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  چکیده

. باشدهدف از پژوهش حاضر، بررسی روند تحول آرزوهاي شغلی کودکان می
گانه آموزش   5از نواحی ) پسر 94دختر و  85(دانش آموز  179به این منظور 

. اي انتخاب شدنداي مرحلهگیري خوشهي نمونهو پرورش اصفهان به شیوه
ها با استفاده از داده. یافته بودي نیمه سازمانها مصاحبهآوري دادهروش جمع

ي زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار آمار توصیفی، تحلیل واریانس و مقایسه
نتایج نشان داد که تفاوت مشاهده شده در نمرات آرزوهاي شغلی . گرفتند

شده در نمرات کودکان در سنین مختلف و تأثیر کودکان و نیز تفاوت مشاهده
همچنین اگرچه در هر . است) P >05/0(جنسیت بر آرزوهاي شغلی معنادار 

دو جنس تحول آرزوها رو به پیشرفت است، سطح تحولی آرزوهاي شغلی 
  . دختران باالتر از سطح تحولی آرزوهاي شغلی پسران است

 .شناخت، تحول، آرزوهاي شغلی، کودکان: واژگان کلیدي

Abstract 

Aims: This study aimed at investigating the process of 
cognitive development of career aspirations among 
children. Method: For this purpose, 179 students (85 girls 
and 94 boys) from 5 educational areas of Isfahan were 
selected using multi-stage sampling procedure.  The 
method of data collection was semi-structural interview 
and data Analysis was done through descriptive analysis, 
variance analysis, and paired t-test. Results: The results 
showed that the difference in the career aspirations as well 
as the differences among different age groups and genders 
were significant (P<0/05). Conclusion: Although in both 
genders the development of aspirations was progressive, 
the rate of development in girls was higher than boys.  

Key words: Cognition, Development, Occupational 
aspirations, Children. 
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  مقدمه

تــرین  بــه یکــی از گســترده "هــاي تحــولی رســیبر"امــروزه 
شناسان تحـولی   روان. شناسی تبدیل شده است هاي روان حیطه

مبنـا و   يهدر راستاي بررسی سازمان روانـی افـراد بـه مطالعـ    
پردازنـد و بـه    گیري شناخت به شکل خاص مـی  اساس شکل

همین دلیل توجهی خاص به تحول مفاهیمی چون زبان، تفکر، 
هاي کلی و عـام اشـیا مبـذول     سایر ویژگیهوش، قضاوت و 

گیري و تحول مفاهیم در کودکان در واقـع بـه    شکل. دارندمی
تر شدن شناخت آنهـا و گـذر از یـک مرحلـه بـه       معناي کامل

 .............                                      . ي دیگر است مرحله
. مفاهیم استتحول، توانایی ایجاد رابطه و پیوند بین معانی و 

در واقع فرایند . شود این پیوند به سرعت و ناگهانی ایجاد نمی
ایـن  . اي است که در طول زندگی انسـان جریـان دارد   پیچیده

 هاي مختلف کسب شده؛ پایان ها و زمان مفاهیم که در موقعیت

ناپذیرند و پیوسته بـا کسـب تجـارب جدیـد دچـار تغییـر و       
 ...........               ). 1978، 1هـرالك (شـوند   دگرگونی مـی 

ي مفاهیم در کودکـان انجـام شـده اسـت؛      مطالعاتی که درباره
اسـعدي و  (مفاهیمی چون زبان، تفکر، درك جنسـیت، دروغ  

، شـناخت اجتمـاعی و درك نقطـه نظـرات     )1386همکاران، 
، 2دیتمـار (ها  ، درك رنگ)1386اسعدي و همکاران، (دیگران 

ــالق )2001 ــتان و (، اخ ــا، دادس ــان  )1383پورمحمدرض نش
دهند که تحول و تکامل مفاهیم در کودکان فرایند منظمـی   می

هـاي   نظـر از تـأثیر هـوش و فرصـت     کند و صـرف  را طی می
یادگیري، مفاهیم مختلف در کودکان با افزایش سن و افزایش 

تغییـر  ) 2009، 3ولـت  -زالنتی و دوریـت (تواناییهاي شناختی 
ودك در شـناخت روابـط گذشـته و    هرقدر توانایی ک. یابند می

حال افزایش یابد؛ بر شماره و گوناگونی مفاهیم او نیز افـزوده  
  ). 1378نژاد،  شعاري(شود  می

                                                             
1 Hurlock, E. B. 
2 Dittmar 
3 Zelanti, P. S. & Droit- Volet, S 

یکـی از مفـاهیم شـناختی مهمـی اسـت       4آرزوي مسیر شغلی
اي در  که طی فراینـدي مرحلـه  ) 1997، 5گاتفردسون و الپان(

اختی یابـد و در دل خـود مفـاهیم شـن     طول زمان تحـول مـی  
ها  دیگري چون اندازه و قدرت، درك از جنسیت، درك ارزش

-آرزوهاي شغلی به عنوان جهـت . و تصور از خود را داراست

گیري افراد به سـمت دنیـاي کـار آینـده و عامـل حرکـت در       
به دنبال ). 2002وهمکاران،  6واتسون( اند زندگی تعریف شده

در  آن، آرزوي مسیر شـغلی کودکـان ترجیحـات شـغلی آنهـا     
شناسـند و بـه آن   خصوص مشاغلی است کـه در جامعـه مـی   

و اینکه در آینـده  ) 1997، 7مک ماهون و پاتون(گرایش دارند 
 ............                           . دوست دارند چه کاره شـوند 

 9و سـازش  8ي محـدودیت  تحول آرزوهاي شـغلی در نظریـه  
ون به عنوان گاتفردس. بررسی شده است) 1981( 10گاتفردسون

و ) 2002، 1997، 1981(پیشگام در موضوع آرزوهاي شـغلی  
 11به دنبال او افراد دیگري از جملـه آرمسـترانگ و کرومبـاي   

ــري)2000( ــاران  12، ک ــگ)2007(و همک ؛ ) 2001( 13، هلوی
هاي خود بـه فراینـدي    در پژوهش) 2007( 14دومنیکو و جونز

 ..... انـد تهاي در تحول آرزوهاي شغلی اشاره داشـ چند مرحله
بیـان شـده اسـت کـه کودکـان      ) 2002(در نظریه گاتفردسون 

. و سال درك درستی از شغل و آرزوهاي شغلی ندارند سن  کم
آنها از نظر شناختی در سـطح پـیش عملیـاتی قـرار دارنـد و      

مثالً، . باشد شان تخیلی و به دور از واقعیت میآرزوهاي شغلی
بـا ورود  . یندرال باشـند کنند که مرد عنکبـوتی یـا سـ    آرزو می

، 15پیاژه(عملیات عینی  يهدورسالگی و آغاز  7کودك به سن 

                                                             
4 Career aspiration  
5 Gottfredson & Lapan 
6 Watson 
7 McMahon & Patton 
8 Circumscripe  
9 Compromise  
10 Gottfredson, L.S.  
11 Armstrong & Crombie 
12 Care, E.  
13 Helwing, A.A. 
14 Domenico & Jones 
15 Piaget, J.  

70 



 بررسی فرآیند شناختی تحول آرزوهاي شغلی در کودکان: فاطمه سمیعی و همکاران

 

 
75 

 

1391، پائیز و زمستان 2 دوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال اول، شماره  

شوند  ؛ آرزوهاي شغلی هم به آرزوهاي عینی تبدیل می)1379
بـه عبـارت دیگـر، کودکـان آرزوي     ). 2005، 1براون و لنـت (

      مشاغلی را دارنـد کـه در درجـۀ اول، بـه شـکل عینـی آن را      
را که در طول روز با آن سرو کار دارند  یعنی مشاغلی. بینندمی

مانند معلمی، رانندگی و فروشـندگی و یـا مشـاغلی کـه فـرم      
خاصی را نیاز داشته باشد مانند پرستاري، پلیس، پزشک و در 

دوم، عالقه به مشاغلی است که  ابـزاري در آن مـورد    يهدرج
گیرد ماننـد مکـانیکی، کشـاورزي، نجـاري و     استفاده قرار می

 .                                                    .گی بولدوزررانند
در این سـن، مفهـوم مهمـی کـه شـناخت کودکـان حـول آن        

از نظر کودکان شغلی که . است " 2اندازه و قدرت"چرخد  می
وسایل کاربردي آن بزرگتر و بیشتر باشد شغل مناسـبی بـراي   

کنند باید در آن همچنین، شغلی که آرزو می . ي آنهاست آینده
ــد    ــه باش ــران نهفت ــوذ روي دیگ ــدرت و نف      .....           . ق

سـالگی بـا تمرکـز بـر روي      8تـا   5آرزوي شغلی کودکان از 
سازي با والـد  در این مرحله همسان. گیرد شکل می» جنسیت«

هـاي جنسـیتی خـود    همجنس انجام شده و کودکان بـه نقـش  
. بیننـد  ت خود را برتر مییابند و از نظر روانی جنسیآگاهی می

ها و هرچیزي که متعلق به آنهاست  ها، لباس بازي پسرها اسباب
چیـزي  . کنند دهند و دخترها هم همین کار را می را ترجیح می

دخترانـه و پسـرانه   «شـنویم  که در این سن از کودکان زیاد می
به دنبال درك آنها از دختر و پسر بودن و اولویت . است» بودن

هاي هدفمند جنس خود تمایل دارند که شغلی  فعالیتدادن به 
. را براي آینده انتخاب کنند که مطابق جنسیت خودشان باشـد 

از آنجـایی کـه   . زیرا آن شغل ارزش بـاالتري خواهـد داشـت   
کند،  ها هردو جنس را از هم متمایز می ها و نقش رفتار، ویژگی
نتخـاب  هاي زنانـه را ا  هاي مردانه و دختران شغل پسران شغل

 ........                                 ). 2006، 3شارف(نمایند  می
سالگی، جنسیت جـاي   13سالگی و تداوم آن تا  9با ورود به 
و همکـاران،    4لئونـگ (دهـد   می» منزلت اجتماعی«خود را به 

                                                             
1 Brown, S. & Lent, R.  
2 Power & Size 
3 Sharf, R.  
4 Leung, S. A 

عملیـات   يهدر پایان دورة عملیات عینی و آغـاز دور ). 1994
درك شناختی و تفکـر انتزاعـی    يهذهنی  و نیز رشد و توسع

، همچنین افزایش اطالعات )1384ماسن و همکاران، (کودکان 
گیري آرزوهـا بـه سـمت    مشاغل مختلف، جهت يهآنها دربار

رود که منزلت اجتمـاعی بـاالیی داشـته باشـند و     مشاغلی می
شـوند  رد می مشاغل با منزلت اجتماعی پایین از نظر نوجوانان

تأثیر منزلت اجتمـاعی در آرزوهـاي   ). 2009، 5عزیز و کمال(
هـاي خـود، دوسـتان، والـدین و      شغلی در نظر گـرفتن ارزش 

ــان، شــغلی را آرزو ). 2006، 6زونکــر(جامعــه اســت  نوجوان
کننـد و دوسـت دارنـد در آن مشـغول شـوند کـه از نظـر         می

ســالگی،  13بعــد از . همگنــان و جامعــه مــورد تأییــد باشــد
متحـول  » درونـی  7خـود «متغیـر  آرزوهاي شغلی تحـت تـأثیر   

و  فراینـد انتخـاب مشـاغل از ایـن سـن هشـیارانه      . شـوند  می
در اینجــا نوجوانــان، ). 2006شــارف، (شــود  تــر مــیآگاهانــه

کنند که ترکیبی از عالقه، رغبت، توانـایی،   مشاغلی را آرزو می
گاتفردسـون،  (شـان باشـد    هاي خود و خانواده استعداد، ارزش

2002 .(                                                         ...... 
هاي زیادي در ارتباط با تحـول آرزوهـاي    به طور کلی بررسی

شغلی کودکان در دست است که برخی روند تحولی آن را بـا  
ــرده   ــخص ک ــن مش ــه س ــه ب ــد توج  ....                     . ان

ران، ؛ به نقل از کري و همکـا 1988(و همکارانش  8هندرسون
اي که بر روي کودکان دبسـتانی و پـیش از    با مصاحبه) 2007

دبستان انجام دادند، به این نتیجه رسیدند که آرزوهاي شـغلی  
دبسـتانی حـول   پـیش  يهکودکان چه پسر و چه دختـر از دور 

امـا مانـدگاري آن در   . گیرد هاي جنسیتی شکل می محور نقش
نتایج تحقیـق   کهآرزوهاي شغلی دختران بیشتر است به طوري

؛ )2006به نقل از شـارف،  ( 1992در سال  9ساستري و مولت
) 2009( 10؛ میلر و لمبرت شـوت )2002(واتسون و همکاران 

گیـري آرزوهـاي شـغلی     نشان داده است که جنسیت در شکل

                                                             
5 Aziz & Kamal 
6 Zunker 
7 Self 
8 Henderson  
9 Sastre & Mullet 
10 Miller, J. K. & Lambert-Shute, J.  
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دختران و منزلت اجتماعی در آرزوهاي شغلی پسـران بیشـتر   
حـل تحـول   هـا مرا به عبارت دیگر، این پژوهش. دخالت دارد

ــد نمــی "آرزوهــا از نظــر گاتفردســون را دقیقــا ــدتأیی در . کن
 1، بالنچـارد و لیچنبـرگ  )2000(که پژوهش هلویـگ  صورتی

مراحل تحول آرزوهاي شغلی کودکان و نوجوانان را ) 2003(
ایـن  . کننـد  ي گاتفردسـون کـامالً تأییـد مـی     بر اساس نظریـه 

ی و بعـد  سالگ 6-8پژوهشگران معتقدند که جنسیت در سنین 
از آن منزلت اجتماعی آرزوهاي شغلی را چه در دختران و چه 

 .....                                     . دهند در پسران شکل می
در این پژوهش آرزوهاي شغلی به عنوان یک مفهـوم در نظـر   

هـاي   گیري برخی فعالیـت  مفهومی که به شکل. شود گرفته می
در واقـع هـدف   . کنـد  کمک میدر مسیر زندگی فرد  2هدفمند

بررسی روند تحول آرزوهاي شـغلی بـه عنـوان    «این پژوهش 
مفهومی کـه در دل خـود مفـاهیم دیگـري     . است» یک مفهوم

هاي جنسیتی و منزلت اجتمـاعی   چون اندازه و قدرت، کلیشه
آرزوي مسیر شغلی کودکان بر اساس هریـک از ایـن   . را دارد

کــودك و نوجــوان  مفــاهیم مســتلزم درك آن مفهــوم توســط
هاي ذکر شده، این  بنابراین، با توجه به نتایج پژوهش. باشد می

تحقیق به بررسی روند تحول آرزوهاي مسیرشغلی در کودکان 
) 2002، 1981(گاتفردسـون    هـاي بر اساس نظریه و پـژوهش 

  :پرداخته  است و درصدد پاسخگویی به این سواالت است

هیم انـدازه و قـدرت،   آیا آرزوهاي شغلی بـر اسـاس مفـا    -1
هاي جنسیتی و منزلـت اجتمـاعی در کودکـان متحـول      کلیشه

  گردد؟  می

آیا از نظر تحول آرزوهاي شـغلی بـین دختـران و پسـران      -2
  تفاوتی وجود دارد؟ 

  

 ...........                                                روش
دختـر و   آماري دراین پژوهش شامل تمـام کودکـان   يهجامع

                                                             
1 Blanchard & Lichtenberg 
2 Vocational behavior  

گروه . پسر مقطع پیش دبستانی و دبستانی شهر اصفهان بودند
آموزش  يهناحی 5میان مدارس دولتی و غیر انتفاعی  نمونه، از

اي چنـد  گیـري خوشـه  و پرورش شهر اصفهان براساس نمونه
به این صورت کـه از هـر ناحیـه بـه     . انتخاب شدند ايمرحله

ـ   يهشکل تصادفی دو مدرس  يهه و دو مدرسـ ابتـدایی دختران
ابتدایی پسرانه کـه مقطـع پـیش دبسـتانی هـم داشـته باشـند؛        

میان دانش آموزان هر  انتخاب شدند و سپس در هر مدرسه، از
نفر براي انجـام   3-10تحصیلی به شکل کامالً تصادفی  يپاي

ــژوهش  . مصــاحبه انتخــاب شــدند ــن پ     از آنجــایی کــه در ای
صورت گرفته اسـت، بـر   ها از طریق مصاحبه آوري دادهجمع

انتخـاب نمونـه جهـت    ) 1391(اساس نظر گـال و همکـاران   
ي تحصـیلی  مصاحبه براي هر مورد کـه در ایـن تحقیـق پایـه    

ولی از آنجایی که احتمال داشت . کندنفر کفایت می 10است، 
هاي مصـاحبه  پژوهشگر با ریزش آزمودنی و ناقص بودن فرم

اد بیشـتري انتخـاب و   ي تحصیلی تعدمواجه شود، در هر پایه
ـ . مصاحبه شدند  85پـژوهش شـامل    يهدر نهایت گروه نمون

 10نفر در مقطع پیش دبسـتانی،   47پسر بودند که  94دختر و 
ـ نفر در  19اول،  يهنفر در پای ـ نفـر در   31دوم،  يهپای  يهپای

ـ نفـر در   42چهارم و  يهپاینفر در  30سوم،  پـنجم در   يهپای
 ........                                       .حـال تحصـیل بودنــد  

تعداد حجم نمونه با توجه بـه تـوان آمـاري، ضـریب تـأثیر و      
مولوي، (رسد سطح معناداري در این پژوهش کافی به نظر می

1385.(                                                  ........... 
. ازمان یافته بـود نیمه س يهها از طریق مصاحبآوري دادهجمع

او انجام  يهمصاحبه توسط پژوهشگر و همکاران آموزش دید
شـغلی   يهبراي کودکان داسـتان یـا سـناریویی دربـار    . گرفت

 شد تـا پژوهشـگر  تعریف و سپس از آنها سؤاالتی پرسیده می
در مرحلۀ بعد . مطمئن شود کودك با مفهوم شغل آشنایی دارد

به ایـن ترتیـب   . گرفتمی آرزوي شغلی آنها مورد سؤال قرار
دوست داري در آینـده چـه   "شد که که از کودکان پرسیده می

کـرد؛ اولـین   اگر کودك چند شغل را عنوان مـی "کاره شوي؟ 
شغل مطرح شده در نظر گرفته  و به دنبـال آن دلیـل انتخـاب    

دادند در قالـب  هایی که کودکان میپاسخ. شدشغل پرسیده می
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هـاي جنسـیتی و منزلـت    ، کلیشـه سه متغیـر انـدازه و قـدرت   
بـه   3و  2، 1هـاي  بندي شده و به ترتیب  نمرهاجتماعی مقوله

. دقیقـه طـول کشـید    30هـر مصـاحبه   . ها اطالق گردیدپاسخ
همچنین سعی شد مصاحبه در وقت مناسبی انجـام شـود کـه    

 ......                          . کودکان خسـته و گرسـنه نباشـند   
و ) مـانوا ( 1فاده از تحلیل واریانس چنـد متغیـري  ها با استداده

مـورد   SPSSدر نرم افـزار  ) آزمون توکی(هاي زوجی مقایسه
افـزار  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نمودارها با استفاده از نرم

Excell ترسیم شدند.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
1 Multivariate analysis of variance 

  نتایج

با توجه به اهـدافی کـه در ایـن پـژوهش مـورد نظـر اسـت؛        
به منظور مشخص . ش مورد بررسی قرار گرفتندسؤاالت پژوه

شدن روند تحول آرزوهاي شغلی بر اساس مفـاهیم انـدازه و   
هاي جنسیتی و منزلت اجتماعی از روش آماري  قدرت، کلیشه

آزمـون  (ها  ي زوجی تفاوت میانگین تحلیل واریانس و مقایسه
نتایج تحلیل واریانس و تأثیر  1در جدول . استفاده شد) توکی
هاي سنی و جنس بر نمرات آرزوهاي شغلی ارائه شـده   هگرو

               ..                                                      . است
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  .هاي سنی و جنس بر نمرات آرزوهاي شغلی نتایج تحلیل واریانس تأثیر گروه: 1جدول 

  هاشاخص         

 هاگروه

متغیر 
 وابسته

مجموع 
 مجذورات

درجه 
 آزادي

مجذور 
 میانگین

F 
سطح 

 معناداري

مجذور 
 اتا

توان 
 آماري

 جنسیت
آرزوهاي 

 شغلی
۵/١ ٢ ۵/٠ ٠٠٩/٠ ٠٠/٧ ٢۴/٧ ٠۴/٠ 

 مقطع تحصیلی
آرزوهاي 

 شغلی
۵/١ ٧ ۵/٩٩/٠ ١١/٠ ٠٠٠/٠ ٠٠/٢١ ٧ 

تعامل مقطع تحصیلی 
 و جنسیت

آرزوهاي 
 شغلی

٢٣/٠ ٨٣/٠ ١ ٨٣/٠ ۶/٠٧/٠ ٠٠١/٠ ٠ 

     ٣۵/٠  ١۶٩ ٨٣/۵٩  خطا

       ١٧٣ ٠٠/١٠٩٩  کل
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آمده است تأثیر عضـویت گروهـی    1گونه که در جدول  همان
باشد؛ بـر نمـرات   که شامل جنس و سن یا مقطع تحصیلی می

بـه  ). 05/0p< ،00/21=F( دار است هاي شغلی معنی در آزمون
عبارت دیگر، تفاوت مشاهده شده در نمرات کودکان دختر و 

و نیز تفـاوت مشـاهده   ) P >05/0(کودکان پسر معنادار است 
شده در نمرات کودکان در سنین و دو مقطع مختلـف معنـادار   

ــا ). P >05/0(اســت  یعنــی، تغییــر آرزوي شــغلی کودکــان ب
تحصیلی  يهتحصیلی به پای يهپای افزایش سن و رفتن از یک

هاي جنسیتی اندازه و قدرت به کلیشه يهدیگر و گذار از مقول
بـه  . هاي جنسیتی به منزلت اجتماعی معنادار اسـت و از کلیشه

عبارت دیگر، تغییر مشاهده شـده در آرزوي شـغلی کودکـان    
ناشی از تصادف نبوده و ناشـی از رشـد شـناختی آنهـا بـوده      

ــت  .....                                                        . اســ
هاي زوجی با اسـتفاده از   نتایج مقایسه 2عالوه بر این، جدول 

آزمون توکی میانگین نمرات آرزوهاي شـغلی را در دو مقطـع   
  . دهددبستانی و دبستانی نشان می پیش

  

  .دبستانی و دبستانی ع پیشهاي زوجی میانگین نمرات آرزوهاي شغلی در دو مقط مقایسه :2جدول 

 سطح معناداري خطاي معیار تفاوت میانگین مقطع متغیر وابسته

آرزوهاي 
 شغلی

  دبستانیپیش

 دبستانی
٠٠/٠ ١١٨/٠ ٩٧٨/٠ 

  

کنندگان در  شود؛ شرکتمشاهده می 2همانگونه که در جدول 
این پژوهش در آرزوهاي شغلی با توجه به عضویت گروهـی  

یعنـی تفـاوت   . است، تفـاوت دارنـد   که همان مقطع تحصیلی

دار اسـت   دبستانی و دبستانی هـم معنـی   نمرات بین گروه پیش
)05/0< P.(    هـاي   میانگین نمرات آرزوهـاي شـغلی در گـروه

  . شود دیده می 1سنی در شکل 

نمودار (1): آرزوهاي شغلی کودکان بر اساس سه مفهوم اندازه و قدرت، کلیشه هاي جنسیتی و 
پرستیژ اجتماعی 

0
5

10
15
20
25
30
35

ش دبستانی
پی

یۀ اول
پا

 دوم
پایۀ

پایۀ سوم
هارم

پایۀ چ
یۀ پنجم

پا

اندازه و قدرت  کلیشه هاي جنسیتی   پرستیژ اجتماعی 
  .یهاي جنسیتی و پرستیژ اجتماعآرزوهاي شغلی کودکان بر اساس سه مفهوم اندازه و قدرت، کلیشه: 1 شکل
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نمودار (2): مقایسه آرزوهاي شغلی دختران و پسران

اندازه و قدرت
كلیشھ ھاي جنسیتي
پرستیژاجتماعي

شود؛ آرزوهـاي   دیده می 1و شکل  1گونه که در جدول  همان
ــان       ــدازه در کودک ــدرت و ان ــوم ق ــاس مفه ــر اس ــغلی ب ش

دبستانی باالترین میزان را دارد و با ورود به مقطع دبستان  پیش
آرزوهاي شغلی بر اساس مفهوم . شود به شکل ناگهانی کم می

و در هـر  هاي جنسیتی داراي نوسان  اسـت  جنسیت و کلیشه
. ها تـا حـدودي لحـاظ گردیـده اسـت      ي پایه دو مقطع و همه

اول تا پنجم در آرزوهاي شغلی خـود   يهیعنی، کودکان از پای
اند و همواره جنسیت و مشاغل مردانه و زنانه را در نظر گرفته

  هاي  اعی در سالـوم منزلت اجتمـآرزوي شغلی بر اساس مفه

گیري اسـت و  در حال شکل دبستانی و کالس اول و دوم پیش
. یابـد کند و افزایش مـی ي پنجم تحول پیدا می تدریج تا پایهبه

سؤال دیگر پژوهش این است که آیا از نظر تحـول آرزوهـاي   
داري وجـود دارد؟   شغلی بین دختران و پسران تفـاوت معنـی  

و نتایج حاصل از تحلیل واریـانس   1گونه که در جدول  همان
ر جنسیت بـر آرزوهـاي شـغلی معنـادار     تأثی ،شود مشاهده می

تأثیر جنسیت بر آرزوهاي شـغلی  ). 05/0p< ،00/21=f(است 
  . آمده است 2 در شکل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .مقایسه آرزوهاي شغلی دختران و پسران: 2شکل 
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شود؛ پسران بیش از  مشاهده می 2گونه که در شکل  همان
. اند دختران بر مبناي اندازه و قدرت شغل انتخاب کرده

همچنین مردانه و زنانه  بودن یک شغل براي آنها اهمیت 
برعکس تعداد دخترانی که بر اساس منزلت . بیشتري دارد

اند بسیار بیش از پسران بوده  اب کردهاجتماعی شغلی را انتخ
 ................                                               . است

به آرامی وارد  از اندازه و قدرت همچنین دختران تقریباً
اند و با یک جهش به  ي مردانه و زنانه بودن شغل شده مرحله

 اندازه ن متغیردر حالی که پسرا. اند سمت منزلت اجتماعی رفته

و قدرت و نیز مردانـه و زنانـه بـودن را در کنـار هـم در نظـر       
ي منزلـت اجتمـاعی    انـد و بعـد بـه آرامـی وارد مرحلـه      داشته
هـاي  همچنین نتایج حاصـل از تجزیـه و تحلیـل داده   . اند شده

دهد که پسران در آرزوهاي خود هر  ناشی از مصاحبه نشان می
هـاي جنسـیتی و منزلـت     شـه سه متغیـر انـدازه و قـدرت، کلی   
گیرنـد در حـالی کـه دختـران      اجتماعی را همزمان در نظر می
سـطح پیشـرفت آرزوهـاي    .انـد  بیشتر به یک متغیر توجه داشته

  . نشان داده شده است 3شغلی بر اساس جنسیت در شکل 
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نمودار (3): مقایسه سطح آرزوهاي دختران و پسران بر اساس مقطع تحصیلی 
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  .مقایسه سطح آرزوهاي دختران و پسران بر اساس مقطع تحصیلی: 3شکل 

  

شـود توجـه بـه متغیـر     مشـاهده مـی   3همانگونه که در شکل 
منزلت اجتماعی در دختران از مقطع پـیش دبسـتانی بـیش از    
پسران بوده است و پسران بیشتر به متغیرهاي اندازه و قـدرت  

بـه عبـارت   . و مردانه و زنانه بودن یک شـغل توجـه نمودنـد   
دیگر، باالتر بودن نمـرات دختـران بیـانگر انتخـاب و آرزوي     

کـه   نشان می دهد 3همچنین شکل . مشاغل سطح باالتر است
سطح تحولی آرزوهاي شغلی دختران باالتر از سـطح تحـولی   
آرزوهاي شغلی پسران است، اگرچه در هر دو جـنس تحـول   

  . آرزوها رو به پیشرفت است

 ...............                                    گیري بحث و نتیجه
نتایج حاصل از انجام آزمون تحلیل واریانس نشان داد کـه بـا   
افزایش سن و ورود به مقطع تحصیلی باالتر سـطح آرزوهـاي   

 31، سوپر)1975( 30سول و هاوسر. یابد شغلی کودکان تغییر می
ــاران  ــتاف) 1996(و همک ــز  اس ــاران  32و نی ) 2010(و همک

رهـاي  معتقدند آرزوهاي شغلی به مرور زمان تحت تـأثیر متغی 
هاي در این راستا، پژوهش. کنندفراوان و نامشخصی تغییر می

دهـد تحــول  مــی نشـان ) 2002و  1998، 1981(گاتفردسـون  
                                                             
30  Sewell, W.H. & Hauser, R.M. 
31  Super, D. 
32  Staff, J. 

آرزوها با افزایش سن، به ترتیب بر اساس سه متغیر شـناختی  
هاي جنسیتی و سطح منزلت  اجتماعی  اندازه و قدرت، کلیشه

ش مؤیـد  هـاي حاصـل در ایـن پـژوه     یافته. پذیرد صورت می
 .......  . اسـت ) 2002و  1998(هاي پژوهش گاتفردسون یافته

ــ ــه گفت ــان  يهب ــومی ) 1997(گاتفردســون و الپ آرزوهــا مفه
همانگونـه  . شوند شناختی هستند که با افزایش سن متحول می

اشاره دارد، مفـاهیم نمادهـاي زبـانی    ) 1378(که شعاري نژاد 
ذهن آدمی بـه  . روندبسیار مهمی هستند که در تفکر به کار می

سازد و آنها را کمک مفاهیم، تجارب مجزا را به هم مربوط می
با توجه به اینکه آرزوهـاي  . دهددر یک مفهوم مشترك جا می

شغلی، درك کودکان از مسائل شـغلی پیرامونشـان اسـت، بـر     
این درك در ابتدا بر محوریت ) 1981(اساس نظر گاتفردسون 

زمـانی کـه   . شودانجام می  درتاندازه و ق متغیر شناختی 
ي عملیـات عینـی یکـی از مراحـل رشـد       کودکان در مرحلـه 

دبسـتانی   شناختی پیاژه قرار دارند که مصـادف بـا سـن پـیش    
ــت داشــته باشــد را مــی  ــزي کــه عینی ــد  آنهاســت؛ هرچی بینن

آنهــا مشــاغلی را کــه ظــاهري ). 1384الکســاندررومانوویچ، (
شـود، بـه عنـوان     ا استفاده میدارند، ابزار یا فرم خاصی در آنه

کننـد   کودکـان احسـاس مـی   . کنندخود آرزو می يهشغل آیند
دهـد   لباس و ابزار به کار رفته در یک شغل قدرتی به آنها مـی 
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همچنـین بـه   . توانند بر محیط پیرامون خود تأثیرگذارند که می
در این سن، آنها بـه  ) 2011( 33توکردروب و پیجهاردن يهگفت

شـان   اي که با والـدین  برده و با همانندسازي جنسیت خود پی
هاي جنسیتی مربوط به جنس خود را هـم   دهند نقش انجام می

رو شــغل هــم در کنــار ســایر متغیرهــاي  از ایــن. پذیرنــد مــی
هـاي جنسـیتی    شناختی رنـگ و بـوي جنسـیت و نقـش     روان
ــر شــناختی   مــی ــب متغی ــرد و انتخــاب شــغل آنهــا در قال     گی

 .......                      .گیـرد ی صورت میهاي جنسیتکلیشه
 6-7لذا، بعد از اندازه و قدرت که در پـیش دبسـتانی و سـن    

  هـاي جنسـیتی   کلیشه سالگی وجود دارد؛ متغیر شناختی 
دهـد و پـس از آن   هاي اولیه دبستان خود را نشان مـی در سال
شـود   در انتخاب شغل مطرح می  منزلت اجتماعی مفهوم 

در ایـن مرحلـه   . سالگی به بعد است 9از نظر گاتفردسون که 
ــودك وارد ارزش ــی ک ــا م ــود  ه ــرا(ش ــا بش ). 2013، 34فاطیم

شود و فراتـر   می  تر و پررنگ هاي ارزشی براي او مهم قضاوت
خود را  بر اساس خوب و بد بودن،  يهاز جنسیت، شغل آیند

هـاي   هاي همسـاالن و حتـی ارزش  هاي والدین، ارزش ارزش
مسلم اسـت انتخـاب شـغل او هـم بـر      . معه آرزو می کنندجا

هاي مطرح شده، از طرف والدین و آرزوهایی که  اساس ارزش
 .......          . والدین براي آنها در نظر دارند، صورت پـذیرد 

شـوند و بـا   به تدریج که کودکـان وارد دنیـاي اجتمـاعی مـی    
در تحول آنها کنند، نقشی که دیگران دیگران ارتباط برقرار می

براي کودکان ). 1382امیري، (یابد ایفا خواهند کرد اهمیت می
گروه همساالن و دوستان به عنـوان یـک عامـل اجتمـاعی در     

هاي آنهـا از اهمیـت زیـادي برخـوردار     تحول هویت و ارزش
نظرات دیگران در نظر گرفتن نفطه). 2013فاطیما بشرا، (است 

متغیـر شـناختی منزلـت     يهدر آرزوهاي شغلی بوجود آورنـد 
گیري اجتماعی شغل است که به عنوان سومین متغیر در شکل

 .............                                        .آرزوها نقش دارد
در خصوص سوال دوم پژوهش که آیا بین دختران و پسران از 
نظر آرزوهاي شغلی تفاوتی وجود دارد یا خیر؟ نتـایج نشـان   

                                                             
33   Tucker-Drob, E.M. & Paige Harden, K. 
34  Fathima Bushra, S. 

عضویت گروهی از نظر جنسیت بر آرزوها معنادار  دهد که می
سطح آرزوهاي دختران به طـور کلـی بـاالتر از سـطح     . است

آرزوهاي پسران بوده، امـا یـک تغییـر ناگهـانی در آرزوهـاي      
هردو جنس به ترتیب از نظـر انـدازه و   . شود دختران دیده می
هــاي جنســیتی و منزلــت اجتمــاعی متحــول  قــدرت، کلیشــه

ا روند تحـول پسـران کنـدتر از رونـد تحـول در      گردند، ام می
ــت ــران اســ  ........                                        . دختــ
دهد که دختران در سنین نوزادي و کودکی  تحقیقات نشان می

همچنـین  . خود رشد جسمی بهتري نسـبت بـه پسـران دارنـد    
اشـد  ب تر از پسران می تر و سازگارانه قواي روانی آنها هم کامل

به دنبال تغییرات جسمی و روانی، ). 1384ماسن و همکاران، (
تـر   آرزوهاي آنها که مفهومی شناختی است هم بهتـر و کامـل  

گیري آرزوهاي شـغلی   کند و آنها به متغیر سوم شکل رشد می
در حالی کـه پسـران   . یابند تر و بیش از پسران دست می سریع

یتی را بـا تأکیـد   هـاي جنسـ   دو متغیر اندازه و قدرت و کلیشه
اند تا جایی کـه وقتـی    بیشتري نسبت به دختران در نظر داشته

گیرند؛  در آرزوهاي شغلی خود منزلت اجتماعی را در نظر می
باز هم در دل آن اندازه و قدرت و نیـز مردانـه و زنانـه بـودن     

در حالی که دختران منزلـت اجتمـاعی   . اند شغل را لحاظ کرده
گاه در آرزوهاي خود منزلت را بـدون   را زودتر اعمال کرده و

هاي جنسیتی در  لحاظ کردن دو متغیر اندازه و قدرت و کلیشه
هـایی  علت این امر می تواند انتظـارات و نقـش  . اند داشته نظر

آنها از . کنندباشد که والدین در تربیت فرزندان خود اعمال می
نجـام  ها توقع دارند که قوي باشند و کارهاي مردانه اپسر بچه

اي به طرف انجـام کارهـاي زنانـه بـرود از     اگر پسربچه. دهند
تــوکردروب و (گــردد طـرف خــانواده و دوســتان تــوبیخ مــی 

(  35از طرف دیگر، به نظر روجسکی و کیم). 2011پیجهاردن،
متغیر شناختی منزلت اجتمـاعی  ) 2005(و روجسکی ) 2003

و  شغل، متغیري است که از ثبات بیشتري در آرزوهاي شـغلی 
بینی کنندگی بـاالتري نسـبت بـه دو متغیـر     نیز از قدرت پیش

  .دیگر برخوردار است

                                                             
35  Rojewski, J.W. & Kim, H. 
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معتقدنـد  ) 2011(و همکـاران   36بنابراین، همانگونه که چانتارا
توان گفت که آرزوهاي شغلی هم ماننـد سـایر متغیرهـاي     می

شناختی بر اساس تجربیات هیجانی و شناختی کودکان و  روان
این تحـول همگـام بـا    . یابند ن تحول مینوجوانان به مرور زما

هـاي   رشد کودکان بر اساس سه متغیر اندازه و قدرت، کلیشـه 
زمانی که اولیا و . پذیرد جنسیتی و منزلت اجتماعی صورت می

مربیان مدرسه به رشد جسمی و روانی کودکان توجه خاصـی  
دارند، الزم است از همان سنین پایین هم به شـغل،   مبذول می

و تکالیف شغلی آنها هم توجه کنند تا به مرور زمان  یابی شغل
شوند از نظر ذهنی آمادگی و مهارت جسـتجو و   که بزرگ می

  . شکار شغل را پیدا کنند

ي کودکی، کودك را آماده  هاي شغلی در دوره توجه به مهارت
سازد تا خود با بزرگ شدن به شغلی دست یابد، نـه اینکـه    می

. یـابی باشـد   شـگاهی در پـی شـغل   بعد از اتمام تحصیالت دان
توانند تا پایان عمر ادامه یابند، اما اثر آن در  آرزوهاي شغلی می

ي  ممکـن اسـت مطالعـه   . هر مقطـع از رشـد متفـاوت اسـت    
آرزوهاي شغلی فرصتی را در دوران کودکی به افراد بدهد کـه  
اگر این فرصت از دسـت بـرود جبـران آن در آینـده ممکـن      

  . نباشد

  منابع

). 1386( امیري، شـعله و مولـوي، حسـین    ؛دي، سمانهاسع -
تمـایز  : کودکـان  بررسی تحول درك مفهوم دروغ و اشـتباه در 

  . 289-301، 3 هروانشناسی، سال یازدهم، شمار. دروغ و اشتباه

). 1386( و مولـوي، حسـین   امیري، شـعله  ؛اسعدي، سمانه -
بررسی تحول شناخت اجتماعی و رابطـه آن بـا طـراز تحـول     

مطالعـات تربیتـی و روانشناسـی، سـال     . ختی در کودکـان شنا
  . 137-155، 15 ههشتم، شمار

                                                             
36  Chantara, S. 

: رشـد و تحـول شـناختی   ). 1384. (الکساندررومانوویچ، ل -
. زادهحسـن قاسـم   :تـرجم .مبانی فرهنگی و اجتماعی شناخت

  . ارجمند: تهران

ــري، شــعله - ــ ).1382( امی ــت  يهبررســی تحــول رابط منزل
زشی، مهارت اجتمـاعی و اخـتالل رفتـار    اجتماعی با رفتار سا

-193، 6 هدوم، شـمار  يهعلوم روانشـناختی، دور . مهار یافته
159.  

 :ترجمـه . هاي اخالقی کودکـان قضاوت). 1379(پیاژه، ژان  -
  . نی: تهران. محمد امیري

). 1383( دادستان، پریرخ و پورمحمدرضاتجریشی، معصومه -
دانـش آمـوزان دوره   تحول مفاهیم اخالقی و دیگردوسـتی در  

  . 91-103، 2 هروانشناسان ایرانی، شمار. راهنمایی

: تهـران . روانشناسـی رشـد  ). 1378( اکبـر نژاد، علـی شعاري -
  . اطالعات

ــت - ــال، مردی ــویس  ؛گ ــال، ج ــر و گ ــورگ، والت    ). 1391( ب
. شناسیهاي تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی و روانروش

ــ ــر، حمیدرضــ   :هترجم ــا نص ــی، محمــد  احمدرض ا عریض
ــت    ــین عالم ــاقري، محمدحس ــرو ب ــمی، خس ــاز، ابوالقاس س

ــاك ــامنش،  محمــدجعفر پ ــی دالور، علیرضــا کی سرشــت، عل
  .سمت و دانشگاه شهید بهشتی: تهران. نژادغالمرضا خوي

و  هوستون، آستا کـارول  ؛کیگان، جروم ؛ماسن، پاول هنري -
. رشـد و شخصـیت کـودك   ). 1384( کانجر، جـان جـین وي  

  . مرکز: تهران. مهشید یاسایی :ترجمه

در  SPSS-10راهنمــاي عملــی ). 1385( مولــوي، حســین -
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