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 چکیده 

وش پژوهش نیمه د. رهدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی نظریه پارسونز برتصمیم گیری شغلی در دانش آموزان بو

 5دانش آموزان دخترسال اول متوسطه منطقه ه کلی جامعه آماری د.ن وپس آزمون وگروه کنترل بوآزمایشی با پیش آزمو

شهرداری شیراز بودند. نمونه گیری به شیوه خوشه ای انجام شد. بدین ترتیب که ابتدا دو مدرسه متوسطه از بین مدارس 

صمیم گیری شغلی پاسخ دادند. سپس ازبین کسانی شهرداری شیراز انتخاب شدند و دانش آموزان آن به پرسشنامه ت 5منطقه 

دانش آموزان یکی از مدارس درگروه گواه و دانش ف نفر انتخاب شدند وبه تصاد 02در هر مدرسه د که نمره کمتری گرفتن

 آموزش براساس نظریه پارسونز، ساعته 0 جلسه، 5 ،آموزان یک مدرسه دیگر درگروه آزمایش  جایگزین شدند. گروه آزمایش 

س آزمون اجرا ویکماه بعدپیگیری انجام شد. داده ها با استفاده از ت. پنگرفت مداخله ای صوره در گروه گوا د.دریافت کردن

نظریه پارسونز  وابسته تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان دادکه مشاوره شغلی براساس tروش تحلیل واریانس وکوواریانس وآزمون 

 تاثیر معناداردارد ونتایج در طول زمان پایداربوده است.برتصمیم گیری شغلی دانش آموزان 

 

 .تصمیم گیری شغلی، نظریه پارسونزواژگان کلیدی:     
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 مقدمه 

عمیق و اسا سی بشر باشد از جمله : نیاز  می تواند پا سخگوی بسیاری ازنیازهای ،مادی زندگی افزون برتا مین نیازهای شغل  

نیاز به داشتن پایگاه اجتماعی ونیازبه  ،واجتماعی یاز به ایجاد روابط شخصی، نو پذیرش دیگراند اییته بز به کسب موفقیت، نیا

حساس ارزشمندی و ، اقای عزت نفس، بفرایند اشتغال موجب ارتباط فرد باجامعه ن.مفید بودن وخدمت کردن به دیگرا

 (.0932زندی پور،ت)سب هویت واحتراز ازپوچی اس، کمسئولیت پذیری

ما د. انتخاب ساده تر بوده وفرد به راحتی می توانست تصمیم بگیر، ادرجامعه سنتی به دلیل محدودیت اطالعات وگزینه ها    

        نتخاب مشکل می باشدوفرد برای ، ادرجامعه صنعتی با توجه به گستردگی و وسعت اطالعات وتعدد وتنوع گزینه ها

 د.خواهد بول ت وبدون یاری آنان گرفتن تصمیم های سنجیده ودرست مشکتصمیم گیری مناسب نیازمند کمک دیگران اس

زآن جاکه دانش آموزان مقطع متوسطه با د. ادراین میان نقش مشاورین وبه طورخاص مشاورشغلی بسیارمهم وحساس می باش

نابراین ، بمی دارندانتخاب رشته تحصیلی گامی به جلودرجهت موفقیت درانتخاب رشته دانشگاهی ودرنهایت انتخاب شغل بر

درجهت جمع آوری اطالعات تحصیلی وشغلی به دانش  مدرسه شاورد. ماهمیت انتخاب ها دراین دوره نمود بیشتری پیدامی کن

شاورمدرسه باید اطالعات دقیقی ت. مآموزان کمک می کند وسرپرستی علمی برنامه راهنمایی ومشاوره مدرسه به عهده اوس

حصیلی وشغلی را ازمنا بع به خوبی ، تمشاغل مختلف داشته باشد وشیوه های جمع آوری اطالعاتدرباره رشته های تحصیلی و

بنابراین اطالعات دبداند وبا قوانین استخدامی کشور آشنا باشد تا به موقع بتواند به طورمناسب دانش آموزان را راهنمایی کن

 ،الیق، عفردبرای تصمیم گیری شغلی باید نیازها ت.دانس دقیق وگسترده را می توان مبنا واساس تصمیم گیری درست ومناسب

اطالعات شغلی باید به فرد کمک کند تا موقعیت  د.توانایی ها وهدف هایش را بشناسد وازشرایط الزم برای اشتغال آگاه باش

العات شغلی قش اصلی مشاورکمک به مراجع است تا اوبراساس اطد. نکنونیش رابشنا سد وازهدف های آینده اش آگاه باش

 .(0934)شفیع آبادی، دقیق وموثقی که دریافت کرده است تصمیم مناسبی بگیرد

تطابق این دو یکی از نظریه هایی است شغل شناسی و تاکید بر  به نظر می رسد روش پارسونز با تاکید بر خودشناسی و    

. این آموزان برای تصمیم گیری بهتر کمک کند.  که می تواند به مشاوران در راستای ارائه اطالعات جامع و مناسب به دانش

بنیان بسیاری ازبرنامه های مشاوره ی شغلی گردیده است. شاخص کلیدی این  ،نامیده شده ،فرایندکه نظریه ی خصیصه وعامل

طورعینی است که می گوید: افراد دارای الگوی منح صربه فردی ازتوانمندی ها وخصیصه ها می باشند که به  فرضیه ای ،نظریه

ظریه پردازان خصیصه عامل معتقدند افراد دارای ت. نقابل اندازه گیری وهمانند سازی با نیازمندی های مشاغل متعدد اس

ویژگی های مشابه به ط ور معمول به یک حرفه روی می آورند وآدم ها از مشاغلی که با ویژگی های آن ها کم تر سازگاراست 

به معنی بودن درمحیطی است که و ین امریعنی سازگاری شغلید. اود تغییرشغل می دهنبه مشاغل مناسب تر با خصوصیات خ

ه ازاین منظرزندگی شغلی یک سری موقعیت هایی است ک د.ا ویژگی های فرد باشن بهمخوا یا دست کم سازگارو بمتناس

د رضایت شخصی انجام می شو بسته به میزان سازگاری با ویژگی های شخص، فعالیت درآن موقعیت ها به طورسازنده و با

 (. 0930ندی پور،)ز

موفقیت های  ،سالمت جسمی وروانی ،خود آگاهی پیش شرط وشرط ضروری رشد وشکوفایی تواناییها واستعدادها 

چراکه  ،تحصیلی وشغلی وروابط اجتماعی وبین فردی موثروهمدالنه درمیان همه ی افراد به ویژه نوجوانان است ،خانوادگی

این مهارت درمقاطع تحصیلی دانش  ت.کی ازمهارت های زندگی روزمره وسازگاری با محیط درحال تغییراسخودآگاهی ی

ه وضوح می توان گفت خودآگاهی یکی از مهارت های اساسی د. ببهتر با مشکالت زندگی آماده می کن آموزان را برای رویارویی

درحال تغییر، به ما کمک می کند وشانس ما را برای موفقیت  زندگی است که درجریان زندگی روزمره و در سازگاری با محیط

 (. 0930جعفری،د )وشادکامی درزندگی افزایش می دهد. این مهارت مثل هرمهارتی نیازبه آموزش وتمرین مداوم دار
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زمان آشنایی با دنیای مشاغل است. به  ،زمانی که فرد به شناختی ثابت و پایدارازویژگی های خویش دست یافت

بسیارحائزاهمیت است. دراین زمینه  ،رپارسونزشناسایی مشاغل وآگاهی ازعواملی که به موفقیت ورضایت شغلی منجرمی شودنظ

نحوه ارتقاء شرایط محیط کار، ابزارکار،  ،میزان درآمد ،شرایط احراز، دوره های آموزش ،ویژگی های مختلف هرشغل ازنظرتعریف

ناسایی قرارگیرد. ازاین رو مشاورشغلی باید مراجع را با خصوصیات مشاغل وفرصت های وآینده شغل باید با دقت مورد توجه وش

همترین نقش اطالعات شغلی آماده کردن فرد برای شناسایی مشاغل ودرنهایت انتخاب شغل مناسب د. ماستخدامی آشنا ساز

شغلی یاری دهدوسرانجام به طرح ریزی برنامه ها واهداف آینده  ،این اطالعات باید فرد را درشناخت موقعیت کنونی ت.اس

 ،هترین الگوی پیشنهادی پارسونز برای کسب اطالعات شغلی تشویق مراجعان به بازدید ازمراکز صنعتید. بشغلی منجرشو

در نهایت همانطور که پارسونز  .دبه شیوه مستقیم ازصاحبان مشاغل می انجامیت سازمان ها وموسسات بود که به کسب اطالعا

 (.0934 ،شفیع آبادی)رده است تناسب فرد با شغل مربوطه موجب افزایش رضایت و موفقیت شغلی می شوداشاره ک

بررسی تحقیقات انجام شده نشان می دهد که درباره اثربخشی مشاوره بر اساس نظریه پارسونز برروی تصمیم گیرری شرغلی     

( درپژوهشری برا عنروان بررسری 0934) و فکرری مفتراح ی انجام شده اسرت . بررا اندکی یا متغیرهای نزدیک به آن تحقیقات

. نتایج حاصل ازاین تحقیق نشران دادکره  نداثربخشی نظریه پارسونز برخودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دانش آموزان پرداخت

ایردار بروده و نتایج در طول زمان پ نظریه پارسونز برخودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دردانش آموزان تاثیرمعنادار داشته است

اما تحقیقات بیشتری در این زمینه علیرغم جستجوهای محقق یافت نشد. این در صورتی است که نتیجه گیری در زمینه . است

اثر بخشی این نظریه بر تصمیم گیری شغلی دانش اموزان نیازمند تحقیقات گسترده تر است. در ضرمن خودکارآمردی تصرمیم 

بنابراین برای تصمیم گیری شغلی را می سنجد و این با قدرت تصمیم گیری شغلی فرق دارد  گیری باور دانش اموزان به توانایی

در این زمینه به دنبال پاسخگویی به این سوال اسرت کره آیرا نظریره پارسرونز  ی پژوهشیپژوهش حاضربا هدف رفع کمبود ها

 برتصمیم گیری شغلی دانش آموزان تاثیرمعنادار، دارد؟

 روش تحقیق 
        است . جامعه آماری کل ل پس آزمون باگروه کنترو قیق در این پژوهش نیمه آزمایشی ازنوع پیش آزمون روش تح  

 ،ابتدا. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام شدد.شهرداری شیراز بودن 5دانش آموزان دخترسال اول دبیرستان های منطقه 

ه صورت تصادفی انتخاب شدند و دانش آموزان آن مدارس به ن بستادبیر 0شهرداری شیراز،  5ازبین دبیرستان های منطقه 

)یعنی در  ،پرسشنا مه تصمیم گیری شغلی پاسخ دادند. سپس از بین کسانی که نمره کمتری درتصمیم گیری گرفتند

نتخاب نفر ا 02نمرات بیشتری گرفتند( در هر مدرسه  ،مه تصمیم گیری که نمرات باالی آن نشان بی تصمیمی بودپرسشنا

پس دانش آموزان یکی ازمدارس به طورتصادفی درگروه گواه ودانش آموزان مدرسه دیگردرگروه آزمایش جایگزین د. سشدن

  د.شدن

تشکلیل  سوال 13از ( 1339،قل ازکریمی، ن1791دراین پژوهش از پرسشنامه تصمیم گیری شغلی اوسیپو وهمکاران، )

د. می باش شغلی و زیرمقیاس بی تصمیمی شغلی : زیرمقیاس تصمیم گیریشده است که ومرکب ازدوزیر مقیاس می باشد 

بی تصمیمی شغلی افراد را اندازه گیری می کند.  13تا3صمیم گیری افراد را می سنجد وسوال ، توسوال اول پرسشنامهد

می  1مخالف کاماًل  ،2تاحدی مخالف ، 3موافق تاحدی  ،4امالء موافق ، کگذاری پرسشنامه با طیف لیکرت به صورت.نمره

می باشد که نمرات باالتردراین پرسشنامه میزان باالتربی تصمیمی  14و حداکثرآن 11داقل نمره دراین پرسشنامه د. حباش

در   کریمیاخ برای این مقیاس بدست آوردند. از طریق آلفای کرونب را 79/0اوسیپوو همکاران پایایی  د.شغلی را نشان می ده

 گزارش کرده است.  33/0را ترجمه وپایایی وروایی آن را به روش آلفا  پرسشنامه 1339سال 
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دریافت  ساعته آموزش براساس نظریه پارسونز 0جلسه  5 ،آزمایش  پس از جایگزینی دانش آموزان در گروه آزمایش و گواه 

و داده ها با روش های  دم شنگرفت. سپس پس آزمون اجرا ویکماه بعد پیگیری انجات صور مداخله ایه گواه و در گرو کردند

 آماری مناسب تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

 نظریه پارسونز بر تصمیم گیری شغلی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد.  فرضیه اول : 
ها: نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس1جدول   

Fمیزان  درجه آزادی اول درجه آزادی دوم سطح معناداری لون    

234/0  33 1 64/1  تصمیم گیری شغلی 

جهت بررسی برابری واریانس های دو گروه را نشان می دهد . همانطور که مالحظه  لوین  fنتایج آزمون   1یافته های جدول

 09/0لوین از  Fهای تصمیم گیری شغلی در مراحل پس آزمون و پیش آزمون سطح معناداری محاسبه شده در نمرهمی شود 

توان از و می های دو گروه در تصمیم گیری شغلی با هم برابرندشود یعنی واریانسلوین تایید می Fت لذا فرض صفر بزرگتر اس

 .تحلیل کوواریانس استفاده کرد

های تصمیم گیری در دو در نمره های مشاوره شغلی با رویکرد نظریه ی پارسونز و کنترل: خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنی2جدول 

 له آزمون پیش آزمون و پس آزمونمرح

همتغیرهای وابست  مجموع مجذورات منبع تغییرات 
 درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

آماره ی 

 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

 

 توان آماری اتا

تصمیم گیری 

 شغلی

 11/0 13/0 02/0 33/9 73/1 1 73/1 اثر پیش آزمون

 77/0 71/0 001/0 12/332 37/133 39 37/133 گروه

 312/0 37 19/12 خطا 
   79/113 کل تصحیح شده 

 

خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنیها را در رابطه با نمره های تصمیم گیری شغلی را نشان می دهد . که   2یافته های جدول 

کوچکتر است  09/0( از خطای  p=001/0با در نظر داشتن میزان خطا ) تفاوت های فردی ( سطح معناداری به دست آمده )

میزان این تاثیر اثر داشته است .لذا می توان گفت اجرای آموزش نظریه پارسونز بر میزان تصمیم گیری شغلی دانش آموزان 

است که نمایانگر این مورد است که تفاوتهای مشاهده بر اثر تفاوتهای بین گروه های آزمایش و کنترل بوده که توسط  19/0

وجود  01/0است به عبارت دیگر احتمال خطای نوع اول  77/0همچنین توان آماری  .شده استمداخله متغیر مستقل ایجاد 

 .  فرض صفر تحقیق رد  و فرض تحقیق پذیرفته می شوددارد. 
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.اثر بخشی نظریه پارسونز بر تصمیم گیری شغلی دانش آموزان در طول زمان پایدار است فرضیه دوم :  

 
 وابسته جهت بررسی تفاوت میانگینهای پیگیری و پس آزمون تصمیم گیری شغلی در گروه آزمایشی. نتایج آمار تی گروههای 3جدول

انحراف  میانگین تعداد  

 استاندارد

تفاوت 

 میانگینها

سطح  درجه آزادی tمیزان 

 معناداری

 77/2 1/7 02 پیگیری تصمیم گیری شغلی
6/2 77/0 11 240/2 

 77/2 7/4 02 پس آزمون

 

نتایج آمار تی گروههای وابسته را جهت بررسی تفاوت میانگینهای پیگیری و پس آزمون تصمیم  3یافته های مربوط به جدول

از نظر آماری  09/0محاسبه شده بر اساس سطوح معنادای در خطای  tگیری شغلی را در گروه آزمایش نشان می دهد . 

به عبارت دیگر تفاوت میانگینهای مشاهده شده در بین دو مرحله آزمون  معنادار نشده است .و فرض صفر تحقیق تایید میشود.

( تاثیر نظریه پارسونز)پیگیری و پس آزمون( تصادفی بوده است و متغیر زمان نتوانسته است بر اثربخشی متغیر مستقل )اجرای 

 گذار باشد و این اثر بخشی در طول زمان پایدار بوده است.

 تصمیم گیری شغلی دانش آموزان تاثیر معنادار دارد.   ابعاد ز برنظریه پارسون فرضیه سوم :

ها: نتایج آزمون لوین جهت بررسی برابری واریانس4جدول   

Fمیزان  درجه آزادی اول درجه آزادی دوم سطح معناداری لون    

201/0  33 1 41/1  بعد تصمیم گیری 

293/0  33 1 71/1  بعد بی تصمیمی 

 

جهت بررسی برابری واریانس های دو گروه را نشان می دهد . همانطور لوین   fنتایج آزمون   4جدول یافته های مربوط به   

های  ابعاد تصمیم گیری شغلی در مراحل پس آزمون و پیش آزمون سطح معناداری محاسبه شده در نمرهکه مالحظه می شود 

F  بزرگتر است لذا فرض صفر  09/0لوین ازF های دو گروه در تصمیم گیری شغلی با هم نی واریانسشود یعلوین تایید می

 .توان از تحلیل کوواریانس استفاده کردو می برابرند
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م گیری های ابعاد تصمیهای مشاوره شغلی با رویکرد نظریه ی پارسونز و کنترل در نمره: خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنی 5جدول 

موندر دو مرحله آزمون پیش آزمون و پس آز  

 درجه آزادی مجموع مجذورات منبع تغییرات متغیر وابسته
میانگین 

 مجذورات

آماره ی 

 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

 

 توان آماری اتا

ریبعد تصمیم گی  

19/24 اثر پیش آزمون  1 19/24  99/3  13/0  07/0  49/0  

47/711 اثر متغیر مستقل  1 47/711  41/131  001/0  97/0  77/0  

91/242 خطا   39 73/1  
 

7/1993 کل تصحیح شده  37  

 بعد بی تصمیمی

99/10 اثر پیش آزمون  1 99/10  91/1  22/0  04/0  22/0  

02/1314 اثر متغیر مستقل  1 02/1314  11/297  001/0  33/0  77/0  

91/244 خطا   39 73/1  
 

79/2714 کل تصحیح شده  37  

 

ا را در رابطه با نمره های ابعاد تصمیم گیری شغلی نشان می دهد . خالصه محاسبات اثرات بین آزمودنیه  9یافته های جدول 

  با در نظر داشتن میزان خطا ) تفاوت های فردی ( سطح معناداری به دست آمده برای ابعاد تصمیم گیری شغلی که 

(001/0=p  از خطای )تصمیم گیری شغلی کوچکتر است لذا می توان گفت اجرای آموزش نظریه پارسونز بر میزان ابعاد  09/0

است که نمایانگر این  88/0، بعد بی تصمیمی  91/0دانش آموزان اثر داشته است .میزان این تاثیر برای بعد تصمیم گیری 

مورد است که تفاوتهای مشاهده شده بر اثر تفاوتهای بین گروه های آزمایش و کنترل بوده که توسط مداخله متغیر مستقل 

است به عبارت دیگر احتمال خطای نوع  77/0وان آماری برای بعد تصمیم گیری و بی تصمیمی همچنین ت .ایجاد شده است

 .وجود دارد. فرض صفر تحقیق رد  و فرض تحقیق پذیرفته می شود 01/0اول 

 فرضیه چهارم : اثر بخشی نظریه پارسونز بر ابعاد تصمیم گیری شغلی دانش آموزان در طول زمان پایدار است.

 ایج آمار تی گروههای وابسته جهت بررسی تفاوت میانگینهای پیگیری و پس آزمون  ابعاد تصمیم گیری شغلی : نت 6جدول 

 در گروه آزمایشی

انحراف  میانگین تعداد  

 استاندارد

تفاوت 

 میانگینها

سطح  درجه آزادی tمیزان 

 معناداری

 71/7 19/69 02 پیگیری تصمیم گیری
99/2 07/1 11 07/2 

 46/7 9/64 02 پس آزمون

 00/6 94/77 02 پیگیری بی تصمیمی
49/2 16/1 11 247/2 

 07/6 92/71 02 پس آزمون
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نتایج آمار تی گروههای وابسته را جهت بررسی تفاوت میانگینهای پیگیری و پس آزمون  ابعاد  1یافته های مربوط به جدول

از نظر آماری  09/0اسبه شده بر اساس سطوح معنادای در خطای مح tتصمیم گیری شغلی در گروه آزمایش نشان می دهد . 

معنادار نشده است .و فرض صفر تحقیق تایید میشود.به عبارت دیگر تفاوت میانگینهای مشاهده شده در بین دو مرحله آزمون 

( تاثیر نظریه پارسونزی )پیگیری و پس آزمون( تصادفی بوده است و متغیر زمان نتوانسته است بر اثربخشی متغیر مستقل )اجرا

 .گذار باشد و این اثر بخشی در طول زمان پایدار بوده است

  گیریبحث و نتیجه
   این نتیج با یافته های مفتاح و فکری  : نظریه پارسونز برنمره کل تصمیم گیری وابعاد آن تاثیرمعنادار دارد.اول و سوم  فرضیه

 ( همخوان است.1374) 

تاکید آموزش ها برشناخت فرد و ه ونز برنمره کل وبرابعاد تصمیم گیری شغلی را می توان نتیجعلت اثربخشی نظریه پاس

یعنی بنا بر بسته آموزشی طراحی شده براساس مفاهیم بنیادی نظریه پارسونز در جلسه دوم دانش ت. شناخت مشاغل دانس

های منحصر به فردشان آشنا شدند ورغبت ها یا  آموزان با استعداد به معنای توانایی ذاتی خود و شخصیت به معنای ویژگی

خود و انگیزه پیشرفت یا انگیزه باالرفتن و برتر شدنشان را محک زدنند همچنین از اعضا  ارزش ها یا باورهای ،عالیق خود

چنین به عنوان تکلیف با بررسی نظر اطرافیان در مورد خودشان لیست استعدادهایشان را تکمیل کنند و همه خواسته شد ک

و ویژگی های شخصیتی خود را برای  ،ارزش ها ،انگیزه پیشرفت ،لیستی از مشاغل مورد عالقه شان تهیه کنند و استعدادها

انجام هریک دقیقا مشخص کنند. همچنین براساس مفاهیم نظریه پارسونز دانش آموزان در جلسه سوم با اهمیت شناخت 

درآمد، نحوه ارتقاء، شرایط محیط کار، ابزار کار، آینده شغل و بازار کار مشاغل  تعریف، شرایط احراز، دوره های آموزش، میزان

 ،مورد نظرشان آشنا شدند و به عنوان تکلیف از آنان خواسته شد که از طریق گفتگو با افراد شاغل در مشاغل مورد نظرشان

ی اطالعاتی را در زمینه حیطه های مذکور و جستجو در سایت های مختلف اینترنت ،مطالعه فرهنگ مشاغل و بروشورهای شغلی

کسب کنند. این دو تکلیف پیرو آموزش های ارائه شده به دانش اموزان کمک کرد که اطالعات جامع تری درباره خود کسب 

با اهمیت تطبیق ویژگی های ن پس دانش اموزات. سکنند و می دانیم که الزمه تصمیم گیری درست افزایش اطالعات اس

محیط های شغلی که یکی از مفاهیم بنیادی مهم نظریه پارسونز است در جلسه چهارم آشنا شدند و به عنوان شخصیتی با 

تمرین به اعضا گفته شد که تا جلسه بعد بر اساس شناختی که در جلسات قبل از خود و مشاغل بدست آوردند و براساس 

ود با مشاغل بپردازند و مشاغل متناسب با ویژگی های فردی تمرین هایی که دراین جلسه انجام دادند به تطابق ویژگی های خ

خود را مشخص سازند. این تمرین که از اصول و مفاهیم اصلی نظریه پارسونز نشات گرفته بود به دانش اموزان کمک کرد تا به 

زدانش دست یافتند که قدم آخر و مهم در تصمیم گیری است بپردازند.دانش آموزان به این سطح اه تجزیه و تحلیل اطالعات ک

درصورتی که به خودشناسی پرداخته ودرکنارآن با مشاغل مختلف وشرایط احراز پست های مختلف آشنا شوند ، می توانند با 

سازگاری بین این دوعامل  برتردیدهای خود در تصمیم گیری غلبه کنندوانتخابی همراه با موفقیت وپیشرفت داشته باشند. لذا 

و این اموزش ها بر نمره کل تصمیم  می کاهش و نمره بعد تصمیم گیری پرسشنامه افزایش یافته استنمره بعد بی تصمی

 گیری تاثیر گذاشته است.
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درطول زمان  و ابعاد آن تصمیم گیری شغلی دانش آموزاننمره کل  اثربخشی نظریه پارسونز بردوم و چهارم :  فرضیه 

 ( همخوان است.1374و فکری )  این نتایج با یافته های مفتاح پایداراست.

آگاهی فرد نسبت به ویژگی ها وصفات  به می توان و ابعاد آن را تصمیم گیری شغلی علت پایداری اثربخشی نظریه پارسونزرا بر

ه عبارتی همانطور که گفته شد استعداد یعنی توانایی های ذاتی . بنسبت دادنهفته دروجود خودو اهمیت تناسب مشاغل با آن 

توجه به ت رد این توانایی ها ذانی هستند نه اکتسابی لذا از بدو تولد با فرد همراهند تنها مشکل این است که افراد به اهمیهر ف

بعالوه ممکن است استعدادهای افراد مورد بی توجهی قرار  د.ان ها در انتخاب شغل برای موفقیت و رضایت شغلی آگاه نیستن

ه درستی نشناسد بنابراین وقتی با آموزش براساس نظریه پارسونز و مقایسه سرعت یادگیری گرفته باشد و لذا فرد آن ها را ب

خود با همسن و ساالنش و همچنین بررسی کارهایی که به خوبی از عهده انجام آن بر می آید به شناخت استعدادهای خود 

احتی و با گذشت زمان تغییری در این شناختش نایل شد و وقتی اهمیت توجه به استعدادها را در انتخاب شغل متوجه شد به ر

خصیت مجموعه ویژگی های د. شویژگی های شخصیتی فرد مثل استعدادها، درونی و ثابت هستنن همچنی د.حاصل نمی شو

جسمی و روانی و رفتاری است که یک فرد را از سایرین متمایز می کند و همانطور که روان شناسان گفتند این ویژگی ها در 

ای اولیه زندگی شکل می گیرد و به همین خاطر هم در سال های بعدی و هرچه سن فرد باالتر می رود تغییرش سال ه

دشوارتر است بنابراین فرد در جلسات پارسونز فقط به شناخت دقیق تری از ویژگی های منحصر به فرد شخصی خود می رسند 

بعالوه باورهای فرد از محیط اجتماعی درباره  د.ان اثری بر آن ندارو چون این ویژگی ها به راحتی قابل تغییر نیستند گذشت زم

اهی والدین و اطرافیان باورهای نادرستی را در زمینه مشاغل به دانش اموزان تلقین کرده اند که با بررسی ، گشغل شکل گرفته

توانند تصمیمات شغلی بهتری بگیرد این این باورها در گروه فرد به تجدید نظر در زمینه باورهایش نیز نایل می شود و لذا می 

تجدید نظر که براساس بحث و گفتگو درباره باورهای شغلی در گروه رخ می دهد به راحتی تغییر نمی کند و گذشت زمان نمی 

تواند به سرعت آن را دگرگون کند مگر آن که فرد مجدد در معرض باورهای متضادی در طول زمان قرار گیرد و میزان این 

ن ها بسیار شدید باشد همچنین سن دانش اموزان دبیرستانی به مرحله ای رسیده که آموخته هایشان به سرعت تغییر تلقی

و انگیزه پیشرفت هم فرد با اموزه های پارسونز و شناخت دقیق ق در مورد عالی د.نکند یعنی به ثبات فکری تقریبی دست یافتن

پی به اهمیت این دو متغیر در انتخاب شغل می برد ضمن این که متوجه می عالیق و انگیزه پیشرفت خود در زمینه مشاغل 

شود استعداد از رغبت مهم تر است و نباید فقط رغبت ها را مالک قرار دهد زیرا رغبت ها آموختنی هستند و همچنین متوجه 

رغبت های شغلی بر می دارد اهمیت انگیزه پیشرفت در زمینه موفقیت و رضایت شغلی اش می شود و دست از توجه صرف به 

محور دیگر استعداد و ارزش ها و انگیزه پیشرفت و شخصیت را هم مورد توجه قرار می دهد و این آگاهی های بدست امده  4و 

چیزی نیست که با گذر زمان از بین برود و اخر این که فرد با شناخت اهمیت تناسب شغل و شخص در تصمیم گیری شغلی 

ر فرد برای مجموعه ای از مشاغل ساخته شده و همه افراد برای همه مشاغل مناسب نیستند و این رشد متوجه می شود که ه

 . فکری هم تحت تاثیر گذر زمان از بین نخواهد رفت لذا طبیعی است که اثر بخشی این آموزش ها در طول زمان پایدار باشد

یکری از  به اجرای پژوهش روی دانش آموزان دختر دبیرستانی(. با توجه 0مهمترین محدودیت های پژوهش عبارتند از :      

(.عردم امکران 0، دمقاطع تحصیلی وشهرها باید با احتیاط کر ،آن به سایر گروههاج در تعمیم نتایا مناطق شهرداری شیراز لذ

تحقیرق پیشرنهاد  براساس نتایج بدست آمده از ایرن د.کنترل کلیه متغیرهایی که ممکن است روی زندگی آزمودنی اثر بگذار

 از آموزش نظریه پارسونز برای افزایش قدرت تصمیم گیری دانش آموزان در مدارس بهره گرفته شود.می شود 
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 تشکروقدردانی 

له حاصل یافته های پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجوی دانشگاه آزاد اسالمی واحد مرودشت می باشد.لذا مقااین 

 ترم نهایت تشکر را می نمایم.بدینوسیله از زحمات مسئولین مح

 

  منابع
، باوربه مهارت های مسیرشغلی ،1372، بهرام ،علیخانی ا.زهر ،محمد رضا. پاداش ،عابدین. امیرحسی ،صادقی هسنیجه ا.هر، زجعفری

 ل.صفهان : آسمان نگار، چاپ اوا

 تهران : چاپ سیزدهم.  ،برنامه ریزی تحصیلی وشغلی ،1370،طیبه  ،زندی پور

 ل.چاپ او ،دانژه: تهران  ،روش ها وفنون مشاوری شغلی، 1372،طیبه  ،پورزندی 

از  چهارمتهران : رشد، چاپ  ،) با تجدید نظر و اضافات( راهنمایی و مشاوره شغلی و نظریه های انتخاب شغل، 1374، عبداهلل ،شفیع آبادی

  د.ویرایش جدی

غلی برخودکارآمدی تصمیم گیری شغلی وبی تصمیمی شغلی دانشجویان جواد..اثربخشی آموزش مهارت های تصمیم گیری ش ،کریمی 

 .1339، ندانشگاه اصفهان. پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره دانشگاه اصفها

بررسی اثربخشی نظریه پارسونز برخودکارآمدی تصمیم گیری شغلی دانش آموزان دخترمقطع متوسطه.  . فاطمه و فکری ، کاترینمفتاح ، 

 .1372، توسعه پایدار راهکارهای دستیابی به، مرکز علوم تربیتی و روان شناسیتوسعه پایدار در رانس ملی سومین کنف
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