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 چکیده 
و  یفن آموزاندانش یشغل یپندار شتنیبر خو یآبادعیشف یچند محور یآموزش الگو یاثربخش یپژوهش بررس نیهدف از ا

پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. با -آزمون شیاز نوع پ یشیآزما مهیپژوهش از طرح ن نی. در اباشدیدوره متوسطه م یاحرفه

 1401-1400 یلیدر سال تحص دونکناریدهم شهرستان فر سدختر کال آموزاندانش نیاز ب سدر دستر یتصادف یریگاستفاده از نمونه

 90جلسه  6 یط شیشدند. گروه آزما نیگزینفر( جا 20و کنترل )هر گروه  شیانتخاب شدند و در دو گروه آزما آموزدانش 40تعداد 

شامل پرسشنامه  پژوهشابزار  .نکرد افتیدر یاکنترل مداخله هقرار گرفت، اما گرو یآبادعیشف یچند محور یتحت آموز الگو یاقهیدق

نشان داد  جیقرار گرفت. نتا لیوتحلهیتجزهمبسته مورد  یو ت انسیها با استفاده از آزمون کووارسوپر بوده است. داده یپنداره شغل شتنیخو

 دارد. یداریمعن ریتأث یپنداره شغل شتنیبر خو یآبادعیچند محوره شف یالگو

 

 آموزاندانش ،یآبادعیشف یچند محور یالگو ،یه شغلرپندا شتنیخوهای کلیدی: واژه
 

  مقدمه -1
چراکه شغل عالوه  ست،ین دهیپوش یانسان بر کس یابعاد گوناگون زندگ یساز شغل بر روو نقش سرنوشت تیامروزه اهم

 [1]فرد دارد  یروان-یبا سالمت جسم یمیاست، ارتباط مستق یزندگ یهانهیهز نیتأم لهیوس نکهیبر ا

 کند،یتر عمل ماز کارها موفق یدر انجام دادن بعض هایکه بعض انددهیرس جهینت نیبه ا شیها پاز مدت یامور شغل صانصمتخ

است که  نیها هماهنگ باشد. اشکال کار در او توانمندی آن بااستعداد دهندیکه افراد انجام م یاست کار دیمف اریبس نیبنابرا

سه عامل  نیا دیافراد. مشاوران انتخاب شغل با یهاو ارزش قیعال ها،یداشتند: توانمند جهووردتتنها به سه م یسنت یهاروش

انجام دهند، در ضمن اگر  یخوبکارشان را به ایبرخوردار باشند،  یکاف یهااز مهارت دیرا موردتوجه قرار دهند. مطمعنا افراد با

 .است باشند خوبمند به کار خود عالقه
                                                           

 عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی خزر -1

 خزردانشجور کارشناسی ارشد مشاوره شغلی موسسه آموز عالی  -2
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هرگز  هانیاست؛ اما ا یهم عال نیها شود. اآن بینص یاحساس خوب دهندیکه انجام م یاگر از کار هانیگذشته از ا 

 یشتریب یهاهر چه جنبه یقاعده کل کیعنوان ها توجه شود بهبه آن دیدارد که با زین یگریافراد ابعاد د تیشخص ست،ین یکاف

خواهند بود از طرف  تریراض دهندیکه انجام م یها از کارباشد، آن داشته یهمخوان دهندیکه انجام م یافراد باکار تیاز شخص

مثبت باشد امکان  یخودپندار یاگر افراد دارا یعنیاست؛  یبلکه حفاظت از خودانگار ستیحفاظت از خود ن یزندگ گرید

 .[2]است  شتریها بآن تیموفق

انسان  دهیانتخاب شغل و حرفه، پندار و عق یتکامل ریمس نییعامل مؤثر در تع نیاول( 196۳نظر سوپر و همکارانش ) به

 ابد،ییو تکامل م دینمایرشد و نمو م یطیانسان و عوامل مح نیبراثر تعامل ب ،یپندار شتنیخو نیکه ا باشدیدرباره خودش م

 یغلش یپندار شتنیاست مسور  و همکاران معتقدند خو «یشغل یشتن پنداریخو»سوپر  هیدر نظر یگرید یدیمفهوم کل

انتخاب شغل و  یتکامل ریدر مس ایبا انتخاب شغل و حرفه ارتباط دارد و  ینوععبارت است از تمام اعتقادات و تصورات فرد که به

 [.۳]گذاردیحرفه اثر م

 سریاو م یتیمختلف شخص یهاجنبه ییاو، بدون درک و شناسا یدرون یهالیراستا قطعاً شناخت انسان و پتانس نیا در

اشخاص را شناخت،  یهاها و نگرشو برداشت یذهن یربنایباور بود که اگر بتوان ز نیبر ا  ونگید، کارل گوستاو ونخواهد ب

و  یکه افراد تحت سرپرست تیواقع نیکرد. امروزه ا ییدرک و شناسا توانیم رااست  ینیبشیپرقابلیرا که به نظر غ یرفتار

و  انیکارفرما ران،یاز مد یاریبس یمحوله را ندارند و برا یهاتیانجام مسئول یارالزم ب یهاتیو صالح ییکارکنان، توانا یبرخ

خود  اتیو خصوص قیهستند، از عال شغلکه درصدد انتخاب  یاز افراد یبرخ نیشده است. همچن نیآفرها مشکلسازمان

مناسب است و در چه  یلاحزاب چه مشاغ یبرا شانیتیشخص اتیکه خصوص دانندیندارند و نم یروشن و واضح ریتصو

 .باشند یو راض رندیخود را بکار گ یازهایو ن هاییتوانا توانندیم یمشاغل

انتخاب شغل و  یتکامل ریدر مس یخود پنداره شغل ریتأث نهیکارتر در زم دی( ضمن اشاره به عقا196۳و همکارانش) سوپر

با انتخاب شغل و حرفه  ینوعادات و تصورات فرد که بهقعبارت است از تمام اعت یاو حرفه یحرفه معتقدند خودپنداره شغل

با انتخاب شغل  ینوعاست که به یالهیوس یاو حرفه یگفت که خود پنداره شغل توانیانتخاب شغل م ریدر مس ایارتباط دارد و 

 .گذاردیانتخاب شغل و حرفه اثر م یتکامل ریدر مس ایو حرفه ارتباط داشته و 

گر، مشورت  لیراهنما، تسه کینقش  یمشاور شغل کیو مؤثر در رشد افراد است.  ایپو یامر یانهیدر هر زم مشاوره

 ندهیآ یرا برا میتصم نیترمناسب توانندیدارد و افراد بر اساس اطالعات حاصل از مشاوره م یانتخاب شغل نهیدهنده را در زم

 انیم نیغافل شد. در ا ینیدر آموزش کارآفر یمشاوره شغل از نقش دینبا نیبرا(؛ بنا1۳92 ،یآبادعی)شف رندیخود بگ یشغل

عنوان وپرورش بهنقش آموزش انیم نیغافل شد. در ا ینیدر آموزش کارآفر یاز نقش مشاوره شغل دینبا نینقش آموزش و بنابرا

 یجامع علم ۀقشنبا توجه به  وپرورشآموزش شمندانی. متخصصان و اندشودیصدچندان م رگذار،یتأث یمحور توسعه و نهاد

اشتغال کشور در حال و  یاز فضا یقیدق یازسنجیسمت معطوف شوند و ن نیبه ا دیجامعه با یانداز شغلچشم ریکشور و س

 ییشکوفا یسوو مناسب فرزندان کشور به حیصح تیبر پژوهش در جهت هدا یشده و مبتنحساب یهاکرده و گام میترس ندهیآ

در  یو اساس هیاز ارکان اول یکیعنوان دانش آموزان به یو شغل یلیتحص حیصح تیجاکه هدانبردارند. ازآ یشغل یهادر عرصه

مشاوره  یبوم یبر الگوها دیبا تأک ژهیوراستا به نیمناسب و درست در ا یزیرو برنامه تیریمد شود،یبازار کار محسوب م میتنظ

 [.4]است خورداررب یاژهیو تیاهم ازورسوم جامعه متناسب بافرهنگ و آداب یشغل

دارد که به  یریگمیو تصم ازهاین ،یپندار شتنیخو ،یهدفمند ،ییایپو یپنج محور اصل یآبادعیشف یچند محور یالگو

است و در برابر  تیحرکت و تالش و فعال یبه معن ییایمعلمان مؤثر باشند. پو یشغل زشیدر انگ توانندیهرکدام م رسدینظر م

 ست،یبه انجام رساندن کارها ن وهیفن و ش ایمکتب و  کی ای هینظر کیگروه  ییایقرار دارد پو یتکحریو سکون و ب ییستایا

ها در و گسسته افراد در درون گروه وستهیاست که براثر کنش مقابل پ یادهیچیوانفعاالت پبلکه همان تحرک و تحول و فعل
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از احساس حقارت و  خواهدیاشتغال م یقاز طر نیاست که ا آن یبه معنا یها وجود دارد. هدفمندها و همه گروههمه زمان

بپردازد،  انیمطلوب با اطراف یتوسعه روابط اجتماع جادیو استقالل برسد و به ا یرها شود و به احساس برتر گرانیبه د یوابستگ

یب ای ارو اعتب تیها، اهمضعف ای هاییها، تواناشکست، ارزش ای تیموفق یهانهیاست که فرد در زم یقضاوت یپندار شتنیخو

و  نیوالد دینگرش و عقا گذرانندیرا م یزیآمتیموفق یمثبت دارند زندگ یپندار شتنیکه خو یخوددارند، افراد یاعتبار

( 1۳87) یانیدر پژوهش فاضل قاض [.5]مؤثرند  یپندار شتنیخو لیدر تشک یاجتماع - یشخص قیو همکاران و عال گرانید

مشاوران زن  ینشان داد که خودپنداره شغل جیقرار داد و نتا یمشاوران را موردبررس یل بر خودپنداره شغلرمنبع کنت نیرابطه ب

 هیاول متوسطه اروم هیدانش آموزان دختر پا یخود رو ی( در پژوهش1۳89است. )محمد و ندا  شتریاز مردان ب یطور معناداربه

و  یرغبت شغل نیکه ب افتیدست جهینت نیبه ا یلیو تحص یه و رغبت شغلربر خودپندا یلیتحص ،یشغل یزیردر مورد اثر برنامه

بودند  دهیآموزشی را ند نیکه ا یآموزانقرار داشتند با دانش یشغل یزیرآموزش برنامه ریکه تحت تأث یآموزاندانش یلیتحص

و پندار  دیحرفه مناسب با عقا یسوبه تیبر هدا یشغل یزیربرنامه حیآموزش صح ریاز تأث یحاک جهینت نیتفاوت معنادار بود، ا

 ریو غ نیزنان کارآفر یاو خودپنداره حرفه تیمقایسه خالق»عنوان به گریدر پژوهش د(. 1۳84 ،یکامران یریافراد است )پ

 قدندتعاست. سوپر و همکارانش م نیاز زنان غیر کارآفر شتریب نینشان داده شد که خود پنداره زنان کارآفر« کرمانشاه نیکارآفر

در  ایبا انتخاب شغل و حرفه ارتباط دارد و  ینوععبارت است از تمام اعتقادات و تصورات فرد که به یشغل یپندار شتنیخو

 [.11] گذاردیانتخاب شغل و حرفه اثر م یتکامل ریمس

 یاو حرفه یلغانتخاب شغل و حرفه معتقدند خودپنداره ش یتکامل ریدر مس یخودپنداره شغل ریتأث نهیکارتر  درزم 

 توانیانتخاب شغل م ریدر مس ایبا انتخاب شغل و حرفه ارتباط دارد و  ینوععبارت است از تمام اعتقادات و تصورات فرد که به

 یتکامل ریدر مس ایبا انتخاب شغل و حرفه ارتباط داشته و  ینوعاست که به یالهیوس یاو حرفه یگفت که خود پنداره شغل

الزم  یهاتیو صالح ییکارکنان، توانا یو برخ یکه افراد تحت سرپرست تیواقع نی. امروزه اگذاردیه اثر مفانتخاب شغل و حر

 نیشده است. همچن نیآفرها مشکلو سازمان انیاکارفرم ران،یاز مد یاریبس یمحوله را ندارند، برا یهاتیانجام مسئول یبرا

که  دانندیندارند و نم یروشن و واضح ریخود تصو اتیو خصوص قیعال که در صدد انتخاب شغل هستند، از یاز افراد یبرخ

 ارخود را بک یازهایو ن هاییتوانا توانندیم یمناسب است و در چه مشاغل یاحراز چه مشاغل یبرا شانیتیشخص اتیخصوص

 تیرضا زانیر هستند، مابرخورد یخوب یکه از خودپنداره شغل یها نشان داده است افرادپژوهش, [6]باشند  یو راض رندیگ

که  دهدینشان م هاژوهشپ نیهمچن .برخوردار هستند یشتریب ییاز کارا زیاز شغل خود داشته و در شغل خود ن یشتریب

ارتباط مناسب با  یبرقرار ییبهتر برخوردار و توانا یبرخوردار هستند از سالمت روان یمناسب یکه از خودپنداره شغل یافراد

 ،ینیرباال )اسکتر و اسک یشغل یها به رابطه بین خودپنداره مثبت با خودکارآمدپژوهش نیهمچن. [7]دارند  خانواده را یاعضا

 یبه بررس یقیدر تحق( 1۳89) یو کرم یشفیع آباد ،یادیص. [8]اند کردهاشاره یو تعهد سازمان یاسترس شغل( 2010

 یتوانمندساز زانیتوماس والهوس بر م یشناخت مثالو  یآبادعیبر مدل چندمحوری شف یدو برنامه آموزش مبتن یاثربخش

تأثیر  یتوانمندساز شیبر دو مدل برافزا یمبن ینشان داد برنامه آموزش جیقراردادند. نتا سهیمقا دمشاوران مور یشناختروان

 ،یآبادعیشف ،یرمشاهده نشده است. فک یدو روش تفاوت معنادار نیا یرگذاریتأث زانیم نیداشته اما ب یمثبت و معنادار

 ینیکارآفر یهامهارت یرا رو یآبادعیشف یچند محور لگوا وهیبه ش یمشاوره شغل یاثربخش یپژوهش یط( 1۳90پور ) ینوران

یم ینیکارآفر یهامهارت شیموجب افزا یآبادعیشف یو متوجه شدند که الگو چند محور دندیزنان سرپرست خانوار سنج

 [.9]شود

 انیمرب یشغل زشیبر انگ یزندگ یهابا مهارت یآبادعیشف یچند محور یبا عنوان تلفیق الگو یشپژوه( 1۳9۳) یدهقان 

مهد شده  انیمرب یشغل زشیانگ شیدو الگو موجب افزا نیا قینشان داد که تلف جیشهرستان نورآباد انجام داد. نتا مهدکودک

دانش آموزان دختر مقطع  یپندار شتنیرا بر خو یداآبعیشف یچند محور یوالگ یاثربخش یدر پژوهش( 1۳9۳) انیاست عماد



 

 4 

 یآبادعیشف یچند محور یالگو ینایبر م یکه مشاوره شغل دیرس جهینت نیکرد و به ا یتهران بررس 2منطقه  رستانیچهارم دب

 [.10]ستامؤثر بوده  یو اخالق یوخو، آموزش و عضالنو خلق یاجتماع یهادر خرده آزمون یشغل یپندار شتنیخو شیدر افزا

 یآبادعیشف یچند محور یآموزش الگو ریتأث یبررس نهیدرزم یدهنده خأل پژوهششده که نشانانجام قاتیبا توجه به تحق حال

 یکار رو تیموجود و اهم یپژوهش یآموزان است لذا پژوهش حاضر به دنبال رفع کمبودهادانش یپنداره شغل شتنیبر خو

پنداره  شتنیبر خو یآبادعیشف یچند محور یالگو ایاست که آ یشغل یندارپ شتنیخو نهیدرزم یاحرفه یفن یهاهنرستان

 دارد؟ یمعنادار ریتأث دونکناریشهرستان فر یاحرفهیفن یهاآموزان هنرستاندانش یشغل

 روش انجام تحقیق -2
پژوهش جامعه  نیت. اسا شیآزمون و گروه کنترل و آزماپس آزمونشیبا پ یشیآزما مهین قیپژوهش روش تحق نیدر ا

صورت آموز بهدانش 40منظور  نی. بدباشدیم دونکاریشهرستان فر یاحرفه یآموزان هنرستان فنپژوهش موردنظر دانش یآمار

 8در معرض  شیو کنترل قرار گرفتند. بعد  گروه آزما شیآزما ینفر 20و در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه  یتصادف

مدرسه را  جیرا یهاقرار گرفتند و گروه کنترل آموزش یآبادعیشف یچند محور یزش بر اساس الگووآم یاقهیدق 90جلسه 

 یهااز گذشت دوره داز هر دو گروه به عمل آمد. بع یشغل یپندارشتنیخو یابیارز آزمون،شیکردند. در مرحله پ یسپر

انجام شد. پس از  یشغل یپندارشتنیخو یابیزرا گریو کنترل( بار د شینفر )گروه آزما 40 یذکرشده از تمام یآموزش

پژوهش و از آمار  یرهایمتغ یفیتوص یهاشاخص یبرا یفیو از آمار توص دیگرد Spssافزار ها وارد نرماطالعات، آن یآورجمع

 یوگرافماستفاده شد. اطالعات د قیهدف مورد نظر تحق یبررس یبرا انسیکووار لیوابسته تحل یت مونو به کمک آز یاستنباط

 است. 2و  1جدول  مطابق یآبادعیشف یچند محور یآموزش یو مباحث مربوط به الگو

 

 یآبادعیشف یشغل یپندار شتنیخو یچند محور یجلسات الگو-2-1

به انتخاب  یو تکامل یرشد یالگو نگرش نیاست. ا شدهارائه یآبادعیشفانتخاب شغل توسط عبداهلل  یچندمحور یالگو

و  ازهاین یخودپنداره و ارضا ریتأثکه تحت  داندیم یزندگ وهیو هدفمند در درون ش ایپو یندیب شغل را فرااشغل دارد. انتخ

 قرار دارد. یریگمیتوان تصم

 یآبادعیشف.الگوی آموزشی چند محوری 1جدول

 توضیح جلسه جلسه

رد اهداف، نحوه اجرای جلسات و مفاهیم الگوی چند محوری و توضیح در مو آزمونشیپاجرای  اول

 آبادیشفیع

 مفهوم خویشتن پنداری شغلی دوم

 مثبت پنداره خویشتن تقویت و شغل انتخاب در آن نقش و پنداره شتنیخو بر مؤثر عوامل سوم

 خالق تفکر هایمهارت زمینه در هازیرگروه در تمرین و شغلی یریگمیتصم مراحل و دهندهلیتشک عوامل چهارم

 تفکر انتقادی و

 نقش ان در موفقیت در شغل آینده و پنداریخویشتن پنجم

 بندی و در نهایت اجرای پس آزمونالسه جلسات قبل و جمعج ششم
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 ابزارهای سنجش -3
 

هر پرسش  است که یشغل یهارغبت نهیپرسش در زم 18پرسشنامه شامل  نیسوپر: ا یشغل یپندارشتنیپرسشنامه خو

و حداکثر آن  18حداقل نمره کل  ضمناًحداکثر نمره را در سؤال دارا است.  5 نهیحداقل نمره و گز 1 نهیدارد. گز نهیآن پنج گز

دارد و  یو خودپنداره شغل هاییتوانانسبت به  یاست که خودپنداره مثبت نیا انگریباشد ب شتریب 45است و اگر نمره فرد از  90

است  آمدهدستبهآن  برای ٪74 ییایپا بیکرانباخ ، ضر یو با استفاده از آلفا شدهانجام ییبازآزما قیاز طر پرسشنامه ییایپا

 ییایو پا ییدر مورد روا نی(. همچن1991،  لیبراست ) دشدهییتأسوپر  قیاعتبار پرسشنامه از طر نی(. همچن1972،  ای)زاسار

کرده است و با  نییو دالور تع یآبادعیشفتأیید  قیسشنامه را از طرپر یصور یی( روا1۳76) ییگفت توسط رضا دیآن با

 .[12]آن بدست آورده است برای را ٪76معادل  ییایپا بیکرانباخ ضر یاستفاده از آلفا

 های تحقیقیافته -4
 ها. اطالعات توصیفی آزمودنی2جدول

 گروه کنترل گروه آزمایش 

 عیارانحراف م میانگین انحراف معیار میانگین 

 4148/0 905/15 ۳605/0 9/15 سن

 5249/1 860/16 5/1 41/17 معدل

 
.  دهدیآموزان را نشان مدانش یلیشامل سن و معدل تحص یجمعت شناخت یرهایو درصد متغ یفراوان عیتوز 1جدول 

 .آمده است 2در جدول  شدهیبررس یفیتوص یهادر ادامه شاخص

 آموزاندانش یشغل یپندار شتنیبر خو یآبادعیشف یرچند محو یالگو یاثربخش ییشناسا یبرا

 

گیری به تفکیک گروه ..میانگین و انحراف استاندارد نمرات خویشتن پنداره شغلی در دو مرحله اندازه.3جدول

 آزمایش و کنترل

 آزمونپس آزمونشیپ  

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین متغیر گروه

شتن پنداره خوی آزمایش

 شغلی

95/29 0746/7 4/75 2296/8 

 8758/8 4/۳1 0۳96/5 65/۳5 کنترل

 

و  شیگروه آزما یبرا یپنداره شغل شتنیخو رینمرات متغ اریو انحراف مع نیانگیمربوط به م یفیآمار توص 2در جدول 

نمرات گروه  نیانگیم شودیمشاهده ماست. همانطور که  شدهداده( نشان آزمونپسو  آزمونشیپکنترل در دو مرحله سنجش )

نمرات  شیشاهد افزا شیدر گروه آزما کهیدرحال دهدیرا نشان نم یادیآزمون تفاوت ز شیپبهنسبت  آزمونپسکنترل در 

 .میآزمون هست شیپبهنسبت  آزمونپسدر  یپنداره شغل شتنیخو

 اثر دارد؟ دونکناریشهرستان فر یاو حرفه یفن وزانآمدانش یشغل یپندار شتنیبر خو یآبادعیشف یچند محور یالگو ایآ

 یشغل یپندار شتنیخو شیبرافزا یآبادعیشف یچندمحور یبر الگو یمبتن یبرنامه آموزش یاثربخش یبررس منظوربه

ه در وابست ریمتغ انسیوار یهمگن یآزمون بررس نیاز استفاده از ا شیاستفاده شد. پ انسیکووار لیاز آزمون تحل آموزاندانش
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آزمون در  نیا یمربوط به اجرا جیاست. نتا شدهاستفاده نیفرض از آزمون لو نیا یبرقرار یبررس یکه برا باشدیها مگروه نیب

 مشخص شده است. ۳جدول 
 هابرابری واریانس برای لوین آزمون نتایج .4جدول

 رفتار کل 

 496/1 لووین Fنسبت 

 1 درجه آزادی اول

 ۳8 درجه آزادی دوم

 229/0 داریسطح معنی

 

 

است  05/0بزرگتر از  شدهمحاسبه یداریسطح معن هایپنداره آزمودن شتنی( مشخص است در نمره خو۳در جدول) گونههمان

 آزمونشیپبرابرند و شرط  باهمنمره  نیدو گروه در ا یهاانسیوار یعنی شودیم دییتأنمره  نیدر ا نیلو Fلذا فرض صفر 

 استفاده نمود. انسیکووار لیتحل از توانیبرقرار است لذا م انسیکووار لیتحل

 
 آبادی و خویشتن پنداره شغلی در گروه آزمایش و کنترلهای الگوی چند محوری شفیع.خالصه محاسبات اثر بین آزمودنی5جدول

متغیرهای 

 وابسته

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

ضریب  F sigآماره 

 تاا

خویشتن 

پنداری 

 شغلی

اثر پیش 

 آزمون

997/242 1 997/242 5۳9/۳ 068/0 087/0 

اثر متغیر 

 مستقل

۳47/17511 1 ۳47/17511 026/255 000/0 87۳/0 

  665/68 ۳7 60۳/2540 خطا

 

 

خطا  زانیم با در نظر داشتن یپنداره شغل تنینمرات خوش یهایآزمودن نیخالصه محاسبات اثرات ب 5با توجه به جدول 

یم جهیدرنتکوچکتر است  05/0 ی( از خطا000/0) هاینمره کل آزمودن یبرا آمدهدستبه ی( سطح معناداریفرد یهاتفاوت) 

 د.دار ریتأث هایآزمودن یپنداره شغل شتنیبر خو یآبادعیشف یچند محور یالگو یگفت اجرا توان

وپس آزمون استفاده  آزمونشینمرات پ نیتفاوت ب سهیت مقاهمبسته جه یها از آزمون تگروه یدودوبه یبررس جهت

 شده است.
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 ها..مقایسه بین گروهی آزمودنی6جدول

 t انحراف استاندارد میانگین مرحله متغیر

 درجه آزادی

p-value 

خویشتن 

 پنداری شغلی

پیش

 آزمون
8/۳2 7147/6 885/4 

۳9 
000/0 

 

 

 یریگجهیبحث و نت -1-4
و  یفن آموزاندانش یشغل یپندار شتنیبر خو یآبادعیدکتر شف یچند محور یالگو ریتأث یررسپژوهش ب نیهدف از ا

با طرح  یشیآزما مهین قیتحق نیانجام گرفت روش ا 1401در سال  شیآزما نیبوده است ا دونکاریشهرستان فر یاحرفه

 یاحرفه یفن یهاآموزان هنرستانرا دانش قیتحق نیا یآمار معهو کنترل بوده است. جا شیوپس آزمون گروه آزما آزمونشیپ

در دسترس انتخاب و  یتصادف یریگنفر به روش نمونه 40جامعه تعداد  نیکه از ا دهدیم لیتشک دونکناریشهرستان فر

 آوردند یترنییپا رهافراد که نم نینفر از ا 20از  یپنداره شغل شتنیپرسشنامه خو لیقرار گرفتند. پس از تکم موردمطالعه

 90جلسه آموزش 6 شیگروه آزما یشدند. برا دادهیجاهم در گروه کنترل  یقرار گرفتند و مابق شیانتخاب و در گروه آزما

آموزش، آزمون  انیانجام نشد. پس از پا یابرگزار شد و در گروه کنترل مداخله یآبادعیدکتر شف یچند محور یالگو  یاقهیدق

بر  یآبادعیشف یچند محور ینشان داد که الگو جیشد. نتا لیوتحلهیتجزب مناس یها آماربرگزار شد. سپس داده

 .دارد یمعنادار ریتأث یشغل پندارهشتنیخو

 یهایخودپنداره است که به خود نی. اباشدیم شدهختهیبرانگ یاساس همه رفتارها عنوانبه یشغل یپندارشتنیخو

اعمال  یالزم برا یهازشیانگ تواندیممکنه م یخودها نیو ا کندیم ییسارا شنا هاآنو  کردهاشارههر فرد  تیممکنه در شخص

. شودیم یزیرهیپا طیبلکه در واکنش تعامل با مح باشدینم یدیتجر ی. خودپنداره امردیدر افراد را خلق نما ازیموردن یرفتارها

. باشدیم رییتغ نیبودن ا ریپذامکان دیمؤ زین یدایز قاتیکندو تحق دایتطابق پ یطیو با هر شرا ابدی رییتغ تواندیم نیبنابرا

 تیریچون، تعارضات مد یباشد و بر مسائل رگذاریتأث زانآمودانش ندهیآ یدر زندگ تواندیم نیهمچن یشغل یپندار شتنیخو

است که  ییوالگ ،یآبادعیشف یچند محور یو کسب درآمد اثر بگذارد. الگو یشغل یهادهیا ،یشغل تیاوقات فراغت، رضا ،یمال

دارد. در  ندهیدر شغل آ یو تکامل یدر شغل را خود جمع کرده و نگرش رشد شرفتیجهت رشد و پ هاهیاکثر نظر یارکان اصل

در  یپنداره شغل شتنیقدرت و خو ،یو آزاد کنندیآموزان توجهات را به سمت خود معطوف مدانش  موردنظر یآموزش یالگو

 یمجدد زندگ یدر طراح نندیبیرا م یآباد یعشف یچند محور یکه الگو یآموزاندانش نیچن. همشودیم نیدر آنان تمر ندهیآ

 .کندیشغل خود کمک م ریمنابع در مس نیا نیشناخت منابع و تام یها برابه آن نیو ا شوندیتوانمند م شتنیخو

گفت علت  توانیم یشغل یرپندا شتنیبر خو یآبادعیشفانتخاب شغل  یچندمحور یآموزش الگو یاثربخش نییدر تب 

و  ییایبا پو توانیمدانش آموزان را   یپندار شتنیبر خو یآبادعیشفانتخاب شغل  یچندمحور یآموزش الگو یاثربخش

دانش آموزان  بیترت نینسبت داد. بد یآبادعیشف یمحور دچن یتوجه به الگو نیهمچن ازها،یو ن یریگمیتصم ،یهدفمند

 .ندارند یشغل یپندار شتنیخو تیتقو نهیدر زم یشتریب یهانیتمر

صورت گرفته در خصوص تعمیم  دونکناریدانش آموزان دختر کالس دهم شهرستان فر انیپژوهش حاضر در م ازآنجاکه 

 عنوانبهشود. استفاده از پرسشنامه  یشهرها خوددار گریبه دانش آموزان د جیعمل شود و از تعمیم نتا اطیبااحت یستیبا جینتا
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 صورتبههم  توانستیمپژوهش  نیرا به همراه دارد. ا یحاصل از خود گزارش ده یاطالعات که امکان خطا یبزار گردآورتنها ا

از موانع و  یکینبود و  ایامکان در پژوهش حاضر مه نیمصاحبه ا طینبود شرا لی( انجام شود، اما به دلیبی)ترک یفیو ک یکم

بوده  دونکناریکالس دهم شهرستان فر ترمحدود به دانش آموزان دخ قیونه تحقمورد بود. حجم نم نیپژوهش ا یهاتیمحدود

از  ندهیآ یهاپژوهشدر  -اجرا شود.  زین گرید یهافرهنگشهرها و  گریمشابه در د یهاپژوهش تیمحدود نیرفع ا یاست، برا

 ربهت یریگجهینتو  ترقیعم لیمکان تحلکه ا یآمار تردهیچیپ یهاروش(، حجم نمونه باالتر و یو کم یفی)ک یبیترک یهاطرح

 یآموزش الگو ،یریگیبا در نظر گرفتن مرحله پ ،یآت یهاپژوهشدر  شودیم شنهادی، استفاده شود. پکنندیمرا فراهم 

دانش آموزان کالس  یشغل یپندار شتنیخو زانیبر م جینتا یشود تا ماندگار یدر طول زمان بررس یآبادعیشف یچندمحور

 شود. دهم مشخص

 قیتحق شنهاداتیپ -2-4
 یشغل یپندار شتنیخو یبررس یبرا یآبادعیشفانتخاب شغل  یچندمحور یاز آموزش الگو شودیم شنهادیپ

 شود. یبررس زین تیجنس ریتأثاستفاده شود و در آن پژوهش از هر دو جنس )هم دختر و هم پسر( استفاده شود و  آموزاندانش

 اندرکاراندستدانش آموزان به   یشغل یپندار شتنیبر خو یآبادعیشف یچندمحور یوبا توجه به کارآمد بودن الگ 

آموزش و آماده  یبرا یآبادعیشف یچند محور یالگو یرانیو ا یبوم یالگو نیاز ا شودیم شنهادیپ وپرورشآموزشسازمان 

خاب رشته در دوره متوسطه استفاده کنند و دانش آموزان در آستانه انت یلشغ ییافزا یکردن دانش آموزان در جهت بهبود آگاه

 یهاکارگاه یبرگزار قیدانش آموزان از طر نیا یبرا ژهیو یهابرنامهفوقدر قالب  ایتابستان  امیدر اوقات و فراغت آنان در ا

 .رندیبهره بگ یشفیع آباد یچندمحور یاز الگو یآموزش

 های تحقیقمحدودیت -5
 چکمنطقه کو کی یآن رو یاجرا لیها به دلمدارس و شهرها و نمونه ریبه سا هاافتهی یریپذمیعدم تعم

 .هایآزمودن یبر زندگ رگذاریتاث یرهایمتغ هیکنترل کل عدم

را به  یدهخود گزارش یابزارها یهاتیکه محدود هایسنجش آزمودن یاز ابزارها یکیاز پرسشنامه به عنوان  استفاده

                                                                                                                                          همراه دارد
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 استان البرز. تهران: طلوع دانش، چاپ اول. ی( .اطلس مشاغل بوم1۳91ع. ) ،یم ؛و چابک ،یامیم؛  ،یلخچیا یجواد-4

و  ستیواضافات(. تهران: رشد، چاپ ب یکل دنظریتخاب شغل )با تجدان یها هیو نظر یو مشاوره شغل یی(. راهنما1۳92ع. ) ،یآباد عیشف-5

 پنجم .
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 تیرضا یبا شادکام یتیشخص یها یژگیرابطه و(. »1۳95رضوان ) ،یناظر، محمد؛ نعمت اله زده، کاظم و صدر محمد ده؛یخطیب، حم-6

 ,1161-1180: (4)14 ،یفرهنگ سازمان تیریمد هی، نشر«عصر رفسنجان یکارکنان دانشگاه ول نیب یشغل

زنان متاهل اداره آموزش و پرورش شهر  ییزناشو تیرابطه خودپنداره و احساس مثبت به همسر با رضا(. »1۳95حسن ) ا،یباقرن-7

 ,62-45(: 2) 5، مجله سالمت روان، «بجنورد

8-Weng, Q., McElroy, J. C., Morrow, P. C., & Liu, R. (2010). Therelationship between career growth and 

organizational commitment. Journal of vocational behavior, 77(3), 391-400. 

 

 .کمیو  ستی، چاپ ب ی. تهران: مرکز نشر دانشگاه یمشاوره و روان درمان یها هی(. نظر1۳92غ. ) ،یع ؛ و ناصر ،یشفیع آباد-9

دانش  یشغل یپندار شتنیبر خو یآباد عیشف یچند محور یالگو کردیر روب یمبتن یمشاوره شغل ی( اثر بخش1۳9۳) ی، کبر انیعماد-10

 قاتیواحد علوم و تحق یارشد مشاوره دانشگاه آزاد اسالم ینامه کارشناس انی، پا یشهردار 2منطقه  رستانیآموزان دختر مقطع چهارم دب

 .تهران

نامه  انیشهر کرمانشاه. پا نیکار آفر ریو غ نیدر زنان کار آفر یو خودپنداره حرفه ا تیخالق سهی(. مقا1۳86) هیمرض ،یکامران یریپ-11

 .ییارشد چاپ نشده، دانشگاه عالمه طباطبا یکارشناس

 یبر نگرش نسبت به بازار کار و خودپنداره شغل یبه روش کلوپ شغل یابیکار یآموزش مهارتها ی(. اثربخش1۳84اهلل. ) بی، حب یاکبر-12

ارشد چاپ نشده، دانشگاه  ینامه کارشناس انی. پاشابوریوزارت کار در ن یابیمراجعه کننده به مراکز کار مرد یدانشگاه النیفارغ التحص

 تهران. ییعالمه طباطبا

 


