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 بسمه تعالي

فرآیند تصمیم گیری شغلی )حرفه ای( دانش آموزان 

 دبیرستانی: مطالعه ای طولی از یک انتخاب

High school students’ career decision-making Process: A longitudinal study of one 

choice 

 ، کارین ورشورن1ویرل جرمیجز

 0000-، ب101ت بخش روانشناسی، دانشگاه کاتولیک لوان، تینسسترا

 لووین، بلژیک

 1002ژوئن  7دریافت در 

 1002ُاکتبر  12دسترسی آنالین 

 چکیده

دانش فرآیند انتخاب موضوع تحصیلی این مطالعه 

را بررسی کرده و ان دبیرستان در آموزش عالی آموز

 202نمونه ای از  از طرح طولی استفاده کرده است.

صیلی نوجوان در ابتدا، میانه و پایان سال تح

سازی  مدلدر این مطالعه شرکت کردند.  11 پایه ی

واهدی حاکی از افزایش متوسط رشدی شمنحنی پنهان 

چون  تصمیم گیری شغلی )حرفه ای( تکالیفرا در 

نشان  تمایل، کاوش، وضعیت تصمیم گیری و تعهد

منحنی های رشد با مدل های به طور کلی،  داد.

 کلیو کاوش  نظری همخوانی داشتند که در آن تمایل

 تصمیم گیری شغلی )حرفه ای(در ابتدای فرآیند 

مهم هستند در حالی که کاوش عمقی و وضعیت تصمیم 

عالوه بر این،  گیری بعدًا مهم تلقی می شوند.

نتایج تغییر پذیری قابل مالحظه ای را بین 

تصمی گیری شغلی  تکالیفنوجوانان در سطوح اولیه 

ایتًا، رشد در نه خود و نرخ تغییر نشان داد.

تمایل به رشد در محیط و خود کاوشی مربوط می شد 

و رشد در کاوش محیطی مربوط به پیشرفت در تعهد و 

 وضعیت تصمیم گیری مربوط می شد.

ان دبیرستان؛ فرآیند دانش آموزواژگان کلیدی: 

 تکالیفتصمیم گیری؛ مدل سازی منحنی پنهان؛ 

 تصمیم گیری؛ طولی
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 . مقدمه1

ان دانش آموزعه، به بررسی فرآیند تصمیم گیری در این مطال

دبیرستانی می پردازیم که باید یه موضوع تحصیلی را برای 

ان باید دانش آموزدر بلژیک،  آموزش عالی انتخاب کنند.

موضوع تحصیلی خاصی را از سال اول آموزش عالی انتخاب کنند. 

بدین معنا که آن ها باید رشته ای را در سطح دانشگاه یا 

انواع  (181 )پایان صفحه سطح فوق حرفه ای انتخاب کنند.

مختلف و تمایزی در دبیرستان های بلژیک وجود دارد  تحصیالت

)به عبارتی دیگر، تحصیل در هنر، عمومی، تحصیالت فنی و حرفه 

ان کلیه دانش آموزپس از اتمام موفقیت آمیز دبیرستان،  ای(.

د، که دسترسی بدون اشکال تحصیالت مدرکی را دریافت می کنن

 محدودیت به آموزش عالی را برای آن ها امکان پذیر می کند.

به  %1/06ان آموزش عالی را شروع می کنند: دانش آموزغالب 

به تحصیالت فوق حرفه  %2/20تحصیالت دانشگاهی وارد می شوند، 

وارد نیروی کار می شوند یا نوع دیگری  7/11ای می روند و 

مطالعه حاضر  (.1001، 1ل می کنند )سوناراز تحصیالت را دنبا

انی تمرکز دانش آموز تصمیم گیری شغلی )حرفه ای(بر فرآیند 

 می کند که تحصیالت عمومی در دبیرستان را دنبال می کنند.

انی را به خود اختصاص می دانش آموزاین گروه بیشترین سهم 

 %0/17دهد که آموزش عالی را شروع می کنند )به بیانی دیگر، 

که تحصیالت فوق حرفه  %1/02که تحصیالت دانشگاهی و  %2/61با 

بنابراین، انتخاب  (.1001ای را شروع می کنند؛ سونار، 

موضوع تحصیلی در آموزش عالی )به عبارتی دیگر، رشته ای در 

سطح دانشگاهی یا فوق حرفه ای( تصمیم شغلی مهمی برای 

 وب می شود.ان دبیرستانی محسدانش آموزتقریبًا کلیه این 

ان را طی سال آخر دبیرستان دنبال دانش آموزمطالعه حاضر 

در سه  تصمیم گیری شغلی )حرفه ای(کرد و پیشرفت آن ها در 

)به عبارتی دیگر، ابتدا، میانه، و  زمان سنجش را بررسی کرد

 .پایان سال تحصیلی(

( اصطالح فرآیند تصمیم گیری 1001)1همسو با گاتی و آشر 

ای( در این مطالعه برای ارجاع به فرآیندی شغلی )حرفه 

                                                 
1- Sonar 
2- Gati and Asher 
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افراد بهنگام جستجو برای گزینه های »استفاده شده است که 

شغلی مناسب ترقی و پیشرفت آن را انجام می دهند، آن گزینه 

)ص. « ها را مقایسه می کنند و سپس یکی را انتخاب می کنند 

ش دانبرای مطالعه فرآیند تصمیم گیری شغلی )حرفه ای(  (.7

تصمیم گیری شغلی مختلف را  تکالیفان، پیشرفت در انجام آموز

( تمایل به انتخاب )به عبارتی دیگر، آگاهی 1بررسی کردیم: )

از نیاز تصمیم گیری و انگیزه برای دخیل شدن در فرآیند 

( خود کاوشی )به عبارتی دیگر، جمع 1تصمیم گیری شغلی(، )

در مورد محیط  کلیوش ( کا0آوری اطالعات در مورد خود فرد(، )

)به عبارتی دیگر، جمع آوری اطالعات کلی درمورد گزینه های 

( کاوش عمقی محیط )به عبارتی دیگر، جمع آوری کل 2شغلی(، )

اطالعات همراه با جزئیات در مورد مجموعه ای تقلیل یافته از 

وضعیت تصمیم گیری، )به عبارتی دیگر، ( 2گزینه های شغلی(، )

( تعهد )به عبارتی دیگر، 6خاب یک گزینه(، و )پیشرفت در انت

میزان اعتماد به یک گزینه شغلی خاص و دلبستگی به آن(. این 

تصمیم گیری از سوی جرمیجز و ورشورن )در مطبوعات(  تکلیفشش 

به عنوان جوانب اصلی فرآیند تصمیم گیری شغلی، بر اساس 

؛ 1181، 1منحنی های مشکالت تصمیم گیری شغلی )کامپ بل و سلینی

( و نظریات مربوط به فرآیند 1116، 0، و ُاسیپو1گاتی، کروز

، 4؛ هارن1001تصمیم گیری شغلی )برای مثال، گاتی و آشر، 

گرچه  د.(  تمیز داده شدن1160، 5؛ تیدمان و ُا. هارا1171

ممکن است اینگونه تلقی شود که وضعیت تصمیم گیری و تعهد 

ر همسویی با مدل تصمیم نتیجه فرآیند تصمیم گیری باشند، د

را بخشی از این فرایند  تکالیف( این 1171گیری شغلی هارن )

تصمیم گیری شغلی، عمومًا مراحلی  تکالیفدر نظر می گیریم. 

پیشروی در این در فرآیند اخذ تصمیم شغلی تلقی می شوند. 

مراحل عمومًا و نه لزومًا، روبه جلو انگاشته می شود )هارن، 

1171.) 

( شرح منحنی متوسط 1لعه حاضر موارد ذیل بود: )هدف مطا

تصمیم گیری شغلی طی فرآیند انتخاب  تکالیفتغییر در انجام 

                                                 
1- Campbell & Cellini 
2- Krausz 
3- Osipow 
4- Harren 
5- Tiedeman & O’ Hara 
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( بررسی تفاوت 1ان در آموش عالی، )دانش آموزموضوع تحصیلی 

( 0ان در منحنی های تغییر آن ها، و )دانش آموزهای بین 

 فتکالیمطالعه روابط متقابل بین منحنی های تغییر برای 

مدل سازی منحنی پنهان روشی مناسب  مختلف تصمیم گیری شغلی. 

، 1برای پاسخ به پرسش های تحقیقی رشد ارائه می دهد )دونکن

از این رو از این  (.1111، 4، و آلپرت0، لی1دونکن، استرایکر

 روش شناسی در مطالعه خود استفاده کردیم.

طالعات با توجه به هدف اول تحقیق، و بر اساس یافته های م

مقطعی تصمیم گیری شغلی )جرمیجز و ورشورن، در مطبوعات؛ 

(، به طور کلی، فرض 1180، 7، و هارتمان6، کالرلی5استامپ

ان، پیشرفتی رشدی در دانش آموزکردیم، بر اساس گزارشات 

عالوه بر این در  تصمیم گیری شغلی رخ می دهد. تکالیفانجام 

؛ تیدمان و ُا. 1171بعضی مدل های نظری )برای مثال، هارن، 

(، چنین فرض می شود که تصمیم گیرنده، قبل از 1160هارا، 

 می رود.انتخاب شغلی، از تمایل و کاوش کلی به کاوش عمقی 

تحقیق مقطعی شواهدی را برای حمایت از این فرضیه ها ارائه 

(.  1181، 8داد )جرمجیز و ورشورن، در مطبوعات؛ جسپن و گُرو

 تکالیفه حاضر، بیشترین افزایش در از این رو، در مطالع

تصمیم گیری که در ابتدای فرآیند مهم هستند )برای مثال، 

تمایل، کاوش کلی محیط( در ابتدای سال آخر دبیرستان و 

تصمیم گیری که در انتهای فرآیند  تکالیفبیشترین افزایش در 

 )برای مثال، کاوش عمقی محیط، وضعیت تصمیم گیری( مهم هستند

 ای سال تحصیلی انتظار می رود.در انته

هدف دوم این مطالعه، بررسی تفاوت های نوجوانان در منحنی 

با توجه به  تصمیم گیری شغلی بود. تکالیفهای تغییر در 

فرآیند تصمیم گیری شغلی، احتمال وجود تفاوت های فردی به 

سبب ویژگی های تصمیم گیرنده یا عوامل محیطی )برای مثال، 

با این حال، تحقیق پیشین تنها شخیص داده شد. ( ت1171هارن، 

تصمیم گیری در یک  تکالیفبر تفاوت های بین فردی در انجام 

                                                 
1- Duncan 
2- Stryker 
3- Li 
4- Alpert 
5- Stumpf 
6- Colarelli 
7- Hartman 
8- Jespen & Grove 
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نقطه زمانی تمرکز کرده بود و به تغییر پذیری بین فردی در 

 تصمیم گیری که طی زمان تغییر می کند تکالیفروش انجام 

از  مطالعه حاضر این شکاف را ُپر می کند. .توجه نکرده بود

آنجایی که مطالعه ما اولین موردی است که این تفاوت های 

 متغیر را بررسی می کند، تحلیالت اکتشافی هستند.بین فردی 

هدف نهایی این مطالعه بررسی روابط متقابل بین منحنی های 

تصمیم گیری و به طور ویژه بین منحنی های  تکالیفتغییر در 

خود کاوشی، کاوش کلی  تغییر در کاوش شغلی )به عبارتی دیگر،

محیط، و کاوش عمقی محیط( و منحنی های تغییر در تمایل، 

در پیشینه تحقیق، فرضیه ها  وضعیت تصمیم گیری و تعهد است.

در مورد روابط بین کاوش از یک سو و تمایل، وضعیت تصمیم 

با توجه به تمایل، گیری، و تعهد از سوی دیگر شکل گرفتند. 

شخص ز شروع فرآیند تصمیم گیری شغلی، گمان می رود که پیش ا

باید از نیاز به تصمیم گیری آگاه باشد و برای درگیر شدن 

)برای مثال، کمپ بل و  در فرآیند تصمیم گیری ترغیب شود

(. مطالعات شواهدی تجربی 1001؛ گاتی و آشر، 1181سلینی، 

نشان داد که از ارتباط مثبت بین فرآیندهای انگیزشی مربوط 

اب و کاوش شغلی اما تنها در یک نقطه زمانی حمایت با انتخ

مطالعه با این حال  (.1188، 1می کرد )برای مثال، بلوستین

بررسی این موضوع را امکان پذیر ساخت که آیا سطوح طولی ما 

اولیه باالی انگیزه یا تمایل به انتخاب با رشد بیشتر در 

ا رشد کاوش شغلی مرتبط است و آیا رشد بیشتر در تمایل ب

 بیشتر در کاوش شغلی طی زمان مرتبط است.

با توجه به رابطه بین کاوش شغلی، وضعیت تصمیم گیری، و 

تعهد، بعضی مؤلفان فرض می کنند که کاوش شغلی به طور مثبت 

با پیشرفت تصمیم گیری و تعهد به یک انتخب شغلی مرتبط است 

قیده (، در حالی که دیگران ع1180و دیگران،  استامپ)مثال، 

دارند که پیشرفت تصمیم گیری و سطوح باالی تعهد لزومًا با 

، 1کاوش شغلی بیشتر مرتبط نیست )بلوستین، الیس، و دونیس

در مطالعه حاضر بررسی  (.1112، 0؛ بریسبین و ساویکاس1181

کردیم آیا سطوح اولیه باالی  کاوش شغلی با رشد بیشتر در 

آیا رشد بیشتر در  وضعیت تصمیم گیری و تعهد مرتبط است و

                                                 
1- Blustein 
2- Ellis & Devenis 
3- Brisbin & Savickas 
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کاوش شغلی با رشد بیشتر در وضعیت تصمیم گیری و تعهد طی 

 زمان ارتباط دارد.

 . روش ها2

 . رویه و شرکت کنندگان1.2

دبیرستان در  12از  دانش آموز 728نمونه این مطالعه شامل 

دانش تقریباض کلیه ، بخش هلندی زبان بلژیک می شد. 1فالندرز

. آنها سال ششم دبیرستان )سال آخر ان سفید پوست بودندآموز

بودند و تحصیالت عمومی را دنبال می کردند.  (11 پایه ییا 

دانش از طرح سه موجی کوتاه مدت طولی استفاده کردیم و 

ان پرسشنامه یکسان را در ابتدا )سپتامبر(، میانه آموز

)ژانویه(، و پایان )می( سال تحصیلی دریافت کردند. 

 110برای های عادی انجام می شدند.  ه یپایطی پرسشنامه ها 

ان هیچ داده ای برای کل موج ها نداریم و دانش آموزنفر از 

 دانش آموز 202به نمونه ای سه موجی و طولی از  تکلیفاین 

میانگین سن نمونه طولی  شد.منجر دختر (  012پسر و  111)

 بود. 1ماه( در زمان  1/6سال )انحراف معیار=  2/17

انی که در یک یا دو زمان دانش آموزونه طولی با مقایسه نم

سنجش از مطالعه خارج شدند تفاوتی را در میانگین سن یا 

تصمیم گیری شغلی  تکالیفدر  اندانش آموز میانگین نمرات

، 0تنها برای مقیاس تمایل انجام شده در زمان نشان نداد. 

ر ان در گروه اخراجی از مطالعه نمراتی بسیار کمتدانش آموز

 (t( =660 = )22/0 ،p <01/0 از )ان در مطالعه دانش آموز

همچنین تفاوت قابل مالحظه جنسی در افراد طولی کسب کردند. 

( مشهود X2 (1 ،N =727 = )81/11 ،p  <01/0خروج از مطالعه )

 زد پسران بیشتری نسبت به دختران ابود که نشان می دا

 مطالعه خارج می شوند.

دقیقه طول می کشید.  20موج حداکثر  جمع آوری داده در هر

برای کنترل تاثیرات ترتیبی، دو نسخه از پرسشنامه طرح شد 

که مقیاس ها در ترتیب عکس قرار داشتند. هر بار شرکت 

 کنندگان به طور تصادفی یکی از دو نسخه را دریات می کردند.

                                                 
1- Flanders 
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 سنجش ها. 2.2

رن، ؛ جرمجیز و ورشوSCTIانتخاب مطالعه ) تکلیفپرسشنامه 

ان در تصمیم دانش آموزدر مطبوعات( استفاده شد تا پیشرفت 

از شش زیر مقیاس مجزا  SCTIگیری شغلی اندازه گیری شود. 

تصمیم گیری شغلی مختلف را  تکالیفتشکیل شده بود که 

)بخش  همانطور که در باال توصیف شد، مورد سنجش قرار می داد

دیگر، تمایل،  گزینه ها به نگرش )به عبرتی. را ببینید( 1

تعهد(، و نیز رفتار )به عبارتی دیگر، رفتار کاوشی( ارجاع 

بررسی پیشرفت  SCTIهدف می پردازند.  تکالیفدارند که به 

( در تقابل با دیگر ابزار 1111، 1شغلی در سطح ماکرو )تینسلی

، 4، تامسون0)سوپر 1چون پرسشنامه نگرانی های شغلی فرد بالغ

بنابراین این پرسشنامه تسلط کار ت. ( نیس1118، 5و لیندمان

ارزیابی انجام شش جنبه  SCTIرشدی را ارزیابی نمی کند. هدف 

یا کار اصلی است که در فرآیند روانشناختی یک تصمیم شغلی 

برای مثال، انتخاب موضوع تحصیلی در آموزش  -اما مهم –خاص 

 عالی، هسته مرکزی تلقی می شود.

مشکالت تصمیم گیری شغلی )کمپ بل بر اساس منحنی های  SCTIرشد 

( و بر اساس نظریه های 1116؛ گاتی و دیگران، 1181و سلینی، 

؛ تیدمان و 1176فرآیند تصمیم گیری شغلی )برای مثال، هارن، 

، در 1001جرمجیز و ورشورن )( می باشد. 1160ُا. هارا، 

ارائه دادند.  SCTIمطبوعات( شواهدی را برای پایایی و روایی 

سازه  اعتباربا تحلیل تاییدی عوامل، شواهدی را برای آنها 

یافتند که از ساختار چند بعدی و مفروض آن حمایت می  SCTIی 

شواهد مبنی بر اعتبار همگرا با یافتن روابط پیش بینی  کرد.

؛ استامپ و CESشده با سنجش های موجود از کاوش شغلی )

؛ گاتی و CDDQ( و مشکالت تصمیم گیری شغلی )1180دیگران، 

شواهد اعتبار سازه نیز بوسیله ( ارائه شدند. 1116دیگران، 

ی دو تحلیل اعتباریابی گروهای شناخته شده ارائه شدند. 

نتایج تحلیل اول نشان داد که تفاوت های مورد انتظار نمرات 

در مقیاس ها تا حد زیادی وجود داشتند. در تحلیل دوم، 

بین گروه های دارای  نتایج توانایی مقیاس را برای تمایز

                                                 
1- Tinsley 
2- Adult career Concerns Inventory 
3- Super 
4- Thompson 
5- Lindeman 
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در زیر هر یک از زیر وضعیت هویت شغلی مختلف نشان داد. 

 با جزئیات بیشتر شرح داده می شوند. SCTIمقیاس های 

 . تمایل به انتخاب1.2.2

گزینه با مقیاس پاسخ شش امتیازی تشکیل  11این مقیاس از 

ان از نیاز به دانش آموزشده است و هدف آن ارزیابی آگاهی 

گیری و انگیزه برای درگیر شدن در فرآیند تصمیم گیری  تصمیم

من دارای انگیزه هستم تا یک موضوع »شغل است )برای مثال، 

در مطالعه حاضر، هماهنگی درونی «(. تحصیلی را انتخاب کنم

، و 10/0، 10/0بترتیب  0، و 1، 1در زمان های این مقیاس 

 بود. 81/0

 . رفتار خود کاوشی2.2.2

من درباره »گزینه )برای مثال،  10اس دارای این زیر مقی

بر اساس ترکیبی از «( عالیق خود با دوستانم صحبت کرده ام

چهار زمینه مرتبط خود کاوشی )عالیق، ارزش ها، توانایی ها و 

راهبردهای تحصیلی( همراه با پنج منبع مرتبط اطالعاتی )خود 

وله سه مق فرد، والدین، دوستان، دبیران و دیگران( است.

پاسخ )به عبارتی دیگر، هیچوقت، بعضی مواقع، و اغلب( برای 

آخر و جاری تحصیلی بیان تکرار رفتار خود کاوشی طی سال 

ان آن را گزارش می دانش آموزاستفاده می شوند که 

و  1، 1آلفاهای کرانباخ برای این مقیاس در زمان های دهند.

  بود. 10/0، و 88/0، 0/ 88بترتیب   0

 فتار کاوش کلی محیط، رفتار کاوش عمقی محیط. ر2.2.2

گزینه )برای مثال،  2دارای  SCTIمقیاس رفتار کاوش کلی 

نگاهی به خالصه های کلی مربوط به ساختار آموزش عالی »

دانش است. پیش از انجام رفتار کاوش عمقی، از «( انداختم

ان نام موضوعات تحصیلی را پرسیدیم که درباره آنها آموز

گزینه از  10پس از آن، باید ی جمع آوری کرده بودند. اطالعات

مقیاس رفتار کاوش عمقی را با توجه به آن موضوعات تکمیل می 

من با یک دبیر صحبت کرده ام تا »کردند )برای مثال، 

اطلعاتی را در باره این موضوع تحصیلی برای جمع آوری 

ع انی که بدنبال اطالعات برای هیچ موضودانش آموز«(. کند

تحصیلی نبودند، نمی بایست مقیاس رفتار کاوش عمقی را تکمیل 

سه مقوله پاسخ ) به عبارتی دیگر، هیچوقت، بعضی کنند. 

مواقع و اغلب( برای بیان تکرار رفتار کاوش محیطی طی سال 

آلفای کرانباخ برای مقیاس تحصیلی آخر و جاری استفاده شد. 

و  81/0، و 80/0، 86/0رفتار کاوش کلی در سه زمان سنجش 
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شرحی بود.  76/0ف و 61/0، 68/0برای مقیاس رفتار کاوش عمقی 

احتمالی برای هماهنگی درونی پایین مقیاس رفتار کاوش عمقی 

ان بعضی موضوعات را دانش آموزممکن است این باشد که بعضی 

 تکلیفمورد کاوش عمقی قرار دادند اما بعضی دیگر خیر و این 

 گی در پاسخ ها منجر شده است.احتماالً به عدم هماهن

 . وضعیت تصمیم گیری2.2.2

با دو پرسش اندازه گیری می شود:  SCTIوضعیت تصمیم گیری در 

تمامی موضوعات تحصیلی را فهرست کنید که در حال »)الف( 

کدام موضوع تحصیلی انتخاب »و )ب( « حاضر مد نظرتان است 

میم گرفته اول شماست )اگر تصمیم نگرفته اید، بنویسید تص

در پاسخگویی ارزش های عددی به چهار احتمال «. نشده است(

( بدون انتخاب اول، بدون پیشنهاد متناوب، 1) داده می شود:

( انتخاب اول 0( پیشنهادهای متناوب بدون گزینه اول، )1)

( انتخاب اول بدون پیشنهاد 2بعالوه پیشنهادهای متناوب، و )

، 0، 1، 1انی که نمرات آموز دانش، تعداد 1متناوب. در زمان 

بود. توزیع تعداد  71و ، 170، 100، 77گرفتند به ترتیب  2

و  1در زمان  116، و 011، 71، 11ان در این نمرات دانش آموز

 بود. 0در زمان  182، و 188، 22، 10

 . تعهد2.2.2

انی که در مقیاس وضعیت تصمیم گیری اعالم کردند دانش آموزاز 

( 2یا  0هستند )به عبارتی دیگر، نمره  دارای انتخاب اول

 SCTIمیزان تعهد به انتخابشان با استفاده از مقیاس تعهد 

گزینه از مقیاس شش امتیازی  8ان دانش آموزپرسیده شد. 

آیا نسبت به این موضوع تحصیلی اطمینان »)برای مثال، 

نمرات باال بیانگر میزان تعهد را پاسخ دادند. «( دارید؟

اهای کرانباخ برای این مقیاس در سه زمان سنجش باالست. آلف

 بود. 80/0، و 82/0، 80/0

 . طرح تحلیل2.2

برای شرح منحنی های تغییر هر کار تصمیم گیری شغلی، از 

 LCMدر دو عاملی استفاده کردیم.  (LCM) مدلهای منحنی پنهان

دو عاملی، تغییرات طی زمان بر حسب عوامل پنهان )دونکن و 

( ارزیابی می شوند؛ یکی بیانگر عرض یا ارزش 1111دیگران، 

و دیگری بیانگر شیب  11 پایه یکار تصمیم گیری در ابتدای 

است و نرخ تغییر طی زمان را نشان می دهد. برای هر کار 

تصمیم گیری شغلی، سه مدل منحنی پنهان متناوب را آزمودیم 

 تا مدلی را شناسایی کنیم که بهترین نحو ممکن تغییرات طی
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در ابتدا، مدل دو  فرآیند تصمیم گیری شغلی را شرح می داد.

را در حالی  (1112، 1مدل معیار )استولمیلرعاملی کلی یا 

ارزیابی کردیم که وزن های عاملی شیب در ابتدا و میانه 

تعیین شد و وزن عاملی شیب در  1و  0، بترتیب 11 پایه ی

مدل امکان  اینبطور مستقل ارزیابی شد.  11 پایه یانتهای 

منحنی های غیر خطی را فراهم می کند زیرا داده می تواند 

نمونه دوم مدل رشد خطی بود که در شکل منحنی را تعیین کند. 

آن وزن های عاملی با توجه به مقادیری تعیین می شدند که با 

و  1، 0مقیاس زمانی خطی مطابقت داشتند )به عبارتی دیگر، 

عامل شیب )مدل استواری محض(  در نهایت، مدلی را بدون (.1

ارزیابی کردیم. در مدل دو عاملی کلی، واریانس های خطاهای 

ویژه زمان باید برای اهداف شناسایی مساوی قرارداده شوند. 

در نتیجه، این محدودیت برابری نیز در مدل رشد خطی و مدل 

 استواری محض استفاده شد.

 LISEERL 8.30تمامی مدل های منحنی پنهان با نرم افزار 

( با استفاده از ماتریس 1110)جروسکوگ و سوربوم، 

کوواریانس، ماتریس کوواریانس مجانبی، و  برآوردهای  

مقیاسیده  2xاز آماره ماکسیمم درستنامی ارزیابی شدند. 

 (، باقیمانده استاندارد شده ریشه2SBSX) 1بنتلر-ساتورا

میتنگین  خطای تقریب ریشه(، SRMR) 0دوم توانهای میانگین

( به CFI، و شاخص برازش مقایسه ای )(RMSEA) 4توان های دوم

؛ 1111عنوان معیارهای برازش استفاده کردیم )هو و بنتلر، 

(. برای هر کار 1111جرسکوگ، سوربوم، دو تویت، و دو تویت، 

تصمیم گیری، مدل معیار با دو مدل آشیانه ای مذکور، با 

بنتلر، مقایسه شدند -اساتور 2Xاستفاده از آزمون تفاضل 

(2SBSXΔ  ،از آنجایی که همه 1111؛ ساتورا و بنتلر .) دانش

ان مقیاس رفتار کاوشی عمقی و مقیاس تعهد را در سه آموز

و مراجعه کنید(،  1.1زمان مورد نظر تکمیل نکردند )به بهش 

استفاده شد، تحلیالت در مورد  5حذف فهرستی LISREL 8.30چون در 

در ابتدای انی انجام شد که دانش آموزه های  تعهد در زیرگرو

                                                 
1- Stoolmiller 
2- Satorra-Bentler scaled X2 statistic 
3- Standardized Root Mean Square Residual 
4- Root Mean Square Error of Approximation 
5- Listwise deletion 
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انتخاب اول داشتند و تحلیالت مربوط به کاوش عمقی  11 پایه ی

 پایه یانی انجام شد که در ابتدای دانش آموزتنها در مورد 

 اطالعاتی در مورد موضوعات تحصیلی جستجو کرده بودند. 11

تغییر  پس از انتخاب مدلی که به بهترین نحو ممکن منحنی های

را برای هر کار تصمیم گیری شرح می داد، پارامترهای مدل 

نهایی را )برای مثال، میانگین شیب و واریانس( بررسی 

برای بررسی تفاوت های بین فردی در فرآیند تصمیم کردیم. 

معناداری  گیری شغلی، واریانس عرض از مبدا و شیب برای 

 آزموده شدند.

یم گیری متغیر در مدل های تصم تکالیفنهایتًا روابط بین 

منحنی پنهان چند متغیره را بررسی کردیم )دونکان و دیگران، 

کاوش شغلی )به عبارتی دیگر،  تکالیفبرای هر یک از  (. 1111

خود کاوشی، کاوش کلی و کاوش عمقی( سه مدل منحنی پنهان چند 

متغیره )به عبارتی دیگر، دارای تمایل، وضعیت تصمیم گیری، 

در هر یک از مدل های چند متغیره ارزیابی شدند. و تعهد( 

تصمیم گیری  تکالیفای، دو مدل منحنی پنهان تک متغیره از 

شغلی همزمان مدل سازی می شدند و همبستگی بین موارد زیر را 

( عوامل عرض از مبدا و شیب در کار تصمیم 1فراهم می کرد: )

ار تصمیم ( دو عامل عرض از مبدا در بین دو ک1گیری شغلی، )

( دو عامل شیب بین دو کار تصمیم گیری 0گیری شغلیري، )

( عامل عرض از مبدا یک کار تصمیم گیری شغلی و 2شغلی، و )

بر اساس معناداری و عامل شیب کار تصمیم گیری شغلی دیگر. 

 تکالیفعالمت پیوند های بین پارامترهای منحنی پنهان در 

رد کاوش قرار دادیم: مختلف تصمیم گیری شغلی، موارد زیر مو

مختلف تصمیم  تکالیف( چگونه تفاوت های فردی در انجام 1)

( چگونه تفاوت ها در نرخ 1گیری شغلی با هم مرتبطند، )

( 0مختلف تصمیم گیری شغلی مرتبطند، ) تکالیفتغییر در 

چگونه سطوح پیشین یک کار تصمیم گیری شغلی با منحنی های 

 ی شغلی مرتبط اند.تغییر کار دیگری از تصمیم گیر

 . نتایج2

 . آمار توصیفی1.2

میانگین ها و انحر اف های معیار و همبستگی های  1جدول 

متقابل بین نمرات شش کار تصمیم گیری شغلی در سه موج را 

میانگین ها حاکی از پیشرفتی کلی در انجام نشان می دهد. 

است.  11 پایه یتصمیم گیری شغلی در طول  تکالیفکلیه 

طور که همبستگی های بین نمرات یک کار تصمیم گیری شغلی همان
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تصمیم  تکالیفدر سه زمان سنجش نشان داد، پایداری اغلب 

(.  تنها برای وضعیت 1188گیری از متوسط به باالست )کوهن، 

تصمیم گیری، ضرایب پایداری از کوچک تا متوسط است )کوهن، 

ی دانش (، و بیانگر این موضوع است که موقعیت نسب1188

آموزان در گروه در این کار طی سه زمان بیشتر تغییر می 

کند. برای هر کار تصمیم گیری شغلی، ضرایب پایداری بین 

در باالترین مقدار قرار دارند.  11 پایه یمیانه و انتهای 

بهرحال، از این نتایج در مورد پایداری یا تغییر در سطح 

یافت. بنابراین در درون فردی نمی توان به نتیجه گیری دست 

مطالعه حاضر از مدل سازی منحنی پنهان استفاده شده است. 

برداشت می شود، غالب همبستگی های  1همانطور که از جدول 

مختلف تصمیم گیری شغلی مثبت و معنادار  تکالیفبین نمرات 

تصمیم گیری شغلی  تکالیفهستند و حاکی از ارتباط مثبت بین 

شند. تنها برای وضعیت تصمیم گیری در سه موقعیت سنجش می با

و تعهد، بعضی همبستگی ها در سه کاوش )به عبارتی دیگر، خود 

 کاوشی، کاوش کلی و کاوش عمقی محیط( معنادار نیستند. 

 . مدل های منحنی پنهان تک متغیره1.0

هدف اول این مطالعه، شرح کامل منحنی تغییر هر کار تصمیم 

تصمیم گیری  تکالیفهر یک از برای  1گیری شغلی بود.  جدول 

شغلی، شاخص های برازش مجموعه مدل های منحنی پنهان تک 

متغیره را نشان می دهد. برازش کلیع مدل های پایداری محض 

( و به 1111؛ هو و بنتلر، 1110خوب نبود )براون و کودک، 

طور معنادری بدتر از برازش مدل های دو عاملی معیار و کلی 

تصمیم گیری شغلی  تکالیفد که انجام کلیه بود و نشان می دا

 تغییر می کند. 11 پایه یدر 
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تصمیم گیری شغلی )به عبارتی  تکالیفبرای سه مورد از 

دیگر، خود کاوشی، کاوش عمقی و وضعیت تصمیم گیری(، تفاوت 

معناداری در برازش بین مدل کلی دو عاملی و مدل رشد خطی 

صرفه جویی کمتری لی دو عاملی مدل کاز آنجایی که نیافتیم. 

مدل رشد دارد، این مدل برای دو مورد از کارها مردود شد. 

خطی برازشی کافی برای رفتار خود کاوشی و رفتار کاوش عمقی 

( نشان داد. بهرحال، مدل رشد 1.2و  1.1، مدل های 1)جدول 

، 1خطی وضعیت تصمیم گیری برازش ضعیفی را نشان داد )جدول 

رای بررسی اینکه آیا این برازش ناکافی بدلیل (. ب1.2مدل 

کیفیت قید های واریانس های خطای سنجش در سه موج بود یا 

قیود کیفیت بر واریانس خیر، مدل رشد خطی دیگری را بدون 

برازش این مدل رشد خطی بدون های خطای ویژه زمان آزمودیم. 

، 2SBSX (1 = )21/0 ،RMSEA  =00/0 ،SRMR  =00/0قیود خوب )

CFI  =00/1( و به طور قابل توجهی بهتر از برازش مدل رشد ،

( و نشان ΔSBSx2 (1 = )71/01 ،p  <01/0خطی دارای قیود بود )

می داد که محدودیت واریانس های خطای ویژه زمان مساوی برای 

به طور خالصه، تغییرات در  وضعیت تصمیم گیری منطقی نبود.

ی و وضعیت تصمیم گیری طی رفتار خود کاوشی، رفتار کاوش عمق

سال آخر دبیرستان با یک روند خطی به بهترین نحو ممکن نشان 

برای این تکالیف تصمیم گیری شغلی، نرخ  داده می شوند.

با میانه و انتهای آن  11 پایه یتغییر بین ابتدا و میانه 

 برابر بود. 

مدل های کلی دو عاملی برای تمایل، رفتار کاوش کلی، و 

برازش بسیار  (1.6، و 1.0، 1.1، مدل های 1دول تعهد )ج

، 1ه بدست داد )جدول مدل های رشد خطی مربوطبهتری نسبت به 

در هر مدل دو عاملی کلی، وزن (. 1.6، و 1.0، 1.1مدل های 

عاملی سنجش سوم بر روی عامل شیب که بطور آزاد ارزیابی شد، 

، و 01/1، 08/1بود )به عبارتی دیگر، بترتیب  1کمتر از 

(، و متضمن این امر بود که تغییر اساسًا در بین ابتدا 71/1

و در حد کمتری بین میانه و انتهای این  11 پایه یو میانه 

 بعالوه، وزن روی عامل شیب رفتار کاوش کلیسال رخ داده است. 

( بیانگر عدم تغییر بین 01/1)به عبارتی دیگر،  0در موج 

برای بررسی بیشتر این  میانه و انتهای سال تحصیلی است.

یافته، مدل دیگری را ارزیابی کردیم که وزن عاملی شیب 
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برازش این مدل خوب  تعیین شد. 1، 0رفتار کاوشی در موج 

(2SBSx (0 = )71/8 ،RMSEA   =06/0 ،SRMR  =01/0 ،CFI  =18/0 )

اما بطور قابل مالحظه ای بدتر از برازش مدل کلی دو عاملی 

(2ΔSBSx (1 = )21/8 ،p  <01/0 و حاکی از تغییر در رفتار )

بطور خالصه  بود. 11 پایه یکاوش کلی بین میانه و انتهای 

به  11 پایه یتغییرات تمایل، رفتار کاوش عمقی، و تعهد طی 

بهترین نحو توسط روند غیر خطی توصیف شدند و رشد بین ابتدا 

آن بیشتر  از رشد بین میانه و انتهای 11 پایه یو میانه 

بود. پس از تعیین مدل های نهایی منحنی پنهان، پارامترهای 

 مدل ارزیابی شده تخمین زده شدند.

میانگین ها و واریانس های عوامل عرض از مبدا و  0جدول 

بین دو عامل در مدل ارزیابی شده شیب و نیز کوواریانس های 

های نهایی تکالیف تصمیم گیری شغلی را نشان می دهد. 

نگین های ارزیابی شده عرض از مبدا بیانگر نمرات میا

است  11 پایه یمیانگین تکالیف تصمیم گیری شغلی در ابتدای 

در حالی که میانگین های ارزیابی شده شیب نرخ میانگین 

تغییر بین دو سنجش را نشان می دهد. همانطور که انتظار می 

( و 0ل رفت، کلیه میانگین های شیب معنادار و مثبت بود )جدو

 پایه ینشان می داد که هیچ رشد میانگین قابل توجهی را طی 

 لیه تکالیف تصمیم گیری شغلی رخ نداده است.برای ک 11

 تفاوت های فردی در منحنی های تغییر 0.0

واریانس معنادار عرض از مبدا کلیه تکالیف تصمیم گیری 

 ( نشان می دهد که تغییر پذیری قابل توجهی بین0شغلی )جدول 

دانش آموزان در نمرات تکالیف تصمیم گیری شغلی در ابتدای 

 وجود داشت.  11 پایه ی
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بعالوه، تفاوت های فردی قابل مالحظه در نرخ تغییر در همه 

این بدین معناست تکالیف جز وضعیت تصمیم گیری مشهود بود. 

در اغلب تکالیف تصمیم گیری شغلی، بین دانش اموزان که 

برای  درون فردی تفاوت هایی وجود دارد. دبیرستان در تغییر

اغلب تکالیف تصمیم گیری شغلی جز وضعیت تصمیم گیری و خود 

نفی مکاوشی، کوواریانس بین عرض از مبدا و شیب معنادار و

این امر نشان می دهد که سطوح پایین تر تکالیف تصمیم  بود.

با افزایش بیشتر در تکلیف  11 پایه یگیری شغلی در ابتدای 

رابطه منفی بین سطح  1مرتبط است. در شکل  11 پایه یی ط

نشان داده  اولیه و نرخ تغییر برای تکلیف تصمیم گیری تمایل

همزمان که دانش  همانطور که مشاهده می شود، شده است. 

نزدیک تر می شوند  11 پایه یاموزان به انتهای سال تحصیلی 

پایین ) به تفاوت در سطح تمایل بین گروه با تمایل اولیه 

عبارتی دیگر، پایین تر از میانه عامل عرض از مبدا( و گروه 

کمتر می با تمایل باال ) به عبارتی دیگر، باالتر از میانه(

به بیانی دیگر، ظاهرًا دانش اموزان با سطح تمایل د. شو

اولیه پایین تر تالش می کنند در سال آخر دبیرستان جبران 

، بنظر می رسد گروه دارای عرض عقب ماندگی کنند. با این حال

کامالً به خود 11 پایه یاز مبدا پایین نمی توانند در انتهای 

کاوش به منظور  را به گروه دارای عرض از مبدا باال برسانند.

این الگو برای کلیه تکالیف تصمیم گیری شغلی با رابطه منفی 

از سطح عرض از مبدا در  tبین شیب و عرض از مبدا، یک آزمون 

نتایج  انجام شد.  11 پایه یسطح ارزیابی شده در انتهای 

نشان داد که گر چه دانش اموزان دارای نمرات  tاین آزمون 

 11 پایه یپاین در این تکالیف تصمیم گیری شغلی در ابتدای 

)به عبارتی دیگر، پایین تر از میانه( سریعتر از دانش 

باالتر از اموزان دارای نمرات باالتر )به عبارتی دیگر، 

میانه( می روند، اما گروه اول عمومًا، هنوز در مقایسه با 

سطح پایین تری دارد )تمایل  11 پایه یگروه دوم در انتهای 

(t (210 = )16/12- ،p  <01/0( رفتار کاوش کلی ،)t (217 = )

27/11- ،p <01/0( رفتار کاوش عمقی ،)t (011 = )77/1 ،P  <

  (t (182  =01/10- ،p  <01/0.)( و تعهد )01/0
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سطح اولیه و تغییر، که اغلب در پژوهش رابطه منفی بین 

ممکن است تا (، 1181، 1پیمایشی یافت می شود )کسلر و گرینبرگ

باشد، یعنی هرچه نمره فرد در  1اندازه ای به علت اثر تارک

بیشتر  11 پایه یمقیاس تکلیف تصمیم گیری شغلی در ابتدای 

رای افزایشات احتمالی وجود دارد باشد، فضای کمتری ب

، درصد دانش 11 پایه یبهرحال، در ابتدای  .(1000، 0)کاپلن

اموزانی که به بیشینه نظری مقیاس های تکالیف تصمیم گیری 

برای مقیاس های  % 1/1تا  0/0شغلی رسیدند )متغیر از 

تنها  11 پایه یمختلف( بسیار اندک بود. بعالوه، در انتهای 

برای  %1/1تا  2/0از دانش آموزان )متغیر از بخش کوچکی 

مقیاس های مختلف( به بیشینه نظری مقیاس های تکالیف تصمیم 

نتایج نشان داد که رابطه ی منفی بین  گیری شغلی رسیدند.

 ت اثر تارک نمی باشد.عرض از مبدا و شیب به عل

 . روابط متقابل بین منحنی های تغییر2.2

بین منحنی های تغییر در کاوش برای بررسی روابط متقابل 

شغلی )به عبارتی دیگر، خود کاوشی، کاوش کلی و کاوش عمقی( 

از یک طرف و منحنی های تغییر در تمایل، وضعیت تصمیم گیری 

و تعهد از طرف دیگر، ُنه تحلیل منحنی پنهان چند متغیره 

کلیه تمایل، را ببینید(. در ارتباط با  2انجام شد )جدول 

)با یک مورد استثنا( با پارامترهای منحنی همبستگی ها 

                                                 
1 Kessler & Greenberg 
2- Ceiling effect 
3- Kaplan 
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همبستگی مثبت  پنهان از سه تکلیف کاوش شغلی معنادار بودند.

بین عرض از مبدا تمایل و عرض های سه تکلیف کاوش شغلی نشان 

با سطوح  11 پایه یمی دهد که سطوح باالی تمایل در ابتدای 

طه مثبت بعالوه، راب باالی کاوش شغلی در آن زمان مرتبط است.

بین شیب تمایل و شیب های سه تکلیف کاوش شغلی به این 

معناست که نرخ های باالتر رشد در تمایل با نرخ های باالتر 

منفی همبستگی عالوه بر این،  رشد در کاوش شغلی مرتبط است.

  بین عرض تمایل و شیب خود کاوشی و کاوش کلی محیطی یافت شد.

 

در کاوش شغلی طی زمان نیست  این همبستگی منفی بیانگر کاهش

دانش آموزان دارای که  حاکی از آن است، بلکه (1000، 1)کارن

در کاوش شغلی رشد  11 پایه یسطوح باالی تمایل در ابتدای 

کمتری را نسبت دانش آموزان با سطح پایین تر تمایل در 

 ابتدای سال تحصیلی نشان می دهند.

الت منحنی پنهان چند تحلی، وضعیت تصمیم گیری در ارتباط با 

متغیره رابطه ای مثبت را بین سطح وضعیت تصمیم گیری و سه 

 نشان می دهد. 11 پایه یتکلیف کاوش شغلی در ابتدای 

بهرحال، بنظر نمی رسد پیشرفت در وضعیت تصمیم گیری بطور 

شیب  مساوی با پیشرفت در سه تکلیف کاوش شغلی مرتبط باشد.

با شیب کاوش کلی محیط مرتبط وضعیت تصمیم گیری بطور خاص 

شیب کاوش عمقی محیط نیز بطور مثبت با شیب وضعیت  بود. 

رشد در  تصمیم گیری ارتباط داشت اما این رابطه کمتر بود.

                                                 
1- Curran 
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رفتار خود کاوشی بوط قابل مالحظه ای با رشد در وضعیت تصمیم 

پیشرفت بیشتر نهایتًا نتایج نشان داد که  گیری مرتبط نبود.

صمیم گیری برای دانش آموزانی مشهود است که در وضعیت ت

دارای سطح پایین تری از سه تکلیف کاوش شغلی در ابتدای 

 هستند. 11 پایه ی

،  هیچ رابطه ای با تعهددر ارتباط با منحنی تغییر در 

همچنین در مورد کاوش پارامترهای رشد خود کاوشی یافت نشد. 

در ابتدای  اوشکلی و کاوش عمقی، هیچ رابطه ای بین سطوح ک

بهرحال، سطوح باالتر کاوش  یافت نشد. و رشد تعهد  11 پایه ی

 11 پایه یمحیطی )به عبارتی دیگر، کلی، عمقی( در ابتدای 

با سطوح باالتر تعهد در آن زمان مرتبط بودند. عالوه بر این، 

رشد تعهد به طور مثبت با رشد در رفتار کاوش محیطی )به 

 ی( مرتبط بود.عبارتی دیگر، کلی، عمق

 بحث و بررسي .2

با احتساب منحني میانگین تغییرات، ما شواهدي براي پیشرفت 

شغلي بدست آوردیم. رشد عمده ي  تكالیف تصمیم انجامرشدي در 

مشخص شده در تمام تكالیف نشان مي دهد كه آخرین سال در 

دبیرستان دوره اي مهم در فرایند تصمیم گیري شغلي نوجوانان 

پیشین دربراه ي  مقطعیشود. یافته ها از مطالعات  محسوب مي

( در مطبوعات، ورشورنو  جرمیجزفرایند تصمیم گیري شغلي ) 

نشان مي دادند كه نوجوانان طي آخرین سال دبیرستان در 

تصمیم گیري شغلي بسیار پیشرفت مي كنند. با وجود این، به 

ن شان، این مطالعات قادر به جدا نمود مقطعیخاطر طراحي 

تاثیرات زماني از تاثیرات گروهي درباره ي تكالیف تصمیمي 

شغلي نبودند. بررسي طولي ما اولین بررسي اي بود كه این 

 امر در آن محقق شد.

درباره ي قالب كلي رشد، این مطالعه نشان داد كه برخي 

تكالیف، به بهترین نحو با الگوي خطي توصیف مي شدند در 

ن الگو منحني شكل مي باشد. علي حالي كه براي برخي دیگر ای

 کلیي کاوشالخصوص، ما افزایش بیشتري در جهت گیري و رفتار 

تا انتهاي این پایه داشتیم. با وجود  11در ابتداي پایه ي 

معنادار بود و نشان مي دهد  11این، رشد در انتهاي پایه ي 
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ي محیطي تا انتهاي  کلیي کاوشكه جهت گیري و رفتار 

نبود. در مقایسه، پیشرفت در رفتار خود  دبیرستان راكد

كاهش  وضعیت تصمیم گیریمحیطي و  عمقیي کاوشي، رفتار کاوش

پیدا نكرد همزمان با این كه دانش آموزان به انتهاي پایه ي 

نزدیك مي شدند. براي این تكالیف تصمیمي، مدل رشد خطي  11

 به بهترین نحو تغییر میانگین درون فردي را توصیف كرد.

مقایسه ي قالب میانگین رشد در تكالیف متفاوت تصمیمي  با

شغلي، استنباط هایي را مي توان درباره ي نظم كلي وقوعشان 

(. در كل، به نظر مي رسد 1181انجام داد )جسپن و گروو، 

نتایج این مطالعه هماهنگ با مدل هاي نظري اي باشد كه در 

كالیف ي گزینه هاي دیگر ت کلی کاوشآن ها جهت گیري و 

تصمیمي مي باشند كه در ابتداي فرایند تصمیم گیري شغلي 

وضعیت تصمیم و  عمقی کاوشدر حالي كه  حایز اهمیت مي باشند

؛ تیدمن و 1171در انتها مهم مي باشند )مثل، هارنف  گیری

(. با وجود این، بایستي خاطر نشان شود كه این 1160اوهارا، 

 11در ابتداي پایه ي  تكالیف بعدي هم چنین رشد عمده اي را

نشان مي دهد كه مشخص مي كند اینها قباًل در فرایند تصمیم 

 گیري شغلي نیز حائز اهمیت مي باشند.

تعهد تكلیف تصمیمي، كه انتظار مي رود بعدًا در فرایند 

(، الگوي رشد منحني 1171تصمیم گیري اتفاق بیافتد )هارن، 

 11تداي پایه ي شكل با تغییرات عمده اتفاق افاتاده در اب

را نشان داد. بك توضیح ممكن براي این یافته ي غیر منتظره 

گروه منتخب مي باشد كه تحلیل هاي تعهد رویش انجام شد. 

تنها براي زیرگروه دانش آموزاني كه قباًل اولیت انتخاب را 

داشتند، منحني رشد قابل پیش بیني  11در ابتداي پایه ي 

ن زیر گروه درجه ي تعهد به بود. به نظر مي رسد براي ای

انتخاب رشته بیشتر در ابتداي سال اول تا انتهاي همان سال 

رشد كرد. امكان پذیر مي باشد كه این دانش آموزان خیلي زود 

به انتخاب رشته شان متعهد شدند. برخي مولفان پیشنهاد مي 

كنند كه تعهد بسیار زود به انتخاب شغل ممكن است نشان 

ایین تر رضایت و سازگاري با آن انتخاب باشد دهنده ي سطوح پ

(. جهت بررسي این فرضیه، 1181)بلو اشتاین و همكاران، 

تحقیق بیشتري درباره ي رابطه ي بین زمان بندي تعهد به 

 انتخاب شغل و رضایت و سازگاري شغلي نیاز مي باشد. 
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نتایج ذكر شده در باال تغییرات درون فردي میانگیني را در 

(. هدف دوم 100تصمیمي شغلي توصیف مي كنند )كوران تكالیف 

این تحقیق بررسي این امر بود كه آیا تفاوت هاي بین فردي 

در رشد درون فردي موجود مي باشند. نتایج تغییر پذیري بین 

فردي عمده اي را در مواجهه با تمام تكالیف تصمیمي شغلي در 

رون فردي و  هم چنین در میزان تغییر د 11ابتداي پایه ي 

را نشان داد.  11براي اغلب تكالیف تصمیمي شغلي طي پایه ي 

، هیچ تغییر پذیري عمده اي در وضعیت تصمیم گیریفقط براي 

با آن  وضعیت تصمیم گیریمیزان تغییر مشاهده نشد. روشي كه 

سنجیده شد، امكان دارد  شناسایي تفاوت هاي فردي در میزان 

وضعیت ند. در واقع، براي تغییر در طول زمان را ممكن نك

(را مي توان به 2و 1،1،0تنها چهار نمره )یعني  تصمیم گیری

دست آورد در حالیكه براي دیگر تكالیف تصمیمي نمرات متمایز 

كننده تري امكان پذیر بودند. با استفاده از سنجش اصالح شده 

در مطالعات اتي این امكان را  وضعیت تصمیم گیریتري براي 

 رسي كرد.مي توان بر

در تحقیق جاري، رابطه اي منفي بین عرض و شیب تكالیف 

 عمقی کاوشمتعدد تصمیمي شغلي وجود داشت )یعني، جهت گیري، 

محیط و تعهد( كه نشان مي دهد دانش آموزان با سطوح  کلیو 

افزایش پر  11پایین تر مواجهه با تكلیف در ابتداي پایه ي 

نسبت  11ابتداي پایه ي شیب تري در مواجهه با ان تكلیف در 

داشتند.  11به دانش آموزان سطوح باالتر در ابتداي پایه ي 

این نتیجه نشان مي دهد كه دانش آموزان با نمره ي تقریبًا 

)به نسبت دیگر دانش آموزان( كمتر براي این تكالیف تصمیمي 

در ابتداي آخرین سال تحصیلشان در دبیرستان حداقل تا 

انش آموزان در همان سال آخر هماهنگ اندازه اي با دیگر د

شدند. با وجود این، به نظر مي رسد انها به طور كامل 

هماهنگ نمي شوند چون نمراتشان براي این تكالیف تصمیمي 

پایین باقي مي ماند.  11شغلي هم چنان در انتهاي پایه ي 

شاید این تفاوت ها در سطح اولیه و پیشرفت كاركردهایي براي 

سازي انتخاب رشته شان داشته باشد. مولفان  كیفیت پیاده

متعددي در حقیقت پیشنهاد كرده اند كه نحوه ي انجام تكالیف 

تصمیمي طي فرایند تصمیمي شغلي ممكن است پیامدهایي براي 

پیاده سازي ان انتخاب داشته باشد. )بلو اشتاین و همكاران، 
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ارن، ؛ ه1001؛ گاتي و آشر، 1112؛ بریسبین و ساویكاس، 1181

(. بنابراین، این موضوع هم 1180؛ استامف و همكاران، 1171

 چنان براي بررسي بیشتر حائز اهمیت باقي مي ماند.

آخرین هدف این تحقیق بررسي رابطه ها بین منحني هاي تغییر 

ي( و منحني سازي کاوشو خود  کلیو  عمقی کاوش) کاوش شغلیدر 

عهد مي باشد. و ت وضعیت تصمیم گیریتغییر در جهت یابي، 

به صورت مثبت  11مطابق انتظار، جهت گیري در ابتداي پایه ي 

ي در آن زمان رابطه داشت. هماهنگ با کاوشبا سه تكلیف 

(، این 1188پیشین )مثل، بلو اشتاین  مقطعینتایج تحقیق 

یافته ها رابطه هاي مثبت در زمان را بین فرایندهاي ترغیبي 

عالوه، در این مطالعه، رابطه  نشان مي دهند. به کاوش شغلیو 

موجود بود كه  کاوش شغلیاي مثبت بین رشد در جهت یابي و 

نشان مي دهد منحني هاي رشد داراي شیب تندتر با منحني هاي 

مرتبط مي باشند. این نتیجه رویه  کاوش شغلیپر شیب تر در 

  کاوش شغلیهاي معمول رشد را براي جهت یابي و سه رفتار 

(. یافته ي تا حدودي 1111)دانكن و همكاران  نشان مي دهند

دور از انتظار كه سطوح باالتر جهت یابي در ابتداي پایه ي 

مرتبط مي باشند ممكن  کاوش شغلیبا رشد كم شیب تر در  11

موجود در  کاوشاست با رابطه ي مثبت بین سطوح جهت یابي و 

 اوشکبراي « هماهنگي»از یك طرف و فرایند  11ابتداي پایه ي 

) نشان دهنده ي رابطه ي منفي بین سطح اولیه و میزان 

 تغییر( از طرف دیگر توضیح داده شود.

و تعهد براي سه  وضعیت تصمیم گیریرابطه هاي منحني هاي 

متفاوت مي باشند. اگرچه ارتباط هاي  کاوش شغلیتكلیف 

و سه تكلیف  وضعیت تصمیم گیریمعنادار مرتبط با زمان بین 

 عمقی کاوشمحیطي )یعني،  کاوششد اما تنها براي ي پیدا کاوش

( شواهد براي روندهاي عمومي رشد بدست امدند. رشد در کلیو 

وضعیت ي به صورت معناداري با پیشرفت در کاوشرفتار خود 

مرتبط نبود. هم چنیني براي رشد تعهد، این  تصمیم گیری

 ي از اهمیت كمتري نسبتکاوشتحقیق نشان داد كه رفتار خود 

 کاوشي محیطي برخوردار بود. در مقایسه با کاوشبه رفتار 

، هیچ رابطه ي معناداري بین عمقیمحیطي  کاوشو  کلیمحیطي 

ي و منحني تغییر تعهد یافت نشد. کاوشمنحني تغییر در خود 

برخي مولفان ادعا كردند كه پیشرفت تصمیمي و سطوح باالي 
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ي باشند) ات شغلي بیشتر مرتبط نمکاوشتعهد لزومًا با 

(. بر 1112؛ بریسبین و ساواكیس، 1181بلواشتاین و همكاران، 

اساس یافته هاي این تحقیق به نظر مي رسد كه این امر 

 محیط صادق مي باشد. کاوشخود و نه براي  کاوشمخصوصًا براي 

اگرچه نتایج این تحقیق بینش هاي جدیدي به فرایند تصمیم 

ودیت ها بایستي ذكر گیري شغلي فراهم كرد اما برخي محد

روي  SCTIبود.  SCTIشوند. اول، معیار اصلي در این تحقیق 

مقابله با تكالیف تصمیمي اصلي موجود در فرایند خاص تصمیم 

گیري شغلي به نام انتخاب رشته براي آموزش عالي تاكید مي 

كند. براي درك جامع تر رشد شغلي فرد ) در یك عمر یا در 

ي این دستگاه بایستي با نتایج حاصل سطح كالن(،  نتایج برا

از دیگر دستگاه هاي تاكید كننده روي دیگر تصمیمات شغلي و 

روي مهارت در تكلیف تصمیمي در كل جمع آوري شوند. از طرف 

را مي توان هم چنین  SCTIدیگر، مطالعات استفاده كننده از 

به صورت مفیدي با مطالعات استفاده كننده از رهیافت تحلیلي 

د براي فرایند روانشناختي موجود در تكالیف مشخص شده ي خر

( عمقی کاوشتصمیمي شغلي )مثل، ارزشگذاري گزینه ها حین 

تكمیل كرد. دوم، براي برخي تكالیف تصمیمي ) یعني، خود 

( براوردهاي پارمتر از واریانس ها عمقی کاوشي و کاوش

از و شاید  -اگرچه معنادار بودند -تقریبًا پایین بودند 

معناداري عملي پاییني برخوردار بودند. معناداري آماري 

یافته هاي تحقیق به صورت خودكار نشان دهنده ي معناداري 

(. با وجود این، تصمیم درباره ي 1116 ،عملي بودند )كیرك

اینكه ایا یافته ها به صورت عملي مفید مي باشند، كمتر سر 

پیشنهاد مي كند، ( 1116) 1راست مي باشند. همان طور كه كیرك

تحقیق تكراري براي ارزشیاب معناداري عملي یافته هاي 

تحقیقمان مورد نیاز مي باشد. سوم، داده هاي تحقیق حاضر از 

دانش آموزاني جمع آوري شدند كه آموزش عمومي را در 

دبیرستان طي مي كردند. به عالوه، ما تنها روي فرایند 

یم. بررسي هاي طولي انتخاب رشته در آموزش عالي تمركز كرد

آتي مي توانند نشانه اي را درباره ي تعمیم پذیري این 

یافته ها به دیگر شرایط تصمیم گیري در دیگر جمعیت ها 

                                                 
1- Kirk 
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ارائه دهد. چهارم، داده هاي تنها سه لحظه ي سنجش در این 

تحقیق در دسترس بودند. هر چه تعداد موج هاي داده بیشتر 

ن منحني هاي رشد را دقیق تر باشد ، به همان اندازه مي توا

(. در این تحقیق، سطح 1111براورد كرد )دانكن و همكاران 

 11میانگین اجراي تكالیف تصمیمي شغلي در ابتداي پایه ي 

نشان مي دهد كه فرایند تصمیمي قباًل پیش از این زمان سنجش 

شروع شده بود. بنابراین، پیگیري دانش آموزان در طول دوره 

در دبیرستان ممكن است اطالعات اضافي درباره ي  اي طوالني تر

فرایند تصمیم گیري شغلي شان را فراهم كند. دیگر محدودیت 

این تحقیق این بود كه داده ها براساس خود گزارشي بودند كه 

مي تواند رابطه هاي بین متغیرهاي مختلف را به خاطر 

قات واریانس روش و واریانس موجود در موضوع متورم كند. تحقی

آتي مي تواند از منابع اضافي اطالعات مثل والدین، دبیران و 

افرادي استفاده كند كه پیشرفت دانش آموزان در فرایند 

 تصمیم گیري شغلي را ارزیابي مي كنند.

علیرغم این محدودیت ها، این مطالعه اهمیت بررسي فرایند 

تصمیم گیري شغلي به صورت عرضي را برجسته مي كند و مفید 

دن منحني پنهان مدل سازي شده براي مطالعه ي فرایندهاي بو

رشدي در حوزه ي شغلي را نشان مي دهد. در مقایسه با تحقیق 

پیشین، ما شواهد قوي تري براي افزایش رشدي كلي در  مقطعی

تكالیف تصمیمي شغلي پیدا كردیم، ما قادر بودیم تفاوت هاي 

رسي كنیم و ما بین فردي را در فرایند تصمیم گیري شغلي بر

قادر بودیم نحوه ي ارتباط منحني هاي تكالیف تصمیمي شغلي 

را در طول زمان بررسي كنیم. تحقیقات آتي مورد نیاز مي 

باشد تا بررسي كنیم كه چگونه تفاوت هاي فردي در فرایند 

تصمیم گیري شغلي توسط عوامل فردي و محیطي پیش بیني مي 

براي تحقق انتخاب را  شوند و نتایج این تفاوت هاي فردي

 بررسي كنیم.
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