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Abstract
The aim of this study was to investigate the effect
of “career anchors” group counseling on career
decision-making, and self-appraisal, ability to
gather occupational information, goal selection,
making plans for the future and problem-solving
in high school students (female and male). The
research method was experimental research pretest, post-test and follow- up with control group.
The statistical population included all high school
students in 2016-2017 academic year in Sanandaj
City. By using a multisampling method, 60
participants were randomly selected. The
measurements included the Decision -Making
Scale (Betz, Klein & Taylor, 1996). The
experimental groups (a female group, a male
group) participated in 8-sessions in 2 hours,
“career anchors" counseling group program. Data
was analyzed using the multivariate analysis of
variance. The results indicated that career
anchors group counseling enhanced the career
decision-making and all its components in
participants and this effect was stable after a
month. (p< 0.001). Thus career anchors group
counseling can help students in career decisionmaking.
Keywords: career anchors, career decisionmaking, high school students.
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چکیده
این پژوهش با هدف تأثیر مشاوره گروهی مبتنیی بیر لنگرگیاههیا
مسیر شیلیی بیر تصییی گییر مسییر شیلیی و مللهی هیا ارزییابی
، انتخییاه هییدف، جی ی آور اطالعییاش شییلیی، مناسییا از د ی
طرحریز برا آینده و حل مسئی ر انیشآمی زان مت سیه و
 پسآزمی ن، روش پژوهش آزمایشی با طرح پیشآزم ن.انجا شد
 جامعة آمار این پژوهش شامل. و پیگیر هیراه با گروه گ اه ب
-69 کییة انشآم زان مت سیه و مشیل بی تصصییل ر سیا
 نهیر بیا اسیتها ه از96  نی ن ا ب حج.  شهرستان سنندج ب5961
، ابزار سنجش.روش نی ن گیر تصا فی چندمرحی ا انتخاه شد
. ) بی5669 ، کیین و تیی ر،پرسشنام تصیی گیر مسیر شلیی (بتز
برا گروهها آزمایش ک یک گروه از دتران و ییک گیروه از
 جیسة وساعت مشاوره گروهیی مبتنیی8 ،پسران انتخاه شده ب ند
 نتییایح حا ییل از تصییییل.بییر لنگرگییاههییا مسیییر شییلیی ارا ی شیید
ک واریییانس نشییان ا ب ی کییارگیر مشییاوره گروهییی مبتنییی بییر
لنگرگاهها مسیر شلیی میزان تصییی گییر مسییر شیلیی و کییی
ملله ها آن را ر انشآم زان دتر و پسر را ب طی ر معنیی ار
ر گییروه مشییاوره نسییبر بی گییروه کنتییر بهبی بخشییید و نتییایح
پیگیر نشان ا ایین تیأثیر ر میدش ییک میاه حهی شیده اسیر
 بدین ترتیا مشاوره لنگرگاهها مسیر شلیی مییت انید.)p>6/65(
.ب انشآم زان ر تصیی گیر مسیر شلیی کیک نیاید
 تصییی گییر مسییر، لنگرگاه مسیر شیلیی:واژه های کلیدی
.  انشآم زان مقه مت سه و،شلیی
p.nilforooshan@edu.ui.ac.ir : نویسندۀ مسئول.*
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مقدمه
در شرایط کنونی دنیای مشاغل بههصهور

که در میان این م لها ،مه ل بتهز و تیلهور 1996 ،1938( 3و
پیییه ه و در لهال

 )2001چون تأکی بهر سهنجش مههار ههای تصهمیمگیهری

تغییر و دگرگونی است بهطوریکه مسهیر شهغلی ااهراد بسهیار

شغلی میکن دقیقتر است .در این پژوهش نیز از م ل تیلهور
و بتههز ( )2001اسههتفاده شهه ه اسههت در ایههن مهه ل بههرای

متحول و غیرقابل پیشبینیتر از هر زمان دیگهری شه ه اسهت.
برای اینکه ااراد در این مسیر پر از چالش مواق شون  ،یکهی از

مهار های تصمیمگیری مسیر شغلی ابلادی در ن هر گراتنه

الزم ،انتخاب مسیر صهحی بهر پایهة اصهول

که ایهن ابلهاد عبهار انه از -1 :ارزیهابی مناسهب از خهود

مهمترین اق اما

1

دقیههق علمههی در دوران رش ه اسههت (زونکههر 1839 ،؛ بههراوو،

سیبر  ،کرایمر ،واین و لی ن .)2015 ،2گیتی و لهوین)2012( 8

در پژوهش خود پی بردن دانشآمهوزانی کهه در مهورد آینه ه
خود دغ غه دارن  ،مهار های تصمیمگیری و خهود مه یریتی
را میآموزن  ،در مسیر شغلی خود مواق خواهن بود.
در این راستا نوجوانان با تصمیمگیری شغلی به پایهریزی

 -2جمههعآوری اطالعهها

12

شههغلی -8 10انتخههاب ههه م

9

11

18

 -4طرحریزی برای آین ه و  -5لل مسئله .
در محاللهها

مسههیر شههغلی نوجوانههان از م لفههههههای

تصمیم گیری به عنوان ابزارهای ضروری برای طرالهی مسهیر

شغلی یاد میکن (بتز و تیلور 2001 ،و ساکا )2007 ،14اما بها
وجود این اهمیت به اعتقاد گتهی و همکهاران ( )2010تله اد
زیادی از دانشآموزان متوسحه دوم در تصهمیمگیهری شهغلی

مسیر زن گیشان در آین ه میپهردازد و بها ایهن اقه ام سهب
زن گی منحصربهاردی برای خویش میسازن (لنت.)2018 ،4

مناسب ،آمادگی الزم را ن ارد و ب ون شناخت دقیق از خهود

درواقع تصمیمگیری مسیر شغلی اراین مستمری است که بهه

و از مسههیر شههغلی ،اقهه ام بههه تصههمیمگیههری بههر پایههه

کن ه تهها در مسههیر شههغلی خههود در مههورد

رؤیاپردازیهای دوران نوجوانی میکنن  .همینهین بلضهی از

تواناییها ،ارزشها ،مهار ها و عالیق شغلی که دارن تأمهل

آن ها دارای نگرش منفهی نسهبت بهه خهود و خودکارآمه ی
پایینی در تصهمیمگیهری شهغلی هسهتن  .همینهین بهه دلیهل

نوجوانههان کم ه

و تفکر کنن  ،سپس آنها را در مسیر شغلی مه یریت نماینه

(راجرز ،کری و گل ون)2003 ،5

کمههالگرایههی ااراطههی و تههرن از انتخههاب نادرسههت ،دچههار

اگر دانشآموزان دبیرسهتانی مههار ههای تصهمیمگیهری

اضحراب ش ی میشون  .مرور پژوهش های دیگر بیهانگر آن

شغلی مناسب را در دوران رش یاد بگیرن در بزرگسهالی از

است که درخواست مشاوره مسیر شغلی در بین دانش آموزان
متوسحه دوم اازایشیااته است و آنهم به دلیل پییی ه بهودن

شغل خویش راضی بوده و خالقانه در ایهن زمینهه پیشهرات
میکن  .همینین ب ون اینکه گراتار رکود و ارسودگی شهغلی
شون با میل و رغبت مههار ههای الزم را در مسهیر شهغلی

امر تصمیمگیری مسهیر شهغلی در ایهن دوره لسهان اسهت

(ساکا2007 ،؛ دی اابیو و پالزسیی.)2009 ،15

خههویش یههاد مههیگیرنهه (گیتههی و لههوین .)2012 ،اهمیههت

بهها توجههه بههه توضههیحاتی کههه در مههورد اهمیههت ویههژه

تصمیمگیری شغلی نهتنها در زن گی ااراد لائز اهمیت اسهت

تصمیمگیری مسیر شغلی و م لفهه ههای آن در مسهیر شهغلی
دانشآموزان متوسحه دوم ارائه گردی  ،ایهن پهژوهش درصه

بلکههه در پیشههبرد اه ه ام متلههالی جاملههه نیههز مهههم اسههت
بهطوریکه با تصمیمگیهری شهغلی مناسهب در سهح کهالن

اراهم نمودن ارصتهای آموزشی و مشاورهای برای رشه و

کشور به توازن متلادل شغلی رسی ه و همه نیازهای ضروری

توسله این متغیر در دوران لسان نوجهوانی اسهت در ایهن

بهها توجههه بههه ن ههر والههش و اوسههیپو )2014( ،7بههرای
تصمیمگیری مسیر شغلی م لهای گوناگونی ارائه ش ه است

منهاسبی بهرای بهبهود تصمیمگیهری شغلهی در دانشآمهوزان

2. Bravo, Seibert, Kraimer, Wayne, & Liden
4. Lent
6. Lee
8. Taylor & Betz
10. ability to gather occupational information
12. making plans for the future
14. Saka
16. career anchors

1. Zuncher
3. Gati & Levin
5. Rogers, Creed & Glendon
7. Walsh & Osipow
9. self-appraisal
11. goal selection
13. problem solving
15. Di Fabio & Palazzeschi

جامله مرتفع میگردد (لی2005 ،6؛ راجرز و کری .)2011 ،

راستا به ن ر میرس  ،رویکرد لنگرگاههای مسیر شهغلی 16بهه
دلیل تأکی بر استل ادها ،نیازها و نگرشها ،میتوان ظرایهت
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متوسحه دوم اراهم نمای  .این رویکرد توسط شاین 1در سهال

انتخاب مسیر شغلی نوجوانان مفی و سازن ه اسهت؛ بنهابراین

به انتخاب مسیر صحی شهغلی بهر مبنهای

برتری که رویکرد لنگرگاه های مسیر شغلی نسهبت بهه سهایر

استل ادها ،نیازها ،ارزش ها و نگرش هها ملراهی شه ه اسهت
(شاین ،1930 ،2چاپمن.)2015 ،8

رویکردهای دیگهر در ادغهام آیهتم ههای مههم تأثیرگهذار بهر
تصمیم گیری مسیر شهغلی اسهت (کهاپالن)2014 ،16؛ امها بها

 ،1930برای کم

دیههر و بریسههکو )2007( 4ملتقهه هسههتن کههه ن ریههه

وجود تهأثیر لنگرگهاهههای شهغلی در زمینههههای گونهاگون،

لنگرگاه های مسیر شغلی پایه و اسان مهم برای محالله مسیر

پژوهشهی در لهوزه کهاربرد لنگرگهاهههای مسهیر شهغلی بهر

شغلی درونی است .این رویکرد پس از محالله طهولی مسهیر

تصمیمگیری مسیر شغلی و م لفههههای آن در دانهشآمهوزان

شغلی کارکنان سهازمان ههای مختلهپ پ یه ار شه (برکلهی،

متوسههحه دوم توسههط پژوهشههگران یااههت نشهه  ،بنههابراین

چاپمن و براون .)2018 ،5از مجموع پهژوهش ههای مختلهپ

پژوهشگران درص آن بودن برای دانشآموزان متوسهحه دوم

درزمینة لنگرگاه مسیر شغلی ،هشت لنگرگهاه مشهخش شه ه

پژوهشی با ه م تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر لنگرگهاه ههای

است که این هشت لنگرگاه عبار ان از :لنگرگهاه شایسهتگی

مسیر شغلی بر تصمیمگیری مسیر شغلی و م لفههههای آن در

انههی /کههارکردی ،6لنگرگههاه صههاللیت م ه یریتی ،7لنگرگههاه
امنیههت ،3لنگرگههاه اسههتقالل کههاری ،9لنگرگههاه کههارآارینی و
خالقیهت ،10لنگرگهاه خه مت و ازخودگذشهتگی ،11لنگرگههاه

چالش و پییی گی 12و لنگرگاه سب

زن گی( 18شاین،1930 ،

دانشآموزان متوسحه دوم انجام دهن  .در این راستا بها توجهه
به این ه م ارضیههای زیر ت وین ش .
ارضیة اول :مشاوره شغلی مبتنی بر لنگرگاه های شغلی بر
تصمیمگیری مسیر شغلی دانشآموزان متوسحه دوم در مرلله

برکلی و همکاران 2018،و چاپمن.)2015 ،

پسآزمون تأثیر ملنادار دارد.

پژوهشهای صور گراتهه درزمینهة لنگرگهاهههای مسهیر
شغلی بیانگر آن است که لنگرگاهها شغلی بر گزینههای انتخاب

ارضیة دوم :مشاوره شغلی مبتنی بر لنگرگاه های شغلی بر
تصمیمگیری مسیر شغلی دانشآموزان متوسحه دوم در مرلله

شغل تأثیر دارن (برکلی و همکاران )2018 ،و مسیرهای شغلی

پیگیری تأثیر ملنادار دارد.

را جهت میدهن (شهاین 1930،و چهاپمن ،)2015 ،از ایهن رو

ارضیة سوم :مشاوره شغلی مبتنی بر لنگرگاه ههای شهغلی

لائز اهمیت هستن  .همینین اگر تناسب بین محیط کار ااراد و
لنگرگاههای شغلیشان وجود داشته باش  ،رضایت شغلی ،ثبا

بر م لفه های تصمیم گیری مسیر شهغلی (ارزیهابی مناسهب از
خود ،جمع آوری اطالعا شغلی ،انتخاب ه م ،طرحریهزی

شغلی ،تله سازمانی ،کیفیت کاری و اشتیاق شغلی آنهها بهاال

برای آین ه و لل مسئله) دانشآموزان متوسحه دوم در مرلله

میرود (دیر و بریسکو .)2007 ،عالوه بر آنهها پهژوهشههای

پسآزمون تأثیر ملنادار دارد.

دیگر بیانگر آن است که لنگرگاهههای شهغلی مهیتوانه ملیهار

ارضیة چهارم :مشاوره شغلی مبتنی بر لنگرگاه های شغلی

مناسبی برای تلیین جهتگیهری شهغلی در دوران رشه باشه
(غالمی ،1892،الم ی ،1894،برکلی و همکاران ،2018،لنه،،

بر م لفه های تصمیم گیری مسیر شهغلی (ارزیهابی مناسهب از
خود ،جمع آوری اطالعا شغلی ،انتخاب ه م ،طرحریهزی

روسنبرگ و چان.)2018 ،14،

اونهها )2015( 15ملتق ه اسههت مشههاوره شههغلی بههر پایههه

لنگرگاه های مسیر شغلی چون تأکی بر شهناخت اسهتل ادها،
تواناییها ،نگرشها و نیازها ااراد دارد و موارد مهذکور را در
مسیر شغلی با هم ادغهام میکنه  ،بهرای راهنمهایی شغهلی و
2. Schein
4. Derr & Briscoe
6. technical / functional
8. security
10. entrepreneurial / creativity
12. pure challenge
14. Leong, Rosenberg & Chong
16. Kaplan

برای آین ه و لل مسئله) دانشآموزان متوسحه دوم در مرلله
پیگیری تأثیر ملنادار دارد.
روش
روش پـژوهش ،جـامعـة آمـاری و نمـونه :ایهن پهژوهش
1. Schein
3. Chapman
5. Barclay, Chapman & Brown
7. general managerial
9. autonomy / independence
11. service / dedication to a cause
13. lifestyle
15. Ona
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آزمایشی با طرح پیشآزمون ،پسآزمون و پیگیهری

و تیلور ( )1996پایایی  0/90را از طریق آلفای کرونباخ برای

بهصور

همراه با گروه کنترل بود .جامله آماری این پهژوهش را کلیهه

این مقیان به دست آوردن  .در تج ی ن ر دوباره بتز و تیلور

دانشآموزان مقحع متوسحه دوم با دامنه سنی  14تها  13سهال
شهر سنن ج که در سهال تحصهیل  1895 – 1896شهاغل بهه

( )2001ضههریب آلفههای  0/95بههرای کههل مقیههان و بههرای
م لفههای آن ( 0/78خودارزیابی)( 0/37 ،اطالعها شهغلی)،

تحصیل بودن  ،تشکیل داد .روش نمونه گیری مهورد اسهتفاده

( 0/38انتخهاب هه م)( 0/31 ،برنامههریهزی) و ( 0/75لهل

در این پژوهش از نوع چن مرللههای تصهادای بهود بهه ایهن

مسئله) گزارش کردن  .بهاوی ،کریمهی ،شهیرالینیها و ایمهانی

ابت ا از بین نوالی مختلهپ آمهوزش وپهرورش شههر

( )1839پایایی این مقیان را بها اسهتفاده از آلفهای کرونبهاخ

نالیه به روش تصهادای انتخهاب شه و از بهین

 0/98محاسبه کردن و روایی محتوایی مقیان توسط پنج نفر

م ارن مقحع متوسهحه دوم ایهن نالیهه ،چههار م رسهه (دو

از اساتی روانشناسی و مشاوره تائیه و ضهریب توااهق بهین

م رسههه دخترانههه و دو م رسههه پسههرانه) بههه روش تصههادای

آنههها  0/76درص ه گههزارش ش ه  .آلفههای کرونبههاخ مقیههان

تصهادای

تصمیمگیری مسیر شغلی در این پژوهش  0/37به دست آم .

صور

سنن ج ،ی

انتخاب ش ن  .سپس م ارن انتخاب ش ه بهصور

به گروه های آزمایش و کنترل گمارش ش ن (برای جلوگیری
از نشر اطالعها گهروه ههای آزمهایش و کنتهرل از مه ارن
مختلپ انتخهاب شه ن ) ،آنگهاه از ههر م رسهه ای 80 ،نفهر

روش اجرا و تحلیل دادهها
پههس از انتخههاب نمونههه و قبههل از اجههرای م اخلههه ،جلسههه

دانشآموزان (دو برابر لجهم نمونهه مهورد نیهاز) بهر اسهان

مق ه ماتی اجههرا ش ه کههه در ایههن جلسههه ه ه م پههژوهش،

بود از داشتن سن بهین  14تها 13

هنجارهای گروه درمانی و هماهنگی های الزم در مورد نحوی

سال ،ن اشتن بیماری خاص و اخهتالل عهاطفی و تمایهل بهه
شرکت در پژوهش ،ج ا شه ن و از بهین آنهها بههصهور

اجرای پژوهش محرح ش  ،سپس پرسشنامهها (پهیشآزمهون)

مالک های ورود که عبار

تکمیل گردی  .آنگاه شرکتکنن ههای گروههای آزمایش (ی
گهروه پسهران) در هشهت جلسهه 2

تصادای  15نفر انتخاب گردی  .ب ین ترتیب لجم گروه های

گروه از دختهران و یه

آزمایش و کنترل هرک ام  15نفر بودن .

ساعته تحت مشاوره گروهی مبتنهی بهر لنگرگهاه ههای مسهیر
شغلی قهرار گراتنه  .پهس از پایهان م اخلهه مجه داً از کهل

ابزار سنجش
مقیاس تصمیم گیری شغلی  :این مقیان توسط بتز ،کلهین و
1

شرکتکنن گان گروه های آزمایش و کنترل پسآزمون به عمل
آم و پس از گذشت ی ماه ،آزمون پیگیری روی گهروه هها

تیلور 2در سال  1996ساخته ش که دارای  25گویهه اسهت و

اجرا ش  .در این راستا نوجوانهای که غیبت بیش از  2جلسه

 5م لفه دارد که عبار انه از  -1ارزیهابی مناسهب از خهود

داشتن و تکالیپ مشخش شه ه را انجهام ن ادنه از ارآینه

(گویههههههای  -2 ،)22 .13 ،14 ،9 ،5جمههعآوری اطالعهها

پژوهش لذم ش ن  .محتوای جلسا

شغلی (گویه های  15 ،19 ،10 ،1و  -8 ،)28انتخهاب هه م
(گویههای  16 ،6 ،11 ،2و  -4 ،)20طرحریهزی بهرای آینه ه

بر لنگرگاههای شغلی بر اسان رویکرد لنگرگهاهههای شهغلی
شاین ( ،)1990 ،1930مقاله م ل تجربی لنگرگاهههای شهغلی

(گویه های  21 ،12 ،7 ،8و  -5 ،)24لل مسئله (گویههای ،4

چاپمن ( ،)2015مقاله انهواع لنگرگهاه ههای شهغلی برکلهی و

 17 ،18 ،3و  .)25راهنمایی اجرای این مقیان با این توضی

همکاران ( )2018و مقاله لنگرگاه های شغلی دیهر و بریسهکو

شروع میشود که برای هرک ام از گویههای بیهان نماییه کهه

( )2007ت وین ش  .الزم به ذکر است در اجرای این پژوهش
مبالث زیر در ن ر گراته ش  -1 :اختیاری و داوطلبانه بهودن

چق ر میتوانی آنها را انجام دهی  ،پاسخ به آنها در قالب 5
درجهای لیکر از نامحمئنم تا کامالً محمئنم است .ی نمونه
از گویههای این مقیان عبار

است از :پی ا کردن اطالعها

در کتابخانه در مورد شغلی کهه بهه آن عالقههمن یه  .در ایهن
مقیان ل اقل نمره  25و ل اکثر نمره  125است .بتز ،کلیهن
2. Betz, Klein & Taylor

مشاوره شغلی مبتنهی

شرکت ااراد و داشتن رضایت کامل (کسب رضایت کامهل از
خود دانش آمهوزان متوسهحه دوم و واله ین آنهها) -2 .دادن
اطالعا
م

کاای در ابت ای پژوهش در رابحه با اه ام ،شهیوه،

و شرایط اجرای پژوهش به دانشآموزان متهوسحه دوم
1. Career Decision -Making Scale

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاههای مسیر شغلی بر تصمیمگیری مسیر شغلی 37 / ...

و وال ین آنها -8 .اجهرای جلسها

مشهاوره در زنه،ههای

پرورشی و الالیت های آزاد-4 .اجرای جلسا

مشاوره مسیر

در ادامه خالصهای از جلسا

مشاوره گروهی مبتنهی بهر

لنگرگاههای شغلی در ج ول  1ذکر ش ه است.

شغلی مبتنی بر لنگرگاههای شغلی برای گروه کنترل در پایهان
آزمون پیگیری.
جدول  .1خالصه جلسا

مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاههای مسیر شغلی

جلسا

محتوا

مق ماتی

ملراه و ایجاد رابحه ،تلیین چارچوبها و قوانین گروه ،بیان کلی اه ام پژوهش و اجرای پیشآزمونها

اول

پی بردن به اهمیت انتخاب رشته تحصیلی و شغل آین ه ،دغ غه اینکه بر اسان چه ملیارهای انتخاب کنن  ،بحث در مورد
اینکه ااراد مواق در اطرااشان از ن ر تحصیلی و شغلی بر اسان چه ملیارهای انتخاب شغل یا رشته تحصیلی کردهان .
مرور تاریخیه زن گی خود با تأکی بر زمینه های تحصیلی و شغلی ،شناسایی زمینه های که در آن مواق بوده انه  ،شناسهایی

دوم

ملیارهای اساسی در انتخاب (استل اد ،عالیق ،نگرشها و نیازها) ،ملرای استلاره لنگرگاه.
سوم

آشنایی با لنگرگاههای مختلپ ،شغلی – تحصیلی ،شناسایی لنگرگاههای خود.

چهارم

شناخت دقیقتر از لنگرگاههای خویش و شناخت محیط لنگرگاههای مختلپ
از لنگرگاه

پنجم

رش و توسله لنگرگاههای خود و شناسایی زمینههای کاربردی هر ی

ششم

لیست کردن رشتههای تحصیلی و مشاغل مختلپ بر اسان هر ی

هفتم

تحبیق انتخابهای خود ازجمله رشته تحصیلی ،انتخاب شغل ،محیط زن گی و لتی ازدواج بر اسان لنگرگاهها خود.

هشتم

دورنمایی آین ه لنگرگاهها و زن گی لول آنها بر اسان محورهای ملرای ش ه از لنگرگاهها توسط چاپمن ()2015

پایانی

جمعبن ی محالب گذشته ،تق یر و تشکر از اعضای گروه و اجرای پسآزمونها

از لنگرگاهها تحصیلی -شغلی.

در این پژوهش م اخله لنگرگاه های مسیر شهغلی ،متغیهر

م لفههای آن بین  0/20تا  0/76قرار داشت و ملنیدار نبود،

مستقل و تصمیم گیری شغلی و م لفه های آن ،متغیهر وابسهته

لذا ارض همسانی واریانس ها برقرار است .مقادیر چهولگی

است .برای تحلیل داده ها از تحلیهل کوواریهانس بها رعایهت
پیشارضهای آن استفاده گردی  .دادهها با استفاده از نرماازار

در بازه  0/55تا  1/18و مقادیر کشهی گی در بهازه  1/08تها
 1/92قرار داشت و بررسی توزیع داده هها بها نمهودار Q-Q

 SPSS22تجزیهوتحلیل ش ن .

نرمال نشان داد که داده ها به خحهوط قحهری نزدیه

انه و

می توان توزیهع را نرمهال در ن هر گراهت .همینهین نتهایج
یافتهها
برای بررسی تأثیر مشاوره شغلی مبتنی بر لنگرگاه های مسیر

آزمون کولموگروم اسمیرونوم نشان داد که تمامی مقهادیر
به دست آم ه در همه متغیرها دارای سح ملناداری بیشتر از

شغلی بر تصمیم گیری و م لفه های آن در مرالل پس آزمون
و پیگیههری از تحلیههل کوواریههانس اسههتفاده ش ه  .یکههی از

 0/05بودن  ،بنابراین داده ها نرمال می باشن  .در ادامه نتهایج
تحلیههل کوواریههانس تههأثیر مشههاوره گروهههی مبتنههی بههر

پیش شرط ها برای اجرای تحلیهل کوواریهانس ،پهیش اهرض

لنگرگاه های مسیر شغلی بر تصمیم گیری شغلی در ج ول 2

آزمون همسانی واریانس های لوین است .در پژوهش لاضر

ذکر ش ه است.

سههحوح ملنههی داری آزمههون لههوین بههرای تصههمیمگیههری و

 / 39دانش و پژوهش در روانشناسی كاربردی

جدول  .2نتایج تحلیل كوواریانس بررسی اثر مداخله لنگرگاههای شغلی بر تصمیمگیری در مراحل پسآزمون و پیگیری
منشأ تأثیرا

مرالل

درجة

مجموع

ملناداری

اثر

آماری

پسآزمون

20/9

1

20/9

0/839

0/586

0/007

0/09

پیگیری

45/7

1

45/7

1/08

0/814

0/013

0/17

پسآزمون

2607

1

2607

51/7

0/0001

0/43

1

پیگیری

2293

1

2293

43/4

0/0001

0/46

1

مجذورا

پیشآزمون

عضویت گروهی

F

ان ازه

توان

آزادی

همانطور در ج ول  2قابل مشهاه ه اسهت تفهاو

بهین

نمرا تصمیم گیری مسیر شغلی گروه های آزمایش و کنتهرل
هم در پسآزمون ملنادار است ( )p > 0/001لذا ارضهیة اول

میانگین
مجذورا

تفاو

بین نمهرا

سح

تصهمیمگیهری مسهیر شهغلی گهروهههای

آزمایش و کنترل در پیگیری ملنادار است ( )p > 0/001لهذا
ارضیة دوم پژوهش تائی می شود .این به ان ملناسهت تهأثیر

پژوهش مبتنی بر تأثیر لنگرگاه های مسیر شهغلی بهر ااهزایش

لنگرگاه های مسیر شغلی بر تصمیم گیری شغلی دانشآمهوزان

تصمیمگیری شغلی دانشآموزان متوسحه دوم ،تائی میشهود.

متوسحه دوم در طول ی

ماه لفظ ش ه اسهت و میهزان ایهن

میزان این تهأثیر در پهس آزمهون  0/43بهوده اسهت همینهین

تأثیر در پیگیری  0/46بوده است.

جدول  .9میانگین تعدیلشده نمرا

تصمیمگیری مسیر شغلی گروههای آزمایش و كنترل در پسآزمون و پیگیری
پسآزمون

پیگیری

متغیر

گروه

میانگین تل یلش ه (انحرام ملیار)

میانگین تل یلش ه (انحرام ملیار)

تصمیمگیری

آزمایش

)1/39( 78/9

)1/72( 71/6

مسیر شغلی

کنترل

)1/39( 59/2

)1/72( 53/9

در ج ول  8میانگین تل یل شه ه نمهرا

تصهمیمگیهری

اطالعا

شغلی ،انتخاب ه م ،طرح ریزی برای آین ه و لل

مسیر شغلی گروه ههای آزمهایش و کنتهرل در پهس آزمهون و

مسئله دانش آموزان متوسحه دوم ،تائی می شود و میهزان ایهن

پیگیری ،پس از کنترل پیشآزمون ذکر شه ه اسهت .در ادامهه

تأثیر به ترتیب  0/68 ،0/40 ،0/89 ،0/85و  0/44بوده اسهت.

نتایج تحلیهل کوواریهانس تهأثیر مشهاوره گروههی مبتنهی بهر

همینین تفاو

م لفهههای تصهمیمگیهری مسهیر

لنگرگاههای مسیر شغلی بر م لفههای تصمیمگیری در ج ول
 4ذکر ش ه است.

شغلی گروه های آزمایش و کنترل در پیگیهری ملنهادار اسهت
( )p > 0/001لذا ارضیة چهارم پژوهش تأیی میشهود ،ایهن

بهین

ب ان ملناست تأثیر لنگرگاه های مسیر شهغلی بهر م لفههههای

همانطور در ج ول  4قابل مشهاه ه اسهت تفهاو
نمرا

م لفه های تصمیمگیری شغلی گهروهههای آزمهایش و

کنترل ههم در پهس آزمهون ملنهادار اسهت ( )p> 0/001لهذا
ارضیة سوم پژوهش مبتنی بر تأثیر لنگرگاههای مسهیر شهغلی
بر اازایش م لفهههای ارزیهابی مناسهب از خهود ،جمهعآوری

بین نمرا

تصمیم گیری شغلی دانش آموزان متوسحه دوم در طهول یه
ماه لفظ ش ه است و میزان این تأثیر به ترتیهب ،0/22 ،0/81
 0/55 ،0/80و  0/82بوده است.

تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاههای مسیر شغلی بر تصمیمگیری مسیر شغلی 33 / ...

جدول  .4نتایج تحلیل كوواریانس اثر مداخله لنگرگاههای شغلی بر مؤلفههای تصمیمگیری در پسآزمون و پیگیری
منشأ

متغیرها

مرالل

تأثیرا
م لفه
پیشآزمون

ارزیابی
خود

اثر گروه
م لفه
جمعآوری

پیشآزمون

اطالعا
اثر گروه
م لفه
پیشآزمون

انتخاب
ه م

اثر گروه
م لفه
طرحریزی
برای آین ه

پیشآزمون
اثر گروه

م لفه
لل مسئله

پیشآزمون
اثر گروه

مجموع

df

مجذورا

میانگین

F

سح

مجذورا

ان ازه اثر

ملناداری

آماری

پسآزمون

10/2

1

10/2

1/6

0/243

0/07

0/18

پیگیری

11/9

1

11/9

1/7

0/159

0/08

0/12

پسآزمون

155

1

155

80/4

0/0001

0/85

1

پیگیری

128

1

128

25/4

0/0001

0/81

0/99

پسآزمون

88/9

1

88/9

3/8

0/09

0/02

0/10

پیگیری

9/1

1

9/1

1/8

0/243

0/03

0/14

پسآزمون

146

1

146

85/9

0/0001

0/89

1

پیگیری

109

1

109

16/8

0/0001

0/22

0/97

پسآزمون

4/10

1

4/10

0/37

0/584

0/01

0/03

پیگیری

2/5

1

2/5

0/44

0/509

0/003

0/10

پسآزمون

210

1

210

87/2

0/0001

0/40

1

پیگیری

109

1

109

28/3

0/0001

0/80

0/99

پسآزمون

0/14

1

0/14

0/04

0/324

0/01

0/05

پیگیری

1/12

1

1/12

0/279

0/60

0/05

0/03

پسآزمون

536

1

536

160

0/0001

0/68

1

پیگیری

877

1

877

98

0/0001

0/55

1

پسآزمون

1/5

1

1/5

0/12

0/71

0/08

0/05

پیگیری

9/05

1

9/05

2/6

0/147

0/08

0/18

پسآزمون

138

1

138

48/7

0/0001

0/44

1

پیگیری

107

1

107

25/9

0/0001

0/82

0/99

جدول  .9میانگین تعدیلشده نمرا

تصمیمگیری مسیر شغلی گروههای آزمایش و كنترل در پسآزمون و پیگیری
پسآزمون

پیگیری

متغیر

گروه

میانگین تل یلش ه (انحرام ملیار)

میانگین تل یلش ه (انحرام ملیار)

م لفه ارزیابی خود

آزمایش

)0/56(14/9

)0/53(14/5

کنترل

)0/56( 11/4

)0/53( 11/22

آزمایش

)0/66( 15/7

)0/52( 15/4

کنترل

)0/66( 12/4

)0/52( 12/9

آزمایش

)0/55( 15/78

)0/61( 15/13

کنترل

)0/56( 12/58

)0/62( 12/25

آزمایش

)0/49( 16/4

)0/51( 16/25

کنترل

)0/49( 10/53

)0/52( 11/29

آزمایش

)0/52( 15/6

)0/58( 15/10

کنترل

)0/52( 12/07

)0/58( 11/79

م لفه جمعآوری
اطالعا
م لفه انتخاب ه م
م لفه طرحریزی
برای آین ه
م لفه
لل مسئله

توان
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در ج ول  5میانگین م لفههای تصمیمگیهری گهروهههای

دقیق بررسی نماین و اینکه ههر یه

از لنگرگهاههها در چهه

آزمایش و کنترل در مرالهل پهس آزمهون و پیگیهری بله از

محیطهای میتوانن مواقتر باشن و تفاو

کنترل پیشآزمون ذکر ش ه است.

مختلپ از ن ر استل ادها و نگرشهها مهورد تجزیههوتحلیهل
قرار دهن درنتیجه با شناخت دقیق از آنها اق ام بهه انتخهاب

بحث و نتیجهگیری
این پژوهش با ه م بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنهی بهر

مسیر شغل کنن  .در ایهن راسهتا دانهشآمهوزان متوسهحه دوم
شههرکتکننهه ه در جلسهها

لنگرگاه های مسیر شهغلی بهر تصهمیمگیهری مسهیر شهغلی و

لنگرگاههای مسیر شغلی توانستن بههصهور

م لفههای آن در دانشآموزان مقحع متوسحه دوم انجهام شه .

شغلی خویش را شناسایی کننه  .نتیجهه ایهن پهژوهش مبهین

نتایج بیانگر تأثیر مثبت مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاهههای
مسیر شغلی بر تصهمیمگیهری شهغلی و م لفههههای ارزیهابی

دیهه گاه برکلههی و همکههاران ( )2018اسههت کههه ملتق نهه

مناسب از خود ،جمعآوری اطالعا

شغلی ،انتخهاب هه م،

طرحریزی برای آین ه و لل مسهئله در دانهشآمهوزان مقحهع

بین لنگرگاهههای

مشههاوره گروهههی مبتنههی بههر
الاالنهه ،مسهیر

لنگرگاه های مسیر شغلی تکیهگاه محکمی برای طرالی مسیر
شغلی آین ه است.
نتیجه دیگهر ایهن پهژوهش بیهانگر تهأثیر مثبهت مشهاوره
گروهی مبتنی بر لنگرگاه ههای مسهیر شهغلی بهر م لفهه ههای

متوسحه دوم بود؛ و این تأثیر در طول زمان نیز مانه گار بهود.
یااته پژوهش لاضر با نتایج پهژوهشههای غالمهی (،)1892

ارزیابی مناسب از خود ،جمعآوری اطالعا

المه ه ی ( ،)1894برکلهههی و همکهههاران ( ،)2018لنونههه،،

ه م ،طرحریزی برای آین ه و لل مسهئله در دانهشآمهوزان

روسههنبرگ و چانهه )2018( ،و اونهها ( ،)2015هیرسههیی

متوسحه دوم بود .در تبیین ن ری این نتیجهه مهیتهوان گفهت

( )2010و دیر و بریسکو ( )2007هم سو بود.
در بخش اول نتیجه یلنی تهأثیر مثبهت مشهاوره گروههی

اسان انتخاب شغل بر ارزیابی دقیق از خود قرار گراته است
و اراین ارزیابی عاملی بسیار مهم در مواقیت شغلی اسهت و

مبتنی بر لنگرگاههای مسیر شغلی بر تصمیمگیری مسیر شغلی

بهطوریکه اراهم کردن زمینههای خودآگاهی برای نوجوانهان

دانش آموزان مقحع متوسحه دوم اینگونه میتوان بیان کرد که

هسته اصلی برنامههای مشاوره شغلی اسهت (گیتهی و لهوین،

تصمیم گیری مسیر شهغلی شهامل ،شهناخت خهود ،کهاوش و

 .)2012در این راستا لنگرگاههای مسیر شغلی از آنجا کهه بهه
ارزیههابی اسههتل ادها ،ارزشههها ،نگههرشههها و نیازهههای اههرد

شغلی ،انتخهاب

جست وجوی مشاغل ،تصمیم گیری و درنهایت اق ام و عمهل
است (رن و همکهاران .)2014 ،در ایهن راسهتا لنگرگهاهههای

میپردازن (شاین ،1930 ،چاپمن )2015،زمینه شهناخت اهرد

مسیر شغلی ،این ارصت را برای دانش آمهوزان متوسهحه دوم

از ویژگیهای اساسی خویش را اراهم مینماین .

اراهم می کن که در مورد مسیر شغلی آین ه خود تأمل کننه ،
تواناییها و استل ادهای خویش را بشناس  ،نیازههای خهود و

در جلسا

مشاوره بر مبنای لنگرگاه های مسیر شغلی ،از

استلاره لنگرگاه استفاده میشود ،از این طریق دنیهای مشهاغل
را مانن دریای پهناوری در ن ر گراته می شود که بسیار وسیع

جامله را تشخیش دهن  ،محیطهای شغلی را بررسی نماینه
و درنهایت بر اسان لنگرگاه غالبی کهه دارنه  ،مسهیر شهغلی

و متالطم است و ااراد مانن کشهتی ههای هسهتن کهه لهول

خود در ن ر بگیرن (برکلی و همکاران .)2018،لنگرگاه ههای

لنگرگاه هایشان در لرکت هستن  .در مسیر شغلی انسان ها نیز

شغلی بازگوکنن ه نیازها ،توانایی و ارزشهای اهرد در رابحهه

لنگرگاه هایی وجود دارد که دربرگیرن ه استل ادها ،توانایی ها،
مهار ها ،نگرشها و نیازهای ااراد درزمینة شغلی اسهت کهه

با کار و الالیتههایی شهغلی در طهول زمهان اسهت (شهاین،
 .)1930همانگونه که به نقش تأثیرگذار لنگرگهاهههای مسهیر

از آن ها می توان برای جهت گیهری و هه ایت درسهت مسهیر

شغلی در مسیر انتخاب شغل و ادامه مواقیهتآمیهز آن اشهاره

شغلی استفاده کرد (شاین ،1930 ،چاپمن .)2015،با شناسایی

ش  ،م اخله مشاوره مسیر شغلی بر اسان لنگرگهاههها سهبب

دقیق آنها میتوان مبنای دقیق برای ارزیابی خود و درنتیجهه

میشود که دانشآموزان متوسحه دوم لنگرگاه اصهلی خهویش

مبنای دقیق برای تصمیم گیری مسیر شغلی باشهن بهه همهین
دلیل مشاوره گروهی مبتنی بر لنگرگاهههای مسهیر شهغلی بهر

را بر اسان شواه ی از عالیق ،مهار ها ،نگرشها شناسایی
کنن  .آنگاه محیطهای شغلی هر ی از لنگرگاهها بههصهور

م لفه ارزیابی مناسب از خود تأثیرگذار بود.
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برنامه مشاوره شغلی مبتنی بر لنگرگهاهههای مسهیر شهغلی
نهتنها برای شناخت ارد از استلاره لنگرگاهها اسهتفاده مهیکنه
بلکه این استلاره را نیز برای شناخت دنیا مشاغل گوناگون نیهز
بکار می برد ب ین من ور دنیای مشهاغل را بهه هشهت لنگرگهاه
مختلپ تقسیمبن ی میکن که این لنگرگاهههای عبهار انه از
شایستگی انی /کارکردی ،صاللیت م یریتی ،امنیت ،اسهتقالل
کههاری ،کههارآارینی و خالقیههت ،خ ه مت و ازخودگذشههتگی و
درنهایت چهالش و پیییه گی (شهاین ،1990 ،1930 ،چهاپمن،
 .)2015هر ی از ایهن لنگرگهاههها شهامل مجموعهه مشهاغلی
هستن که در ی پارادایم شغلی قرار گراتهان بهعبهار دیگهر
این مشاغل دارای ویژگیهای زیربنای مشترکی هستن  .در ایهن
راستا در بخشی از جلسها مشهاوره مبتنهی بهر لنگرگهاهههای
شههغلی ااههراد تشههویق مههیشههون کههه ایههن مشههاغل مختلههپ
زیرمجموعه هر ی از لنگرگاهها را بررسی کن و بها مجموعهه
مشاغل آنها آشنایی پی ا کنن این اق امها باعث اازایش دانهش
نوجوانان از دنیای شغلی میشود و نتایج پهژوهش لاضهر نیهز
گواه این ادعا بود نوجوانهانی کهه در جلسها مشهاوره شهغلی
مبتنی بر لنگرگاهها شرکت کردن اطالعا مناسبی در رابحه بها
دنیا مشاغل اطرام خویش کسب کردن .
یکی دیگر از م لفههای تصمیمگیری مسیر شهغلی م لفهه
انتخاب ه م است ،ایهن م لفهه بهه ملنهای در ن هر گهراتن
انت ارا مشخش در مسیر شغلی که قابلیت دسهت بهابی بها
آنها با توجه شرایط کنونی وجود داشته باش (سهاکا)2007 ،
از آنجا که در لنگرگاههای شغلی تأکی به شناخت ارزشها و
نگرش های نوجوان می شود درنتیجه زمینهای ایجاد مهیشهود
که دانش آموزان متوسحه دوم در مسیر شغلی خویش اهه ام
واقعبینانهای در راستای استل ادها و توانایی خهویش در ن هر
بگیرن و با توجه به شرایط مشهاغل گونهاگون در جاملهه بهه
اصالح و بازنگری آنها بپردازن  .درنتیجهه مشهاوره گروههی
مبتنی بر لنگرگاه هها بهه انتخهاب اهه ام شهغلی مناسهب در
دانشآموزان متوسحه دوم کم میکن .
یکی دیگر از م لفهههای مسهیر شهغلی در ایهن پهژوهش
طرح ریزی بهرای آینه ه اسهت ایهن م لفهه در مسهیر شهغلی
مخصوصاً در دوران رش اهمیت ویهژه ای دارد و الزم اسهت
نوجوان برای مسیر شغلی خود طرح و نقشه مناسب در ن هر
بگیرن (رن و همکاران )2014 ،در این زمینه برنامهه مشهاوره
شههغلی مبتنههی بههر لنگرگههاههههای مسههیر شههغلی بهها شناسههایی
لنگرگاه ها در دوران رش  ،زمینه برای توسله و سهازماندههی

آنها را ایجاد مینمای (اونها ،)2015 ،درواقهع دانهشآمهوزان
متوسحه دوم با کسب شناخت کاای از استل ادها ،نگرشها و
عالیق و ادغام آنها در مسیر شغلی ،سلی بر طرحریزی مسیر
شغلی در پهارادایم لنگرگهاهههای خهویش مهینماینه  .نتهایج
پهژوهش لاضههر نیهز نشههان داد نوجوانهانی کههه در جلسهها
مشاوره شرکت داشتن نسهبت بهه اعضهای گهروه کنتهرل بهه
طرحریزی مناسب نسبت به آین ه خویش اق ام کردن .
آخرین م لفه از تصمیم گیری شغلی ،م لفهه لهل مسهئله
است که این م لفه دربرگیرن ه جستوجو ارد بهرای کشهپ
راهللهای التمالی در مسهیر شهغلی خهویش اسهت (سهاکا،
 )2007وقتی لنگرگاه ها ارد یا محیط شهغلی متناسهب باشه ،
زمینهای اراهم میشود که ازی طرم استل ادها و توانهایی و
از طرم دیگر نگرشها و ارزشهای ارد با شهرایط محیحهی
هماهنگی شود درنتیجه ااراد خالقانه با شوق و رغبت مسهیر
شغلی خویش را طی میکنن به همین دلیل در مقابل مسهائل
و تنشهای که برای آنها پیش میآین میزان خهود کارآمه ی
آنها بیشتر میشود به همین خاطر این م لفه از تصمیمگیهری
مسیر شغلی نیز اازایش مییاب .
بهصور خالصه میتوان ذکر کرد که لنگرگاههای مسهیر
شههغلی دربرگیرن ه ه مجموعهههای از اسههتل ادها ،توانههاییههها،
ارزش ها ،نگرشها و نیازهایی اساسی اهرد در مسهیر شهغلی
اسههت کههه وزن هة محکمههی در انتخههاب مسههیر شههغلی بههرای
دانش آموزان متوسحه دوم است ،در این زمینه نتایج پهژوهش
لاضر نشان داد که مشاوره گروهی مبتنهی بهر لنگرگهاهههای
مسیر شغلی بر تصمیم گیری مسیر شغلی و م لفه های ارزیابی
مناسب از خود ،جمعآوری اطالعا شغلی ،انتخهاب هه م،
طرحریزی برای آین ه و لل مسهئله در دانهشآمهوزان مقحهع
متوسههحه دوم دختههر و پسههر مهه ثر بههوده اسههت .ازجملههه
مح ودیت های پژوهش لاضر این اسهت کهه ایهن پهژوهش
صرااً بر روی دانشآموزان مقحع متوسهحه دوم انجهام گراتهه
است بنابراین برای تلمهیم بهه مقهاطع دیگهر جانهب التیهاط
صور گیرد .همینین به دلیل انجام گراتن این پهژوهش در
شهرستان سهنن ج هنگهام تلمهیم بهه دیگهر جوامهع ،مسهائل
ارهنگی مرتبط با این مسئله در ن ر گراته شود .با توجهه بهه
نتایج پژوهش لاضر پیشنهاد میشود مشاوره شغلی مبتنی بهر
لنگرگاه های شغلی به صور برنامه رسمی در تصمیمگیری و
طرحریزی مسهیر شهغلی دانهشآمهوزان مقحهع متوسهحه دوم
به کاربرده شود عالوه بر آن میزان اثربخشی این رویکرد نیز با
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رویکردهای دیگر مسیر شغلی در دانشآمهوزان متوسهحه دوم
.مورد مقایسه قرار گیرد
سپاسگزاری
در پایان نویسن گان بر خود الزم می دانن مراتب سپان خود
را از مسئولین محترم آموزش وپرورش شههر سهنن ج و تمهام
. دانشآموزان عزیز اعالم نماین
منابع
 رغبهت و، شخصهیت، رابحة بهین دلبسهتگی.)1894( . م،الم ی
لنگرگهاهههای مسهیر شهغلی دانشهجویان تحصهیال تکمیلهی
، دانشگاه اصهفهان،  پایان نامة کارشناسی ارش.دانشگاه اصفهان
. اصفهان،دانشک ه علوم تربیتی و روانشناسی
.)1839( . م، خ؛ و ایمههانی، شههیرالی نیهها،. ج، کریمههی،. ن،بههاوی
بررسی اثربخشی آموزش مهار های تصمیمگیری شهغلی بهر
،خودکارآم ی تصمیم گیری و بی تصمیمی شغلی دانشهجویان
.65 – 58 ،)7(4 ،یااتههای نو در روانشناسی
، مشاوره مسیر شهغلی بها رویکهرد کهلنگهر.)1839( . ج.زونکر و
 سال انتشار، جهاد دانشگاهی: اصفهان،ترجمة یوسفی و عاب ی
.)2006( به زبان اصلی
 رابحة خودآگاهی و لنگرهای مسیر شهغلی بها.)1892( . ح،غالمی
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