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هدف :این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر بازیهای ایفاای نشاش لا بی بار مسا ی پذیری،
انطباقپذیری مسیرل بی و افكار ناكارآمد حرفهای دانشآم زان لهر اصفهان ب د .روش :جامعه
آماری این پژوهش ،لامل كبیه دانشآم زان پسر دوره اول مت سطه ناحیه  3لاهر اصافهان در
سال تحصیبی  92-93ب دند .طرح تحشیق لبهتجربی از ن ع پیشآزم ن و پسآزم ن باا گاروه
گ اه ب د .گروه نم نه لامل  88نفر ب دند كه به لكل داوطببانه در پژوهش لارك كردناد .از
آن میان  44نفر در گروه آزمایش و  44نفر در گروه گ اه به ص رت تصاادفی گماارده لادند.
گروه آزمایش در  8جبسه  75دقیشهای بازی ایفای نشش ل بی لرك كردناد و هركادای یا
نشش ل بی را ایفا نم دند .دادهها با اساتفاده از زیرمشیاا مسا ی پذیری از پرسشانامهی 5
عامبی لخصی ن  ،پرسشانامهی انطباقپاذیری مسیرلا بی و پرسشانامهی افكاار ناكارآماد
حرفهای جمعآوری لد .جه تحبیل دادهها از روش تحبیل ك واریانس استفاده لاد .یافتهها:
یافتااهها نشااان داد كااه بااین میااانتین نماارات گااروه آزمااایش و گااروه كنتاارل در مت یرهااای
مس ی پذیری ،انطباقپذیری مسیر لا بی و باورهاای ناكارآماد حرفاهای تفااوت معنااداری
وج د دارد ( .)p>0/05نتیجهگیری :بازیهای ایفای نشش ل بی میت انناد مسا ی پذیری و
انطباقپذیری ل بی را افزایش و افكارناكارآمد ل بی را كاهش دهند.
واژههای کلیدی :بازیهای ایفای نشش ل بی ،مسا ی پذیری ،انطباقپاذیری مسایر لا بی،
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افكار ناكارآمد حرفهای.

مقدمه

در زندگی ك دكان و ن ج انان بازی از اهمی

زیادی برخ ردار اس  .زیرا فرصاتی

را برای آنها فراهم میسازد تا پیامدهای نالی از فعا ی های خ د را تجربه كنند و بدون
تر

از لكس

و قضاوت لدن به بررسای مهارتهاای مختباو و نتاایا حاصال از

عمبكرد خ د بپردازند (پالمر .)2007 1،بازی ،زمینهای را برای ایجاد ارتباا اجتمااعی و
یادگیری خ دانتیخته فراهم میكند .چراكه ك دكان و ن ج انان میت انند مجم عهای از
ق انین و مشررات را دنبال كنند و چهارچ بی برای رلاد ادراكای ،اجتمااعی ،لاناختی،
عاطفی و نیز بروز قاببی

اعتماد ،میزان سازگاری و بیان احساسات خ د ب ج د آورناد

(چااازان 2002 2،و را  .)2004 3،بااه گفتااهی پیااا ه )1951(4ك دكااان بااا بااازی كااردن
رفتارهای بزرگساالن را تشبید كرده و آن را درونی میكنند .سپس در آینده طرح ارههای
درونی نالی از بازی را فعال ساخته و واقعی

را با آن هماهنگ میكنند.

بازی ان اع مختبو دارد .یكی از آنها ،بازی نمایشای5اسا  .در ایان باازی باا دادن
نششهای مختبو به ك دكان و ن ج انان میت ان آنان را به بروز رفتارهای خاصی وادار
نم د (احمدی و ن رانی .)1380 ،ك دكان و ن ج انان از طریاق تشبیاد و ا تا گیری باه
آنها را مستحكم نماید (كاسبی.)2003 6،
از طرف دیتر ،اهمی

دس یابی به ل ل در زندگی ك دكان و ن ج اناان بار كسای

پ لیده نیس  .پژوهش سمیعی ،باغبان ،عابدی و حسینیان ( )1391نشان داد كاه بارای
تسهیلبخشی به الت ال در مسیر زندگی ،الزی اس

ك دكان و ن ج انان از همان سانین
1. Plummer, D.M.
2. Chazan, S.E.
3. Russ, S. W.
4. Piaget, J.
5. symbolic play
6. Casby, M. W.
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آم زشهای ل بی قرار گیرند .بازی یكی از راههاای آما زش باه ك دكاان

پایین تح

(گبدلتاین.)2012 1،

اس

در حال حاضر آم زش كسب و كار در جامعه ی
ك دكان و ن ج انان باید به گ نهای تربی

ضرورت انكارناپذیر اسا  .زیارا

ل ند كه ت انایی اقدای و عمل مناسب همراه با

انعطاف پذیری و پذیرش م قعیتهای ل بی ناایمن و پیچیده را هنتای ورود به باازار كاار
دالته بالند و بت انند مشاغل تازهای همراه با ن آوری و خطر پذیری مناسب ایجااد كنناد
(جهانیان .)1385 ،ت جه به آم زش مهارتهای كارآفرینی و كسب و كار سبب میلا د
كه سیستم آم زلی ما هم ط ری طراحی و اجرا ل د كه افراد به دنبال م قعیتهای لا بی
ایجاد لده نبالند ببكه این ایده را دالته بالند كه در آینده م قعی

ل بی جدیادتری را

برای خ د و دیتران ایجاد كنند (احمدپ ر.)1380 ،
عالوهبراین ،دوران ك دكی و ن ج انی یكی از ادوار مهم زنادگی اسا  .ایان دوران
بهترین فرص

برای رلد و لك فایی ت انمندیهاس  .به خص ص دورۀ ن ج انی كاه

یكی از فرص های پر اهمی
مسؤو ی

در زندگی آدمای باه لامار مایرود .ن جا ان باا قبا ل

و ارتبا مؤثر با دیتران و جامعه به رلد ت اناییهای خ یش میپردازد و برای

زندگی ل بی و خان ادگی آماده میگردد و با انجای كار به ه ی

دس

مییابد.

با آم زش مسؤو ی پذیری میت ان انسانهایی اندیشمند ،خالق ،سرزنده و با نشا
م ردی لكس

بخ رند ،برای پیدا كردن راه حل مناسب میك لند و مأی

نمیل ند .مسؤو ی پذیری یكی از پیامدهای رفتاری اس
احسا

میكنند در قبال تصمیمات خ د مسؤو ی

و د سارد

كاه افاراد باا ت جاه باه آن

دارند و یكای از مت یرهاای مهمای

اس

كه بر تصمیم گیری به ط ركبی و تصمیمگیری ل بی باه لاكل خااص اثرگاذار

اس

(ماركمن و تتب ک .)2000 2،سرت  )1989(3مسؤو ی پذیری را ی

ا ازای و تعهاد

1. Goldstein, J.
2. Markman, K. D. & Tetlock, P. E.
3. Cereto, S. C.
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تربی

نم د ،انسانهایی كه در لناسایی و حل مشكالت م ج د تالش میكنند و اگار در
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درونی فرد برای انجای مطب ب همۀ فعا یتهایی كه بر عهدۀ او گذالته لده اس

از جمبه

فعا ی های ل بی تعریو میكند.
عالوه بر این ،برای ایجاد و ت سعه پایههای رلد مسیرل بی و فرص های مناساب
یادگیری كه در سنین ك دكی و ن ج انی فراهم اس

و با ت جه به ضرورت قاببی های

مسیرل بی كه در حال حاضر نیاز ج امع مت یر امروزی اس  ،الزی اس

تا در راساتای

افزایش مسؤو ی پذیری و طرح ریزی ماداخالت ما ثر رلاد مسیرلا بی ،مت یرهاای
مهمی چ ن انطباقپذیری ل بی 1،م رد پژوهش و تحشیق قرار گیرد .از نظار سااویكا

2

( )2005انطباقپذیری ،آمادگی مشاببه با وظایو قابل پیشبینی در آمادهساازی و تمارین
نششهای ل بی یا سازگاریهای الزی برای ت ییرات در كاار و لارایک كااری غیرقابال
پیشبینی اس  .انطباقپذیری مسیرل بی م جب درگیار لادن فارد باا وظاایو رلاد
حرفهای ،انتشالهای ل بی و آسیبهای لخصی به گ نهای مستشیم و بیواسطه میگردد
(زونكر ،2006 3،ترجمه ی سفی و عابدی1388 ،؛ ساویكا 2005 ،؛ هارت نگ ،پا رفیبی
و وندراس  .)2008 4،بنابراین ،میت ان گف

مسؤو ی پذیری ،انطباقپاذیری و دالاتن

باورهای منطشی سه ویژگی اصبی و مهم در مسیر تحصیبی و ل بی آینده دانشآما زان
اس

كه باید از راههای مختبو مانند بازی آم زش داده ل د.
تفكر غیر منطشی و افكار ناكارآمد ،در تصمیمگیریهای مناسب جها

(است رمی و سبی  .)2017 5،زیرا وج د آنها باعث كاهش ارزش خا د،

كمالگرایی و عدی رضای

از زندگی میل د (كسایی و بهرامی .)1385 ،افكار ناكارآمد

حرفهای در سه حیطه رفتار ،هیجان و كالی خ د را نشان میدهد (ببكی ،رومان ،باچ ز
و ابرام تز )2017 6،و میت اند عمبكرد تحصیبی و ل بی فرد را به خطار انادازد (ویا ال،
1. career adaptability
2. Savickas, M. L.
3. Zunker, J.
4. Hartung, P. J., Porfeli, E. J. & Vondracek, F. W.
5. Storme, M. & Celik, P.
6. Blakey, Sh., Reuman, L., Buchholz, J. & Abramowitz, J.
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م سا ،اینت گبیا ،ك ك آ و اینت گبیا.)2017 1،
ئیس )2001(2در پژوهش خ د ارتباا میاان انضابا كالسای و مسا ی پذیری
دانشآم زان را بررسی كارده اسا  .یافتاههای ایان مطا عاه نشاان داد كاه اساتفاده از
لی ههای سرك ب گرایانه در برابر رفتار دانشآم زان مانع رلاد مسا ی پذیری آنهاا
میل د و ت جه آنها را از تكا یو مدرسه منحرف میكند .در حا یكه بیشتر معبمان باید
از روشهایی چ ن مباحثه و مشارك
بررسی به نتایا دیتری نیز دس

كالسی استفاده كنناد .همچناین ا ئیس در ایان

پیدا كرد .از جمباه اینكاه دانشآما زان عالقمناد باه

یادگیری مس ی پذیرتر هستند و پسران نسب

باه دختاران مسا ی پذیری كمتاری

دارند .همچنین مطا عه النگ و چن )2007(3بر روی دانشآم زان پسر و دختار 18-15
سااا ه نشااان داد كااه در دانشآم ا زان دختاار مت یرهااایی ماننااد ارتبااا بااا دیتااران و
مس ی پذیری در ه ی دهی به آنها بیش از دانشآما زان پسار اهمیا

دارد .ه یا

مسیر ل بی م جب انطباقپذیری سریعتر و بیشتر میگردد (ویتا و م را.)2005 4،
ل تایز ،پا ما و منزی )2005(5بیاان كردهاناد كاه ماداخالت مسیرلا بی در سانین
پایین م قعی

ایدهآ ی را برای پیشابرد فعا ی هاای اجتمااعی كاه م قعیا

تحصایبی

دانشآم زان را بهب د بخشد فراهم ساخته و گزینههای ل بی آینده را گسترش میدهاد.
همچنین ،اسك ریك ف )2006(6نیز تأكید كرده اس

كاه رلاد مسایر لا بی درسا ،

گرفتن این ابعاد در كنار هم انطباقپذیری مسیرل بی را نشان میدهد كاه میت اناد باه
عن ان ارتبا بین رلد مسیرل بی و سازگاری روانی -اجتمااعی در نظار گرفتاه لا د.
لین ،ی و ه  )2017(7معتشدند كه این آم زشها باید از دورۀ دبیرستان لروع لا د تاا
1. Violaa, M. M., Mussoa, P., Ingogliaa, S., Cocoa, A. L. & Inguglia, C.
2. Lewis, R.
3. Long, H. J. & Chen, G.
4. Viega, F. H. & Moura, H.
5. Schultheiss, D. E., Palma, T. V., & Manzi, A. J.
6. Skorikov, V.
7. Shine, S., Lee, J. & HO, M.
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برنامهریزی ،تصمیمگیری ،حل مس به ،اعتماد و اكتشاف را با هم تركیاب میكناد .قارار
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ج انان مسیر ل بى مناسب خ د را بهتار انتخااب كنناد .براون،نساه،وینك ر و اسامی

1

( )2003آم زش كارآفرینى و مهارتهای كسب و كار براى ج اناان را سارمایه گاذارى
براى آینده میداند كه تجربه هاى مثبتى را به آنان معرفى میكند تا در آینده بت انند دربارۀ
الت ال خ د بهتر تصمیم بتیرند .الزی اس

تجربههای مثب

و مؤثر ،خاا ی از باورهاای

ناكارآمد حرفهای بالند.
پژوهشهای طا ب ،عارف و صا ح )1390(2و نیز جال ای ،آقاایی و نظاری ()1392
نشان داد كه مداخبههای ل بی ،م جب افزایش میاانتین نمارات خ دكارآمادی ،ببا
ل بی و كاهش میانتین نمرات باورهای ناكارآمد حرفهای میل د .به ط ری كه پس از
گذل

 3ماه تأثیر آن همچنان پایدار ب ده اس  .تأثیر مداخالت ل بی بر بهب د افكاار،

باورها و وضعی

ل بی دانشآم زان در معرض خطر در تحشیق كبی و پاریس)2009(3

و در دانشج یان در تحشیق یم ،كیم ،كیم ،كم و ای )2010(4ما رد تأییاد قارار گرفتاه
اس  .آنچه قابل ت جه اس

ن ع و لای ه مداخباه اسا

كاه در ك دكاان و ن ج اناان

میت اند به ص رت بازی انجای گیرد.
پژوهشهای مددیزواره ،كامكاار و گبپارور ( ، )1386امیار ،حسانآبادی ،اصا ری
نكاح و طبیبی ( )1391تأثیر بازی را به عنا ان یا
روانلناختی مانند رابطه وا د -ك دک ،خالقی

و عزتنفس ثابا

نم دناد .همچناین،

تحشیاق تجربای باه منظا ر آما زش مهارتهاای

اجتماعی مانند بخندزدن ،احترای گذالتن به دیتران ،پی ستن باه فعا ی هاای در حاال
انجای ،دع ت كردن دیتران ،مهارتهای گف
ت جه به ظاهر ،هش

و لن د ،همكاری ،پی ساتن باه جماع و

بازی نمایشی برای ك دكان ترتیب دادند .نتایا پژوهش آنها نشان

داد كه یادگیری ك دكان و ن ج انان بیشتر از تمالای ایفای نشش دوستانلاان صا رت
1. Brown,S.,Nesse,RM, Vinokur,AD, & Smith.
2. Talib, J. A., Ariff, A. M. & Salleh, A.
3. Kelly, S. & Preis, H.
4. Lim, H. J., Kim, M. A., Kim, S. Y., Km, E. J. & Lee, J. E.
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لای هی مداخباهای بار مت یرهاای
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گرفته ب د و تفاوتی بین یادگیری دختران و پسران وج د ندال  .در این راستا ،پژوهش
معین ،عابدی و باغبان ( )1391هم بیانتر تأثیر بازی بار مت یرهاای مسایر لا بی مانناد
انطباقپذیری ،كنجكاوی و اعتماد ب د.
بنابراین ،با ت جه به اینكه براسا

نظار اسات رمی و سابی

( ،)2017رلاد لا بی

صحیح حاصل تعامل و تركیب مت یرهای گ ناگ ن فردی و اجتماعی اس

و باا وجا د

نیاز روزافزون ج امع امروزی به افراد ت انمند و آماده بارای وارد لادن باه باازار كاار،
افرادی كه مس ی پذیری باال دارند و قادرند با چا شهای پی در پی ل بی مشاببه كنند
و نیز ضرورت آم زشهای ل بی به لی ههای جذاب و دوس دالتنی از سنین پاایین،
پژوهش حاضر به دنبال پاسخت یی به این ساؤال اسا

كاه آیاا بازیهاای لا بی بار

مت یرهای مهم ل بی مانند مس ی پذیری ،انطباقپذیری لا بی و باورهاای ناكارآماد
حرفهای اثر دارد یا خیر؟
روش پژوهش

گاروه آزماایش و یا

طرح تحشیق این پژوهش نیمه تجربی با یا

گاروه گا اه و

اجرای پیشآزم ن و پسآزم ن ب د .جامعه آماری پژوهش لامل كبیه دانشآم زان پسر
دوره اول مت سطه ناحیه  3لهر اصفهان در سال تحصیبی  1392-93ب د .جه
ص رت داوطببانه ثب

نای كردند .از افراد ثب

تعاداد  88نفار باه

نای لده 44 ،نفر در گروه آزماایش و 44

نفر در گروه گ اه به لكل تصادفی قرار گرفتند.
ابزار پژوهش
-1پرسشنامه مسئولیتپذیری

این پرسشنامه لامل  12سؤال از پرسشنامه پنا عامل بزرگ لخصای

ن ا 1سااخته

)1. Neuroticism, Extraversion, Opended-Five Factory Inventory (NEO-FFI
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كاستا و م كرا )1992(1میبالد .این  12س ال عامل وجدانگرایی یاا مسا ی پذیری
را میسنجد .پاسخ به گ یهها براسا

طیو یكرت پنا گزینهای از كامال م افشم=  5تاا

كامال مخا فم=  1میبالد .نمره كل از جمع نمرات هر گ یه محاسبه میگردد .بااالترین
نمره  60و كمترین نمره  12اس  .نمره باال بیانتر مس ی پذیری زیااد و نماره پاایین
نشانتر مس ی پذیری كام اسا  .كاساتا و ما كرا ( )1992بارای ایان خردهمشیاا
ضریب پایایی  0/83را گازارش نم دناد .همچناین ،در پاژوهش نیبفرولاان ،احمادی،
فاتحی زاده ،عابدی و قاسمی ( ،)1390مشدار  0/81برای خردهمشیا
مس ی پذیری بدس

آمده اس

و جه

وجادانگرایی یاا

تأیید روایی محت ا ،پرسشنامه به رؤی

پانا

متخصص رسید.
-2پرسشنامه انطباقپذیری شغلی

این پرسشنامه ت سک اعتصایپ ر ( )1390ساخته لد و لامل  34سؤال پنا گزینهای
برمبنای طیو یكرت از كامال م افشم تا كامال مخا فم اس  .نمره كل از جمع نمرات هر
سؤال بدس

میآید .باالترین نمره در این پرسشنامه  170و كمترین آن  34اس  .پایایی

پرسشنامه انطباقپذیری مسیر ل بی با كم
اس

(اعتصای پ ر )1390 ،و جها

ضریب آ فای كرونباخ  0/94گزارش لاده

تأییاد روایای محتا ا ،پرسشانامه باه رؤیا

پانا

 -3پرسشنامه افکار ناکارآمد حرفهای

این پرسشنامه ت سک كسایی و بهرامی ( )1385برمبنای نظریاه سامپسا ن ،پترسا ن،
یردون و نز )2003(2ساخته لد و دارای  36سؤال میبالد .پاسخدهی به ساؤاالت بار
مبنای طیو یكرت چهارگزینهای از كامال ما افشم ( )4تاا كاامال مخاا فم ( )1صا رت
1. Costa, P. T & McCrae, R. R.
2. Sampson, ,Jr. J.P., Peterson, G.W., Reardon, R.C. & Lenz, J.G.
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میگیرد و نمره كل از جمع نمرات هر سؤال محاسابه میلا د .دامناه نمارات در ایان
پرسشنامه از  36تاا  144و مادت زماان پاساخت یی  10تاا  20دقیشاه اسا  .پایاایی
پرسشنامه افكار ناكارآمد حرفهای به روش آ فای كرونباخ و بازآزمایی به فاصبه دو هفته
به ترتیب  0/93و  0/70محاسبه گردید (كسایی و بهرامی )1385 ،و جه
محت ا ،پرسشنامه به رؤی

تأیید روایای

پنا متخصص رسید.

شیوه اجرای پژوهش

گروه آزمایش طی  8جبسه با میانتین  75دقیشه تح
لارك

لده به لكل بازی و ایفای نشاش اعضاای یا

ماداخالت آم زلای تادوین
ت یادی قارار گرفتناد .اداره و

آم زش جبسات ت سک همكاران محششین و مربیان آما زش دیاده صا رت گرفا

باه

نح ی كه همكاران و مربیان آم زش دیده ،قسمتی ازسناری ی ایفای نشش را باه عنا ان
مدیر ارلد بر عهده دالتند .در این جبسات آم زلای دانشآما زان باا ایفاا كاردن

ی

نشش مدیران و كارلناسان ی

لرك

ت یدی ،مهارتهای مدیری

لرك های ت یدی و تجاری ،گردش كار در ی
پس

لرك

كسب و كار ،ان اع

یا كارخانه ،لرح وظایو هار

سازمانی و برنامهریزی ت ید را به زبان ساده آم زش دیدناد و باا كما

سعی نم دند ی

مربیاان

محص ل واقعی كه در این پژوهش جا سا ئیچی با د را ت یاد كنناد.

كالسی دانشآم زان مت یر ب د .در پایان دوره آم زلی دانشآم زان برای ت یدات خا د
نمایشتاه برگزار كردند و محص الت خ د را به فروش رساندند .خالصهای از جبساات
در جدول  1آمده اس .
جدول  .1محتوای جلسات بازیهای ایفای نقش شغلی
عنوان

جلسه

دستور جلسه

آلنایی اعضای با یكدیتر
اول

آلنایی با تعریو كسب و كار و فعا ی
اقتصادی

گفتت درباره مراحل خرید و ت ید كاال به زبان ساده
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بررسی محص الت پیشنهادی جه
محص ل م رد نظر

دوی

آلنایی با ان اع لرك ها

س ی

آلنایی با مبانی كار گروهی و ف اید آن

چهاری

آلنایی با ان اع مشاغل اداری

بیان تفاوتهای لرك

تعاونی ،سهامی خاص و عای

گفتت دربارهی ساخ

پنجم

برخی محص الت

ارائه تكنی های كار گروهی
تنظیم ق انین كار گروهی
ارائه نم نهای از چارت سازمانی و وظایو ل بی

آلنایی باا فریهاای اداری و راهانادازی
ی

ت ید و انتخااب

لرك

بیان دالیل استفاده از فریهای اداری
آم زش ارتباطات اداری
تعیین خکمشی و مسیر كار
گفتتا دربااره واحادهای م جا د در یا

لشم

آلنایی با واحدهای ت یادی و سااختار

ت یدی

آن

آم زش محاسبه قیم

لارك

تمای لده

بررسی مشكالت ت ید و حل آنها
هفتم

آلنایی با نامهنتاریهای اداری

هشتم

آلنایی با عرضه كاالی ت یدی

گفتت دربااره ارائاه درخ اسا

و فرایناد مكاتباات

اداری
انجای تببی ات
برگزاری نمایشتاه
قانعسازی مصرفكننده جه

خرید

یافتههای ت صیفی این پژوهش لاامل فراوانای ،میاانتین ،و انحاراف اساتاندارد در
دوگروه آزمایش و گ اه در هری

از مت یرهاای مسا ی پذیری ،انطباقپاذیری مسایر

ل بی و افكار ناكارآمد حرفهای در جدول  2خالصه لده اس .
جدول .2فراوانی ،میانگین و انحراف استاندارد نمرات مسئولیتپذیری،
انطباقپذیری مسیر شغلی و افكار ناکارآمد حرفهای در دو گروه آزمایش
و گواه
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گروهها
متغیرها

گروه آزمایش
فراوان
ی

میانگین

گروه گواه
انحراف

فراوان

استاندارد

ی

میانگین

انحراف
استاندارد

مس ی پذیری

42

39/60

9/73

44

34/27

6/19

انطباقپذیری مسیر ل بی

44

119/6

8/36

44

108/36

33/71

افكار ناكارآمد حرفه ای

44

68/81

11/96

44

70/05

18/33

همانت نه كه در جدول  2مشاهده میل د ،میانتین مس ی پذیری در دانشآم زان
آم زشدیااده از طریااق بااازی ایفااای نشااش بیشااتر از میااانتین مساا ی پذیری در
دانشآم زان گروه گا اه میبالاد .همچناین ،میاانتین انطباقپاذیری مسایر لا بی در
دانشآم زان آم زش دیده بیشتر از میانتین انطباقپذیری مسیر لا بی در دانشآما زان
گروه گ اه میبالد و نیز میانتین افكار ناكارآمد حرفهای در دانشآم زان آم زش دیاده
جه

سنجش معناداری عض ی

گروهی و مت یرهای سه گانه از تحبیل ك واریانس

استفاده لد .نتایا آن در جدول  3آمده اس  .پیشفرضهاای همساانی واریانسهاا باا
كم

آزم ن ین محاسبه و م رد تأیید قرار گرف .
جدول  3نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس جهت بررسی تأثیر عضویت گروهی
بر مسئولیتپذیری ،انطباقپذیری مسیر شغلی و افكار ناکارآمد حرفهای
دانشآموزان
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منبع
تغییر

متغیر وابسته
مس ی پذیری

عض ی
گروهی

انطباقپذیری مسیر
ل بی
افكار ناكارآمد
حرفهای

سطح

مجموع

درجه

مجذورات

آزادی

F

معناداری

مجذوراتا

توان
آماری

438/705

1

12/9

0/00

0/13

0/94

2585/787

1

4/19

0/00

0/04

0/52

2795/955

با ت جه به جدول  ،3بین عض ی

1

17/47

0/00

0/17

0/98

گروهی و نمرات مس ی پذیری ،انطباقپاذیری

مسیرل بی و افكار ناكارآمد حرفهای دو گروه دانشآم زان و دانشآم زان گ اه تفااوت
معناداری وج د دارد ( .)p>0/05به عبارت دیتر ،میاانتین نمارات مسا ی پذیری و
انطباقپذیری مسیرل بی دانشآم زان تح

مداخبه بطا ر معنااداری بیشاتر و میاانتین

نمرات افكار ناكارآمد حرفهای كمتر از دانشآم زان گروه گ اه ب د .همچنین ،با ت جه به
ت ان آماری میت ان گف

كه با اطمینان  94درصدی آم زشهای نالی از باازی ایفاای

نشش دانشآم زان بر مس ی پذیری آنها اثر دالاته و نیاز باا  52درصاد و  98درصاد
اطمینان بر دو مت یر دیتر لامل انطباقپذیری مسیر ل بی و افكار ناكارآمد حرفهای هم
تأثیرگذار ب ده اس .

یافتههای پژوهش حاضر نشان میدهد كه آم زش كسب و كار از طریق بازی كردن
و ایفای نشش ل بی بر افزایش مس ی پذیری و انطباقپذیری مسایر لا بی و كااهش
افكار ناكارآماد حرفاهای دانشآما زان پسار تأثیرگاذار اسا  .ایان یافتاهها در مت یار
مس ی پذیری با پژوهشهای ئیس ( )2001و خری دل ( )1387همخ ان اس .
همانت نه كه میدانیم بازی برای ك دكان و ن ج انان جذابی

زیادی دارد .از آنجایی
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كه به گفته گالسر ،2014(1ترجمه صاحبی )1396 ،آنها خ د باازی را انتخااب میكنناد
سعی دارند آن را با كیفی

زیادی انجای دهند .ذا ،از طریق بازی بسایاری از مطا اب و

مهارتهااا را میآم زنااد .ك دكااان و ن ج انااان در بااازی ،ایفااای نشااش كاارده و رفتااار
بزرگساالن را تكرار مینمایند و آن را درونی میكنند .سپس براسا

نظر پیاا ه ()1951

در زندگی آیندهی خ د ،طرح ارههای درونی نالی از بازی را فعال ساخته و واقعی

را

با آن طرح ارهها همخ ان میكنند .در این راستا ،اگر بازیها با م ض ع ل بی و كساب
و كار انجای ل د ،طرح ارههای الت ال و كسب و كار لكل میگیرد و در آیناده فعاال
میل د .ك دكان و ن ج انان از طریق تشبید و ا ت گیری به یادگیری مهارتهای مختبو
میرسند و تكرار باازی میت اناد مهارتهاای آم ختاه لاده آنهاا را مساتحكم نمایاد
(كاسبی.)2003 ،
از طاارف دیتاار ،در ایاان پااژوهش ،بااازی ایفااای نشااش لاا بی باعااث افاازایش
مس ی پذیری لد .زیرا فعا ی های ل بی بین دانشآم زان تشسیم لد و آنها به ایفای
نشش گروهی پرداختند .دانشآم زان م ظاو لادند قسامتی از یا
بتیرند ،به ط ریكه اگر آن را درس
همین امر باعث تالش بیشتر آنها جه

كاار را باه عهاده

انجای نمیدادند ،كل فرایناد كاار مختال میلاد.
انجای كار با كیفی

لاد .زیارا از طارف گاروه

مؤاخذه میلدند و این تمرینی برای مس ی پذیری ب د .همچنین ،ایفای نشش گروهی
خ دباوری ،آیندهنتری ،قادرت هادای

و رهباری در زنادگی میلا د (رحیمآباادی،

 .)1391به گفتهی سرت ( )1989مسؤو ی پذیری ،ی
مطب ب همۀ فعا یتهایی اس

ا زای و تعهد درونی بارای انجاای

كه بر عهدۀ فرد گذالته میل د .همزماان باا باازی ایفاای

نشش ،دانشآم زان خ د را در درون زندگی ل بی میدیدند و با آنچه در زندگی ل بی
آیندهلان ب د ،ارتبا برقرار میكنند و آنها مبزی میلا ند تاابع همكاریهاای گروهای
ل ند و خ د باعث افزایش مس ی پذیری میگردد (دهن ی ،ایازی و باجالن.)1394 ،
1. Glaser, W.
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فرضیه دیتر پژوهش ،تأثیر بازی ایفای نشاش لا بی بار انطباقپاذیری مسیرلا بی
دانشآم زان ب د .این یافته كه با پژوهشهای ل تایز و همكاران ( ،)2005اساك ریك ر
( )2006و براون ( )2003همخ ان اس  ،م رد تأیید قرار گرفا  .در تبیاین ایان یافتاه
میت ان گف

كه اگر بپذیریم انطباقپذیری ،آمادگی فرد برای برخ رد با وظاایو قابال

پیشبینی در آمادهسازی و تمرین نششهای ل بی یا سازگاریهای الزی بارای ت ییارات
در كار و لرایک كاری غیرقابل پیشبینی اس

(ساویكا  ،)2005 ،پس انجای وظاایو

ل بی چه به لكل واقعی و چه در بازی  ،فرد را درگیار فرآیناد انطباقپاذیری میكناد
(هارت نگ و همكاران .)2008 ،به عبارت دیتر ،آم زش و تمرین مهارتهای كسب و
كار ،ی

تجربه مثب

در دانشآم زان اس  .این تجربه ،منجر به لكل گیری نترشها،

باورها ،تصامیم گیاری مسیرلا بی ،خ دلناسای ،لاناخ
زندگیلان میلا د (سااویكا

مشااغل و طراحای مسایر

و گ یچاارد .)2016 1،بناابراین ،تمرینهاای لا بی از

طریق بازی در این پژوهش ،دانشآم زان را آماده ورود به دنیاای كساب و كاار نما ده
اس  .آنها یادگرفتند كه در هر ل بی كه باید در آینده به آن بپردازند ،وظایو ،لرایک و
مناسباتی دارد كه الزی اس

قبل از ورود به ل ل بدانند .از ایانرو آماادگی آنهاا بارای

رسیدن و م اجهه با دنیای كار یعنی انطباقپذیری آنها افزایش یاف .
در ارتبا با فرضیه س ی پژوهش ،مبنی بر تأثیر بازیهای ل بی بار افكاار ناكارآماد
ناكارآمد اثار دارد .ایان یافتاه باا پژوهشهاای جال ای و همكااران ( ،)1392طا اب و
همكاران ( ،)1390كبی و پریس ( )2009و یم و همكاران ( )2010همخ ان میبالد.
در تبیین این یافته میت ان گف

كاه باا ت جاه باه اینكاه افكاار ناكارآماد حرفاهای

میت انند در فرآیند انتخاب و تصمیم گیری لا بی و كاریاابی فارد خبال ایجااد كنناد
(است رمی و كبی  ،)2017 ،بنابراین ،از راه اصاالح ایان افكاار ناكارآماد ،میتا ان باه
1. Guichard, J
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انتخاب و تصمیمگیری ل بی بهتر كم

كرد .افكار ناكارآمد ،در بستری كه فارد رلاد

میكند ،لكل میگیرند .این افكار با روشهای گ ناگ ن میت انند اصالح ل ند .یكی از
این رولها ،فرآیند تعریو فعا ی  ،برنامهریزی برای انجای آن ،تعیاین وظاایو و اذت
بردن از كاری كه انجای میل د ،اس

(ا ایس ،1997 1،ترجماه فیروزبخا  .)1396 ،در

این پژوهش ،دانشآم زان وادار لدند فعا ی

مشخصی را برای خا د تعریاو و بارای

انجای آن برنامهریزی كنند .همچنین ،انجای كارگروهی بسیار ذتبخش ب د .آنهاا حاین
كاركردن با گروه مت جه نشا ضعو و ق ت خ د لدند و آنها را ت ییر دادند .باا ت جاه
به بازخ ردی كه از همساالن در خص ص كیفی

فعا ی لان گرفتند ،اعتماد به نفاس و

خ دكارآمدی بیشتری پیدا كردند (رحیمآباادی )1391 ،و مت جاه لادند كاه میت انناد
بسیاری كارها را با م فشی

انجای دهند .بنابراین ،تص رات منفی كاه در ما رد خا یش

دالتند ،تا حد زیادی ت ییر یاف .
بنابراین ،با ت جه به تأثیر بازیهاای ایفاای نشاش لا بی در دانشآما زان ،پیشانهاد
میل د سیستم آم زلی كش ر ،فرص های یادگیری ل بی را به نح ی فراهم كنند كاه
دانشآم زان به سم

رفتارهای اكتشافی و كسب مهارتهاای جدیاد هادای

نمایناد.

م انع بر سر راه ایجاد الت ال و كاریابی بشناسند و با تمرینهایی كه در خص ص ایفای
نشش ل بی انجای میدهند ،به لك فایی عالیق ،مهارتهاا ،ارزشهاا ،عاادات كااری و
ل بیلان اثر دارد .همچنین ،گنجاندن وظایو ل بی در دل درو
مس ی پذیری ،انطباقپذیری و كاهش افكار ناكارآمد آنها كم

مدرسه ،میت اند به
كند.

از محدودی های این پژوهش میت ان به عدی وج د بازیهای لا بی اساتاندارد و
عدی اجرا و هدای

این بازیها ت سک متخصصان بازیدرماانتر الااره نما د .در ایان

راستا ،به پژوهشتران آینده ت صیه میل د پژوهشهایی را با بازیهای ل بی استاندارد
تدوین نمایند و از بازیدرمانتران مجرب در جبسات آم زش و مداخبه اساتفاده كنناد.
1. Ellis, A.
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همچنین تأثیر بازیهای ایفای نشش ل بی را بر مت یرهای دیتری مانند آمادگی ورود به
ل ل ،تصمیمگیری ل بی و خ دكارآمدی بسنجند.
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.سایه سخن
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