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چکیده
همه سازمانهای پیشرو در تالش هستند تا راز جذب و استتددا سترما ههتای اسستاس
ارزشمند را در ابند و با بتهکارگیری آنهتا مز ت راتابت شتان را ببوت د بدشتندی ا تز راز
جذب ،به درک ارزشها و ع امل مؤثر بر استداب شغل سرما ههای اسساس مستعد بستتی
داردی هدف ا ز پژوهش ،شناسا و بررس ع امل اس که داسشج ان مد ر را برای
استداب ک شغل و ا تک ستازمان تربیتی مت کنتدی روش تحقیت کتاربردی و از ست
ت صیف /پیما ش اس و ابزار گردآوری دادهها پرسشنامه م باشدی جامعه آماری پژوهش
حاضر ،داسشج ان سال آخر کارشناست و کارشناست ارشتد متد ر داسشتیاه تبتران و
داسشیاه صتنعت شتر م مت باشتند کته سم ستهای بته حجت  443سفتر و بته روش تدتاد
طوقهبنتتدیشتتده از میتتان آنهتتا استدتتاب گرد تتدی ستتتا سشتتان داد ،مب تتتر ز ع ت امل کتته
داسشج ان مد ر در استداب ک شغل و ا ک سازمان در سظر م گیرستد ،بته ترتیتی،
احساس م قی  ،پیشر و کمال ،محیط کاری مطل ب ،عالاه بته شتغل ،رشتد و ت ستعه
شدد  ،ارتقاء و پیشر شغل و درآمد بتا است و متغیرهتای جنستی  ،تأهتل ،مقطت
تحدیل و تجربه کاری ،تأثیر سسوتاً کم بر استداب شغل و سازمان محل اشتغال دارسدی
کلیدواژگان :استداب شغل ،داسشتج ان متد ر  ،داسشتیاه تبتران ،داسشتیاه صتنعت شتر می
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 .1مقدمه
برای هم سازمانها مهم است ک در میدان بازار کار ،ب دنبا) بهترینهای منابع انسئانی
باشند و بتوانند بئا ذئذ  ،ح ئ و نگهداشئت آنهئا ،حیاتشئان را در عرصئ رقئابتی
بازار کار ،این مسول را دشوارتر کرده است بسئیاری از سئازمانهئا توئور مولئوبی از
عوامل مؤثر بر انتخا

شغل و سئازمان منئابع انسئانی امئروز ندارنئد و بئ دلیئل عئد

شناخت و درک نگرشها ،روحیات ،آرزوها ،آرمانها ،ارزشها و تمایالت شغلی آنها،
در ذذ

و استخدامشان ناکا بودهاند و یا در صورت ذذ  ،نتوانست اند ایئن سئرمای -

های انسانی ارزشمند را بئ مئدت الئو نی بئرای سئازمان ح ئ کننئد لئذا ایئن نئو
پژوهشها در دنیا و در رشت های مختلف ضرورتی دوچندان یافتئ و موذئب شئده در
سوح دنیا تحقیقات زیادی در حوزههای مختلف شغلی انجا گیئرد شئاهد ایئن مئدعا،
وذود مقال های متعدد از دهها سا) قبل تا ب امروز در زمینئ عوامئل مئؤثر بئر انتخئا
شغل در رشئت هئای مختلئف از ذملئ رشئت پزشئکی Paira&Haley, 1971; Ward,
) ،)Kamien & Lopez, 2004پرستاری ( ،)Law & Arthur, 2003معلمی Corpenter,

) ،)1977; Beyon, 1998; Butt, Mac Kenzie & Manning, 2010حسئئابداری
) ،)Auyeung & Sands, 1977; Myburgh, 2005; Ghani & Said, 2009مهندسئی
) ،(Gokuladas, 2010; Wilkinson, 1996مدیریت و مدیریت کسئبوکار(Manhardt, 1

) 1972; Ozbilgin, Küskü & Erdoğmuş, 2005; Agarwala, 2008بوده است
لذا انجا اینگون تحقیقات در حوزههای مختلف شغلی ضروری اسئت و میتوانئد بئ
آگاهی و شناخت سازمانهای ایرانی در بخش مدیریت استعداد کمک نمایئد و موذئب
شود ،سازمانها سیاستهای اثربخشتری را در ایئن زمینئ تئدوین نماینئد بسئیاری از
سازمانهای ایرانی ب دنبا) ذذ

و استخدا منابع انسانی متخوص ،خئال و کارآمئد
1 MBA
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کسبوکار ،تثبیت کنند و از سوی دیگر ،ورود نسلی ذدید از سئرمای هئای انسئانی بئ
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بخووص از میان بهترین دانشگاههای دولتی هستند و از سئوی دیگئر ،رشئت مئدیریت
ب عنوان یکی از حوزههای مهم شغلی ،میتواند نقش مئؤثری را در آینئده سئازمانهئای
پیشرو ای ا نماید؛ بنابراین ذامع آمئاری ایئن تحقیئا را دانشئجویان مئدیریت دانشئگاه

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال ششم/شماره اول /بهار و تابستان 1399

 136تهران و دانشگاه صنعتی شریف تشکیل میدهند ک موذئب خواهئد شئد سئازمانهای
شغل دانشجویان مدیریت پیئدا نماینئد و بئا

ایرانی توور واقعبینان ای از عوامل انتخا
تمرکز بر روی آنها ،بهترینهایشان را ذذ
سازمانهای ایرانی از این عوامل باعئ

سازمان خود کنند از ذهت دیگر ،آگئاهی

خواهئد شئد ،رضئایتمندی افئراد در سئازمان

افزایش یابد و بالوبع ،ب بهرهوری و تعهد سازمانی آنهئا نیئز افئزوده شئود و درنتیجئ
و نگهداشت منابع انسانی ارزشمند راحتتر صورت گیرد و سازمان بتواند مزیئت

ح

رقابتی مؤثری را در عرص کسبوکار ب دست آورد مسول دیگری ک در این پئژوهش
ب آن پرداخت شده ،توذ ب تأثیرگذاری متغیرهای ذمعیت شناختی بر تمئایالت شئغلی
دانشجویان است ،ب بیاندیگر ،مرد یا زن بودن ،داشتن مدرک تحویلی مختلئف ،متأهئل
یا مجرد بودن و یا حتی سا)های تجرب کاری چقدر میتواند در تمایالت شئغلی بئرای
انتخا

یک سازمان مؤثر باشد ک با توذ ب ظهئور ترکیبهئای ذمعیتئی مختلئف در

سازمانها ذالبتوذ مینماید

 .2مبانی نظری
عوامل مؤثر بر انتخاب شغل
در موالعات مختلف برای م هو عوامل مؤثر بر انتخا

شغل از عناوین مختلئف بئا

تعاریف مشاب است ادهشده است ذهتگیری شئغلی ،ارزشهئای شئغلی ،ویژگئیهئای
شغل هم عناوینی هستند ک تقریباً یک م هو را دنبا) میکنند
کالبرگ ،.1977( 1ارزشهای شغلی را توورات مولو

افراد بئا توذئ بئ فعالیئت
1 Kalleberg

کاریشان تعریف کرده است و یا درذ ای ک یک فرد ب ابعاد خاصی از شغل بهئاداده و
ب کار و پاداشهای شغلی م هو و معنا میبخشد ( )Bokemeie & Lacy, 1986ویژگی
های شغل ،مهمترین عواملی هستند ک بر روی انتخا

شغل ذویندگان کار تئأثیر مئی-

موالعات فراوانی ب بررسی عوامل مؤثر بر انتخا

یئک شئغل و یئا یئک سئازمان

پرداخت اند ذدو) زیر ب صورت اختوار ،برخی از مهمترین مد)های عوامئل مئؤثر بئر
انتخا

شغل را نشان میدهد

ذدو)  (1مد)های عوامل مؤثر بر انتخا

شغل

شرح مدل
پژوهشگران
Carpnter
ارائه چارچوب  3بعدی که عبارتاند از(1:بعد درونی (مانند عالقه به شغل،
)(1977
رضایت کاری)  )2بعد بیرونی (مانند دسترسی به شغل ،درآمد خوب)  )3بعد
میان فردی (مانند تأثیر والدین و دیگر افراد نزدیک)
&  O’Connorارائه  6عامل برای انتخاب شغل و حرفه :استقالل شغلی -شرایط کاری-
Kinnane
جنبههای اجتماعی ،هنری ،مادی – امنیت شغلی -پرستیژ و شأن اجتماعی -
)(1961
ابتکار و خالقیت.
 Saks, Wiesnerریشه در تئوری  ERGآلدرفر(1:نیازهای زیستی (مانند پرداخت خوب و
& Summers
امنیت شغلی) )2،نیازهای ارتباطی (مثل ارتباطات کاری با همکاران ،توسعه
)(1994
روابط بسته در کار)  )3نیازهای رشد (مانند چالشی بودن کار ،توسعه مهارتها
و دانش جدید)
& Davey
ارائه مدل در  4بخش(1:ارزشهای نوعدوستانه شامل کمک کردن به دیگران
Lalande
یا بهطورکلی جامعه )2 .عالیق شامل عالقهمندی به انجام فعالیتهای خاص
)(2004
و لذت بردن از کار(3 .سبک زندگی شامل زندگی خوب یعنی پول ،مقام،
قدرت ،استقالل و موقعیتی برای پیشرفت  )4شرایط کاری شامل عواملی
چون مدتزمان کار ،دسترسی به شغل ،امنیت شغلی و موقعیتی برای سفر در
شغل
) Hult (2005در جهت تناسب شخص -محیط ،ارائه مدل سهبعدی(1:ویژگیهای اجتماعی:
کمک به مردم و مفید بودن برای جامعه  )2ویژگیهای بیرونی شغل :امنیت
شغلی ،پرداخت و پیشرفت شغلی  )3ویژگیهای درونی شغل :عالقه به شغل
و استقالل کاری
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گذارند (.)Moy & Lee, 2004
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در موالع ای ( ،)Judge & Bretz, 1991اهمیت دادن بئ دیگئران ،موفقیئت اللبئی،
عدالت و شایستگی اثر بیشتری از پرداخت و موقعیئتهئای ارتقئاد در فراینئد انتخئا
شغل داشت اند در این تحقیا مشخصشده است ک افراد احتما ً شغلهئایی را انتخئا
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 138میکنند ک ارزشهای کاری آن شبی ب ذهتگیری ارزشی خودشان باشد

تحقیا بر روی  1213ن ر دانشجوی مدیریت سئا) سئو و چهئار در  17دانشئگاه
ترکی نشان میدهد ،داشتن قدرت و اختیار ،محیط کاری آرا  ،موقعیتی بئرای پیشئرفت
شغلی و پرداخت ،با ترین عاملهای انگیزشئی در انتخئا

شئغل بودهانئد ( & Aykan

).Fikret- pasa, 2003

در پژوهشی بر روی انتخا

شغل دانشجویان  MBAدر چند کشور ،عئواملی ماننئد

مهارتها و شایستگیهای فرد ،موقعیتهای ارتقاد ،موقعیتهای آموزش و یئادگیری و
توسع فردی در با ی لیست عاملهای مؤثر بر انتخا

شئغل بئودهانئد (Bilijin et al,

 )2005در سا)  ،2007تحقیقی وسیع در آمریکا با بررسی بیش از  9000ن ر در سئن 18
تا  25سا) انجا شد در این پئژوهش ،افئراد توذئ بیشئتری بئ موفقیئتهئای شئغلی
بلندمدت داشت اند تا موفقیتهای کوتاهمدت آنها عالق ب شغل ،مزایای خو  ،امنیت
شغلی و ارتقاد را در اولویت عاملهای انتخا

شغل و در مقابل اضئاف کئاری محئدود،

اعتبار شرکت ،موقعیتهای مسافرت شغلی و استرس شغلی کم را در اولویتهای آخئر
قرار دادهاند (.)Chao & Gardner, 2007

یافت های موالع ای میان دانشجویان مهندسئی چنئد دانشئگاه هنئد نشئان مئیدهئد،
انتخا

اولین شغل این دانشجویان ،بیشتر تحت تأثیر عاملهای درونئی بئوده اسئت تئا

عاملهای بیرونی و میان فردی همچنین رشت تحویلی و دانشئگاه محئل تحوئیل ،در
چگونگی انتخا

شغل دانشجویان مؤثر بودهاند ))Gokuladas, 2010

موالع عوامل مؤثر بر انتخا

شغل در میان دانشجویان غنایی نشان مئیدهئد بئرای

آنها ارزش درونی و ذنب های مالی نسبت ب شأن شغلی و شرایط کاری دلخواه اهمیت
بیشتری داشت است (.)Owusu et al, 2018

در موالع ای ک ب بررسی نظا منئد ادبیئات عوامئل مئؤثر بئر انتخئا

شئغل فئار

التحویالن پرداخت است ،پنج دست عوامل درونی ،عوامل بیرونی ،عوامل بین فردی ،عوامل
نهئئئئادی و عوامئئئئل اذتمئئئئاعی-ذمعیتئئئئی شناسئئئئاییشئئئئده اسئئئئت (

شغل میتوان ب

موارد زیر اشاره کرد

شکل  )1مهمترین عوامل مؤثر بر انتخاب شغل با توجه به پیشینه

تأثیر جنسیت بر عوامل مؤثر بر انتخاب شغل
از میان متغیرهای مختل ی ک میتواند بر عوامل انتخا

شغل مؤثر باشد ،ذنسیت توذ

بیشتری را ب خود ذلب کرده و در سا)های گذشت موالعات فراوانئی بئر تئأثیر ذنسئیت
روی عوامل مؤثر بر انتخا

شغل انجا شده است یکی از د یل این امئر ،رونئد افزایشئی

تعداد زنان در نیروی کئار بئوده اسئت و اینکئ ترذیحئات شئغلی زنئان درک شئود و در
استراتژیهای منابع انسانی لحاظ گردد & (Silegfried, Macfarlane, Graham, Moore
Young, 1981).

ذدو) زیر ،ب الور مختور نمون هایی از پئژوهشهئای انجا شئده در ایئن زمینئ را
نشان میدهد
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 )& Muduli Jayswal, 2020از مجمو مهمترین عوامل مؤثر بر انتخا

Purohit
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جدول  )2بعضی از تحقیقات انجامشده در زمینه تأثیر جنسیت بر عوامل مؤثر بر انتخاب شغل

پژوهشگران
& Centers
)Bugental (1966
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)Singer (1974

& Taveggia
)Ziemba (1978
& Brenner
Tomkiewicz
)(1979
Silegfried et al
)(1981
Greenhaus, Seidel
)& Marinis (1983
Brenner, Blazini
& Greenhaus
)(1988
Vest, Murrmann
)(1992

Chao, Gardner
)(2007
Greenhaus, Seidel
)& Marinis (2010
Tomkiewicz,
& Frankel, Sagan
)Wang (2011
(2017)AlDhaheri
(2019)Ayodele

et al Howe-Walsh
)(2020

عوامل مهمتر برای مردان
استفاده از مهارتها و استعدادها

عوامل مهمتر برای زنان
داشتن همکاران خوب

مزایای شغلی خوب ،کسب یک
درآمد خوب و داشتن
مسئولیتهای مهم
-

یادگیری چیزهای جدید

ویژگیهای بیرونی کار

اهداف شغلی

جنبههای بین فردی شغل و محیط
کاری

پیشرفت و امنیت شغلی

شغل چالشی ،محیط فیزیکی و
مزایای شغلی
-

-

خصوصیات درونی شغل

-

پیشرفت شغلی ،محتوای شغل،
استقالل شغلی و تأثیرگذاری نتایج در
محیط کاری
محل کار

ارتقاء شغلی ،درآمد باال و اعتبار
شرکت
عوامل درونی
مکان و زمان کار روتین ،قوانین
و روشهای مشخص،
عوامل درونی ،عوامل بیرونی،
عوامل مالی/اقتصادی
-

عوامل بیرونی
استقالل شغلی ،شأن شغلی ،اوقات
فراغت خارج از شغل ،تغییر و تنوع در
وظایف
ثبات احساسی
زمینه ملی

همانالور ک مشخص است ،درباره تأثیر ذنسیت بر روی عوامل انتخا

شغل ،نمی

توان نظر مشخص و متقینی ک در هم پژوهشهئا تائیئد شئده باشئد ،ارائئ داد ،شئاید
عوامل دیگری مانند ارزشهای فرهنگی و اذتماعی در این تأثیرگذاریها نقش داشئت و
باع

ایجاد نتایج مت اوتی در این تحقیقات شدهاند
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با بررسیهای صورت گرفت در خووص پژوهشهای مختلئف ( ;Carpnter, 1977
Hult, 2005; Aycan & Fikret- Pasa, 2003; Chao & Gardner, 2007; Myburgh,

) 2005; Gokuladas, 2010و لزو در نظر گرفتن ارزشهای فرهنگئی و اذتمئاعی ،از
میان مهمترین عواملی ک بر انتخا

شغل افراد تأثیرگذار است 22 ،عامل در قالئب سئ

دست عوامل درونی شغل ،عوامل بیرونی شغل و عوامل بین فردی انتخا

گردید

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

مدل مفهومی پژوهش
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عوامل درونی شغل:
استقالل شغلی



عوامل بیرونی شغل:
برند (نشان تجاری) و اعتبار شرکت


رشد و توسعه شخصی (یادگیری



مهارتهای جدید)

ارتقا و پیشرفت شغلی در سلسلهمراتب
مدیریتی



احساس موفقیت ،پیشرفت و کمال





نیاز به خالقیت و نوآوری در شغل





درآمد باال

عالقه به شغل





امنیت شغلی (استخدام بلندمدت)

نیاز به مهارتهای مختلف شغلی





مزایا (بیمه درمانی ،بازنشستگی ،اختیار خرید

رسیدن به آرزوهای شخصی



بهکارگیری آموختههای تحصیلی

محیط کاری مطلوب

سهام شرکت و )...


نزدیکی محل سازمان یا شغل



انعطافپذیری در ساعات کار



شأن و اعتبار اجتماعی (پرستیژ)

انتخاب شغل و سازمان

عوامل بین فردی:
روابط مطلوب با همکاران



انتخابهای شغلی دوستان نزدیک



مشارکت در تصمیمگیری



احساس مشارکت در جامعه



رعایت ارزشهای اخالقی (صداقت ،درستکاری ،عدالت و  )...در سازمان

شکل  (2مد) م هومی پژوهش

اهداف و فرضیههای پژوهش
هدف اصلی تحقیا ،شناسایی مهمترین عوامئل مئؤثر بئر انتخئا

شئغل از دیئدگاه

دانشجویان مدیریت دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف است
تحویلی بر عوامل مؤثر بر انتخا

شغل دانشجویان است ک ب بررسی فرضی های زیئر

میپردازد
فرضی او) :بین عوامل انتخا

شئغل دانشئجویان پسئر و دختئر ت ئاوت معنئاداری

وذود دارد و یا ب بیاندیگر ،ذنسیت بر انتخا
فرضی دو  :بین عوامل انتخا

شغل دانشجویان متأهل و مجئرد ت ئاوت معنئاداری

وذود دارد و یا ب بیاندیگر ،تأهل بر انتخا
فرضی سو  :بین عوامل انتخا

شغل تأثیرگذار است
شغل تأثیرگذار است

شغل دانشجویان باتجرب کاری با دانشجویان بئدون

تجرب کاری ت اوت معناداری وذود دارد و یا ب بیاندیگر ،تجرب کاری بر انتخا

شئغل

تأثیرگذار است
فرضی چهار  :بین عوامل انتخا

شغل دانشجویان سا) آخئر مقوئع کارشناسئی بئا

دانشجویان مقوع کارشناسی ارشد ت اوت معناداری وذود دارد و یا بئ بیاندیگر ،مقوئع
تحویلی بر انتخا

شغل تأثیرگذار است

 .3روش پژوهش
پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی ب دنبئا) شناسئایی و تبیئین عوامئل مئؤثر بئر
انتخا

شغل دانشجویان مدیریت است استراتژی پژوهش ،پیمایشئی و کمئی اسئت و

دادههای تحقیا ب صورت میدانی و با پرسشنام محقا ساخت ذمعآوریشده است

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

هدف دیگر تحقیئا ،بررسئی تئأثیر نقئش ذنسئیت ،تأهئل ،تجربئ کئاری و مقوئع
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رویکردهای پژوهش :استقرایی
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جهت گیری
نوع پژوهش :کمی
پژوهش:کاربردی

صبغه پژوهش :میدانی

استراتژی پژوهش:
استراتژی پیمایش
اهداف پژوهش:
توصیف

شیوه
گردآوری:
پرسش نامه

شکل  .3پیاز فرایند پژوهش حاضر (داناییفرد ،الوانی و آذر.1398 ،

ابزار جمعآوری اطالعات
دادههای تحقیا از الریا یک پرسشنام محقا ساخت در مقیاس لیکرت پئنج گزینئ ای
(بیشترین اهمیت= ،5کمترین اهمیت= .1شامل عوامل مؤثر بئر انتخئا

شئغل دانشئجویان

بیش از  12ن ر از خبرگان این حوزه ک از اساتید دانشگاه و یا دانشئجویان دکتئری بودنئد،
رسید و ب منظور تعیین پایایی ،ضریب آل ئای کرونبئاپ پرسشئنام بئا عئدد  0/84محاسئب
گردید ک بیانگر مولوبیت ابزار پژوهش میباشد

جامعه و نمونه آماری
در این پژوهش ،ذامع آماری از دانشجویان سئا) آخئر کارشناسئی مئدیریت دانشئگاه
تهرا ن و دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت دانشئگاه تهئران و دانشئگاه صئنعتی شئریف
تشکیلشده است ک حدود  800ن ر میباشند دانشجویان از هشت رشت مختلف مئدیریت
در این پژوهش حضورداشئت اند کئ عبارتانئد از :مئدیریت دولتئی ،مئدیریت بازرگئانی،
مدیریت صنعتی ،مئدیریت مئالی ،مئدیریت منئابع انسئانی ،مئدیریت فئنآوری االالعئات،
مدیریت کارآفرینی و مدیریت کسبوکار

1

در این تحقیا ،از روش نمون گیری توادفی البق بنئدیشئده ،اسئت اده گردیئده اسئت
ذامع آماری از س البق دانشجویان سا) آخر کارشناسی مدیریت ،دانشئجویان سئا) او) و
دو کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه تهران و دانشجویان سا) او) و دو کارشناسی ارشد
مدیریت کسبوکار دانشگاه صنعتی شریف تشکیلشده اسئت و همئانالور کئ در ذئدو)
زیر مشخص است ،تعداد نمون ذمعآوریشده ( 443ن ر .بیش از تعئداد نمونئ موردنیئاز
بوده است

1 MBA

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

مدیریت با  22عامل گردآوری گردید برای االمینان از روایی تحقیا ،پرسشئنام بئ تائیئد
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جدول  )3شرح جامعه آماری و نمونه آماری جمعآوریشده
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طبقه اول
طبقه دوم
طبقه سوم

جامعه آماری
دانشجویان سال آخر کارشناسی مدیریت
دانشجویان سال اول و دوم کارشناسی ارشد
مدیریت دانشگاه تهران
دانشجویان سال اول و دوم کارشناسی ارشد
 MBAدانشگاه صنعتی شریف

تعداد جامعه
180

تعداد نمونه
86

400

265

204

92

روش تجزیهوتحلیل دادهها
در این پژوهش ،ذهت بررسی دادهها و آزمون فرضیات ،از آزمون مقایسئ میئانگین دو
ذامعئئ ( )Independent-Samples T Testو آزمئئون مقایسئئ میئئانگین چنئئد ذامعئئ
( )ANOVAاست اده و هم آنها در نر افزار  SPSSانجا شده است

 .4یافتهها

آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
نتایج ب دستآمده از تحلیل متغیرهای ذمعیت شناختی نشان میدهد %58 ،مئرد و %42
زن %80/8 ،مجرد و  %19/2متأهل %79/2،دانشئجوی دانشئگاه تهئران و  %20/8دانشئجوی
دانشگاه صنعتی شریف %80/6 ،دانشجوی کارشناسی ارشد و  %19/4دانشجوی کارشناسئی
هستند

آمار توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش
ذدو) زیر ،رتب بندی و میزان اهمیت  22عامل مختلف را از نگاه دانشجویان مئدیریت
نشان میدهد
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رتبه
عامل
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

عوامل مؤثر بر انتخاب شغل

میانگین

احساس موفقیت ،پیشرفت و کمال
محیط کاری مطلوب
عالقه به شغل
رشد و توسعه شخصی (یادگیری مهارتهای جدید)
ارتقا و پیشرفت شغلی در سلسلهمراتب مدیریتی
درآمد باال
رسیدن به آرزوهای شخصی
شأن و اعتبار اجتماعی (پرستیژ)
رعایت ارزشهای اخالقی در سازمان
روابط مطلوب با همکاران
استقالل شغلی
مشارکت در تصمیمگیری
نیاز به خالقیت و نوآوری در شغل
بهکارگیری آموختههای تحصیلی شما
برند (نشان تجاری) و اعتبار شرکت
انعطافپذیری در ساعات کار
مزایا (بیمه درمانی ،بازنشستگی ،اختیارترید سهام و )...
امنیت شغلی (استخدام بلندمدت)
نیاز به مهارتهای مختلف شغلی
احساس مشارکت در جامعه
نزدیکی محل سازمان یا شغل
انتخابهای شغلی دوستان نزدیک

4.596
4.520
4.509
4.437
4.348
4.290
4.274
4.203
4.172
4.131
4.082
4.066
3.964
3.927
3.801
3.776
3.663
3.527
3.452
3.408
3.152
2.435

انحراف
معیار
.657
.664
.738
.789
.817
.787
.876
.798
1.009
.833
.880
.819
.947
.960
1.007
1.031
1.089
1.161
.944
1.098
1.159
1.156

همانالور ک از ذدو) رتب بندی عوامئل مشئخص اسئت ،عوامئل احسئاس موفقیئت،

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

جدول  )4رتبهبندی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل

پیشرفت و کما) ،محیط کاری مولو  ،عالق ب شغل ،رشد و توسئع شخوئی ،ارتقئاد و
پیشرفت شغلی و درآمد با مهمترین عوامل تأثیرگذار در انتخا
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شغل و عوامئل انتخئا

شغلی دوستان نزدیک ،نزدیکی محل سازمان یا شغل ،احساس مشارکت در ذامع  ،نیاز بئ
مهارتهای مختلف شغلی و امنیت شغلی ،کماهمیتترین عوامئل مئؤثر در انتخئا

شئغل

دانشجویان بودهاند

آمار استنباطی
فرضی او) :بین عوامل انتخا

شغل دانشجویان پسر و دختر ت اوت معنئاداری وذئود

دارد و یا ب بیاندیگر ذنسیت بر انتخا

شغل و سازمان محل اشتغا) تأثیرگذار است

برای سنجش این فرضی  ،از آزمون مقایس میانگین دو ذامع است اده گردید بئرای هئر
عامل ،فرضیات آزمون چنین خواهد بود.p<0.05( :
 :H0در این عامل مؤثر بر انتخا

شغل ،ت اوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسئر

وذود ندارد
 :H1در این عامل مؤثر بر انتخا

شغل ،ت اوت معناداری بین دانشجویان دختر و پسر

وذود دارد
جدول  )5عوامل دارای تفاوت معنادار بین دانشجویان دختر و پسر

ردیف

عوامل مؤثر بر انتخاب شغل

آماره t

1
2
3
4
5
6
7

محیط کاری مطلوب
مشارکت در تصمیمگیری
احساس موفقیت ،پیشرفت و کمال
امنیت شغلی (استخدام بلندمدت)
مزایا (بیمه درمانی ،بازنشستگی)،
رعایت ارزشهای اخالقی
شأن و اعتبار اجتماعی (پرستیژ)

-2.803
3.622
-2.036
-5.298
-4.654
-2.704
-2.945

سطح
معناداری
.005
.000
.042
.000
.000
.007
.003

آزمون این فرضی نشان میدهد ک در ه ت عامل محیط کئاری مولئو  ،مشئارکت در

تومیمگیری ،احساس موفقیت ،پیشرفت و کما) ،امنیت شغلی ،مزایئا ،رعایئت ارزشهئای
اخالقی ،شأن و اعتبار اذتماعی ت اوت معناداری بین نظر دانشئجویان پسئر بئا دانشئجویان
دختر وذود دارد ک تنها عامل مشارکت در تومیمگیری برای دانشئجویان پسئر مهمتئر از
فرضی دو  :بین عوامل انتخا

شغل دانشجویان متأهل و مجرد ت اوت معناداری وذود
شغل و سازمان محل اشتغا) تأثیرگذار است

دارد و یا ب بیاندیگر تأهل بر انتخا

برای سنجش این فرضی  ،از آزمون مقایس میانگین دو ذامع است اده گردید بئرای هئر
عامل فرضیات آزمون چنین خواهد بود.p<0.05( :
 :H0در این عامل مؤثر بر انتخا

شغل ،ت ئاوت معنئاداری بئین دانشئجویان مجئرد و

متأهل وذود ندارد
 :H1در این عامل مؤثر بر انتخا
متأهل وذود دارد

شغل ،ت اوت معنئاداری بئین دانشئجویان مجئرد و

جدول  )6عوامل دارای تفاوت معنادار بین دانشجویان متأهل و مجرد

ردیف

عوامل مؤثر بر انتخاب شغل

آماره t

سطح
معناداری

1

رعایت ارزشهای اخالقی

-1.989

.047

2

نزدیکی محل سازمان یا شغل

-2.208

.028

3

بهکارگیری آموختههای تحصیلی

-2.040

.042

در س عامل نزدیکی محل سازمان یا شئغل ،رعایئت ارزشهئای اخالقئی ،بئ کارگیری
آموخت های تحویلی ت اوت معناداری بین نظر دانشجویان متأهل با مجئرد وذئود دارد کئ
هر س عامل اهمیت بیشتری برای متأهلین نسبت ب مجردین داشت است
فرضی سو  :بین عوامل انتخا

شغل دانشجویان باتجرب کئاری بئا دانشئجویان بئدون

تجرب کاری ت اوت معناداری وذود دارد و یا ب بیاندیگر تجرب کاری بر انتخئا
سازمان محل اشتغا) تأثیرگذار است

شئغل و

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

دانشجویان دختر بوده و بقی عاملها اهمیت بیشتری برای دانشجویان دختر داشت است
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برای سنجش این فرضی  ،از آزمون مقایس میانگین چند ذامع  1است اده میکنئیم بئرای
هر عامل فرضیات آزمون چنین خواهد بود.p<0.05( :
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 :H0در این عامل مؤثر بر انتخا

شغل ،ت اوت معناداری بین دانشجویان باتجربئ های

شغلی مختلف (بیتجرب  ،کمتر از یک سا) 1 -2 ،سا) 2 -3 ،سا) 3 -4 ،سا) و بیش از 4
سا) .وذود ندارد
 :H1در این عامل مؤثر بر انتخا

شغل ،ت اوت معناداری بین دانشجویان باتجرب های

شغلی مختلف (بیتجرب  ،کمتر از یک سا) 1 -2 ،سا) 2 -3 ،سا) 3 -4 ،سا) و بیش از 4
سا) .وذود دارد
جدول  )7عوامل دارای تفاوت معنادار بین دانشجویان باتجربه کاری مختلف
سطح
آماره F
عوامل مؤثر بر انتخاب شغل
ردیف
معناداری
1

مشارکت در تصمیمگیری

3.718

.003

2

رشد و توسعه شخصی

2.379

.038

3

نیاز به خالقیت و نوآوری در شغل

2.283

.046

4

روابط مطلوب با همکاران

3.159

.008

5

امنیت شغلی (استخدام بلندمدت)

6

مزایا (بیمه درمانی ،بازنشستگی و )...

5.645
3.497

.000
.004

7

شأن و اعتبار اجتماعی (پرستیژ)

2.360

.039

در ه ت عامل مشارکت در تومیمگیری ،رشد و توسع شخوی ،نیئاز بئ خالقیئت و
نوآوری در شغل ،روابط مولو

با همکاران ،امنیت شغلی ،مزایا ،شئأن و اعتبئار اذتمئاعی

بین دانشجویان باتجرب کاری مختلف با دانشجویان بدون تجرب کئاری ت ئاوت معنئاداری
وذود دارد

1 ANOVA

نتایج آزمون  LSDو  Tukeyنشان میدهد :با افزایش تجرب  ،اهمیت عوامئل مشئارکت
در تومیمگیری ،رشد و توسع شخوی و نیاز بئ خالقیئت و نئوآوری بئرای دانشئجویان
افزایش و اهمیت عوامل امنیت شغلی ،مزایای شغلی و پرستیژ شغلی کاهشیافت است
دارد ،یعنی دانشجویان بیتجرب اهمیت خاصی برای این عامل قائلاند ،با کسئب تجربئ و
گذشت چند سا) این میزان کاهش مییابد و دوباره این عامل اهمیت بیشتری پیدا میکند
فرضی چهار  :بین عوامل انتخا

شئغل دانشئجویان سئا) آخئر مقوئع کارشناسئی بئا

دانشجویان مقوع کارشناسی ارشد ت ئاوت معنئاداری وذئود دارد و یئا بئ بیاندیگر مقوئع
تحویلی بر انتخا

شغل و سازمان محل اشتغا) تأثیرگذار است

برای سنجش این فرضی  ،از آزمون مقایس میانگین دو ذامع است اده میکنیم برای هئر
عامل فرضیات آزمون چنین خواهد بود.p<0.05( :
 :H0در این عامل تأثیرگذار بر انتخا

شغل ،ت اوت معناداری بین دو مقوئع تحوئیلی

وذود ندارد
 :H1در این عامل تأثیرگذار بر انتخا
وذود دارد

شغل ،ت اوت معناداری بین دو مقوع تحوئیلی

جدول  )8عوامل دارای تفاوت معنادار بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد

ردیف

عوامل مؤثر بر انتخاب شغل

آماره t

1
2
3
4
5

مشارکت در تصمیمگیری
رشد و توسعه شخصی
درآمد باال
امنیت شغلی (استخدام بلندمدت)
نیاز به مهارتهای مختلف شغلی

-2.393
-2.423
2.549
3.764
-2.258

سطح
معناداری
.018
.016
.011
.000
.025

در پنج عامل مشارکت در تومیمگیری ،رشد و توسئع شخوئی ،درآمئد بئا  ،امنیئت
شغلی و نیاز ب مهارتهای مختلف شغلی ت اوت معناداری بین نظر دانشجویان سئا) آخئر

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

رابو میزان اهمیت روابط مولو

با همکئاران باتجربئ دانشئجویان ،حالئت  Uشئکل
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مقوع کارشناسی با دانشجویان مقوع کارشناسی ارشد وذود دارد میزان اهمیت سئ عامئل
مشارکت در تومیمگیری ،رشد و توسع شخوی و نیاز ب مهارتهای مختلف شغلی برای
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دانشجویان مقوع کارشناسی ارشد و دو عامل درآمد با و امنیت شئغلی بئرای دانشئجویان
سا) آخر کارشناسی با تر از مقوع دیگر بوده است

 .5بحث و نتیجهگیری
هدف این تحقیا ،شناسایی عوامل مؤثر بر انتخا

شغل دانشجویان مدیریت و بررسئی

تأثیر برخی متغیرهای ذمعیت شناختی بر روی این انتخا
بتواند بر اتخاذ سیاستهای اثربخش ذذ

بود ،ب گون ای ک این شئناخت

و نگهداشت منئابع انسئانی سئازمانهئا کمئک

نماید ،لذا پژوهش حاضر با رویکرد استقرایی و روش تحقیا کمی انجا گردید کئ نتئایج
نشان داد ،مهمترین عامل انتخا

شغل ،احساس موفقیت ،پیشرفت و کما) بوده اسئت کئ

این نتیج با پژوهشهای دیگری ک درگذشت در سوح دنیا انجا شئده( ،منهئاردت1972 ،؛
برنر و تامکیوسئز1979 ،؛ برنئر و بیوتئل .1986 ،همسئو اسئت درواقئع ،عامئل احسئاس
موفقیت ،پیشرفت و کما) برآیند هم انتظاراتی است ک انسئانهئا از کئار کئردن دارنئد و
سازمانها در هدف غاییشان باید با چنین رویکردی ب برنام ریزیهای کالن منابع انسئانی
نگاه کنند
پنج عامل بعدی ب ترتیب عبارتاند از :محیط کاری مولو  ،عالق بئ شئغل ،رشئد و
توسع شخوی ،ارتقاد و پیشرفت شغلی و درآمد با ک نشان مئیدهئد سئازمانهئا بئرای
ذذ  ،ح

و نگهداشت و افزایش رضایت سرمای های انسانی ارزشمند باید ذهتگیئری

سیاستهای منابع انسانیشان را در راستای اعتالی این عاملها قرار دهند همچنین ذایگئاه
مهمترین عوامل انتخا

شغل نشان میدهد ک اهمیت عوامل درونی و بیرونی شغل تقریبئاً

یکسان بوده و مهمتر از عوامل بین فردی بودهاند
برخالف توور بسیاری از افراد ،عالق ب شغل ،محیط کاری مولئو  ،رشئد و توسئع
شخوی و ارتقاد ،با تر از درآمد قرارگرفت اند ک نشان میدهد برای نگهداری اسئتعدادهای

سازمانی فقط پو) کافی نیست ،بلک میتوان با سرمای گذاری بر روی دیگئر عامئلهئا ،بئ
ذذ

و نگهداشت افراد تأثیرگذار در سازمان کمک شایانی کرد
قرار گرفتن عواملی چون احساس مشارکت در ذامع و انتخئا هئای شئغلی دوسئتان

سازمان نشان مئیدهئد ،فرهنئغ غالئب در بئین ایئن دانشئجویان ب شئدت فردگراسئت و
ذمعگرایی کمتر ب چشم میخورد
امنیت شغلی نیز عاملی است ک ازنظر دانشجویان چندان مهم ذلوه نکرده است و شاید
یکی از عمده ت اوتهای نسل امروز با نسل گذشت باشد
بررسی نقش متغیرهای تأهل و مقوع تحویلی بر روی عوامل انتخا
دهد ،این متغیرها تأثیر زیادی بر تغییر کلی تمایالت انتخا

شغل نشئان مئی

شغل دانشجویان ندارند و تنهئا

در برخی از عوامل زیادند ک نیاز است استراتژیستهای منابع انسانی ،آنها را در سیاسئت
های منابع انسانی سازمان در نظرگیرند همچنئین نقئش متغیرهئای تجربئ و ذنسئیت بئر
عوامل انتخا

شغل پررنغتر از دیگر متغیرها است ک باید با دقت بیشتری آن را بررسئی

و تحلیل نمود
در این پژوهش ،با افزایش تجربئ کئاری ،اهمیئت عوامئل درونئی ماننئد مشئارکت در
تومیمگیری ،توسع شخوی ،خالقیت و نوآوری شئغلی افئزایشیافتئ و اهمیئت عوامئل
بیرونی مانند امنیت شغلی ،مزایای شغلی و پرستیژ شغلی کاهشیافت است ک نشان میدهد
سازمانها باید کار راه شغلی را ب گون ای الراحی نمایند کئ بئا افئرایش سئنوات فئرد در
سازمان ب عوامل درونی بیش از عوامل بیرونی اهمیت داده شود
در این تحقیا ،احساس کما)اللبی در دختران قویتر از پسران بوده کئ بیئانگر ارتقئاد
انتظارات و خواست های زنان امروز نسبت ب گذشت است و لزو درک این تحو ت ذدی
از سوی ذامع و سازمانها را میاللبد
عامل محیط کاری مولو

از دست عوامل بیرونی شغل ،اهمیئت بسئیار بیشئتری بئرای

دختران داشت است ک نشان میدهد آنها توذ بیشتری ب این موضو داشت و احیاناً ،هئر

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

نزدیک از دست عوامل بین فردی ،در انتهای فهرست عوامل تأثیرگذار بئر انتخئا

شئغل و
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محیوی را برای کار انتخا

نخواهند کرد اینکئ دختئران در انتخئا

شغلشئان ،بئ دنبئا)

پرستیژ اذتماعی با تری بودهاند بیانگر این است ک آنها ب دنبا) اثبئات خئود در ذامعئ
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هستند و ذایگاه اذتماعی با تری را اللب میکنند تا توذ دیگران را ب خود ذلب کرده و
نشان دهند ،تواناییهایشان کمتر از مردان نیست
رعایت ارزشهای اخالقی (صداقت ،درستکاری ،عدالت و  .در سازمان برای دختران
بسیار مهمتر از پسران بوده است ک نشئانگر اهمیئت ارزشهئا و تعهئدات اخالقئی بئرای
دختران ایرانی است
مزایا عامل دیگری است ک توذ دختران را بسیار بیشتر از پسران ب خود ذلب کئرده
است شاید یکی از د یل توذ دختران ب مزایا ،ب انتظئار بیشئتر آنهئا از سئازمانهئا ،در
ایجاد تسهیالت بهتر متناسب با وضعیت و شأن آنها باشد
ت اوت زیاد در اهمیت امنیت شئغلی بئرای دختئران و پسئران ،بیئانگر ایئن اسئت کئ
ذستجوی شغل برای هر دو ذنسیت در وضعیت یکسئانی قئرار نداشئت و پسئران امکئان
بیشتری در ذذ

و استخدا سازمانها دارند ک البت با توذ ب شرایط ذامع  ،این توئور

البیعی ب نظر میرسد
تنها عاملی ک در این ت اوتها ،اهمیت بیشتری برای پسران نسبت بئ دختئران داشئت ،
مشارکت در تومیمگیری است ک نشان از روحیات مت اوت مردان وزنان دارد
برخالف بسیار از افراد ک توور میکنند ،زنان حاضرند با درآمد کمتری از مئردان کئار
کنند ،در تحقیا کنونی ،این انگاره رد شده و انتظار مردان وزنئان از داشئتن درآمئد خئو
یکسان بوده است
همچنین عامل نزدیکی محل سازمان یا شغل نیز برای پسران و دختران اهمیت یکسئانی
داشت است ک این هم با توورات ذهنی ما ک دختران بیشتر ترذیح میدهند ،محل کار بئ
محل زندگیشان نزدیک باشد ،همخوانی ندارد و حکایت از ایجاد ت اوتهئایی در شئرایط
دختران امروزی نسبت ب گذشت میکند
نتایج ب دستآمده از تأثیرگذاری ذنسیت بر روی بعضئی از عوامئل انتخئا

شئغل در

تحقیا حاضر ،در مواردی با بعضی از پژوهشهئای گذشئت همخئوانی دارد (سئیگرفیلد و
همکاران1981 ،؛ تاوگیا و زیمبا ;1978 ،فرانکل و همکاران .2006،اما با دیگر تحقیقاتی ک
در اقوی نقاط ذهان انجا شده ،مت اوت است ک البت این اختالف ،در نتایج میان پژوهش-
فرهنگی ،اذتماعی و اقتوادی باشد ک در تحقیقات تأثیرگذار بوده و در هر پژوهش ،نتیج
مت اوتی را ایجاد کرده است
کوتاه آنک سازمانها باید اولویتهای منابع انسانی خود را بر پای توذ ب محیط کاری
مولو  ،عالق ب شغل و رشد و توسع شخوی بنا سئازند و بئرای ذئذ  ،نگهداشئت و
افزایش رضایت سرمای های ارزشمند انسانی ،مسیرهای ذدیدی را در حوزه منئابع انسئانی
الراحی نمایند
ب پژوهشگران عالق مند ب این زمین پژوهشی پیشنهاد میگردد این پژوهش را در بئین
سایر دانشجویان یا فار التحویالن با رشت های استراتژیک و مهم نیز انجا دهند همچنین،
چنین پژوهشهایی میتواند در بین نخبگان دانشئگاهی باهئدف ذلئوگیری از پدیئده فئرار
مغزها صورت گیرد

شناسایی عوامل مؤثر بر انتخاب شغل دانشجویان مدیریت (مطالعه موردی :دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی شریف)

های دیگر هم ب چشم میخورد شئاید یکئی از د یئل ایئن نتئایج مت ئاوت ،اثئر عوامئل
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