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آرزوهای تحصیلی و شــغلی دانش آموزان متأثر از محیطهای اجتماعی اند و بر  وضعیت فعلی و 
دورنمای تحصیلی و شغلی آنها تأثیر می گذارند، از این رو شاخص مهمی برای ارزیابی نابرابریهای 
تحصیلی و شغلی به حساب می آیند. هدف از این پژوهش، شناخت آرزوهای تحصیلی و شغلی 
دانش آموزان زاهدان و تهران به منظور مقایســه سطح و نوع این آرزوهاست. برای دستیابی به 
این هدف نمونه ای با حجم 300 نفر )150 دانش آمــوز پایه یازدهم زاهدان و 150 دانش آموز پایه 
یازدهم تهران( از طریق نمونه گیری خوشــه ای با کنترل متغیرهای پایگاه اقتصادی- اجتماعی، 
سن و جنس انتخاب شد و پرسشنامة محقق ساختة آرزوهای تحصیلی و شغلی میان آنها توزیع 
شد. یافته های پژوهش نشان دادند که آرزوهای تحصیلی دانش آموزان زاهدان به  جز بحث تنوع 
و میزان مشــخص بودن، تفاوت چندانی با آرزوهای تحصیلی دانش آموزان تهران ندارد، ولی این 
آرزوهای تحصیلی باال نتوانســته اند موقعیتهای شغلی آرزویی متناسب با خود را ایجاد کنند، 
درحالی که این تناسب آرزویی برای دانش آموزان تهرانی کاماًل مشهود است. در زمینه آرزوهای 
شــغلی، تفاوت معنادار میان آرزوهای دانش آموزان زاهدان و تهــران هم از لحاظ نوع و هم از 
لحاظ ســطح آرزوها وجود دارد و آرزوهای شغلی دانش آموزان تهران متنوع تر و مشخص ترند 
و ســمت و سوی غالب این آرزوها، ناظر بر مشــاغل با منزلت و درآمد باالست. نتیجه آنکه در 
مقایسه آرزوهای دانش آموزان زاهدان و تهران آنچه اهمیت دارد و از آن می توان به منزلة شاخص 
نابرابری یاد کرد نه ترجیح دانش آموزان برای حضور در دانشگاهها و مقاطع تحصیلی باالتر  بلکه 

نوع رشته و نوع شغل آرزویی آنهاست.

کليد واژگان: آرزوها، آرزوهای شغلی، آرزوهای تحصیلی، نابرابری تحصیلی، نابرابری شغلی.
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 طرح مساله

آرزوهــای تحصیلی1 و شــغلی2 در متن و زمینه های گوناگون اجتماعی شــکلهای متفاوتی به خود 
می گیرند )چنگ3 و استارکس2002،4؛ خطاب5، 2003 و 2014؛ بومن2010،6؛ ری2006،7(. این تفاوت 
می تواند متأثر از ســاختار فرصتهای موجود باشــد )بیکر8 و همکاران،2014( یا ریشــه در هنجارها و 
ارزشــهای جمعی داشته باشد )فرای2012،9(. از آنجایی که ساختار فرصتها و نظامهای ارزشی برحسب 
جوامع از هم متفاوت اســت پس ما با تنوعی از آرزوهای تحصیلی و شــغلی روبه رو هستیم. تنوعی که 
گفته شــد، اهمیت ویژه دارد زیرا آرزوها اثری تعیین کننده  بر مسیرهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان 
می گذارند )هارت10، 2012(. بر اساس یافته  های پژوهشی که گویون و هیلری11 )2016( در فرانسه انجام 
دادند، هر چند شاخصهای کّمی چون منابع، فرصتها و مسیرهای تحصیلی  شغلی الزمه عدالت آموزشی 
و شــغلی هستند، تحقق  پذیری یا شرط کافی برای بروز و ظهور چنین عدالتی را باید در کیفیت آگاهی 
دانش آموزان نسبت به این منابع و امکانات، تعریفی که هر دانش آموز از قابلیتها و تواناییهای خود دارد و 
مسیری )تحصیلی و شغلی( که بر می گزیند، جستجو کرد. از این منظر، آرزوهای تحصیلی و شغلی محل 

بروز و تجلی چنین ویژگیهایی هستند.
درواقع، آرزوهای  تحصیلی و شــغلی به منزلۀ شاخصی برای سنجش نابرابری  تحصیلی و شغلی در 
نظر گرفته می شــوند و سطح و نوع این آرزوها می تواند نشانگر سطوح مختلف نابرابری  در جامعه باشد 
)هارت، 2012؛ بومن، 2010(. نابرابریهایی که تنها از طریق تأکید روی شــاخصهای کّمی چون سرانه 
فضاهای آموزشی، نسبت دانش آموز به معلم، نرخ ثبت نام دانش آموزان و توزیع امکانات آموزشی نمی توان 
به فهم آنها نائل شد. کمیت گرایی مطرح شده را می توان در غالب مطالعات انجام شده در حوزه نابرابری 
تحصیلی و شــغلی مشاهده کرد )اسماعیل ســرخ،1380؛ کچوییان و آقاپور،1385؛ کریمیان بستانی و 
رجبی، 1389؛ شــیر کرمی و بختیارپور، 1393؛ زارع شاه آبادی و بنیاد،1393؛ افقه و همکاران،1394(. 
نتیجه این که آرزوهای تحصیلی و شغلی به نوعی نشان دهندۀ میزان و نوع سرمایه گذاری افراد در حوزۀ 
آموزش و اشــتغال اند )بیکر و همکاران،2014؛ بومن،2010؛ مکس ول12 و همکاران،2016(. ما حتی اگر 

1. Educational aspirations
2. Occupational aspirations 
3. Cheng
4. Starks
5. Khattab
6. Bowman
7. Ray
8. Baker
9. Frye
10. Hart
11. Guyon  & Huillery
12. Maxwell
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بتوانیم توزیع نابرابر امکانات آموزشی و شغلی را بر حسب مناطق گوناگون کشور به  دست  آوریم همچنان 
نمی توانیم به نتیجه گیریهایی در مورد آرزوهای  تحصیلی و شــغلی دانش آموزان این مناطق برسیم، زیرا 
همان گونه که عنوان شد، آرزوهای  تحصیلی و شغلی در متن و زمینه های گوناگون صورتهای متفاوت به 
خود می گیرند. بحث مقایسه آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان نیز ناظر بر همین تنوع در جنس 

و نوع آرزوها و نتایج متعاقب آن روی وضعیت  تحصیلی و شغلی آنان است.
اکثــر محققان برای تعریف و توضیح آرزوها از مفهوم مشــابه و رقیــب آن یعنی انتظارات1 کمک 
گرفته اند )جیکوب2 و وایلدر2010،3؛(. انتظارات به آنچه افراد فکر می کنند در آینده برایشان اتفاق خواهد 
افتاد ارجاع دارد، در حالی که آرزوها مربوط به چیزهایی می شود که امید دارند در آینده به دست آورند 
)جیکوب و وایلدر،2010(. به عبارت دیگر، انتظارات ریشــه در احتماالت دارد ولی آرزوها بیشــتر تحت 
تأثیر اولویتهای  ارزشــی حاکم بر زندگی افرادند )کرک4 و همکاران،2012(. البته پژوهشهایی هم وجود 
دارند که در آن تمایز میان انتظارات  آرزوها جای خود را به تمایز میان آرزوهای ایده آل گرایانه5 و آرزوهای 
واقع گرایانه6 داده است. در اینجا نیز محور بحث همان جایگاه واقعیت و احتماالت در آرزوهاست و فرض 
می شــود با گذشــت زمان آرزوها در برخورد با واقعیت جنبۀ ایده آل گرایانه خود را از دســت داده و به 
سمت واقع گرایی نزدیک می شوند.  نتایج اغلب پژوهشها نشان می دهند که از یازده سالگی به بعد عنصر 

احتماالت نقشی تعیین  کننده در ساخت آرزوها بازی می کند )دوپریز7 و همکاران، 2012(.
از نظر هارت )2012( افراد می توانند آرزوهایی در زمینۀ حوزه هایی متفاوت از جمله خانواده، محیط 
زیست، دین، اشتغال، تحصیل و غیره داشته باشند. هدف ما در این پژوهش پرداختن به آرزوهای حوزۀ 

تحصیل و اشتغال است.
در چند دهه اخیر به  ویژه از دهۀ 1960 و1970 به این سو تالش بسیار برای مطالعه آرزوهای تحصیلی 
و شغلی شــده اســت )دوپریز،2012؛ خطاب،2014؛ بیکر و همکاران،2014 ؛ دومر8 و برندن2015،9؛ 
جیکوب و وایلدر،2010(. اغلب پژوهشهای اولیه نشان می دهند که طبقات پایین نسبت به طبقات باالی 
اجتماعی از ســطح آرزوهای پایین تری برخوردارند. این امر یکی از عواملی اســت که منجر به موفقیت 
تحصیلی پایین برای این گروه از دانش آموزان می شود )گویون و هیلری،2016(. به مرور و با وسعت گرفتن 
دامنه پژوهشــها در مورد آرزوهای تحصیلی و شغلی، در کنار طبقۀ اجتماعی روی عواملی دیگری چون 

1. Expectations
2. Jacob
3. Wilder
4. Kirk
5. Idealistic aspirations
6. Realistic aspirations
7. Dupriez
8. Doumer
9. Brandon
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ســرمایه های اجتماعی قومی و  خانوادگی، گروههای  مرجع، محیط مدرســه، ســرمایه  فرهنگی و گروه 
همساالن نیز به منزلۀ عوامل شکل دهندۀ این آرزوها تأکید شد )گویت1 و سی یه2، 1999؛ هارت،2012؛ 
مکس ــول و همکاران،2016؛ خطاب،2003 و 2014(.  هر چند این پژوهشها نسبت به پژوهشهای اولیه 
طیفی گسترده تر از عوامل را مورد بررسی قرار می دهند، ولی هنوز بر الگو مند بودن آرزوهای تحصیلی و 
شغلی بر اساس قومیت، نژاد و طبقه اجتماعی تأکید می کنند )گویت و سی یه، 1999(. در حالی که برخی 
از پژوهشــهای جدید به  ویژه در ایاالت متحده آمریکا و انگلســتان نشان می دهند که بعضی از اقلیتهای 
قومی در این کشورها از ســطح آرزوهای باالتری نسبت به اکثریت برخوردارند یا اینکه سطح آرزوهای 
زنان باالتر از مردان است )بیکر و همکاران،2014؛ خطاب، 2014؛ سینت کلر3 و همکاران،2013؛ کلر و 
بنجامین2011،4(. حتی  اشنایدر5 و استیونسون6  مدعی می شوند که در آمریکا فارغ از طبقۀ اجتماعی، 
قومیت، نژاد و جنسیت جوانان، سطح آرزوهای همۀ آنان باالست )به نقل از خطاب، 2014(. در حالی که 
پژوهشهای صورت گرفته در دیگر نقاط جهان به  ویژه مناطق محروم نشان می دهند که آرزوهای تحصیلی 
و شغلی بر اساس جنسیت، پایگاه  اقتصادی ـ  اجتماعی و  قومیت  افراد از هم متفاوت اند )ادل7، 1989؛ 
ری، 2006؛ چنگ و اســتارکس،2002؛ دومر و برندن ،2015؛ تامپسون و همکاران، 2015(. این نتایج 
متفاوت سبب شده است که گاهی موضوع آرزوها چه در فضای اکادمیک و چه در عرصه سیاستگذاریهای 

آموزشی به مبحثی داغ و قابل بحث تبدیل شود. 
به طور کلی دو رویکرد غالب در زمینۀ مطالعه آرزوها وجود دارد: رویکرد فرصت   انســداد و رویکرد 
کنش عقالنی )رید2012،8(. در رویکرد فرصت   انســداد، آرزوها در پاســخ به فقدان یا حضور نیروهای 
نهادی و ســاختاری مانند نابرابریهای ساختاری شکل می گیرند. این نظرات با  ایجاد تمایز میان آرزوها 
و انتظــارات و جدا کردن آرزوهای تحصیلی از آرزوهای شــغلی، منزلتــی و درآمدی، آرزوها را به حوزۀ 
نابرابری پیوند می زنند )رید،2012(. در واقع این تفاوت  در دسترسی منابع است که به آرزوهای جوانان 
شــکل می بخشد )کائو و تیئندا1998،9(. در چارچوب رویکرد فرصت   انسداد، میکلسون10)1990( تمایز 
میان نگرشهای ملموس11 و نگرشهای انتزاعی12 را پیشنهاد می کند. به باور او این نگرشهای ملموس  اند 

1. Goyette
2. Xie
3. St. Clair
4. Benjamin
5.Schneider
6. Stevenson
7. Odell
8. Reed
9. Kao & Tienda
10. Mickelson
11 . Concrete attitudes
12 . Abstract attitudes
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که رفتارهای تحصیلی دانش آموزان را تحت تأثیر قرار می دهند. نگرش انتزاعی از نظر میکلسون باورهای 
کلی در مورد تحصیل است، از جمله این وعده که »تحصیل وسیله ای برای تحرک اجتماعی است«. اما 
نگرشــهای ملموس نشان دهندۀ تجارب واقعی یک گروه خاص است )کائو و تیئندا، 1998(. بنابراین از 
نظر میکلسون آرزوهای تحصیلی جوانان محروم از طریق تجربیات روزمره آنان در مدرسه، خیابان و خانه 

شکل می گیرند )کائو و تیئندا،1998(. 
مطابــق با رویکرد کنش عقالنی، افراد در یک فرایند کاماًل عقالنی، هزینه ها و منافع بالقوه کنش یا 
انتخاب شان را در نظر می گیرند )فرای،2012(. طبق این دیدگاه آرزوهای تحصیلی و شغلی نشان دهندۀ 
اهداف ســرمایه گذارانه افراد بر اساس محاسبات عقالنی شان اســت. اخیراً، نظرات متأثر از این رویکرد، 
از محاســبه هزینه و منافع اقتصادی صرف فراتر رفته اســت و نقش سایر منافع غیر مادی  و همچنین  

نیروهای ساختاری را نیز در نظر می گیرد )رید،2012؛ رز1 و برد2013،2(.
نظریــه ری که نقش راهنمای این پژوهش را دارد متأثر یا به عبارتی، تالشــی اســت برای تلفیق 
رویکردهای موجود از جمله رویکرد فرصت   انسداد و انتخاب عقالنی. ری با ابداع3 مفهوم »پنجره آرزوها«4 

سعی در توضیح نحوۀ شکل گیری آرزوها  را دارد.
»پنجرۀ آرزوها از دنیای شــناختی فرد5 و قلمرو افراد »مشابه«6 و قابل دستیابی تشکیل شده است. 
افراد آرزوهای خود را از زندگی، دســتاوردها و ایده های کســانی می گیرند که در پنجرۀ آرزوهای شــان 
وجــود دارند« )ری،2006: 1(. او توضیح می دهد که افرادی که غالباً در پنجرۀ آرزوهای ما حضور دارند 
همانهایی هستند که با ما »مشابه« اند. در اینجا ری درک خاصی از مفهوم مشابه بودن دارد و آن را در 
معنای  مشابهت مکانی)جایی که فرد مورد نظر زندگی می کند(، زمانی و مشابهت از لحاظ شخصیتی و 
پایگاه اقتصادی  اجتماعی و غیره به  کار می برد. مثاًل درکی که یک فرد می تواند از بازه تحصیل داشته باشد 
مبتنی بر تجربیات افراد مشــابه با اوست. نگاه به تجارب افراد مشابه، همانند انجام دادن یک آزمایش با 

متغیرهای کنترل  بهتر و در نتیجه دستیابی به اطالعاتی بیشتر برای تصمیم گیری است. 
مفهــوم پنجره آرزوها این امکان را فراهم می ســازد تا آرزوها ضمــن اینکه از نزدیک ترین مفهوم به 
آن یعنی »انتظارات« متمایز گردند، همچنان ریشــه در شــرایط اجتماعی داشته باشند و نقش متغیر 
پیش بینی کنندۀ دســتاوردهای تحصیلی و شــغلی را نیز ایفا کنند. چنان کــه در مرور ادبیات پژوهش 
اشاره شــد اغلب پژوهشــگرانی که آرزوها را از انتظارت متمایز می کنند، مدعی  اند که آرزوها ریشه در 
ایده  آلها و تخیالت افراد دارند، در عین حال کمترین ارتباط را با شــرایط اجتماعی    اقتصادی هر جامعه 

1. Rose
2. Baird
3. Coin
4. Aspirations window
5. Individual cognitive world
6. Similar
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دارند. این عدم ارتباط با واقعیت اجتماعی و اقتصادی سبب شده است که آرزوها نقش توضیح دهندگی 
موفقیتهای تحصیلی و شغلی را از دست بدهند. در تفسیر ری، آرزوها با وجود اینکه از ترجیحات و عالیق 
دانش آموزان برمی  خیزند، اما ریشه در شناخت و اطالعات افراد از فرصتهای در دسترس درون جامعه  شان 
دارند )پنجره شناختی دانش آموزان(. این در هم تنیدگی آرزوها و شرایط اجتماعی   اقتصادی در کار ری، 
آرزوهای تحصیلی و شــغلی را  همچنان به عنوان متغیر توضیح دهندۀ دستاوردهای تحصیلی و شغلی 

مطرح می کند.
با وجود ادبیات نظری و تجربی گســترده در مورد آرزوهای تحصیلی و شــغلی در سطح جهان، در 
ایران به این موضوع کمتر پرداخته شده است. همین امر بر ضرورت طرح پرسش از آرزوهای تحصیلی و 
شغلی دانش آموزان در ایران می افزاید. از این رو، مقایسه آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان در دو 
شهر تهران و زاهدان نقطه شروع این پژوهش قرار گرفته است. چراکه ادراک و تجربه زیسته نگارندگان  
مقاله مؤید  این مســاله بود که افق ذهنی دانش آموزان زاهدانــی حتی آنهایی که متعلق به طبقات باال 
و متوســط این شهر هستد تداعی گر نوعی از افق ذهنی اســت که از عناصر جاه طلبی، خوشبینی، امید 
و خیــال تهی اســت. عناصری که چه به اقتضای ســن و چه به اقتضای پایــگاه اقصادی   اجتماعی این 
دانش آموزان می بایست در افق ذهنی یا آینده متصورشده آنها موجود باشد؛ همچنان که برای دانش آموزان 
تهرانی موجود اســت. در صورت تأیید این مساله، تبیین چرایی این تفاوت می تواند در پژوهشهای آتی 
مورد بررســی قرار گیرد. بر این مبنا ســؤال اصلی پژوهش حاضر را می توان به این صورت عنوان کرد:

آرزوهای  تحصیلی و شغلی دانش آموزان زاهدانی و تهرانی چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

 روش پژوهش

در پژوهش حاضر از روش پیمایش با ابزار پرسشــنامه برای گردآوری داده ها اســتفاده شده است. 
جمعیــت آماری پژوهش را دانش آموزان پســر متوســطه دوم )پایه یازدهم( تهران و زاهدان در ســال 
تحصیلی97ـ1396 تشکیل داده اند. انتخاب دانش آموزان پایه یازدهم به عنوان جمعیت آماری پژوهش 
براســاس نقشی است که سن افراد در آرزوهای تحصیلی و شــغلی آنان دارد. بر اساس ادبیات نظری و 
تجربی آرزوها، سن دانش آموزان عاملی بسیار مهم در جهت دهی به آرزوهای آنان است. دانش آموزان پایه 
یازدهم در ســنی هســتند که آرزوهای آنان  از ایده آل گرایی دور شده و به سمت واقع گرایی در حرکت 
است.  موضوع مهم دیگر در انتخاب دانش آموزان پایه یازدهم، فاصلۀ زمانی آنها با کنکور سراسری است. 
از آنجایی که کنکور سراسری هنوز نقش غالب در تعیین مسیرهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان دارد، 
این دانش آموزان از لحاظ زمانی باید از نظر کنکور در موقعیتی میانی باشــند. به این معنا که دور بودن 
از کنکور سبب می شود که آرزوهای آنان بیشتر جنبۀ خیال پردازانه پیدا کند و در صورت نزدیک بودن به 
کنکور برنامه ریزیهای دانش آموزان برای کنکور و دانشــگاه ممکن است بر جنبه های آرزویی نگاه آنان به 
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کنکور و دانشگاه غلبه یابد.
برای انتخاب نمونه پژوهش از نمونه گیری خوشــه ای با کنترل متغیرهای زمینه ای ســن، جنس و 
پایگاه اقتصادی   اجتماعی استفاده شده است. در ادبیات پژوهش، متغیر پایگاه اقتصادی   اجتماعی غالباً به 
منزلۀ مهم  ترین عامل تأثیرگذار روی آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان و ایجاد تمایز میان آنها در 
نظر گرفته می شود )ری ،2006؛ چنگ و استارکس،2002 ؛ دومر و برندن، 2015؛ تامپسون و همکاران، 
2015(. از آنجایی که هدف این پژوهش مقایسه آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان بر مبنای شهر 
بود و نه پایگاه اقتصادی   اجتماعی آنان، لذا تالش شــده اســت که دانش آموزان مورد بررسی در دو شهر 
به گونه ای انتخاب شــوند که دارای پایگاه اجتماعی- اقتصادی نسبتاً مشابه باشند تا تفاوتهای احتمالی 
مشاهده شده ناظر به تفاوت سکونت در دو شهر باشد نه ناظر بر تفاوت در پایگاه اجتماعی - اقتصادی. 
بنابراین در انتخاب نمونه به این صورت عمل شد که، ابتدا سیاهۀ همۀ مدارس دولتی دوره متوسطه دوم 
هر شهر از طریق رجوع به اداره کل آموزش و پرورش آن شهر تهیه شد. در مرحله بعد نخست در زاهدان 
از میان مدارس واقع شــده در مناطق مرفه نشین شهر به صورت تصادفی سه مدرسه انتخاب شد. پس از 
کسب مجوزهای الزم، به این سه مدرسه رجوع شد و پس از انتخاب تصادفی کالسها، دانش آموزان کالس 

تمام شماری شدند و پرسشنامه محقق ساخته آرزوهای تحصیلی و شغلی میان آنان توزیع شد. 
دلیل انتخاب مدارس زاهدان از میان مناطق مرفه نشــین این شــهر، همان گونه که در قسمت بیان 
مسئله اشاره شده اســت جهت گیریهای ذهنی آینده-  محور دانش آموزان زاهدان )در مقایسه با تهران( 
در اغلب موارد حتی برای آنهایی که متعلق به طبقات باالی این جامعه اند ســمت و ســویی محدود و 
ناامیدکننده دارد. برای آزمون این فرضیه نیاز بود مدارسی از میان مناطق مرفه نشین شهر زاهدان انتخاب 
 شــود تا محدودیت احتمالی در ســطح و نوع آرزوها قابل ارجاع به فقــر و پایگاه اجتماعیـ   اقتصادی 
پایین پاسخگویان نباشد و درعین حال، برای حفظ امکان مقایسه با کنترل متغیر بالقوه تأثیرگذار پایگاه 
اجتماعــی ـ   اقتصادی، الزم بود در تهران هم مدارســی انتخاب شــود که دانش آمــوزان آن از لحاظ 
پایگاه اقتصادی   اجتماعی به دانش آموزان مدارس زاهدان نزدیک باشــند. برای ایجاد چنین امکانی، در 
میــان دانش آموزان چندین مدرســه در تهران یک پیش آزمون با هدف شناســایی دانش آموزان دارای 
پایگاه اقتصادی   اجتماعی مشــابه با زاهدان اجرا شد. بر اســاس نتایج این پیش آزمون مشخص شد که 
مدارس واقع شده در مناطق متوسط و متوسط به پایین تهران دارای پایگاه اقتصادی   اجتماعی مشابه با 
دانش آموزان مدارس انتخاب شده در زاهدان هستند. سیاهۀ این مدارس تهیه و از میان آنها سه مدرسه 
به صورت تصادفی انتخاب شد. به این مدارس مراجعه و همانند زاهدان کالسها به صورت تصادفی انتخاب 
شــدند و دانش آموزان آن کالس تمام شماری شدند. در جدول شمارۀ 1، تعداد و مشخصات نمونۀ نهایی 

پژوهش  قابل مشاهده است.
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جدول 1.   مشخصات نمونه نهایی پژوهش                                                                                                                                         

فراوانیرشتهشهر

زاهدان

52علوم انسانی

57تجربی

47ریاضی فیزیک

150مجموع

تهران

45علوم انسانی

53علوم تجربی

52ریاضی فیزیک

150مجموع

از نظــر مــا آرزوهای تحصیلی و شــغلی انتخابهایی اند که دانش آموزان ترجیــح می دهند از میان 
»گزینه های تحصیلی و شغلی موجود« برگزینند و در آینده آن را پیگیری کنند. این تعریف برگرفته از 
رویکرد ری به آرزوهای تحصیلی و شــغلی اســت. منظور از گزینه های تحصیلی و شغلی موجود آنهایی 

است که دانش آموزان نسبت به وجودشان اطالع دارند.
ما از مفهوم پنجره آرزوها استفاده خواهیم کرد تا ابتدا مشخص شود جهت گیری آرزوهای تحصیلی 
و شــغلی دانش آموزان چگونه اســت و به چه میزان آرزوهایشان وسیع یا محدود است. برای این منظور 
 اطالعات دانش آموزان نسبت به حوزه تحصیل و اشتغال اهمیت دارد )پنجره شناختی(. شناخت این دو

به طور ضمنی به ما خواهد گفت که دانش آموزان تا چه اندازه نســبت به فرصتهای تحصیلی و شــغلی 
موجــود در جامعه آگاهی دارند. در چنین زمینه ای اســت که موضوع ترجیحــات دانش آموزان از میان 
فرصتهای تحصیلی و شغلی مطرح می شود. از آنجایی که قرار است پایگاه اقتصادی   اجتماعی دانش آموزان 
به منزلۀ متغیر کنترل در نظر گرفته شــود، با مشابه نگهداشتن پایگاه اقتصادی   اجتماعی دانش آموزان 
در دو شــهر، امکان بهتری برای مقایسه آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان زاهدان و تهران فراهم 

خواهد شد.
در این پژوهش آرزوها به مثابه مسیرهای ترجیح داده شده، در قلمرو مسیر های ممکن، تعریف شده اند. 
بر اساس این تعریف، در هر جامعه مسیرهایی تعریف شده  در حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی وجود 
دارند که می توانند موضوع آگاهی افراد قرار بگیرند. پس از آن آنچه اهمیت دارد چگونگی مواجهه افراد با 
این مسیرها و امکانات پیش روست. بر این اساس، هر آرزویی دارای سه بعد آگاهی، امکان و ترجیح است.
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جدول 2.   ابعاد و گویه های آرزوهای تحصیلی و شغلی                                                                                                                                

آگاهی
 آگاهی در مورد مقاطع تحصیلی آموزش عالی

 میزان اطالعات در مورد مقاطع تحصیلی آموزش عالی

امکان

 ارزیابی دانش آموزان از توانایی خود برای اخذ مدارج تحصیلی آموزش عالی
 ارزیابی دانش آموزان از شانس قبولی خود در کنکور سراسری

 ارزیابی دانش آموزان از توانایی خود برای تحصیل در رشته مورد عالقه
 ارزیابی دانش آموزان از توانایی خود برای دستیابی به شغل مورد عالقه

ترجیح
 میزان عالقه مندی به ادامه تحصیل

 رشته مورد عالقه
 شغل مورد عالقه

نوع پاســخ دانش آموزان در زمینۀ شغل و رشته مورد عالقه  شــان، نشان دهندۀ میزان اطالعات آنها 
دربارۀ حوزه های تحصیلی و شغلی است. همچنان که تجارب افراد را می توان در دو قالب تجارب انتزاعی و 
تجارب ملموس جای داد، پاسخها نیز بسته به اینکه برگرفته از چه تجربه هایی هستند، می توانند شکلی 
مشخص یا کلی و مبهم داشته باشند. به طور خاص، زمانی که موضوع پرسش و پاسخ ، عالئق و ترجیحات 
تحصیلی و شغلی دانش آموزان باشد، معموالً دانش آموز تمایل بسیار به بیان تفصیلی چنین عالئقی نشان 
می  دهد. از این  رو برای ما دانش آموزی که در کنار رشــته، گرایش تحصیلی خود را هم عنوان می کند 
نمره باالتری از لحاظ میزان اطالعات تحصیلی نسبت به دیگر دانش آموزان می گیرد. در زمینۀ شغل هم 
دانش آموزانی که به بیان دقیق شــغل ترجیحی خود می پردازند نمره باالتری می  گیرند. به عنوان مثال 
کسی که ترجیح شغلی خود را جراح مغز و اعصاب شدن ذکر می کند نسبت به آنکه خود را عالقه مند به 

پزشک شدن می داند، ارتباطی مشخص تر و محکم تر با عالئق خود برقرار کرده است.
پرسشنامه پژوهش، حاوی 26 سؤال در مورد عوامل زمینه ای )پایگاه اقتصادی   اجتماعی دانش آموزان 
که از طریق شاخصهای تحصیالت و شغل پدر و مادر و درآمد ماهیانه خانوار مورد سنجش قرار گرفت(، 
آرزوهای تحصیلی و آرزوهای شــغلی دانش آموزان است.  برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای 
کرونباخ استفاده شده است. با توجه به تحلیل صورت گرفته، پایایی متغیرهای پرسشنامه پژوهش برای 
متغیــر پایگاه اجتماعی- اقتصادی ضریب پایایی 0/71، برای متغیر آرزوی تحصیلی 0/77 و برای متغیر 
آرزوی شغلی ضریب پایایی 0/73 درصد به دست آمده است. با توجه به اینکه ضرایب مطرح شده مساوی 
یا بیشــتر از 0/7 است، بنابراین شاخصهای مورد استفاده برای متغیرهای پژوهش از پایایی قابل قبولی 

برخوردار بوده اند.
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  یافته ها
مقایسه پایگاه اقتصادی   اجتماعی به دست آمده، هم در سطح مدارس و هم در سطح شهر نشان داد که 
از میان چهار نوع مدرسۀ نمونه گیری شده، دانش آموزان مدارس متوسط به باال و باالی زاهدان با مدارس 
متوسط به پایین تهران دارای پایگاه اقتصادی  اجتماعی مشابهی هستند، در حالی که مقایسه انجام شده 
در سطح دو شهر تفاوتی معنادار را میان پایگاه اقتصادی   اجتماعی دانش آموزان نشان  می دهد. این موضوع 
امکان مقایســه آرزوهای تحصیلی و شغلی دانش آموزان در هر دو ســطح مدارس و شهر را ایجاد کرد.

سؤالهایی که ابعاد آگاهی و ترجیح آرزوهای تحصیلی و شغلی را می سنجند به صورت باز و سؤالهای 
 مربوط به بعد توانایی به صورت بســته تعریف شــدند و پاسخها در قالب طیف لیکرت کدگذاری شدند.

از طریق پاسخهای دانش آموزان به سؤاالت آگاهی و میزان اطالعات تحصیلی چهار دسته از دانش آموزان 
شناسایی شدند. دانش آموزانی که نسبت به مقاطع تحصیلی آموزش عالی آگاه بودند و اطالعات خود را هم 
زیاد ارزیابی کردند )20 درصد برای زاهدان و24/6 درصد برای تهران(، آنهایی که آگاه بودند، اما اطالعات 
خود را در حد متوسط ارزیابی کردند )برای هر دو شهر 13/3 درصد(، آنهایی که آگاه بودند، اما اطالعات 
خود را کم ارزیابی کردند )11/3 درصد زاهدان و 20 درصد تهران( و آنهایی که ناآگاه بودند و این عدم 
آگاهی از طریق پاســخ  آنان به دیگر سؤاالت پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت )55/3 درصد زاهدان 
و 42 درصد تهران(. پاســخهای ســه گروه اول به سؤالهای ارزیابی توانایی تحصیلی آنها در طیف خیلی 
کم تا خیلی زیاد کدگذاری شدند. سپس رشته  تحصیلی مورد عالقه دانش آموزان بر حسب معیار میزان 
مشخص  بودن رشته به دو گروه کلی و مشخص تقسیم شد. نتایج در جداول 3 تا 5 قابل مشاهده است.

جدول 3.   فراوانی آگاهی و میزان اطالعات تحصیلی دانش آموزان                                                                                                                                  

درصد فراوانیفراوانینوعشهر

زاهدان

8355/3ناآگاه

1711/3آگاه و اطالعات کم

2013/3آگاه و اطالعات متوسط

3020آگاه و اطالعات زیاد

تهران

6342ناآگاه

3020آگاه و اطالعات کم

2013/3آگاه و اطالعات متوسط

3724/6آگاه و اطالعات زیاد
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اطالعات جدول ارزیابی توانایی تحصیلی دانش آموزان نشــان می دهد که برای هر دو شهر بیشترین 
فراوانی مربوط به دانش آموزانی اســت که توانایی تحصیلی خود را در حد متوســط ارزیابی کردند )24 
درصــد زاهدان و 32 درصد تهران( و کمتریــن فراوانی مربوط به گزینه خیلی کم، یعنی 7 درصد برای 

زاهدان و 5 درصد برای تهران است.

جدول 4.   فراوانی ارزیابی توانایی تحصیلی دانش آموزان                                                                                                                                    

درصد فراوانیفراوانینوعشهر

زاهدان

710/44خیلی کم

811/54کم

2434/78متوسط

1014/9زیاد

2028/29خیلی زیاد

تهران

89/19خیلی کم

55/7کم

3236/7متوسط

1517/2زیاد

2832/18خیلی زیاد

همان گونه که عنوان شــد رشــته های تحصیلی مورد عالقه دانش آموزان به دو نوع کلی و مشخص 
طبقه بندی شدند. بر اساس جدول فراوانی شماره 5، برای هر دو شهر بیشترین فراوانی مربوط به دسته 

مشخص است با این تفاوت که این مقدار برای تهران در حدود 21 درصد بیشتر از زاهدان است.

جدول 5.   طبقه بندی رشته های ترجیحی دانش آموزان و فراوانی آن                                                                                                                          

درصد فراوانیفراوانینوعشهر

زاهدان
4032/25کلی

8467/7مشخص

تهران
2013/69کلی

12686/3مشخص
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مشاغل مورد عالقه دانش آموزان یک بار بر اساس میزان منزلت شغل و یک بار هم بر اساس میزان 
مشــخص بودن شغل طبقه بندی و کدگذاری شدند. در طبقه بندی مشاغل، پژوهش کاظمی پور)1389( 
مبنا قرار گرفت. بر این اساس مشاغل ترجیحی دانش آموزان در دو دسته مشاغل با منزلت باال و با منزلت 
پایین دسته بندی شدند. از لحاظ سطح مشخص بودن نیز مشاغل در دو گروه مشخص و کلی دسته بندی 
شدند. از معیار اخیر برای سنجش بعد آگاهی آرزوهای شغلی استفاده شد. بر اساس نتایج جدول 6 و 7، 
اغلب مشاغل ترجیحی دانش آموزان تهران در دسته مشاغل پرمنزلت قرار می گیرد )87/3 درصد( و تنها 
در حدود 11 درصد از مشاغل مورد عالقه این دانش آموزان را می توان در دسته مشاغل با منزلت پایین 
جای داد. برای دانش آموزان زاهدان تقریباً حدود نیمی از مشاغل ترجیحی آنان )49 درصد( جزو مشاغل 
 با منزلت پایین و 51 درصد جزو مشــاغل پرمنزلت بودند. تقریباً چنین ترتیبی در دســته بندی مشاغل

بر اساس سطح مشخص بودن آنها نیز وجود دارد، چنانکه در این جا نیز اغلب دانش آموزان تهرانی )70/46 
درصد( شــغل ترجیحی خود را به صورت مشخص و دقیق بیان کرده اند، در صورتی که بیش از نیمی از 

دانش آموزان زاهدانی )56 درصد( این کار را به صورت کلی انجام داده اند.

جدول 6.   طبقه بندی مشاغل ترجیحی بر اساس میزان مشخص بودن شغل                                                                                                                                          

درصد فراوانیفراوانینوعشهر

زاهدان
8456/75کلی

6443/24مشخص

تهران
4429/54کلی

10570/46مشخص

جدول 7.   طبقه بندی مشاغل ترجیحی بر اساس منزلت شغل                                                                                                                                             

درصد فراوانیفراوانینوعشهر

زاهدان
7249پایین

7551باال

تهران
1711/3پایین

13187/3باال

از طریــق متغیرهای آگاهــی و میزان اطالعات تحصیلی دانش آمــوزان، ارزیابی توانایی تحصیلی و 
رشــتۀ ترجیحی دانش آموزان، شاخص آرزوهای تحصیلی آنان و از طریق آگاهی شغلی و ترجیح شغلی 
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دانش آموزان شــاخص آرزوهای شغلی آنان مورد سنجش قرار گرفت. بر این اساس آرزوهای تحصیلی و 
شغلی به دو دستۀ آرزوهای محدود1 و آرزوهای گسترده طبقه بندی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، 
37/4 درصد آرزوهای تحصیلی دانش آموزان زاهدان در دسته آرزوهای محدود و 46 درصد آنها در دسته 
آرزوهای گســترده قرار می گیرند. در تهران 32 درصد دانش آموزان دارای آرزوهای محدود و 54 درصد 
دارای آرزوهای گسترده بوده اند. در مورد آرزوهای شغلی دانش آموزان نیز هرچند 58/7 درصد آرزوهای 

شغلی دانش آموزان زاهدان جزء آرزوهای گسترده بود، اما این مقدار برای تهران به 83/3 درصد رسید.

جدول 8.   فراوانی نوع آرزوهای تحصیلی و شغلی به تفکیک مدارس                                                                                                                                          

مدارس باالمدارس متوسط به باال

درصدفراوانینوعدرصدفراوانینوع

زاهدان

لی
صی

تح
ی 

ها
زو

آر

2736محدود2533/3محدود

3242/7گسترده3749/3گسترده

5978/6مجموع6282/7مجموع

1621/3گمشده1317/3گمشده

لی
شغ

ی 
ها

زو
آر

3344محدود2634/7محدود

4154/7گسترده4762/7گسترده

7498/7مجموع7397/3مجموع

11/3گمشده22/7گمشده

این عدم  بنا کرده چنان که  ناچیزی  بر اساس اطالعات  را  آرزو کننده آرزویش  این معناست که شخص  به  آرزو  بودن یک  1. محدود 
وجود اطالعات، خود را در نحوه بیان و میزان اطمینان از آن آرزو نیز نشان می دهد. جنبه دیگر این محدود بودن، به جهت گیری یا 
جهت گیریهای  مستتر در یک آرزو بر می گردد. جهت گیری یک آرزوی شغلی محدود است زیرا در مقایسه با سایر آرزوها رو به سمت 
مشاغلی دارد که از منزلت و درآمد پایینی برخوردار هستند یا جهت گیری یک آرزوی تحصیلی محدود است زیرا موضوع آن آرزو، 
رشته ای است که در مقایسه با دیگر رشته ها از آینده شغلی و حرفه ای مناسبی برخوردار نیست. عکس این مطالب برای آرزوهای 

گسترده صادق است.
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جدول 9.   فراوانی نوع آرزوهای تحصیلی و شغلی به تفکیک مدارس                                                                                                                                     

مدارس متوسط به پایینمدارس متوسط

درصدفراوانینوعدرصدفراوانینوع

تهران

لی
صی

تح
ی 

ها
زو

آر

1621/3محدود3242/7محدود

4458/7گسترده3749/3گسترده

6080مجموع6992مجموع

1520گمشده68گمشده

لی
شغ

ی 
ها

زو
آر

1417/7محدود912محدود

6080گسترده6586/7گسترده

7498/7مجموع7498/7مجموع

11/3گمشده11/3گمشده

جدول 10.   فراوانی نوع آرزوهای تحصیلی و شغلی به تفکیک شهر                                                                                                                    

زاهدان

لی
صی

تح
ی 

ها
زو

آر

درصدفراوانینوع

لی
شغ

ی 
ها

زو
آر

درصدفراوانینوع

5939/3محدود5237/4محدود

8858/7گسترده6946گسترده

14798مجموع12180/7مجموع

32گمشده2919/3گمشده

تهران

لی
صی

تح
ی 

ها
زو

آر

4832محدود

لی
شغ

ی 
ها

زو
آر

2315/3محدود

12583/3گسترده8154گسترده

14898/7مجموع12986مجموع

21/3گمشده2114گمشده
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 آزمون تفاوت میانگینها
برای مقایسه میانگین آرزوهای تحصیلی و شــغلی دانش آموزان از آزمونT استفاده شد و نتایج در 
جدول 11 و 12 آورده شــده است. بر اساس جدول 11، از لحاظ نمرۀ میانگین آرزوهای تحصیلی و در 
ســطح معناداری 0/05 تفــاوت معنادار میان زاهدان و تهران وجود نــدارد؛ )P-value > α(، اما تفاوت 

.)P-value < α( مشاهده شده در آرزوهای شغلی کاماًل معنادار است؛
در سطح مدارس نیز آزمونT میان مدارس واقع شده در مناطق باالیی شهر زاهدان و مدارس متوسط 
به پایین تهران که از لحاظ پایگاه اقتصادی   اجتماعی دانش آموزان میان آنها تفاوت معنادار وجود نداشت، 
اجرا شــد. نتایج جدول 12 نشــان می دهد که میان آرزوهای تحصیلی مدارس )باال( زاهدان با آرزوهای 
،)P-value >α( تهران تفاوت معنادار از لحاظ آماری وجود ندارد )تحصیلی مدارس )متوســط به پایین 

.)P-value < α( اما تفاوت میان آرزوهای شغلی دانش آموزان این دو نوع مدرسه کاماًل معنادار است

جدول 11.   مقایسه میان مدارس                                                                                                                                          

باالمتغیر
(n=59)

متوسط به پایین
(60=n)

t-valuep-value

آرزوهای تحصیلی
M
SD

75/88
)42/65(

81/24
)40/08(

-0/7930/429

آرزوهای شغلی
M
SD

)n=74()n=74(

- 4/5760 3/36
)1/223(

4/20
)0/993(

جدول 12.   مقایسه میان شهر                                                                                                                                             

متغیر
زاهدان

(n=121)
تهران

(n=129)
t-valuep-value

آرزوهای تحصیلی
M
SD

71/013
)44/64(

69/31
)45/99(03240746

آرزوهای شغلی
M
SD

)n=147()n=148(

-7.6690 3/41
)1/140(

4/34
)0931(
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 بحث و نتیجه گیری 
ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه خواست و ترجیح اغلب دانش آموزان است و به نظر می رسد در این 
میــان تفاوتی میان زاهدان و تهران وجود ندارد. اکثــر دانش آموزان زاهدان و تهران قصد ادامه تحصیل 
و ورود به مقاطع تحصیلی باالتر را دارند و در این مســیر شــانس و تواناییهــای خود را هم باال ارزیابی 
می کنند، اما شــروع تفاوت میان دانش آموزان زاهدان و تهران در بحث ارزیابی رشــته ترجیحی و مورد 

عالقه دانش آموزان اتفاق می افتد و در قسمت ترجیح و عالقه شغلی، این تفاوت عمیق می شود.
مورد اول، رشــته های انتخابی دانش آموزان زاهدان دو ویژگی همســو با هم دارد: جزء رشــته های 
پرمتقاضی کنکورند و از لحاظ بازار کار شــرایط مساعدتری نسبت به سایر رشته های دانشگاهی دارند. 
این رشــته های تحصیلی انتخاب شده را می توان در سه دسته کلی جای داد. الف( رشته های مربوط به 
حوزه پزشکی و پیراپزشکی؛ ب( رشته های مربوط به حوزه مهندسی و ج( رشته های مربوط حوزه علوم 
انسانی که غالباً در دو رشته حقوق و مدیریت خالصه شده است. البته دو انتخاب تربیت معلم و دانشکده 
 افســری در این طبقه بندی قرار نمی گیرند. برای دانش آموزان تهران، با اینکه اغلب رشته های انتخابی 
آنان را می توان در همین طبقه بندی کلی قرار داد ولی عالوه بر این، تعداد قابل مالحظه ای از این رشته ها 
در طبقه بندی مزبور قرار نمی گیرند، از جمله، رشــته های مربوط به حوزه هنر مانند تئاتر، موســیقی، 
کارگردانی و غیره. البته رشته های مربوط به حوزه علوم انسانی نیز به  خالف زاهدان، دامنه ای وسیعتر از 
رشته ها را در بر می گیرند. از این رو می توان دو تفاوت کیفی مهم میان رشته های ترجیحی دانش آموزان 
زاهدان و تهران را از هم باز شــناخت. نخســت اینکه، رشته هایی که جزء اولویتهای دانش آموزان تهران 

هستند، بسیار متنوع تر از رشته های همتایان زاهدانی آنهاست.
مورد دوم و در ارتباط و همســو با مورد اول اینکه، دانش آموزان زاهدان رشته های مورد عالقه خود 
را غالباً به صورت کلی نام برده اند. این کلی گویی در مورد رشــته هایی که دارای گرایشهای متنوعی  اند، 
احتماالً می تواند ناشــی از عدم اطالعات کافی این دانش آموزان در مورد رشته های تحصیلی یا تردید در 
مورد عالقه خود در زمینه آن رشته باشد. این یافته ها با نتایج پژوهش هارت )2012( در مورد آرزوهای 
نوجوانان انگلیسی و البته تنها تا آنجایی که به گونه شناسی آرزوها مربوط می شود، همسو است. چرا که 
پژوهش هارت نشــان می دهد آرزوهای نوجوانان با توجه به متغیرهایی چون سرمایه فرهنگی و سرمایه 
اجتماعی، نوع اطالعات، ساختار خانواده و غیره، می تواند شکلی کلی یا مشخص به خود بگیرد. در حالی 

که از داده های پژوهش ما نمی توان به چرایی کلی بودن یا مشخص بودن آرزوهای دانش آموزان رسید.
در مورد ســؤاالت مربوط به آرزوهای شغلی، تفاوت میان زاهدان و تهران از همان ابتدا کاماًل نمایان 
می شــود. تنوعی که در مورد رشته های تحصیلی به آن اشاره شــد در مورد مشاغل مورد عالقه، شدت 
بیشــتری به خود می گیرد. می توان این گونه عنوان کرد که مشاغلی را که زاهدانیها به آن عالقه مندند، 
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مشاغلی هستند که از زاویه دید دستیابی به موقعیتهایی آنی و باالفصل مادی انتخاب شده اند. مشاغلی 
مانند »نظامی« و »معلمی« که در رتبه 1 و 3 مشــاغل انتخاب شــده بــرای زاهدانیها قرار می گیرند، 
مشاغلی هستند که می توانند فاصله میان تحصیل و اشتغال را به حداقل برسانند، یعنی غالباً دانش آموز 
بالفاصله پس از پایان تحصیالت متوسطه دوم، می تواند در آزمونهای استخدامی نیروهای مسلح شرکت 
کند یا از طریق تحصیل در دانشــگاه تربیت معلم حقوق دریافت کند و مشمول خدمت سربازی نشود. 
احتمال می رود با توجه به ســهمیه های اســتانی در نظر گرفته شده برای این مشاغل، دستیابی به آنها 
بســیار راحت تر از سایر مشاغل نیازمند به تحصیالت باشد. از این لحاظ گزینه هایی کاماًل عمل گرایانه و 
ناظر بر اهداف مشــخص هستند. پزشک شدن در رتبه دوم، وکالت رتبه چهارم، پرستاری رتبه پنجم و 
»کارمندی« در رتبه ششم مشاغل مورد عالقه دانش آموزان زاهدان قرار می گیرد. منطق مشترک انتخاب 
این مشــاغل را که در مورد آن کلی گویی نیز شــده است می توان با ادبیات میکلسون )1990( این گونه 
توضیح داد که ترجیحات آینده-  محور دانش آموزان از دو منبع سرچشمه می گیرد: یکی تجارب شخصی 
و روزمره آنها و دیگری فضای فکری مســلط در جامعه. در سیســتان معموالً، ذهنیت مثبتی در مورد 
مشــاغل دولتی یا به استخدام دولت درآمدن وجود دارد و ممکن است این ذهنیت به نوجوانان هم القا 
 شــده باشد. مثال مشخص آن عالوه بر معلمی و نظامی، »کارمند« است. در سیستان »کارمند« معادل 
با شــغل دولتی در نظر گرفته می شــود. به همین دلیل این امکان وجود دارد که اولویت نوع سازمان و 

حوزه ای که فرد می خواهد در آن استخدام شود تحت الشعاع تأکید بر دولتی بودن شغل قرار گیرد. 
جهت گیری شــغلهایی که دانش آموزان تهرانی عالقه مند به دستیابی به آن هستند تفاوت میان این 
دانش آموزان با همتایان زاهدانی آنها را به صورت مشــخص تر نشان می دهد. آنچه دانش آموزان تهرانی 
 را متمایز می کند وجود مشــاغلی اســت که قابل ترجمه به یک نفع مادی فوری و مشــخص نیست، یا

به عبارتی نمی توان آنها را در زمره مشــاغل به معنــای جاری آنها جای داد. از جمله اینها، موقعیتهایی 
مانند ریاست جمهوری، نویسندگی، کارگردانی، موسیقی، تئاتر و سینما و حوزه اختراع و تحقیق و غیره 
است. بیش از20 نفر از دانش آموزان تهرانی ابراز عالقه برای فعالیت در چنین حوزه هایی دارند. حضور این 
مشاغل در آرزوهای شغلی دانش آموزان تهرانی را می توان به عنوان سقف بلند آرزوهای این دانش آموزان 
و نبود آنها در میان مشــاغل آرزویی دانش آموزان زاهدان را به عنوان سقف کوتاه آرزوهای آنان در نظر 
گرفت. فراموش نشود که این مقایسه میان دانش آموزان طبقات متوسط به باال و باالی زاهدان با طبقات 

متوسط و متوسط به پایین تهران صورت می گیرد.

مشاغل و حوزه های شغلی مختص دانش آموزان تهرانی

کارگردان، بازیگر، انیماتور، مجری و گوینده، نویسنده، خواننده، محقق، اخترشناس، روانشناس، جامعه شناس، متخصص ژنتیک، 
جراح مغز و اعصاب، جراح قلب و عروق، فعال سیاسی، رئیس جمهور، سفیر، مخترع، کارآفرین، آرشیتکت ساختمان
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با کنار هم قرار دادن متغیرهایی که شاخص آرزوهای تحصیلی و شغلی را می سازند، می توان این گونه 
عنوان کرد که آرزوهای تحصیلی دانش آموزان زاهدان به  جز بحث تنوع و میزان مشــخص بودن، تفاوت 
چندانی با آرزوهای تحصیلی دانش آموزان تهران ندارد ولی این آرزوهای تحصیلی باال، نتوانســته است 
موقعیتهای شــغلی آرزویی، متناســب با خود را ایجاد کند. مثال این وضعیت، مشاغل معلمی و نظامی 
هســتند؛ بــا اینکه در مجموع تنها در حدود 10 درصد )15 نفــر( از دانش آموزان زاهدانی عالقه مند به 
تحصیل در دانشکده افسری و تربیت معلم هستند ولی در قسمت عالقه شغلی، شغل »نظامی« به تنهایی 
19/3 درصد )29 نفر( فراوانی مشــاغل مورد عالقه زاهدان را به خود اختصاص داده است. اینکه چرا در 
حوزه ای که به عنوان عرصۀ بها دادن به جاه طلبیها و بلند پروازیها شناخته می شود دانش آموزان زاهدانی 
این چنین خود را محدود می کنند )یا محدود می شــوند( ســؤالی است که هر چند نیاز به پژوهشهای 
بیشتر در حوزۀ آرزوها دارد ولی در اینجا می توان با توجه به ادبیات ری و بوردیو یک پاسخ محتمل به آن 
داد. از نظر ری هر آنچه ممکن تر به نظر برســد محتمل تر است که در ارتباط با آن آرزویی شکل بگیرد. 
این گونه به نظر می رسد که امکان تحصیل در مقاطع تحصیلی باالتر در زاهدان از گزینه های در دسترس 
دانش آموزان باشد. این دسترسی را می توان با توجه به ادبیات بوردیو دموکراتیزه شدن آموزش دانست. 
به این معنا که وجود دانشگاههای گوناگون در زاهدان )به طوری که به زاهدان چهره یک شهر دانشگاهی 
داده است( ادامه تحصیل را به یک انتخاب قابل دسترس تبدیل کرده است. با توجه به اینکه دانش آموزان 
پایه یازدهم در سنی هستند که آرزوهای آنها رو به سمت واقع گرایی حرکت می کند دسترس پذیر بودن 

یک مسیر، معیاری مهم در شکل دهی به آرزوهای آنان است. 
برای دانش آموزان تهرانی، آرزوی تحصیلی شــان توانســته است به آرزوهای شغلی متناسب با خود 
منتهی شــود. در ایــن میان آن چنان که از حــوزۀ آرزوها انتظار می رود، این دانش آموزان توانســته اند 
جهت گیری آرزوهای شغلی خود را چه از لحاظ تنوع و چه از لحاظ محدوده، در سطح باالیی بپرورانند، 
به طوری که می توان از این دانش آموزان در حوزه های گوناگون زندگی اجتماعی، از حوزه هنری گرفته تا 

حوزه های سیاسی و اقتصادی، آرزویی سراغ گرفت.
در فضای ترسیم شده در باال، آنچه در مقایسه آرزوهای دانش آموزان اهمیت دارد نه ترجیح آنها برای 
حضور در دانشگاهها و مقاطع تحصیلی باالتر، بلکه نوع رشته و نوع شغل آرزویی آنهاست. به عبارت دیگر، 
اگر آرزوها را به عنوان شاخص کیفی نابرابری  در نظر بگیریم، نوع رشته و نوع شغل آرزویی دانش آموزان 
است که بیشتر از همه نشانگر نابرابری میان دانش آموزان زاهدان و تهران است. پیشنهاد می شود که در 
پژوهشهای آتی به تبیین چرایی این شکاف بپردازند و به این سؤال پاسخ دهند که چه تفاوت یا تفاوتهای 
مهمی میان این دو شــهر وجود دارد که علی رغم تشابه پایگاه اقتصادی - اجتماعی دانش آموزان چنین 

نابرابری را در آرزوها، به خصوص آرزوهای شغلی آنان موجب می شود.
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