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چکیده
بی تصمیمی شغلی یکی از مشکالت شایع در جوانان است .موقعی که یک شخص تصمیم قطعی برای انتخاب
یک شغل نگرفته است ،ما با بی تصمیمی شغلی مواجه هستیم .عوامل مختلف شخصیتی ،رشدی ،اجتماعی و
انگیزشی بر بی تصمیمی شغلی موثر هستند .این پژوهش با هدف تعیین رابطه عوامل مختلف انگیزشی با بی
تصمیمی شغلی دانشجویان انجام شد .برای این منظور  993دانشجو به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله
ای از میان کلیه دانشجویان سال آخر دانشگاه تبریز انتخاب شدند .برای گردآوری اطالعات از پرسشنامه
یونگ و مک گرومیک ( )1511که شامل خرده مقیاس های بی انگیزشی شغلی ،بی تصمیمی ،تشخص طلبی،
انتظار موفقیت ،عالقه و لذت درونی شغل و تأثیر اجتماعی خانواده است ،استفاده شد .داده های بدست آمده
با استفاده از روش تحلیل مسیر و به کمک نرم افزار  AMOSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .نتایج بدست
آمده نشان داد که بی تصمیمی شغلی به صورت مستقیم از طریق بی انگیزشی شغلی(= 5/231
صورت غیر مستقیم از طریق تشخص طلبی (=5/537
عالقه و لذت درونی شغل (= -5/120

) ،انتظار موفقیت شغلی (= -5/155

)و به
) و

) پیش بینی می شود .یافته های دیگر پژوهش نشان داد %12

درصد بی تصمیمی شغلی دانشجویان از طریق بی انگیزگی شغلی ،تشخص طلبی ،انتظار موفقیت شغلی و
عالقه و لذت درونی شغلی تبیین می شود.
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شغلی ،عالقه و لذت درونی شغلی
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مقدمه
وظیفه و تکلیف رشدی مهم در طول نوجوانی ،اوایل جوانی و بزرگسالی ،جستجو ،انتخاب
و تعهد نسبت یک گزینه شغلی است .تصمیم گیری شغلی برای جوانان و بزرگساالن یک
فرایند پیجیده است .چنین مشکلی برای جامعه ایران از پیچیدگی مضاعفی برخوردار است؛
زیرا با توجه به آمار ارقام موجود در ایران آمار بیکاران به رقم بسیار باالی  10درصد رسیده
است و از طرف دیگر رقم بیکاری در بین تحصیل کردگان از سایر اقشار جامعه بسیار باالتر
است (زمانی .)1931 ،با توجه جمعیت بسیار زیاد تحصیل کردگان بیکار در جامعه مشاوران
شغلی اغلب با مراجعانی مواجه هستند که دارای انواع مشکالت در زمینه تصمیم گیری شغلی
هستند (ساپر .)1331 ،1کارشناسان معتقدند که رشد شغلی در گستره زندگی اتفاق می افتد،
باوجود این واقعیت ،نظریه پردازان بیشتر تمرکز شان در فرایندهای رشد حرفه ای و شغلی
روی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی و بزرگسالی است (هیرسچی ،نیلز و آکوس.)1511 ،1
در زمینه تصمیم گیری و انتخاب شغل مدل های نظری مختلفی وجود دارد .برخی از
نظریه پردازان مانند کرومبولتز (به نقل از زونکر )1552 ،9تجارب یادگیری بی همتای هر
فرد در گستره زندگی را به عنوان عامل اصلی انتخاب شغل معرفی کرده است .بنابراین،
یادگیری یک عامل کلیدی در انتخاب شغلی است .بر اساس دیدگاه وی این تجارب
یادگیری محیطی را برای فرد فراهم می کند تا عالیق ،مهارت ها و ارزش ها و دیگر ویژگی
های فردی خود را توسعه دهد و بر اساس آن دست به تصمیم گیری بزند.
بر اساس نظریه دیویس و الکوایست(به نقل از زونکر )1552 ،انتخاب و سازگاری شغلی
افراد بر اساس تناسب بین نیاز ها از یک طرف و پاسخگویی محیط کار برای این نیاز های
فرد از طرف دیگر تعیین می شود .و این فرایند انتخاب شغل و تداوم آن را توازن بین آن چه
افراد می خواهند و آن چه جامعه شان می پذیرد ،مشخص می کند .هرگاه فرد در اثر تجارب
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یادگیری ناقص و یا عدم تطابق بین نیاز و ارضای آن نتواند یک شغلی را انتخاب کند ،حالت
بی تصمیمی شغلی 1رخ می دهد.
در ادبیات علمی ،سازه بی تصمیمی شغلی در مورد مشکالتی که به فرایندهای تصمیم
گیری حرفه ای مربوط می شود ،استفاده می شود .تینسلی )1331( 1بیان کرد که علیرغم
توجه پژوهشی زیاد روی عدم تصمیم گیری شغلی در دهه گذشته ،بی تصمیمی شغلی یک
سازه ای است که درون تصمیم گیری شغلی قرار گرفته و فاقد چهارچوب نظری روشن
است.
مطابق با تعریف کرایتس )1323( 9بی تصمیمی به این معنا است که که فرد قادر نیست
گزینه ای را انتخاب نماید و یا دارای اطمینان در مورد انتخاب خود در یک موقعیتی که نیاز
به تصمیم گیری دارد ،نیست .گرین هاوس و کالنان ،و کاپالن )1330( 1معتقد بودند بی
تصمیمی شغلی موقعی است که فرد یک هدف شغلی را ایجاد نکرده است یا اگر هدفی را
برای خود برگزیده است ،حالت ناراحتی یا بی اعتمادی را تجربه می کنند .در این تعریف
عالوه بر عنصر شناختی به مولفه عاطفی نیز توجه شده است .در واقع می توان گفت بی
تصمیمی شغلی هم دارای عنصر شناختی یعنی فقدان اهداف شغلی ،عدم اطالعات در باره
خود ،اطالعات کم در باره محیط و نا آشنایی در زمینه تغییرات بازار کار و هم دارای عنصر
عاطفی است که شامل اضطراب ،دوسوگرایی ،احساس عدم کنترل ،و احساس ناکامی است
(فلدمن.)1559 ،0
لوپز ،و آن -یی )1552( 2بی تصمیمی شغلی را یک مشکل جدی کلی می داند که با
تجربه سطوح باالتر عدم اعتماد ،و اضطراب راجع به انتخاب های شغلی و همراه با مشکالت
انگیزشی در زمینه فعالیت های مربوط به هدف شغلی است .در واقع به عنوان یک واقعیت
می توان گفت بی تصمیمی شغلی در برنامه ریزی های تحصیلی و شغلی مشکل ایجاد می
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2. Tinsley
3. Crites
4. Greenhaus, Callanan, & Kaplan
5. Feldman
6. Lopez, Ann-Yi

131

فصلنامة فرهنگ مشاوره و روان درمانی ،سال هفتم ،شمارة  ،22بهار 1312

کند و فرایند رشد هنجار شغل را تحت تأثیر قرار می دهد .علیرغم موقعیت آن به عنوان مسأله
شغلی مهم و معنی دار ،بی تصمیمی شغلی به عنوان یک سازه اصلی و مهم در نظریه های
رشد شغلی مورد توجه نبوده است (کلی و لی.)1551 ،1
از اوایل دهه  1325بی تصمیمی شغلی یکی از موضوعات مورد عالقه برای والدین،
مشاوران ،مدارس ،دانشگاه ها و روانشناسان شغلی بوده است .اولین کار ها روی بی تصمیمی
شغلی اغلب روی پیامدهای منفی که بزرگساالن جوان در نتیجه عدم آگاهی نسبت به مهارت
ها و توانایی خودشان ،عدم اطالعات آنها نسبت شغل های مختلف و بازار کار و ترس از
داشتن تع هد نسبت به شغل خاص متمرکز بود .اما در تحقیقات اخیر روشن شده است که
برخی نتایج منفی ناشی بی تصمیمی های شغلی ممکن است منجر به پیامدهای مثبت بلند
مدت می شود .مخصوصاً اگر فرد رفتارهای گسترده و وسیع جستجوی شغلی را در این مدت
برای ایجاد تناسب شخص با شغل را دنبال کرده باشد (لنت ،براون ،هاکت .)1555 ،1در عین
حال بی تصمیمی و تردید در زمینه شغل یک نگرانی عمده برای روانشناسان شغلی و
نوجوانان در دوره ای است که باید این تصمیم گیری انجام شود (ویگنولی.)1553 ،9
مسأله تردید و بی تصمیمی در زمینه شغل در اوایل جوانی هم ناشی از ماهیت موقعیت
هایی است شخص با آنها مواجه می شود و هم ناشی از رشد شخصی خود فرد است (سوپر،1
 .)1331بخشی از بی تصمیمی و تردید جوانان و بزرگساالن جوان ناشی از تحصیالت
دانشگاهی آنها است که این تحصیالت موجب می شود آنها به این فکر کنند که چه شغل
هایی را دنبال کنند و کدام ها را بپذیرند .اما آنچه که موجب می شود تردید و بی تصمیمی
شغلی میان بزرگساالن زیر  95سال متمایز شود تعامل آن با تصمیم های سردرگم کننده
شخصی که در یک زمان باید اتخاذ شود؛ این تصمیم ها اثرات بلند مدت روی زندگی شان
مانند تصمیم در زمینه ترک خانه ،تصمیم درباره ازدواج ،تصمیم در زمینه پول ،اوقات فراغت
و دوستی دارند .این تصمیم ها موقعی باید اتخاذ شود که هسته اصلی شخصیت هنوز رشد
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کافی را نکرده است و فرد هنوز تجربه های شخصی در زمینه تصمیم گیری مستقل ندارد
(پلیهارت ،ریان و بنت .)1333 ،1عامل عدم رشد شخصی ممکن است در جامعه ایران یکی
از عوامل اثرگذار باشد .فیضی درگاه ( )1971در بررسی هویت موفق شغلی دانش آموزان
دختر مقطع دبیرستان به این نتیجه دست یافته است که تعداد معدودی از دانش آموزان به
هویت موفق شغلی دست یافته اند.و اغلب دارای هویت مغشوش شغلی بوده اند .و ارتباط
معنا داری بین انواع هویت شغلی و طبقه اقتصادی -اجتماعی و رشته تحصیلی وجود ندارد.
برخی محققان بی تصمیمی شغلی را به دو دسته تقسیم می کنند .بی تصمیمی شغلی
رشدی و مزمن .بی تصمیمی رشدی موقعی رخ می دهد که بزرگساالن جوان فاقد اطالعات
کافی برای انتخاب شغلی هستند و در واقع عنصر شناختی حضور دارد این نوع با گذشت
زمان که شخص اطالعاتی در باره خود و محیط خود کسب می کند کاهش می یابد اما در
بی تصمیمی شغلی مزمن اضطراب و ترس از تعهد نقش دارد .این نوع از بی تصمیمی از
حالت پایداری برخوردار است (فلدمن.)1559 ،
بی تصمیمی شغلی را می توان در چهارچوب نظریه های انگیزشی تبیین نمود (گاتی،
کراوس ،اوسیپو .) 1332 ،1یکی از این نظریه ها که بیش از بیست سال است که در فهم
انگیزش مطلوب و بهینه افراد مورد استفاده قرار می گیرد ،نظریه خودتعیینی( 9خودمختاری)
است .در این نظریه شکل های متفاوتی از انگیزش مطرح است .این جهت گیری های
انگیزش که بر روی یک پیوستار با درجات متفاوتی از خودمختاری قرار دارند .این نظریه
انواع جهت گیری های انگیزشی را در سه دسته انگیزشی شامل انگیزش خود مختار( عمل
بر اساس انتخاب و لذت) تنظیم کنترل شده ( عمل برای رسیدن به پاداش ،رفتار جهت اجتناب
از تنبیه و تالش به منظور دوری از احساس گناه) و بی انگیزشی (فقدان تنظیم کنترل شده و
خود مختار) قرار می دهد (دسی و ریان.)1551 ،1
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در بین انواع جهت گیری های انگیزشی می توان گفت بی تصمیمی با جهت گیری بی
انگیزشی در ارتباط است .بی انگیزشی 1حالت فقدان قصد و اراده برای انجام تکالیف و
اعمال است .هنگامی که دانشجویی بی انگیزه است ،در واقع علت شخصی و درونی برای
انجام فعالیت ها نداشته و فاقد قصد و اراده است (راتل ،گوای ،والراند ،الروز و سنکال،1
 .)1557بر اساس این نظریه می توان گفت نوجوانان بی انگیزه قادر نیستند رابطه ای بین اتخاذ
تصمیم در زمینه یک شغل و پیامدهای احتمالی آن گزینه ببینند ،آنها نمی توانند درک کنند
که انتخاب یک شغل چه تلویحات و کاربردهای آینده مهم برای زندگی او دارد .بنابرین
این احتمال وجود دارد که افراد بی انگیزه از تصمیم سازی برای شغل آینده خودداری کنند.
بیکر )1559( 9نشان داد که افراد دارای حالت بی انگیزگی تمایل دارند از موقعیت های
حل مسأله اجتناب کنند ،ویژگی بارز و شاخص این افراد فقدان توانایی تصمیم گیری است.
مطالعه یونگ و مک کرومیک  )1511(1نیز نشان داد به همان اندازه که دانش آموزان در
زمینه انتخاب شغل بی انگیزه باشند ،به همان اندازه بی تصمیمی باالتری نسبت به شغل های
آینده دارند .لی ،شلدون و فوربان )1559( 0نیز در پژوهش خود نشان دادند افرادی که دارای
حالت بی انگیزشی هستند به عالیمی که نشان دهنده بی کفایتی است ،حساس هستند.
نظریه انتظار – ارزش (ویگفیلد و اکلس )1551 ،2نیز معتقد است که دو سازه انتظار و
ارزش پیش بینی کننده انگیزش است .و این دو سازه انتظار و ارزش بوسیله عوامل مختلف
فرهنگی ،موقعیتی ،اجتماعی و روانشناختی تحت تأثیر قرار می گیرد .آنها انتظارات موفقیت
را به عنوان باور های افراد در باره این که چقدر آنها قادر به انجام یک تکلیف کنونی و یا
تکلیف آینده هستند ،تعریف کردند .بر این اساس انتظار موفقیت شغلی باور فرد مبنی بر این
است که او می تواند در آینده در شغلش موفق باشد.
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در نظریه انتظار  -ارزش ،ارزش تکلیف یکی دیگر از عومل موثر بر انگیزش است که از
مولفه های مختلف تشکیل شده است .اکلس ( )1550در تعریف ارزش تأکید شان بر ارزش
های خاص تکلیف است ،به این طریق که آنها ارزش را با توجه به کیفیت های تکالیف
مختلف و چگونه این کیفیت ها بر تمایل فرد برای انجام یک عمل تأثیر می گذارد ،تعریف
می کنند .در انگیزش خودمختار فرد به صورت درونی یک فعالیت را با ارزش تلقی کرده
و با آن به طور عمیق تری درگیر می شود و همچنین برای مدت طوالنی از خود استقامت
نشان می دهد .عالقه درونی به این معنی است که فرد از انجام یک شغل لذت درونی را
احساس می کند .مودی و پزوت )1552( 1مشاهده نمودند که افراد بی انگیزه احساس ارزشی
در انجام تکالیف نمی بینند.
در این دیدگاه یکی دیگر از مولفه های ارزش تکلیف ارزش موفقیت در انجام تکالیف
است .وقتی یک تکلیف مهم است آن تکلیف این امکان را فراهم می کند تا فرد جنبه های
مهم خود را آشکار و یا تأیید نماید .در واقع احساس تشخص شغلی یک نوع ارزش موفقیت
شغلی محسوب می شود .احساس تشخص به معنای مورد توجه قرار گرفتن در نظر دیگران
بدلیل داشتن یک شغل می باشد .زمانی( )1931با بهره گیری از نظریه انتظار در تصمیم گیری
شغلی نشان داد دانشجویان رشته کشاورزی امکان پیشرفت شغلی ،آبرومندی شغلی و نهایتاً
سختی کار را از عوامل مهم انتخاب شغل خود می دانند .مطالعه یوپ و مک کرومیک
( )1511نشان داد نوجوانایی که به متمایز و شاخص بودن از دیگران به لحاظ شغلی اهمیت
می دهند ،به همان اندازه انتظار موفقیت شغلی باالتری دارند و به همان اندازه نیز بی تصمیمی
شغلی باالیی را تجربه می کنند.
در نظریه های شناختی اجتماعی انگیزش مانند نظریه انتظار -ارزش عالوه بر تأثیر عوامل
شناختی ،عوامل اجتماعی ،فرهنگی نیز بر انگیزش افراد تأثیر گذار است .که هم به صورت
مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم از طریق باور ها بر انگیزش افراد تأثیر گذار است (اوردان
و کاربنیک .)1515 ،1جو خانواده ،روابط عاطفی و شیوه های فرزند پروری به صورت
1. Moody, & Pesut
2. Urdan, & Karabenick
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مستقیم بر تصمیم گیری شغلی و هویت شغلی تأثیر گذار است در مجموع نوجوانانی که در
خانواده هایی با جو عاطفی بزرگ شده اند ،گرایش به مشاغل انسانی دارند و آن هایی که
در خانواده های با جو عاطفی سرد بزرگ شده اند گرایش به مشاغل ابزاری دارند (نجفی،
 .)1971منظور از اثر غیر مستقیم ،باورها و رفتارهای جامعه پذیرکنندگان (والدین) می باشد.
برخی والدین انتظار اعمال فشار یا فراهم نمودن فرصت انتخاب شغل برای نوجوانان خود را
دارند و نوجوانان نیز در اثر این تأثیرات اقدام به تصمیم گیری شغلی می کنند .این نوجوانان
ممکن است اقدام به تصمیم گیری شغلی داشته باشند و دلیل آن نیز این است که تأیید والدین
خود را به دست آورند و فشار های والدین بر روی خود را کاهش دهند .در مقابل آن برخی
والدین نیز ممکن است تصمیم گیری خودمختار شغلی را در نوجوانان خود تقویت کنند.
گوی و والراند )1337( 1نشان دادند که حمایت از خودمختاری فرزندان موجب افزایش
انگیزش درونی می شود .صرفنظر از نوع انگیزش درونی یا بیرونی تصور بر این است که
خانواده نقش مهمی در بی انگیزشی شغلی نوجوانان می تواند داشته باشد.
چهارچوب نظری به کار گرفته شده در این پژوهش از دو نظریه نظریه خودتعیین گری
دسی و ریان ( )1551و انتظار – ارزش (ویگفیلد و اکلس )1551 ،گرفته شده است .هر دو
نظریه قبالً نشان داده شده است که در مورد تصمیم گیری های شغلی مفید و موثر است(باتل
و ویگفیلد 1559 ،1و کرید ،دوحرتی ،و اوکالگهان .)1553 ،9بنابرین پژوهش حاضر در
صدد بود تا مدل زیر را در بی تصمیمی شغلی دانشجویان مورد آزمون قرار دهد(شکل.)1

1. Guay, & Vallerand
2. Battle, & Wigfield,
3. Creed, Doherty,& O’Callaghan
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شکل  .1مسیر و بر آورد پارامترهای مدل پیش بینی بی تصمیمی شغلی دانشجویان

روش پژوهش
جامعه ،نمونه و روش نمونه گیری :جامعه مورد مطالعه در این پژوهش دانشجویان مقطع
کارشناسی دانشگاه تبریز در سال تحصیلی  193-31بودند که بر اساس آمار مدیریت خدمات
آموزشی دانشگاه  11155نفررا در بر می گرفتند .حجم نمونه بر اساس جدول
مورگان(کیامنش 993 )1971 ،نفر تعیین شد .از آنجا که  03درصد از آنها دانشجویان دختر
و حدود  11درصد آنها پسر بودند ،برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای
نسبتی استفاده شد .برای این منظور از بین  11دانشکده دانشگاه تبریز در سه گروه علوم پایه،
فنی -مهندسی و علوم انسانی ،دو دانشکده از گروه فنی و مهندسی( برق و مکانیک) ،دو
دانشکده از گروه علوم انسانی(علوم تربیتی و ادبیات و زبان های خارجی) و دو دانشکده از
علوم پایه(شیمی و فیزیک) به طور تصادفی انتخاب شد .و از بین رشته های مختلف هر
دانشکده دو رشته و از هر رشته یک کالس که ترم ششم یا هفتم بودند ،انتخاب شد .در
مرحله بعدی از بین دانشجویان کالس های دانشکده شیمی و فیزیک( 115دانشجو) ،از
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کالس های منتخب علوم تربیتی و ادبیات فارسی و زبان های خارجی( 35دانشجو) و از
دانشکده برق و مکانیک ( )193به نسبت جنسیت جامعه آماری( 133دختر و  193پسر)
انتخاب شدند.
ابزارهای پژوهش :در این پژوهش از پرسشنامه یونگ و مک گرومیک ( )1511برای جمع
آوری اطالعات استفاده شد .یونگ و مک گرومیک این پرسشنامه را بر اساس ابزار های
موجود مختلف مانند مقیاس تصمیم گیری آجزن و درایور ،1331 ،فیتزموریک،1550 ،
اکلس و ویگفیلد 1330 ،تهیه نموده اند(یونگ و مک گرومیک .)1511 ،این پرسشنامه
دارای مولفه های مختلف بی انگیزشی شغلی ،بی تصمیمی شغلی ،تشخص طلبی شغلی ،انتظار
موفقیت شغلی ،عالقه و لذت درونی شغل و تأثیر اجتماعی خانواده می باشد .پرسشنامه در
یک طیف  7درجه ای کامالً موافم تا کامالً مخالفم تنظیم شده است .یونگ و مک کرومیک
( )1511پایایی ابزار را برای مولفه های مختلف بین  5/01تا  5/30گزارش نمودند .تحلیل
عاملی تأییدی انجام گرفته در پژوهش یونگ و مک کرومیک ( )1511نشان داد بی
انگیزشی شغلی(  0گویه) ،بی تصمیمی شغلی (  1گویه) ،تشخص طلبی شغلی ( 1گویه)،
انتظار موفقیت شغلی ( 2گویه) ،عالقه و لذت درونی شغل( 2گویه) و تأثیر اجتماعی خانواده
( 2گویه) را شامل می شود.
در این پژوهش ابتدا این ابزار به فارسی ترجمه و سپس ترجمه فوق به دو نفر از اساتیدی
که فارغ التحصیل دانشگاه های کشورهای انگلیسی زبان بودند ،داده شد تا آن را به انگلیسی
برگردانند و تطابق ترجمه با متن مورد تأیید قرار گرفت .در یک مطالعه مقدماتی پایایی ابزار
ترجمه شده بر روی  05نفر از دانشجویان دانشگاه تبریز با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد
و پایایی ابزار برای مولفه های تشخص طلبی شغلی ،انتظار موفقیت شغلی ،تأثیر اجتماعی
خانواده ،عالقه و لذت درونی شغل ،بی انگیزشی شغلی و بی تصمیمی شغلی به ترتیب برابر
با  ،5/20 ،5/33 ،5/72 ،5/37 ،5/73و  5/73به دست آمد.
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یافته های پژوهش
جدول( )1می انگین و انحراف استاندارد متغیر های پژوهش را نشان می دهد .جدول بیانگر
آن است که احساس عالقه درونی به شغل آینده با میانگین M=0/19باالتر و بی انگیزگی
شغلی دانشجویان با میانگین  M =1/71پایین تر از سایر متغیرها است .همچنین جدول  1نشان
می دهد انتظار موفقیت در شغل آینده ،حمایت اجتماعی خانواده و احساس لذت و عالقه
درونی با بی تصمیمی شغلی همبستگی منفی معنی داری دارد .بی تصمیمی شغلی با بی
انگیزگی نیز همبستگی مثبت معنی دارد .و باألخره بین تشخص طلبی و بی تصمیمی شغلی
رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول  .1میانگین و انحراف معیار متغیر های پژوهش و ماتریس همبستگی بین آنها
M

SD

 -1تشخص طلبی

1/93

1/12

-

 -1انتظار موفقیت شغلی

0/10

1/13

5/919

-

 -9عالقه درونی شغلی

0/19

1/13

5/117

5/271

-

 -1تأثیر خانواده

0/93

1/13

5/120

5/113

5/122

-

-0بی انگیزگی شغلی

1/71

1/71

-5/515

-5/111

-5/151

-5/191

-

 -2بی تصمیمی شغلی

1/71

1/71

5/553

-5/915

-5/119

-5/111

5/231

متغیر ها

1

9

1

0

1

**p< 5/551 *p<5/50

تحلیل مسیر
بررسی برازش مدل با بهره گیری از مشخصه های برازش انجام گرفته است .به طور کلی این
تحقیق از میان مشخصه های برازش متنوعی که وجود دارد ،از شاخص مجذور کای(،(χ2
شاخص برازندگی مقایسه ای ،CFI1شاخص تاکر لوئیس یا TLIو شاخص های برازش پیش
بین  AICو مجذور میانگین مربعات خطای تقریب) (RMSEAاستفاده شد .همانطور که
جدول 9نشان می دهد شاخص مجذور کای

در سطح  5/551معنی دار نیست .ریشه
1. Comparative Fit Index
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خطای میانگین مجذورات تقریب( ) RMSEA=5/52بدست آمد .این شاخص برای مدل
های خوب کمتر از  5/50و معموالً در مدل های ضعیف اندازه آن بزرگتر از  5/15است(
هومن .)1935 ،شاخص برازندگی تطبیقی( ،) CFI=5/33شاخص تاکر لوئیس() TLI=5/37
نیز محاسبه شد .این شاخص ها برای مدل های خوب بین  5/35الی  5/30تفسیر می شود .با
توجه به شاخص های مذکور مدل با داده ها برازش مناسبی دارد.
جدول  .9شاخص های آماری برازندگی انطباق
χ2
11/11

P
0/081

CFI
0/99

TLI
0/97

AIC
90/77

RMSEA
0/06

جدول  9و شکل  1ضرایب مسیر برای روابط پیشنهاد شده میان متغیر های مدل را نشان
می دهد .با توجه به مسیر های پیش بینی شده ،فرضیه های تحقیق به طور کلی مورد تأیید
قرار گرفته است .بی تصمیمی شغلی دانشجویان به صورت مستقیم به وسیله بی انگیزشی
شغلی(5/231

) و به صورت غیر مستقیم از طریق تشخص طلبی شغلی (=5/537

) ،انتظار موفقیت شغلی (= -5/155

) و عالقه و لذت درونی شغلی (= -5/155

) پیش بینی می شود %12 .درصد بی تصمیمی شغلی دانشجویان از طریق بی انگیزگی شغلی،
تشخص طلبی شغلی ،انتظار موفقیت شغلی و عالقه و لذت درونی شغلی تبیین می شود.
همچنین ضرایب مسیر نشان می دهد که بی انگیزگی شغلی به صورت مستقیم به وسیله
) و همچنین عالقه

تشخص طلبی شغلی (5/11

) ،انتظار موفقیت شغلی (-5/131

و لذت درونی شغلی (5/13

) پیش بینی شد %11 .درصد بی انگیزشی شغلی از طریق

تشخص طلبی شغلی ،انتظار موفقیت شغلی و عالقه و لذت درونی شغلی تبیین می شود.
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بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عوامل مختلف انگیزشی و بی تصمیمی شغلی انجام
گرفت .برای رسیدن به این هدف با استفاده از رویکرد شناختی  -اجتماعی دسی و ریان و
نظریه انتظار -ارزش اکلس و ویگفیلد و زمینه های تجربی موجود مدل مفهومی پیشنهاد شد
و با استفاده از روش تحلیل مسیر آزمون شد .نتایج نشان داد که مدل پیشنهاد شده  %12درصد
از بی تصمیمی شغلی دانشجویان را تبیین می نماید.
معنی داری اثر مستقیم مثبت بی انگیزشی شغلی بر بی تصمیمی شغلی دانشجویان نشان
می دهد دانشجویانی که فاقد قصد و اراده برای انجام تکالیف و اعمال بوده و در واقع علت
شخصی و درونی برای انجام فعالیت ها نداشته اند ،چنین دانشجویانی قادر نیستند گزینه شغلی
برای خود انتخاب نمایند و یا دارای اطمینان در مورد انتخاب خود در یک موقعیتی که نیاز
به تصمیم گیری دارد ،نیستند .برخی پژوهش ها در تأیید یافته های پژوهش حاضر است.
پژوهش بیکر( ) 1559نشان داد افراد دارای حالت بی انگیزگی تمایل دارند از موقعیت های
حل مسأله اجتناب کنند ،ویژگی بارز و شاخص این افراد فقدان توانایی تصمیم گیری است.
همچنین یافته های پژوهش یونگ و مک کرومیک ( )1511نیز در تأیید یافته های پژوهش
حاضر است .یافته های آنها نشان داد به همان اندازه که دانش آموزان در زمینه انتخاب شغل
بی انگیزه باشند ،به همان اندازه بی تصمیمی باالتری نسبت به شغل های آینده دارند .همچنین
یافته های لی و همکاران ( )1559نیز در نشانگر آن است افرادی که دارای حالت بی انگیزشی
هستند به عالیمی که نشان دهنده بی کفایتی است ،حساس هستند.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر بر اساس نظریه خودتعیینی(دسی و ریان )1551 ،می توان
گفت دانشجویان بی انگیزه قادر نیستند رابطه ای بین اتخاذ تصمیم در زمینه یک شغل و
پیامدهای احتمالی آن گزینه ببینند ،آنها نمی توانند درک کنند که انتخاب یک شغل چه
تلویحات و کاربردهای آینده مهم برای زندگی او دارد .بنابرین این احتمال وجود دارد که
افراد بی انگیزه از تصمیم سازی برای شغل آینده خودداری کنند .از طرف دیگر بر اساس
خرده نظریه نیاز های اساسی روانشناخی خود تعیینی تعیینی دسی و ریان( )1551نیز می توان
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گفت در دانشجویان سه نیاز اساسی احساس خودمختاری ،کفایتمند و شایستگی و نیاز به
ارتباط تعیین کننده نوع حالت انگیزشی است .یکی از نیاز های مهم دانشجویان نیاز به
خودمختاری است .این نیاز شامل اراده و نیاز به آزادی روانشناختی است .نیاز دیگری که در
انگیزش خودمختار نقش دارد ،نیاز به کفایتمندی و شایستگی است .منظور از آن احساس
کارایی و شایستگی در انجام تکالیف کنونی و آینده است و باألخره نیاز به در ارتباط بودن
به معنای مورد توجه و عالقه افراد مهم بودن است .در جهت گیری انگیزشی بی انگیزگی
این سه نیاز مورد حمایت قرار نمی گیرد .در حالت بی تصمیمی شغلی نیز نیز می توان گفت
فرد قادر نیست گزینه ای را انتخاب نموده و همچنین دارای اطمینان در مورد انتخاب خود
در یک موقعیتی که نیاز به تصمیم گیری دارد ،نیست (کرایتس.)1332 ،
عالوه از تأثیر مستقیم بی انگیزشی دانشجویان بر بی تصمیمی شغلی آنها ،عوامل
انگیزشی یعنی انتظار موفقیت شغلی ،لذت و عالقه درونی شغلی به صورت منفی غیر مستقیم
و تشخص طلبی شغلی به صورت مثبت غیر مستقیم بر بی تصمیمی شغلی اثر گذار است .این
یافته به این معنا است که دانشجویانی که معتقد باشند آنها قادرند تکالیف شغلی خود را انجام
دهند و انتظار باالیی برای موفقیت در شغل آینده دارند و همچنین دانشجویانی که شغل آینده
خود را دارای ارزش درونی دانسته و معتقد باشند که از انجام آن لذت خواهند برد ،چنین
دانشجویانی بی تصمیمی شغلی نداشته و بی اعتمادی نیز نسبت به شغل آینده خود ندارند .و
از طرف دیگر دانشجویانی که باور دارند باید شغلی داشته باشند که از طریق چنینی شغلی
مورد توجه دیگران قرار بگیرند و به این طریق جنبه های مهم خود را آشکار نمایند ،چنین
دانشجویانی بی تصمیمی شغلی باالتری دارند .برخی یافته های پژوهشی مانند شانگ

1

( ،)1331الیوت ،)1332( 1اکلس و ویگفیلد ( ،)1551مودی و پزوت ( )1552و یونگ و مک
گرومیک ( )1511در تأیید یافته های پژوهش حاضر است .یافته های الیوت )1333( 9نشان
داد افراد با احساس شایستگی و انتظار موفقیت باال تمایل دارند اهداف تبحری و اهداف

1. Schunk
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3. Elliot
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گرایش به موفقیت را داشته باشند در حالی که افراد با کفایتمندی پایین و انتظار پایین
موفقیت تمایل به اهداف اجتنابی دارند .یافته های مودی و پزوت ( )1552نیز بیانگر آن است
افراد بی انگیزه هستند تکالیف را با ارزش نمی دانند .همچنین یافته های مطالعه یونگ و مک
کرومیک ( ) 1515نیز نشان داد نوجوانایی که به متمایز و شاخص بودن از دیگران به لحاظ
شغلی اهمیت می دهند ،به همان اندازه نیز بی تصمیمی شغلی باالیی دارند.
در تبیین نتایج پژوهش حاضر بر اساس نظریه انتظار _ ارزش (1ویگفیلد واکلس)1551 ،
می توان گفت دو عامل انتظار ادراک شده موفقیت و ارزش تکالیف ،انتخاب و همچنین
اجرای تکالیف را تحت تاثیر قرار می دهد .اولین عامل یعنی انتظار موفقیت به عنوان میزان
باور های افراد در زمینه انجام موفق آمیز یک تکلیف تعریف می شود .به عبارت دیگر باور
های شایس تگی به عنوان برآورد فرد از میزان بهتر بودن عملکرد او در انجام یک تکلیف
است .و عامل دوم یعنی ارزش به صورت ارزشمندی ذهنی تکلیف و مشوق های مختلف
برای انجام تکلیف می باشد .پس بر این اساس می توان گفت به هر میزان که دانشجویان
دانشگاه احساس کنند شایستگی انجام تکالیف شغلی را ندارند و از طرف دیگر احساس
کنند که تکالیف شغلی آینده از ارزش کافی برخوردار نیست به همان میزان حالت بی
انگیزشی بیشتری خواهند داشت و بدنبال آن تمایل چندانی نیز برای انتخاب شغل آینده خود
نخواهند داشت.
با توجه به یافته های این پژوهش مبنی بر نقش عوامل انگیزشی در بی تصمیمی شغلی
دانشجویان پیشنهاد پژوهش حاضر بر گزاری کارگاه های آموزشی با محتوای افزایش
انتظارات و باورهای موفقیت شغلی و کفایتمندی و شایستگی دانشجویان از طریق مراکز
مشاوره دانشگاه های کشور است .افزایش این باورها می تواند در انگیزه تحصیلی و همچنین
انگیزه جستجوی شغلی و کارآفرینی دانشجویان موفقیت آمیز باشد .از طرف دیگر یافته ها
نشان داد ارزش های شغلی نیز تأثیر مهمی در انگیزش شغلی دانشجویان و بی تصمیمی شغلی
دارد .لذا اطالعات کافی دانشجویان از نیاز های شغلی جامعه و ارزش های مختلف شغلی از

1. the expectancy-value model
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طریق ار تباط با جامعه به صورت های گوناگون مانند حضور در کارگاه های صنعتی،
موسسات و نهادهای تولیدی و اداری و خدماتی می تواند در کاهش بی تصمیمی شغلی
تأثیر گذار باشد .با توجه نقش مثبت تشخص طلبی در بی تصمیمی شغلی پیشنهاد کاربردی
این پژوهش ارتباط مشاوران مراکز دانشگاهی با دانشجویان و ارزیابی شخصیت و ویژگی
روانشناختی آنها و آشنا نمودن دانشجویان با ویژگی های روانی و شخصیتی خود ،می تواند
در تصمیم گیری های شغلی آنها موثر تر باشد.
نتایج این تحقیق نشان داد عوامل جامعه پذیری خانواده اثری بر بی انگیزشی و بی
تصمیمی شغلی دانشجویان ندارد .لذا تحقیقات آینده می توانند نقش اجتماعی خانواده را بر
جهت گیری های انگیزش درونی و انگیزش بیرونی شغلی مورد بررسی قرار دهند .عالوه
ازآن ،تحقیقات آینده می توانند روی هر یک از عناصر این مدل تأکید نمایند .برای مثال
پژوهشگران آینده می توانند بر روی شکل گیری انتظار موفقیت شغلی و ارزش های شغلی
مخصوصاً ارزش کاربردی آینده شغلی دانش آموزان دبیرستانی و بزرگساالن جوان را مورد
مطالعه قرار دهند .پیشنهاد دیگر این پژوهش انجام مطالعات پیمایشی در زمینه شیوع بی
تصمیمی شعلی در دانشجویان سال آخر به تفکیک گروه های مختلف تحصیلی است .و
باألخره با توجه به نقش شغل به عنوان یکی از مولفه های هویت ،پژوهشگران آینده می
توانند رابطه بی تصمیمی شغلی با سبک های مختلف هویت را مورد توجه قرار دهند.
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