (  گونه همان: دومپرسش  يکدگذار

 ییمصاحبه بـا هـدف شناسـا    دوم آمده است، پرسش
 هـاي شـغل از دیـدگاه دانشـجویان     ترین ویژگـی  مهم

مفهوم  5 دوم نیزهاي پرسش  . در پاسخدیگرد یطراح

ــایی ــگرد نه ــدول (دی ــه3. در ج ــدیاي از فرآ ) نمون  ن
  آورده شده است. دومپرسش  يکدگذار

دوم هاي مرتبط با پرسـش   پاسخ يکدگذار فرآیند
کدگذاري مـرتبط   نیز همانند پرسش اول انجام گرفت.

گونه که  همان آمده است.) 3جدول ( با پرسش دوم در
ـ ان داده شده اسـت، در تحل در جدول نش  يهـا  داده لی

 پـنج پژوهش، تعـداد   دومپرسش  يشده برا يگردآور
 یروحـ ی، شغل تیامنی، اجتماع، ياقتصاد محوريکد 

که در  دیپذیري شغل استخراج گرد انعطاف ی وو روان
بنـدي شـدند    دسـته  بیرونـی و  کد گزینشی درونـی دو 

  ).2(شکل 
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  هاي شغل از دیدگاه مشارکت کنندگان ویژگی -2شکل 

  
ــوم   ــش س ــی پرس ــوري و گزینش ــذاري مح : کدگ

) آمده است، پرسش سـوم  4جدول (گونه که در  همان
هاي مناسـب بـراي    شناسایی آموزش با هدفمصاحبه 

 هیأت علمیینی دانشجویان از دیدگاه اعضاي گز شغل

هاي این پرسش شش مفهـوم   طراحی گردید. در پاسخ
ــدول (  ــد. در ج ــایی گردی ــه) 4نه ــد ا نمون ي از فرآین

  کدگذاري پرسش سوم آورده شده است.
  

  
  ي پرسش سوم پژوهشها داده ياي از کدگذار نمونه -4 جدول

  باز کدهاي  دانشجویان هاي قول نقل
 کدهاي
  محوري

 کدهاي
  گزینشی

 کردن کار توانایی دانشجویان نیاز مورد يها مهارت از یکی: «30 شماره کننده مشارکت 
  .»است سازي شبکه توانایی و دیگران با

 کار گروهی
  کردن

  سازيتیم

 يها مهارت
  کارآفرینانه

 مفاهیم آموزي با و دانش کودکی دوران اگردانشجویان از: «30 شماره کننده مشارکت 
 و خریـد  و شـوند  آشنا فروش و خرید بازارهمانند با مرتبط يها مهارت و اقتصادي

 راه زمان در و بزرگسالی دوران در تواند یها م مهارت این بگیرند، یاد را کردن فروش
نماید.  کمک اقتصادي کارهاي به آنها ترغیب در و کند کمک آنها به کار و کسب اندازي

ي خریـد و  ها مهارتي حوزه کسب و کار، ها آموزشبنابراین الزم است یک بخش 
  ».فروش باشد

  فروش و خرید
 و فروش

  بازاریابی

در بسیاري از موارد، راه اندازي کسب و کار زیاد کار سختی : «30کننده شماره   مشارکت
وجود داشته باشد و پیدا کردن بازار براي آن نیست، ولی تولید کاالیی که تقاضا برایش 

  ».کاال اهمیت بیشتري دارد
  بازاریابی

نداشتن چشم انداز براي کسب و کار و دقت نکردن در : «30کننده شماره   مشارکت
ها و برآورد غلط از زمان بازگشت سرمایه باعث به بن بست کشیدن یک  یدهفاهزینه و 

  ».شود یمکار اقتصادي در آینده 
  کار و کسب مدل

 و تدوین
 طراحی

 کسب طرح
 و کسب طرحچرا نباید دانشجویان به جاي گذراندن واحدهایی که هیچ  : «30کننده شماره   مشارکت  کار و
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  باز کدهاي  دانشجویان هاي قول نقل
 کدهاي
  محوري

 کدهاي
  گزینشی

یی هـا  درسي کسب و کار را یاد نگیرنـد. در  ها مهارتتأثیري در زندگی آنها ندارد، 
ندارد، بهتر است یا اینکه ي براي دانشجو ا افزودههیج ارزش  معموالًهماند کارورزي که 

  ».به جاي این درس طراحی کسب و کار به آنها آموزش داده شود

  کار

اندازي کسب و کار هایی براي راه یدهابسیاري از دانشجویان : «30کننده شماره   مشارکت
ین کنند. اینجاسـت کـه   تأمدارند اما بلد نیستند که چگونه منابع مالی براي طرحشون 

  ».شود یمین مالی کسب و کار روشن تأمي ها راهي ها آموزشاهمیت 
  مالی ینتأم

 گردآوري
شوند اما توانایی  یمدانشجویانی داریم که فارغ التحصیل : «30کننده شماره   مشارکت  منابع

چگونـه  نوشتن یک درخواست وام را ندارند. اصالً بلد نیستند که فرآیند گـرفتن وام  
  ».است. خوب اینها را باید ما بهشون یاد بدیم

  گرفتن وام

 به ورود براي دانشجو که هایی توانمندي ترین مهم از یکی: «4 شماره کننده مشارکت 
 دانشجو. ها است فرصت شکار و ها فرصت تشخیص دارد، نیاز آن به وکار کسب بازار

 به را پردازي ایده مهارت بتوانند که هایی آموزش بنابراین. دارد نیاز ها مهارت نوع این به
  .»است ارزشمند بسیار بیاموزد، دانشجویان

 تشخیص
  ها فرصت

  پردازي ایده

شود که دانشجو بعد از  یمتوجهی به دروس عملی باعث بی: «30کننده شماره   مشارکت
رشته خودش را ي ها مهارتدانش آموخته شدن توانایی کار کردن در بازار و استفاده از 

  ».نداشته باشد
  فنی مهارت

 يها مهارت
  فنی

  تخصصی

انسان براي موفق شدن باید همواره از درون برانگیخته شود : «30کننده شماره  مشارکت
  ».و یک میل درونی او را براي بهتر شدن هدایت کند

  پیشرفت به میل
  طلبی توفیق

 هاي یژگیو
 روانشناختی
  کارآفرینانه

ما باید یاد بدهیم که قانع به وضع موجود خودشون نباشند : «30شماره کننده   مشارکت
  ».و همواره سطح توقع از خودشان را باال ببرند

 به نبودن قانع
  کنونی شرایط

هاي کارآفرینانه نوآوري و خالقیت  یتفعالهسته مرکزي : «30کننده شماره   مشارکت
است. اگر نوآوري نباشد افراد کارآفرین چیزي براي عرضـه کـردن ندارنـد. جالـب     

شود آموزشش داد و یاد گرفـت اگـر    یماینجاست که خالقیت یک مهارتی است که 
هاي کسب و کار مناسبی هم ارائه  یدهاي خالقیت را یاد بگیرند ها مهارتدانشجویان 

  ».دادخواهند 

  بودن نوآور

  خالقیت
هـا و اهمیـت    یدهپدتونستیم نگاه متفاوت به کاش ما می: «30کننده شماره   مشارکت

کردیم که همین نگـاه   یممتفاوت بودن را به دانشجویان بیاموزیم و براي آنها روشن 
شود و  یمي موفق و عادي ها انسانمتفاوت به مسائل است که در نهایت منجر به تفاوت 

شود که فرد فاصله خودش را از بقیه افراد جدا کند و زندگی بهتري  یممنجر به این 
  ».براي خود بسازد

 به متفاوت نگاه
  مسائل

 از یکـی  که بینید می کنید نگاه را موفقی آدم هر اگر شما: «14 شماره کننده مشارکت 
 از بیشـتر  دانشـجو  رسـد  مـی  نظـر  به. است بودن پذیر ریسک هاش، ویژگی بارزترین
  .»دارد نیاز پذیري ریسک همانند هایی مهارت به رشته درسی واحدهاي

  بودن خطرپذیر
 ریسک
  پذیري

 التحصـیلی  فارغ آستانه در اینکه با دانشجویان از بسیاري: «17 شماره کننده  مشارکت
 چکار باید که دونند نمی هم خودشون. ندارند هدفی خود آینده براي هنوز اما هستند

 کمک دانشجویان به هدف انتخاب در و کند پیدا ورود موارد این در باید دانشگاه. کنند
  .»کند

  گذاري هدف  ریزيبرنامه
 يها مهارت

  موفقیت
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  باز کدهاي  دانشجویان هاي قول نقل
 کدهاي
  محوري

 کدهاي
  گزینشی

ي موفق خیال پردازي در مورد ها انسانهاي  یژگیویکی از : «30کننده شماره   مشارکت
  ».شود یمي کارآفرینی این موارد نادیده گرفته ها آموزشآرزوهاي خود است. در بیشتر 

 پردازيخیال
  آرزوها

 تجسم
 افتنیدست  موقعیتهمواره خودشون را در دیبا انیدانشجو: «30کننده شماره   مشارکت  خالق

 ییآنهـا در توانـا  به  یزشیانگ يها کارگاه يبا برگزار دیبه آرزوهاشون تصور کنند. با
  ».ذهن کمک کرد تیریمد

 تصورتحقق
  آرزوها

 و نگـري منفی درس، هاي کالس در ما مشکالت از یکی: «17 شماره کننده  مشارکت
 کارآفرینی زمینه در که همکارانی و دانشگاه کارآفرینی مرکز. است دانشجویان بافی منفی

 در را آینـده  بـه  امیـد  تخصصی، هاي کارگاه برگزاري با بتوانند کاش دارند، تخصص
  .»کنند مثبت آینده به را او نگاه و کنند تقویت دانشجو

  مثبت نگرش

  اندیشی مثبت
ي است کـه  ا گونهشرایط اقتصادي و اجتماعی جامعه به : «30کننده شماره   مشارکت

کند. دانشجویان براي ساختن یک آینده بهتر باید خوش  یمحس بدبینی در همه ایجاد 
بینی در آنها ایجاد نشود و یا تقویت نشـود از همـین االن   بین باشند اگر حس خوش

  ».شوند یممتوقف 

  بینیخوش

  

 سـوم مرتبط با پرسش  يها پاسخ يکدگذار ندیفرآ
 يانجام گرفت. کدگـذار  و دوم همانند پرسش اول زین

) آمـده اسـت.   4در جـدول (  سـوم مرتبط بـا پرسـش   
جدول نشان داده شده اسـت، در  این گونه که در  همان

 سـوم پرسـش   يشـده بـرا   يگـردآور  يها داده لیتحل

ـ فروش و بازار، سازي یمکد ت 12پژوهش، تعداد  ، یابی
ـ ا، یمنـابع مـال   يوکار، گردآور طرح کسب نیتدو  دهی

، پـذیري  رشته، ریسک يو کاربرد یمهارت فن، يپرداز
تجسم خـالق و  ، یشیمثبت اند، یطلب قیتوفت، یخالق
  .دیاستخراج گرد، گذاري هدف

 

 
 

  وکار ي کسبها آموزش يمحور يکدگذار -3 شکل
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ــده   ــتخراج ش ــاز اس ــدهاي ب ــاردر ک ــور چه  مح
ــارت ــاي کارآفر مه ــهیه ــارت، نان ــاي تخصصــ مه ، یه
هـاي   و مهـارت  نانـه یشـناختی کارآفر  روانهاي  ویژگی

  ).3شدند (شکل  يبند دسته تیموفق
  

  گیري و پیشنهادها بحث، نتیجه
ـ د يواکاو با هدفاین پژوهش   انیدانشـجو  دگاهی
مفهوم شغل  رامونیپ المیدانشگاه ا يدانشکده کشاورز

گرفت. این نکته که انجام  آموزش مهارت هاي شغلو 
انـد،   میزنشینی را ترجیح داده نیمی از دانشجویان پشت

بســیار حــائز اهمیـــت اســت و نیازمنــد اندیشـــه     
گذاران و برنامه ریزان نظام آموزش و پرورش  سیاست

هـا   رسد که بـر اسـاس ایـن یافتـه     باشد. به نظر می می
تـوان نتیجـه گرفـت کـه مفهـوم شـغل از دیـدگاه         می

رزي با مفهوم شغل در لغت متفـاوت  دانشجویان کشاو
نامه دهخـدا شـغل را کارهـاي نـامنظم      است. در لغت

هـاي زنـدگی اسـت،     اي که مربوط به نیازمندي روزانه
است. در فرهنگ معین و فرهنـگ عمیـد    شدهتعریف 

امـا  ؛ عنوان حرفه و پیشه معنی شده اسـت  نیز شغل به
مفهوم شغل از دیـدگاه دانشـجویان مـورد مطالعـه بـه      

عریف سازمان امور اداري و استخدامی نزدیک اسـت  ت
مـرتبط و   يها تیو مسئول فیمجموع وظا را شغلکه 

که از طرف سـازمان امـور    داند می یمستمر و مشخص
عنوان کار واحـد شـناخته    کشور به یو استخدام يادار

رسد تطبیق دادن شـغل بـا کـار     است. به نظر میشده 
دولتی از سوي دانشجویان به پیشینه فکري و نیز تأثیر 

هاي داده شده به آنـان در خـانواده، مدرسـه و     آموزش
نظام آموزش و پرورش و محیط فرهنگی و اجتمـاعی  

ـ آنان بـر   ـ م. گـردد  یم نیـز در   )1379( ياسـکندر  رزای
هـاي ایرانـی    ادهپژوهشی نتیجه گرفته است کـه خـانو  

 کننـد.  فرزندان خود را براي مشاغل اداري تربیـت مـی  
خانواده و والدین در کنار عواملی نظیر طبقه اجتماعی، 

هـاي همسـاالن، مـدارس و     هاي جمعـی، گـروه   رسانه

معلمان، سهم معینی در شکل دادن به انتخـاب شـغلی   
  .)1383رستگار خالد، فرد دارند (

ــش   ــه نق ــت ب ــذارتأثالزم اس ــانواده یرگ ــا خ در  ه
و در هـر   یحات شـغلی دانشـجویان توجـه شـود    ترج

ي که براي بهبود نگرش دانشجویان به فرهنـگ  ا برنامه
شود، جایگـاه خـانواده در ایـن برنامـه      کار طراحی می

قابل توجه باشد. از آنجا کـه متغیرهـاي فرهنگـی نیـز     
تواننـد بـر انتخـاب نـوع شـغل تأثیرگـذار باشـند،         می

ــی ــر انتخــاب شــغل   شــود پیشــنهاد م ــر فرهنــگ ب اث
افـراد بـا    زیـرا ؛ دانشجویان دانشگاه ایالم بررسی شود

 هاي شناختی متفاوتی دارند هاي مختلف، سبک فرهنگ
)Han et al., 2013.(   عنـوان یـک    بنابراین فرهنـگ بـه

ریزي ذهنی اجتماعی در بررسی عوامل مؤثر بـر   برنامه
انتخاب شغل باید مورد توجه قرار گیـرد (مشـایخی و   

بـا  ) 2017(  et al.  Wrightیـق تحق ).1391جاللـی،  
و انتخاب شـغل   یخدمات عموم یزهانگ یبررس هدف

ـ کـه افـراد بـا انگ    دندیرسـ  جـه ینت نیبه ا خـدمات   زهی
کننـد و   انتخاب می یهاي دولت شغل شتریباال ب یومعم

دارنـد   تـري  نییپـا  یخدمات عمـوم  زهیکه انگ يافراد
دهنـد.   کار در بخش خصوصـی را تـرجیح مـی    شتریب

بنابراین الزم اسـت نـوع نگـرش بـه مفهـوم شـغل و       
گذاري شغلی از دوران کـودکی و نوجـوانی بـه     هدف

ــود.   ــوزش داده ش ــراد آم ــدف اف ــذاري در دوره  ه گ
مـؤثر در   یشـغل  يها شرفتیاز عوامل پ یکی ینوجوان
ــاده ــو رشــد هو یشــغل يســازآم ــت  یشــغل تی اس

)Hirschi, 2009 Andreas and Vondraceka(؛ 
هـاي ایـن پـژوهش در     شود یافتـه  ابراین پیشنهاد میبن

ریزي استان مطـرح گـردد و آمـوزش و     شوراي برنامه
اسالمی، صدا و سیماي مرکز پرورش، فرهنگ و ارشاد 

ها و مراکز آمـوزش عـالی اسـتان بـا      استان و دانشگاه
ــه  اي در راســتاي  تعامــل و همفکــري یکــدیگر، برنام

وکار تهیه و  هاي مرتبط یا حوزه شغلی و کسب آموزش
وکـار و   آموزان و دانشجویان را با مفاهیم کسـب دانش
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 یبررســـ  جینتـــا  انواع مشاغل آشنا نمایند، چرا کـه 
 ,.Swanson and Fouadپژوهشــــگران مختلــف (

1999; Lent Brown and Hackett, 1994; Savickas 
and Savickas, 2003(   نشان داده است که توجه بــه

و  یانتخـــاب شـــغل، بلـــوغ شـــغل يرشـــد ریمســ 
انتخاب شغل در بهبـود   يرشد ریمس ندیمداخله در فرا

 یو آمـادگ  گذار از مدرسه به کـار، اســتخدام موفــق  
مؤثر است. افـراد بـراي انتخـاب     يکار يایورود به دن

ریزي شغلی  شغل مناسب، نیازمند یک راهبرد و برنامه
  ).Phillips and Gully, 2015باشند ( یبهینه م

ریزي شغلی، هسته مرکزي انتخاب شغل،  در برنامه
 Cho andگردآوري اطالعـات مـرتبط بـا آن اسـت (    

Kim, 2016.( ایـن   توجـه  قابلهاي  یکی دیگر از یافته
یی اشـاره  هـا  شـغل پژوهش این بود که دانشجویان به 

کرده بودند که هیچ تناسبی با شغل کشاورزي و منـابع  
که این موضوع  شود میطبیعی ندارند. بنابراین پیشنهاد 

یزي استان مطرح گردد و یک برنامه ر برنامهدر شوراي 
 هـا  خانوادهبود نگرش جامع آموزشی ترویجی براي به

  نسبت به شغل کشاورزي طراحی و اجرا گردد.
 یپـژوهش و بررسـ   دومهـاي سـؤال    پاسـخ  جینتا
رشــته  انیشــغل دلخـواه دانشـجو  تـرین ویژگـی    مهـم 

درصــد از   8/70 بــراي  نشــان داد کــه   يکشــاورز
هاي بیرونی شغل مهم بـوده اسـت.    دانشجویان ویژگی

قتصـادي شـغل   ها به ویژگـی ا  از آن 8/45در این بین 
هـا ویژگـی    درصـد از آن  25انـد و بـراي    اهمیت داده
ــراي آن شــغلاجتمــاعی   هــا اهمیــت داشــته اســت. ب

نشان دادند  ی) در پژوهش1392معمارپور و همکاران (
ــت قابــل انیکــه ازنظــر دانشــجو ــول  کســب موقعی قب

و درآمـد مناسـب از    یشغل ندهیاز آ نانیاطم، یاجتماع
 .بـوده اسـت   یعوامل مهم در انتخاب رشته دندانپزشک

ــتحق ــردان  Jorgensen )1978ق ی ــراي م ) نشــان داد ب
ـ نـوع کـار، شـرکت، م   شـرفت،  یامنیـت شـغلی، پ    زانی

همکاران، سرپرست، منافع، سـاعات کـار و   ، یپرداخت

کـه   یکار در انتخاب شغل مهم است در صورت طیشرا
که  یقی. در تحقدهند یاهمیت م ترشیزنان به نوع کار ب
Maxwell et al. )2000 انـد،   انجـام داده  ای) در اسـترال

 نیتـر  شغل و درآمد بـاالتر از مهـم   نیبه بهتر یابیدست
ورود به دانشگاه گزارش  يآموزان برا دانش يها زهیانگ

) 1396و همکاران ( ییرزایم پژوهشنتایج شده است. 
، یشغل حاتیترج موضوعنشان داد که دانشجویان در 

در انتخاب شغل  کی پیقرار دارند: ت یکل پیدر سه ت
ـ و ت یرونیدو بر ابعاد ب پیت، یبر ابعاد درون شتریب  پی

ـ یزمان بر ابعـاد ب  طور هم سه به ـ  یرون تأکیـد   یو درون
هـاي   نتایج این پژوهش نیز نشان داد که ویژگی دارند.

بیرونـی شـغل بـراي دانشـجویان از اهمیـت بیشـتري       
ردار بوده است. ایـن موضـوع شـاید بـه خـاطر      برخو

گرایی حاکم بر جامعه باشد. در صـورتی   فرهنگ مادي
هاي درونـی شـغل هماننـد آزادي عمـل و      که ویژگی

هاي بسیار مهـم در   توانند از ویژگی روحی و روانی می
انتخاب شغل باشند زیرا انسان نیاز به ایـن دارد کـه از   

و انتخـاب   شغلش احساس خوشـایندي داشـته باشـد   
شغل تنها به خاطر درآمد باال و یا موقعیـت اجتمـاعی   

شـغلش   تواند در درازمدت رضایت درونی فرد از نمی
شـود کـه    را به دنبال داشته باشد. بنابراین پیشنهاد مـی 

انـدازي شـود و    واحد مشاوره شغلی دانشگاه ایالم راه
وکــار و شــغل را بــه  هــاي تخصصــی کســب مشــاوره

گـردد   نمایـد. همچنـین پیشـنهاد مـی    دانشجویان ارائه 
ریزي الزم بـراي   معاونت آموزشی دانشگاه ایالم برنامه

هــایی هماننــد کــارورزي و  اســتفاده از ظرفیــت درس
هاي شغلی به دانشجویان  کارآموزي براي ارائه آموزش

شـود   در قالب این واحدها به عمل آورد. پیشـنهاد مـی  
ــزاري    ــگاه، برگ ــاوري دانش ــژوهش و فن ــت پ  معاون

هاي شغلی و آشـنایی بـا    هاي تخصصی فرصت کارگاه
ها و چگـونگی انتخـاب شـغل بـر اسـاس       انواع شغل

هاي فردي افراد را در دسـتور کـار    ها و توانایی ویژگی
 قرار دهد.
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نیز نشـان داد  پژوهش سوم سؤال  يها پاسخ جینتا
ــوزش    ــه آم ــاب شــغل ب ــراي انتخ ــجویان ب ــه دانش ک

شـناختی   هـاي روان  وکـار، مهـارت   هاي کسـب  مهارت
ــارت ــه، مه ــارت کارآفرینان ــت و مه ــاي موفقی ــاي  ه ه

تخصصــی و کــاربردي رشــته نیــاز دارنــد. از دیــدگاه 
مشارکت کننـده در ایـن مطالعـه،     هیأت علمیاعضاي 
هایی  ازي مهارتپرد یدهایشی و اند مثبتپذیري،  ریسک

ینـی بـه یـادگیري    گز شـغل بودند که دانشجویان براي 
و  شانیدرو اند. نیاز داشته ها مهارتها بیشتر از سایر  آن

انـد   کـرده  شنهادیپ ی) با انجام پژوهش1398همکاران (
هـاي   به مهـارت  یآموزش عال یدرس يها که در برنامه

و  توجه شود ها انشگاهآموختگان د دانش يبرا ازیموردن
 یدرس يها برنامه يها در چارچوب بازنگر مهارت نیا

و همکـاران   یمهمـوئ  یوزارت علوم لحاظ شود. مؤمن
و اسـتادان رشـته    انیکه دانشـجو  بیان داشتند) 1391(

ـ بر ا يحسابدار  يجـز فنـاور   کـه بـه  هسـتند   بـاور  نی

هاي  مهارت ریسا، يریادگیخود و  تیریاطالعات، مد
ـ ا یزا در برنامـه درسـ   اشـتغال  رشـته آمــوزش داده   نی

اظهـار  ) 1399( ییو عطـا  یمـ یکرهمچنین . شود ینم
ـ   نیشتربیکه  داشتند موجـود و   تیوضـع  نیشـکاف ب

بـا   ییهـاي آشـنا   متعلق بـه مهـارت   بیمطلوب به ترت
طــرح  هیــو تجــارت، ته یو مقــررات حقــوق نیقــوان

ــار  کســب ــود ارتباطــات ووک ــب و همکــاران  ی. غالم
در  يریپـذ  مباحـث اشـتغال   نیز معتقدنـد کـه  ) 1399(

ـ مورد توجه قرار گ يکشاورز يها دانشکده ـ و ا ردی  نی
نســبت بــه  ژهیــبــا توجــه و االمکــان یهــا حتــ برنامــه

گردد  یمبنابراین پیشنهاد . ردیدختر انجام گ انیشجودان
ي انـداز  راهوکار در دانشگاه ایـالم   مرکز مشاوره کسب

ــاه ــزاري کارگ ــوزه   شــود و برگ ــاي آموزشــی در ح ه
هـــاي ایـــده پـــردازي، مثبـــت اندیشـــی و  رتمهـــا

  ي خود قرار دهد.ها برنامهاولویت  را درپذیري  ریسک
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Abstract 
The purpose of this study was to investigate the concept of job and its characteristics and 

provide a suitable solution for employment of students in the Faculty of Agriculture, Ilam 
University. Qualitative research methodology and among the qualitative methods, 
phenomenological method has been used. Participants in the study were 30 agricultural students 
& faculty members of Ilam University who were purposefully selected and studied. Data 
collection tool was semi-structured interview. The criterion for the end of sampling was 
saturation data theoretical. Data analysis was performed using coding and categorization and 
using MAX-QDA software version 12. To confirm the validity and reliability of the findings, 
reliability (accuracy of the findings from the perspective of the researcher and participants) were 
used. The results showed that the preferred job of most of the students participating in the 
research was government. Also, from the students' point of view, the economic characteristics 
of the job were more important to them than other characteristics of the job. The results also 
showed that students need to learn business skills, entrepreneurial psychological skills, success 
skills, and specialized and applied skills to choose a job. It is suggested that business-related 
training and job opportunities be taken seriously and carefully in students' curricula. Also, a job 
counseling center should be set up at Ilam University. 
 
Keywords: Business skills, Agricultural students, Government employment, Private Job.1 
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