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تمادفي ساده انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پاسننامه سبكهاي دلبستتگي هتازن و شتیور
( ،)0381خود هارآمدي هاريابي صالحي ( )0984و خودهارآمدي تمتمیم گیتاي شتغري بتتز
()0331گادآوري شدند و با استفاده از ناش افزار  spssمورد تجزيه و تحریل قاار گافت.
يافتتتههتتا :نتتتايا ننتتان دادن هتته ستتبكهتتاي دلبستتتگي دوستتوگاا و ايم ت  43درصتتد متغیتتا
خودهارآمدي تممیم گیاي شغري و  91درصد متغیا خودهارآمدي باورهاي هاريابي را پیش
بیني ميهنند.
نتايا :از نتايا اي پژوهش ميتتوان استتنباک هتاد هته ستبكهتاي دلبستتگي نقتش مهمتي در
پیشبیني خودهارآمدي هاريابي و تممیم گیاي شغري دارند.
واژگان کلیدی :سبكهاي دلبستگي ،خودهارآمدي هاريابي ،خودهارآمدي تممیم گیاي

شغري ،داننجويان هارشناسي.

مقدمه
رشتتد مستتیا شتتغري فتتاد از هتتودهي آمتتاز متتيشتتود و تتتا ههنستتالي ادامتته دارد و بتتا متغیاهتتاي
مابتتوک بتته ختتانوادۀ فتتاد متتاتبط متتيباشتتد و در اي ت میتتان والتتدي بتته عنتتوان يكتتي از عوامتتل
مهتتم هستتتند هتته نقتتش تعیتتی هننتتدهاي در ايجتتاد مستتیا شتتغري دارنتتد .در ايتت راستتتا (رو،
0391؛ بتته نقتتل از جستتیني )0919 ،شتتغل را وستتیرۀ ارضتتاي بستتیاري از نیازهتتا دانستتته و معتقتتد
استتت هتته عامتتل اصتتري در انتختتاب شتتغل ،ارضتتاي نیازهاستتت و يتتا بتته عبتتارا ديگتتا ،فتتاد
شتتغري را انتختتاب متتيهنتتد هتته پاستتخگوي نیازهتتايش باشتتد و در ستتنی هتتودهي راب تته
هتود

بتا والتتدي را بته عنتوان عامتتل مهمتي در رشتتد نیازهتايش متيدانتتد و در نتیجته معتقتتد

است هه چگونگي اي راب ه در انتخاب شغل هود

در بزرگسالي بسیار مؤثا است.

يكتتي از مهتتتمتتتتاي نهايتتههتتتايي هتتته بتتته راب تته والتتتدي و هتتتود

و پیامتتتد آن در

بزرگستتالي اشتتاره دارد نهايتتۀ دلبستتتگي بتتالبي 0استتت ،بتتالبي ( )0390متتترها شتتد از نتتوزاد

1. Bowlby
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متيشتود اراافیتتان از او مااقبتت هننتد و در هنتتارش

بماننتتد ،اي ت رفتارهتتا شتتامل گايستتت  ،خنديتتدن ،ستتینه خیتتز رفتتت بتته رتتاف هستتي و میتتاه
متتيباشتتد .از لحتتاا تكتتامري ايتت الگوهتتا ،از نهتتا ان بتتا پتترياي ارزش دارنتتد زيتتاا همتتی
رفتارها باع

متي شتوند هته از هودهتان مااقبتت بزش بته عمتل آيتد تتا زنتده بماننتد در نتیجته

هتتنش متقابتتل بتتی متتادر و هتتود

بتته وجتتود آمتتدن نتتوعي ارتبتتاک و دلبستتتگي عتتارفي

استتت .اي ت ت ت ثیااا از متتاههتتاي او ارتبتتاک هتتود

بتتا تمتتويا متتادرش شتتاوع شتتده و در

رتتو ستتا هتتاي هتتودهي و نوجتتواني در ارتبتتارش بتتا هتتا دو والتتد وستتعت متتييابتتد ،بتته اي ت
تاتیتتت تمتتاش تجتتارب او در نتیجتته تمتتاش بانام تۀ زنتتدگياش متتيشتتود (بتتالبي0381 ،؛ تاجمتته
بهاامتتي و همكتتاران .)0988 ،ستته ستتبك ايمتت  0و دوستتوگاا 9و اجتنتتابي ،9هتته توستتط
اينستتتور  4و همكتتتارانش (0381؛ بتتته نقتتتل از هتتتاوز ،بیتتتزم و بااسالوستتتكي)9110 ،9
م اح شده استت هته باعت تمتايز بتی جوانتان متيشتود .افتااد ايمت بته وستیره صتمیمیت در
روابط بتی فتادي منتخي متي شتوند در جتالي هته افتااد دوستوگاا در متورد اينكته ديگتاان
چگونتته آنهتتا را ارزيتتابي خواهنتتد هتتاد ،نگتتاان هستتتند و نیتتز منخمتته افتتااد اجتن تابي تتتا
از نزديك شدن وصمیمیت است.
افتتتااد در هتتتودهي ابتتتتدا بتتتا منتتتاهده والتتتدي ختتتود و ديگتتتا متتتد هتتتاي هتتتاري
بزرگستتابن ،در معتتاا جهتتان هتتاري قتتاار متتيگیانتتد .آنهتتا در روابتتط ختتانوادگي اولیتته
ختتود ،در متتورد منتتامل يتتاد متتيگیانتتد ،تجتتارب دلبستتتگي هتتودهي بتتا ديگتتاان بعتتدها در
دلبستتتگيهتتاي بزرگستتالي ت ت ثیا متتيگرارنتتد هتته اي ت ختتود بتتا توستتعه هتتاري ،بتته راههتتاي
مخترتتو و پیدیتتدهاي ت ت ثیا متتيگتترارد (رايتتت و پاونتته .)9118 ،1تحقیقتتاا ننتتان داده استتت
1. Security attachmed
2. ambivalence
3. avoidanc
4. Ainsworth
5. Krausz, Bizman & Barslavsky
6. Wrigh & Perrone
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هته بتی دلبستتگي و اهتنتاف راب ته وجتود دارد بته رتوري هته ايمت بتودن باعت

متيشتود

نوجوانتتتان و بزرگستتتابن بتواننتتتد بتتته رتتتور آزادتتتتاي دنیتتتاي ختتتود را هنتتتو هننتتتد و
شايستتتگيهتتاي اجتمتتاعي را در رتتو زنتتدگي رشتتد دهنتتد (لوهتتا 0333 ،0؛ بتته نقتتل از
شتتارف .)9111 ،فاالتتي و شتتیور9118( 9؛ بتته نقتتل از هتتارم  )9100 ،معتقدنتتد هتته افتتااد
داراي دلبستتتگي ايمتت تمايتتل بینتتتاي بتته رفتتتار هاوشتتي و مختتاراهانگیتتز دارنتتد بتته همتتی
دلیتتل انتهتتاراا مثبتتتتتتا دارنتتد و نستتبت بتته آستتیتپتترياي ريستتكپتترياتتتا هستتتند بنتتابااي
اعتمتتاد بینتتتاي دارنتتد و همدنتتی افتتااد داراي ستتبك اجتنتتابي و اضتت اابي اعتمتتاد همتتتاي
دارند.
خودهارآمتتدي يتتك فتتاد اشتتاره بتته داوريهتتاي فتتادي دارد در متتورد اينكتته تتتا چتته جتتد
بتته تتتوان ختتود بتتااي هستتت مهتتاراهتتاي شتتناختي،رفتاري و پادازشتتي بتتااي مقابرتته متتؤثا بتتا
محتتیط ختتود اعتمتتاد و ارمینتتان دارد .خودهارآمتتدي يتتك متغیتتا شتتناختي مهتتم در هتتارهاد
متتؤثا فتتاد محستتوب متتيگتتادد (لوتتتانز و همكتتاران  9111بتته نقتتل از جیتتدري و همكتتاران،
.)0930
افتتاادي هتته ختتود هتتار آمتتدي بتتابتاي دارنتتد معمتتوبً فعالیتتتهتتاي چتتالش انگیزتتتاي را
دنبا ميهنند .بته دلیتل اينكته افتااد بتا اصتل تغییتا و و نگاانتيهتاي بتازار هتار متيهننتد و بته
رور شخمتي يتا گاوهتي مستؤولیتهتاي بزرگتي را بتا عهتده دارنتد آنهتا بته رتور ختا

بتا

مقاومتتتهتتاي ستتازماني يتتا منتتكالا بتتازار روبتتاو هستتتند (جیتتدري وهمكتتاران.)0930 ،بنتتابا
اي ت تتتالشهتتا ب تااي شتتاوع يتتك هستتت و هتتار و مالتتت شتتدن بتتا ستتختيهتتاي م تتاح شتتده
متتيتوانتتد بتتا خودهارآمتتدي بتتاب ادامتته يابتتد (چ ت و همكتتاران  .)9119از آنجتتا هتته افتتاادي
هتته از خودهارآمتتدي بتتابتاي باخوردارنتتد بتته ختتارا اعتقتتاد بتته اينكتته اقداماتنتتان بتته نتتتايا
م روب خواهد رسید ختود را متورد تنتوي قتاار متي دهنتد و بته ايت تاتیتت متيتتوان نتیجته
1. Lucas
2. Ferali & Shaver
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گافتتت هتته خودهارآمتتدي ب ته عنتتوان عامتتل تعیتتی هننتتده بتتااي تعیتتی موفقیتتت رفتارهتتاي
فادي در نها گافته ميشود (مارهم و بارون.)9119 ،
يكتتي از مهتتاراهتتايي هتته افتتااد جويتتاي هتتار بتتدان نیازمندنتتد مهتتاراهتتاي جستتتجوي
شتتغل (هاريتتابي) استتت.امتتاوزه يتتافت شتتغل و شتتغري هتته هتتم موجتتت رضتتايت درونتتي و هتتم
ت می هننتدۀ نیتاز متادي بتااي افتااد باشتد بستیار منتكل متيباشتد و ماننتد هتا اقتداش هدفمنتد
ديگا مسترزش جديت و تالش بي وقفه است (ج شنا

و همكاران.0983 ،

در هنور متا بتا وجتود اينكته جوينتدگان هتار بستیار زيادنتد امتا مهتاراهتاي هاريتابي و
جستتتجوي شتتغل همتتتا متتورد توجتته استتت و نگتتاش و بتتاور مالتتت افتتااد جامعتته همبتتود
فاصتتتهتتاي شتتغري تنتتكیل متتيدهتتد.آرولمتتاني ()9114نیتتز بتته اي ت باورهتتاي شتتغري اشتتاره
هتتاده و ت ت ثیا آنهتتا را روي تمتتمیم گیتتاي شتتغري بستتیار مهتتم متتيشتتمارد .اي ت امتتا باع ت
شتتده هتته جوينتتدگان هتتار همتتتا بستتمت فااگیتتاي مهتتاراهتتاي هاريتتابي رفتتته و از روشتتهاي
مق عتتتي بتتتااي جستتتتجو استتتتفاده هننتتتد .در واقتتت هاريتتتابي نیازمنتتتد مقتتتدماتي چتتتون
خودهارآمتتدي هتتار يتتابي و خودهارآمتتدي تمتتمیم گیتتاي شتتغري استتت هتته روي هتتم رفتتته
رفتتتار هاريتتابي را شتتكل متتيدهنتتد و نهايت تاً بتتا افتتزايش رفتتتار هاريتتابي ،يتتافت هتتار و شتتغل
میستتا خواهتتد شتتد (ستتاه

و آشتتفور  .)0333 ،از ايتت رو رفتتتار هاريتتابي را متتي تتتوان

مجموعتته ي فعالیتتت هتتا و رفتارهتتاي متتنهم ستتازمان يافتتته و هدفتتداري دانستتت هتته بتته منهتتور
شناستتتايي و جستتتتجوي فاصتتتتهتتتاي شتتتغري بتتتااي اشتتتتغا انجتتتاش متتتيشتتتود (هتتتانفا و
همكتتاران)9110در جايتتان جستتتجو،باور هتتا و افكتتار خودهارآمتتدي ختتود را ننتتان داده و
تمتتمیم گیتتاي شتتغري را تحتتت تتت ثیا قتتاار متتيدهنتتد (آرولمتتاني ،)9114 ،تمتتمیم گیتتاي
شتتغري مناستتت ،امتتاي مهتتم بتتااي افتتااد محستتوب متتيشتتود .فتتاد بتتا تمتتمیم گیتتاي شتتغري
عتتالوه بتتا اينكتته شتتغري را انتختتاب متتيهنتتد ،ستتبك زنتتدگي مخموصتتي را نیتتز انتختتاب متتي
هنتتد و آگاهانتته يتتا ناخودآگاهانتته متتواردي از قبیتتل نیتتاز بتته ادامتته تحمتتیل ،نتتوع گررانتتدن
اوقتاا فاامتتت و افتاادي را هتته بايتد بتا آنهتا هتتار هنتد را انتختتاب متيهنتتد (هتتاا .)0331 ،
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در اي ت زمینتته ستتبكهتتاي دلبستتتگي بتتا متغیاهتتاي شتتغري تحقیقتتاا مخترفتتي صتتورا گافتتته
استتت از جمرتته متتي تتتوان بتته تحقیقتتاا زيتتا اشتتاره هاد:تحقیق تاا هتتاراها ،)0331( 0بتته نقتتل
از هتاستتون و برستتتاتی () 0331ننتتان داد هتته روابتتط والتتدي  -نوجتتوان هتته خموصتتیاتي
چتتون جمايتتت ،آزادي و استتتقال را داشتتت پتتیشزمینتته اهتنتتاف محتتیط در دانتتشآمتتوزان
دبیاستتتاني آلمتتان بتتود و هتتوپا نیتتز بتتا اهمیتتت روابتتط نوجتتوان -والتتدي در فااينتتد اهتنتتاف
هتتاري ت هیتتد دارد .همدنتتی تتتي ستتون )0333( 9معتقتتد استتت هتته دلبستتتگي بتته پتتدر و متتادر
بتتا بتتيتمتتمیمي شتتغري ارتبتتاک دارد .دلبستتتگي قتتويتتتا بتته والتتدي باع ت

متتيشتتود افتتااد در

تمتتمیمگیتتاي شغرینتتان مستتتقلتتتا و مس ت و تتتا عمتتل هننتتد .هتتارگاو ،هايتتك و بتتورگ

9

( )9119در م العتتته نقتتتش الگوهتتتاي تعتتتامري ختتتانواده و خودهارآمتتتدي تمتتتمیم گیتتتاي
شتتغري دريافتنتتد الگتتوي تعامتتل ختتانواده نقتتش هتتم ولتتي معنتتاداري بتتا ثبتتاا هدفگتتراري
شتتتتغري و خودهارآمتتتتدي تمتتتتمیم گیتتتتاي شتتتتغري داشتتتتتند ،آن هتتتتا بتتتتااي بارستتتتي
خودهارآمتتدي تمتتمیم گیتتاي شتتغري از مقیتتا

خودهارآمتتدي تمتتمیمگیتتاي شتتغري تیرتتور

و بتتتتز ( )0389استتتتفاده هادنتتتد .هتتتارگاو و همكتتتاران گتتتزارش هادنتتتد افتتتاادي هتتته از
ختتانوادههتتايي بودنتتد هتته بتته اجساستتاا و جتتل منتتكالا توجتته متتيشتتد پینتتافت تحمتتیري و
شتتتغري بینتتتتاي داشتتتتند و جهتتتت گیتتتاي هوشتتتمندانهتتتتاي بتتته فعالیتتتتهتتتا داشتتتته و از
خودهارآمتتتدي شتتتغري بتتتابتاي باختتتوردار بودنتتتد .مارچانتتتد و بالنگتتتا )9119( 4ارتبتتتاک
دلبس تتگي بتته والتتدي را بتتا ختتود ارزشتتمندي و ستتازگاري فتتادي و اجتمتتاعي متتورد م العتته
قتتاار دادنتتد .نتتتايا تحقیقتتاا ننتتان داد هتته هودهتتان دلبستتته ايمتت از ختتود ارزشتتمندي و
عتتزا نفتت

بتتابتاي باخوردارنتتد و بینتتتا در بتتی دوستتتان ختتود پريافتتته متتيشتتوند ولتتي

هودهان دلبسته نا ايم رفتارهاي ناسازگارانه بیشتاي از خود ننان ميدهند.
1. Craker
2. Tyson
3. Hargrove, Creagh & Burgess
4. Marchand & Belanger

پیشبینی خودکارمدی کاریابی و تصمیم گیری ...

28

بتتتاگ ( ،9111بتتته نقتتتل از صتتتادقي )0931 ،تتتتاثیااا ختتتانواده بتتتا رشتتتد شتتتغري و
آرزوهتتاي شتتغري جوانتتان را در يتتك نمونتته  33نفتتاي از جوانتتان  08تتتا  91ستتا بارستتي
هتتاد .نتتتايا پتتژوهش از ايت ايتتده هتته جنبتته هتتاي مخترتتو ختتانواده بتتا عوامتتل مخترتتو رشتتد
شتتغري و آرزوهتتاي آينتتده تتتاثیا متتي گتترارد جمايتتت متتي هنتتد .جهتتت گیتتاي پینتتافت در
ختتانواده باجستتتگي شتتغري جمايتتت و عم ت راب تته بتتا متتادر و تعتتارا هتتم در راب تته بتتا پتتدر
بروغ شغري و باجستگي شغري باب نیز بروغ شغري را پیش بیني مي هاد.
رايتتت و پاونتته ( )9118در م العتتهاي تتت ثیا دلبستتتگي را بتتا متغیاهتتاي شتتغري متتورد
بارستتي قتتاار دادهانتتد ،يافتتتههتتاي اهثايتتت اي ت م العتتاا متتاور شتتده ،بتتا اي ت ادعتتا ت هیتتد
دارند هه دلبستگي ميتواند عامل بسیار مهمي در رشد شغري باشد.
هرتتا و ويستتتون ( ،9118بتته نقتتل از صتتادقي )0931 ،تتت ثیااا نقتتش والتتدي بتتا رشتتد
شتتغري نوجوانتتان را بارستتي هادنتتد ،نتتتايا م العتته ننتتان داد رفتارهتتاي والتتدي و رشتتد
شتتغري دانتتش آمتتوزان راهنمتتايي پ ت

از هنتتتا نقتتش پايتته تحمتتیري و جنستتیت راب تته دارد.

همدنتتی منتتخي شتتد رفتارهتتاي والتتدي راب تته قتتويتتتاي بتتا ختتود هارآمتتدي تمتتمیم
گیتتاي شتتغري دارد تتتا برتتوغ مستتیا شتتغري ،رفتارهتتاي هرتتي روانتتي اجتمتتاعي والتتدي نقتتش
باجستتته تتتاي نستتبت بتته رفتارهتتاي متماهتتز بتتا مستتیا شتتغري والتتدي داشتتتند .نتتوار و گیالنتتي

0

( )9100در م العتتتتهاي روابتتتتط دلبستتتتتگي والتتتتدي و دوستتتتتان بتتتتا تمتتتتمیمگیتتتتاي و
ختتودبهاهوري در میتتتان نوجوانتتان و هودهتتتان منتتخي هتتتاد راب تته اساستتتي مثبتتتي بتتتی
وابستتتگي والتتدي بتتا تمتتمیمگیتتاي شتتغري و ختتودبهاهوري وجتتود دارد .همدنتتی بافتتته هتتاي
وود و ريگتتز )9118( 9ننتتان متتي دهتتد هتته افتتااد بتتا دلبستتتگي ايمتت ادرا

منفتتي همتتتاي

نستتبت بتته ختتود ،ديگتتاان و آينتتده در مقايستته بتتا افتتااد بتتا دلبستتتگي نتتا ايم ت دارنتتد.امانو ل

9

1. Nawaz & Gilani
2. Wood & Riggs
3. Emmanuelle
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( )9113در ستنجش راب تته بتی دلبستتتگي پتدر و متتادر و عتتزا نفت

و تاديتتد شتغري ،بتته ايت

نتیجته رستتید هتته هاچتته نوجوانتتان دلبستتتگي بینتتتاي بتته پتتدر و متتادر ختتود جت

متتيهادنتتد،

تممیمگیتايهتاي شتغري بتااي آنهتا آستانتتا بتود .همدتی تحقیقتاا متعتددي ننتان دهنتده
ارتبتتاک ختتود هارآمتتدي بتتاعمركاد شتتغري بهتتتا (بتتور  ،رنگتتل ،چتتار  ،زنتتدر و ريتتوز،
 ،0331بتته از جیتتدري ،)0930،انتختتاب شتتغري ،ستتازگاري شتتغري (لنتتت و هاهتتت،0381 ،
نقتتتل از نیستتتتو  ،)9119 ،تتتتالش ،موفقیتتتت ،عمركتتتاد ،هیجتتتان (پتتتاوي  ،ستتتااوان و جتتتان
 )0333عمركتتتاد تحمتتتیري (مولتتتتون ،بتتتااون و لنتتتت ،0330 ،بتتته نقتتتل از شتتتولتز و شتتتولتز،
تاجمتتته ستتتید محمتتتدي ،)0989 ،هارهتتتاي ختتتال (اوبتتتاي تاجمتتته موتتتنفاي و يزدانتتتي،
 )0989است.
بنتتابااي باختتي از پژوهنتتگاان رشتتد شتتغري بتتا استتتفاده از ديتتدگاههتتاي م تتاح در
نهايتته دلبستتتگي بتته اي ت ايتتده اشتتاره داشتتته انتتد هتته والتتدي از راي ت نتتوع راب تتهاي هتته بتتا
هودهاننتتان دارنتتد متتيتواننتتد رشتتد شتتغري آنتتان را تستتهیل هتتاده يتتا متتان شتتوند (هتاستتون و
بروستتتی  )0331 ،در نتیجتته بتتا توجتته بتته م التتت بیتتان شتتده مس ت له پتتژوهش جاضتتا اي ت استتت
هتته آيتتا متتيتتتوان خودهارآمتتدي هاريتتابي و تمتتمیم گیتتاي مستتیا شتتغري را بتتا توجتته بتته
ستتبكهتتاي دلبستتتگي داننتتجويان پتتیش بینتتي هتتاد .بنتتابااي در پتتژوهش جاضتتا تتتالش در
زمینه اي مس ره و پاسخ به فاضیاا زيا است:
فاضیه او  -بی سبكهاي دلبستگي و خودهارآمدي تممیم گیتاي شتغري راب ته وجتود
دارد.
فاضیه دوش -بی سبكهاي دلبستگي و خودهارآمدي هاريابي راب ه وجود دارد.
فاضیه سوش -بی سبكهاي دلبستگي و خودهارآمدي تممیم گیاي شغري راب ه چندگانه
وجود دارد.
فاضیه چهارش  -بی سبكهاي دلبستگي و خودهارآمدي هاريابي راب ته چندگانته وجتود
دارد.
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روش پژوهش
روش مورد استفاده در اي پژوهش ،توصیفي ازنوع همبستگي بود ،زياا در اي پژوهش به دنبا
راب ه بی متغیاهاي مورد م العه هستیم .جامعه ايت پتژوهش عبتارا استت از تمتاش داننتجويان
داننگاه اصفهان هه در سا  39-39منغو به تحمیري ميباشند .ازمیان جامعه آماري نمونتهاي
به ججم 081نفا به روش نمونه گیاي تمادفي ساده انتخاب شدند .روش نمونه گیتاي تمتادفي
ساده روشي است هه هايك از اعوا جامعه شان

بااباي جهت انتخاب شدن دارند.

ابزار پژوهش
پرسشنامه سبکهای دلبستگی هازن و شیور ( :)7891اي پاسش نامه داراي  09سؤا است هه
سبك دلبستگي ايم  ،اجتنابي و نتاايم دوستوگاا را متي ستنجد.هازن و شتیور بازآزمتايي هتل
پاسشنامه را  1/80و پايايي با آلفاي هاونباخ  1/18به دست آوردنتد.هولیتز و ريتد هتم پايتايي
بابيي با آلفاي هاونباخ  1/13در مورد اي ابتزار بته دستت آوردنتد و عتالوه بتا ايت خالتديان
( )0983نیز در پژوهني پاسش نامه را با روي يك نمونه  11نفاي اجاا هاد و آلفاي هاونبتاخ
را  1/89به دست آورد هه مقدار قابل قبولي ميباشد .در پزوهش جاضتا پايتايي هتل پاسنتنامه
 1/88به دست آمد.
پرسش نامه خودکارآمدی کاریابی صالحی ( :)7891شامل  01سؤا است هته بته صتورا
ریو لیكاا نماه گزاري ميشود اي مقیا
مقیا

اعتماد به توانايي وقابریت افتااد را متي ستنجد.اي

توسط صالحي در پژوهني ساخته شد و پايايي آن را در نمونتهاي  11نفتاه بتا استتفاده از

آلفاي هاونباخ  1/83گزارش هاده است.پايايي اي پاسنتنامه در تحقیت جاضتا بتا استتفاده از
آلفاي هاونباخ  1/84مي باشد
پرسشنامه خودکارآمدی تصمیی گیمری شم لی بتمز ( :)7881داراي  99ستؤا استت هته
باورهاي هارآمدي فاد را در ارتباک بتا واتايو متورد نیتاز در ارتبتاک بتا تمتمیمگیتاي شتغري
ارزيابي ميهند .اي پاسننامه بااسا

مد هاايتز ( )0318در مورد بروغ جافهاي توستط بتتز و
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همكاران ()0331ساخته شده و در بادارنده  99سؤا است و در تحقیقتاا نمتاه هتل پاسنتنامه
محاسبه ميشود .در م العهاي بتز و همكاران ( 0331به نقل از هايمي 1/39 )0981،بوده است.

یافتههای پژوهش
در اي تحقی  ،متناست با متغیاهاي مورد م العه و نتوع دادههتاي جمت آوري شتده ،بته منهتور
توصیو آنان از روش هاي مناست آمار توصیفي و در ماجره آمار استنباري ،با توجه بته ماهیتت
مقیا

اندازهگیاي هه از نوع فاصرهاي است و بارستي نامتا بتودن آنهتا بتا استتفاده از آزمتون

هولمتتوگاف -استتمیانو بتتااي تجزيتته و تحریتتل داده از روش ضتتايت همبستتتگي پیاستتون ،و
رگاسیون گاش به گاش استفاده شده است.
در جدو  0ميتوانید عالوه بتا منتاهده میتانگی و انحتااف استتاندار متغیاهتاي پتژوهش
روابط آنها را با هم با استفاده از آزمون پیاسون مناهده هنید.
جدول  .1ماتریس همبستگی و مشخصههای توصیفی (میانگین ،انحراف معیار) متغیرهای پژوهش
-0ختتتود هارآمتتتدي تمتتتمیم

N

M

SD

081

19/19

04/13

9

4

9

0

9

0

گیاي شغري
-9خودهارآمدي باور هاريابي

081

94/98

8/01

-9سبك دلبستگي اجتنابي

081

09/19

9/91

-4سبك دلبستگ ايم

081

09/13

9/19

-9سبك دلبستگي دوسوگاا

081

04/39

9/81

0

0

**.13

0

-.18

-.00

-1390

** -.91

.94

**

**

0

-.18

.01
*P<0/05

** -.93

** -.98

**P<0/01
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همان ور هه در جدو  0منهود است:
بی خودهارآمدي تممیم گیاي شغري با سبك دلبستگي ايم راب ه مثبت معنتاداري و بتا
ستتبك دلبستتتگي دو ستتتوگاا داري راب تته منفتتي معنتتتاداري وجتتود دارد ( )p<1/19و بتتتی
خودهارآمدي باور هاريابي با سبك دلبستگي ايم راب ه مثبت معناداري و بتا ستبك دلبستتگي
دو سوگاا داري راب ه منفي معناداري وجود دارد (.)p<1/19
در جدو ( )9به پیشبیني خودهارآمدي تمتمیم گیتاي شتغري بتا استتفاده از ستبكهتاي
دلبستگي (ايم  ،اجتنابي ،دوسوگاا) با استفاده از رگاسیون گاش به گاش پاداختیم.
جدول  .2نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام دربارۀ پیشبینی خودکارآمدی تصمیم گیری شغلی
براساس سبکهای دلبستگی
ضايت همبستگي چندگانه

مجرور ضايت همبستگي

F

س ح معناداري

دوسوگاا

a .98

.049

91/01

1/10

ايم  +دوسوگاا

b .43

.949

98/98

1/10

متغیاها

همان رور هه در جدو ( )4-4منهود استت متيتتوان گفتت هته  98درصتد از تغییتااا
تممیم گیاي شغري مابوک به سبك دلبستگي دوسوگاا است .همدنتی  00درصتد از تغییتااا
خودهارآمدي تممیم گیاي شغري مابوک به سبك دلبستگي ايم ميباشتد و ستبك دلبستتگي
ايم و دوسوگاا با هم  43درصد از تغییااا متغیا تممیم گیاي شتغري را پتیشبینتي متيهننتد.
پ

نتیجه ميگیتايم دلبستتگي اجتنتابي چتون در جوتور دلبستتگي ايمت و دوستوگاا قتدرا

پیشبیني تممیم گیاي شغري را نداشت از معادله رگاسیون جرف شد.
در جدو ( )9بته پتیشبینتي خودهارآمتدي باورهتاي هاريتابي بتا استتفاده از ستبكهتاي
دلبستگي (ايم  ،اجتنابي ،دوسوگاا) با استفاده از رگاسیون گاش به گاش پاداختیم.
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جدول  .3نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام دربارهی پیشبینی خودکارآمدی کاریابی براساس
سبکهای دلبستگی
متغیاها

ضايت همبستگي چندگانه

مجرور ضايت همبستگي

F

س ح معناداري

دوسوگاا

a .93

.189

01/99

1/10

ايم  +دوسوگاا

b .91

.040

04/94

1/10

همان رتور هته در جتدو ( )9منتهود استت متيتتوان گفتت هته  93درصتد از تغییتااا
باورهاي هاريابي مابتوک بته ستبك دلبستتگي دوستوگاا استت .همدنتی  8درصتد از تغییتااا
باورهاي هاريابي مابوک به سبك دلبستگي ايم ميباشد و سبك دلبستگي ايم و دوسوگاا بتا
هم  91درصد از تغییااا باورهاي هاريابي را پیشبیني ميهنند .پ

نتیجه ميگیتايم دلبستتگي

اجتنابي چون در جوور دلبستگي ايم و دوسوگاا قدرا پیشبیني باورهاي هاريابي را نداشت
از معادله رگاسیون جرف شد.

بحث و نتیجه گیری
با توجه به اينكه سبكهاي دلبستتگي الگوهتاي پايتداري از روابتط هستتندهه از هتودهي رفتتار
افااد را در سااسا زندگي تحت ت ثیا قاار ميدهند و به عنوان يكتي از عوامتل مهتم هستتند هته
نقش تعیتی هننتدهاي در رشتد فتاد وايجتاد شتغل دارنتد ،در ايت پتژوهش بته بارستي ارتبتاک
سبكهاي دلبستگي ،خودهارآمدي هاريابي و تممیم گیاي شغري پاداختیم ،همتان ور هته در
يافتتتههتتا مالجهتته گاديتتد در آزمتتون فاضتتیه او مبنتتي بتتا اينكتته بتتی ستتبكهتتاي دلبستتتگي و
خودهارآمدي تممیم گیاي شغري راب ه وجود دارد مناهده شد بتی ختود هارآمتدي تمتمیم
گیاي شغري با سبك دلبستگي ايم راب ه مثبت معناداري و با سبك دلبستگي دو سوگاا راب ته
منفي معناداري وجود دارد اي نتیجه با يافته تي سون ( ،)0333هاراها ( ،)0331رايتت و پاونته
( ،)9118نوار و گیالني ( ،)9100هه معتقد هستند هه بی دلبستگي و اهتنتاف و يتا مؤلفتههتاي
مسیا شغري راب ه وجود دارد به روري هه ايم بتودن باعت

متيشتود نوجوانتان و بزرگستابن
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بتوانند به رور آزادتاي دنیاي خود را هنو هنند و شايستگيهاي اجتماعي را در رو زنتدگي
رشد دهند همسو بود و همدنی با تحقی وود و ريگتز () 9118و هوبتا
معتقدند افااد ايم نگاش و ادرا

واستكیا ( )0388نیتز

منفي همتايي نستبت بته ختود و ديگتاان دارنتد و توانتايي

خنم همتا و جل مس له بینتا را دارند و نیزبا تحقی نتايا پتژوهش انگرتز وهمكتاران ( )9110و
پادبن و همكاران ( )0939هه ننان دادند هه افااد دلبسته ايم نسبت به دنیتا و ديگتاان اعتمتاد
دارند و تمايل به ايجاد ارتباک صمیمانه و مثبت با ديگاان دارند همسو هست در تبی ايت نتیجته
ميتوان گفت هساني هه سبك دلبستگي ايم تاي دارند در زمینه مستا ل هتاري موفت تانتد و
مستقلتا و مس و تا عمل ميهننتد و ايمت بتودن عامتل بستیار مهمتي در توستعه شتغري استت.
يافتتتههتتاي بتته دستتت آمتتده در زمینتته فاضتتیه دوش مبنتتي بتتا اينكتته بتتی ستتبكهتتاي دلبستتتگي و
خودهارآمدي هاريابي راب ه وجود دارد مناهده شد بی خودهارآمدي باور هاريابي بتا ستبك
دلبستگي ايم راب ه مثبت معناداري و با سبك دلبستگي دو سوگاا داري راب ه منفي معنتاداري
وجود دارد ( )p<1/19اي نتايا با تحقی مارچانتد و بالنگتا ( )9119مبنتي بتا اينكته هودهتان
دلبسته نا ايم رفتارهاي ناسازگارانه بیشتاي از خود ننان ميدهند و همدنی با تحقی پاپنگتل
وروباا و باجبي و گرنتدا )0339( 0معتقدنتد هته افتااد دلبستتۀ نتاايم  ،عتزا نفت
پايی تاي از افتااد دلبستتۀ ايمت دارنتد همستو استت و بتا يافتته هتاا

اجتمتاعي

( )9110مبنتي بتا اينكته

دوسوگااها در مقايسه با دو سبك ديگا به تاتیت در تاجیح قاارداد خارجي بابتا و در تتاجیح
قاارداد داخري پايی تا بودند هه ننان دهنتده میتزان اعتمتاد همتتا دوستوگاها استت همختواني
دارد .به عالوه يانگ مي ( )9119ننان داد دلبستگي ايم با س ح بابي اعتماد بته نفت  ،هتوش
هیجاني باب و نهاش شناختي منسجم نسبت به خود و روابط عارفي ديگاان و دلبستگي نتاايم بتا
اعتماد به نف

پايی  ،هوش هیجاني پايی و نهاش شناختي میتا منستجم نستبت بته ختود و روابتط

عارفي با ديگاان راب ه دارد هه اي مسا ل به رور میا مستقیم با ابعاد شغري ت ثیا ميگترارد در
آزمون فاضیه سوش مبني با اينكه بی سبكهاي دلبستگي و خودهارآمدي تممیم گیاي شتغري
1. Pringel & Robert., bagby., Gleanda
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راب ه چندگانه وجود دارد ،يافتههاي به دست ننان داد هه سبك دلبستگي ايم و دوستوگاا بتا
هم  43درصد از تغییااا متغیا تممیمگیاي شغري را پیشبیني ميهنند .با توجه به اينكه ستبك
دلبستگي اجتنابي قدرا پیشبیني تممیم گیاي شغري را نداشت از معادله رگاسیون جرف شد
و همدنی در آزمون فاضیه چهارش مبني با اينكته بتی ستبك هتاي دلبستتگي و خودهارآمتدي
باور هاريابي راب ه چندگانه وجود دارد ،ميتوان گفت هه سبك دلبستگي ايم و دوستوگاا بتا
هم  91درصد از تغییااا باورهاي هاريابي را پیشبیني ميهنند .پژوهشهاي ياد شده با اهمیت
سبك هاي دلبستگي با مسیا شغري و زندگي جوانان تاهید دارد و از يك راف به دلیل اهمیت
والدي در مسیا شغري فازنداننان و اينكه بتیش تتا والتدي منتتا هستتند تتا بتا روشتي مفیتد و
مناست به راحريزي مسیا شغري فازندان ختود همتك هننتد و ضتاورا انجتاش تحقیقتي بتااي
آگاهي والدي از ت ثیا خود در زمینه شغل فازنداننان منخي ميشود و نیز بتا توجته بته اينكته
داننجويان در س ح هنور جمعیت زيادي را تنكیل ميدهند و جتزو مهمتتاي افتاادي هستتند
هه بايد بااي ورود به هار آماده باشند ،م العۀ جاضا ميتوانتد راهگنتاي بستیاري از منتكالا
باشد و با توجه به اينكه سیستم دلبستگي اولی سیستمي است هه در رفولیت شتكل متيگیتاد و
با مسیا شغري مؤثا است بنابااي تماهز با آن بااي جل منكالا شغري و مسیا شغري ميتوانتد
نیاز است و ميتواند عالوه با تعیی وضعیت موجود الگوي مسیا شتغري داننتجويان را منتخي
نمايد.
از جمره محدوديتهاي اي تحقی ميتوان گفت هه اي پژوهش بااي بار او در ايتاان و
خارج انجاش شده است و هیچ تحقیقتي راب ته ايت متغیاهتا را بتا هتم بته دستت نیتاورده استت و
همدنی اي پژوهش فقط در بی داننجويان اصفهان صورا گافته است بنتابااي در تعمتیم آن
به موارد ديگا بايد جانتت اجتیتاک را بايتد رعايتت هتاد و همدنتی ايت تحقیت بتا روي افتااد
تحمیلهاده انجاش گافته است لرا شايد در بی گاوههتاي ديگتا بتا تحمتیالا مخترتو نتتايا
ديگاي مناهده شتود هته پینتنهاد متي گتادد در بتی تحمتیالا ديگتا نیتز ،صتورا پترياد و
همدنی با توجه به جديد بودن هار در زمینه شغل به نها ميرستد انجتاش پتژوهشهتايي در ايت
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زمینه بسیار شايان اهمیت است بنتابااي پینتنهاد متيشتود منتاوران ،رواننناستان و داننتجويان
پژوهشهايي ديگاي در اي زمینه انجتاش دهنتد و همدنتی راهبادهتاي درمتاني و پینتگیاي در
چهارجوب نهايه دلبستگي تدوي و بته هتار گافتته شتود و همدنتی پینتنهاد متيشتود هته در
سازمانها بااي بهبود هیفیت هار ،قبل از استخداش افااد از سبك دلبستگي آنهتا نیتز آزمتون بته
عمل آيد.
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