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Introduction: The aim of this s tudy was 
to inves tigate the Career Choice Model 
based on SCCT among Iranian high 
school s tudents. This model pays atten-
tion to the role of personal factors (self-
efficacy and outcome expectations) and 
social factors (social barriers and social 
supports) in shaping the interes ts and 
occupational consideration. SCCT was 
developed to unders tand the processes 
that people form their interes ts, make 
choices, achieve performances of vary-
ing quality, and persis t at academic and 
career relevant endeavors. Based on 
Bandura’s (1986) General Self-efficacy 
Theory and Hackett and Betz’s(1981) 
Career Self-efficacy Theory, SCCT fo-
cuses on interaction among person, en-
vironmental, and behavioral influences 
in academic and career development. 
Among personal variables, this theory 
emphasizes on the central role of self-
efficacy, outcome expectations, and 
goals. SCCT is equally concerned with 
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ــدل  ــی م ــر بررس ــق حاض ــدف تحقی ــه: ه مقدم
انتخــاب شــغلی )نظریــه شــناختی-اجتماعی مســیر 
ــی  ــتانی ایران ــر دبیرس ــوزان پس ــغلی( در دانش آم ش
بــود. در ایــن مــدل بــه نقــش عوامــل فــردی 
)خودكارآمــدی مســیر شــغلی و نتایــج مــورد انتظار( 
ــع  ــی و موان ــت اجتماع ــی )حمای ــل اجتماع و عوام
اجتماعــی( در رابطــه بــا رغبتهــای مســیر شــغلی در 
مشــاغل انتخابــی توجــه شــده اســت. بنیــاد نظــری 
ــد  ــخصیتی هالن ــپ ش ــش تی ــاس ش ــق براس تحقی
)واقع گرایــی، جســتجوگری، هنــری، اجتماعــی، 
تهــوری و قــراردادی( و نظریــه شــناختی- اجتماعی 
ــی  ــناختی- اجتماع ــه ش ــود. نظری ــغلی ب ــیر ش مس
مســیر شــغلی بــا هــدف فهــم اینكــه چگونــه افــراد 
ــدام  ــاب و اق ــه انتخ ــت ب ــان دس ــن رغبتهایش از بی
می زننــد و در انتخابهــای خــود پافشــاری می كننــد، 
ــدی  ــه خودكارآم ــا نظری ــق ب ــت. مطاب ــكل گرف ش
عمومــی بنــدورا و نظریــه خودكارآمــدی مســیر 
شــغلی هكــت و بتــز، نظریــه شــناختی- اجتماعــی 
مســیر شــغلی بــه تعامــل بیــن فــرد، محیــط و رفتــار 
كــه در رشــد تحصیلــی و مســیر شــغلی تأثیــر دارد 
ــردی،  ــای ف ــن متغیره ــت. در بی ــده اس ــز ش متمرك
بــر نقش محــوری خودكارآمــدی،  نظریــه  ایــن 
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variables, such as environmental sup-
ports and barriers. Much of the extant 
SCCT research has operationalized the 
content of people’s career interes ts or 
choices using RIASEC theme. Holland 
(1985, 1997) divides both people and 
environments into some combination of 
six interes t domains. These six domains 
are hexagonally organized, and include 
Realis tic (e.g., outdoors, mechanical), 
Inves tigative (e.g., science, math), Ar-
tis tic (e.g., art, language), Social (e.g., 
helping, teaching), Enterprising (e.g., 
selling, business) and Conventional 
(e.g., details, clerical), collectively 
known as RIASEC. SCCT consis ts 
of four interrelated models of interes t 
development, choice-making, perfor-
mance, and satisfaction. Key variables 
in SCCT’s choice model include self-ef-
ficacy, outcome expectations, interes ts, 
environmental supports and barriers, 
and choice goals and actions. More re-
search involving non-Wes tern samples, 
collectivis t cultures, and developing 
countries is needed. 
Method: Through a clus ter sampling 
method, 650 Iranian high school male 
s tudents living in Isfahan , Iran were 
selected. Participants answered to the 
ques tions about self-efficacy, outcome 
expectations, interes t and occupational 

ــن  ــد دارد. ای ــداف تأكی ــار و اه ــورد انتظ ــج م نتای
رویكــرد همچنیــن بــر متغیرهایــی چــون عوامــل و 
موانــع محیطــی توجــه دارد. بیشــترین گســتره ایــن 
ــا انتخــاب  ــغلی ی ــای مســیر ش ــر رغبته ــرد ب رویك
ــد  ــه هالن ــخصیتی نظری ــپ ش ــش تی ــطه ش به واس
ــه  ــوده اســت. هالنــد، افــراد و محیــط شــغلی را ب ب
ــه به صــورت  ــد ك ــه تقســیم بندی می كن شــش حیط
اســت،  شــده  مطــرح  ضلعــی  شــش  مدلــی 
واقع گرایــی  تیپهــای  شــامل  كــه  بدین صــورت 
)به طــور مثــال، محیط هــای كاری بیرونــی و یــا 
ــال،  ــور مث ــای مكانیكــی(، جســتجوگر )به ط مهارته
ــی(،  ــای ریاض ــی و مهارته ــای كاری علم محیط ه
كاری  محیط هــای  مثــال،  )به طــور  هنــری 
ــور  ــی )به ط ــی(، اجتماع ــای زبان ــری و مهارته هن
مثــال، محیط هــای كاری یاری گــر و مهارتهــای 
آموزشــی(، تهــوری )به طــور مثــال، محیط هــای 
كاری فروشــندگی و مهارتهــای تجــارت(، قراردادی 
و  جزیــی  كاری  محیط هــای  مثــال،  )به طــور 
ــناختی-  ــه ش ــت. نظری ــی گری( اس ــای منش مهارته
ــم  ــدل ه ــار م ــامل چه ــغلی ش ــی مســیر ش اجتماع
وابســته، یعنــی مدلهــای رغبــت، انتخــاب، عملكــرد 
ــار بخشــیدن بیشــتر  و رضایــت اســت. جهــت اعتب
بــر ایــن نظریــه بــر مطالعــات بــرای جوامــع 
ــی  ــی، جوامع ــر غرب ــع غی ــه جوام ــف از جمل مختل
ــال  ــع در ح ــد و جوام ــرا دارن ــگ جمع گ ــه فرهن ك

ــت. ــده اس ــد ش ــعه تأكی توس
ــتانی  ــر دبیرس ــوزان پس ــه دانش آم روش: از كلی
ــه روش  ــوز ب ــداد 650 دانش آم ــان تع ــهر اصفه ش
نمونه گیــری خوشــه ای چنــد مرحلــه ای انتخــاب و 
ــق اجــرا شــد. پرسشــنامه های  پرسشــنامه های تحقی
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تحقیــق شــامل پرسشــنامه دموگرافیــك و مجموعــه 
اجتماعــی  شــناختی-  مــدل  پرسشــنامه های 
ــامل  ــنامه ها ش ــن پرسش ــه ای ــود ك ــغلی ب ــیر ش مس
پرسشــنامه رغبتهــای مســیر شــغلی، خودكارآمــدی 
مســیر شــغلی، نتایــج مــورد انتظــار شــغلی و 
ــود و همین طــور دو پرسشــنامه  ــی ب مشــاغل انتخاب
ــم اجــرا  ــی ه ــع اجتماع ــی و موان ــت اجتماع حمای
شــد. روایــی و پایایــی ایــن مجموعــه پرسشــنامه ها 
ــد  ــورد تأیی ــات پیشــین م ــق و تحقیق ــن تحقی در ای
قــرار گرفتــه اســت. بــرای بررســی پایایــی مقیاســها 
از روش آلفــای كرونبــاخ بــا اســتفاده از نــرم افــزار 
 SPSS-22و بــرای بررســی بــرازش مــدل از نــرم 
ــن  ــت. در ای ــده اس ــتفاده ش ــزار Amos-16 اس اف
پژوهــش، مــدل انتخــاب كــه متغیرهــای رغبتهــای 
مســیر شــغلی، خودكارآمــدی مســیر شــغلی و 
نتایــج مــورد انتظــار در آن نقــش دارنــد و همچنیــن 
مــدل رغبتهــای مســیر شــغلی كــه متغیرهــای 
خودكارآمــدی مســیر شــغلی و نتایــج مــورد انتظــار 
ــخصیتی  ــپ ش ــش تی ــطه ش ــد به واس ــش دارن نق
مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. همچنیــن هــدف 
ــل و  ــش عوام ــی نق ــر بررس ــق حاض ــر تحقی دیگ
موانــع محیطــی در اهــداف شــغلی افــراد از طریــق 
رابطــه آنهــا بــا خودكارآمــدی اســت. فرضیــه ای كــه 

ــرا مطــرح كــرده اســت. ــدورا آن بن
ــدار  ــق، مق ــدل تحقی ــش م ــر ش ــا: در ه یافته ه
شــاخصهای مجــذوركای )x2(اعــداد كوچــك و 
قابــل قبولــی بودنــد. همچنیــن مقادیــر شــاخصهای 
 )GFI( نیكویــی بــرازش ،)CFI(برازندگــی تطبیقــی
ــرم  ــده )AGFI( و ن ــل ش ــرازش تعدی ــی ب ، نیكوی
ــت  ــتر از 0/90 به دس ــی )NFI( بیش ــدة برازندگ ش

consideration and social supports and 
barriers with regard to the Holland’s 
(1997) RIASEC themes: Realis tic, 
Inves tigative, Artis tic, Social, Enter-
prising and Conventional. The present 
s tudy examined the fit of the choice 
model(Lent et al., 1994), which incor-
porates the interes t model(Lent et al., 
1994) to the RIASEC themes and tes ted 
SCCT’s specific hypotheses that are (a) 
self-efficacy is predictive of outcome 
expectations; (b) self-efficacy and out-
come expectations jointly predict in-
teres ts; (c) self-efficacy and outcome 
expectations predict s tudents’ choice 
consideration (goals), both directly and 
indirectly, through interes ts; and (d) so-
cial supports and barriers account for 
unique variance in choice consideration, 
above and beyond the other predictors. 
Also, it tes ted Bandura’s (1999, 2000) 
hypothesis that environmental supports 
and barriers are linked to choices indi-
rectly through self-efficacy.
Findings: To examine the fit of model 
AMOS-16 was used. Results showed 
that integrated interes t-choice model 
fitted the data well with regard to RI-
ASEC themes. Indexes of CFI, GFI, 
AGFI, NFI, RMSEA were good for the 
model. Results showed that self-effi-
cacy and outcome expectations jointly 
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predict interes ts, and interes ts medi-
ate the relations between self-efficacy 
and outcome expectations and occupa-
tional consideration. Social supports is 
related to occupational consideration 
indirectly (through self-efficacy) rather 
than directly unless in R type. In this 
s tudy, there was a significant relation-
ship between outcome expectations and 
interes ts to occupational consideration. 
However, the relationship between self-
efficacy and occupational consideration 
was weak and non-significant. Results 
showed that interes t did mediate the 
relations between self-efficacy and out-
come expectations and occupational 
consideration with regard to the RIA-
SEC themes, also between self-efficacy, 
outcome expectations, and interes ts. 
Findings showed the relationship be-
tween social supports and barriers to 
occupational consideration was small 
and non-significant with regard to the 
RIASEC themes.
Discussion: The fitness of this model 
in this s tudy was good and it was simi-
lar to s tudies in Portugal (2010) and in 
Italy (2003) by Lent et al.. According 
to SCCT’s choice model hypotheses 
(Lent et al., 1994), self-efficacy, out-
come expectations, and interes ts each 
relate directly to choice. In the present 

ــود.  ــرازش خــوب مدلهــا ب آمــد كــه نشــان دهندة ب
مقــدار شــاخص )RMSEA( در تمــام مدلهــا 
كمتــر از 0/10 بــود كــه مقــدار مناســب و قابــل قبول 
ــا  ــد. یافته ه ــاب می آی ــه حس ــا ب ــام مدله ــرای تم ب
كننده هــای  پیش بینــی  بیــن  در  كــه  داد  نشــان 
موانــع  شــغلی،  مســیر  خودكارآمــدی  متغیــر 
ــت  ــا حمای ــدارد ام ــاداری ن ــش معن ــی نق اجتماع
ــاداری دارد و  ــش معن ــپ نق ــج تی ــی در پن اجتماع
ــدارد. از  ــاداری ن ــش معن ــی نق ــپ واقع گرای در تی
ــی  ــع اجتماع ــن موان ــس بی ــر، كوواریان ــرف دیگ ط
ــت  ــه حمای ــپ ك ــج تی ــی در پن ــت اجتماع و حمای
اجتماعــی نقــش معنــاداری داشــت منفــی و معنــادار 
اســت و تنهــا در تیــپ واقع گرایــی معنــادار نیســت. 
پیش بینــی  در  خوبــی  توانایــی  خودكارآمــدی 
واریانــس متغیــر نتایــج مــورد انتظــار در هــر شــش 
ــدی مســیر شــغلی  ــر خودكارآم ــپ دارد. دو متغی تی
و نتایــج مــورد انتظــار توانایــی پیش بینــی واریانــس 
ــپ  ــش تی ــغلی را در ش ــیر ش ــای مس ــر رغبته متغی
ــه  ــورد انتظــار نســبت ب ــج م ــا نقــش نتای ــد ام دارن
خودكارآمــدی مســیر شــغلی پررنگ تــر اســت. 
اصلــی  متغیــر  كننده هــای  پیش بینــی  بیــن  در 
پژوهــش یعنــی متغیــر مشــاغل انتخابــی، متغیرهــای 
ــی  ــت اجتماع ــغلی، حمای ــیر ش ــدی مس خودكارآم
ــپ  ــش تی ــدام از ش ــی در هیچ ك ــع اجتماع و موان
ــر  ــا دو متغی ــد ام ــاداری ندارن شــخصیتی نقــش معن
ــار  ــورد انتظ ــج م ــغلی و نتای ــیر ش ــای مس رغبته
ــی را  ــاغل انتخاب ــس مش ــی واریان ــی پیش بین توانای
ــه  ــر رغبتهــای مســیر شــغلی ك ــژه متغی ــد به وی دارن

بیشــترین واریانــس را پیش بینــی می كنــد. 
كــه  كــرد  نتیجه گیــری  می تــوان  بحــث: 
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مدلهــای تحقیــق بــرازش مناســبی داشــته و مقادیــر 
شــاخصهای برازندگــی مدلهــا مطلــوب و قابــل 
ــدل  ــن م ــی ای ــن فرهنگ ــار بی ــه اعتب ــود ك ــول ب قب
ــال  ــكاران در پرتغ ــت و هم ــات لن ــد مطالع همانن
ــر  ــق حاض ــای تحقی ــد. یافته ه ــد ش ــا تأیی و ایتالی
تأییــدی اســت بــر اعتبــار بیشــتر مــدل انتخــاب در 
ــده در  ــرح ش ــای مط ــر. فرضیه ه ــورهای دیگ كش
ــه  ــت، ك ــدل انتخــاِب لن ــن پژوهــش براســاس م ای
متغیرهــای رغبتهــای مســیر شــغلی، خودكارآمــدی 
ــش  ــار در آن نق ــورد انتظ ــج م ــغلی و نتای مســیر ش
ــغلِی  ــیر ش ــای مس ــدل رغبته ــن م ــد و همچنی دارن
ــدی مســیر شــغلی  ــای خودكارآم ــه متغیره ــت ك لن
و نتایــج مــورد انتظــار نقــش دارنــد به واســطه 
شــش تیــپ شــخصیتی مــورد تأییــد قــرار گرفــت. 
ــان  ــان بی ــر محقق ــر، اكث ــات دیگ ــا تحقی ــو ب همس
ــان  ــترش بنی ــه گس ــترین زمین ــه بیش ــته اند ك داش
نظریــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی براســاس 
مطالعــات بیــن المللــی و بیــن فرهنگــی بوده اســت. 

 کلیدواژه ها: شش تیپ شخصیتی، مدل انتخاب 
شغلی، نظریه شناختی-اجتماعی مسیر شغلی

تاریخ دریافت: 950/2/15
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s tudy, the relationship between outcome 
expectations and interes ts and occupa-
tional consideration was significant and 
was similar to the choice model hypoth-
eses. However, the relationship between 
self-efficacy and occupational consid-
eration was low and non-significant. 
SCCT’s choice model also specifies 
that interes ts partially mediate the rela-
tionship between self-efficacy and out-
come expectations and choice. Results 
showed that interes t did mediate the 
relationship between self-efficacy and 
outcome expectations and occupational 
consideration with regard to the RIA-
SEC themes. In addition to self-efficacy, 
outcome expectations, and interes ts, 
SCCT assumes that environmental sup-
ports and barriers play important roles 
regarding choice goals. Findings of 
present s tudy do not support these hy-
potheses and the relationship between 
social supports and barriers and occu-
pational consideration was small and 
non-significant regarding the RIASEC 
themes. In the theory of Bandura (1999, 
2000) it has been assumed that envi-
ronmental factors are related to goals 
indirectly through self-efficacy. These 
findings showed that indirect relation-
ship between social supports and self-
efficacy was significant unless in R type 
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and indirect relationship between social 
barriers and self-efficacy was non-signif-
icant. Therefore, Bandura hypothesis is 
partially supported. The implications of 
these findings for further research on the 
non-Wes tern culture validity of SCCT 
can be considered. The base of research 
on SCCT is expanding across cultural 
and national (Kim, 2015; Falk, 2015; 
Lee et al., 2015; Lent et al., 2012; Lent 
& Sheu, 2010). 
 Keywords: Social Cognitive Career 
Theory (SCCT), Career Choice model, 
RIASEC
مســیر شــغلی هــر فــرد پرداخــت. هــر كــدام از ایــن الگوهــای تیپ شــناختی در محیــط كار  
موجــب كارآمدیهــا و الگوهــای رفتــاری خاصــی خواهــد شــد، و از طرفــی هر كار یا شــغل 
نیازمنــد الگوهــای خاصــی از ایــن تیپهــای شــخصیتی می باشــد. هالنــد بیــان مــی دارد كــه 
 شــش تیــپ رغبــت )واقع گرایانــه، جســتجو گرانه، هنــری، اجتماعــی، تهــوری و قــراردادی
 كــه بــه اختصــار نامیــده می شــود( و شــش نــوع محیــط شــغلی مرتبــط وجــود دارد. ایــن 
ــراد را  ــوان اف ــه به وســیله آن می ت ــذارد ك ــار می گ ــزار بســیار ســاده ای را در اختی ــدل اب م

بــا مشــاغل مناســب جــور كــرد.
ــال  ــه دنب ــرا ب ــپ  واقع گ ــراد تی ــه اف ــت ك ــوان گف ــر می ت ــی مختص ــور خیل ــه ط ب
ــات بیشــتر  ــزار، ماشــین آالت و حیوان ــا اب ــردن ب ــای جســمانی هســتند و از كار ك فعالیته
ــال  ــه دنب ــپ جســتجوگر ب ــراد تی ــد. اف ــی دارن ــی باالی ــای فن ــد و صاحیته ــذت می برن ل
ــی  ــای علم ــق صاحیته ــرای حــل مشــكات از طری ــون ب ــای گوناگ جســتجوی راه حله
ــرای  ــده ب ــی و پیچی ــر انتزاع ــتفاده از تفك ــرای اس ــپ ب ــن تی ــراد ای ــی هســتند. اف و تخیل

مقدمه
رغبتهــای مســیر شــغلی را می تــوان 
ــترین  ــه بیش ــت ك ــر گرف ــری در نظ متغی

تحقیقــات را در حیطــه مشــاوره مســیر 
 شــغلی بــه خــود اختصــاص داده انــد. هالند
 )1985، 1997( معتقــد اســت كــه رغبتهای 
ــخصیت  ــای ش ــر تیپه ــغلی بیانگ ــیر ش مس
شــغلی اند كــه بــا ســنجش آن می تــوان 
بــه توصیــف، تبییــن و پیش بینــی عملكــرد 
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ــای آزاد و  ــال محیط ه ــه دنب ــری ب ــپ هن ــراد تی ــوند. اف ــت می ش ــكات حمای ــل مش ح
بــاز هســتند كــه خاقیــت و اظهــار شــخصی را تشــویق می كنــد و چنیــن محیطــی بــرای 
آنهــا آزادی بیشــتر در توســعه محصــوالت و پاســخهای آنــان خوهــد داشــت. افــراد تیــپ 
اجتماعــی بــه دنبــال انعطــاف و درك دیگــران هســتند كــه منجــر می شــود افــراد بتواننــد 
ــراد از آمــوزش دادن دیگــران، حــل مشــكات كاری  ــن اف ــد. ای ــه همدیگــر كمــك كنن ب
ــی و  ــل مهربان ــانی از قبی ــهای انس ــر ارزش ــد و ب ــذت می برن ــی ل ــئولیتهای اجتماع و مس
دوســتی تأكیــد دارنــد. افــراد تیــپ تهــوری بــه دنبــال دســتكاری و كنتــرل دیگــران بــرای 
رســیدن بــه اهــداف شــخصی یــا ســازمانی هســتند. مســائل اقتصــادی و مالــی بــرای آنهــا 
ــه اهــداف خــود خطراتــی را قبــول می كننــد و در  ــرای رســیدن ب بســیار مهــم اســت و ب
ــه نفــس، اجتماعــی و قاطــع هســتند. افــراد تیــپ قــراردادی  ــه دارای اعتمــاد ب ایــن زمین
ــه  ــاز ب ــه نی ــای اداری ك ــد و محیط ه ــه نامی ــا برنام ــازمان یافته و ب ــرادی س ــوان اف را می ت
بایگانــی و ســازماندهی گزارشــها دارد بــرای ایــن افــراد مناســب اســت )شــارف، 2006(. 
رغبتهــای مســیر شــغلی از مهم تریــن عوامــل فــردی اســت كــه بــه زعــم ســیلویا )2006( 
ایــن حیطــه بیشــترین پژوهشــها را در روانشناســی رغبتهــا بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
همچنیــن بیشــترین گســتره نظریــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی بــر رغبتهــای مســیر 
شــغلی یــا انتخــاب به واســطه شــش تیــپ شــخصیتی نظریــه هالنــد بــوده اســت )تــوكار 

ــكاران، 2012(.  و هم
ــان  ــوزان و نوجوان ــادی از دانش آم ــروه زی ــا گ ــغلی ب ــیر ش ــاوره مس ــب در مش اغل
ــا از چارچــوب جامــع و عملــی  ــرای مشــاوران ت ــرو هســتیم و بســیار مهــم اســت ب روب
اســتفاده شــود كــه در ایــن رویكــرد نــگاه چنــد بعــدی و چنــد عاملــی بــرای كمــك بــه 

آنهــا وجــود داشــته باشــد. 
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نظریــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلیSCCT( 1( )لنــت و همــكاران، 1994، 2000( 
ــان در چارچــوب  ــح چگونگــی رشــد مســیر شــغلی نوجوان ــه شــد در جهــت توضی ارائ
رفتــاری، شــناختی- اجتماعــی كــه بــر تعامــل ســه جانبــه فــرد، محیــط و رفتــار و تأثیــر 

آنهــا در رشــد مســیر تحصیلــی و شــغلی توجــه داشــته اســت. نظریــه شــناختی- اجتماعــی 
مســیر شــغلی در جهــت فهــم فرآینــد ایــن موضــوع كه افــراد چگونــه از بیــن رغبتهایشــان، 
ــود  ــف بهب ــای مختل ــان را در جنبه ه ــه عملكردش ــد، چگون ــاب می زنن ــه انتخ ــت ب دس
می بخشــند و بــر انتخابهایشــان پافشــاری و اســتقامت می كننــد، گســترش یافــت. 
موضــوع مهمــی كــه در نظریــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی مطــرح اســت، تفكیــك 
ــه خــود معطــوف داشــته اســت.  ــادی را ب خودكارآمــدی و رغبــت اســت كــه توجــه زی
رغبتهــا و خودكارآمــدی از تمایــز كافــی بــرای اینكــه ســازه های جــدا محســوب شــوند، 
ــكاران، 2003(. پژوهشــگران  ــوس و هم ــور،2000؛ راتینگه ــد )سوانســون و گ برخوردارن
ــن نتیجــه رســیده اند كــه اگــر چــه رغبتهــای مســیر شــغلی و  ــه ای در تحقیقــات خــود ب
خودكارآمــدی بــه لحــاظ نظــری از یكدیگــر منفــك هســتند امــا بــا ایــن حــال بــا یكدیگــر 
همبســتگی نیــز دارنــد )ســیلویا، 2003(. در نظریــه شــناختی– اجتماعــی رغبتهــای مســیر 
ــغلی  ــیر ش ــراد در مس ــرد اف ــی عملك ــای پیش بین ــن مولفه ه ــه مهم تری ــغلی از جمل ش

اســت )لنــت، 2005(.
خودكارآمــدی عنــوان  بــه  شــغلی  مســیر  رشــد  بــر  مؤثــر  فــردی   عوامــل 
، نتایــج مــورد انتظــار و اهــداف انتخابــی )مشــاغل انتخابــی( مفهوم ســازی شــده اند. ایــن 
ــه  ــوند ك ــی می ش ــه ای تلق ــه جانب ــتم س ــی سیس ــوان عناصــر اصل ــم به عن ــل مه ــه عام س
مســیر شــغلی را تعییــن می كننــد. خــود كارآمــدی مفهــوم اساســی در ایــن نظریــه اســت كه 
نــه به عنــوان یــك خصیصــه واحــد و ثابــت بلكــه بیشــتر به عنــوان مجموعــه ای از باورهــا 

1. social congnitive career theory
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دربــاره حــوزه عملكــردی خــاص نگریســته می شــود. نتایــج مــورد انتظــار بــه باورهــای 
شــخصی دربــاره نتایــج فعالیتهــای رفتــاری اطــاق می شــود. نتایــج مــورد انتظــار هماننــد 
ــن  ــی درای ــداف انتخاب ــرد. اه ــری شــكل می گی ــای یادگی ــیله فعالیته ــدی به وس خودكارآم

ــداوم می بخشــند )زونكــر،  ــار را ت ــه رفت ــی می شــوند ك ــی تلق ــوان راهنمایان ــه به عن نظری
ــدی،  ــامل خودكارآم ــغلی ش ــاب ش ــدل انتخ ــدی در م ــای كلی ــع، متغیره 2006(. در واق
نتایــج مــورد انتظــار، رغبتهــا، عوامــل و موانــع محیطــی، اهــداف انتخابــی و انجــام دادن 
آنهــا اســت )لنــت و همــكاران، 2010(. نظریــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی اشــاره 
ــا  ــار خــاص ی ــك رفت ــی انجــام دادن ی ــه توانای ــراد در باورهایشــان نســبت ب ــه اف دارد ب

مجموعــه ای از رفتارهــای مشــخص )لنــت و همــكاران، 2011(. 
ــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی، خودكارآمــدی  ــر اســاس مــدل رغبــت نظری ب
ــه  ــد. عاق ــه شــكل گیری رغبتهــای مســیر شــغلی كمــك می كن ــورد انتظــار، ب ــج م و نتای
بــه یــك فعالیــت احتمــاالً هنگامــی مفیــد و پایــدار اســت كــه ابتــدا فــرد خــود را در آن 
ــث  ــت باع ــن فعالی ــام ای ــه انج ــد ك ــی كن ــپس پیش بین ــد و س ــد ببین ــت خودكارآم فعالی
ــه  ــراد نســبت ب ــاالً اف ــت و همــكاران، 2002(. احتم ــج ارزشــمندی خواهــد شــد )لن نتای
فعالیتهایــی كــه بــه شایســتگی و توانایــی خــود در آنهــا شــك دارنــد و نتایــج نامطلوبــی را 
در آنهــا پیش بینــی می كننــد، بی عاقــه  و حتــی از آن متنفــر خواهنــد شــد )لنــت، 2005(. 
ــار،  ــورد انتظ ــج م ــدی و نتای ــا خودكارآم ــراه ب ــوند هم ــر می ش ــا ظاه ــه رغبته هنگامی ك
ــرد در فعالیتهــای خــاص،  ــری ف ــا افزایــش درگی ــرای حفــظ ی ــا اهــداف را ب تمایــات ی
مــورد تشــویق قــرار می دهنــد. بــه همیــن روال، اهــداف احتمــال كار فعاالنــه را افزایــش 
می دهنــد و تاشــهای عملــی بعــدی الگــوی خاصــی از مهارتهــای عملــی را بــاال می بــرد 
 كــه بــه اصــًاح و بازنگــری خودكارآمــدی و نتایــج مــورد انتظار منجــر خواهد شــد )براون

 و لنت، 2005(. 
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ــی و شــغلی،  ــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی، رشــد رغبتهــای تحصیل در نظری
شــكل گیری انتخابهــای تحصیلــی و شــغلی و از طــرف دیگــر ماهیــت و نتایــج عملكردهای 
تحصیلــی و شــغلی، بــه عنــوان عوامــل بــه هــم پیوســته در نظــر گرفتــه  می شــوند. رغبتهــا 
انتخابــی )مشــاغل  اهــداف  فعالیتهــا می توانــد پیش بینی كننــده  و خودكارآمــدی در 
ــا توجــه بــه تأثیــر بــاالی رغبتهــا  انتخابــی( افــراد و در نتیجــه آینده نگــری آنهــا باشــد. ب
ــا و  ــه رغبته ــی رابط ــا بررس ــراد، ب ــغلی اف ــی و ش ــت تحصیل ــدی در موفقی و خودكارآم
خودكارآمــدی می تــوان جهت گیــری رشــدی زندگــی تحصیلــی و شــغلی افــراد را 
به گونــه ای منســجم تر و ســنجیده تر طرح ریــزی كــرد. نظریــه شــناختی- اجتماعــی 
ــاب  ــكل گیری، انتخ ــوه ش ــن نح ــرای تبیی ــی  ب ــی  مهم ــوب مفهوم ــغلی، چارچ ــیر ش مس
ــكاران،  ــت و هم ــوده اســت )لن ــم نم ــی- شــغلی فراه مســیر شــغلی و عملكــرد تحصیل

ــا، 2007(. ــون،2003؛ نات ــا و ایپرس ــكاران، 2003؛ نات ــت و هم 2010؛ لن
 نظریــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی در مــوارد بیــن فرهنگــی، افــراد 
ــكاران،  ــت و هم ــان )لن ــغلی زن ــیر ش ــد مس ــی رش ــن چگونگ ــی و همچنی دارای ناتوان
و  )فلــورز  مكزیكــی  و  آمریكایــی  دانشــجویان   ،)2006 همــكاران،  و  لنــت  2000؛ 
همــكاران، 2010( و دانشــجویان سیاهپوســت و ســفید پوســت )لنــت و همــكاران، 
اجتماعــی  شــناختی-  نظریــه  فرهنگــی  بیــن  اعتبــار  اســت.  رفتــه  بــكار   )2008
ــت ــت )لن ــه اس ــش یافت ــد افزای ــات جدی ــا تحقیق ــر ب ــالهای اخی ــغلی در س ــیر ش  مس
 و همــكاران، 2012؛ لنــت و شــاو، 2010؛ لنــت و همــكاران، 2009؛ ســاهین، 2008(. مثــًا، 
مــدل رضایــت شــغلی ایــن نظریــه اخیــراًه جنوبــی مــورد تحقیــق و تأییــد قــرار گرفتــه 
ــن رویكــرد شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی در جهــت  ــم، 2015(. همچنی اســت )كی
ــوند  ــی می ش ــته های مهندس ــه وارد رش ــری ك ــجویان دخت ــد دانش ــی كن ــه پیش بین اینك



257      

نقش عوامل فردی و اجتماعی در مشاغل انتخابی

ــد، اســتفاده  ــات رســیده و اســتقامت كنن ــه ثب ــن رشــته ها ب ــد در ای ــا چــه حــد می توانن ت
ــناختی-  ــرد ش ــتقامت در رویك ــات و اس ــدل ثب ــن م ــك، 2015(. همی ــت )فال ــده اس ش
ــی  ــوع مطالعــات طول ــع و از ن ــی به طــور جام ــه تحصیل اجتماعــی مســیر شــغلی در زمین
ــت  ــفید پوس ــن و س ــژاد التی ــجویان ن ــامل دانش ــی ش ــجوی مهندس ــه در آن 350 دانش ك
)زنــان و مــردان( صــورت گرفــت تــا براســاس نــژاد و جنســیت میــزان پافشــاری افــراد 
ــن  ــغلی بهتری ــداف ش ــان داد اه ــج نش ــه نتای ــد ك ــی كن ــی بررس ــته های مهندس را در رش
ــود، همین طــور براســاس  ــراد در رشــته مهندســی ب ــزان پافشــاری اف ــده می ــی كنن پیش بین
نــژاد تفــاوت معنــاداری در پافشــاری افــراد در زمینــه رشــته های مهندســی به دســت نیامــد 

امــا براســاس جنســیت ایــن تفــاوت معنــادار بــود )لــی و همــكاران، 2015(. 
ــژه در  ــبی به وی ــیار مناس ــات بس ــغلی تحقیق ــیر ش ــاوره مس ــه مش ــران در زمین در ای
زمینــه رغبتهــای مســیر شــغلی صــورت گرفتــه اســت و چندیــن تحقیــق فقــط در زمینــه 
ــغلی  ــای مســیر ش ــه رغبته ــی پرسشــنامه های حیط ــی و روای ــی و بررســی پایای هنجاریاب
صــورت گرفتــه اســت. در تحقیــق حاضــر یكــی از متغیرهــای اصلــی پژوهــش و شــاید 
ــای  ــی زیربن ــق كنون ــا در تحقی ــت، ام ــغلی اس ــیر ش ــای مس ــر آن، رغبته ــن متغی مهم تری
نظــری موجــود، نظریــه شــناختی– اجتماعــی مســیر شــغلی اســت كــه دیدگاهــی جامــع 
ــن  ــوان گفــت مزیــت ای ــل در مســیر شــغلی دارد و شــاید بت ــه متغیرهــای دخی نســبت ب
رویكــرد نســبت بــه رویكردهــای دیگــر داشــتن دیــدی جامــع و همــه جانبــه باشــد كــه 
ــراد كــه  ــر در مســیر شــغلی اف ــه عوامــل اجتماعــی مؤث ــردی و هــم ب ــه عوامــل ف هــم ب
منجــر بــه انتخــاب شــغل آنهــا خواهــد شــد توجــه دارد و ماننــد دیگــر نظریــات مرتبــط 
ــغلی را  ــیر ش ــای مس ــد( رغبته ــی هالن ــه تیپ شناس ــغلی)مانند نظری ــیر ش ــه مس در حیط
ــغلی ــیر ش ــزی مس ــد در طرح ری ــرد می توان ــن رویك ــر نمی گیرد.ای ــی در نظ ــه تنهای  ب

، تصمیم گیری شغلی، حل مشكات سازگاری شغلی و تحصیلی بكار آید. 



      258

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال شانزدهم، زمستان 95، شماره 63

كــه   )1994 همــكاران،  و  )لنــت  انتخابــی  مشــاغل  مــدل  پژوهــش،  ایــن  در 
متغیرهــای رغبتهــای مســیر شــغلی، خودكارآمــدی مســیر شــغلی و نتایــج مــورد 
انتظــار در آن نقــش دارنــد و همچنیــن مــدل رغبتهــای مســیر شــغلی )لنــت و 

ــار  ــورد انتظ ــج م ــغلی و نتای ــیر ش ــدی مس ــای خودكارآم ــه متغیره ــكاران، 1994( ك هم
ــق  ــر تحقی ــدف دیگ ــن ه ــت. همچنی ــه اس ــرار گرفت ــی ق ــورد بررس ــد م ــش دارن نق
ــوزان  ــغلی دانش آم ــداف ش ــی در اه ــع محیط ــا و موان ــش حمایته ــی نق ــر بررس حاض
ــدورا ــه بن ــه ای ك ــت. فرضی ــغلی اس ــیر ش ــدی مس ــا خودكارآم ــا ب ــه آنه ــق رابط  از طری
 )1999، 2000( آنــرا مطــرح كــرده اســت. در واقــع، در مــدل پیشــنهادی تحقیــق حاضــر 
)ایــن مــدل در ســال 2010 توســط لنــت و همــكاران پیشــنهاد و در پرتغــال بررســی شــده 
اســت( ســه مــدل تلفیــق شــده اســت و متغیرهــای پیش بیــن خودكارآمــدی مســیر شــغلی، 
رغبتهــای مســیر شــغلی و مشــاغل انتخابــی مــورد بررســی قــرار گرفته انــد و اینكــه مــدل 
پیشــنهادی بــرازش مناســب داشــته اســت یــا نــه؟ مــدل تحقیــق حاضــر، در شــكل )1( بــا 

توجــه بــه متغیرهــای پژوهــش و مســیرهای مربوطــه مشــخص شــده اســت. 
شكل )1( عوامل مؤثر بر مسیر انتخاب شغلی دانش آموزان دبیرستانی

منبع: اقتباس از لنت و همكاران، 2011
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روش

جامعه، نمونه و روش نمونه گیری
جامعــه آمــاری شــامل كلیــه دانش آمــوزان پســر مقطــع دبیرســتان شــهر اصفهــان بــود 
كــه در كاســهای اول، دوم، ســوم و چهــارم دبیرســتان در نواحــی چهارگانــه شــهر اصفهان 
ــه  ــوزان ب ــر از دانش آم ــداد 72 نف ــه تع ــه ای ب ــدا نمون ــد. ابت ــل بودن ــه تحصی ــغول ب مش
صــورت نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــده و پایایــی پرسشــنامه های تحقیــق مــورد 
بررســی قــرار گرفــت. ســپس در مرحلــه دوم تحقیــق 650 نفــر دانش آمــوز بــه صــورت 
ــنامه های  ــاب و پرسش ــان انتخ ــهر اصفه ــه ش ــی چهارگان ــه ای از نواح ــری خوش نمونه گی
ــاب و  ــه انتخ ــان 2 ناحی ــهر اصفه ــه ش ــه از 4 ناحی ــورت ك ــد. بدین ص ــرا ش ــق اج تحقی
ــن  ــه 3 مدرســه انتخــاب و از هــر مدرســه 3 كاس انتخــاب شــد كــه در ای از هــر ناحی
ــرا  ــنامه های اج ــت كل پرسش ــر اس ــه ذك ــود. الزم ب ــری كاس ب ــد نمونه گی ــق واح تحقی
ــداد  ــد تع ــخص ش ــنامه ها مش ــه پرسش ــی اولی ــه در بررس ــود ك ــنامه ب ــده 702 پرسش ش
ــل اســتفاده  ــد كــه قاب ــه ای پاســخ داده شــده بودن ــا به گون 52 پرسشــنامه ناقــص اســت ی
ــت  ــنامه قابلی ــداد 650 پرسش ــت تع ــدند. در نهای ــارج ش ــل خ ــه تحلی ــد و از مرحل نبودن
ــی  ــال تحصیل ــه س ــوط ب ــات مرب ــد. در جــدول )1( اطاع ــل را دارا بودن ــه و تحلی تجزی
ــوزان  ــی دانش آم ــته تحصیل ــه رش ــوط ب ــات مرب ــدول )2( اطاع ــوزان و در ج دانش آم

گــزارش شــده اســت. 
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جدول )1( اطالعات مربوط به سال تحصیلی دانش آموزان

سال چهارمسال سوم سال دوم  سال اول 

 n%n%n%n%

291 44/8 1372111417/6108 16/6 

جدول )2( اطالعات مربوط به رشته تحصیلی دانش آموزان 

انسانیتجربی ریاضیعمومی

 n%n%n%n%

291 44/8 19129/47010/89851

ابزارهای تحقیق 
ــای  ــنجش ویژگیه ــه س ــنامه ب ــن پرسش ــک: ای ــای دموگرافی ــنامه ویژگیه 1- پرسش
دموگرافیــك از قبیــل ســن، ســال تحصیلــی، رشــته تحصیلــی و معــدل تحصیلــی اختصاص 

داشــت.
ــت  ــن اس ــق ای ــی تحقی ــنامه های اصل ــه پرسش ــورد مجموع ــه در م ــل توج ــه قاب نكت
ــورت  ــن ص ــد بدی ــده بودن ــم ش ــد تنظی ــپ هالن ــش تی ــاس ش ــر اس ــنامه ها ب ــه پرسش ك
كــه بــرای هــر تیــپ 7 عنــوان شــغلی در نظــر گرفتــه شــده بــود. بــه عبارتــی، 
تیپهــای واقع گــرا، جســتجوگر، هنــری، اجتماعــی، تهــوری و قــراردادی هركــدام 
ارزیابــی  بــه  برداشــت و در مجمــوع 42 عنــوان شــغلی  را در  7 عنــوان شــغلی 
ــاغل  ــار و مش ــورد انتظ ــج م ــغلی، نتای ــیر ش ــدی مس ــغلی، خودكارآم ــیر ش ــای مس رغبته
توســط   2003 ســال  در  پرسشــنامه ها  ایــن  می پرداخــت.  دانش آمــوزان  انتخابــی 
ــرا  ــا اج ــتانی ایتالی ــوزان دبیرس ــی از دانش آم ــر نمونه های ــم و ب ــكاران تنظی ــت و هم لن
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ــغلی و  ــن ش ــان داد. عناوی ــنامه نش ــن پرسش ــرای ای ــی ب ــار خوب ــج، اعتب ــه نتای ــد ك ش
ــور و الورك ــور )1996( و گ ــق گ ــا تحقی ــق ب ــنامه مطاب ــرای پرسش ــتورالعمل اج  دس
 )2000( تنظیــم شــده اســت. در تحقیــق حاضــر جهــت بررســی روایــی پرسشــنامه ها از 
ترجمــه پرسشــنامه از انگلیســی بــه فارســی و برگردانــدن آن مجــدد بــه انگلیســی اســتفاده 
شــد كــه ایــن ترجمــه توســط محقــق و یــك مترجــم زبــان انگلیســی صــورت گرفــت كــه 

ســپس توســط لنــت و همــكاران تأییــد نهایــی شــده و اجــرا صــورت گرفــت.
2- پرسشــنامه رغبتهای مســیر شــغلی: در این پرسشــنامه از آزمودنیها خواســته شــده 
ــه هــر یــك از مشــاغل پرسشــنامه مشــخص  بــود كــه میــزان عاقه منــدی خودشــان را ب
ــزان  ــه می ــا چ ــد ت ــر می كردن ــاغل فك ــك مش ــر ی ــورد ه ــه، در م ــه ای ك ــد. به گون نماین
دوســت دارنــد یــا دوســت ندارنــد در آن شــغل فعالیــت داشــته باشــند و بــر ایــن اســاس 
ــانگر  ــر( نش ــدد 0 )صف ــاغل را از ع ــك از مش ــر ی ــه ه ــان ب ــدی خودش ــزان عاقه من می
عــدم عاقــه تــا عــدد 9 )نــه( عاقــه كامــل مشــخص كننــد. بــه عبارتــی، دانش آمــوزان 
ــد.  ــخص می كردن ــه ای مش ــف 10 درج ــان را در طی ــدی خودش ــزان عاقه من ــتی می بایس
لنــت و همــكاران )2010( در تحقیقــی بــر روی دانش آمــوزان دبیرســتانی پرتغــال، پایایــی 
ــای  ــرای تیپه ــب ب ــه ترتی ــاخ ب ــای كرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس ــنامه را ب ــن پرسش ای
ــوری 0/93 و  ــی 0/90، ته ــری 0/90، اجتماع ــتجوگری 0/90، هن ــی 0/86، جس واقع گرای
قــراردادی 0/96 گــزارش كردنــد. پایایــی ایــن پرسشــنامه در تحقیــق حاضــر بــا ضریــب 
آلفــای كرونبــاخ بــه ترتیــب بــرای تیپهــای واقع گرایــی 0/90، جســتجوگری 0/78، هنــری 

ــت آمد.  ــراردادی 0/91 به دس ــوری 0/85 و ق ــی 0/87، ته 0/88، اجتماع
ــا  ــنامه از آزمودنیه ــن پرسش ــغلی: در ای ــیر ش ــدی مس ــنامه خودکارآم 3- پرسش
خواســته شــده بــود كــه میــزان اعتمــاد بــه نفــس خودشــان را در انجــام وظایــف شــغلی 
بــه هــر یــك از مشــاغل پرسشــنامه مشــخص كننــد. به گونــه ای كــه، در مــورد هــر یــك 
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مشــاغل فكــر می كردنــد تــا چــه حــدی بــه خودشــان اعتمــاد دارنــد كــه توانایــی موفــق 
شــدن در هــر یــك از ایــن مشــاغل را دارنــد. بــه عبارتــی، بــر اســاس اعتمــادی كــه بــه 
توانمنــدی خودشــان دارنــد از عــدد 0 )صفــر( نشــانگراصًا اعتمــاد نــدارم تــا عــدد 9 )نــه( 

ــت نشــان دادن  ــوزان بایســتی جه ــی دانش آم ــد. یعن ــتفاده كنن ــل اس ــاد كام نشــانگر اعتم
اینكــه تــا چــه حــد خودشــان را بــرای ورود بــه هــر یــك از مشــاغل و موفــق شــدن در آن 
توانمنــد می دیدنــد از طیــف 10 درجــه ای اســتفاده می كردنــد. لنــت و همــكاران )2010( 
ــرای  ــب ب ــه ترتی ــاخ ب ــای كرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس ــنامه را ب ــی این پرسش پایای
ــوری  ــی 0/89، ته ــری 0/89، اجتماع ــتجوگری 0/90، هن ــی 0/89، جس ــای واقع گرای تیپه
ــر  ــق حاض ــنامه در تحقی ــن پرسش ــی ای ــد. پایای ــزارش كردن ــراردادی 0/95 گ 0/92 و ق
ــرای تیپهــای واقع گرایــی 0/90، جســتجوگری  ــه ترتیــب ب ــاخ ب ــا ضریــب آلفــای كرونب ب

ــد.  ــت آم ــراردادی 0/86 به دس ــوری 0/85 و ق ــی 0/82، ته ــری 0/83، اجتماع 0/73، هن
4- پرسشــنامه نتایــج مــورد انتظــار: در ایــن پرسشــنامه از آزمودنیهــا خواســته شــده 
ــزان انتظــارات مثبــت  ــا چــه می ــن شــغلی ت ــد هــر یــك از عناوی ــود كــه مشــخص كنن ب
آنهــا از قبیــل آزادی عمــل یــا اســتقال كاری، خاقیــت و نــوآوری، پرســتیژ یــا جایــگاه 
ــا  ــه دیگــران و ی ــكان كمــك كــردن ب ــی شــغل، شــرایط كاری، ام اجتماعــی شــغل، ایمن
ــن  ــر ای ــازد. ب ــرآورده س ــد ب ــكاران می توان ــا هم ــردی ب ــن ف ــط بی ــل و رواب ــزان تعام می
اســاس از آزمودنیهــا خواســته شــده بــود كــه احتمــال بــرآورده شــدن انتظــارات خودشــان 
ــازد  ــرآورده نمی س ــانگراصًا ب ــر( نش ــدد 0 )صف ــاس ع ــاغل براس ــك از مش ــر ی را از ه
ــت و  ــق لن ــد. در تحقی ــرآورده می ســازد، اســتفاده كنن ــًا ب ــه( نشــانگر كام ــا عــدد 9 )ن ت
همــكاران )2010( پایایــی ایــن پرسشــنامه را بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای كرونبــاخ بــه 
ــی  ــری 0/89، اجتماع ــی 0/90، جســتجوگری 0/91، هن ــای واقع گرای ــرای تیپه ــب ب ترتی
ــنامه در  ــن پرسش ــی ای ــد. پایای ــزارش كردن ــراردادی 0/96 گ ــوری 0/94 و ق 0/90، ته
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تحقیــق حاضــر بــا ضریــب آلفــای كرونبــاخ بــه ترتیــب بــرای تیپهــای واقع گرایــی 0/88، 
جســتجوگری 0/74، هنــری 0/88، اجتماعــی 0/85، تهــوری 0/87 و قــراردادی 0/90 

ــد.  ــت آم به دس
ــا خواســته شــده  ــن پرسشــنامه از آزمودنیه ــی: در ای ــاغل انتخاب ــنامه مش 5- پرسش
بــود كــه مشــخص كننــد بــه هــر یــك از عناویــن شــغلی تــا چــه میــزان توجــه جــدی 
ــه ای كــه احتمــال  ــه طــور جــدی فكــر می كننــد به گون ــا در مــورد آن شــغل ب دارنــد و ی
ــود را  ــه خ ــزان توج ــاس می ــن اس ــر ای ــد و ب ــاب كنن ــغل را انتخ ــده آن ش دارد در آین
ــدد 9  ــا ع ــه جــدی ت ــدم توج ــانگر ع ــر( نش ــدد 0 )صف ــا ع ــاغل ب ــك از مش ــر ی ــه ه ب
)نــه( توجــه كامــًا جــدی مشــخص كننــد. در تحقیــق لنــت و همــكاران )2010( پایایــی 
ــای  ــرای تیپه ــب ب ــه ترتی ــاخ ب ــای كرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس ــنامه را ب ــن پرسش ای
ــوری 0/94 و  ــی 0/89، ته ــری 0/88، اجتماع ــتجوگری 0/91، هن ــی 0/88، جس واقع گرای
قــراردادی 0/96 گــزارش كردنــد. پایایــی ایــن پرسشــنامه در تحقیــق حاضــر بــا ضریــب 
آلفــای كرونبــاخ بــه ترتیــب بــرای تیپهــای واقع گرایــی90/. ، جســتجوگری 0/70، هنــری 

ــد.  ــت آم ــراردادی 0/91 به دس ــوری 0/89 و ق ــی 0/89، ته 0/87، اجتماع
6- پرسشــنامه حمایــت اجتماعــی و موانــع اجتماعــی: ایــن پرسشــنامه ها حمایــت 
ــته  ــراد داش ــه ممكــن اســت اف ــای شــغلی ك ــی را در انتخابه ــع اجتماع ــی و موان اجتماع
باشــند مــورد ســنجش قــرار مــی داد به گونــه ای كــه هــر تیــپ شــخصیتی 4 ســوال را شــامل 
می شــد. بــه عبــارت دیگــر، تیپهــای واقع گــرا، جســتجوگر، هنــری، اجتماعــی، تهــوری و 
قــراردادی هــر كــدام جداگانــه طبــق ایــن ســؤاالت ســنجیده می شــدند. براســاس كلیــت 
موضوعــی مشــاغل در هــر تیــپ شــخصیتی از آزمودنیهــا خواســته شــده بــود مشــخص 
كننــد كــه اگــر چنانچــه بــه حیطــه خاصــی از مشــاغل )شــش محیــط شــغلی هالنــد مطابــق 
بــا شــش تیــپ شــخصیت( وارد شــوند تــا چــه انــدازه بــه خاطــر انتخــاب خودشــان از 
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طــرف افــراد مهــم در زندگــی شــامل اعضــای خانــواده، والدیــن، معلمــان، دوســتان نزدیك 
و خویشــاوندان بازخــورد مثبــت و حمایــت عاطفــی یــا بازخــورد منفــی و عــدم حمایــت 
ــدد 1  ــن ع ــت درجــه ای بی ــی هف ــن اســاس طیف ــر ای ــرد. ب ــد ك ــت خواهن ــا را دریاف آنه

ــت ــدا در ســال 2001 توســط لن ــن پرسشــنامه ها ابت ــود. ای ــه شــده ب ــا 7 در نظــر گرفت  ت
ــكاران  ــت و هم ــط لن ــدد توس ــد و مج ــتفاده ش ــی اس ــم و در تحقیق ــكاران، تنظی  و هم
)2003( بــر نمونه هایــی از دانش آمــوزان دبیرســتانی ایتالیــا اجــرا شــد كــه نتایــج 
ــوزان  ــر روی دانش آم ــت و همــكاران )2010( در تحقیقــی ب ــی نشــان داد. لن ــار خوب اعتب
دبیرســتانی پرتغــال، پایایــی پرسشــنامه حمایــت اجتماعــی را بــا اســتفاده از ضریــب آلفــای 
كرونبــاخ بــه ترتیــب بــرای تیپهــای واقع گرایــی 0/86، جســتجوگری 0/87، هنــری 0/89، 
اجتماعــی 0/89، تهــوری 0/88 و قــراردادی 0/88 گــزارش كردنــد. پایایــی ایــن پرسشــنامه 
ــی  ــای واقع گرای ــرای تیپه ــب ب ــه ترتی ــاخ ب ــای كرونب ــب آلف ــا ضری ــق حاضــر ب در تحقی
ــراردادی  ــوری 0/80 و ق ــی 0/79 ، ته ــری 0/79، اجتماع ــتجوگری 0/74، هن 0/91، جس
ــكاران  ــت و هم ــق لن ــی در تحقی ــع اجتماع ــنامه موان ــی پرسش ــد. پایای 0/82 به دســت آم
ــی  ــای واقع گرای ــرای تیپه ــب ب ــه ترتی ــاخ ب ــای كرونب ــب آلف ــتفاده از ضری ــا اس )2010( ب
0/86، جســتجوگری 0/90، هنــری 0/90، اجتماعــی 0/87، تهــوری 0/93 و قــراردادی 0/96 
ــاخ  ــا ضریــب آلفــای كرونب ــی ایــن پرسشــنامه ب به دســت آمــد. در تحقیــق حاضــر، پایای
بــه ترتیــب بــرای تیپهــای واقع گرایــی 0/75، جســتجوگری 0/90، هنــری 0/89، اجتماعــی 

ــد.  ــت آم ــراردادی 0/91 به دس ــوری 0/86 و ق 0/87، ته

تحلیل داده ها 
بــرای توصیــف داده هــای پژوهــش و تحلیــل پایایی مقیاســها )ضریــب آلفای كرونبــاخ( از 

نرم افــزار SPSS-22 و بــرای بررســی بــرازش مــدل از نــرم افــزار Amos-16 اســتفاده شــد.
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 در بررســی بــرازش مــدل تحقیــق، شــاخصهای مجــذور كای ()یــا (CMIN)، درجــه 
آزادی (df)، نســبت مجــذور كای بــه درجــه آزادی، (X2/df) میــزان معنــاداری(P)، ریشــه 
ــی  ــی (CFI)، نیكوی ــی تطبیق ــب (RMSEA)، برازندگ ــذورات تقری ــن مج ــای میانگی خط
بــرازش (GFI) ، نیكویــی بــرازش تعدیــل شــده (AGFI)، نــرم شــده برازندگــی (NFI) و 
 (X2) ــده اســت. شــاخص ــزارش ش ــا (RMR) گ ــری متوســط باقیمانده ه ــار اندازه گی معی
ــرای  ــی ب ــر آن ماك ــر كوچك ت ــت و مقادی ــر اس ــد بهت ــر باش ــه كوچك ت ــدار آن هرچ مق
نیكویــی بــرازش اســت. شــاخص (X2/df)مقــدار آن هــر چــه بــه عــدد 2 نزدیكتــر و یــا 
 (RMSEA) كوچك تــر از 2 باشــد مطلوب تــر اســت )قاضــی طباطبایــی، 1381(. شــاخص
بــرای مدلهــای مناســب كمتــر از 0/05 و در مدلهــای ضعیــف انــدازه آن بزرگ تــر از 0/10 
ــرای  ــاخصهای (CFI)، (GFI)، (AGFI) و (NFI) ب ــن، 1389(. ش ــود )هوم ــده می ش دی
مدلهــای خــوب بیــن 0/90 الــی 0/95 تفســیر می شــود. معیــار (RMR) هرچــه كوچك تــر 

و نزدیــك بــه صفــر باشــد حاكــی از بــرازش بهتــر اســت )قاضــی طباطبایــی، 1381(. 

یافته ها 
ــراف  ــال و انح ــق 15/57 س ــه در تحقی ــورد مطالع ــوزان م ــنی دانش آم ــن س میانگی
ــر  اســتاندارد آن 1/15 ســال به دســت آمــد. همچنیــن معــدل تحصیلــی دانش آمــوزان براب

ــبه شــد.  ــتاندارد آن 1/8 محاس ــا 17/52 و انحــراف اس ب
ــای  ــاس متغیره ــر براس ــق حاض ــدل تحقی ــه م ــوط ب ــای مرب ــكل )2( یافته ه در ش
مشــاغل انتخابــی، رغبتهــای مســیر شــغلی و خودكارآمــدی مســیر شــغلی نشــان داده شــده 

اســت. 
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 شکل )2( نتایج مربوط به مدل تحقیق )مدل رغبت و انتخاب( 

ــاس  ــق براس ــدل تحقی ــای م ــت متغیره ــخص اس ــكل )2( مش ــه در ش ــور ك همانط
شــش تیــپ شــخصیتی هالنــد )واقع گرایــی، جســتجوگری، هنــری، اجتماعــی، تهــوری و 
قــراردادی-RIASEC( مــورد تحلیــل قــرار گرفته انــد. نكتــه قابــل تأمــل اینكــه، مســیرهای 
ــخص  ــگ مش ــادار كمررن ــر معن ــیرهای غی ــده اند و مس ــان داده ش ــگ نش ــادار پررن معن
ــع  ــغلی، موان ــیر ش ــدی مس ــر خودكارآم ــای متغی ــی كننده ه ــن پیش بین ــده اند. در بی ش
اجتماعــی نقــش معنــاداری نــدارد امــا حمایــت اجتماعــی در پنــج تیــپ نقــش معنــاداری 
ــن  ــس بی ــدارد. از طــرف دیگــر، كوواریان ــاداری ن ــی نقــش معن دارد و در تیــپ واقع گرای
ــش  ــی نق ــت اجتماع ــه حمای ــپ ك ــج تی ــی در پن ــت اجتماع ــی و حمای ــع اجتماع موان
ــادار نیســت.  ــادار اســت و تنهــا در تیــپ واقع گرایــی معن ــاداری داشــت منفــی و معن معن
خودكارآمــدی توانایــی خوبــی در پیش بینــی واریانــس متغیــر نتایــج مــورد انتظــار در هــر 
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شــش تیــپ دارد. دو متغیــر خودكارآمــدی مســیر شــغلی و نتایــج مــورد انتظــار توانایــی 
ــا نقــش  ــد ام ــر رغبتهــای مســیر شــغلی را در شــش تیــپ دارن پیش بینــی واریانــس متغی
نتایــج مــورد انتظــار نســبت بــه خودكارآمــدی مســیر شــغلی پــر رنگ تــر اســت. در بیــن 
ــی، متغیرهــای  پیش بینــی كننده هــای متغیــر اصلــی پژوهــش یعنــی متغیــر مشــاغل انتخاب
ــدام از  ــی در هیچك ــع اجتماع ــی و موان ــت اجتماع ــغلی، حمای ــیر ش ــدی مس خودكارآم
شــش تیــپ نقــش معنــاداری ندارنــد امــا دو متغیــر رغبتهــای مســیر شــغلی و نتایــج مــورد 
انتظــار توانایــی پیش بینــی واریانــس مشــاغل انتخابــی را دارنــد به ویــژه متغیــر رغبتهــای 

ــد.  ــی می كن ــس را پیش بین ــترین واریان ــه بیش ــغلی ك ــیر ش مس
جدول )3( شاخصهای برازش مدل تحقیق

RMSEA AGFI GFI RMR NFI CFI p df X2
X2

df تیپ

0/05 0/97 0/99 2/35 0/99 0/99 0/03  4 10/68 2/67 واقع گرایی

0/05 0/96 0/98 2/99 0/99 0/99 0/02 4 11/54 2/88 جستجوگری

0/08 0/94 0/99 4/73 0/98 0/99 >0/001 4 22/51 هنری 5/63

0/07 0/95 0/99 3/88 0/98 0/99 0/02 4 17/16 4/29 اجتماعی

0/01 0/98 0/99 2/34 0/99 0/99 0/03 4 4/49 0/12 تهوری

0/06 0/95 0/99 3/69  0/99 0/99 0/03 4 15/85 قراردادی 3/96

ــی،  ــپ واقع گرای ــش تی ــر ش ــدل در ه ــن م ــد ای ــان می ده ــدول )3( نش ــر ج مقادی
ــر  ــی دارد. مقادی ــرازش خوب ــراردادی ب ــوری و ق ــی، ته ــری، اجتماع ــتجوگری، هن جس
ــرازش  ــه نشــان دهندة ب ــر از 1 اســت ك GFI ،NFI ،CFI و AGFI بیشــتر از 0/90 و كمت

نســبتًا خــوب مــدل اســت. همچنیــن مقــدار RMSEA در هــر شــش مــدل كمتــر از 0/10 
می باشــد كــه خــود بیانگــر مطلوبیــت مــدل تدویــن شــده می باشــد. شــاخصهای دیگــر 
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نیــز بــه حــد نرمــال نزدیــك هســتند و تناســب خوبــی دارنــد. مجــذور كای در هــر شــش 
مــدل كوچــك و مناســب هســت و مقــدار RMR هــم قابــل قبــول بــه نظــر می رســد. در 
ــته و  ــبی داش ــرازش مناس ــق ب ــای تحقی ــه مدله ــرد ك ــری ك ــن نتیجه گی ــوان چنی كل می ت

ــول می باشــد. ــل قب ــوب و قاب ــا مطل ــر شــاخصهای برازندگــی مدله مقادی

بحث 
ــق )در شــش  ــدل پیشــنهادی تحقی ــی پژوهــش، م ــه ســوال اصل ــوط ب در بحــث مرب
تیــپ واقع گرایــی، جســتجوگری، هنــری، اجتماعــی، تهــوری و قــراردادی( جهــت 
بررســی نقــش عوامــل فردی)خودكارآمــدی مســیر شــغلی و نتایــج مــورد انتظــار( و عوامل 
اجتماعی)حمایــت اجتماعــی و موانــع اجتماعــی( در رابطــه بــا رغبتهــای مســیر شــغلی در 

ــود.  ــوردار ب ــبی برخ ــرازش مناس ــتانی از ب ــوزان دبیرس ــی دانش آم ــاغل انتخاب مش
ــر  ــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی در ســالهای اخی ــن فرهنگــی نظری ــار بی اعتب
ــی و  ــم، 2015؛ فالــك، 2015؛ ل ــه اســت )كی ــه افزایــش یافت ــا تحقیقــات صــورت گرفت ب
همــكاران، 2015؛ لنــت و همــكاران، 2012؛ لنــت و شــاو، 2010؛ لنــت و همــكاران، 2009؛ 
ــت و همــكاران )2010( در  ــه توســط لن ــق صــورت گرفت ــژه تحقی ســاهین، 2008(. به وی
مــورد دانش آمــوزان دبیرســتانی پرتغــال كــه ایــن مــدل بــرازش مناســبی نشــان داده بــود. 
طبــق نظریــه شــناختی- اجتماعــی مســیر شــغلی رغبتهــا زاییــده خودكارآمــدی هســتند 
)بتــز1 و  هكــت، 2006؛ بتــز، 2008(. داده هــای به دســت آمــده از كــودكان )مقطــع دبســتان 
ــان )مقطــع دبیرســتان( نشــان می دهــد كــه رابطــه بیــن رغبتهــا و  و راهنمایــی( و نوجوان
خودكارآمــدی متقابــل و تاثراتشــان بــر یكدیگــر برابــر اســت )تریســی و رابینــز2، 2005؛ 
تریســی،2002؛ تریســی، 2008(. از ایــن رو ترتیــب دادن مداخــات در هــر یــك از ایــن 
1. Betz 
2. Tracey and Robbins 
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دو متغیــر می توانــد تعییــن كننــده و مفیــد واقــع شــود. همچنیــن بــا توجــه بــه رابطــه قــوی 
كــه بیــن ایــن دو متغیــر وجــود دارد و از طرفــی بــا توجــه بــه نقــش ســازنده خودكارآمدی 
ــی از  ــت یك ــی اس ــی، 2006( كاف ــغلی )تریس ــیر ش ــاوره مس ــا در مش ــژه رغبته و به وی
ایــن دو متغیــر ســنجیده و ســپس مــورد مداخلــه قــرار گیــرد تــا ضمــن ایجــاد تغییــرات 
مطلــوب در متغیــر دیگــر، موجــب بهبــود عملكــرد فــرد در مســیر شــغلی شــود )تریســی 

و ســودانو1، 2008(.
ــم  ــدی ه ــغلی، خودكارآم ــیر ش ــای مس ــد رغبته ــش و رش ــری پیدای ــدل نظ ــق م طب
ــذارد.  ــر می گ ــا تأثی ــر رغبته ــتقیم ب ــر مس ــورت غی ــه ص ــم ب ــتقیم و ه ــورت مس ــه ص ب
بنابرایــن، خودكارآمــدی بــه صــورت مســتقیم منجــر بــه افزایــش رغبتهــای مســیر شــغلی 
می شــود اگــر چــه ایــن نكتــه صراحتــًا توســط نظریــه بیــان نشــده اســت. عــاوه بــر ایــن، 
خودكارآمــدی از طریــق تأثیرگــذاری بــر نتایــج مــورد انتظــار، در رغبتهــا تأثیــر می گــذارد. 
زمانــی كــه افــراد انتظــار دارنــد كــه یــك فعالیــت نتایــج مثبتــی را بــه دنبــال داشــته باشــد، 

ــد )ســیلویا، 2006(.  ــز افزایــش می یاب ــه آن فعالیــت نی ســطح رغبــت آنهــا ب
ــدی  ــه خودكارآم ــتگی(دریافته اند ك ــی و همبس ــها )تجرب ــی از پژوهش ــم انبوه حج
ــاس  ــرا احس ــه چ ــت ك ــن نیس ــا روش ــود ام ــغلی می ش ــای ش ــش رغبته ــب افزای موج
ــرای انجــام دادن كارهــای  ــراد ب ــا می شــود. اف خودكارآمــدی موجــب شــكل گیری رغبته
بســیاری احســاس توانمنــدی می كننــد امــا همــه آن كارهــا جالــب نیســتند، بنابرایــن بایــد 
متغیرهــای دیگــری در پیونددهــی خودكارآمــدی بــا رغبــت نقــش داشــته باشــند )ســیلویا، 

 .)2003
لنــت و همــكاران )1994( ضمــن پذیــرش ایــن كــه غالــب روابــط در الگــوی شــناختی 
ــر  ــد كــه خودكارآمــدی در مرحلــه اول ب ــا حــدی دو ســویه اند، عنــوان كرده ان احتمــاالً ت

1. Sodano
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رغبتهــای مســیر شــغلی تأثیــر می نهــد. همچنیــن آنهــا همبســتگی متوســط بیــن رغبتهــا و 
خودكارآمــدی را در 13 مطالعــه 0/53 گــزارش نمودنــد.

فراتحلیــل 53 تحقیــق نشــان داد كــه بیــن خودكارآمــدی و رغبتهای شــغلی رابطه  خوبی 
ــزان و چگونگــی همبســتگی از جنســیت،  ــن می وجــود دارد )r=0/59 ،p>0/05(. همچنی
گــروه ســنی و مقیــاس مــورد اســتفاده متاثــر اســت. بــه طــور خــاص، قوی تریــن رابطــه 
خودكارآمــدی و رغبتهــا در خصــوص موضوعهــای واقع گرایــی، جســتجوگری و هنــری 
ــوری و  ــی، ته ــای اجتماع ــوص موضوعه ــر درخص ــتگی ضعیف ت ــد. همبس ــت آم به دس
قــراردادی به دســت آمــد. در مجمــوع نتایــج نشــان داد كــه رابطــه بیــن خودكارآمــدی و 
رغبتهــای شــغلی متوســط اســت )روتینگهــوس و همــكاران، 2003(. )لنــت و همــكاران، 
ــا خودكارآمــدی  ــه شــدت ب ــا ب ــل نشــان داد كــه رغبته ــج مطالعــات فراتحلی 2006(. نتای
و نتایــج مــورد انتظــار در رابطه انــد و همچنیــن توانایــی فــرد بــا موفقیــت عملكــردی او 

ــه رغبتهایــی در زمینــه  خاصــی شــود.  ــد منجــر ب می توان
مســیر های رشــد در زندگــی افــراد -اینكــه پیش بینی پذیــر باشــند یــا اتفاقــی- 
ــار شــغلی تأثیرگــذار اســت  ــر رفت ــه ب ــد ك ــی را ایجــاد می نماین ــا محدودیتهای ــا ی فرصته
)بنــدورا، 1997،1998؛ شــای و الــدر1، 2005(. در میــان ایــن مســیر های رشــدی، عوامــل 
مرتبــط بــا خانــواده از اهمیــت قابــل توجهــی برخوردارنــد. همان طــور كــه مســیر شــغلی 
ــواده  ــارات خان ــا و انتظ ــه نیازه ــتری ب ــه بیش ــد توج ــا بای ــد، آنه ــرفت می كن ــراد پیش اف
داشــته باشــند. در نتیجــه الزامــات خانوادگــی، برخــی افــراد زمینه هــای شــغلی خاصــی را 
انتخــاب یــا در آن پافشــاری می كننــد كــه بــا ویژگیهــای شــخصیتی آنهــا هیــچ همخوانــی 
ــات  ــی اوق ــدی می شــود و گاه ــر رضایتمن ــی ب ــرات منف ــه تأثی ــن منجــر ب ــه ای ــدارد ك ن
ــی  ــه نارضایت ــر ب ــتقیم منج ــور مس ــد به ط ــواده می توان ــات كار و خان ــن الزام ــارض بی تع

1. Schaie and Elder
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شــود )بایــرون1، 2005؛ هالنــد و گاتفردســون2، 1994؛ گاتفردســون و دافــی3، 2008(. 
ــواده را در فراینــد تصمیم گیــری شــغلی در  البتــه پژوهشــهای بســیار ناچیــزی نقــش خان
فضــای زندگــی را مــورد بررســی قــرار داده انــد. حمایتهــای ســایر افــراد )شــامل خانــواده، 
ــدی در  ــد احســاس خودكارآم ــی( می توان ــع مذهب ــا مناب ــم ی ــراد مه دوســتان، و ســایر اف
تصمیم گیــری شــغلی و ادراك فرصتهــای شــغلی بیشــتری را بدهــد )دافــی و لنــت، 2009(. 
ــغلی،  ــی و ش ــای تحصیل ــد رغبته ــغلی، رش ــیر ش ــناختی-اجتماعی مس ــه ش در نظری
شــكل گیری انتخابهــای تحصیلــی و شــغلی و از طــرف دیگــر ماهیــت و نتایــج عملكردهای 
تحصیلــی و شــغلی، بــه عنــوان عوامــل بــه هــم پیوســته در نظــر گرفتــه  می شــوند )لنــت 
ــدی  ــی مشــخص شــد كــه احســاس جهت من ــك مطالعــه طول و همــكاران، 2008(. در ی
ــتیاق در  ــگاه، اش ــت در دانش ــادی موفقی ــزان زی ــه می ــتان ب ــال اول دبیرس ــت در س رغب
ــالهای  ــه س ــوزان نســبت ب ــی دانش آم ــن از پیشــرفت تحصیل ــیابی معلمی مدرســه و ارزش
ــا ســیاهه رغبت ســنج اســترانگ  ــط ب ــن، شــواهد مرتب ــد. همچنی ــی می كن ــل را پیش بین قب
نشــان داده اســت كــه بیــن 54% تــا 74% آزمودنیهــا بــه مشــاغلی وارد شــدند كــه بــا توجــه 
بــه نمــرات آنهــا در ایــن پرسشــنامه قابــل پیش بینــی بــود و اینكــه رغبتهــا متغیــر پیش بیــن 

خوبــی هســتند )هانســن و دیــك4، 2004؛ دیــك وهانســن، 2008(.
ــورد  ــج م ــدی و نتای ــه خودكارآم ــد ك ــان داده ان ــه نش ــورت گرفت ــای ص ــرا تحلیله ف
ــد.  ــا رابطــه دارن ــا رغبته ــا ب ــاط آنه ــق ارتب ــای شــغلی از طری ــا انتخابه ــًا ب انتظــار، عمدت
عملكــرد گذشــته افــراد می توانــد تــا حــدی، عملكــرد آینــده آنهــا را از طریــق تواناییهــای 
افــراد و خودكارآمــدی آنهــا افزایــش دهــد )لنــت و بــراون، 2006؛ بــراون و لنــت، 2005(.
 نتایــج مــورد انتظــار بــه باورهــای شــخصی دربــاره نتایــج فعالیتهــای رفتــاری اطــاق 

1. Byron   2. Gottfredson
3. Duffy   4. Hansen and Dik
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می شــود. نتایــج مــورد انتظــار هماننــد خــود كارآمــدی بوســیله فعالیتهــای یادگیــری شــكل 
ــی  ــوان راهنمایان ــه عن ــه ب ــن نظری ــی( درای ــاغل انتخاب ــی )مش ــداف انتخاب ــرد. اه می گی

ــر، 2006(. ــند )زونك ــداوم می بخش ــار را ت ــه رفت ــوند ك ــی می ش تلق

نتایــج تحقیــق حاضــر نشــان داد كــه نقــش هیچكــدام از عوامــل اجتماعــی )حمایــت 
اجتماعــی و موانــع اجتماعــی( در تبییــن مشــاغل انتخابــی در هیچكــدام از مدلهــا معنــادار 
نیســت. در تحقیــق لنــت و همــكاران )2010( همچنیــن نتیجــه ای گــزارش شــده بــود و 
حمایــت اجتماعــی و موانــع اجتماعــی در مشــاغل انتخابــی دانش آمــوزان پرتغــال نقشــی 
ــای  ــه متغیره ــود ك ــرده ب ــرح ك ــود مط ــه خ ــدورا )1999، 2000( در فرضی ــتند. بن نداش
حمایــت اجتماعــی و موانــع اجتماعــی به واســطه خودكارآمــدی مســیر شــغلی در 
مشــاغل انتخابــی تأثیــر دارنــد. بــه عبــارت دیگــر، خودكارآمــدی متغیــر اصلــی و عمــده 
رویكــرد بنــدورا )1997، 1998( اســت كــه عومــل چنــدی از جملــه عوامــل اجتماعــی در 
ــدی  ــر خودكارآم ــر متغی ــق حاض ــور كل، در تحقی ــه ط ــد. ب ــش دارن ــكل گیری آن نق ش

ــی تأثیــری نداشــت.  مســیر شــغلی در مشــاغل انتخاب
ــدی مســیر شــغلی  ــر در خودكارآم ــل مؤث ــق حاضــر ســعی شــد عوام ــدل تحقی در م
ــی  ــی مشــاغل انتخاب ــی پژوهــش یعن ــر اصل ــت متغی و رغبتهــای مســیر شــغلی و در نهای
ــه  ــكان ارائ ــا بایســتی توجــه داشــت كــه ام ــرد؛ ام ــرار گی ــورد بررســی ق ــوزان م دانش آم
ــدارد؛ چــه بســا برخــی  ــده شــود وجــود ن ــی كامــل كــه تمــام متغیرهــا در آن گنجان مدل
متغیرهــا از حیطــه كنتــرل خــارج هســتند. بــه عنــوان مثــال، طبقــه اجتماعــی- اقتصــادی 
ــراد طبقــات  ــر باشــد: الــف( اف ــراد مؤث ــی اف ــه دو صــورت در مشــاغل انتخاب ــد ب می توان
ــودكان  ــه ك ــبت ب ــات را نس ــه تحصی ــری ب ــل كمت ــادی تمای ــی- اقتص ــن اجتماع پایی
ــه  ــق ب ــراد متعل ــد. ب( اف ــاالی اجتماعــی- اقتصــادی نشــان می دهن ــه طبقــات ب ــق ب متعل
ــری را  ــی كمت ــت اجتماع ــن حمای ــی- اقتصــادی فشــار و همچنی ــن اجتماع ــات پایی طبق
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ــرای انتخــاب اهــداف شــغلی باالتــری را كــه از حــد توانایــی آنهــا نیــز باالتــر اســت،  ب
ــطح  ــد س ــًا نبای ــب لزوم ــغل مناس ــك ش ــی او، ی ــدگاه اجتماع ــد. از دی ــاس می كنن احس
وجــه اجتماعــی باالیــی داشــته، یــا یــك شــغل خیلــی خــوب باشــد )گاتفردســون، 2005(.
در تأییــد مطالــب پیشــین بلوســتین1 و همــكاران )2005( بیــان می كننــد ســایر عواملــی 
كــه می تواننــد نقشــی محدودكننــده بــر مشــاغل انتخابــی افــراد داشــته باشــند عبارت انــد 
ــه  ــی ك ــرات منف ــر تأثی ــن ب ــی. همچنی ــا روان ــمانی ی ــای جس ــض، ناتوانیه ــر، تبعی از: فق
ــرار  ــد ق ــورد تأكی ــود را م ــال ش ــغلی اعم ــار ش ــر رفت ــا ب ــق محیط ه ــد از طری می توان
داده انــد. در ایــن میــان آنهــا تأكیــد ویــژه ای بــر محیط هــای خاصــی كــه بــه دلیــل فقــدان 
منابــع و وجــود موانــع مســتقیم یــا غیرمســتقیم از قبیــل تبعیــض موجــب محــدود شــدن 
ــد  ــی می كن ــتی زندگ ــه در تنگدس ــردی ك ــال، ف ــرای مث ــته اند. ب ــوند، داش ــا می ش فرصته
ممكــن اســت فرصتهــای محــدودی بــرای دسترســی بــه محیط هــای شــغلی متناســب بــا 

رغبتهــا، ارزشــها و مهارتهــای خــود داشــته باشــد. 
نكتــه مهــم دیگــر اینكــه، نتیجه گیــری نهایــی تحقیــق حاضــر، تأییــد مــدل پیشــنهادی 
تحقیــق حاضــر بــوده اســت امــا نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر در ایــن حیطــه جهــت تأییــد 
ــر  ــه نظ ــه ب ــور ك ــود. همان ط ــاس می ش ــران احس ــه ای ــر در جامع ــق حاض ــدل تحقی م
ــرد  ــش و كارب ــردم پیدای ــی م ــوه زندگ ــادات، و نح ــگ، اعتق ــفیع آبادی )1386( فرهن ش
ــی و ســودمندی  ــزان كارای ــد و می ــرار می دهن ــر ق نظریه هــای رشــد شــغلی را تحــت تأثی
ــل  ــد در عم ــدا بای ــده ابت ــرح ش ــای مط ــن رو، نظریه ه ــد. از ای ــخص می كن ــا را مش آنه
ــای  ــه نظریه ه ــانند؛ دوم اینك ــاری رس ــردش ی ــغلی را در عملك ــاور ش ــد و مش ــكار آین ب
رشــد شــغلی و مشــاوره شــغلی زمانــی كاربــردی خواهنــد شــد كــه بــا فرهنــگ و امكانات 

و شــرایط جامعــه ســازگار و هماهنــگ باشــند.

1. Blus tein
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از بیــن نظریــات مطــرح شــده در مشــاوره مســیر شــغلی، نظریــه شــناختی- اجتماعــی 
ــه بســیاری از عوامــل مهــم و تأثیرگــذار در  مســیر شــغلی، نظریــه ای جامــع اســت كــه ب
ــغلی  ــای مســیر ش ــه رغبته ــته اســت از جمل ــه داش ــان توج ــغلی نوجوان ــد مســیر ش رش

ــورد  ــی در م ــهای فراوان ــترده و پژوهش ــات گس ــه ادبی ــغلی ك ــیر ش ــدی مس و خودكارآم
ــا متغیرهــای دیگــر و بــه صــورت  آنهــا وجــود دارد ولــی در ایــن رویكــرد در ارتبــاط ب
ــیار  ــر بس ــر، متغی ــن دو متغی ــار ای ــه در كن ــده اســت ك ــه ش ــر گرفت ــع در نظ ــی جام مدل
ــور  ــرد و همین ط ــر می گی ــی اســت را در نظ ــداف انتخاب ــان اه ــه هم ــری را ك ــم دیگ مه
ــه صــورت  ــی را ب ــل اجتماع ــش عوام ــدورا، نق ــدی بن ــه خودكارآم ــه نظری ــی ب ــا نگاه ب
حمایتهــای اجتماعــی یــا موانــع اجتماعــی در نظــر گرفتــه اســت. بنابرایــن تحقیــق حاضــر 
ــان  ــه نوجوان ــه را نشــان دهــد و ب ــن نظری ــرد بیشــتر ای ــد كارب ــی می توان ــات آت و تحقیق
و دانش آمــوزان و حتــی دانشــجویان در انتخابهــای مســیر شــغلی كمــك شــایانی داشــته 
باشــد. نكتــه دیگــر تحقیــق حاضــر، ارائــه پرسشــنامه های كوتــاه و در عیــن حــال جامــع 
اســت كــه توانایــی ســنجش رغبتهــای مســیر شــغلی، خودكارآمــدی مســیر شــغلی، نتایــج 
ــه  ــد ك ــی را دارن ــع اجتماع ــی و موان ــت اجتماع ــی، حمای ــاغل انتخاب ــار، مش ــورد انتظ م
ــته  ــی داش ــرد فراوان ــه ای كارب ــی و حرف ــز فن ــرورش و مراك ــوزش و پ ــد در آم می توان
ــی  ــده و معرف ــتفاده ش ــران اس ــار در ای ــن ب ــرای اولی ــنامه ها ب ــن پرسش ــه ای ــند چراك باش

می شــوند. 
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